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ارتباط هذه املسألة بالقاعدة384 ...............................................
وجه

املطلب الثاين :فِعْ ُل النبيِّ  بيانٌ لقولِ ِه 385 .........................................
ِ
بيان لقولِ ِه 387 .............................
النبي ٌ 
الفرع األول :معنى قاعدة :ف ْع ُل ِّ
مفردات القاعدة387 ...............................................................

معنى القاعدة387 ..................................................................

آراء العلامء يف القاعدة387 ..........................................................

الفرع الثاين :أثرها يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر389 ......................
مسألة :ممارسة النبي صىل اهلل عليه وسلم لالحتساب بيده ولسانه وقلبه 389 ...........

السفينة 389 ..................................
َّبوي ْ
البيان الن ُّ
برضب مثال َّ
لالحتساب ْ
النبي  ك ُّلها احتساب 389 ...................................................
حياة ِّ

ً
النبي  بيده 390 ...................................................
أول :احتساب ِّ

النبي  بلسانه 392 .................................................
ثان ًيا :احتساب ِّ

النبي  بقلبه397 ...................................................
ثال ًثا :احتساب ِّ
ِ
ارتباط هذه املسألة بالقاعدة399 ...............................................
وجه

املطلب الثالث :إقرار النبيِّ  دليل اجلواز401 ......................................

النبي  دليل اجلواز 403 ..........................
الفرع األول :معنى قاعدة :إقرار ِّ

مفردات القاعدة403 ...............................................................
توضيح حمدِّ دات التعريف404 ......................................................

معنى القاعدة404 ..................................................................
رشوط حج َّية اإلقرار (التقرير)404 .................................................
أمثلة عىل القاعدة 405 .............................................................

آراء العلامء يف القاعدة406 ..........................................................
مستند هذا االتفاق407 .............................................................

الفرع الثاين :أثرها يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر409 ......................

1312

القواعد األصولية املؤثرة يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر

مسألة :ترك النكري يف جماري العادات واملعامالت ُّ
يدل عىل اإلباحة409 ..............

رشط العوائد واألعراف املباحة 409 ................................................

املعامالت يف جماري العادات410 ...................................................
ِ
ارتباط هذه املسألة بالقاعدة411 ...............................................
وجه
املبحث الثالث :اإلمجاع413 ........................................................
وحجيَّته 415 ................................................
ِّ
التمهيد :معنى اإلمجاع

معنى اإلمجاع 417 ..................................................................

توضيح قيود التعريف 417 .........................................................
حج َّية اإلمجاع 418 .................................................................

إمجاع العا َّمة 418 ...................................................................

اخلاصة 419 ..................................................................
إمجاع
َّ
مستند هذا االتفاق420 .............................................................

املطلب األول :قول األكثر ال يُعَ دُّ إمجاعً ا423 ........................................

الفرع األول :معنى قاعدة :قول األكثر ال ُي َعدُّ إمجا ًعا 425 ............................

معنى القاعدة425 ..................................................................

آراء العلامء يف القاعدة425 ..........................................................
حترير حمل النزاع 425 ...............................................................

األقوال426 ........................................................................

األد َّلة واملناقشة426 ................................................................

أد َّلة القول األول 426 ..............................................................
أد َّلة القول الثاين 427 ...............................................................

أد َّلة القول الثالث428 ..............................................................

الرتجيح428 .......................................................................

الفرع الثاين :أثرها يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر431 ......................
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املسألة األوىل :وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اجلملة431 ..............

نقل اإلمجاع431 ....................................................................

ٌ
استدراك عىل حكاية اإلمجاع 432 ...................................................

اجلواب عن هذين األثرين 433 .....................................................
ِ
ارتباط هذه املسألة بالقاعدة434 ...............................................
وجه

الـم ْج َمع عليها ٌّ
حمل لإلنكار باتفاق434 .......................
املسألة الثانية :املسائل ُ
ِ
ارتباط هذه املسألة بالقاعدة436 ...............................................
وجه
املسألة الثالثة :ال ُيشرتط إذن و ِّيل األمر يف االحتساب 436 ...........................

حترير حمل النزاع 437 ...............................................................

األقوال يف املسألة437 ..............................................................

األد َّلة واملناقشة438 ................................................................

أد َّلة القول األول 438 ..............................................................
أد َّلة القول الثاين 439 ...............................................................
ن ْقل اإلمجاع440 ....................................................................

الرتجيح441 .......................................................................
ِ
ارتباط هذه املسألة بالقاعدة442 ...............................................
وجه
املسألة الرابعة :ال تُشرتط عدالة أو عصمة املحتسب يف االحتساب 442 ..............
معنى العدالة واملراد بال َعدْ ل442 ....................................................
ِ
املحتسب 443 .............................................
األقول يف اشرتاط عدالة
اخلالف يف اشرتاط العدالة للحسبة العا َّمة 443 ......................................

األد َّلة واملناقشة444 ................................................................
اشرتاط العدالة يف والية ِ
احل ْسبة 444 ................................................
ِ
العمل عند ُّ
املحتسب ال َعدْ ل 445 ..............................................
تعذر
ال تُشرتط العدالة يف عمل ِ
احل ْسبة عا َّم ًة 445 .........................................
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ن ْقل اإلمجاع446 ....................................................................

الرتجيح447 .......................................................................
ِ
ارتباط هذه املسألة بالقاعدة447 ...............................................
وجه
يأثم 447 ......
الس ْت عىل فاعل املنكر
ٌ
مندوب ،ولو َر َف َعه للسلطان مل ْ
املسألة اخلامسةَّ :

صورة املسألة447 ..................................................................
ِ
جل ْهر447 ....................................................
الس ْت وا َ
املنكر دائ ٌر بني َّ

الس ْت 448 ....................................................................
معنى َّ

الس ْت وفضيلته وضوابطه 448 ................................................
حكم َّ

ن ْقل اإلمجاع451 ....................................................................

ٌ
استدراك عىل حكاية اإلمجاع 452 ...................................................
ِ
ارتباط هذه املسألة بالقاعدة453 ...............................................
وجه

املطلب الثاين :ال يُعْ تدُّ بـخالف أهل األهواء يف اإلمجاع 455 .........................

الفرع األول :معنى قاعدة :ال ُي ْعتدُّ بـخالف أهل األهواء يف اإلمجاع 457 .............

مفردات القاعدة457 ...............................................................

معنى القاعدة457 ..................................................................
أمثلة عىل القاعدة 458 ..............................................................

آراء العلامء يف القاعدة458 ..........................................................
حترير حمل النـزاع 458 ..............................................................

أهل البدع واألهواء ال خيلو حاهلم من أحد حالني 458 ..............................

األقوال459 ........................................................................

األد َّلة واملناقشة460 ................................................................

أد َّلة القول األول 460 ..............................................................
أد َّلة القول الثاين 460 ...............................................................

أدلة القول الثالث461 ..............................................................
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أدلة القول الرابع 461 ..............................................................

الرتجيح462 .......................................................................

الفرع الثاين :أثرها يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر465 ......................

املسألة األوىل :خالف أهل األهواء يف ضبط حدِّ (املعروف) و(املنكر) 465 ...........

مذهب أهل األهواء يف ضبط حدِّ (املعروف) و(املنكر)465 .........................

احلق يف ضبط حدِّ (املعروف) و(املنكر)466 ............................
مذهب أهل ِّ
ِ
ارتباط هذه املسألة بالقاعدة466 ...............................................
وجه
املسألة الثانية :خالف أهل األهواء يف حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر466 .. .

( )1مذهب الرافضة466 ...........................................................
( )2مذهب أهل اإلحلاد والليربال َّية 467 ............................................

ر ُّد أهل السنَّة عىل املخالفني يف حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر 468 ..........
ِ
ارتباط هذه املسألة بالقاعدة468 ...............................................
وجه

جل ْور باخلروج عليهم
املسألة الثالثة :خالف أهل األهواء يف اإلنكار عىل ُوالة ا َ

وقتاهلم 469 ........................................................................
مذهب أهل األهواء يف اإلنكار عىل ُوالة اجلور 469 .................................

( )1مذهب اخلوارج469 ...........................................................
( )2مذهب املعتزلة470 ............................................................

جل ْور 471 ..........................
ر ُّد أهل السنَّة عىل املخالفني يف اإلنكار عىل ُوالة ا َ
ن ْقل اإلمجاع473 ....................................................................

ٌ
استدراك عىل حكاية اإلمجاع 474 ...................................................

الرتجيح475 .......................................................................
ِ
ارتباط هذه املسألة بالقاعدة476 ...............................................
وجه
املبحث الرابع :القياس 477 ........................................................

املطلب األول :معنى القياس وحجيته 479 ..........................................
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معنى القياس 479 ..................................................................

مثال القياس481 ...................................................................

حج َّية القياس 482 .................................................................
مستند هذا االتفاق483 .............................................................

نفا ُة القياس485 ....................................................................

اجلواب عن شبهاهتم485 ...........................................................

الفرع الثاين :أثرها يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر487 ......................
الزوج (وكذا العبد مع سيده ،والتلميذ
الزوجة عىل َّ
املسألة األوىل :قياس احتساب َّ

مع أستاذه ،والصغري مع ذي الشيبة) عىل احتساب الولد عىل والده487 ..............
األصل (املقيس عليه) :احتساب الولد عىل والده 488 ...............................

حكم األصل 488 ..................................................................

طرائق ُأ َخ ُر لالحتساب عىل الوالدين؟ 490 ...............................
هل توجد
ُ

ال َف ْرع (املقيس) :احتساب الزوجة عىل الزوج490 ...................................
العلة اجلامعة بني األصل والفرع 491 ...............................................

حكم ال َف ْرع491 ....................................................................
احتساب العبد عىل سيده ،والتلميذ عىل أستاذه ،والصغري عىل ذي الشيبة 492 .......

املسألة الثانية :قياس االحتساب بالكتابة عىل االحتساب باللسان493 ................

االحتساب باللسان493 ............................................................

االحتساب بالكتابة 493 ............................................................

وجه االستواء بني اللسانني494 .....................................................

املسألة الثالثة :اإلنكار بالقول ال َّل ِّي عىل من دون فرعون أوىل494 ....................

وجه األولو َّية يف اإلنكار بالرفق 495 ................................................

موقف احتسايب تارخيي 496 ........................................................
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املسألة الرابعة :رعاية االحتساب عىل السلطان أشدُّ منها عىل الوالد يف جتنب

التعنيف 497 .......................................................................

وجه أولو َّية رعاية جانب السلطان عىل الوالد يف اإلنكار 498 ........................
هل يسوغ إطالق عبارة :يا ظامل ونحوها عند االحتساب عىل السلطان؟ 499 ..............

الوالة499 ....................................................
سبيل االحتساب عىل ُ

املسألة اخلامسة :الوصف املؤثر يف خريية األ َّمة قيامها باألمر باملعروف والنهي عن

املنكر501 ..........................................................................
ِ
الع َّلة يف خريية هذه األ َّمة501 .......................................................
شعُ مَنْ َق ْبلَنا ُح َّجةٌ 503 ..........................................
املبحث اخلامسْ َ :

شع َم ْن َق ْب َلنا ُح َّج ٌة505 ................................
املطلب األول :معنى قاعدةْ َ :

مفردات القاعدة505 ...............................................................

معنى القاعدة505 ..................................................................

أمثلة عىل رشع من قبلنا 506 ........................................................
آراء العلامء يف القاعدة507 ..........................................................
حترير حمل النـزاع 507 ..............................................................

مواطن االتفاق 507 ................................................................
موطن اخلالف508 .................................................................

األقوال509 ........................................................................

األد َّلة واملناقشة509 ................................................................

أد َّلة القول األول 509 ..............................................................
أد َّلة القول الثاين 510 ...............................................................

الرتجيح512 .......................................................................

الفرع الثاين :أثرها يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر514 ......................

املسألة األوىل :االحتساب كان ُم َق َّر ًرا يف رشائع من قبلنا من األمم 514 ...............
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وجه الربط بني املسألة والقاعدة 515 ................................................

ُب منه 515 ...
املسألة الثانيةُ :يالم
الواقع يف املنكر ولو مل يكن موجو ًدا يف احلال إذا مل َيت ْ
ُ

وجه الربط بني املسألة والقاعدة 516 ................................................

املسألة الثالثة :استخدام شتَّى الوسائل واألساليب كام يف احتساب نوح  عىل

قومه 516 ..........................................................................
وجه الربط بني املسألة والقاعدة 518 ................................................

املسألة الرابعة :اإلنكار باليد كاحتساب إبراهيم « بتكسري األصنام» 518 .........
احتساب إبراهيم  بتكسري األصنام518 .........................................
ِ
ونسفه519 ....................................
احتساب موسى  بتحريق الع ْجل ْ
وجه الربط بني املسألة والقاعدة 520 ................................................

«أف
املسألة اخلامسة :التقريع باللسان عند اإلنكار ،كاحتساب إبراهيم ٍّ 

لكم»520 ..........................................................................

االحتساب بالتقريع والتعنيف 521 .................................................

وجه الربط بني املسألة والقاعدة 522 ................................................

املسألة السادسة :االحتساب عىل األقربني ،كاحتساب إبراهيم  عىل أبيه،

ونوح  عىل ابنه 522 ............................................................
احتساب إبراهيم  عىل أبيه 522 .................................................

احتساب نوح  عىل ابنه 524 ....................................................
وجه الربط بني املسألة والقاعدة 525 ................................................

ثم بالشدَّ ة كاحتساب موسى وهارون  عىل
املسألة السابعة :االحتساب بال ِّلني َّ

فرعون526 ....................................................................... .
االحتساب بال ِّلني526 ..............................................................
االحتساب بالشدَّ ة527 .............................................................

متى ُي ْسلك َم ْسلك الشدَّ ة يف اإلنكار؟ 527 ..........................................
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وجه الربط بني املسألة والقاعدة 528 ................................................

املسألة الثامنة :إنكار املنكر الذي يصطدم باألحكام الظاهرة ،كام يف قصة موسى
 مع اخلَ ِض 529 ........................................................... 

وجه الربط بني املسألة والقاعدة 529 ................................................
ٍ
ألمور قد ختفى ،كام يف قصة موسى
املسألة التاسعة :الرت ُّيث يف إصدار األحكام
 مع اخلَ ِض 530 ........................................................... 

وجه الربط بني املسألة والقاعدة 530 ................................................
ِ
ُ
قصة موسى
تبي
خطأ املحتسب ،كام يف َّ
املسألة العارشة :املبادرة إىل االعتذار إذا َّ
 مع اخلَ ِض 531 ........................................................... 
وجه الربط بني املسألة والقاعدة 533 ................................................

املسألة احلادية عرشة :ترك الغضب والضجر والعجلة عند االحتساب ،ﮋﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮊ533 ...............................................................
وجه الربط بني املسألة والقاعدة 534 ................................................

املسألة الثانية عرشة :اإلرشاد إىل إجياد البدائل الرشعية عن املنكرات كام يف

احتساب لوط  عىل قومه535 ...................................................
الدالئل عىل البدائل535 ............................................................

ملاذا البدائل؟ 538 ..................................................................
وجه الربط بني املسألة والقاعدة 538 ................................................

املسألة الثالثة عرش :تربية األبناء وتعويدهم عىل االحتساب ،والصرب عليه كام يف

وصية لقامن رمحه اهلل البنه539 ......................................................
تعويد األوالد عىل القيام باالحتساب539 ...........................................
تعويد األوالد عىل الصرب عىل االحتساب540 .......................................

وجه الربط بني املسألة والقاعدة 541 ................................................

يب ُح َّجةٌ 543 .......................................
الص َحا ِّ
املبحث السادس :مذْ هَ ُب َّ

املطلب األول :معنى قاعدةْ :
ايب ُح َّج ٌة545 .............................
مذ َهب َّ
الص َح ِّ
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مفردات القاعدة545 ...............................................................

معنى القاعدة547 ..................................................................

آراء العلامء يف القاعدة547 ..........................................................
حترير حمل النـزاع 547 ..............................................................

مواطن خارج النزاع 547 ...........................................................

موطن اخلالف549 .................................................................

األقوال549 ........................................................................

األد َّلة واملناقشة550 ................................................................

أد َّلة القول األول 550 ..............................................................
أد َّلة القول الثاين 551 ...............................................................

الرتجيح552 .......................................................................

الفرع الثاين :أثرها يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر554 ......................

السالح وقتال املرتدين كاحتساب الصديق 554 .
املسألة األوىل :احتساب اإلمام بشهر ِّ

حوار مع أيب ٍ
بكر يف االحتساب عىل املرتدِّ ين555 ....................................
ٌ
وجه الربط بني املسألة والقاعدة 556 ................................................

يدِّ ث الناس بالشبهات ،كاحتساب الفاروق 557 .
املسألة الثانية :االحتساب عىل من ُ َ
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املطلب األول :معنى قاعدة ليس للفقيه َ ْ

معنى القاعدة903 ..................................................................
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ن ْقل اإلمجاع903 ....................................................................
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كون القايض َص ِلي ًبا 922 ............................................................
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اهدَ ُه ْم بِ َي ِد ِه َف ُه َو
املسألة الثالثة :تعارض حديث اإلنكار عىل األمراء باليدَ ...« :ف َم ْن َج َ
ُم ْؤ ِم ٌن ،»...مع حديثَ ...« :ف َم ْن َأ ْنك ََر بِ ِل َسانِ ِه َف َقدْ َب ِر َئَ ،و َم ْن ك َِر َه بِ َق ْلبِ ِه َف َقدْ َس ِل َم،
ِ
ِ
ض َوتَا َب َع»َ .ف ِق َيلَ :يا َر ُس َ
ول اللََّ :أ َف َ
ال ُن َقاتِ ُل ُه ْم؟َ .ق َال« :الَ َما َص َّل ْوا» 936 ....
َو َلك ْن َم ْن َر َ

وجه التعارض936 .................................................................
دفع التعارض 936 .................................................................
اجتاه إعالل احلديث األول 937 .....................................................

اجتاه اجلمع بني احلديثني 937 .......................................................

الرتجيح938 .......................................................................
الباب الثالث

القواعد األصولية املتعلِّقة بمقاصد الرشيعة

939

التمهيد 941 .......................................................................
املطلب األول :معنى مقاصد الرشيعة943 ...........................................
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أول :االمتثال هلل ورسوله 947 ...................................................

ثان ًيا :إقامة امل َّلة وهيمنة الرشيعة 948 ................................................

ثال ًثا :النجاة من اهلالك الدنيوي واألخروي948 ................................... .
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التمهيد :معنى املصالح الرضورية واحلاجية والتحسينية 957 .........................
مفردات القاعدة959 ...............................................................

معنى القاعدة959 ..................................................................

َو ْجه انحصار املقاصد يف هذه املراتب الثالث960 ...................................

الربهان عىل انحصار املقاصد يف هذه املراتب الثالث960 ............................
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( )1االستقراء الرشعي 960 ........................................................
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املسألة األوىل :الدعوة إىل التوحيد ونبذ الرشك967 ..................................
ِ
املحتسب الرسمي969 ........................................................
عمل
املسألة الثانية :االحتساب عىل السحر والكهانة 969 .................................
ِ
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احتساب
املسألة الثالثة :اإلنكار عىل املبتدعات واملحدثات 972 ...............................

أمه َّية االحتساب يف باب االبتداع ،وكيف َّيته972 ......................................
ِ
املحتسب الرسمي يف املبتدعات واملحدثات974 ...........................
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الـم ُجون والبدع واإلحلاد 974 .................
املسألة الرابعة :االحتساب عىل كتب ُ
ِ
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ِ
املحتسب الرسمي يف األمر بإقامة أركان اإلسالم978 ......................
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املسألة السادسة :األمر بالقيام بفروض الكفايات 979 ...............................

أمثل ٌة عىل االحتساب يف بعض مصالح الكفايات979 ................................

ً
أول :املصالح الدينية 980 ..........................................................
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ِّ

املسألة الثالثة :االحتساب قبل وقوع جريمة القتل 989 ..............................

أمه َّية االحتساب قبل وقوع جريمة القتل 989 .......................................
املسألة الرابعة :االحتساب بعد وقوع جريمة القتل990 ..............................
ِ
املحتسب الرسمي بعد وقوع جريمة القتل 991 ............................
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ما جاء من إجراءات جزائية فيه 992 ................................................
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س َّية 993 .............
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وجوب ضبط
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وقائع احتساب َّية 1002 ................................................................
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حرم أسبابه1009 ................................................
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نصوص العلامء يف احلسبة يف مسألة االختالط 1012 ..................................
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صون األعراض وحقوق اإلنسان يف اإلسالم1024 ...................................
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ومن دالئل إكرام اإلسالم لإلنسان1025 .............................................

مراعاة األعراض وحقوق اإلنسان يف االحتساب 1026 ...............................
ِ
املحتسب الرسمي لألعراض وحقوق اإلنسان حال اإلنكار 1027 .............
مراعاة

املسألة الثامنة :عىل املحتسب أن يضبط أقواله وأفعاله فال يقابل الفرية بمثلها 1028 ....

املحتسب عليه1029 .......................................
ب عىل
الس ِّ
َ
ضوابط إطالق َّ

املطلب اخلامس :أثر حفظ املال يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر 1031 .........

ِّ
باحلث عىل الكسب املباح وإنْامء املال بال ُّط ُرق املرشوعة1031 .
املسألة األوىل :االحتساب

املحرمة 1031 ...............................................
االحتساب يف املعامالت َّ

االحتساب باحلث عىل الكسب احلالل والعمل املباح 1033 ...........................

دالئل عىل ِّ
حث اإلسالم عىل مكاسب احلالل 1033 ..................................

املسألة الثانية :االحتساب عىل مرتكبي جريمة الرشوة 1035 ..........................

حكم الرشوة 1036 ..................................................................
ِ
املحتسب1036 ................................................................
رشوة
العمل 1037 ..................................
االحتساب عىل مرتكبي الرشوة وهدايا َّ
االحتساب وفق نظام مكافحة الرشوة 1038 ..........................................
املسألة الثالثة :االحتساب عىل مرتكبي جريمة غسيل األموال 1039 ...................

تعريف غسل األموال1039 ..........................................................

حكم غسل األموال 1040 ...........................................................
خطورة جريمة غسيل األموال 1041 .................................................
االحتساب يف جريمة غسيل األموال 1042 ...........................................

املسألة الرابعة :إتالف املال احلرام 1042 ..............................................

تعريف املال احلرام1042 .............................................................
أقسام املال احلرام1043 ..............................................................

االحتساب بإتالف املال احلرام 1043 .................................................
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كيف يكون تغيري منكر املال احلرام باليد؟1043 .......................................

أقوال العلامء يف إتالف املال احلرام 1044 .............................................

املبحث الثاين :حفظ احلاجيات1051 .................................................

املطلب األول :احلرج يف الرشيعة مرفوع1053 ........................................
الفرع األول :معنى قاعدة :احلرج يف الرشيعة مرفوع 1055 ............................

مفردات القاعدة1055 ...............................................................

معنى القاعدة1055 ..................................................................

أسباب رفع احلرج 1056 .............................................................

أدلة القاعدة 1056 ...................................................................
أمثلة القاعدة 1057 ..................................................................

الفرع الثاين :أثرها يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر1058 ......................
إذالل ِ
ِ
املرء ن ْف َسه1058 .
املسألة األوىل :سقوط إنكار املنكر عند وجود املش َّقة كاألذى أو
رفع احلرج عن املحتسب1058 .......................................................

تنبيهان عىل القاعدة1059 ............................................................

خاص لل ُع َّمل ،التساخ مالبسهم وانبعاث روائحهم1060 .
املسألة الثانية :ختصيص ُم َص ّل ٍّ
صالة العمل والصنَّاع املت َِّس ِ
روائحهم 1061 ......................
مالبسهم وال َع ِف ِنة
خة
ُ
ُّ
ُ
ُ َّ

فعىل هذا تكون صالة ال ُع َّمل عىل صورتني 1061 ......................................
العمل من ذوي املالبس املت َِّسخة والروائح الكرهية 1061 .................
االحتساب عىل َّ

املطلب الثاين :احلاجة ُتنَزَّ ل منزلة الرضورة1065 ......................................

الفرع األول :معنى قاعدة :احلاجة ُتنَزَّل منزلة الرضورة 1067 .........................
مفردات القاعدة1067 ...............................................................
احلاجة والرضورة 1067 .............................................................

معنى القاعدة1068 ..................................................................

أدلة القاعدة 1069 ...................................................................
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رشوط القاعدة 1070 ................................................................

الفرع الثاين :أثرها يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر1072 ......................
املسألة األوىل :ال ُينكر ما كان َّ
حمل الرضورة ،بل ما زاد عن حدِّ ها 1072 ...............

االحتساب عىل ما زاد عن حدِّ الرضورة أو احلاجة1073 ..............................
املسألة الثانية :ترك االحتساب عىل االختالط يف الزحام الشديد1074 .................

ب فيه 1074 ....................................................
يت ََس ُ
االختالط الذي ُ ْ
ب فيه1075 ..................................................
يت ََس ُ
االختالط الذي ال ُ ْ

أقوال العلامء يف ترك االحتساب يف االختالط الرضوري 1075 ........................

املسألة الثالثةَ :م ُّس املرأة إذا احتيج لذلك عند إنقاذها1076 ...........................

مس املرأة األجنب َّية1076 .......................................................
ُح ْرمة ِّ
االحتساب يف إنقاذ املرضورين ولو احتيج إىل َم ِّس امرأة 1077 ........................

املسألة الرابعة :سفر اخلادمة بال َم ْ َر ٍم 1079 ...........................................

حتريم سفر اخلادمة بال حمرم 1079 ....................................................
ترك االحتساب يف سفر اخلادمة بال َمْر ٍم للحاجة أو االضطرار1080 ..................

املبحث الثالث :أثر حفظ التحسينيَّات يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر 1081 ..
املسألة األوىل :حتقيق مقصد العدل يف االحتساب 1083 ...............................

املسألة الثانية :حتقيق مقصد اإلحسان يف االحتساب 1085 ............................
املسألة الثالثة :حتقيق مقصد احللم والصرب يف االحتساب 1086 ........................

املسألة الرابعة :حتقيق مقصد الرفق والرمحة يف االحتساب1088 .......................

املسألة اخلامسة :حتقيق مقصد التواضع والسامحة يف االحتساب1090 .................

املسألة السادسة :حتقيق مقصد احلَ ْزم واحلكمة يف االحتساب 1092 ....................

املسألة السابعة :حتقيق مقصد القدوة واالمتثال يف االحتساب 1094 ...................

املسألة الثامنة :حتقيق مقصد التثبت واألناة يف االحتساب 1096 .......................

الس ْت ودرء احلدود يف االحتساب 1097 .................
املسألة التاسعة :حتقيق مقصد َّ

1352

القواعد األصولية املؤثرة يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر

املسألة العارشة :حتقيق مقصد اجلامعة وترك اخلروج عىل األئمة يف االحتساب 1099 ...

الفصل الثاين :املوازنة بني املصالح واملفاسد ومراعاة املآل1101 ........................
املبحث األول :املوازنة بني املصالح واملفاسد1103 ....................................

املطلب األول :معنى املصلحة واملفسدة وطرق املوازنة بينهام1105 .....................

مفردات القاعدة1105 ...............................................................
طرق املوازنة بني املصلحة واملفسدة 1106 ............................................

احلالة األوىل :املوازنة بني املصالح عند اجتامعها1106 .................................

أ .النَّظر إىل رتبة املصلحة1107 .......................................................
ب .النَّظر إىل شمول املصلحة 1109 ..................................................

جـ .النَّظر إىل قطعية املصلحة1109 ...................................................
احلالة الثانية :املوازنة بني املفاسد عند اجتامعها1109 ..................................

أ .تُقدّ م املفسدة ا ُمل َح َّققة يف الدرء1110 ................................................

رضرا بدفعها 1111 ........................................
ب .تُقدَّ م املفسدة األعظم ً
اخلاصة 1111 ...........................................
جـ .تقدم املفسدة العا َّمة عىل
َّ
احلالة الثالثة :املوازنة بني املصالح واملفاسد عند اجتامعها1111 ........................

حصلناها1112 ................................................
أ .إن غلبت املصلحةَّ :

ب  .وإن غلبت املفسدة :دفعناها1113 ...............................................

جـ .وإن تساوتا1114 ................................................................
عند استواء جهتي الصالح والفساد عىل َف ْرض وقوعه 1114 ..........................

العلم بنصوص الرشيعة ُيعني يف تقدير املصالح واملفاسد 1114 ........................
اختالف األنظار يف تقدير املصالح واملفاسد واملوازنة بينهام 1115 ......................

املطلب الثاين :أثرها يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر 1116 ....................
االحتساب إذا ترتَّب عليه مفسد ٌة حمتمل ٌة كاإلعراض واإليذاء
املسألة األوىل :ال ُي ْتك
ُ

بالكالم1116 ........................................................................
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املوازنة بني املصالح واملفاسد يف فعل االحتساب واإليذاء بالكالم 1116 ..............

املسألة الثانية :درجات اإلنكار ت َُرا َعى حسب األحوال املناسبة 1118 ..................

َب 1118 ........................................................
لإلنكار
ٌ
ورت ٌ
درجات ُ
املوازنة بني املصالح واملفاسد يف درجات اإلنكار 1119 ...............................
خاضع لتقدير املصالح واملفاسد1121 .
املسألة الثالثة :اإلرسار واإلعالن يف االحتساب
ٌ

املوازنة بني املصالح واملفاسد يف اإلرسار واإلعالن يف اإلنكار 1121 ..................

املسألة الرابعة :هجر مرتكب املنكر ُينظر فيه إىل املصلحة واملفسدة1124 ...............

مقاصد اهلجر الرشعي 1124 .........................................................
املوازنة بني املصالح واملفاسد يف هجر مرتكب املنكر1125 ............................

الس ْت عىل فاعل املنكر إذا مل يكن فيه مفسد ٌة وال تفوت به مصلح ٌة1126 .
املسألة اخلامسةَّ :

املوازنة بني املصالح واملفاسد يف َس ْت مرتكب املنكر1126 .............................

الس وال َع َلن 1127 .......................................
جل ْهر ُ
يتبع املنكر بني ِّ
ت وا َ
الس ْ ُ
َّ

السرت1127 ..................................................................
مواضع َّ

الس ْت 1127 .............................................................
مواضع عدم َّ
املسألة السادسةِ :
ِ
وكف
يتم الق ْب ُض عليهم
ُّ
استدْ راج ُم َر ِّوجي الفساد واملنكرات حتى َّ
ْ
رشهم1128 .........................................................................
ِّ
املص َلحي 1129 ..........................................................
االستدراج ْ

ضوابط االستدراج 1129 ............................................................

عقوب َة ا ْل ُم ْستدْ َرج 1130 ..............................................................
جل ْزئ َّيات
املسألة السابعة :العناية الكربى بالكل َّيات واألصول مع عدم إمهال ا ُ
والفروع1131 .......................................................................

العناية بالك ِّليات معرف ٌة بحقيقة الدين1131 ...........................................
فضائل األمر والنهي بحسب رتب املعروف واملنكر1132 .............................

العمل عند تزاحم املعروف 1132 ....................................................
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الصالحية واملصلحة 1133 .................
املسألة الثامنة :عقوبة فاعل املنكر بحسب َّ

عقوبة فاعل املنكر 1133 .............................................................
املبحث الثاين :مُ رَ اعاة املآل مُ عْ ت ََب ٌة 1135 ..............................................

املطلب األول :معنى القاعدة واألدلة عىل مرشوعيتها 1137 ...........................

مفردات القاعدة1137 ...............................................................

معنى القاعدة1137 ..................................................................
أدلة مرشوعية اعتبار املآل 1138 ......................................................

مراتب املآالت1141 .................................................................

رشوط اعتبار املآل 1142 .............................................................
مسالك معرفة املآالت1143 .........................................................

املطلب الثاين :أثرها يف فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر 1144 ....................
املسألة األوىل :النظر فيام يرتتب عىل إنكار املنكر 1144 ................................
ٍ
درجات 1144 ......................................................
إنكار املنكر أربع

أحكام هذه الدَّ رجات1145 ..........................................................
أمثل ٌة تطبيق َّي ٌة1145 ...................................................................

أمثل ٌة تقدير َّية 1146 ..................................................................
ؤخر اإلنكار مل ْق ٍ
ٍ
املسألة الثانية :قد ُيرتك أو ُي َّ
معترب 1147 ....................
رشعي
صد
ٍّ
ُ

ٍ
رشعي 1147 ......................
ملقصد
األد َّلة عىل مرشوعية ترك احلسبة أو تأخريها
ٍّ
حاالت تأخري اإلنكار أو ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر1148 .................

املسألة الثالثة :ترك العجلة والتهور يف االحتساب1149 ...............................

العجلة بني َّ
الذ ِّم واملدح 1150 ........................................................
ِ
التهور واجلُ ْبن 1151 ......................................................
احل ْسبة بني ُّ
املسألة الرابعة :اإلنكار بالسيف واألعوان وإذن السلطان 1152 .......................
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ما املآل املتو َّقع من االحتساب هبذه الدرجة؟1152 ....................................
هل يلزم إذن السلطان يف هذه احلالة؟ 1152 ..........................................
مناقشة الغزايل يف مذهبه1153 ........................................................

ِ
مجهر ٌة من العلامء1153 ....................................
يرتض هذا
وهلذا مل
املذهب ْ
َ
ِ
ارتباط هذه املسألة بقاعدة مراعاة املآل1154 .....................................
وجه
املسألة اخلامسة :اتصاف املحتسب بالذكاء والفطنة؛ لئال ُي ْس َت ْغفل و ُيلعب به 1154 .....

فوائد اتصاف املحتسب بالفطنة 1155 ................................................

املسألة السادسة :املحتسب صادق الوعد والوعيد؛ لئال يوصم باخللف والكذب 1156 .
والو ِعيد 1156 ........................................................
الو ْعد َ
أسلوب َ
ِ
ارتباط هذه املسألة بقاعدة مراعاة املآل1156 .....................................
وجه
املسألة السابعة :االحتساب عىل املشاريع التغريبية ملا تفيض إليه من مفاسد1157 .......

مصطلح التغريب1157 ..............................................................

خطر املرشوع التغريبي وأشكاله1158 ................................................

أساليب املرشوع التغريبي1159 ......................................................
االحتساب عىل مشاريع التغريب1160 ...............................................

ُس ُب ُل مواجهة مشاريع التغريب وصدِّ ها1161 .........................................
مبرشات فشل املشاريع التغريبية1162 ................................................

صلة املسألة بقاعدة مراعاة املآل 1163 ................................................

املسألة الثامنة :االحتساب الوقائي1163 ..............................................

ومن االحتساب الوقائي 1164 .......................................................
ِ
الوقائي 1164 ..................................
الرسمي يف االحتساب
املحتسب
دور
ِّ
ِّ
فمن واجبات وايل ِ
ِ
احل ْسبة1165 .....................................................
ْ
من هذه التدابري الوقائية1165 ........................................................
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