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 :المقدمة
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى       

المبعكث رحمة لمعالميف، سيد األكليف كاآلخريف، النبي 
العربي األمي األميف، كعمى آلو كصحبو الغر المياميف، 

:  تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، كبعدكآليـ كمف 
في شريعة اإلسبلـ  -كؿ إنساف - اإلنساففقد حظي       

بمنزلة عالية رفيعة كرتبة شريفة كريمة، إذ بشر اهلل تعالى 
ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنِّي  المبلئكة بكجكده قبؿ أف يكجد َوإِ 

، كأسجد المبلئكة ألبيو [ةالبقر: َّ]َ اِالٌل ِ ي إَاْرِ  َ ِم َيةًة 
ْذ ُقْمَنا ِلْمَماَلِئَكِة إْسُ ُدوْإ آلَدَم تعظيمان كتشريفان  َوإِ 

  ، كتاب عميو إذ خالؼ[البقرة: ّْ]َ َسَ ُدوإْ 
 
 

. كمية الدراسات الفقيية كالقانكنية، جامعة آؿ البيت مساعد، أستاذ *
 َبِِّو َكِمَمااٍت َ َ اَا َال  ، كسخر[البقرة: ّٕ]ْ وِ َ َ َمَ    َدُم ِمن رَّر

ُىَو إلَّرِذي َ َمَق َلُكم مَّرا ِ ي إَاْرِ   لو كؿ مخمكقاتو
نَساَن َما َلْم  ، كتمطؼ بو إذ عممو[البقرة: ِٗ]َ ِم ياًة  َامَّرَم إْلِْ
َذإ  :، كتحنف عميو في الشدة كالرخاء فقاؿ[العمؽ: ٓ]َ ْيَممْ  َوإِ 

 اٌل ُأِ  ُا َدْاَوَة إلدَّرإِع ِإَذإ َسَ َلَك ِاَباِدي َانِّي َ ِ نِّي َقرِ 
َوَلَ ْد : ، كحفظ لو كرامتو بيف المخمكقات[البقرة: ُٖٔ]َدَاانِ 

ْمَنا َبِني  َدمَ  ، كأرسؿ لو الرسؿ مبشريف [اإلسراء: َٕ]َكرَّر
ن مِّْن ُأمَّرةٍت ِإَّلَّر  اَل ِ  َيا  كمنذريف كمبينيف كدعاةن عامميف َوإِ 

 ق اختيار الطريؽ في الدنيا كاآلخرةثـ منح، [فاطر: ِْ]َنِذ رٌل 
َوَىَدْ َناُه إلنَّرْ َدْ نكقاؿ ، : َمن َشاء َ ْمُ ْؤِمن َوَمن َشاء َ

.  [الكيؼ: ِٗ]َ ْمَ ْكُيرْ 

 "كتاب الحسبة في اإلسالم"اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ضوء 
لشيخ اإلسالم ابن تيمية  

  *محمد نوح علي سلمان القضاة 
م ٕٙٓٓ/ٗ/ٙ:  ار خ قبول إلبحثم    ٕٗٓٓ/ٓٔ/ٕٙ : ار خ وصول إلبحث

ملخص 

ة إنسانية، فنحف في الشريعة اإلسبلمية لدينا ما نقدمو عندما تفتخر البشرية بما كصمت إليو مف رقي قانكني، كعداؿ      
أيضا لمبشرية، غير أف الفرؽ أف ما تعرفو البشرية في السنكات القميمة الماضية قدمتو الشريعة مف قركف سالفة، قدمتو  ال ردة 

تو ألف المخالفة لو ظمـ فعؿ ك ال استجابة لمطالبة بؿ ىبة كمنحة مف الخالؽ سبحانو كتعالى ثـ حرمت عمى البشرية مخالؼ
.  كالظمـ عدك اإلسبلـ األكؿ

( ىِٖٕ)البف تيمية " الحسبة في اإلسبلـ"كفي ىذا البحث مقارنة ما بيف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كبيف كتاب       
مفيـك البشرم كليد عجب فاإلسبلـ شرع اهلل كاؿ يظير مدل تفكؽ المفيـك اإلسبلمي لحقكؽ اإلنساف عمى المفيـك البشرم، كال

 .اإلنسانية القاصرة
Abstract 

      When humanity is proud of what had been reached of good knowledge in law, and justice between 

humans, we in Islamic law have also something to share with humanity. The difference is that what 

humanity has achieved in the last few years, Islamic law had presented centuries ago. It introduced it not 

as a reaction for demands; it was a gift and a present from Allah, then it asked humanity not to reject it , 

because that will lead to injustice which is Islam first enemy.                      

      In this research, there is a comparison between the world Declaration of Human Rights and "Al Hesbah in 

Islam" for Ibn Taymiyah and it shows how the Islamic understanding for human rights superior to the human 

understanding because Islam is Allah law while human understand is a product of humanity weakness. 
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 ىـػا الميتدكف فألزميـ بشرائع كأحكاـ تكفؿ ؿػأـ      
سعادة الداريف، كعز المنزلتيف، فعمت بالشريعة ىمميـ، 

ـ عف بمدانيـ، كرفعكا بيا بيا حجب الظبل كأزاحكا
جئنا : راياتيـ، كطفقكا يجكبكف بيا في اآلفاؽ مناديف

لنخرج الناس مف عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، 
كمف جكر األدياف إلى عدؿ اإلسبلـ، كمف ضيؽ الدنيا 
إلى سعة الدنيا كاآلخرة، فطكع اهلل ليـ الدنيا، كأذؿ ليـ 

األمصار، فما زالكا في رقاب الجبابرة، كفرؽ عدكىـ في 
بحجة نبييـ متمسكيف، حتى ازدىرت ك الكرل ظاىريف، 
 اىدهكىا عمارة كمدنا ال تزاؿ ليـ شؤبيـ الدنيا فمؿ

كبريحيـ عبقة، حتى خمؼ مف بعدىـ خمؼ أدلت ليـ 
الدنيا بدلكىا، فما زالكا يتبعكنيا شيئان فشيئان، حتى ثيمـ 

ستسقكف كالماء سيفيـ ككبا جكادىـ، فطفقكا بيف األمـ م
معيـ محمكؿ، كعمى أبكابيا يتسكلكف ككنكز الدنيا في 
رحاليـ، كفي كتب غيرىـ يقرأكف كعندىـ عمـ األكليف 
كاآلخريف، تنزيؿ مف رب العالميف، كاهلل المستعاف كال 

.  حكؿ كال قكة إال باهلل العمي العظيـ
كفي ىذا البحث أتناكؿ جانبان مف جكانب الحياة،       
الدنيا بكجكده كتنادم كؿ دكلة بسبقيا في إعمالو، تتغنى 

كينظر لممخالؼ فيو نظرة الشزر كالتخمؼ كالظبلمية، 
، حيث أبيف فيو أف ما ينادم بو (حقكؽ اإلنساف)إنو 

العالـ اليـك قد خطو عمماؤنا األفذاذ منذ القدـ في كتبيـ، 
ال إنشاءن مف تمقاء أنفسيـ، بؿ أخذان مف كاقعيـ كاستمدادان 

مف شريعة ربيـ تبارؾ كتعالى، حتى إذا أفمت شمس 
ىمتيـ، كأينيرت شمكع غيرىـ أبصركىا مضيئة، فظف 

بعضيـ أف ال ضكء إال ضكءىا، كال نكر إال نكرىا، كما 
.  درل أف في دينو ما ىك خير كأبقى كأسعد كأنقى

فاخترتي كتاب اإلماـ شيخ اإلسبلـ أحمد بف عبد       
مى الحسبة في اإلسبلـ أك كظيفة الحميـ بف تيمية، المس

الحككمة اإلسبلمية، كىك كتاب متداكؿ مطبكع في أربع 
كستيف كرقة، كقارنت بو اإلعبلف العالمي لحقكؽ 

.  ـُْٖٗاإلنساف الصادر عف األمـ المتحدة عاـ 
 
 
 
 

  :منهج المقارنة

اعتمدت في المقارنة عمى إثبات نص المادة مف       
ا كما كردت، ثـ أسكؽ مف كتاب اإلعبلف العالمي كرقمو

الحسبة ما يناسب مكضكعيا، ثـ أقارف بينيما في المعنى 
كاألثر المترتب، ثـ اذكر كجو التفاضؿ بينيما، كلـ أخرج 
عف كتاب الحسبة إلى كتب اإلماـ األخرل أك كتب عمماء 

ألنو المعني في المقارنة،  - رحميـ اهلل -المسمميف 
ىما منطمقو يرحمو ؼلقرآف كالسنة، كأستشيد أحيانان لئلماـ با

اهلل، فالغاية أف أبيف أف كتاب الحسبة كحده قادر عمى 
ذا ثبت ىذا لمحسبة  مناظرة ما كصؿ العالـ إليو متأخران، كا 

عمى صغر حجمو فيك لبقية مؤلفات العمماء األكسع 
.  كاألشمؿ مف باب أكلى

 : ترجمة شيخ اإلسالم ابن تيمية

الحميـ بف عبد السبلـ بف عبداهلل ىك أحمد بف عبد       
بف أبي القاسـ الخضر التميرم الحراني الدمشقي ا

الحنبمي، أبك العباس بف تيمية، كلد في حراف عاـ 
ىػ، كتحكؿ بو أبكه إلى دمشؽ فنبغ كاشتير، كاف ُٔٔ

داعية إصبلح في الديف، فصيح المساف، آية في التفسير 
فتاءات كاجتيادا ت، تكفي بدمشؽ كاألصكؿ، لو مؤلفات كا 

ق ىػ كعمره سبع كستكف عامان، رحمو اهلل رحـِٖٕعاـ 
كاسعة 

 : تعريف بكتاب الحسبة في اإلسالم

ىذا الكتاب الذم كضعو اإلماـ ابف تيمية جاء في       
كظيفة الحككمة )صفحة أراد أف يبيف فيو ( ْٓ)

إلى مقدمة كسبعة  -رحمو اهلل  -حيث قسمو( اإلسبلمية
:  فصكؿ
ما المقدمة فقد تطرؽ فييا إلى معنى الكاليات أ      

ىي الخير المحض،  الدينية كأف طاعة اهلل كرسكلو 
.  كأف الديف عند اهلل اإلسبلـ

الكاليات اإلسبلمية كتطرؽ فيو إلى األمر  :إليصل إاول
.  بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ككجكب ذلؾ

لـ  ة المحتسب كقد أطاؿ فيو ما ػمسؤكلي :إليصل إلثاني
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يطؿ في غيره لخطر ىذا المكضكع كضركرة تحقيقو 
فذكر فيو، كالية القضاء، ككالية الحرب، ككالية الماؿ 

كالحسبة، كتطرؽ لطائفة مف المعامبلت الممنكعة التي 
بطاليا كالغش كتمقي  يجب عمى المحتسب إنكارىا كا 
الركباف، كما ذكر مسألة التسعير، ككيفية معاممة 

.  الممكيةالمحتكريف، كضكابط 
كذكر فيو  ،الغش كالتدليس في الديانات :إليصل إلثالث

مسألة األحاديث المكضكعة كتحريـ سب جميكر 
.  كمسألة الغمك في الديف الصحابة 

ف فيو أف العقكبات كبيٌ ، العقكبات الشرعية :إليصل إلرإبع
 ،الشرعية أصؿ في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

كتطرؽ لمسألة التغرير، كجكاز ككجكب إقامة الحدكد، 
قتؿ الجاسكس كبيف فيو أنو ليس لممحتسب أف يقتؿ أك 

.  يقطع
حيث بيف مشركعيتو ، التعزير المالي :إليصل إل امس

كذكر أقكاؿ العمماء فيو كبيف الفرؽ بيف العقكبة المالية 
.  كالتعزير بأخذ الماؿ

حيث بيف مكضع ، إزالة المنكر كتغييره :إليصل إلسادس
التفاؽ فيما يجكز تغييره مف المنكر كما كقع فيو خبلؼ ا

.  مع بياف الراجح مف ذلؾ
ف فيو أنيما يككناف كبيٌ ، الثكاب كالعقاب :إليصل إلسابع
.  مع جنس العمؿ

كبيذا يظير أف الكتاب كما أراده اإلماـ جاء       
جامعا باختصار لمخطكط العامة لمدكلة ككيؼ يككف 

.  ىك كتاب في السياسة اإلسبلميةالحكـ فييا بإيجاز، ؼ

  :اإلنسانالتعريف باإلعالن العالمي لحقوق 

يظير لمكجكد عمى  اإلنسافبدأ االىتماـ بحقكؽ       
ـ ُْٓٗالمستكل الدكلي بعد الحرب العالمية الثانية عاـ 

بريطانيا، فرنسا، الكاليات : )حيث ككنت الدكؿ المنتصرة
ميثاقيا، كالذم  تأصدرىيئة األمـ ك( المتحدة األمريكية

أشار في جانب منو إلى حقكؽ اإلنساف األساسية، 
النقص كالثغرات فيو أصدرت األمـ المتحدة ما  ةكلكثر

 َّكفيو  (ُ)(اإلنسافاإلعبلف العالمي لحقكؽ )سمتو 
مادة، كتنادت الدكؿ مف كقت إعبلنو إلى تطبيقو سعيان 

 كلىاألكراء عالـ حر كمتحضر، فكاف ذلؾ العاـ المرة 
ق المنظمة الدكلية إعبلنا خاصا كمحددا التي تقدـ في

لحقكؽ اإلنساف عمى مستكل دكلي بحيث تسعى لتطبيقو 
.  عالميا
كرغـ أف اإلعبلف قد جاء في مكاد متعاقبة إال أنو       

مف الممكف أف يقسـ إلى أبكاب مكضكعية عمى النحك 
:  اآلتي

 ية،كيشمؿ حرية الفرد الشخص :إلحر اا إلش ص ة
  ...كحرية التنقؿ كاألمف عمى حياتو

.  مثؿ حرية التعميـ كالعقيدة كالرأم :إليكر حر ة
.  مثؿ حرية االجتماعات كاألحزاب :إل  مع حر ة

، كحؽ مثؿ حؽ الممكية كالتجارة :إلح وق إَّلق صاد ة
 . العمؿ كنكعو كأجرتو
 . حؽ إنشاء أسرة كرعايتيامثؿ  :إلح وق إَّل  ماا ة

.  مثؿ حؽ الترشيح كاالنتخاب : اس ةإلح وق إلس
.  …أماـ القضاء كالكظائؼ العامة :حق إلمساوإة

ثبلثة  اإلنسافكقد صاغ اإلعبلف العالمي لحقكؽ       
                : ىـك (ِ)رجاؿ كامرأتاف

(.  رئيسة المجنة)أرممة الرئيس األمريكي ركزفمت 
.  كاساف: الفرنسي
.  تشانغ: الصيني
.  نساميتاىا: اليندية
 . مالؾ: المبناني

 
 

مف الضركرم أف يتكلى القانكف  (:إلد با و)إْلاالن 
  .حماية حقكؽ اإلنساف

 جميع الكاليات في اإلسبلـ مقصكدىا(: ٙص) إلحسبة
 .أف يككف الديف كمو هلل

 

ص اإلعبلف العالمي عمى أف حماية حقكؽ يف      
يقـك  كمعمـك أف القانكف. اإلنساف مف ميمات القانكف
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عمى تنفيذه مجمكعة مف األفراد بكاسطة المراقبيف 
كالمفتشيف كالمحاكـ الخاصة بذلؾ فتككف ميمة الحماية 

مف كاجبات السمطة بكاسطة أجيزتيا المختصة 
كالمحصكرة مف حيث الصبلحيات كقدرة المراقبة، 

قامة األدلة كالبراىيف في حاؿ كجكد  مكانية الضبط، كا  كا 
البينات إلى الجية المخكلة بالفصؿ مخالفة، كتقديـ ىذه 

فمف الممكف أف تقع المخالفة . في قضايا حقكؽ اإلنساف
ك ال تتكفر كسائؿ إثباتيا فتسقط، أما اإلماـ إبف تيمية 

مقصكدىا أف يككف الديف " جميع الكاليات"فقد بٌيف أف 
" الزكج"ك" األمكمة"ك" األبكة"كمو هلل، كمعمـك أف 

كمكـ راع : "اليات لقكلو كميـ أصحاب ك" الزكجة"ك
ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو فاإلماـ راع كىك مسؤكؿ عف 

رعيتو كالرجؿ في أىمو راع كىك مسؤكؿ عف رعيتو 
كالمرأة في بيت زكجيا راعية كىي مسؤكلة عف 

. (ّ)"رعيتيا
كبيذا تككف المحافظة عمى حقكؽ اإلنساف أمرا       

قيدة المسمـ أف متعمقا بالديف، أم بالحبلؿ كالحراـ، كمف ع
لتصرفاتو فيصبح لكؿ  ان اهلل يبقى مطمعا عمى أعمالو كمراقب

فرد في المجتمع ميمة المحافظة عمى الحقكؽ بكجو عاـ 
كمنيا حقكؽ اإلنساف، كلو ميمة إصبلح المجتمع عمبل 

.  بمبدأ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر
كبيذا يظير أف اإلعبلف العالمي قد جعؿ ميمة       

ماية حقكؽ اإلنساف مككمة إلى أجيزة خاصة ك أف ح
الشريعة قد أككمت ىذه الميمة لممجتمع عامة كؿ بحسب 

:  الكالية الممنكحة لو فيظير بذلؾ التفكؽ مف جيتيف
.  جية المراقبة: إاول 
 . النظرة الجماعية لؤلمة اإلسبلمية: إلثان ة

ال يصح بحاؿ مف األحكاؿ أف  (:ٖ/ٜٕمادة )إْلاالن 
مارس ىذه الحقكؽ ممارسة تتناقض مع أغراض األمـ ت

.  المتحدة كمبادئيا
جميع الكاليات في اإلسبلـ مقصكدىا  (:ٙص)إلحسبة 

.  أف يككف الديف كمو هلل كأف تككف كممة اهلل ىي العميا

يقرر اإلعبلف العالمي أنو ال يجكز أف تستخدـ       
كذ بنكد ىذا اإلعبلف مف قبؿ أصحاب السمطة أك النؼ
ار  ػلغايات اإلضرار باآلخريف أك بطريقة تناقض اإلط

.  العاـ لؤلمـ المتحدة
 -يرحمو اهلل -كفي ىذا يتفؽ اإلعبلف مع اإلماـ       

مف حيث مبدأ التعامؿ مع النصكص، فالشريعة اإلسبلمية 
ليا إطار عاـ كاحد كغرض كاحد كمبدأ كاحد كىك أف 

لة إلى  ػم العميا كالكسيػة اهلل قػكف كمـػتؾ
.  ذلؾ أف يككف الديف كمو هلل

فبل يجكز لكاحد مف أصحاب السمطة أك النفكذ أف       
يمارس مف خبلؿ الصبلحيات المكككلة إليو ك إف كانت 

في أصميا شرعية ما يجعؿ المآؿ مصادما إلطار 
كىك ما يعرؼ بالتعسؼ في استعماؿ . الشريعة العاـ

ثمة ىذا كثيرة منيا، الحؽ إذ المآؿ معتبر في التشريع كأـ
َوإْلَوإِلَدإُا ُ ْرِضْيَن َأْوََّلَدُىنَّر َحْوَلْ ِن : قكؿ اهلل تعالى

َكاِمَمْ ِن ِلَمْن َأَرإَد َأن ُ ِ مَّر إلرَّرَضاَاَة َواَم  إْلَمْوُلوِد َلُو 
ِرْزُقُينَّر َوِكْسَوُ ُينَّر ِباْلَمْيُروِف ََّل ُ َكمَّرُف َنْيسٌل ِإَّلَّر ُوْسَيَيا 

  [.البقرة: ِّّ] رَّر َوإِلَدةٌل ِبَوَلِدَىا َوََّل َمْوُلودٌل لَّرُو ِبَوَلِدهِ ََّل ُ َ  
فاآلية الكريمة تقرر كالية األب عمى كلده بقكلو       
كلكنيا تمنع األب صراحة مف  َواَم  إْلَمْوُلوِد َلوُ :تعالى

مٌضارة األـ بإساءة استعماؿ حقو الشرعي، فبل يجكز 
ا إذا رضيت بإرضاعو مجانا أك لؤلب انتزاع كلدىا منو

، كما ال يجكز لو (ْ)بما رضي بو غيرىا، ك ألفيا الصبي
انتزاعو منيا إذا لـ ترضعو بؿ يأتي بالظئر فترضعو 

.  (ٓ)عندىا
بما فييا " الكاليات"ظير ضركرة انسجاـ كبذلؾ ت      

السمطات التنفيذية بغض النظر عف اتساعيا كضيقيا كما 
ذا كاف  ٌمر ذكره مع اإلطار العاـ لمشريعة اإلسبلمية، كا 

.  األمر كذلؾ لـ تجد في الشريعة تناقضا في التطبيؽ
غير أف اإلماـ يجعؿ اليدؼ مف صحة تطبيؽ       

النصكص ىك أف تككف كممة اهلل ىي العميا، كيترتب 
:  عمى ذلؾ أمكر
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.  حصكؿ األجر عند حسف التطبيؽ كالعمؿ -
.  مر بالديفضماف عدـ التبلعب إذ تعمؽ األ -
.  دافعية العمؿ لدل كؿ المسمميف كليس عند فئة خاصة -
.  أف تككف المراقبة ذاتية -

كأما اإلعبلف فقد حدد الغاية بأف تطبؽ مبادئ       
.  األمـ المتحدة

كبيذا يظير تفكؽ نظرة اإلماـ يرحمو اهلل عمى       
 . اإلعبلف العالمي

 

إليو عامة البشر  غاية ما يرنك (:إلد با ة)إْلاالن 
انبثاؽ عالـ يتمتع فيو الفرد بحرية القكؿ كالعقيدة كيتحرر 

 . مف الفزع كالفاقة
جميع الكاليات في اإلسبلـ مقصكدىا  :(ٙص)إلحسبة 

.  أف يككف الديف كمو هلل كاف تككف كممة اهلل ىي العميا
 

:  غايات البشر في أربع نقاط( اإلعبلف) لقد حصر: أوَّلًة  -
.  التمتع بحرية التعبير: األكلى -
.  حرية االعتقاد كالتديف: الثانية -
التخمص مف الرىبة كالخكؼ الناتج عف : الثالثة -

.  العدكاف الخارجي أك الداخمي
.  النيكض بالمجتمع مف الفقر: الرابعة -

كبالنظر لما أكرده اإلماـ ابف تيمية يرحمو اهلل نجد       
أف يككف : )بقكلو أف ما نص عميو اإلعبلف قد تضمنو

(.  الديف كمو هلل
أما حرية التعبير فإف اإلسبلـ يعطي ىذا الحؽ حتى       

ْن َأَحدٌل مَِّن إْلُمْشِرِك َن إْسَ َ اَرَك  :لممشركيف بقكلو تعالى َوإِ 
كمعمـك أف المستمع ، [التكبة: ٔ]َ َ ِ ْرُه َح َّر  َ ْسَمَع َكاَلَم إلّموِ 
 . ال بد أف يناقش كيستكضح

كأما حرية االعتقاد كالتديف، فقد كفميا الديف أيضان       
كفرؽه بيف ، [البقرة: ِٔٓ]ََّل ِإْكَرإَه ِ ي إلدِّ نِ  :بقكلو تعالى

حرية االعتقاد كالتديف التي كفميا اإلسبلـ كالتبلعب 
بالديف، بأف يؤمف ثـ يكفر ثـ يؤمف ثـ يكفر كىك أمر ال 

.  يسمح بو اإلسبلـ

خمص مف الرىبة كالخكؼ الناتج عف كأما الت      
العدكاف الخارجي أك الداخمي فقد كفؿ الديف ذلؾ بكسائؿ 

:  عدة منيا
 دكف تمييز في المكف -تحريـ قتؿ النفس البشرية       

إال بالحؽ كالنصكص الشرعية  -أك العرؽ أك الديف
:  الكريمة في ىذا الباب كثيرة جدان منيا

ْقُ ُموْإ إلنَّرْيَس إلَّرِ ي َحرَّرَم إلّمُو ِإَّلَّر َوََّل اَ  :قكؿ اهلل تعالى -
  .[األنعاـ: ُُٓ]ِباْلَحقِّ 
دكف تمييز في  -تحريـ االعتداء عمى األمكاؿ      

كالنصكص الشرعية الكريمة  -المكف أك العرؽ أك الديف
:  في ىذا الباب كثيرة جدان منيا

 ْ َنُكم ِباْلَباِالِ َوََّل َ ْ ُكُموْإ َأْمَوإَلُكم اَ  :قكؿ اهلل تعالى -
 . [البقرة: ُٖٖ]

دكف تمييز في  -تحريـ االعتداء عمى األعراض      
فاألعراض مصكنة كاالعتداء  -المكف أك العرؽ أك الديف

عمييا مكجب لمعقكبة، كقد ثبتت صيانتيا بنصكص 
:  شرعية كثيرة منيا

َ اِحَشةًة  َوََّل َ ْ َرُبوْإ إلزَِّن  ِإنَّرُو َكانَ  :قكؿ اهلل تعالى -
 . [اإلسراء: ِّ]َوَساء َسِب الًة 

كأما النيكض بالمجتمع مف الفقر فقد كفمو اإلسبلـ       
:  بكسائؿ عدة منيا

فرض الزكاة التي تؤخذ مف األغنياء فترد عمى       
 لمعاذ بف جبؿ  الفقراء، كما جاء في حديث النبي 

ييـ فأعمميـ أف اهلل افترض عؿ: "حيف بعثو إلى اليمف
صدقة في أمكاليـ تؤخذ مف أغنيائيـ كترد إلى 

.  (ٔ)"فقرائيـ
األمر بالصدقات فقد ندب اإلسبلـ إلييا في       

ما ركاه عبد اهلل بف جعفر : نصكص شرعية كثيرة منيا
  أف رسكؿ اهلل الصدقة تطفئ غضب : "قاؿ

.  (ٕ)"الرب
.  تشريع نظاـ النفقات بيف األقرباء -ج 
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ضح أف اإلماـ يرحمو اهلل قد شمؿ كؿ كبيذا يت      
تطمعات البشر التي نص عمييا اإلعبلف بقكلو أف يككف 

.  الديف كمو هلل
لقد جاء اإلعبلف بنص عاـ في كفالة الحريات : ثان اًة 

كالعقائد كالتحرر مف الفزع كالفاقة، كمعمـك أف الحريات 
المطمقة مفسدة مطمقة، كلذا فإف اإلماـ ابف تيمية كاف 

كأف تككف كممة اهلل ىي : قان فيما نص عميو إذ قاؿمتفك
العميا، فكؿ حرية ذكرىا ال ينبغي أف تخرج عف شرع اهلل 
أك ما يعرؼ بالنظاـ العاـ لمدكلة، فالتعبير مكفكؿ بشرط 

أف ال يمس حقكؽ اآلخريف أك أعراضيـ أك أمنيـ، 
كحرية االعتقاد محفكظة عمى أف ال يدعك المسمميف 

، كالتخمص مف الرىبة مكفكؿ عمى أف لمدخكؿ في دينو
يقدـ الجياد إذا كاف سببان لنشر اإلسبلـ أك حفظ 

األكطاف، كالنيكض بالمجتمع مف الفقر مكفكؿ عمى أال 
نجحؼ باألغنياء فنصادر أمكاليـ أك نستكلي عمى 

أمبلكيـ، كؿ ىذا منضكو تحت قكؿ اإلماـ كأف تككف 
 . كممة اهلل ىي العميا

 

كعمييـ أف يعامؿ بعضيـ بعضان ...  (:ٔمادة )إْلاالن 
 .بركح اإلخاء

ككؿ بني آدـ ال تتـ مصمحتيـ ال في (: ٚص)إلحسبة 
إال باالجتماع كالتعاكف كالتناصر،  اآلخرةالدنيا كال في 

فالتعاكف كالتناصر عمى جمب منافعيـ، كالتناصر لرفع 
اإلنساف مدني بالطبع، فإذا : مضارىـ، كليذا يقاؿ

د ليـ مف أمكر يفعمكنيا يجتمبكف بيا اجتمعكا فبل ب
.  المصمحة، كأمكر يجتنبكنيا لما فييا مف المفسدة

      

لقد نص اإلعبلف عمى الطبيعة التي يرجى تكخييا       
، كبيذا (الطبيعة األخكية)في التعامبلت البشرية كىي 

يككف متفقان مع ما أكرده اإلماـ، غير أف اإلماـ جاء 
لنظرة اإلسبلمية لمحياة القائمة عمى كبلمو منسجمان مع ا

أساس التكامؿ بيف الدنيا كاآلخرة، فالمصالح في الشريعة 
اإلسبلمية ال تتعمؽ بالدنيا كحدىا، فرب مصمحة بالدنيا 

تجر مفسدة في اآلخرة، فبل تككف معتبرة، كما قاؿ اهلل 
ِإْثمٌل َ ْسَ ُلوَنَك َاِن إْلَ ْمِر َوإْلَمْ ِسِر ُقْل ِ  ِيَما : تعالى

ْثُمُيَمآ َأْكَبُر ِمن نَّرْيِيِيَما : ُِٗ]َكِب رٌل َوَمَناِ ُع ِلمنَّراِس َوإِ 
فمما رجح اإلثـ األخركم عمى المصمحة الدنيكية ، [البقرة

كاف الفعؿ ممنكعان، كىك الشأف في سائر المحرمات التي 
نص اهلل تعالى عمييا إما مباشرة أك بطرؽ االستدالؿ 

شرم قاصر كحده عف إدراؾ األخرل، إذ العقؿ الب
ف كاف  مقدرةبما أعطاه اهلل تعالى مف  -المضار كميا كا 

.  قادران عمى تمييز أصكليا -
فقد اقتصر  اإلنسافكأما اإلعبلف العالمي لحقكؽ       

نظره عمى الناحية الدنيكية البحتة، كالسبب في ذلؾ أف 
 . مادم عمماني بحت ال يقيـ كزنان لمحياة األخركية قمنطمؽ
كيظير الفرؽ بيف النظرتيف أف النظرة اإلسبلمية       

تجعؿ الرقيب عمى التصرفات ذاتيان خكفان مف لقاء اهلل 
تعالى، كالنظرة المادية البحتة تجعؿ الرقيب خارجيان، 
.  بحيث إذا انعدـ تجرأ اإلنساف عمى ارتكاب المخالفة

 -بما ىي شرعية -كبيذا يظير تفكؽ نظرة اإلماـ      
 . لى نظرة اإلعبلفع

 

إف إرادة الشعب ىي مصدر ) (:ٖ/ٕٔمادة )إْلاالن 
(.  سمطة الحككمة

ذا كاف ال بد مف طاعة أمر كناه  (:ٚص)إلحسبة  كا 
.  فمعمـك أف دخكؿ المرء في طاعة اهلل كرسكلو خير لو

.  ع اهلل كرسكلو فقد رشدمف يط (:ٛص)إلحسبة 
 

عبلمة تعتبر مسألة مصدر سمطة الحككمة اؿ      
الفارقة بيف الثقافات كالدكؿ كأنظمة الحكـ، فبعض الدكؿ 

تجعميا مطمقة بيد الحاكـ، كما كاف فرعكف ككبعض 
أنظمة الحكـ، كبعضيا يجعميا لرجاؿ الديف، كما كاف 

الحكـ الكنسي سائدان في أكركبا، كالبعض يجعميا لمشعب 
عامة ممثبلن في البرلمانات كالمجالس المنتخبة، إلى غير 

ذلؾ مف مصادر لمحكـ ال تكاد تحصى، كقد نص 
عمى أف مصدر الحكـ  اإلنسافاإلعبلف العالمي لحقكؽ 
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ىك إرادة الشعب، بحيث ينتخب لو ممثميف يقكمكف 
بتشريع األحكاـ التي يسير عمييا المجتمع، فما رآه 

الممثمكف حسنان كاف كاجب الفعؿ، كما رأكه قبيحان كاف 
ليـك بالنظاـ الديمقراطي، كاجب الترؾ، كىك ما يعرؼ ا

كلك قكرف ىذا النظاـ بالنظاـ الفردم لكاف أىكف الشريف 
كأخؼ الضرريف، كمع ىذا فالمبلحظات عميو كثيرة 

 : منيا
كال  أف النظاـ الديمقراطي فرع عف العقكؿ البشرية،      

شؾ أنيا ميما بمغت مف معرفة كعمـ تبقى قاصرة عف 
.  لضر كالنفعمعرفة مآالت األفعاؿ مف حيث ا

ف الكثرة كالغمبة في األصكات ال تعني الكصكؿ إ      
إلى الحؽ، فقد يتفؽ نكاب الشعب عمى فعؿ يركف فيو 

مصمحة شعبيـ ثـ تمضي السنكات فيظير عمييـ كبالو، 
ف ئكما ىك حاؿ الربا كالخمر الذم أصبحت الدكؿ ت

.  تحت كطأتيما
برلماف عدـ كجكد ضمانة بكصكؿ األكفأ إلى اؿ      

كتمثيؿ الشعب، بؿ قد يصؿ عديـ الكفاءة كالخبرة لكثرة 
.  إعبلموفي مالو أك قكة في 

ف مف يممؾ التشريع ىك مف يممؾ الخمؽ، كبمنح إ      
.  البرلماف سمطة التشريع افتيات عمى الخالؽ تبارؾ كتعالى

كأما الشريعة اإلسبلمية فقد عبر عنيا اإلماـ ابف       
 باف السمطة التشريعية ال تككف إال هلل تيمية يرحمو اهلل

، ثـ لرسكلو ، [األنعاـ: ٕٓ]ِإِن إْلُحْكُم ِإَّلَّر ِلّموِ  كحده
كمعمـك أف مصادر التشريع األخرل كاإلجماع كالقياس 
:  مردىما إلى القرآف كالسنة، كفي ىذا ميزات عدة أىميا

أف الخالؽ كحده تبارؾ كتعالى ىك القادر عمى : أوَّلًة 
ؿ تشريع يحقؽ مصالح العباد في الدنيا كاآلخرة فيي إنزا

.  شاممة كاممة

تصبح األحكاـ الصادرة عف اهلل تعالى كرسكلو : ثان اًة 
دينان ال يحؿ مخالفتيا ظاىران  اإلسبلميةكمصادر التشريع 

كال باطنان، بحيث يصبح الرقيب عمى تطبيقيا ذاتيان لعمـ 

سيقـك بيف يدم المكمؼ أف اهلل تعالى مطمع عميو، كأنو 
.  ربو تعالى فيسألو عف كؿ مخالفة

خمكىا مف التحيز لفئة أك عرؽ أك لكف، ألف : ثالثاًة 
.  كاضعيا ىك رب العالميف

َأََّل  أف المصالح التي تيدؼ إلييا مصالح حقيقية: رإبياًة 
كليست ، [الممؾ: ُْ]َ ْيَمُم َمْن َ َمَق َوُىَو إلمَّرِا ُف إْلَ ِب رُ 

فييا، فقد قامت دكؿ عمى نظريات  كىمية أك مشككؾ
 ف فييا ػبشرية كانت في زمف مف األزماف يظ

أف  خيران كأنيا ناجحة في عبلج مشاكؿ البشرية، ثـ ما لبثت
.  تياكت كظير بطبلنيا

كبيذا يظير جكىر الفرؽ بيف اإلعبلف العالمي       
في نظرتو البشرية المحتممة لمصكاب  اإلنسافلحقكؽ 

 اـ في ػعة اإلسبلمية كما عبر عنيا اإلـكالخطأ، كالشرم
 .ربانية تشريعيا التي ال تحتمؿ إال الصكاب

 
  

كؿ الناس سكاسية أماـ القانكف،  (:ٚمادة )إْلاالن 
.  كليـ الحؽ في التمتع بحماية متكافئة دكف أية تفرقة

لكؿ شخص الحؽ في أف يمجأ إلى  (:ٛمادة )إْلاالن 
ماؿ فييا اعتداء عمى المحاكـ الكطنية إلنصافو عف أع

.  الحقكؽ األساسية التي يمنحيا لو القانكف
أمتو بتكلية كالة أمكر  أمر النبي  (:ٜص) إلحسبة

عمييـ، كأمر كالة األمكر أف يردكا األمانات إلى أىميا، أك 
.  إذا حكمكا بيف الناس أف يحكمكا بالعدؿ

 

ينص اإلعبلف العالمي في مادتو السابقة عمى       
الناس، كفي المادة الثامنة عف كيفية تحصيؿ  تساكم

الفرد حقو إذا شعر بظمـ أك اعتداء عمى الحقكؽ التي 
.  يمنحو إياىا القانكف

كفي ىذا تكافؽ مع النظرة الشرعية التي نص عمييا       
اإلماـ يرحمو اهلل، غير أننا نجد الفارؽ بيف النظريتيف في 

ذا كاف الحؽ أف اإلعبلف جعؿ الحؽ منحة مف القانكف ، كا 
منحة جاز تقييده أك رفعو كما في حؽ التعبير كالتنقؿ، فإذا 
فعؿ ذلؾ فبل مبلمة عميو، ألف التكييؼ القانكني لمحؽ في 
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ف شاء أخر، بينما  أصمو أنو منحة كعطية، إف شاء كٌفى كا 
نرل أف اإلماـ يرحمو اهلل عبر عف الحؽ بككنو أمانة عند 

ال الكالة، كعندئذ ال يممؾ الك الي منع المكاطف مف حقو كا 
كاف ظالمان، كلذا كجدنا كالة أمر المسمميف ىـ الميقيَّدكف 

تصرفات كلي )ألجؿ مصمحة المكاطف، فظيرت القاعدة 
، كبذا ال تككف سمطة الحاكـ (األمر منكطة بالمصمحة

 . مطمقة
كبيذا يظير تفكؽ نظرة اإلماـ عمى اإلعبلف       

.  ف يجعؿ الحؽ منحة أك دينان العالمي، فالفرؽ يكمف فيـ
لكؿ شخص نفس الحؽ الذم  :(ٕ/ٕٔمادة )إْلاالن 

 . لغيره في تقمد الكظائؼ العامة في الببلد
يجب عمى كؿ كلي أمر أف يستعيف  (:ٕٔص)إلحسبة 

ذا تعذر ذلؾ استعاف باألمثؿ  بأىؿ الصدؽ كالعدؿ، كا 
.  فاألمثؿ

في ينص اإلعبلف عمى تساكم جميع المكاطنيف       
الدكلة في تقمد الكظائؼ العامة دكف التفريؽ بيف قدراتيـ 
ككفاءاتيـ، كدكف النظر إلى ميزاتو قد يتمتع بيا كاحد 
كال تكجد لدل اآلخر، فيك يمنح الحؽ لكؿ مف يتمتع 

.  بالمكاطنة
كأما اإلماـ يرحمو اهلل فقد نظـ تقمد الكظائؼ العامة       

لصدؽ كالعدؿ، بالنص عمى بعض شركطيا األساسية كا
ثـ يضع الحؿ فيما لك تعذر أىؿ الصدؽ كالعدالة ال مف 

المجتمع، بؿ مف األكفاء ليذا المنصب مف أصحاب الخبرة 
.  فيو، بأف يختار كلي األمر األمثؿ فاألمثؿ

كًذكري اإلماـ لشرطيف ىما الصدؽ كالعدؿ ال يعني       
قصر الشركط عمييما، بؿ أنيما مرد كؿ خير، إذ 

يشمؿ الصدؽ مع اهلل بأف ال يخكف الديف كال  الصدؽ
يطمع العدك عمى ثغرات المسمميف، كالصدؽ مع األفراد 
بأف ينصح ليـ، كالصدؽ مع الذات بأف ال يأكؿ حرامان 

.  مف رشكة أك سرقة أك غير ذلؾ

كأما العدؿ فيي الصفة التي تمنع صاحبيا مف       
ف كانك ا ال يصمحكف، محاباة أقربائو كمعارفو، فيقربيـ كا 

.  كيبعد ذكم الكفاءة كالمعرفة كالقدرة
كبيذا يظير تفكؽ اإلماـ يرحمو اهلل في نظرتو       

المستمدة مف الشرع لمف يحؽ لو أف يتكلى شؤكف 
العامة، كأف الشأف العاـ ال يجكز تقميده ألم كاف، كذلؾ 

 . لعظيـ خطره كتكقؼ مصالح الناس عميو
 

فرد الحؽ في االشتراؾ في  لكؿ (:ٔ/ٕٔمادة )إْلاالن 
.  إدارة الشؤكف العامة لببلده

كجميع ىذه الكاليات ىي في األصؿ  (:٘ٔص)إلحسبة 
.  كالية شرعية كمناصب دينية

ينص اإلعبلف عمى أف حؽ إدارة الشؤكف العامة       
لمببلد حؽ لجميع المكاطنيف ببل قيد كال شرط كما ذكر 

.  ظائؼ العامةفيما يتعمؽ بالك( ِ/ُِ)في المادة 
كأما اإلماـ فينص عمى طبيعة الكظيفة العامة       

بأنيا كالية شرعية كمناصب دينية، أما ككنيا كالية 
شرعية فيكجب أف يككف لمكلي شركطان ال يككف كليان 

شرعيان إال إذا حققيا، كاإلسبلـ كالعدالة كالبمكغ كالعقؿ 
كالحرية، فبل يجكز تكلية غير المسمميف شؤكف 

مسمميف، كال يجكز تكلية الفسقة كالعصاة، كال تكلية اؿ
السفياء كالمبذريف كغيرىـ، كال شؾ أف ىذه الشركط 
كميا تعكد بالمنفعة عمى الببلد كالعباد، كليس األمر 

مفتكحان لمف تكلدت عنده رغبة في تسمـ كالية عامة أك 
.  كجد مف يكصمو إلى الكالية العامة

ة فيذا شرط ينسجـ مع كأما أنيا مناصب ديني      
طبيعة الدكلة المسممة بأسرىا، بأف تسير في فمؾ كاحد 

.  بما يضمف الكالء لمدكلة المسممة كالسعي لمصمحتيا
إذ أف تعدد مشارب كمناىج ككالءات أكلياء أمكر       

َوََّل َ َناَزُاوْإ  :المسمميف يفتؾ بالدكلة، كما قاؿ اهلل تعالى
 . [األنفاؿ: ْٔ]ِر ُحُكمْ  َ َ ْيَشُموْإ َوَ ْذَىاَ 
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وبيذإ  ظير  يوق نظرة إْلمام إبن   م ة  رحمو إهلل 
:   ي ن ا  ن

كصفو لممنصب العاـ كبياف منزلتو، مما : إاول  -
يكجب مراعاة شركط فيمف يتكاله تمنع مف لـ يحققيا 
أف يصؿ إليو، بؿ قد ال تكجب طاعتو لك استكلى 

  .عمييا
يات العامة لمصمحة المجتمع، أنو جعؿ الكال: إلثان ة -

  .كأما اإلعبلف فقد ذكرىا كمصمحة لمفرد

لكؿ شخص حؽ التممؾ بمفرده  (:ٔ/ٚٔ)إْلاالن مادة 
.  أك باالشتراؾ مع غيره

لكؿ شخص الحؽ في العمؿ، (: ٔ/ٖٕ)إْلاالن مادة 
 . كلو حرية اختياره بشركط عادلة مرضية

ت عف المنكرا-أم المحتسب-كينيى (:ٚٔص)إلحسبة 
مف الكذب كالخيانة، كما يدخؿ في ذلؾ مف تطفيؼ 
المكياؿ كالميزاف كالغش في الصناعات كالبياعات 

.  كالديانات كنحك ذلؾ
أف الغاش ليس  فقد أخبر النبي  (:ٛٔص)إلحسبة 

بداخؿ في مطمؽ اسـ أىؿ الديف كاإليماف، كالغش يدخؿ 
. في البيع بكتماف العيكب كتدليس السمع

كيدخؿ في المنكرات ما نيى اهلل عنو  (:ٜٔص)إلحسبة 
كرسكلو مف العقكد المحرمة، مثؿ عقكد الربا كالميسر، 
كمثؿ بيع الغرر، ككحبؿ الحبمة، كالمبلمسة كالمنابذة 

 . كربا النسيئة كربا الفضؿ، ككذلؾ النجش
كمف المنكرات تمقي السمع قبؿ أف  (:ٕٓص)إلحسبة 

لما فيو  نيى عف ذلؾ تجيء إلى السكؽ، فإف النبي 
مف تغرير البائع، فإنو ال يعرؼ السعر فيشترم منو 

 . المشترم بدكف القيمة
كمثؿ ذلؾ االحتكار، لما يحتاج إليو  (:ٕٔص)إلحسبة 

لما ركل مسمـ في صحيحو عف معمر بف عبد اهلل أف 
، فإف المحتكر ىك (ٖ)"ال يحتكر إال خاطئ: "قاؿ النبي 

الناس مف الطعاـ، الذم يعمد إلى شراء ما يحتاج إليو 

فيحبس عنيـ كيريد إغبلءه عمييـ، كىك ظالـ لمخمؽ 
.  المشتريف
لما كاف الماؿ قكاـ الحياة ككسيمة المعاش، كأف       

الحرماف منو مناقض لمفطرة كمقنط مف الحياة، كال 
يتحقؽ ىذا الماؿ إال بالعمؿ كالكسب، فقد نص اإلعبلف 

ف شاء كاف العالمي عمى أف التممؾ حؽ لكؿ شخص، إ
ف شاء كاف مشتركان   . تممكو منفردان، كا 

جعؿ  -بنظرتو المادية الدنيكية -غير أف اإلعبلف      
حرية التممؾ مفتكحة ببل قيد أك شرط، فمـ يتطرؽ لمكسب 
غير المشركع، كلذا كجدنا الربا كالقمار مباحان كمرخصان، 

كما نص اإلعبلف عمى أف حؽ العمؿ أيضان مكفكؿ، 
شركط العمؿ  حرية اختيار أعماليـ إذا كانتكلؤلفراد 

عادلة كيرضى بيا الطرفاف، دكف تطرؽ لؤلعماؿ غير 
 . المشركعة

كأما اإلماـ ابف تيمية يرحمو اهلل، فقد تطرؽ       
مكاضع مف  ةلمكضكع العمؿ كالكسب في أكثر مف خمس

كتابو، كذلؾ ألف النظرة الشرعية لئلنساف كالماؿ نظرة 
لجسد الذم ينبت مف ماؿ حراـ ال يقكل متكاممة، فإف ا

عمى طاعة اهلل تعالى، كال يصمح أف يككف لبنة في 
يمد يده : "بقكلو المجتمع المسمـ، كقد أشار لذلؾ النبي 

إلى السماء يا رب، مطعمو حراـ، كمشربو حراـ، كممبسو 
، فكاف (ٗ)!!"لو؟ حراـ، كغذم بالحراـ، فأنى يستجاب

 اإلنسافتركيزان عمى نكع  التركيز عمى مكضكع الكسب
الذم يصمح لمحياة التي خمؽ في األصؿ مف أجميا، 

نَس ِإَّلَّر  :كىي عبادة اهلل تعالى َوَما َ َمْ ُا إْلِ نَّر َوإْلِْ
 . [الذاريات: ٔٓ]ِلَ ْيُبُدونِ 
كبناءن عمى مكضكع الكسب كجد في الشريعة       

مصطمحات ال نجد بعضيا عند غير  اإلسبلمية
، ضماف المتمفات ،حقكؽ العباد ،الذمة: ف مثؿالمسممي

كىي مصطمحات ، الكسب الخبيث ،الكسب الطيب
تتعمؽ بالدنيا كاآلخرة، كمعمـك أف غير المسمميف يفتقركف 

 :إلى النظرة األخركية، كالمسمـ إذ يقرأ قكؿ اهلل تعالى
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 َِوََّل َ ْ ُكُموْإ َأْمَوإَلُكم َبْ َنُكم ِباْلَباِال[ُٖٖ :البقرة] ، كقكؿ
، (َُ)"كؿ لحـ نبت مف سحت فالنار أكلى بو: "النبي 

يرل أف الكسب في الشرع مقيد بالحؽ كالعدؿ، فكؿ ما 
كاف فيو إضرار باآلخريف كاف محرمان، كلك كصؿ إلى يد 

 . مف أحرزه فالعقكبة األخركية كفيمة برده إلى أىمو
 كأما ميمة مراقبة ًحؿ التعاقد كالتعامؿ فقد أككميا      

ف تيمية إلى المحتسب كمعمـك أف المحتسبيف منيـ اب
المتبرع كمنيـ المٌعيف مف قبؿ الدكلة، فالمتبرع يعمؿ 

بمبدأ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر المطمكب مف 
.  كؿ مسمـ
كالمٌعيف يمثؿ الدكلة كيدىا الساعية إلى المحافظة       

يف عمى تطبيؽ الشرع، فكاف أمر المراقبة متكامبل ب
.  المجتمع كالدكلة

كخبلصة األمر أف اإلعبلف العالمي قد جعؿ باب       
التممؾ كالعمؿ مفتكحا ببل قيكد، ك أما الشريعة فقيدت الباب 

.  بما ينفي عنو المنكرات كككمت أمر المراقبة لممحتسب
كبيذا يظير تفكؽ نظرة اإلماـ يرحمو اهلل الشرعية       

إال ألف الشريعة تنزيؿ مف  عمى نظرة اإلعبلف، كما ذلؾ
 . حكيـ حميد كاإلعبلف صياغة البشر

 

ال يجكز تجريد أحد مف ممكو  (:ٕ/ٚٔمادة )إْلاالن 
.  تعسفان 

مف اضطر إلى طعاـ الغير أخذه  (:ٕٔص)إلحسبة 
منو بغير اختياره بقيمة مثمو، كلك امتنع مف بيعو إال 

.  بأكثر مف سعره لـ يستحؽ إال سعره
كاف لكلي األمر أف  -االحتكار-كليذا  (:ٕٔص)إلحسبة 

يكره الناس عمى بيع ما عندىـ بقيمة المثؿ عند ضركرة 
مثؿ مف عنده طعاـ ال يحتاج إليو كالناس في   الناس إليو،

.  مخمصة، فإنو يجبر عمى بيعو لمناس بقيمة المثؿ
كما أف اإلكراه عمى البيع ال يجكز  (:ٖٕص)إلحسبة 

لى البيع بحؽ في مكاضع، إال بحؽ، يجكز اإلكراه ع
.  مثؿ بيع الماؿ لقضاء الديف الكاجب كالنفقة الكاجبة

الناس مسمطكف عمى أمكاليـ ليس  (:ٖٖص)إلحسبة 
ألحد أف يأخذىا أك شيئان منيا بغير طيب أنفسيـ إال في 

.  المكاضع التي تمزميـ

مف ممكو  أحدينص اإلعبلف عمى عدـ جكاز تجريد       
.  ىك استعماؿ الحؽ في غير ما شرع لوتعسفان، كالتعسؼ 

:  كتكضيح المسألة -
أف الشخص قد تنشأ عميو حقكؽ إما لؤلفراد أك       

لمجماعات، فحقكؽ األفراد كالديكف كالنفقات، كحقكؽ 
الجماعات كتكسعة طريؽ أك خكؼ انيداـ جدار، كمثؿ 
ىذه الحقكؽ إذا امتنع أصحابيا عف القياـ بيا جاز لكلػي 

لتدخؿ، فيبيع مف ماؿ الفرد ما يقضي بو دينو، األمر ا
أك يقتطع مف مالو ما يكفي لنفقة مف يعكؿ، أك يتممؾ 

 . مف أرضو ما يكسع بو طريؽ العامة
كقد جاء اإلعبلف العالمي لينص عمى عدـ جكاز       

تدخؿ الدكلة بما ليا مف سمطة ككالية النتزاع ممكية أحد 
كع، كفي ىذا القدر دكف أف يككف االنتزاع بباعث مشر

.  بيف اإلعبلف العالمي كما ذكره اإلماـ يرحمو اهلل اتفاؽ
غير أف تفكؽ اإلماـ بنظرتو الشرعية قد بدا       

كاف أكاضحان عندما نص عمى ضركرة التعكيض، سكاء 
لممؾ الدكلة أـ األفراد، كتظير العدالة بجبلء ؿالمنتزع 

القيمة ال عندما ينص عمى أف التعكيض يجب أف يككف ب
.  ، كىك ما لـ يشر إليو اإلعبلف(ُُ)بالثمف
فالنظرة الشرعية قائمة عمى التكازف بيف نظرة الفرد       

كالجماعة، فأباحت عند الضركرة أف يجرد الفرد مف ممكيتو 
مراعاة لمصمحة الجماعة، عمى أف يعكض التعكيض 

العادم المكافئ لممكو، فكبل المصمحتيف ال يغفؿ عنيما 
 . ، كال محاباة ألحدىما عمى حساب األخرلبحاؿ

 

 …لكؿ شخص الحؽ في التعمـ (:ٕٙمادة )إْلاالن 
الفبلحة -إف ىذه الصناعات  (:ٕٗص)إلحسبة 

.  فرض عمى الكفاية -كالنساجة كالبناية
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كطمب العمـ الشرعي فريضة عمى  (:ٕٗص)إلحسبة 
الكفاية إال فيما يتعيف، مثؿ طمب كؿ كاحد عف ما أمره 

 . بو كما نياه عنو، فإف ىذا فرض عمى األعياف اهلل
 

لـ حقان لئلنساف في جعؿ اإلعبلف العالمي التع: أوَّلًة 
الكقت الذم جعمو اإلماـ فرضان، كالفرؽ بينيما كبير، فإف 
صاحب الحؽ يممؾ إسقاطو أك تأخيره أك عدـ المطالبة 
بو، أما ما كاف فرضان فيك كاجب األداء، كال يممؾ مف 

فرض عميو أف يتكانى عف القياـ بو، بؿ كصفو 
جكد بالفرضية مشعر بحصكؿ اإلثـ عند عدـ الفعؿ مع ك

.  القدرة

لقد جاء النص عامان في اإلعبلف دكف أف يميز : ثان اًة 
بيف التعميـ الضركرم كغير الضركرم، كما ال تستقيـ 

 . الحياة بدكنو كما تستقيـ
:  أما اإلماـ يرحمو اهلل فقد قسـ العمـ إلى قسميف      
.  ر  ا ن: إاول
الحراـ، كىك ما البد منو لقياـ الديف كمعرفة الحبلؿ ك      

 .كىك العمـ الضركرم لصبلح اآلخرة كالفكز بيا
:  كذلؾ في أمريف،  ر  كيا ة: إلثاني
 الحة ػتعمـ الصناعات التي يحتاجيا المسممكف كالؼ      

الدنيا إال  تقـك كالنساجة كالبناية، كمثمو سائر العمـك التي ال
  .بيا

 لميف،دقائؽ العمـ الشرعي التي ال يحتاجيا عكاـ المس      
.  مثؿ تعمـ األصكؿ كالمنطؽ كنحكىما

كبذلؾ يظير تفكؽ اإلماـ في تكييؼ التعمـ بأف       
جعمو فرضان ال حقان، كفي تقسيـ العمـ إلى فرض عيف 

 . كفرض كفاية، كأف العمـك ال تككف في منزلة كاحدة
 

لكؿ شخص الحؽ في العمؿ، : (ٔ/ٖٕمادة )إْلاالن 
لة مرضية، كما لو حؽ كلو حرية اختياره بشركط عاد

.  الحماية مف البطالة

إف ىذه األعماؿ التي ىي فرض  … (:ٕٙص)إلحسبة 
كفاية متى لـ يقـ بيا غير اإلنساف صارت فرض عيف 

.  عميو، ال سيما إف كاف غيره عاجزان عنيا
 

جعؿ اإلعبلف العالمي العمؿ حقا لؤلفراد، فإف       
ف شاء ترؾ، فيك صاحب الحؽ ك لصاحب شاء عمؿ كا 

.  الحؽ أف يطالب بو أك أف يسقطو
:  كأما اإلماـ فقد قسـ العمؿ إلى قسميف      
.  أف يككف في أصمو فرضان : إاول
أف يصبح فرض عيف، كذلؾ إذا انحصرت القدرة : إلثاني

عمى العمؿ في شخص أك مجمكعة، بحيث إف لـ يعممكا 
كقع المسممكف في حرج كضيؽ إف كاف العمؿ حاجيان، 

.  باب أكلى إذا كاف العمؿ ضركريان كمف 
كالمبلحظ أف اإلماـ إذ جعؿ أصؿ العمؿ فرض      

كفاية، كاف صاحب نظرة ثاقبة في ضركرة أف يستحدث 
المجتمع كظائؼ نافعة ألفراده، ألف فرض الكفاية معناه 
أف يقـك القادر عمى العمؿ، كأف يحث غير القادر مف 

نظر ابف تيمية كاف قادران، فكانت كظيفة العمؿ في 
كظيفة جماعية تكاممية يتآزر فييا المجتمع بأسره، كىي 

نظرة متكاممة بيف الدنيا كاآلخرة، بحيث تجعؿ القادر 
عمى العمؿ المتكاسؿ عنو آثما عند اهلل كلك ألقى في 
الدنيا معاذيره، كما تجعؿ القادر عمى إيجاد العمؿ 

 لممسمميف المتكاسؿ أك المتباخؿ 
 . تعالى كلك ألقى معاذيره أيضان  آثما عند اهلل

- كبيذا يظير أف نظرية العمؿ عند اإلماـ ابف تيمية      
نظرية لـ  -بما ىي مستمدة مف أحكاـ الشرع الحكيـ

يسبؽ إلييا مف قبؿ كلـ يستطع اإلعبلف العالمي لحقكؽ 
 .أف يدركيا رغـ قدـ ابف تيمية كتأخر اإلعبلف اإلنساف

  

يخضع الفرد في ممارسة حقكقو  (:ٕ/ٜٕمادة )إْلاالن 
كحرياتو لتمؾ القيكد التي يقررىا القانكف فقط، لضماف 
االعتراؼ بحقكؽ الغير كحرياتو كاحتراميا، كلتحقيؽ 
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المقتضيات العادلة لمنظاـ العاـ كالمصمحة العامة، 
.  كاألخبلؽ في مجتمع ديمقراطي

في مدينتو النبكية  كاف رسكؿ اهلل  (:ٕ٘ص)إلحسبة 
جميع ما يتعمؽ بكالة األمكر كيكلي في األماكف  يتكلى

يستكفي الحساب عمى  ككاف النبي  …البعيدة عنو
.  العماؿ، فيحاسبيـ عمى المستخرج كالمصركؼ

     

أف يككف  اإلنسافيقرر اإلعبلف العالمي لحقكؽ       
الفرد خاضعان لممحاسبة القانكنية، كأف تككف حريتو مقيدة 

صمحة العامة كاألخبلؽ، كذلؾ لضماف بالنظاـ العاـ كالـ
عدـ التعدم عمى حقكؽ اآلخريف، كؿ ذلؾ كفؽ ما يقرره 

.  القانكف السائد
كىك المبدأ الذم يقرره اإلماـ ابف تيمية، كيذكر       

كاف يتكلى بنفسو المحاسبة  فيو أف رسكؿ اهلل 
كالمراقبة، كيكلي مف أصحابو الكراـ مف ينكب عنو في 

يدة كيحاسب كالتو، كؿ ذلؾ في ظؿ نظاـ األماكف البع
.  اإلسبلميةعادؿ ىك قانكف الشريعة 

كبيذا يظير أف مبدأ المراقبة كالمحاسبة مبدأ       
في ميدىا، كأف الدكلة  اإلسبلميةعرفتو اإلدارة 

ف كانت في ميدىا لكف األنظمة العاممة  اإلسبلمية كا 
لمنيج فييا كانت عالية الفعالية، كىي إدارة مركزية ا

تحتكـ لشرع اهلل غير مركزية األداء، كىك أنجح أسمكب 
إدارم يحافظ عمى استمرارية القانكف، كيمنح السمطة 

 . لمكالة في التصرؼ في ضكئو

لكؿ فرد يقـك بعمؿ الحؽ في  (:ٖ/ٖٕمادة )إْلاالن 
أجر عادؿو ميرضو يكفؿ لو كألسرتو عيشو الئقة بكرامة 

.  اإلنساف
قصكد أف كلي األمر إف أجبر كالـ (:ٜٕص)إلحسبة 

أىؿ الصناعات عمى ما يحتاج إليو الناس مف 
صناعاتيـ كالفبلحة كالحياكة كالبناية فإنو يقدر أجرة 

المثؿ، كال يمكِّف المستعًمؿ مف نقص أجرة الصانع عف 
.  ذلؾ، كال يمكف الصانع مف المطالبة بأكثر مف ذلؾ

جرة لقد نص اإلعبلف عمى حؽ العامؿ في األ: أوَّلًة 
مقابؿ العمؿ الذم يقـك بو، كلكنو يخالؼ منطؽ العدالة 
في تحديد قيمتيا، إذ يجعؿ مناطيا كفالة العيش البلئؽ 
لمعامؿ كألسرتو، كليس ذات العمؿ الذم قاـ بو، كبناءن 
عمى ىذا التقدير فإف أجرة العامؿ الذم يعكؿ خمسة 

أطفاؿ تزيد عمى أجرة العامؿ الذم يعكؿ ثبلثة أطفاؿ، 
إف كانت اإلجارة كاقعة عمى ذات العمؿ، ألف ما ك

يحتاجو العامؿ األكؿ لكفالة عيشة الئقة أكثر مما 
يحتاجو الثاني، كىنا يظير خطأ اإلعبلف العالمي، إذ 
جعؿ األجرة متعمقة بالعامؿ ال بالعمؿ، كمعمـك أف ىذا 

 . مخالؼ لمنطؽ اإلجارة
تعديؿ  كلذلؾ فأني أرل أف نص المادة يحتاج إلى      

يكفؿ لو كألسرتو عيشة الئقة بكرامة "بحذؼ عبارة 
".  عادال كمرضيا"كالتكقؼ عند ككف األجر " اإلنساف

( يقـك بعمؿ)مطمقان بقكلو ( العمؿ)أف اإلعبلف جعؿ : ثان اًة 
دكف أف يقيد العمؿ بككنو مشركعان، كىذا اإلطبلؽ تابع 

لبلدينية لممبدأ الذم انطمؽ منو اإلعبلف كىك العممانية أك ا
 . التي ال تعرؼ مبدأ الحبلؿ كالحراـ

أما اإلماـ يرحمو اهلل فقد تطرؽ إلى ذات       
:  المسألتيف كلكف بعدالة مطمقة ككاضحة كاآلتي

أنو جعؿ األجرة متعمقة بالعمؿ، بأف يقدر لمعامؿ : أوَّلًة 
أجرة المثؿ، كال يسمح لصاحب العمؿ أف يبخس العامؿ 

امؿ مف المغاالة في أجرة عممو، حقو، كما ال يمكَّف لمع
فإف طغى كاحد منيما عمى صاحبو كاف لكلي األمر أف 
يتدخؿ فيسعر العمؿ بأجرة المثؿ، ألف مف ميمات كلي 
حقاؽ الحؽ، كربما كاف الحؽ  األمر فض الخصكمات كا 

.  في التسعير ىنا

ما يحتاج )أف اإلماـ قد أشار إلى نكع العمؿ بقكلو : ثان اًة 
كضرب لذلؾ بعض األمثمة كالفبلحة  ،(إليو الناس

كالحياكة كالبناية، كىي أعماؿ مباحة، كالناس ال 
، فكاف قكلو  ما يحتاج إليو )يحتاجكف إلى فعؿ المحـر
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ضابط العمؿ الذم يسمح بو كلي األمر، ( الناس
.  كيستحؽ العامؿ فيو األجرة

عمى  -يرحمو اهلل-كبذلؾ يظير تفكؽ اإلماـ       
 . م في تحديد األجرة كنكع العمؿاإلعبلف العالـ

لكؿ شخص حؽ التممؾ بمفرده  (:ٔ/ٚٔمادة )إْلاالن 
.  أك باالشتراؾ مع غيره

فإف كاف أرباب الطعاـ يتعدكف  (:ٓٗص)إلحسبة 
كيتجاكزكف القيمة تعديان فاحشان، كعجز القاضي عف 

صيانة حقكؽ المسمميف إال بالتسعير سعر حينئذ بمشكرة 
.  ةأىؿ الرأم كالبصير

، (ُِ)عف تمقي الجمب كنيى النبي (:ٓٗص)إلحسبة 
.  كجعؿ لمبائع إذا ىبط إلى السكؽ الخيار

أثبت الشارع الخيار لمف لـ يعمـ  (:ٔٗص)إلحسبة 
بالعيب أك التدليس، فإف األصؿ في البيع الصحة كأف 

يككف الباطف كالظاىر، فإذا اشترل عمى ذلؾ في عرؼ 
م السمعة غشان كعيبان فيك رضاه إال بذلؾ، فإذا تبيف أف ؼ

كما لك كصفيا بصفة كتبينت بخبلفيا فقد يرضى كقد ال 
ال فمو فسخ البيع .  يرضى، فإف رضي كا 

ينص اإلعبلف العالمي عمى حؽ التممؾ سكاء كاف       
الممؾ فرديان أـ مشتركان، كلكنو يجعؿ حؽ التممؾ مطمقان 

ؿ التي كبذلؾ يفتح باب االحتكار كالمغاالة، ككؿ الكسائ
تحقؽ الغاية الربحية حتى لك أضرت بالمجتمع كبيذا 

.  تظير النزعة الفردية لئلعبلف العالمي
كأما اإلماـ يرحمو اهلل فقد تطرؽ في مسألة التممؾ إلى 

:  تعتبراف مف أساسيات الكسب المباحنقطتيف 
مراعاة مصمحة الفرد كالجماعة في التممؾ : إاول  -

.  عمى حد سكاء
حؽ الفرد فيككف بالتممؾ بيعان كشراءن، كأما حؽ  أما      

الجماعة بأف ال يغمي التجار عمييـ سمعيـ، فإف فعمكا 
تدخؿ كلي األمر فسعر األقكات كالبضائع بمشكرة أىؿ 

المعرفة كاالختصاص، بما يضمف بقاء التكازف بيف 
.  مصمحة أصحاب السمع كعامة المسمميف

المسألة نظران ثاقبان يمثؿ لقد جاء نظر اإلماـ في ىذه       
نظرة اقتصادية فذة، يبعد فييا أىكاء الطامعيف مف التجار 
كالمحتكريف، كيضمف لممجتمع األمف االقتصادم بحماية 

متطمبات معيشتيـ مف العبث، دكف أف يطمؽ يد كلي األمر 
كحده في التسعير بؿ بالمشكرة كالمعرفة، فضبط الفرد 

 . ـ شرع اهلل عز كجؿكالجماعة ككلي األمر بما يقي

أنو جعؿ مف ركائز التممؾ الذم ال يتـ إال بو : إلثان ة -
حصكؿ الرضى بيف الطرفيف، فإذا تبيف أف في البيع 

عيبان ال يرضى بو المشترم فقد ثبت لو حؽ فسخ العقد 
النعداـ الرضى، كبذلؾ يككف اإلماـ يرحمو اهلل قد قيد 

ما لـ يتطرؽ لو حؽ التممؾ بالتراضي بيف الطرفيف، كىك 
 . اإلعبلف العالمي ال مف قريب أك بعيد

عمى   -يرحمو اهلل  -كبيذا يظير تفكؽ اإلماـ      
.  اإلعبلف العالمي

 

لكؿ شخص بصفتو عضكان في  (:ٕٕمادة )إْلاالن 
المجتمع الحؽ في الضمانة االجتماعية، كفي أف تحقؽ 

ؽ كنظـ بكساطة المجيكد القكمي كالتعاكف الدكلي، كبما يتؼ
الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية  كؿ دكلة كمكاردىا

كالتربكية التي الغنى عنيا لكرامتو كلمنمك الحر 
  .لشخصيتو

فأما إذا قدر أف قكمان اضطركا إلى (: ٖٚص)إلحسبة 
سكنى في بيت إنساف إذا لـ يجدكا مكانان يأككف إليو إال 

لى أف ذلؾ البيت فعميو أف يسكنيـ، ككذلؾ إذا احتاجكا إ
يعيرىـ ثيابان يستدفئكف بيا مف البرد أك آالت يطبخكف 
ذا احتاجكا  بيا أك يبنكف أك يسقكف يبذؿ ىذا مجانان، كا 

إلى أف يعيرىـ دلكان يستقكف بيا أك قدران يطبخكف فييا أك 
؟  فأسان يحفركف بو فيؿ عميو بذلو بأجرة المثؿ ال بزيادة

.  فيو قكالف لمعمماء في مذىب احمد كغيره
كالصحيح كجكب بذؿ ذلؾ مجانان إذا كاف صاحبيا        

مِّيفى :مستغنيان عف تمؾ المنفعة، قاؿ اهلل تعالى ٍيؿه لٍِّمميصى *  فىكى
ـٍ سىاىيكفى  ًتًي بلى ـٍ عىف صى ـٍ ييرىاؤيكفى *  الًَّذيفى ىي *  الًَّذيفى ىي
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يىٍمنىعيكفى اٍلمىاعيكفى  قاؿ ابف مسعكد كنا نعد ، [الماعكف: ٔ-ْ]كى
.  (ُّ)الدلك كالقدر كالفأس…اعكفالـ

 

يقرر اإلعبلف العالمي ضركرة قياـ التكافؿ       
االجتماعي الذم يضمف لؤلفراد الحقكؽ االقتصادية 

كاالجتماعية كالتربكية، كذلؾ بأف يساعد المجتمع األفراد 
.  المحتاجيف لمثؿ ىذه الحقكؽ بمكجب أنو عضك فيو

ـ ابف تيمية يرحمو كبيذا يتفؽ اإلعبلف مع اإلما      
.  اهلل في ضركرة نجدة المحتاج كمساعدة المعكز

غير أف الدافع لدل اإلعبلف العالمي ليساعد       
 قالمجتمع أفراده، ال يعدك مجرد النظر إلى الفرد عمى أف

عضك في المجتمع، كلذا نجد التحرؾ نحك مساعدة 
 األفراد متفاكتان مف إنساف آلخر بحسب الكازع اإلنساني

.  لديو، كال شؾ أنو يضعؼ بطغياف التأثير المادم
أما اإلماـ ابف تيمية يرحمو اهلل فيجعؿ الدافع في       

المساعدة ىك الديف كالمراقبة الذاتية لمفرد عمى 
تصرفاتو، كىك يعتقد أف اهلل تعالى ينظر إليو، كدليؿ 

َ َوْ لٌل  :ذلؾ أنو يكرد في ىذا المقاـ اآلية الكريمة
إلَّرِذ َن ُىْم *إلَّرِذ َن ُىْم َان َصاَلِ ِيْم َساُىونَ *َصمِّ نَ لِّْممُ 

كال شؾ ، [الماعكف: ٔ-ْ]َوَ ْمَنُيوَن إْلَماُاونَ *ُ َرإُؤونَ 
أف العمؿ بدافع الديف أقكل مف العمؿ بدافع اإلنسانية 
كحدىا، ألف الديف يعمِّـ صاحبو أف اطبلع اهلل تعالى 

حاؿ الطاعة أك  عمى العبد إما أف يككف منجيان في
ميمكان في حاؿ المعصية، فتككف المساعدة مف المجتمع 

ِإنَّرَما ُنْاِيُمُكْم  لؤلفراد جزءان مف الديف ال مٌنة ألحد فييا
ِإنَّرا َنَ اُف *  ِلَوْ ِو إلمَّرِو ََّل ُنِر ُد ِمنُكْم َ َزإء َوََّل ُشُكورًةإ

بَِّنا َ ْومًةا َاُبوسًةا َقْمَاِر رًةإ . [اإلنساف :َُ، ٗ] ِمن رَّر
 
 
  

لكؿ فرد الحؽ في الحياة كالحرية  (:ٖمادة )إْلاالن 
 . كسبلمة شخصو

ال يعرض أحد لتدخؿ تعسفي في  (:ٕٔمادة )إْلاالن 
 كلكؿ شخص …حياتو الخاصة أك أسرتو أك مسكنو

  ..الحؽ في حماية القانكف مف ىذا التدخؿ

أف رجبل كانت لو شجرة : )كفي السنف (:ٕٗص)إلحسبة 
ض غيره، ككاف صاحب األرض يتضرر بدخكؿ في أر

، فأمره أف يقبؿ منو صاحب الشجرة، فشكا ذلؾ إلى النبي 
لو بيا، فمـ يفعؿ، فأذف لصاحب األرض في  بدليا أك يتبرع

.  (ُْ)(إنما أنت مضار: قمعيا، كقاؿ لصاحب الشجرة

ينص اإلعبلف العالمي عمى حرمة الحياة الخاصة       
نو ال يجكز التدخؿ فييا بغير كجو كالمسكف كاألسرة، كأ

حؽ فيي محمية كمحفكظة، كما أف لمفرد الذم يشعر 
بانتياؾ خصكصيتو أف يمجأ لمقانكف لممطالبة بالحماية 

.  كاسترداد حقو
كبيذا القدر يتفؽ مع ما يقرره اإلماـ يرحمو اهلل       

.  مف عدـ جكاز إيذاء اآلخريف في أمبلكيـ
حمو اهلل يكمؿ ىنا مبدأ المكازنة غير أف اإلماـ ير      

بيف أىكف الشريف كأخؼ الضرريف، فيقرر أنو إذا حصؿ 
تعارض بيف مصمحتيف شخصيتيف أك ممكيتيف بحيث ال 

تستقيـ إحداىما إال بإيذاء األخرل، كمف ممؾ أرضان 
يتأذل  األرضكلآلخر فييا شجرة، بحيث أف صاحب 

بدخكؿ صاحب الشجرة إلى شجرتو كىي ممؾ خاص 
تجب حمايتو كالمحافظة عميو، كجب خمعيا إعماالن 

يرتكب أىكف الشريف كأخؼ الضرريف، كبناءن : لقاعدة
عمى ىذه النظرة فإف الممكية الخاصة مصكنة كمحترمة 

ما دامت ال تجمب المفسدة، فإف جمبت مفسدة أك 
.  تعارضت مع المصمحة العامة فبل مقاـ ليا

ق اهلل عمى اإلعبلف كبيذا يظير تفكؽ اإلماـ يرحـ      
العالمي في أف الممكية الفردية ليست مقدسة بإطبلؽ، كال 

محصنة مف المساس منيا بإطبلؽ، بؿ ىي قائمة ما 
 . كاف خيرىا أغمب مف شرىا

 
 
 
 

ال يعرض أحد لتدخؿ تعسفي في  (:ٕٔمادة )إْلاالن 
حياتو الخاصة أك أسرتو أك مسكنو أك مراسبلتو أك 

عتو، كلكؿ شخص الحؽ في لحمبلت عمى شرفو كسـ
.  حماية القانكف مف مثؿ ىذا التدخؿ أك تمؾ الحمبلت
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المخالفة لمكتاب كالسنة، : فمثؿ البدع (:ٖٗص)لحسبة إ
جماع سمؼ األمة مف األقكاؿ كاألفعاؿ كمثؿ سب …كا 

كجميكر المسمميف أك سب أئمة  ةجميكر الصحاب
 المسمميف كمشايخيـ ككالة أمكرىـ المشيكريف عند عمـك

 . األمة بالخير
 

يقرر اإلعبلف العالمي حرمة األشخاص مف       
تشكيو السمعة كاالعتداء عمى الشخصية المعنكية، كفي 

رحمو -كقد صنفوىذا تكافؽ مع ما يقرره اإلماـ أيضان، 
في زمرة البدع، معمـك أف مصطمح البدعة إذا   -اهلل

ريد بو الفعؿ السيئ الذم يجب عمى المجتمع أأطمؽ 
فة شرائحو الرسمية كالفردية أف تسعى لتغييره، بكا

:  كمحاربة البدع في المجتمع المسمـ تككف مف طريقيف
.  طريؽ المجتمع ذاتو: إاول
: طريؽ العقكبة األخركية حيث قاؿ عميو السبلـ: إلثاني

كأم حفظ  (ُٓ)"كؿ بدعة ضبللو ككؿ ضبللة في النار"
دخؿ فييا لؤلعراض كاألسر كالمساكف مف  أف ينسب الت

.  بغير كجو حؽ لمبدعة

غير أف اإلماـ ىنا تظير نظرتو الجماعية لؤلمة       
اإلسبلمية بعدـ جكاز سبيا كلك عمى الجممة دكف تعييف 

المسممكف : "أفراد منيا، كىك إعماؿ لقكؿ النبي 
، كىذا ما ال يكجد في اإلعبلف بعدـ (ُٔ)"كالجسد الكاحد

.  العمـكجكاز سب أمة مف الناس عمى كجو 
كفي نص اإلماـ يرحمو اهلل التفاتةه لطيفة إلى       

حرمة العمماء كالمشايخ كعدـ جكاز تجريحيـ أك تبكيتيـ 
أك اإلنقاص مف شأنيـ أك التشيير بأخطائيـ كزالتيـ، أك 
تجرمء العكاـ عمييـ أك ازدرائيـ، فإف ذلؾ كمو داخؿ في 

 .المحظكرات التي ذكرىا رحمو اهلل
 
 
 
 
 

ال يجكز القبض عمى أم إنساف أك  (:ٜمادة )ن إْلاال
 . حجزه أك نفيو تعسفان 

فمف ظير منو شيء مف ىذه (: ٖٗص)إلحسبة 
يتب،  المنكرات كجب منعو مف ذلؾ كعقكبتو عمييا إذا لـ

حتى قدر عميو بحسب ما جاءت بو الشريعة مف قتؿ أك 
.  جمد أك غير ذلؾ

 

ألشخاص كعدـ يقرر اإلعبلف العالمي مبدأ حرية ا      
جكاز القبض عمى أحد أك نفيو مف مكطنو دكف كجو 

حؽ، كىك ما يقرره أيضان اإلماـ ابف تيمية يرحمو اهلل، إذ 
أف المنع الذم نص عميو قد يتحقؽ بالقبض أك الحجز 

أك النفي أك السجف، إذ المقصكد الردع عف المنكر ككؿ 
 . ما يخالؼ القانكف

 

الحؽ عمى قدـ  لكؿ إنساف (:ٓٔمادة )إْلاالن 
المساكاة التامة مع اآلخريف في أف تنظر قضيتو أماـ 

محكمة مستقمة نزيية نظران عادالن عمنيان لمفصؿ في 
.  حقكقو كالتزاماتو كأية تيمة جنائية تكجو إليو

فمف ظير منو شيء مف ىذه (: ٖٗص)إلحسبة 
المنكرات كجب منعو مف ذلؾ كعقكبتو عمييا إذا لـ يتب، 

ق بحسب ما جاءت بو الشريعة مف قتؿ أك حتى قدر عمي
.  جمد أك غير ذلؾ

قامة الحدكد كاجبة عمى كالة (: ٘ٗص)إلحسبة  كا 
األمكر، كذلؾ يحصؿ بالعقكبة عمى ترؾ الكاجبات كفعؿ 

.  المحرمات
 

يقرر اإلعبلف العالمي مبدأ إجراء محاكمة عادلة       
مف لممتيـ، يظير مف خبلليا ما لممتيـ كما عميو بما يض

.  قياـ العدالة في المجتمع
فمف : )كىك ما يشير إليو اإلماـ يرحمو اهلل بقكلو      

، كالظيكر يقتضي إعماؿ كسائؿ اإلثبات (ظير منو
كالشيكد أك اإلقرار أك اليميف أك البينات الشرعية 

كاألكراؽ كالتكاقيع كغير ذلؾ، كمعمـك أف ىذه الكسائؿ 
المحتسب كحده ال تحتاج إلى قاضو لمنظر فييا، ألف 

يممؾ الحؽ في المحاسبة أك إيقاع العقكبة مباشرة، فكاف 
إجراء المحاكمة الكسيمة الكحيدة إليقاع العقكبة عند 
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اذا لـ يتب )ثبكتيا، كيؤيد ىذا قػكؿ اإلماـ يرحمػو اهلل 
، كقامت األدلة عمى ( حتى قدر عميو أم ضبط بالجـر

ف يقاـ أماـ أنو قد ارتكب المخالفة، كالدليؿ ينبغي أ
القاضي، إذ ىك المخكؿ بإعبلف التجريـ كاألمر 

.  بالعقكبة
كبيذا يظير أف اإلماـ يرحمو اهلل يقر مبدأ ضماف       

حؽ المتيـ بإجراء المحاكمة العادلة كلك لـ ينص عمييا 
نما مف خبلؿ ذكر لكازميا  . حرفيان، كا 

 

ال ييداف أم شخص مف جراء أداء  (:ٕ/ٔٔمادة )إْلاالن 
عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ، إال إذا كاف ذلؾ يعتبر 

.  جرمان كفقان لمقانكف الكطني أك الدكلي كقت االرتكاب

.  فمثؿ البدع المخالفة لمكتاب كالسنة (:ٖٗص)إلحسبة 
 

يقرر اإلعبلف العالمي أف الجريمة ما كاف فييا       
سكاء كانت المخالفة  ،مخالفة لمقانكف الكطني أك الدكلي

متمثمة بالفعؿ أك بترؾ الفعؿ، فمف أمثمة الفعؿ التجسس 
لمصمحة العدك، كمف أمثمة ترؾ الفعؿ التيرب مف 

.  الضرائب
، (بدعة)كىك ما يقرره اإلماـ يرحمو اهلل كيسميو       

مثؿ مخالفة الكتاب كالسنة، كىما دستكر األمة كقانكنيا 
كنكاه،  الداخمي كالخارجي، كمعمـك أف الشريعة فييا أكامر
فترؾ األمر أك فعؿ النيي يعتبر جرمان، كمف ترؾ 

.  الصبلة أك شرب الخمر
غير أف الفارؽ بيف النظر القانكني الذم نص       

عميو اإلعبلف كالنظر الشرعي الذم أكرده اإلماـ يظير 
في كسائؿ المنع مف الجريمة، فالقانكف يمجأ إلى الكسائؿ 

جريمة، كأما الديف فيجعؿ المادية في المراقبة أك إثبات اؿ
 المراقبة ذاتية مف حيث اطبلع اهلل تعالى عمى األفعاؿ

 ٍا كينتيـ ـٍ أىٍيفى مى كلذا سماىا اإلماـ ، [الحديد: ْ]كىىيكى مىعىكي
، كالبدعة اصطبلح ديني مشعر بأف ارتكاب (بدعة)

الجـر صغيران كاف أك كبيران إخبلؿ بالعبلقة مع اهلل 

شر عميو أـ لـ يطمعكا، مما يجعؿ تعالى، سكاء اطمع الب
 . المؤمف في مراقبة دائمة هلل تعالى

 

 -المجـر-كذلؾ ال تكقع عميو  (:ٕ/ٔٔمادة )إْلاالن 
عقكبة اشد مف تمؾ التي كاف يجكز تكقيعيا كقت 

.  ارتكاب الجريمة

إذا لـ يتب  -الجرائـ-كعقكبتو عمييا (: ٖٗص)إلحسبة 
ريعة مف قتؿ أك حتى قدر عميو بحسب ما جاءت بو الش

.  جمد أك غير ذلؾ
كمنيا عقكبات  …فمنيا عقكبات مقدرة (:٘ٗص)إلحسبة 

غير مقدرة قد تسمى التعزير، كتختمؼ مقاديرىا كصفاتيا 
بحسب كبر الذنكب كصغرىا، كبحسب حاؿ المذنب، 

.  كبحسب حاؿ الذنب في قمتو ككثرتو
كالتعزير أجناس، فمنو ما يككف  (:٘ٗص)إلحسبة 
كالزجر بالكبلـ، كمنو ما يككف بالحبس، كمنو  بالتكبيخ

 …ما يككف بالضرب قما يككف بالنفي عف الكطف، كمف
فإنو يضرب مرةن بعد مرةو حتى يؤدم الكاجب، كيفرؽ 

فيذا يفعؿ منو بقدر  …الضرب عميو يكمان بعد يكـو 
.  الحاجة

كمف لـ يندفع فساده في األرض إال (: ٙٗص)إلحسبة 
.  بالقتؿ قيتؿ

يقرر اإلعبلف العالمي عدـ جكاز المجكء إلى       
 ، عقكبة أعمى مف تمؾ التي يمكف إيقاعيا عمى المجـر

فأمر العقكبة يجب أف يككف منضبطان في القانكف بحيث 
.  ال تتدخؿ األىكاء فيو

يتفؽ مع  - ةػبنظرتو الشرعي -اـػغير أف اإلـ      
اإلعبلف مف جية كيختمؼ معو مف جية أخرل كفيما 

:  م أبيف الكجيتيفيؿ

  :تقسم العقوبات الشرعية إلى قسمين -

الحدود  :األول -1

كىي عقكبات مقدرة مف اهلل تعالى لجرائـ       
مخصكصة، كىي جرائـ ال تتغير بتغير األزماف أك 
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األشخاص، فكقائعيا كآثارىا ثابتة كالقتؿ كشرب الخمر، 
قكبات كقد عمـ اهلل تعالى أنو ال يصمح العباد إال ىذه الع

.  المحددة فنص عمييا
كىذه العقكبات ال يممؾ أحد إسقاطيا أك تخفيفيا       

متى تكفرت شركطيا كقامت أركانيا، كفييا يقكؿ النبي 
: " كاهلل لك أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 

كحاشى فاطمة أف تسرؽ، كحاشى رسكؿ اهلل . (ُٕ)"يدىا
 . أف يبمغو حد فبل يقيمو

التعازير : الثاني -2

: كىي عقكبات غير مقدرة، يقكؿ اإلماـ عنيا      
تختمؼ مقاديرىا كصفاتيا بحسب كبر الذنكب كصغرىا، )

كبحسب حاؿ المذنب، كبحسب حاؿ الذنب في قمتو 
، فأمرىا راجع إلى القاضي بحسب ما يحقؽ (ككثرتو

المصمحة كيردع الجاني، كيضرب اإلماـ لمتعازير أمثمة 
فمنو ما يككف بالتكبيخ كالزجر كالتعزير أجناس، : )فيقكؿ

كمف لـ : )ثـ يقكؿ( …بالكبلـ، كمنو ما يككف بالحبس
، فكاف ابتداء (يندفع فساده في األرض إال بالقتؿ قيتؿ

التعزير بالتكبيخ كانتياؤه بالقتؿ، كؿ ذلؾ بحسب الذنب 
 . كالمذنب تحقيقان لممصمحة

ىذه خبلصة تقسيـ العقكبات في الشريعة،       
:  رنة مع اإلعبلف العالمي نجد ما يميكبالمقا
أما الحدكد فيختمؼ فييا اإلماـ مع اإلعبلف، إذ ال       

يممؾ القاضي فييا زيادة كال نقصان، بؿ ىك كاشؼ عف 
كجكدىا مف حيث كسائؿ اإلثبات، فإف ثبتت حكـ 

بالتنفيذ، كليس ألحد أف يشفع أك يخفؼ، كفي ذلؾ قكؿ 
بف زيد كىك يشفع في المرأة مستنكران عمى أسامة  النبي 

أتشفع في حد مف حدكد : "المخزكمية التي سرقت
.  (ُٖ)!"اهلل؟

كأما التعازير فيتفؽ فييا مع اإلعبلف، فمف اندفع       
شره بالتكبيخ كزجر الكبلـ لـ يحبس، كمف اندفع شره 

إال بالقتؿ قيتؿ،  قبالحبس لـ يضرب، كمف لـ يندفع شرٌ 
ة األخؼ أكالن ىك المنصكص فكاف مبدأ العمؿ بالعقكب

عميو عند اإلماـ مف قبؿ اإلعبلف، كلكف في غير جرائـ 
.  الحدكد
عمى  -بمنطمقو الشرعي -كىنا يظير تفكؽ اإلماـ      

اإلعبلف العالمي بتقسيـ الجرائـ كالعقكبات عمييا إلى 
ثابتة كمتغيرة، ثـ سىٍمب القاضي الصبلحية في التدخؿ 

بتة، كترؾ التقدير لو في الجرائـ في عقكبات الجرائـ الثا
المستحدثة عمى أف يتدرج في الردع، كىك مبدأ شرعي 

اًجًع  :ممـز لقكلو تعالى كىيفَّ ًفي اٍلمىضى فىًعظيكىيفَّ كىاٍىجيري
، ككجو الداللة أف اهلل تعالى عٌمـ [النساء: ّْ]كىاٍضًربيكىيفَّ 

لى لـ األزكاج التدرج في التربية كالعقكبة، فإف أثمرت األك
يجز االنتقاؿ إلى الثانية، ألف ذلؾ ظمـ، كالظمـ في 

 . الشرع ممنكع
 

كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر  (:ٔ/ٔٔمادة )إْلاالن 
.  بريئان إلى أف تثبت إدانتو قانكنان 

.  فالعقكبة ال تككف إال عمى ذنب ثابت (:ٗٗص)إلحسبة 
 

يقرر اإلعبلف مبدأ عدـ جكاز األخذ بالظف أك       
العقكبة عمى مف اتيـ بجريمة قبؿ التثبت مف  إيقاع

كقكعيا كمدل دكره فييا؛ كذلؾ إقامة لمعدالة، كىك ما 
 . يتفؽ مع ما أكرده اإلماـ يرحمو اهلل

 

لكؿ فرد حرية التنقؿ كاختيار  -ُ (:ٖٔمادة )إْلاالن 
.  محؿ إقامتو داخؿ حدكد كؿ دكلة

لده، يحؽ لكؿ فرد أف يغادر أية ببلد بما في ذلؾ ب -ِ
.  كما يحؽ لو العكدة إليو

كمنو ما يككف  …كالتعزير أجناس(: ٘ٗص)إلحسبة 
.  بالنفي عف الكطف

 .كمف أنكاع التعزير النفي كالتغريب (:ٚٗص)إلحسبة 
        

يقرر اإلعبلف مبدأ حرية األشخاص في اختيار       
أكطانيـ كالتنقؿ فييا كالخركج منيا أك العكدة إلييا، كفي 

اؽ مع ما يقرره اإلماـ يرحمو اهلل، إذ يجعؿ اإلجبار ىذا اتؼ
عمى مغادرة الكطف نكعان مف أنكاع العقكبات، كمعمـك أف 
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  -كما أشار لذلؾ آنفا-العقكبة ال ييمجأ إلييا إال بكجكد ذنب 
 ا إلى األصؿ، ػفى الذنب رجعفػفإذا انت

 . كىك حرية اختيار الكطف كالخركج منو أك العكدة إليو
 

ال يعرض أم إنساف لمتعذيب كال  (:٘مادة )ن إْلاال
.  لمعقكبات القاسية أك الكحشية أك الحاطة بالكرامة

الثكاب كالعقاب يككناف مف جنس  (:ٚ٘ص )إلحسبة 
العمؿ في قدر اهلل كفي شرعو، فإف ىذا مف العدؿ الذم 

.  تقـك بو السماء كاألرض
فإف أمكف أف تككف العقكبة مف جنس المعصية  … -

.  ذلؾ ىك المشركع بحسب اإلمكافكاف 
       

يقرر اإلعبلف العالمي منع تعذيب اإلنساف أك       
تعريضو لمعقكبات القاسية أك الكحشية كأم فعؿ يحط 

مف كرامتو اإلنسانية، كقد جاء النص مطمقان مف غير قيد 
أك إشارة إلى أف يككف ذلؾ اإلنساف قد ارتكب ىذه 

.  األفعاؿ بحؽ غيره
ما اإلماـ يرحمو اهلل فيرل أف العقكبة يجب أف أ      

رؽ أيحرؽ، كمف أىغرؽ  تككف مف جنس الجريمة، فمف حى
أيغرؽ مع ما في ذلؾ مف قسكة كشدة، ذلؾ أف الذم يقدـ 
عمى جريمة إذا عمـ أنو يعاقب بجنس جريمتو كاف ذلؾ 

أبمغ في ردعو عف اإلقداـ، فإف الذم يقدـ عمى فؽء 
عينو تفقأ أحجـ، كلك عمـ أنو  عيف إنساف إذا عمـ أف

 -يرحمو اهلل -يحبس أك يغـر لربما أقدـ، غير أف اإلماـ 
يرل أنو ال تجكز المعاممة بالمثؿ، إف رأل الحاكـ أف 
ذلؾ يؤكؿ إلى نتيجة أبمغ، كمف قطع إصبع إنساف 
فخشينا إف قطعنا إصبعو أف يسرم بو داء إلى يده 

م يشير إليو بقكلو فيؤكؿ األمر إلى قطعيا كميا، كىك الذ
(.  بحسب اإلمكاف)يرحمو اهلل 

كبيذا نرل أف اإلماـ كاف متفكقان عمى اإلعبلف، إذ       
ردع النفس البشرية عف الجـر قبؿ كقكعو، فإف كقع فإنو 
يعاقب الجاني بمثؿ ما أكقع عمى المجني عميو عقكبة لو 

كردعان لغيره، مع تقييد العقكبة بأف تفضي إلى زيادة عمى 
.  الجـر

 :كاإلماـ إذ يذكر ىذا إنما ينطمؽ مف قكؿ اهلل تعالى      
ٍثمييىا زىاء سىيِّئىةو سىيِّئىةه مِّ  :كقكؿ اهلل تعالى، [الشكرل: َْ]كىجى
 ٍـ مىٍيكي ا اٍعتىدىل عى مىٍيًو ًبًمٍثًؿ مى ـٍ فىاٍعتىديكٍا عى مىٍيكي ًف اٍعتىدىل عى  فىمى
اصه كىا :، كقكؿ اهلل تعالى[البقرة: ُْٗ] كحى ًقصى : ْٓ] ٍلجيري

.  [المائدة

الخاتمة 

بعد ىذه المقارنة بيف اإلعبلف العالمي لحقكؽ       
اإلنساف، ككتاب الحسبة لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية نخمص 

:  إلى النقاط اآلتية
أف أصكؿ نصكص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف،  -

عبلف قراره كا  ق، كالذم تنادت األمـ المتحدة لصياغتو كا 
ـ قد ُْٖٗليشكؿ سابقة في تاريخ اإلنسانية كقدمتو عاـ 

عرفتو الشريعة اإلسبلمية، كقدمت ما ىك أفضؿ منو 
عمى يد كاحد مف أفذاذ عممائيا قبؿ ما يزيد عمى سبعة 

.  قركف
أف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف يخمك مف كازع  -

الدكلة عف االلتزاـ بو، إال أف يككف التزامان أدبيان ابتعادان ب
اإلشارة إلييا بالدكتاتكرية كاالستبداد، كأما في الشريعة 
اإلسبلمية فحقكؽ اإلنساف جزء مف ذات الديف، نكرانيا 

.  كفر كاإلخبلؿ بيا معصية، كتأخيرىا ظمـ
ينطمؽ مف نظرتو  اإلنسافأف اإلعبلف العالمي لحقكؽ  -

لمصمحة الفرد، كالسعي لتحصيؿ حقكقو كالذب عنيا في 
رل فيو شريعة اإلسبلـ تالجماعة، في الكقت الذم كجو 
بيف مصمحة الفرد كمصمحة الجماعة عمى حد  ان تكازف

سكاء، اعتراضان منيا بكجكدىما، كتكفيقان بينيما عند 
.  مة عند التضاربءالتعارض، كمكا

شمكؿ النظرة لدل الشريعة اإلسبلمية، كتضمنيا  -
رأينا فيو ألكثر مف كجو كحالة كظرؼ، في الكقت الذم 

اإلعبلف قاصران عمى حاؿ دكف أخرل، كمعالج لمكقؼ 
.  دكف التطرؽ لغيره
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جعؿ اإلعبلف الدكلة كحدىا المسؤكلة عف تحقيؽ  -
حقكؽ اإلنساف، كأما الشريعة اإلسبلمية فقد أشركت الفرد 

.  اإلنسافكالمجتمع كالدكلة في قياـ حقكؽ 
ؾ مع قد اشتر -يرحمو اهلل -أف اإلماـ ابف تيمية  -

كعشريف مكضكعان  ةاإلعبلف العالمي فيما يزيد عف خمس
مما يؤكد تأصؿ كتجدد مكضكع حقكؽ اإلنساف في 

.  الشريعة اإلسبلمية
  وصم  إهلل وسمم وبارك ام  س دنا محمد

 وام   لو وصحبة وسمم
 :الهوامش

                                              

درا ىناؾ عيداف دكلياف خاصاف بحقكؽ اإلنساف ص (ُ)
 :متأخريف عف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كىما
العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، 

كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية 
ـ ُٔٔٗكالثقافية، كقد صدر عف األمـ المتحدة عاـ 

كىما بمثابة تفسير كتفصيؿ لما جاء بو اإلعبلف 
ساف، كفييما زيادات يسيرة عمى ما العالمي لحقكؽ اإلف

جاء في اإلعبلف كقد رأيت أف االقتصار عمى المقارنة 
.  مع اإلعبلف ال تخؿ بالمقصكد فاقتصرت عميو

كسط  اإلنسافاالحتفاء العالمي بحقكؽ  ـ،عبد الكريـ الدام (ِ)
 ،ُِْالظبلـ العالمي، مجمة المستقبؿ العربي، العدد 

 . ّْص
اسماعيؿ، صحيح البخارم، تحقيؽ  البخارم، محمد بف (ّ)

، ّمصطفى البغا، دار ابف كثير، بيركت، لبناف ط
، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في ُٔٗٗ/ىَُْٕ

(.  َْْٗ)بيت زكجيا برقـ 
، القكانيف الفقيية ُٕٔ، صّالقرطبي، أحكاـ القرآف، ج (ْ)

. ُِٔالبف جزمء، ص
آف، تحقيؽ الجصاص، أحمد بف عمي الرازم، أحكاـ القر (ٓ)

محمد قمحاكم، دار إحياء التراث العربي، بيركت 
. َُٔ، صِ، جىَُْٓ

البخارم، محمد بف اسماعيؿ، صحيح البخارم، كتاب  (ٔ)
.  ُُّّ، رقـ َٓٓ، صِالزكاة، ج

 

المقدسي، محمد بف عبد الكاحد الحنبمي، األحاديث  (ٕ)
عبد الممؾ دىيش، مكتبة النيضة : المختارة، تحقيؽ

، ٓ، جىَُُْ ُة المكرمة السعكدية، طالحديثة، مؾ
 . ُْٕٖ، حديث رقـ ُِٖص

: النيسابكرم، مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، تحقيؽ (ٖ)
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، 

بيركت، لبناف، كتاب المساقاة، باب تحريـ االحتكار في 
.  َُٓٔ، رقـ ُِِٖ، صّاألقكات، ج

ف عبد اهلل، المستخرج عمى صحيح األصبياني، أحمد ب (ٗ)
محمد حسف الشافعي، دار الكتب : مسمـ، تحقيؽ

.  العممية
الترمذم، محمد بف عيسى، سنف الترمذم، تحقيؽ  (َُ)

، ِأحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ج
، كتاب الجمعة، باب ما ذكر في فضؿ ُّٓص

.  ُْٔالصبلة برقـ 
، كالقيمة  لعقد قميبل أك كثيراق اىك ما يقع عمي: الثمف (ُُ)

ما يقع تحت تقكيـ المقكميف مف أىؿ الخبرة في  ىي 
  .معرفة تمؾ العيف
يف قد تقـك عند أىؿ المعرفة أف الع: كنتيجة التفريؽ

، كتباع بأقؿ مف ذلؾ أك أكثر، كثمرة التفريؽ أف بمائة
.  ضماف المتمفات يككف بالقيمة كالشفعة تككف بالثمف

ال تمقكا الجمب فمف تمقاه "يث في مسمـ كنص الحد (ُِ)
، ُُٕٓ/ّ، "فاشترل منو فإذا أتى سيده فيك بالخيار 

.  ُُٗٓباب تحريـ تمقي الجمب برقـ 
الطبراني، سميماف بف أحمد، المعجـ الكبير، تحقيؽ  (ُّ)

صؿ، العراؽ، كحمدم السمفي، مكتبة العمـك كالحكـ، الـ
.  َِٕ، صٗـ، جُّٖٗ ِط

بك داكد، سميمات بف األشعث، سنف أبي السجستاني، أ (ُْ)
، ُٕٓٔداكد، كتاب الزكاة باب في حقكؽ الماؿ برقـ 
. لبناف -تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، بيركت

". اسناده حسف"
ابف خزيمة، محمد بف إسحؽ النيسابكرم، صحيح ابف  (ُٓ)

خزيمة، تحقيؽ محمد مصطفى األعظمي، باب صفة 
، المكتب ُٖٕٓبرقـ  ُّْ، صّ، جخطبة النبي 

.  َُٕٗاإلسبلمي بيركت، 
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مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، تحقيؽ محمد . النيسابكرم (ُٔ)
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، 

  .ِٖٔٓباب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ، رقـ 
سماعيؿ، صحيح البخارم، تحقيؽ إالبخارم، محمد بف  (ُٕ)

، ّر ابف كثير، بيركت، لبناف طمصطفى البغا، دا
، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث ُٔٗٗ/ىَُْٕ

.  ُِِٖ، صّ، ج(ِّٖٖ)الغار برقـ 
، صحيح البخارم، تحقيؽ إسماعيؿالبخارم، محمد بف  (ُٖ)

، ّمصطفى البغا، دار ابف كثير، بيركت، لبناف ط
، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث ُٔٗٗ/ىَُْٕ

. ُِِٖ، صّ، ج(ِّٖٖ)الغار برقـ 


