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  األزهر ةـــــــجامع
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  شريعة م ــــــــقس
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   البحثمستخلص
  هدف الدراسة
 متواصلة على هـذه الواليـة       اءةتيار بعد تردد وتفكير وقر    وقع االخ 

  :وقد شجعني على ذلك" الحسبة"
أنني ابتدأت عملي بعد الحصول على الشهادة العالية من كليـة           : أوال

الشريعة في حقل القضاء، والقضاء ميدان يكشف عن نزوات البشر وأطماع           
 وال يرد عـن     –ليه  ثار بما يتيسر له الحصول ع     ئاإلنسان والرغبة في االست   

وتمكـن  . الظلم سوى محراب العدالة الذي يجلس فيه مسلم تأهل بالمعرفـة          
ل الناس ووسائلهم في الحصول على ما يريـدون         ي فهم ح  ىبالعلم وتمرن عل  

ولقد علم الرسول أمته أن أمور القضاء والخصومات مبنية علـى الحجـاج             
منهم من يجيد الخـصومة     ف. واألدلة والبينات والناس متفاوتون في هذا الباب      

 وفي الحـديث    –والحجاج ويتفقون على غيره في تحقيق أسباب االستحقاق         
أنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم يكوم الحق بحجته           " الشريف  
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من اآلخر فأقضي له على نحو ما اسمع فمن قضيت له بشئ من حق أخيـه                
  ".فإنما أقطع لع قطعة من النار

 في اإلسالم بسائر وجوهه وجميع أنواعه يمثل أهـم          والقضاء: ثانيا
 حياة االجتماع اإلنساني ميـدان      نتساقا بالحياة خصوصا وأ   إاألحكام وأشدها   

للتنازع واالختالف واالستئثار بما تتطلع إليه النفوس وتمتد إليـه الرغبـات            
  .واإلطماع

. الةإن استعمار الشعوب القوية للشعوب الضعيفة ظلم تأباه العد        : ثالثا
وحين ترده المساواة التي فرضها اهللا في عباده ال فضل لعربي على أعجمي             

وأمان للضعيف مـن شـر      . إال بالتقوى ومن التقوى إقامة العدل بين الناس       
القوى وحصن للرعية واألفراد من ظلم الحكام أو الوالة وذلك مجال أوسـع             

 الناس ربهـم،    ل حيث تعيش الناس في سالم واطمئنان حتى يلقى        دلتنفيذ الع 
  .ويعودوا إلى خالقهم لينالوا ثوابه ونعيمه في جناته

ومع ذلك فإن جل ما ينزل بالناس من أفـق الطاعـات إلـى              : رابعاً
وإذا تطهرت  . حضيض المعصية الظلم والحوار واستحالل الناس ما ليس لهم        

المجتمعات من الظلم في سائر صوره وأشكاله فإنها صاعدة حتما إلى التقدم            
 وتصعب على المستبدين    –قه إلى القوة والمنعة حيث تعز على الظالمين         سبا

وعالج التخلف يكـون    . وأن أول ما يردي أمة ويقودها إلى الهالك هو الظلم         
  .بالقضاء على المظالم وتحقيق العدل بين الناس أفرادا وجماعات

  منهج الدراسة
وأطلـع  " الحسبة"حاول الباحث أن يستفيد من كل تلك الكتابات عن          

على االتجاهات العامة ووازن بينها واستخلص ما اقتنع به واستكمل الـنقص      
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الذي كان يقصر بهذه الوالية عن الواليات األخرى ويلقى عليها ظالال مـن             
الغموض عن طبيعتها وجدواها حتى كانت هذه الرسالة التي قامـت علـى             

  .ةسوقها وأكتمل تكوينها في تمهيد ومقدمة وثالثة أبواب وخاتم
  استنتاجات الدراسة

 بالكتابـة   –قد تناوله فقهاؤنا األقـدمون      . إن نظام الحسبة في اإلسالم    
المستفيضة والمؤلفات الفنية المليئة بأحسن الطرق لبلوغ البشرية رفاهيتهـا          

  .تعالىاهللا ليعيش اإلنسان في ظل نعمة الحضارة و. وأيسر السبل إلى الرقي
 مجال بحوثها فإنها فـي الحقيقـة        واتساع. ومع امتداد مراجع الحسبة   

ذلك أنها بالنسبة هللا    . تناولت أمرين يسعد كل إنسان إذا استمر وجودها بينهما        
عز وجل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وذلك أفضل العبـادة وأخلـص             

  .والذاكر لفضل مواله.  عن العبد الشاكر لنعم ربهةاألعمال الصادر
من المنكرات والمفاسد وتجريـدها     هي إخالء حياتهم    : وبالنسبة للناس 

: وهكذا كانت شريعة احكم الحـاكمين     . للمصالح المشروعة والمنافع المباحة   
ـ  وامتهفي تنظيمها لحياة المخلوقين وجالءها لواجب المنعم وطاعة أوامر          لاث

  .أحكامه
إن نظام الحسبة في اإلسالم مقتبس بل مؤسس على تلك القوانين وهذا            

م الحسبة دخيل على المسلمين وأنهم فيه عالة علـى          يعني في زعمهم أن نظا    
  .غيرهم

  .دعاءوالحقيقة غير ذلك وال ندري على أي شيئ اعتمدوا في هذا اال
  .تلك الشبهة ونثبت أصالة اإلسالم في نظام الحسبة حض دنو


