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الحمُد ِهللا والصالُة والسالُم على رسولِ اهللا
ربما لم يكن تعبيُر أو مصطلُح «الفقهُ الحضاري ـ العمرانــي» متداوالً لدى الفقهاِء في الفترة 
اإلسالميِة المبكرِة والوســيطِة، بيَد أنّ المؤرخ الكبير ابنَ خلدون عندما كان يحاولُ وضَع قوانينَ أو 
ث عن «العمران البشــري». فتطــورُ المجتمعاِت  ُمحدداٍت للتطــوِّر التاريخي للمجتمعاِت والدول تحد
البشــريِة عنده يخضُع لقوانينَ يكوُن على المــؤرِّخ أن يتابعها ويتفهمها لكي يســتطيع فهَم الماضي 

وتأريخه والحاضر المتعايش معه.
وفــي هذا اللقاء الســنوّي المتجّدد تقّدم وزارة األوقاف والشــؤون الدينيــة أطروحتها في هذه 
المســألة، وهو: فقه العمران والحضارة مــن وجهين: الوجــهُ المبكّر والوســيط، والوجه الحديُث 
والمعاصر، فالتجربُة اإلسالميُة القديمة، الفقهية والكالميُة والعمرانيُة والتنظيميُة، غنيٌة بموضوعات 
العمران البشــري واإلنســاني، ليس من حيث التنظيُم والمتابعُة لجهة األحكام ورعاية حياة الناس، 
وتســهيُل مرافقهم، وصوُن سالمتِهم في ُســُبلهم وأسفاِرهم وســكناهم ومواطن عبادتهم وحسب، بل 

ولجهة أو جهات التنمية والتحسين والتطوير.
وستظهر في أعمال هذه الندوة القواسم المشــتركة للتجربة الحضرية أو الحضارية اإلسالمية 
في معظم المجاالت الحياتية المختلفة، منظورًا إليها دوماً من أعمال الفقهاء وأحكامهم، والتنظيمات 

التي اقترحوها، فضًال عن األجزاء األخرى من النخبة اإلسالمية العاِلمة.
َبْيَد أن األمر كما سبق القول ال يقتصر على التجربة اإلسالمية المبكرة أو الوسيطة، بل يتناول 
أيضاً وإلى حد كبير التوجهات ووجهــات النظر الحديثة والمعاصرة، وتبدو التوجهات المعاصرة في 
االجتهادات اإلسالمية بالتأمل والتشــريع لمجاالت لم تكن معروفًة قديماً أو أن الحلول والمعالجات 

التي كانت مطروحًة لها لم تعد مالئمة.
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وهكذا يجتمع في ندوة تطور العلوم الفقهية التاسع هذه، نخبٌة عظيمٌة من العلماء يقدمون فيها 
من جهــة: التجربة التاريخية الحضرية والحضارية اإلســالمية، كما أنهــم يتابعون من جهة أخرى: 
الجهــود المبذولة في األزمنــة الحديثة والمعاصرة للتطوير والتحســين والتنمية مــن جانب علماء 

المسلمين، والمشكالت المتعلقة بالرأي والفتوى في المسائل التي أتت بها السياقات المعاصرة.
إن هذه الندوة في أطروحتها المتجددة ال تبتدع جديدًا في المادة أو االهتمام، بل إنها تســعى 
إلنتاج رؤيــة جديدة، ووعي جديد للعمران الحضري والحضاري اإلســالمي الــذي دار النقاش فيه 
طويًال بيــن المؤرخين وعلمــاء االجتماع في معنى الحضــارة، والفرق بينها وبيــن الثقافة، والرأي 
الغالب اليوم أن الحضارة تتناول العناصر المادية في المجتمع اإلنساني على فترات متباعدة، بينما 
تتنــاول الثقافة العناصر المعنوية واألفــكار االجتماعية والذهنية على فتــرات متباعدة أيضاً، وكما 
ســبق القول فإن ابن خلدون أطلق على المجتمع اإلنســاني تعبير العمران البشري والعمران في كلّ 

األحوال حضٌر وحضارة.

وفي الرؤية الجديــدة التي يحاول العلماء المســلمون إنتاجها كان هناك اهتمــام بالتفكير في 
قواعد المصطلــح الجديد «الفقــه الحضــاري» واهتماماتــه ورؤاه ومجاالته، على ســبيل اإليضاح 
والتأصيل، وفيما عدا الموضوع المنهجي هذا انقســمت أعمال المؤتمر ـ كما سبق القول ـ إلى عهد 
مبكر وآخر جديد. ففي مجال التجربة اإلسالمية المبكرة، كان هناك اهتمام بفقه المدينة واألسواق، 
وفقه الســبل والطرق، وفقه الحضر، وفقه الجوار، وفقه الســفر، وفقه الوقــف على ضعاف الناس 
والفقراء، وفقه الرياضة والترفيه والصحة النفســية، وكل هذه الموضوعاِت أحب األساتذة الباحثون 
إدخالها في باب فقه اإلنســان، وقد تحدثوا في هذا الباب أيضاً عن اهتمام الفقيه بحقوق اإلنســان 

وحرياته في نطاق المجتمع والدولة.

لقد اهتم الفقهاء قديماً بفقــه الثروة الزراعية والحيوانية، وقســمة األراضين، وتنظيم مرافق 
المياه واســتعماالتها وقد امتزجت هذه البحوث في هذه الندوة بالبحوث المستجدة من ضمن الوعي 

الجديد بالبيئة وحمايتها، وحماية الموارد البشرية.
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ولم تغب المدينة بســكناها وحيطانها والمســاجد الجامعة وأماكن العبادة واألســواق والحياة 
االقتصادية والنقدية من الناحيتين العمرانية واإلنسانية عن أعمال الندوة وبحوث الباحثين، فوردت 
فيها عدة بحوث تناقش المشــكالت والتنظيمــات الحديثة. وكانت هناك أخيــرًا تأمالٌت في مصائِر 
المنظومِة العمرانية والحضارية اإلســالمية، في ضوِء التجارِب الماضيــة، واالجتهاداِت المعاصرة، 
وفي عالقاتها بالعالم، وإمكانيات التجدد والتجديد وأدوار الفقيه والعلماء بشــكل عام في النهوض 

بالوجود العمراني والحضاري اإلسالمي.
إن هذه الندوة وهي التاســعة في سلســلة ندوات الفقــه الُعماني التي تقيمهــا وتنظمها وزارة 
األوقاف والشــؤون الدينية، بتوجيهات من لدن صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن سعيد المعظم 
ـ ، قائد هذه النهضِة الكبرى في العمران الحضري والبشري في ُعمان على مدى  ـ حفظه اهللا ورعاه 

أربعة عقود، ألجل تقدمها الحضاري بجانبيها الديني والروحي.
ـاه من هذه الندوِة ِبحضوِر هذه النخبِة الجليلِة مــن العلماء التمكنُ بالفعِل  والذي نرجوُه ونتمنـ
من دراســِة وتأّمِل هذا التأزمِ الحضاري الــذي تعاني منه أمتنا، ليس عن طريــِق التمّدِح بالتجربِة 
اإلســالميِة المبكرة، بل من طريِق تجديــِد الرؤيِة والعزيمِة مــن أجِل تواصٍل متنــامٍ ومختلٍف بين 

التاريخ والحاضر.

واهللا ولّي التوفيق
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا محّمد النبــي األمين وعلى آله 
وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

معالي األخ عبد العزيز محمد الرواس، مستشار جاللة السطان للشؤون الثقافية.
أصحاب المعالي.. أصحاب السماحة والفضيلة.. أصحاب السعادة..

أيها اإلخوة، السالم عليكم جميعاً ورحمة اهللا وبركاته. وبعد:
فما أسعدها من فرصة أن نلتقي مّرة أخرى مع ندوة تطور العلوم الفقهية، على أن يكون المجال 
هو مجــال العمران والحضارة، وال ريب أن اهللا 4 خلق اإلنســان مدنياً بطبعــه، اجتماعياً بفطرته، 
وجعل الدين اإلسالمي هو دين الفطرة، جعله ديناً يتجاوب مع الفطرة اإلنسانية التي فطره اهللا 4 
عليها، وكما أن اهللا ســبحانه جعل اإلنسان مدنياً، فإنه شرع في دينه هذا من المعالم الحضارية ما 
يصل اإلنســان أوالً برّبه 4 ، ثم ما يصله بمجتمعه وبأمته وبجنسه؛ ليكون عضوًا فّعاالً مع المجتمع 

ومع األمة ومع الجنس حتى يكون التكامل بين الجنس البشري.
وإذا كانت لكلّ حضارة طابعها الخاص فإنّ حضارة اإلسالم طابعها األخالق، ولذلك كان عنصر 
األخالق يبدو واضحاً في كلّ تشــريع يأتي من قبل اهللا 8 ، كيف واهللا 4 عندما أراد أن يثني على 
نبيه العظيم ـ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصالة والتسليم ـ ِإنَما أثنى عليه بالخلق العظيم، حيث 
قال: ﴿ n  m     l  k ﴾ [القلم: 4]، وقد جــاء فيما روي عن النبي ژ : «ِإنَما بعثت ألتمم مكارم 
األخالق»، وهو صلوات اهللا وســالمه عليه ينبــئ على أن مكارم األخالق هي التــي تجمع خير الدنيا 
واآلخرة جميعاً، وقد قال ألم المؤمنين أمّ ســلمة # : «يا أّم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا 
واآلخرة»، ومعنى ذلك أنه لم يبق شيئاً من خير الدنيا واآلخرة إال اشتمل عليه، وهو كذلك ژ يبين 
أن مكارم األخالق هي التي ترفع اإلنســان في الدنيا وفي اآلخرة، فقد قال: «إن أحبكم إلّي وأقربكم 
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مني مجلســـاً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً»، وإذا كان حسن الخلق من شــيمة المسلم، ومن طبيعة 
اإلسالم فال غرو أن تتمثل األخالق في المجال العمراني والمجال الحضاري في اإلسالم.

ونحن نرى أن اهللا 4 عندما يمتنّ على عباده بالتعليم يقــرن ذلك بالتزكية، إذ بعث 4 عبده 
  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  § ﴿ :ورســوله محّمدًا ژ معلماً ومزكياً، فهو يقول
[البقرة: 151]، ويقول ســبحانه:   ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´ ³   ²  ±°

      Å   ÄÃ Â Á À    ¿  ¾  ½ ¼ »  º ¹  ¸  ¶  µ  ´ ﴿
Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç  Æ ﴾ [آل  عمــران: 164]، وامتــن بهــذه النعمــة على العرب 

األميين إذ قــال: ﴿ .  /  0  1  2  3  4  5     6  7  8  9  :  ;  
>  =      <   ?  @  B  A ﴾ [الجمعــة: 2]، وحكى عــن العبدين الصالحين، الخليــل إبراهيم 0 وابنه 

     G  F  E  D ﴿ :إسماعيل 0 أنهما كانا يقوالن في دعائهما وهما يرفعان قواعد البيت العتيق
T    S  R  Q  PO   N  M  L  K  J  I  H ﴾ [البقرة: 129].

فال غرو أن نجد هذا الجانب في كلّ مجال من مجاالت الحياة المدنية االجتماعية اإلنسانية، فلذلك 
كان العمران في اإلســالم ال بد من أن يراعى فيه هذا الجانب، كيف واإلســالم يبني اإلنســان أوالً على 
األخالق كما يبنيه على العقيدة الصحيحة، إِذ اهللا 4 يوجــه المؤمنين والمؤمنات معاً الوجهة األخالقية 
 ،﴾ ̂   ]  \  [   Z  YX  W  V UT  S R  Q  P   O  N ﴿ :عندما يقــول

  l  k    j  i       h  g  f  e  d  c  b    a  ` ﴿ :يتبع ذلك قوله ثُم
  ~   }   |    {   z   y   x   w   v   u   t    sr   q   p   o   nm
  ²  ±  °  ¯     ®   ¬  «  ª     ©   ¨  §      ¦  ¥  ¤   £  ¢    ¡  ے
  Æ   Å   Ä    ÃÂ   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼      »   º    ¹   ¸   ¶   μ    ´     ³

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Í  ÌË  Ê  É  È     Ç ﴾ [النور: 30، 31].
لذلك كان العمران في اإلســالم ال بد من أن يراعى فيه صون الحرمات وســتر العورات، فجاء 
الفقه اإلســالمي على هذا األســاس في بناء المدنية اإلنسانية، وإنها لفرصة ســعيدة أن تكون وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية ـ وعلى رأسها معالي األخ الوزير الشيخ عبد اهللا بن محمد السالمي ـ معنية 
بتطور العلوم الفقهية، ومخّصصة لهذه الندوة في هذا العام بالجانب الحضاري العمراني، وذلك كله 

بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهللا تعالى.
وأشكركم جميعاً على هذا الجمع الكريم وعلى إنصاتكم.

والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته.
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الحمد هللا رّب العالمين، وصالة وســالماً على خير خلق اهللا المبعــوث رحمة للعالمين، صلوات 
اهللا وسالمه عليه، وعلى آله وصحبه الذين اّتبعوا هديه وأحيوا سنته، أولئك حزب اهللا، أَال إنّ حزب 

اهللا هم المفلحون.
معالي السادة الوزراء، اإلخوة العلماء، السادة الحضور،

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

لقد عودتنا نــدوة تطور العلــوم الفقهية في ُعمان بوضــع القضايا العصرية التــي َتمس حياة 
اإلنســان في الكون، تطرحها علــى العلماء ليجتهدوا ويربطــوا بين الواقع والتراث اإلســالمي وبين 
الشــريعة اإلســالمية، لتذكرنا أن اهللا 4 خلق الكون كله وخلق فيه مقومات حياة اإلنسان، ثُم خلق 
اإلنسان وحدد رســالته في الكون بقوله تعالى: ﴿ H  G  F  E  D   C ﴾ [الذاريات: 56]، 
فعندما خلَق اهللا اإلنســان طغى وتكبّر وتجبر وظلم نفســه، فكانت قدرة المولى 8 أن ينزل ويبعث 
رسله إلى هذا المخلوق ليخبره ويعلمه برسالته التي خلق من أجلها، ويعلمه أن هناك قوة عليا تحكم 
هذا الكون وتدبر شؤونه، وسوف يؤول مصير هذا اإلنسان إلى هذه القوة وهي اهللا 4 ، بعث الرسل 
 ﴾ Ä   Ã  Â  Á  À ﴿ :ً[األعــراف: 59]، وقال أيضا ﴾ B    A   @    ?   > =   <   ; ﴿ :فقال

[مريم: 36] ليستقيم سلوك هذا اإلنسان.

وقد نزلت هذه الرســل لتضبط حركة الكون، وتنظم عالقة اإلنســان بهــذه المفردات الكونية 
وبمقومــات حياته، مقومات مختلفة ومتعددة ومتنوعة، ومن هذه المقومات اإلنســان نفســه، فتضبط 
عالقة اإلنسان باإلنسان، فكما أن الكون مختلف في جزئياته وفي مقوماته، فكذا اإلنسان مختلف في 
خلقته، فمنهــم الطويل والقصيــر والغني والفقير والضعيــف والقوي، وجعل اختالفاً في األلســنة، 

األمين العام لمجمع البحوث اإلسالميّة، بجامع األزهر
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واختالفاً في العقائد، فهناك المؤمن باهللا، وهناك المشــرك والفاســق والملحد وغيرهم، وفي هذه 
البيئة التي يفترض أن تكون صالحة لإلنســان حتى يتفرغ لعبادة ربه أخذ اإلنسان مع أخيه اإلنسان 
ِفي الظلم مّرة أخرى، وبالصراع في العقيــدة والدين، كما يتصارع أصحاب الديانات، فكل يريد أن 
يجذب اآلخــر إلى دينه وما كان ينبغي أن يفعل هذا؛ ألن الديــن هللا 4 ، وهو الذي يحكم في هذا 

  D  C  B ﴿ :[البقرة: 256]، ويقول ﴾ Ô  Ó    Ò  Ñ ﴿ :بين عباده يوم العرض عليه، وهو القائــل
L  K   J  I  H  G  FE ﴾ [الكهــف: 29]، ويقــول: ﴿ !  "  #  $  %  &'  )  (     
ـه ژ : ﴿ 7   8  9  :  ;> = <    ?@    [فاطــر: 39]، هو الذي يقــول لنبيـ ﴾ +  *

F  E  D  C   B   A ﴾ [يونس: 99]، آيات كثيرة.
وهذه ظاهرة من ظواهر عالقة اإلنســان باإلنسان، فال بد من دعوة اإلنسانية جميعاً إلَى توفير 
األمن واألمان والسالم حتى يعبد اإلنسان ربه وهو مطمئن، ويخلص العبادة هللا وحده، وعليه فإنني 

أقف عند آية واحدة في آخر ســورة هود: ﴿ !    "   #   $   %  &   ')   (   *   +    ❁ 
-  .  /  10  2 3 ﴾ [هــود: 118، 119]، تأّمل بسيط في هذه اآلية نجد أن اهللا جعل الناس 
أمة واحــدة أي على دين واحد، جعلهم كلهم مســلمين، أو يهوديين، أو مســيحيين، لكن ال يزالون 
مختلفين، تنفي مشــيئة اهللا 4 أن يكــون الناس كلهم على دين واحد، لكن هناك من البشــر من 
يريد أن يجعــل الناس كلهم على دين واحد، وهو مخالف لمشــيئة اهللا 4 ؛ ألنّ اهللا خلقهم للتنوع 
في الدين وفي العقيدة وفي المذاهب، وهي إرادة اهللا 4 ِفي خلقه، ليكون الحســاب على ما اختار 
كل واحد لنفســه، وعلى ما سلك في هذه الحياة، وإّال كنا مســخرين مثل باقي الكائنات وال حاجة 
لمعنى البعث وال الحســاب وال القيامة، وال الجنة وال النار، لكــن كل هذا موجود يبقى أن يضبط 
اإلنســان حركته في الكون بما أنزل اهللا عليه في الكتاب، حتى يعبد اهللا رّبه 4 كما أراد اهللا منه، 
وكما يســر اهللا له، هذه كلمة بســيطة وددت أن ألقيها بين أســاتذتي وعلمائــي، حتى ال أطيل في 

كلمتي، وشكرًا لحضراتكم.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والســالم على سيّدنا ونبينا الهاشمي المصطفى محّمد ژ ، 
وعلى أهل بيته الطيبين وصحبه المنتجبين.

ســماحة الشيخ مفتي الســلطنة وأصحاب السعادة الوزراء، والســادة الحضور الكرام، أصحاب 
العلم والقلم.

في البداية أتقّدم بشكري لوزارة األوقاف حيث أقامت هذه الندوة المباركة، وسيما مع اختيارها 
لهذا الموضوع الهام، وهذه الندوة في هذه الســنة حول قضية الصلة بيــن الفقه والحضارة تواجه 

اتجاهين، وهما: اّتجاه التركيز على حضارة الفقه، واتجاه التركيز على فقه الحضارة.
أما االتجــاه األّول: فيعتقد أننا ال بد أن نكون بمعزل عن البحث حــول الحضارة، وعن التركيز 
في الفقه على الحضــارة، بل ال بد من نقل الحضارة إلى الفقه، فإن الفقه التقليدي وهذا الشــكل 
الذي له لــو نراعيه ونعمل به فســوف يتولد من هذا الفقــه الحضارة مــن دون أن نكون مأمورين 

بتحقيقها، بل إن تحقيقها موكول على الفقه والعمل به.
وأّما االّتجاه الثانــي: فيعتقد بأنه ال بّد مــن التركيز على فقه الحضــارة، وأن نركز على هذا 

الفقه ونفصله ونبحث عنه، ونوجد مجاالً وفرصة وفضاء له.
وهذه الندوة المباركة قد تبنت االتجاه الثانــي؛ أي: فقه الحضارة، وفقه الحضارة له معنيان، 
ال بد علينا من تحقيق كليهما، المعنــى األَول: فقه الحضارة، بمعنى أنه يعــّد فرعاً من بين الفروع 
الفقهية، فكما يكــون لنا فقه العبادة أو فقــه المعامالت، فكذلك يكون لنا فقــه الحضارة، والذي 

يتولّى مهمة تحقيق الحضارة هذا الفقه...
وأما المعنى الثانــي لفقه الحضارة ـ والــذي يهمنا أكثر وله مكانة جديــة ومركزية ـ هو فقه 
الحضارة كمنهج في االســتنباط، وبهذا المعنى ال يمكن عّد فقه الحضارة في عرض الفروع الفقهية 

من علماء حوزة قم، بالجمهورّية اإلسالميّة اإليرانيّة
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األخرى، وفي جانب الفروع الفقهية األخرى، بل نحن عندما نستنبط األحكام في أّي باب من األبواب 
ال بد أن نركــز في منهجيتنا االســتنباطية على الحضارة كعنصر فاعل وأساســّي ال بــد منه، وهذا 
المعنى المنهجي ســوف يمكننا من أن نســتنبط األبعاد الحضارية الكامنة، واآلصرة الموجودة لكلّ 
باب من األبــواب الفقهية، ولكلّ موضوع مــن الموضوعات الفقهية، ولو أهملنا فقــه الحضارة بهذا 
المعنى المنهجي فسوف نخســر ونفقد األبعاد الحضارية الموجودة للفقه، وسوف يكون الفقه بدون 

فاعليته، وبدون تمكنه من أدائه حول األبعاد الحضارية.
ل ونّشــط وروعي في االســتنباط فســوف يعمل ـ أي: هــذا الفقه، فقه  أما فقه الحضارة لو فع
الحضارة ـ علــى تطوير المنظومة المفهومية للفقه، حيث إن فقه الحضارة يعّد ذلك الخيط الرابط 
الذي تنتظم به المفاهيم الفقهيــة، وتدرك وتفهم المظنونية الكامنــة وراء القوالب والمصطلحات 
الفقهية، أما فقه الحضارة وسيما بالمعاني المنهجية له الذي ذكرته يتضمن عدة محاوالت، أهمها: 

محاولة الكشف عن األبعاد االجتماعية للفقه، وإن شئت قلت: «جمعنة الفقه».
المحاولة الثانية: محاولة استحصال واستخراج وتفعيل الجوانب الثقافية للفقه، والتي أهملناها 

إلى حّد كبير، وإن شئت قلت: «ثقفنة الفقه».
المحاولة الثالثــة: محاولة إيجاد التالؤم بيــن الفقه والواقع والقضايا المعاصرة، وإن شــئت 

قلت: «عصرنة الفقه».
والمحاولة الرابعة: إعطاء أبعاد وجوانب عالمية وأولوية للفقه، وإن شئت قلت: «عولمة الفقه». 

هذه كلها تتحسن وتتحقق من جراء تفعيل المنهج الحضاري في استنباطاتنا للفقه.
إنّ فقه الحضارة يمهّد الطريق لنا لكي ننقل تلك المفاهيم التي أهملت وألغيت وألقيت ونبذت 
إلى الهامش والجانب ننقلها إلــى المتن، ولكي تأخذ دورها وتلعب مهمتها وأداءها األساســي، فإنّ 
غياب الفقه الحضــاري ـ والذي نحن نعاني منــه ـ يعني انقطاع صلة الفقــه باألخالق، ونحن عند 
غياب الفقه الحضاري لســنا فقط غير قادرين على تتميم وتكميل األخالق الذي يعّد كفلسفة للبعثة 
النبوية، بل حتى غير قادرين علــى تضمين وتأمين وتحقيق تلك المفاهيــم األخالقية األولوية التي 

تكون في مرحلة قبل التكميل والتتميم؛ ألنّ الدين الحنيف جاء ليكمله، فإذن األخالق موجودة.
إن غياب الفقه الحضاري يعني بقاء الجوانب اإلنســانية في الفقه في مرحلة الخفاء واالختفاء، 
إن الفقه الحضاري يمهد لنا أكبر فرصة للمذاهب كلّها والتبادل الفقهي المشــترك، لكي تبني هذه 
المذاهب الحضارة اإلسالمية الكبرى على أساس هذا التبادل، وفي هذا اإلطار التقريبي المشترك.

أرجو أن تكون هذه الندوة موفقة وناجحة في مهمتها األساسية، وعقد هذه الندوة في هذا البلد 
يدلّ على القابلية العظيمة الكامنة فيه دولة وشعباً وعلمائياً.

والسالم عليكم ورحمة اهللا.
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رئيس رابطة علماء الشام

الحمد هللا رّب العالمين، وأصلي وأسلم على النبّي الطاهر األمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
معالي الوزير، سماحة المفتي، السادة الوزراء، أصحاب الفضيلة العلماء.

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
أســأل اهللا 2 أن يجعلكم خير أّمة أخرجت للناس؛ ألن هذه األمــة ِإنَما ينبغي أن تولد في كلّ 
عصر معاني كريمة، فإنّ رســالة اإلســالم منذ فجر عهدها وعلى يد فقهائها كانت وما تزال قائمة 
على الحضارة واإلنســانية والوســطية واالعتدال، فال يمكن بحال من األحــوال أن نفصل الحضارة 
واإلنسانية والوسطية عن منطلقات اإلسالم الكبرى؛ ألننا لو ظننا أن الفقه الحضاري هو قسيم مواز 
لبقية أنــواع الفقه، نكون قد ظلمنــا فقهنا العظيم. ففقهنــا كله يدور حول الحضــارة، وينبعث من 

الحضارة، ويؤصل للحضارة، وغايته هو بناء صرح الحضارة.
لكلّ هذا فإني أقّدم خالص التهنئة والتقدير لهذه الســلطنة مشــرق األرض اإلسالمي والعربي 
حيث جمعت بين هذه المعانــي الكريمة، وحققت هذا التطور العلمي الواضــح المعالم في الندوات 
الثمانــي الماضية، وأتبعتهــا هذه النــدوة العظيمة التي تعبر كلهــا عن التجديد والبنــاء والتقدم 
واإلســهام في دفع عجلة الحضارة العالمية، لكلّ هذا فإننا نحن العلماء في أســعد حال حينما نجد 

معالم هذه النهضة المعبر عنهــا في قــول اهللا 8: ﴿ »   ¬     ®   ¯   °   ±   ²    
µ    ´   ³ ﴾ [األنفــال: 24]، واإلحياء هو النهضة والحضارة، إحياء الفرد إحياء الدولة، إحياء 

المجتمع إحياء اإلنسانية كلها.
الحضارة إذن معلم أصيل من معالم هذه الشــريعة، ليس مقصورًا على الفقه بالمعنى الضيق، 
َوِإنَما كلّ علوم اإلسالم نشــدت أن تحقق هذا المعلم العظيم لتتفاعل الشريعة مع الوجود اإلنساني، 
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ولتعبــر كلّ األزمات التــي تمر باإلنســانية لتظلّ هذه الشــريعة خالدة على مدى الزمــان إلى يوم 
القيامــة، إنني أفخر بأن هذه الندوات حققــت هذه المعاني، في حصاد البحوث والمناقشــات التي 

حدثت فيما قبل، وفيما سيكون في هذه الندوة.

وأهنئ أيضاً الســلطنة في هذا االنفتاح الذي جســده جاللة الســلطان على العالم اإلســالمي 
وعلماء هذه األمة، حيث أحســوا جميعاً أنهم أبناء جلدة واحدة، ولرسالة واحدة ولمهمة واحدة. كما 
أريد أن أهنئ هذه الســلطنة بتوجيهات جاللة الســلطان على ما حققه لهذا البلد األمين، من وجود 
الوفاق واأللفــة والمحبة بين جميع أتبــاع المذاهب اإلســالمية، دون أن يكون هنــاك أثر للنعرات 
وال للخالفات وال للفرقة الطائفية والعنصرية والمذهبية، فهذا توفيق عظيم من اهللا 2 ، هدى اهللا 
الســلطان منذ بداية عهده إلى أن يحقق هذا األمــل المرتقب، والذي يعد أنموذجــاً حضارياً رائعاً 

يحقق األمن واالستقرار والسكينة والمحبة واأللفة والتعاون في أنحاء هذا المجتمع.

وأريد أن أؤكد ـ أيها الســادة العلماء والفضالء والوزراء ـ أننــا اآلن على مفترق طرق، وأننا 
نتعرض لتحديات جســيمة بدايتها أنهم يريدون تحجيم اإلســالم، وهدم معالم اإلسالم من خالل 
هذه التجزئة والفرقة وإثارة النزعات الطائفية والعنصرية والمذهبية في كلّ بلد من البلدان، وما 
وجود ظاهرة اإلرهاب إّال دليًال على هذا التوّجه لنتقاتل ونعيش في حمامات من الدماء، وبرك من 
أشــالء هذه الضحايا التي يترفع اإلســالم الحنيف عن أن يتلوث بمثل هذه الجهــود، وبمثل هذه 

المساعي الخبيثة.

نريــد أن نحافــظ علــى وحدتنــا ووحــدة أمتنــا ﴿ -  .   /  0  1  2  3  
4 ﴾ [األنبياء: 92]، نريد أن نحفظ كيان بالدنا من هــذه الفُرقة وهذه التناطحات، نريد أن 
نترك كلّ مذهب يعمل في مذهبه ما يشــاء، ولكننا ينبغي أن نتفق على إحياء الجسور المشتركة بين 
جميع الفرق اإلســالمية والمذهبية حتى نكون أمة واحدة قوية، نقف أمــام هذا العمالق الذي يريد 
هدم وجودنا وحضارتنا، بل ورسالتنا وقرآننا. فعلينا أن نعي خطورة المرحلة التي نمر بها، وال عالج 
لهــا ِإال ـ كما قلــت ـ أن نتجاوز كلّ هــذه الخالفات فيما بيننــا، وأال نزرع بذور الفرقة والشــتات 
والتكفير الذي ال يعرفه اإلســالم مــن عهد بعيد وال قريــب؛ ألنّ ذلك هو أول مــا يطعن الحضارة 

اإلسالمية ويدّق بخنجر عميق إلى جسد هذه األمة وقلبها ومشاعرها وتحركاتها.

نريد أّيها اإلخوة، إذن أن نكون واعين لهذه المرحلة الخطيرة التي نمر بها حتى نسلم ويسلم 
ديننا وأمتنا وقرآننا وُســنّة نبيّنــا وفقهنا من كلّ هــذه المعكرات؛ ألن كلّ ذلــك غريب عن فكر 
اإلسالم وحضارته ونهضته وبناء عمرانه وتقدمه في هذه الحياة، إذن ينبغي أن نكون على مستوى 
هذه المرحلة، ونكون نحن العلماء ونحن في الطليعة مســؤولون عــن رأب الصدع، وإلقام كلّ من 



21كلمة فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي 

يحاول بذر بذور الفتنة حجــرًا، وأن نترك كلّ فرقة تعيش في مذهبها كما تشــاء، لكن ينبغي أن 
نة النبوية،  نظلّ على أساس واحد ومكنة واحدة وقدرة واحدة، تنطلق من معين القرآن الكريم والس
دون أن يكون هناك أثر لفرقة أو آراء جزئية ال تســتحقّ أن تعلو على ســطح هذه الحضارة وهذه 

الرسالة.
وأخيرًا: وانطالقــاً مــن قــول اهللا ä  ã  â  á ﴿ : 8 ﴾ [الشــعراء: 183]، فإنا نَحن 
المدعوين إلى هذه الندوة وســابقاتها نقّدر كل ألوان وآيات الشــكر تقديرًا لهذه الدعوة الكريمة، 
وأن تكون مسقط حاضنة لهذا العطاء وهذا التجديد، ونعيش السنوات القادمة ونحن على أحسن ما 
ينبغي أن نكون عليــه؛ أمة اإلخاء، أمة الوحدة، أمة البناء، فبغير هذا ال يمكن أن تكون حضارة لنا، 
وال وجود أيضاً لمعالمنــا، َوِإنَما ينبغي أن نكون أمناء على رســالة جيلنا القــادم، لنقدم له عطاء 
متميزًا يصطبغ بالســلم واألمان واالســتقرار والمحبة واألمان، وندفن كل تلك النفايات التي يحاول 
اآلخرون أن يزرعوها فيما بيننا، ويبدؤون من أولئك الذين ينتمون إلى العلم وليســوا بعلماء، ونحن 
نبرأ إلى اهللا من هؤالء الدخالء الذين يزينون ألنفســهم كلّ اآلمال ويدفعون هؤالء المغّرر بهم إلَى 
الهالك، ويجعلون حياتهــا في مرتع ملوث من الدمــاء، فكل يوم يزرعون فتنــة وهم يريدون ضرب 
اإلســالم.. ونبرأ إلــى اهللا 8 منهم، وأن يحمينــا من كلّ هــذه المحاوالت، ومن هذه المســاعي 
المشبوهة، واهللا يحفظ دولتكم، وبلدان العالم اإلسالمي، وأن تكون هناك يقظة واعية للوقوف ضّد 

جميع فئات اإلفساد من أجل التخلّص من هذه الملوثات، واهللا يقول الحقّ وهو يهدي السبيل.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
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ال نعرُف أحدًا قبــل ابن خلدون توصل في مقدمتــه للتاريخ إلى مصطلــح للتعبير عن المجتمع 
اإلنساني؛ قال: إنّه العمران البشري، وقال مرة أخرى: إنّه العمران الحضري أو اإلنساني، وما قصد 
مة ابــن خلدون بالحضري ما هــو ضّد البدوي على مــا اعتاد المؤلفون من قبــل؛ بل قال: إن  العال
الحضر عمــران، وإن المَدرَ أو البداوة عمران أيضاً. وهكذا فقد قصــد من وراء الحضارة والعمران 

إيضاح أو تسمية نمط معين في الحياة االجتماعية واإلنسانية.
وأصُل التصور القائل بأن اإلنسان مدني أو اجتماعي بالطبع، يوناني يعود إلى أفالطون وأرسطو، 
وقد تبناه المســلمون واألوروبيون في العصور الوســطى، وهو يقوم على أنّ اإلنسان الفرد ال يستطيع 
وحده القيام بحاجاته األساسية وهي المأكل والملبس والمأوى أو المسكن، فكان ال بّد من َتالٍق من 
أجل التكامل. لكن ألن كثيرين من الناس ال يكتفون بتحقيق الحاجات األساســية؛ بل يسَعوَن ألمرين 

إضافيين: الكماليات من جهة، والوجاهة والسطوة من جهة ثانية.
لذلك كان ال بد من ناموٍس أو قانون يسلُم به الجميع ويحتكمون إليه، ويقوم على إنفاذه رئيٌس 
َيْعِدلُ بين النــاس. وكلما كان القانون والقائمون عليه منصفيــن، وأحاطت باالجتماع الصغير ظروٌف 
ُمالئمة، نما وتطور، واحتاجت األنظمة إلــى تعديل وتجديد ورعاية. وهنا يختلف أهل الدين مع أهل 
الفلســفة الطبيعية كما يقال. فأهل الفلســفة الطبيعيــة، وخلفاؤهم من القائلين بالحــقّ الطبيعي، 
م عقلي يحُصُل  َما تتطور نتيجة صراعات وحروب وَتسامٍ وتقدوبالمدنية العقالنية، يرون أن النُظم ِإن
ــنَنَ األولى والنواميس ِإنَما جرى التسليم بها؛ ألنها فطرية  ا أهل الدين َفيََرون أنّ الس بالتجارب. وأم

وإلٰهيّة المصدر، كما أن الرؤساء األوائل ِإنَما كانوا أنبياء وأصحاب رساالت.
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وعلى أّي حال فإنّ ابنَ خلدون ُيحاولُ الجمع بين التصوريــن المدني والديني في قيام المجتمع 
نن التي يسير  َما يريد فهم القوانين والساإلنســاني أو العمران البشــري وتطوره، وهو يقول: إنّه ِإن

عليها العمران، وهو يسترشد في ذلك بعلماء السياسة واالجتماع والتاريخ.

كان ابــن خلدون فقيهــاً مالكياً كبيرًا؛ لكنــه عندما أراد فهــم تطورات العمــران الحضري أو 
الحضاري، ما ذكر الفقهاء بيــن الذين ينبغي اللجوء إليهم، ويرجع ذلــك من وجهة نظري لثالثة 
أمور: ألنّه كان يعتبر «علم الفقه» علماً معيارياً، وهو يقصد إلى العلم الوصفي الذي ينظم المعارف 
المتنوعة وال يضُعها أو يدعو إليها، وألنّ التجربة الفقهية اإلســالمية من جهــة ثانية دأُبها التركيز 
على األمور التعبدية والحسبية وهي ال ُتعنى مباشرًة بالشأن اإلنساني العام، وأخيرًا ألنّ الفقيه بقدر 
ما هو معياري في علمه وتوجهاته، هو غائي في مقاصده، إذ إنه يقصد اإلرشاد إلى سبل النجاة في 
الدارين، بينما يريد ابن خلدون من وراء اكتشاف ســنن وقوانين ومسارات المجتمعات الوصول إلى 

القدرة على استشراف التطورات، وتصحيح السياسات، والتاريخ واالعتبار.

إن موضــوع الفقه الحضــاري أو فقه العمران إذن هو المجتمع اإلنســاني وعلــى وجه الخصوص 
المجتمع اإلســالمي، والدوافُع للعودة إليه، هي نفس دوافع ابن خلدون، وإن اختلفت الوظائف واآلليات 
والغايــات، فابن خلدون ـ وكما يصّرح في مقدمته ـ كان دافُعهُ لتوســيع إطار رؤيتــه التأزم الذي كان 
حاصًال في االجتماع العربي اإلســالمي، وفي بنية الدولة بديار اإلســالم، ولذلك فقد أراد اكتشــاف 
أسباب هذا التأزم ومآالته، ووجد أن العلوم الدينية ال تكفي لتحقيق ذلك. بل إنّه في فصوله المعروفة 
بالمقدمة عن العلوم اإلسالمية، رأى في موجزاته عنها أنها ما عادت ُمفيدًة كثيرًا وغلب عليها التقليد، 
أو أنها ما كانت ُمفيدًة منذ البدايــة، مثل علم الكالم! ولذلك فقد َيّمم وجهه شــطر علوم أخرى في 

االجتماع والسياسة والتاريخ، فمزج بينها، واعتبر ما فعله علماً جديدًا ما سبقه إليه أحٌد من قبل!

نا هنا اْلُحكُم علــى إبداع ابن خلدون العلمــي، لكنّ الواقع أنّ التــأزم كان قوياً  وليس مــن َهم
وعميقاً في القرنين الثامن والتاسع للهجرة الرابع عشر والخامس عشر للميالد، وهذا التأزم القوي 
بل االنحطــاط الكبير هو الــذي الحظته نُْخبٌة من علماء المســلمين في النصــف الثاني من القرن 
ن أو فقه الحضارة. وقســم القائمون على «العلم الجديد»  التاسع عشــر، وقد تصدت له بفقه التمد

ن أو التقدم أو الحضارة إلى ثالثة أقسام: بحوث فقه التمد
القسم األول: يعنى بتحليل أسباب التقدم أو التمدن األوروبي الذي سطع نوره في اآلفاق، وسال 

سيله في األرض ـ بحسب تعبير الوزير خير الدين التونسي ـ.
والقســـم الثاني: دراســة أســباب االنحطاط في المجال اإلســالمي، والذي أدى إلى التخلف 

االقتصادي واالجتماعي والديني، وإلى سيطرة القوى األوروبية على أكثر ديار اإلسالم.
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أّما القســـم الثالث: فينصرف فيــه أصحاُبه إلى تقديم الــرؤى والمقترحات، فــي إمكانيات 
وكيفيات النهوض.

ن هؤالء من الطهطاوي والتونسي ورفيق العظم  والفكرة الغالبة لدى مؤلّفي فقه الحضارة والتمد
في القرن التاســع عشــر، وإلى شــكيب أرســالن في ثالثينات القرن العشــرين أنّه وبحسب القرآن 
الكريم؛ فإنّ لتطور المجتمعات اإلنســانية تقّدماً أو انتكاســاً ُســنناً وقوانين، وأنّ المســلمين األوائل 
اّتبعوها وأبدعوا فيها فنهضوا وسادوا؛ في حين خالفها المتأخرون فتراجعوا وتآكلتْهُُم األُمم. وإلى هذه 
الفكرة التأسيســية لفقــه الحضارة؛ أي: استكشــاف قوانيــن التقّدم والتمــّدن، أضــاف اْلُمْحَدثون 

والمعاصرون مقولَة االستخالف القرآنية أيضاً وللجهتين: لجهة التكليف، ولجهة االستحقاق.

وقبــل الوصول إلــى تحديد معالم عامة وكاشــفة لفقه الحضــارة والعمــران، أوّد التنبيه إلى 
مسألتين عميقتي التأثير فيما نَحن بصدده.

ن مرت بمرحلتين؛ في مرحلة كان الهاجس الغالب تحقيق  المسألة األولى: أن فكرة فقه التمد
بة والصيــرورة جزءًا معتبرًا فــي حضارة العالم  دالتقدم علــى النمط األوروبي من أجــل بلوغ الن
الحديث، في حين ســادت بعد منتصف القرن العشــرين ســوداوية دينية وثقافية وسياســية ِتجاه 
الغرب، وتصاعدت الدعوات إلى بناء حضارة ذاتية؛ إن لم تكن ُمعاديًة للغرب وعوالمه الحضارية، 
فليست جزءًا منها، وقد خمدت هذه الدعوة أو الدعوات اآلن، لكنها شكّلت مستندًا لعشرات األبنية 
التصوريــة حــول التفوّق الحضــاري والتميــز الحضــاري والخصوصيــة الحضاريــة واالجتماعية 

واالقتصادية والسياسية.

والمســـألة الثانية: التي أوّد التنبيه إليها أنّ عملنا ـ نحن المثقفين المســلمين ـ في مجال 
فقــه الحضارة يقع بالدرجة األولى بين الثقافي والحضاري، وهذا ال شــأن له بما ذهب إليه ابن 
خلدون من عدم جدوانا! فعلى الرغــم من االختالف في مفهوم كل من الحضــارة والثقافة، فإن 
الغالب اليوم القول بأنّ الحضارة تشــمل الُبنى المادية لجوانب العيش اإلنساني؛ في حين تعني 
الثقافة البنى الذهنية، وطرائق التفكير والتصورات للمسائل الكبرى المتعلقة باإلدراكات وبالقيم 
أو ما صار ُيْعــَرُف برؤية العالم. وإذا لم يكن عملنا مباشــرًا في األغلب فــي الجوانب المادية، 
فإننا إن كنا نملك أو نتصور ألنفســنا مهمة في فقــه العمران، فإنها تقع فــي الجوانب الثقافية 
والمعنوية وتغيير الذهنيات، واجتراح األفكار والمنافذ للمعارف واإلرادات. نحن نعمل أو ينبغي أن 
نعمل في أصول الهوت العمــران، ولمن ال يحّب مفردة «الالهوت»، نحن نعمل في مجال فلســفة 

الحضارة، وأصول العمران.
يقوم الفقه الحضاري أو فقه العمران ـ كما نتصوره ـ على األسس التالية:
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أوًال: المعرفة الواعية والعلمية بالعلوم اإلنسانية وعلوم المجتمع، وهي: لدى غير المتخصصين 
معارف عامة ونسبية، كما هو الشأن في علوم اإلنسان والمجتمع والتاريخ، ونحن مأمورون بذلك في 
القرآن الكريم، لجهة السير في األرض، والنظر في السٰموات واألرض، والنظر في النفس واآلفاق، 
ن عمليتين:  وهي معرفة هادفة باألمر اإللٰهــي من أجل «االعتبار» ومن أجل الفقــه، واالعتبار يتضم

نن والقوانين والعادات واألعراف، والقياس واالّتعاظ وتصحيح الفكرة والمسلك. كشف الس
أما الِفْقــهُ في األصل فهــو الفهــم، والفهم هــو الشــرُط األّول لتكوين األفــكار والفرضيات 
والنظريــات. وتتناولُ المعرُفة الواعيــُة والعلميُة التــي َتحّدثُت عنها أمرين اثنيــن بالتحديد ضمن 

المواصفات السالفة الذكر:

األمــر األّول: معرفة الديانات والحضــارات والمنظومات الثقافية والسياســية الكبرى، وهي  –
معرفٌة عامٌة في األزمنة الماضية، ومعرفٌة دقيقة بقدر اإلمكان في األزمنة الحاضرة.

واألمــر الثاني في الموضــوع، وليس فــي الترتيب: االّطــالع الدقيق على التجربــة الدينية  –
والحضارية والثقافية ألمتنا في التاريخ كما في الحاضر.

وإذا كانت العملية المعرفيــة األولى يغلب عليها جانب االعتبار، فــإنّ العملية المعرفية الثانية؛ 
أي: معرفة التجربة التاريخية ألّمتنا يغلب عليها جانب الفقه أو الفهم، بيد أن المعرفة هذه بجانبيها 

تبقى األساس الذي ال بديل منه لفقه الحضارة والعمران.
ثانياً: القول باالســتخالف والتكليف: فحســب المقولة القرآنية، فإنّ البشــر جميعاً أو اإلنسان، 
مســتخلفون من اهللا الخالق إلعمار العالَم، ويعتقد المسلم ِبمقتضى آيات اهللا تعالى أنه مكلٌّف بإعمار 
العالم في ظل اهللا وهدايته، وهي فلســفة حْســبيٌة للفكر والعمل، تهُب المســلَم الدافع واإلرادة، ليس 
 ﴾ ?   >   =   <   ;     :   ❁  8       7   6 بمعنى االحتكار أو السيطرة، بل بمقتضى األمر اإللٰهي: ﴿ 5  
[الشــعراء: 87، 88] فمضمون التكليف هو صنع الخيــر العام، واالندفاع فيــه، وبالمعنيين، معنى الدعوة، 

َل نفسه له. ومعنى العمل في شتى المجاالت؛ كل بحسب المجال الذي أه
ثالثاً: القــول بالدعوة، والقول بالتحــاور أو تبادل التجارب: الدعوة لفقــه الحضارة والعمران 
بالداخل اإلســالمي، والعمل على التعارف للوصول إلى قواســم مشــتركة قيمية وعملية في المجال 
العالَمي. فعندما يدعو فقيه العمران المسلمين اآلخرين الجتراح عملية حضارية متجددة، ِإنَما ينطلق 
في ذلك من أمرين: إحساســه باألزمة، وانصرافه للعمل على تجاوزها بمقتضى التزامه ومسؤوليته. 
وهو عندما ينفتُح على العالم بالتحاور والتعلم وتبادل التجارب تحقيقاً لعملية التعارف؛ فإنما يعطي 
ويأخذ ما يفيده ويفيد اآلخرين، ويســعى لشــراكة قيمية وعملية. هناك مثًال منظومُة العقل والعدل 
واألخالق، وهــي قيٌم عالميٌة تتالقــى من حولها الحضاراُت واألديان، ويســتطيع المثقف المســلم، 
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والفقيه المسلم ممارسة تأثير ال ُيستهاُن به في نطاقها.
لقد فرضــت األزمة الحضارية المســتمرة منــذ حوالَي القرنين على الفقيه المســلم توســيع 
اهتماماتــه، وإدخال تغييرات كبيــرة عليها، وما تزال هناك مشــكالت كبرى بيــن الديني والثقافي 
والحضــاري في وعي المســلم وتفكيره وتصرفاته. وعلى ســبيل المثال هناك الســؤال الكبير الذي 
ة فــي خطر؟ لكن من جهة ثانية: هل يجوز  اختلفت اإلجابات بشــأنه: هل الدين في خطر أم أنّ األم

ة؟ الفصل بين الدين ومعتنقيه، أو هل يجوز الفصل وإلى أي حد بين الدين واألم
إنها جميعاً قضايا وأسئلة ومشــكالت، عمل المفكرون والمثقفون والفقهاء الواعون والملتزمون، 
ي لهــا باإلجابة واالســتجابة واجتــراح الحلول  كما عملت حــركات نهضويــة وإحيائية علــى التصد
والخيــارات، للخروج من المــأزق. وهذا هو شــأن الفقه الحضــاري أو فقه العمــران في الحاضر 
والمســتقبل. لقد طال التأّمل في األزمة، كما طالت أزمنة تشخيصها واستكشــاف غمراتها، ويكون 

علينا االتجاه بالمعرفة وبااللتزام إلى البناء الذي ُيْدُخِلنا في عالم العصر، وعصر العالم.
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االنســحاب والعودة من مقوّمات الحياة اإلنســانية، بغيرهما ال يســتقّر الوضع البشــري طبيعة 
وشرعاً وعقًال، وإذا كان االنسحاب يؤّكد حاجة اإلنســان إلى االنفراد باعتباره جوهر «الخصوصية» 

فإن العودة تجّسد الحقيقة االجتماعية للكائن اإلنساني.
والخصوصية ال ترادف العزلة التي هي رفض لآلخر ونفي له، ِإنَما الخصوصية جزء من ماهية 
ية االندماج في اآلخرين،  ية االنســحاب عن اآلخرين، وحر ية، حر اإلنســان الذي ال يحيا بغير الحر
والخصوصيــة وهي تتّجه إلى االنســحاب عن اآلخرين تقتطع من عالمنا مســاحة تعتبرها مســتودع 
أسرارها، و«جغرافيا» خلوتها، مطالبة اآلخرين باحترام الحياة الخاصة لإلنسان في هذه المساحة، 

بحيث ال يدخلها أحد بغير دعوة أو استئذان، وجغرافيا الخلوة عند اإلنسان لها جانبان:

جانب مادي هو حرمة المسكن بما فيه ومن فيه. –

وجانب معنوي هو حرمة أسرارها وما خفي من أفكاره. –
وقد عرف اإلنســان منــذ كان «جغرافيا الخلوة» بما لهــا من حرمة وحماية، يشــير إلى ذلك 

     o  n  m  l  k     j  i       h  g  f ﴿ :القرآن الكريم في قوله تعالــى
p ﴾ [النمل: 18].

فالمســـكن في اْلَمفهوم القرآني يعني: األمن والحماية والحرمة، ويأتي قيــدًا على ولّي األمر 
واألفراد على السواء، وإذا كانت الخصوصية ضرورة إنســانية فإنها مثل كثير من الضرورات عرض 
لها االنتقــاص والحرمــان، إال أنّ العقود األخيرة شــهدت تطورات علمية ضخمــة جعلت خصوصية 
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اإلنســان تتعرض لجزر ال مّد وراءه، وأصبح تشاؤم «أورويل»(1) في روايته الشــهيرة «1984» واقعاً 
مريــرًا، واغتيلت الخصوصيــة بأيــدي «التكنولوجيا» الحديثة ِبمــا خرجت به من أجهــزة التصنّت 
والتسجيل واالقتحام، حتى تعّرض اإلنسان المعاصر ـ أمام أســاليبها المتطورة، وربما ألول مرة في 
ي نفســياً وفكرياً وجســدياً،  ي الكامل، وبالمعنى الدقيق للكلمة، التعر تاريخه الطويل ـ إلى التعــر

وأصبحت جغرافيا الخلوة وهماً، ففقد اإلنسان أمنه وأضاع راحته، وصدق قول الشاعر:
أهلها نصـــف  أمة  فـــي  راحة  على نصفـــه الثاني عيـــون تطلع؟وهل 

وإذا كان إهدار الخصوصية يعني: حرمان اإلنســان من وجوده السوّي، فإن تصوير الخصوصية 
على أنها من الحقوق المطلقة ينطوي على إنكار بالغ للوجود الجماعي وفعاليته، األمر الذي يستدعي 

الموازنة الحكمية بين الحياة الخاصة وحقيقة اإلنسان االجتماعية.
وقد جاء اإلسالم ـ باعتباره الدين الخاِتم ـ ليحدث هذا التوازن في صيغة مرنة ورصينة، ذلك 
أن حقوق اإلنسان في اإلســالم هي َفرع من أصل هو نظرته لقضايا المبدأ والخالفة والمصير، وفي 
إطــار هذه النظرة العامــة يأتي حديثنا عن «االحتســاب وحرمة الحياة الخاصــة ـ قراءة في تراث 
الفقه اإلســالمي» محاولة منا لرصد جوانب من البناء الفقهي الشــامخ الذي أقيم على أساس من 
النصوص التــي تتناهى ليحكم الوقائع الالمتناهيــة، واهتمامنا بالفقه ينطلــق من رفضنا لمقوالت 
د توجيهات خلقية ال تقوى على رفع نظام  ة ـ ُمجرمطروحة ترى في النصوص اإلســالمية ـ قرآنا وسن
تشــريعي أو بناء فقهي، وهــو ما يرخصه التاريخ العقلي والتشــريعي للمســلمين، وهــذه المقوالت 
المطروحــة لُحَمتها وســداها تنحية اإلســالم عن دائرة التطبيــق، وحصره في نطــاق العقيدة دون 
الشــريعة، ومن نكد الدنيا في يوم الناس هــذا أن يتطرف العلمانيون في دعــوة َقومنا إلى َتمجيد 
الغــرب تاريخاً وفكرًا، وفقهاً وتشــريعاً، وفي المقابــل يدعوننا إلى أن نلقي فــي البحر بكل تراثنا 

ية العقول. الفقهي لنبدأ اجتهادًا مزعوماً ينسخ األصول بدعوى حر
وينقسم حديثنا إلى مبحثين:

المبحث األّول: اإلسالم وحرمة الحياة الخاصة:
وهو ِبمثابة خلفيــة تضع بحثنا في إطار الرؤية الشــاملة لنظرية اإلســالم العامــة في مجالي 

الحقوق والواجبات.

روائي إنجليزي شــهير له عدد من المؤلفات الروائية في تصوير ِمحنة اإلنســان والعدوان على حرماته الشخصية والعامة مثل   (1)
«1984»، أو «طغيان الســلطة» و«مزرعة الحيوانات». في هذه التطورات وأثرها يراجع ما يلي: أ.د. حسام األهواني: الحق في 
احترام الحياة، الخاصة، ط1، 1978. ب/ د. مبدر الويس: أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، اإلســكندرية، منشأة 

المعارف. جـ/ د. ممدوح خيل بحر: حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية 1983.
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المبحث الثاني: االحتساب وحرمة الحياة الخاصة:
ويأتي من النظرية بمثابة النموذج التطبيقــي، ومنهجنا فيه تركيبي، يضع أقوال الفقهاء ـ التي 
َتّم رصدها دون استقراء ـ في مكانها المتصوّر، بقصد تقديم الرأي الفقهي بأكبر قدر من الوضوح.

٭ ٭ ٭
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اإلنســان في اإلســالم مكرم ومســؤول، ومن موجبات تكريمــه ومســؤوليته أن يحافظ له على 
ضروراتــه وأن تصان حرماته، لهذا جــاءت النصوص اإلســالمية في القرآن والســنة ـ وهما أعلى 
مصادر الفقه ـ آمرة بدعــم الحياة الخاصة، وهو أمر يوجب صيانتها ويمنــع هتكها، ويحظر كل ما 
يؤدي إلى ذلك، وتأتي عناية النصوص اإلســالمية بالمســكن ـ وهو محور الخصوصية ـ دليًال على 

الحماية الكاملة التي يوفرها اإلسالم للحياة الخاصة لإلنسان.
وجاء الفقه الشــرعي ـ في صياغته للنظرية العامة للحقوق والواجبات ـ وســبل حمايتها مدنية 

وجنائية ـ ليقدم التفاصيل التي تجعل مبدأ الحماية قواعد تحكم الممارسة في دنيا الناس.
وال خالف عنــد فقهاء جميع المذاهب اإلســالمية على حرمــة الحياة الخاصة، بــل إن الفقه 
الشــرعي يقيم بعض فروعه على أســاس من هذه الحرمة، فلو لم يكن المســكن وحرمته لما كان 
للحرز معنى، َولَما كان لالســتئذان أثره في بعــض العقوبات، ويعّد االســتئذان عند بعض الفقهاء 
دارئاً لحّد الســرقة لتكمن الشــبهة في الحرزية، فال يقطع الســارق من امرأة ابنه أو زوج أّمه أو 
امرأة أبيه إذا سرق من المنزل المضاف إليه؛ ألن له أن يدخل عليهم بغير استئذان، فال يتم معنى 
الحرزية في حقه فال يلزمه القطع(1)، والضيف إذا ســرق من بيــت المضيف ال يقطع؛ ألنه مأذون 

بالدخول في الحرز(2).
ـ : السكون وما يســكن إليه، ومن معانيه األمن وزوال  والسكن ـ كما يقول الراغب األصفهاني 
الرعب والمســكن اســم ومكان، والجمع مســاكن(3)، وعنصر االختصاص ضروري هنا؛ ألنّه ســبيل 

السرخسي: المبسوط، ج 9 ص 188.  (1)
المرجع السابق، ص 141.  (2)

د سيد الكيالني، ص 236، 237. الراغب األصفهاني: المفردات، تحقيق: محم  (3)
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  Ä  Ã   Â  Á ﴿ :االنفراد والخصوصية، وقد أشــار القرطبي(1) إلى ذلك في تفسير قوله تعالى
ا خّص اهللا ابن  [النــور: 27]، يقول: «لَم ﴾ ...Í  Ì  Ë   Ê É  È  Ç  Æ  Å
آدم الذي كرمه وفضله بالمنازل، وســترهم فيها عن األبصار، وملكهم االســتمتاع بها على االنفراد، 
وحجز على الخلق أن يطلعوا على ما فيها أو يلجؤوها دون إذن أربابها، أدبهم بما يرجع إلى الســتر 

عليهم لئال يطلع أحد منهم على عورة».
فالمكان هنا يندمج في اإلنسان ليكون شاهدًا على تكريمه، ودليًال على ضرورة انفراده بالمنزل 
الذي يســتر العورة ويحجب العيون، ويملك االســتمتاع به على االنفراد ـ على حّد تعبير القرطبي ـ 

وهذا قّمة الخصوصية.
وحماية للمسكن ينهى اإلسالم عن أمرين:

أولهما: دخول المسكن بغير استئذان.
ثانيهما: التجّسس على المسكن بما فيه ومن فيه.

والنهي في قوله تعالى: ﴿ Å  Ä ﴾ يفرض حكمه على الجميع والة وعامة، واإلذن الوارد في 
اآلية ِإنَما يقوم على رضا صاحب المســكن ـ مالكاً أو مســتأجرًا أو منتفعاً بــه بإذن دون معاوضة ـ 
رضاً غير مشوب بعيب، وجاء القرآن بتعبير ﴿ Ê É ﴾ إلبراز هذا المعنى، فال يعد إذن ولّي 

األمر بتفتيش المسكن إذناً في معنى اآلية بل هو أمر ال إذن.
فحرمة المسكن إذن ـ وهو مستودع الحياة الخاصة ـ تأتي قيدًا على كل من ولّي األمر واألفراد. 
ويمنع كلّ ما يؤدي إلى هتك هذا الســياج سواء كان اقتحاماً أو تجّسساً أو فتح مطّالت، وفي الجملة 
كلّ ما يؤدي إلى كشف المحجوب؛ فاإلذن أمر الزم في مواجهة الجميع «فال يجوز دخول بيت شخص 

إال بإذنه، مالكاً كان أو مستأجرًا أو مستعيرًا، وسواء أكان الباب مغلقاً أو مفتوحاً»(2).
ومفهوم الســكن محلّ الحماية يتســع فال يتخّصص بالبناء، بل بكل ما يأوي إليه اإلنسان على 
ســبيل االختصاص، سواء كان مؤقتاً أو دائماً، وســواء كانت اإلقامة على سبيل التأقيت أو الديمومة، 

يشــير إلى ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  
-  .  /  0  1 ﴾ [النحــل: 80]، لهذا قــال الفقهاء: إنّ الخيمــة في الصحراء 
كالبيــت في البنيــان(3)، وهو ما يمكن تعميمــه اليوم على الســيارات والطائــرات الخاصة، وغرف 

الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب تصوير بيروت، ج 12 ص 212 وما بعدها.  (1)
الخطيب الشربيني: مغني المحتاج، ج 4 ص 199.  (2)

الخطيب الشــربيني: مغنــي المحتاج، المرجع الســابق، ج 4 ص 189، القرطبــي: أحكام القــرآن، ج 10 ص 153، حيث تمتد   (3)
المساكن دائمة ومؤقتة، فعدم التأقيت ليس صفة في المسكن محل الحماية. الحماية إلى كلّ 



أ. د. محمد كمال الدين إمام 33االحتساب وحرمة الحياة الخاصة (حدود الرقابة)

الشــواطئ وكلّ ما يمكن أن يتحقق فيه ما اشــترطه ابن حزم من مواصفات، وهي أن يقي شتاء من 
المطر، وصيفاً من الشمس، ودائماً من عيون المارة(1).

والحماية التي تقّررت للخصوصية هنا ـ مجســدة في المســكن ـ جنائيــة ومدنية، وتوجب على 
صاحب المســكن الدفاع عن حرمة بيته، وال ضمان عليه في الرأي الراجح عند األحناف والشافعية 
والحنابلة، وقال به بعض المالكية، وســندهم حديث رســول اهللا ژ : «من اطلع في بيت قوم بغير 

إذنهم فقد حّل لهم أن يفقؤوا عينه، فإن فقؤوا عينه فال دية له وال قصاص»(2).

أساس الحماية:
فالشــريعة اإلســالمية إذن تقّرر حماية الحيــاة الخاصة، وتفــرض حرمة المســكن، فتحظر 
التفتيش، والتطلع واســتراق الســمع، وأدلة ذلك في الكتاب والســنة ال تحتاج إلــى مزيد، فما هو 
أســاس هذه الحماية. يرجع أســاس هــذه الحماية إلى أن مــن مقاصد الشــريعة: حفظ المصالح 
وصيانة الضروريات، يقول الجويني: «فأّما المساكن فإنّي أرى مسكن الرجل من أظهر ما تمس إليه 
ا ال غناء عنه... فإذا تقّرر إلحاق المساكن بالحاجات،  حاجته، والكنّ الذي يؤويه وعائلته وذريته، ِمم

بطل النظر إلى المملوك والمستأجر لعموم التحريم»(3).
ويقول الشــاطبي: «تكاليف الشــريعة ترجع إلى حفــظ مقاصدها في الخلــق، وهذه المقاصد 
ال تعدو ثالثة أقســام: أحدها: أن تكون ضرورية... ومعناها: أنّه ال بد منها في قيام مصالح الدين 
والدنيــا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على اســتقامة بل على فســاد وتهارج وفوت حياة، 
الحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيــم أركانها ويثبت قواعدها من جانب الوجود، والثاني: ما 
يــدرأ عنها االختالف الواقع أو المتوقع فيها، وذلك من جانب العــدم... فأصول العادات راجعة إلى 
حفظ النفــس والعقل من جانــب الوجود، وأيضاً تنــاول المأكوالت، والمشــروبات، والملبوســات، 

والمسكونات ـ وما أشبه ذلك»(4).
ية في اإلسالم:  واعتبار المسكن من الضرورات ال يعني إطالق يد اإلنســان فيه، ذلك أن الحر

«وضع مقيّد موصوف في حدود النصوص والمقاصد الشرعية»(5).

ابن حزم: المحلى، ط بيروت، ج 6 ص 156.  (1)
الفتاوى الهندية، ج 6 ص 89، روضة الطالبين، ج 10ص 197، المغني، ج 10ص 355، شرح منح الجليل، ج 4 ص 561. والرأي   (2)
الراجــح عنــد المالكية وبعض األحناف يقــول بالضمان، ودليلهم قوله ژ : «ال يحل دم امرئ يشـــهد أن ال الٰه إال اهللا إال 

بإحدى ثالث: قتل النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة».
الجويني: الغياثي، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، قطر، ط1400 ص 486، 487 باختصار.  (3)

الشاطبي: الموافقات، تحقيق: عبد اهللا دراز، ج 2 ص 322 - 323 مع االختصار.  (4)
د. مصطفى كمال وصفي: اإلسالم والنظام اإلداري، ط1974، ص 147.  (5)
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ية مطلقة حتى في خاصة نفسه «فليس له التسليط على  فاإلنسان في نظر اإلسالم لم يمنح حر
نفســه وال على عضو من أعضائه باإلتالف... فالعادات يتعلق بها حقّ اهللا من وجهين: أحدهما: من 
جهة الوضــع األولي الكلّي الداخــل تحت الضروريــات، والثاني: من جهة الوضــع التفصيلي الذي 
يقتضيه العــدل بين الخلق وإجراء المصلحة وفق الحكمة البالغة»(1). وتأسيســاً على ذلك قال بعض 
ـ ِبحقّ ـ إنّ نظرية التعّسف في اســتعمال الحقّ في الفقه اإلسالمي تشمل في نطاق تطبيقها الحقوق 
والحريات العامة على ســواء، وقد كان الصحابة «فــي فقهم وفتاويهم ال يفرقــون بين تقييد الحقّ 
وتقييد الرخصــة، إذا أفضى أي منهما إلى اإلضــرار بالغير من الفرد أو الجماعــة، كما رأينا في 
د بن مســلمة، وفــي أمره بمنع التزّوج مــن الكتابيات، واألول: اســتعمال لحقّ  قضاء عمر على محم
ية التزّوج(2)، وقد حّرم اإلمام «القرافــي» التصّرف في حقّ الحياة  الملكية، والثاني: اســتعمال لحر
على وجه يــؤّدي إلى الهالك في غير مقصد شــرعي كاالنتحــار، أو التصّرف في المــال على وجه 

ية عامة، والثاني: تصّرف في حقّ الملكية. التضييع والعبث(3)، واألول: تصّرف في حر
ورأينا أن الشــمول في نظرية التعّســف يمتّد إلى غالب النظريات العامة في الفقه اإلسالمي، 
مثل: نظرية الضرورة الشــرعية، ونظرية دفع المحظور بما يحّدد نطاق اإلباحة والتحريم... وهو ما 
يترك أثره في مجال الحقوق والواجبات عامة أو خاصة، ذلك ألنّ طلب اإلنسان لحّظه حيث أذن له 

ال بد فيه من مراعاة حقّ اهللا وحق المخلوقين(4).

وخالصة القول:
إنّ اعتبار المســكن من الضرورات هو أســاس حماية الشــارع للمســكن بوجه خــاص، ولحقّ 
الخصوصية بوجه عام؛ ألنّ حماية المســكن ِإنَما قصد بها حمايــة االنفراد والخصوصية، ال الملكية 
التي قّرر الشارع لصيانتها حّدًا في العقاب على الســرقة، باإلضافة إلى التعازير وضمان المتلفات، 

ولو كانت الحماية للملكيّة لما قررها الفقهاء للمستأجر والمستعير وكالهما ليس مالكا(5).

٭ ٭ ٭

الموافقات، المرجع السابق، ج 2 ص 223.  (1)
د. فتحي الدريني: نظرية التعسف في استعمال الحقّ، ط2/ بيروت، 1977، ص 285 - 286.  (2)

القرافي: الفروق، ج 2 ص 140 وما بعدها.  (3)
الشاطبي: الموافقات، المرجع السابق، ج 2 ص 188.  (4)

الخطيب الشربيني: مغني المحتاج، ج 4 ص 199.  (5)
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َيميل الفقه الشــرعي إلى بحث الحســبة باعتبارها تــرادف األمر بالمعــروف والنهي عن 
المنكر، وهــو ما تواتر عليه كثير من الباحثين في القديم والحديــث، بل إنّ بعضاً قال باعتبار 
كلّ الواليات اإلسالمية من قبيل الحســبة، وهو ما ال يمكن التسليم به إال إذا قلنا: إنّ الحسبة 
هي احتســاب األجر عند اهللا، وهو أحــد معانيها اللغويــة، ولكنه ال يصلح حــّدًا لها في إطار 

الدراسة العلمية.
والرأي عندنا أنّ االحتســاب ال يــرادف األمر بالمعروف والنهــي عن المنكــر، َوِإنَما هو أحد 
تطبيقاته باعتباره أصًال إلٰهيّاً عاماً، وهذا التحديد لالحتســاب يجعلنا نستوعب وظيفته االجتماعية، 
وصياغته الفقهية، ولعلّ في اشتراك الحسبة مع مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السند 
الشرعي ـ كتاباً وســنّة ـ ما يبرز الصلة الوثيقة بينهما دون حاجة إلى القول بالترادف، واالحتساب 
في اإلسالم فرض على كلّ مسلم قادر، وهو نظام لم يفرض ولّي األمر في األخذ به أو تركه، بل إنّ 
مضمونه واجب تأثم األّمة المسلمة بتقاعســها عن القيام به، وال يلزم لوجوب الحسبة قيام الدولة 

المسلمة؛ ألنّ االحتساب على نوعين:
والية الحسبة: ويقوم بها موّظف معين من قبل الدولة المسلمة، وال يوجد إّال معها.

االحتساب الفردي: ويقوم به المســلمون في كلّ مجتمع متى تحقق موجبه، وجدت الدولة أم ال، 
ودون إذن من السلطة في حالة وجود الدولة(1).

وقد بدأت ممارسة االحتساب، ونشأ التفكير الفقهي فيه، منذ عصر الرسالة، فحسب الرسول، وكلف بعض أصحابه باالحتساب،   (1)
وقيــام الصحابة به خلفاء ووالة وأفرادًا، إال أن التأليف في الحســبة جاء متأخرًا، وفي مرحلتــه األولى، لم يفرد للكتابة عن 
االحتســاب، بل ورد مختلطاً بالمباحث الفقهية، وعلى شكل إشــارات في كتب الفقه، ثم جاءت المرحلة الثانية لتقدم دراسات 
مستقلة عن االحتساب تؤكد تطوره باعتباره مؤسسة حكومية، وقد أشارت المراجع إلى أن الرسول ژ رحل إلى الرفيق األعلى 
وسعيد بن العاص على سوق مكة، وعمر بن الخطاب على سوق المدينة، إّال أن أول إشارة عن الحسبة والمحتسب باللفظ جاءت 
في أوائل القرن الثاني الهجري فيما كتبه وكيع بن الجراح عن تعيين مهدي بن عبد الرحٰمن، ثم إّياس بن معاوية محتسبين في 
ا أفرد عن الحسبة هو كتاب «أحكام السوق» للفقيه المالكي  واســط، وعاصم األحول محتسباً في الكوفة، وأول كتاب وصلنا ِمم
يحيى بن عمر، فعنوانه يحمل مســّمى الحســبة في المغرب العربي واألندلس، إّال أن أواخر القرن الثالث الهجري شهد مؤلفاً 
عن الحســبة عنوانه: «االحتساب» كتبه اإلمام الزيدي ناصر الحقّ األطروش، وأهمية الكتاب تأتي من كونه أول مؤلف مستقل 

ترد فيه مصطلحات االحتساب والحسبة والمحتسب.
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فاالحتساب إذن واجب شرعي يحفظ لألّمة اإلسالمية فاعليتها، وعلى الشريعة اإلسالمية علوّها، 
فيوجد بوجود اإلســالم والمســلمين، دون ارتباط بالكيان السياســي الذي يحمل اســم الدولة، أو 
بالسلطة السياســية وهي ولّي األمر، يقول الجويني: «ال يتخّصص باألمر بالمعروف الوالة، بل ذلك 

ثابت آلحاد الناس»(1).

:ÜÉ°ùàM’G  ájÉZ

يرى البعض في االحتساب أنه: «الوسيلة العملية لإلرادة الشعبية في النظام اإلسالمي»(2)، وهو 
رأي ال يلملــم أطراف االحتســاب التــي أمرها إلى الــوالة واألفراد على ســواء، والــرأي عندنا أن 
االحتســاب له غاية أساســية هــي المحافظة على ما يســّمى في مصطلــح الفقه الوضعي بســيادة 
القانون(3)، يؤّكد ذلك ما يراه الشاطبي من أنّ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرجع إلى حفظ 

الجميع ـ أي: كلّ الضروريات ـ من جانب العدم(4).
وموجب الحسبة هو المحظورات الشرعية متى ظهرت، وتتمثل في أمرين: ترك المعروف، وفعل 
ـى ال يضيــع المعروف وال يقــع المنكر، علــى حّد تعبيــر القاضي  المنكــر. وهنا يجــب المنع حتـ

عبد الجبار(5).
ومعنــاه اللغوي: البدّو، وقد جاء في حديث الرســول ژ : «من أتى من هذه القاذورات شـــيئاً 
فليستتر بستر اهللا، فإّنه من يبد لنا صفحته، نقم الحّد عليه»، وإبداء الصفحة يتعلق بالفعل كما 
يتعلّق بالفاعل، وال يشــترط لقيام الموجب أن يظهر الفعل مع فاعلــه، فالظهور وصف في الموجب 

ذاته، مؤّدى هذا أن الظهور يتحقق إذا ظهر المنكر ولو كان مرتكبه غير ظاهر(6).
وال يتحقق الظهور الموجب للحسبة فيما إذا سمع المحتسب عيارًا نارياً أعقبته استغاثة، دون أن 
يرى من أطلق العيار وال من استغاث، وقد سئل اإلمام أحمد بن حنبل: عن الرجل الذي يسمع صوت 

د بن يوسف موسى، ط الخانجي، ص 368. الجويني: اإلرشاد، تحقيق: محم  (1)
د. مصطفى كمال صفي: النظام اإلداري في اإلسالم، المرجع السابق، ص 117.  (2)

د. صالح الدين الناهي: نصوص قانونية وشرعية، بغداد 1969 ص 183.  (3)
الشاطبي: الموافقات، ج 2 في 9.  (4)

القاضي عبد الجبار: شــرح األصول الخمســة، تحقيق: د. عبد الكريم عثمان، ط أولى ص 741، ويرى جانب كبير من الفقهاء   (5)
د ـ بحق ـ هذا الرأي وانتهى إلى أن موجب الحسبة هو  أن المنكر هو موجب الحسبة»، وقد انتقد أستاذنا الدكتور عوض محم»
المفسدة عموماً، وقسمها بالنسبة إلى مصدرها إلى منكرات ونوازل، والرأي عندنا أن موجب الحسبة هو ترك المعروف، وفعل 

د موجب الحسبة، بحث مخطوط، 3 - 4. المنكر وكالهما محظورات شرعية. راجع د. عوض محم
د،  د. عبد الفتاح الصيفي: شــرط الظهور الموجب للحســبة، مجلة «هذه ســبيلي»، الرياض، عــدد 3 ص 254، د. عوض محم  (6)

المرجع السابق، ص 29.
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الطبل والمزمار، وال يعرف مكانه؟ فقال: وما عليه ال يعرف مكانه؟!. وســئل عن الرجل الذي يسمع 
حّس الطبل والمزمار وال يعــرف مكانه؟ فقال: وما عليك؟ وقال: ما غاب ال تفتّش(1)، فالســماع في 

ذاته مجردًا عن المكان واإلنسان ال يتحقق به الظهور الموجب للحسبة.
والظهور الموجب للحســبة ال ينفصل عن الحلول، فهو في حقيقتــه يتضمن الحلول، وإال تخلف 
الموجب، ذلك أن االحتساب لكلّ مسلم ويقتضي الفورية، يقول ابن نجيم: «لكلّ مسلم إقامته ـ أي: 

االحتساب ـ حال مباشرة المعصية، وأما بعد الفراغ منها فليس ذلك لغير الحاكم»(2).
ويقول العّز بن عبد الســالم: «ِإنَما وجب النهي عن المنكر على الفــور؛ ألنّ الغرض منه زوال 
المفســدة، فلو أّخر النهي لتحققت المفســدة والمعصية، وكذلك يجب على الفــور األمر بالمعروف 

كيال تتأخر مصلحته عن الوقت الذي وجب فيه»(3).
وال يتحقق الظهور الموجب لالحتســاب بالتوّقع ولو كان من أصحاب التهم ذلك «أن المتعلقين 
بضبط األحوال ـ وهم الوالة ـ قد يرون ردع أصحاب التهم قبل إلمامهم بالهنات، والسيئات، والشرع 

ال يرّخص بذلك»(4).
والحلول بهذا المعنى متّفق عليه، قال به األحناف والشــافعية والحنابلة، وهو ما يقوله المالكية 
حيث يرون أنّه: «إذا لم يّطلع على المنكر حتى انقضى فعله، وفات َمحله فســبيل النظر فيه للقضاة 

والحكام؛ ألنّه من باب األحكام ال التغيير لفوات دفع المنكر»(5).
فإذا انتفى الحلول انتفى الظهور الموجب لالحتساب لفوات َمحلّه.

:á«fÓ©dG  ƒg  ¢ù«d  Qƒ¡¶dG

وإذا كانت العالنية تعني لغة: اإلظهار والجهر واإلشهار بما يوحي أنها ترادف الظهور المشترط 
في موجب االحتســاب، فحقيقة األمر خالف ذلك، فإن فكرة العالنية(6) تتصل على نحو ما بالقانون 
في كلّ فروعه، وفي المجال الجنائي تأتي العالنية في صور عــّدة، فقد تكون العالنية جريمة، وقد 

أبــو بكر الخالل: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق: عبد القادر عطا، ط1، 1975 ص 115، وعكس هذا الرأي راجع   (1)
أســتاذنا الدكتور عبد الفتاح الصيفي: شــرط الظهور الموجب للحســبة، المرجع الســابق، ص 254، وقد ضرب لرأيه المثال 

المذكور بالمتن.
ابن نجيم: البحر الرائق، ج 5 ص 42.  (2)

العز بن عبد السالم: قواعد األحكام، ط دار الجيل، ج 1 ص 250.  (3)
الجويني: غياث األمم، المرجع السابق، ص 229، قارن الغزالي إحياء علوم الدين، ج 2 ص 2843.  (4)

أبو عبد اهللا التلمساني: تحفة الناظر وغنية الذاكر، تحقيق: علي الشنوفي، ص 19.  (5)
د. محيى الدين عوض: العالنية في قانون العقوبات، رسالة حقوق، القاهرة، 1955.  (6)
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تكــون عقوبة، وقد تكــون ركناً في الجريمــة، وقد تكون ظرفاً مشــددًا، وفي كلّ األحــوال قد تكون 
العالنيــة فكرة قانونية، أو حالــة واقعية، والعالنية فكرة أو حالة بشــروطها في التشــريع الجنائي 
أضيق نطاقاً من الظهــور؛ فمن رأى منكرًا في مكان خاص فقد تحقّق الظهور المشــترط في موجب 
الحســبة ولم تتحقــق العالنية، ومن اغتــاب أحدًا عّد صديقاً لــه فقد تحقق الظهــور، رغم غياب 
العالنية، والمكان عاماً أو خاصاً ال أثر له في الظهور المشــترط في موجب االحتساب، وخصوصية 
المكان تنفــي العالنية في المجــال الجنائي؛ ألنّ العالنية مناطها اإلدراك الحســي المباشــر، أما 
الظهور المشترك في موجب االحتساب، فمناطه العلم سواء َتّم بالمباشرة أو باألخبار أو باالستخبار، 
وقد اّتجه رأي فقهّي معاصر إلــى القول بأن الظهور ال يتحقق إّال باإلدراك الحســي(1)، وهذا الرأي 
ـ على الرغم من دّقته المنطقية ـ يكاد يطابق بين العالنية والظهور، وسنده قول الرسول ژ : «من 
رأى منكم منكراً فليغيره...» علّق األمر بالتغيير على: «رؤية المنكر ال على العلم»، وعندنا أن الفعل 
ة منهــا: الرؤية البصرية، ومنها الرؤية الحســيّة، ومنها  رأى» ورد في القــرآن الكريم بمعاني عد»
ــنّة بمثــل هذا التعّدد، وإن جاء اســتعماله الغالب  الرؤيــا، ومنها العلم، وورد الفعل «رأى» في الس
بمعنى: «العلم»، ومنه قوله ژ : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» والرؤية هنا بمعنى العلم(2)، وإن 
اتســعت لغيره في عمومها، وقد قيل: «لو كان الشــرع يقتضي الخصوص، واللفــظ يقتضي العموم 

اعتبرنا خصوص الشرع»(3).

:ÜÉ°ùàM’G  »a  ô qKDƒJ ’  á«fÓ©dG

والعالنية فــي المفهوم القانوني غالباً ما تؤثر في انحســار الحماية، فانتفــاء العالنية يترّتب 
عليها انحسار الحماية متى أوجب القانون إشهار بعض التصّرفات، وفي المجال الجنائي فإن المرأة 
التي تتجول على الشــاطئ بــرداء البحر، أو في الطريــق العام بثوب شــفاف أو قصير ال يمكن أن 
تفرض على اآلخرين غّض البصر عن ما كشــفته من العورة، وفي المفهوم اإلســالمي ال تالزم بين 
العالنية وانحسار الحماية، فأّيما رجل أو امرأة تعّرى في الطريق العام فال يباح النظر إلى عورته، 
وفعــل الناظر والمتعري كليهمــا منكر ظاهر يقوم به االحتســاب، بل إنّ الناظر يفســق عند جمهور 
د النظر إلى العورة للشــهادة بالزنى  الفقهاء، واســتثنيت حالة نصت عليها بعض المذاهب وهي تعم
«فإذا شــهدوا عند القاضي أنهم تعمدوا النظر إليه وهو يجامعها ليشــهدوا عليه بالزنى فشهادتهم 

د في بحثه القيم عن موجب الحسبة، راجع ص 32. وهو رأي أستاذنا الدكتور عوض محم  (1)
خاصة وأنّ اللمس والشــم والذوق ـ كما يقول الجويبي ـ عبارة عن االتصاالت وليســت هي اإلدراكات. راجع اإلرشاد، المرجع   (2)

السابق، ص 185، 186.
الحموي: غمز عيون البصائر، ج 1 ص 204. والعبارة وردت أصًال في األشباه والنظائر البن نجيم.  (3)
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جائزة؛ ألنّ النظر إلقامة الحســبة فال يصيرون به فسقة»(1)، وفي هذه الحالة يشترط إلباحة النظر 
اكتمال العدد الالزم إلثبات الزنى، والراجح عند الشــافعية أنّ من هتك حرمة نفســه، له منع من 

نظر إليه وهو مكشوف العورة(2)، ذلك أن األمر بالستر اجتمع فيه حقّ اهللا وحقّ العبد.

:¢ùÑ∏àdGh  Qƒ¡¶dG

عرضــت المادة 30 أ.ح للتلبس بقولها: «تكون الجريمة متلبســاً بها حــال ارتكابها، أو عقب 
ارتكابها ببرهة يســيرة، ويعتبر متلبســاً بها إذا تبــع المجني عليه مرتكبهــا، أو تبعته العامة مع 
الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامًال آالت أو أســلحة أو أمتعة 
أو أوراقاً يســتدلّ منها على أنه فاعل أو شــريك فيهــا، أو إذا وجدت به في هــذا الوقت آثار أو 

عالمات تفيد ذلك».

أّول مــا يالحظ على التلبس في هــذا النّص هو تحديــد حاالته على ســبيل الحصر، والظهور 
المشترط في موجب االحتساب ال ينحصر.

ثانياً: يالحظ على هذا النّص أنه يحصر «التلبس» في الجرائم، وهذا أمر طبيعي؛ ألن المشرع 
الجنائــي يدور مــع الجريمة، أما الظهور فــي مجال االحتســاب فيتعلق بكلّ المحظورات الشــرعية 

ومفهومها يتسع ليشمل الجرائم وغيرها.

ثالثاً: أهم آثار التلبس هي الســلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي، وهي سلطات َتمّس 
خصوصية اإلنســان وحرياته الفردية، أما الظهور فله أثر شــرعي وحيد هو وجوب االحتســاب على 

الجميع السلطة والفرد.

رابعاً: حــاالت التلبس التي أوردها النــّص ال يوجد منها ما يتحرك له المحتســب إّال ما يتعلق 
ا الحاالت األخرى فيمنع فيها االحتساب النتفاء شرط الحلول. بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها، أم

وأهم ما ينبغي اإلشــارة إليه في هذا الصــدد، أن ظهور المنكر ـ وبغض النظر عن وســائله ـ 
يوجب االحتساب، أما التلبس فإنّه ال يصّح إال إذا تمت المشاهدة بطريق مشروع، وعدم المشروعية 
يترّتب عليه بطالن إجــراءات التفتيش واقتحام المنازل والقبض، والتلبــس في واقع األمر يقصد به 
تنحية كثير مــن الضمانــات التي منحــت للفرد فــي مواجهة الســلطة، والحســبة ال تعرف ذلك 

وال تستهدفه، والظهور في موجب االحتساب إنما يفرض واجبات ال بد من أدائها قدر المستطاع.

الصدر الشهيد: شرح أدب القاضي للخساف، تحقيق: د. هالل سرحان، ج 4 ص 242.  (1)
أبو زكريا األنصاري: أسنى المطالب، ج 4 ص 169.  (2)
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:Qƒ¡¶dG  QGôªà°SG  IQhô°V

الظهور في موجب االحتساب شرط ابتداء وشرط بقاء؛ ألنه عندنا يعني العلم، والعلم متى وجد 
ينبغي أن يستمر حتى ال يســقط واجب االحتساب، والظهور ـ وهو العلم ـ ثابت في حق من تعلق به، 

سواء رئي المنكر بعد ذلك أو احتجب(1).

:¢ù q°ùéàdGh  Qƒ¡¶dG

الظهور باعتباره شرطاً في موجب الحســبة يقيد المحتسب، ويحدد نطاق االحتساب، فحرمة 
الحياة الخاصــة تمنع المحتســب من هتكها، ســواء كان ذلك بغيــة التطلع المجــرد أو بهدف 
االحتســاب، والتجّســس الممنوع ال يتعلق بحرمة المسكن فحسب، بل يســتوعب حرمة االتصاالت 

ية المراسالت. وحر
نّة  ومعنى التجّسس: هو طلب األمارات المعّرفة كما يقول الغزالي(2)، ونصوص القرآن والس
صريحة في النهي عن التجّســس، أو طلب األمارات المعرفة بقصد االحتساب، وعلى ذلك فقه 
الصحابة، قــال عمر بن الخطاب: «من مأل عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فســق»، 
أمــا فقه المذاهب الفقهيــة فقد اجتمع على منع التجّســس، يقول المالكية: «ويشــترط ظهور 
المنكر من غير تجّسس وال استراق سمع، وال استنشاق ريح، وال بحث عما أخفي بيد أو ثوب أو 

حانوت فإنه حرام»(3).
يقول الغزالي الشافعي: «ال ينبغي أن يســترق السمع على دار غيره لسمع صوت األوتار، وال أن 

يستخبر من جيرانه ليخبروه عما يجري في داره»(4).
يقول ابن الجــوزي الحنبلي: «ال ينبغي له أن يســترق الســمع على دار غيره ليســمع األوتار، 
وال يتعرض للشّم ليدرك رائحة الخمر، وال يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار، وال يستخبر 

جيرانه ليخبروه بما جرى»(5).

د، المرجع الســابق، موجب الحســبة حيث يرى أن الظهور شــرط لوجوب الحســبة ال الستمرار  قارن أســتاذنا د. عوض محم  (1)
وجوبهــا، ولكنه ينتهي إلــى رأي قريب من الرأي المذكور في المتــن عندما يقرر أن طروء االحتجــاب ال ينافي الظهور؛ ألن 
احتجاب المنكر بعد ظهوره ال يعني زواله، وال ينفي استمرار العلم بوجوده، فإن شرط الظهور يظل متحقّقاً بحكم االستصحاب 

بالنسبة ِلمن رأى المنكر رغم طروء االحتجاب.
إحياء علوم الدين، المرجع السابق، ج 2 ص 286.  (2)

الخرشي على مختصر خليل، المرجع السابق، ج 3 ص 110.  (3)
الغزالي: إحياء علوم الدين، المرجع الســابق، ج 2 ص 374، وأيضاً ابن حزم: الفصل ج 2 ص 174، أبو يعلى الفراء: المعتمد   (4)

في أصول الدين، ص 196 - 197.
المقدسي: اآلداب بالشرعية والمنح المرعية، ص 1، 1349هـ ، ج 1 ص 320.  (5)
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ومنع التجّسس يشــمل نطاق الخصوصية كله وال يختّص المنع بالمســكن، وحديث الرسول ژ 
عن ابن عباس يتوعد المســترق السمع: «فمن اســـتمع إلى حديث قوم صّب في أذنه اآلنك»، وهو 

الرصاص الخالص المذاب، كناية عن العقاب األخروي الشديد.
وقد قال األوزاعي: «يدخل في التجّسس سماع قوم وهم له كارهون»(1).

والتجّسس الممنوع يستوعب التطلع المباشــر واالستخبار من الغير، يقول الصنعاني: «وال يجوز 
له استخبار صغار أهل الدار عما يقوله األهل والجيران من كالم، وما يعملون من أعمال»(2).

?¢ù q°ùéàdÉH  áÑ°ùëdG  §≤°ùJ  πg

ال خالف ـ كما ســبقت اإلشــارة ـ في النصوص الشــرعية وفي المذاهب الفقهيــة على حرمة 
التجّسس حماية للحياة الخاصة، وال خالف في منعه سواء قام به األفراد أو ولّي األمر، ولكن واجب 
الحسبة ال يســقط بالتجّســس حتى بالنســبة لفاعله؛ ألن االحتســاب واجب، والواجبات في الشرع 
ال تســقط إّال باألداء، وأثر التجّســس على فاعله ال يتعلق بإســقاط حســبته َوِإنَما ببطالن شــهادته 
ن يفعل المنكر يخرجه عن خطاب التغييــر؛ ألنّ طريق الفرضية  لفســقه، وليس كونه فاســقاً أو ِمم

متغاير «وحرمة اإلقدام على ذلك ـ أي: التجّسس ـ ال تمنع وجوب النهي بعد ذلك»(3).

?¢ù q°ùéàdG  qπëj  ≈àe

ال يعرف التشريع اإلسالمي فكرة اإلطالق في الحقوق، ذلك أنّ الحقوق منح من الشارع رخص 
في استخدامها دون تعّسف أو تجاوز.

بداية ال خالف على أن اّتصال اآلخرين ـ خارج الدار ـ بالمنكر بأي طريقة من طرق العلم يعد 
ظهورًا يوجب االحتســاب، فالخالف ليس على وجوب االحتساب، َوِإنَما على حلّ االقتحام للدار بقصد 

االحتساب وإتمام المنع؟
واألحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ـ على تباين في التفاصيل ـ يرون االقتحام، فهذا قدر 
ــنّة، ثُم يختلفون في التفاصيــل؛ فبعض الفقهاء  متّفق عليه عندهم، بــل وفي غير مذاهب أهل الس
يشــترط لحلّ االقتحام خطورة في المحظور بحيث يصل إلى درجة المصلحة التي يفوت تداركها(4)، 

القاسمي: محاسن التأويل، ج 5 ص 121.  (1)
الصناعي: سيل السالم، ج 4 ص 199.  (2)

حاشية العدوى: على هامش الخرشي، ج 3 ص 110.  (3)
ابن نجيم: الرســائل ص 128 - 130. المــاوردي: األحكام الســلطانية، ص 252، الغزالي: إحياء علــوم الدين، ج 2 ص 324،   (4)=
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وبعضهم ال يشترط ذلك(1)، ويتجه آخرون ومنهم األحناف والمالكية إلى التمييز بين والي الحسبة 
والمحتســب الفرد، فيجيزون االقتحام لألول ويمنعونه بالنســبة للثاني ـ وهم هنا يمنعون االقتحام 
فحســب ال مطلق االحتســاب؛ ألنّ ذلك مرهون بموجبه(2)، فإذا ســمع الحاكم غناء في بيت إنسان 

هجم عليه.
وبعض فقهاء المذاهب يفّرقون بين من اعتاد الفســق وأنواع الفساد وبين المستور الحال، األول 

ال بأس من الهجوم على بيته، أّما المستور الحال فال(3).
ثُم هم بعد ذلك يختلفون ـ بعد حلّ التجّسس بوجود َمحلّه ـ هل يجوز أم يجب؟

ووجهة نظري أن الماوردي ـ وهو على رأس القائلين بالجواز ـ كان منطقياً مع نظريته الفقهية، 
فهو ال يــرى االقتحام إّال في حالة الضــرورة؛ أي: عندما تكون هناك مصلحة يفــوت تدراكها، مثال 
ذلك من خال برجل ليقتله، أو امرأة ليفسق بها. أما غيره من القائلين بالوجوب؛ فبعضهم أقامه مثل 
الماوردي على حالة الضرورة، وقولهم بالوجوب هنا محل نظر، وآخرون أقاموه على أســاس الدفاع 

الشرعي ـ العام والخاص ـ فتحتم القول بالوجوب.
ورأينا أن االقتحام هنا مصدره الدفاع الشرعي ال الضرورة، وال نقصد بالدفاع هنا دفع الصائل 
فحسب، بل منع كلّ محظور، فاالقتحام واجب سواء خال رجل بآخر بقصد القتل أو اختلى رجل بنفسه 
بقصد االنتحار، ســواء كانت الخلوة بغير الزوجة بقصد الفسق مطاوعة أو بإكراه، والقول بالوجوب 
هنا يأتي تابعاً لوجوب االحتســاب، فإذا كان االحتســاب واجباً وهو ال يتــم إال بدخول المنزل وجب 

ذلك؛ ألنّ ما ال يتم الواجب إّال به فهو واجب(4).
ومتى ثبت الوجوب فال نرى انفراد الوالة باالحتســاب في هذه الحالة، بل هو لألفراد والوالة، 
والقول بغير ذلك معارض لعمــوم األدلة من ناحية، ويوقع المكلّف في الحرج من ناحية ثانية، حيث 
يلزمه برفع األمر إلى الحاكم، بينما هو مخير بين الســتر واإلبالغ، والستر أولى «فكل ما تقبل فيه 
ا هو من حدود اهللا تعالى فالمســتحب للشاهد أال يشــهد به؛ ألنه مندوب إلى  شــهادة الحســبة ِمم
ســتره»، وإنّ في ذلك معارضة لقوله تعالى في ســورة البقــرة: ﴿ 8  9  : ﴾، وتقييد 

المطلق ِبخبر الواحد ال يجوز، فالجواب ـ كما يقول العيني ـ أن اآلية محمولة على حقوق العباد(5).

أبو عبد اهللا التلمساني: غنية الذاكر، المرجع السابق، ص 20، 21، المقدسي: اآلداب الشرعية، المرجع السابق، ج 1 ص 320.
الماوردي: األحكام السلطانية، ص 253.  (1)

الغزالي: إحياء علوم الدين، المرجع السابق، ص 324، المقدسي، المرجع السابق، ص 320.  (2)
ابن نجيم: الرسائل، ص 129 - 130.  (3)

الشوكاني: السيل الجرار، ج 4 ص 590 وما بعدها.  (4)
ابن أبي الدم: أدب القضاء، تحقيق: هالل سرحان ج 2 ص 103.  (5)

=
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وأســاس حلّ االقتحام هنا ليس ظهور موجب الحســبة َوِإنَمــا لزوم االقتحام، فــال يمتد ذلك إلى 
الدليل المترّتب عليه، فالتجّســس يوجب الحســبة ويبطل الدليل، والتجّســس المبرر والمنوع في ذلك 
ســواء، وهو قول عدد من الرعيل األول من الفقهاء، قال إبراهيم الحربي والشــعبي: «ال تجوز شــهادة 
المختبئ»(1). وقال المالكية: «إنّ اســتراق الســمع وطلب التعرف لما عليه الناس ولو أوصله تعرفه إلى 
دليل من أدلة السوء كنغمات المالهي، وأصوات السكارى، وانتشار رائحة الخمر؛ فما كان من ذلك على 
وجه التجّسس... يجب تغييره؛ ألنه منكر في نفسه»(2)، فوجوب الحسبة ال يتعّدى فيثبت مشروعية الدليل.

?QÉμfE’Gh  ΩÉëàb’G  qπëd  qø¶dG  »Øμj  πg

على الرغم من قيام كثير من األحكام الشــرعية على الظنّ الغالب إّال أن بعض الفقهاء حرصاً 
على حرمة الحيــاة الخاصة ذهب إلى ضرورة العلم والقطع، يقول أبو يعلى الفراء ـ شــيخ الحنابلة 
ـ : «إنكار المنكر ال يجب إال بعد العلــم والقطع بحصول المنكر، فأما  في القــرن الخامس الهجري 
إذا ظن وقوعه منه، لم يجب عليه إنكار، خالفاً لمن قال: يجب إذا غلب على الظن حصول المنكر؛ 
ألنّه ال يأمن أن يكون األمر على خالف مــا ظنه، فوجب ترك ذلك»(3)، وهذا يعني من باب أولى أن 

االقتحام واإلنكار كالهما ال َيجبان بالتوقع.
وإذا كان التجّســس يحلّ متى لزم، فإنه يحرم اقتحام المنازل، وهتــك الحياة الخاصة بقصد 
الوصول إلى المنكرات، فحلّ االقتحام هنا لمنع المحظور ال لكشــف المســتور. وقد صرح الفقهاء 
بذلك فقالوا: «ما إخفاء المختفي ولو كان معلناً بالفسق فال يجوز كشفه لمعرفة حقيقته ما هو؟»(4).
وخالصة القول: «أن الشريعة اإلســالمية تحظر تفتيش الشخص والمســكن واستباحة الحياة 
الخاصة بغرض التحقق من وقوع الجريمة، َوِإنَما هي تسمح بذلك فحسب إذا قامت القرائن والدالئل 

على وقوع الجريمة، وهذا الحكم من صميم الشرع»(5).

:¿Éª°†dGh  ÜÉ°ùàM’G

االحتساب إذن ـ داخل هذه الحدود ـ يدور مع موجبه في االبتداء واالنتهاء، فال يبدأ قبله وال يبقى 
بعده لفوات محله في الحالين، فإذا تجاوز المحتسب حّد اللزوم كان مسؤوالً مسؤولية جنائية ومدنية.

البناية شرح الهداية: المجلد السابع، ص 121 - 122.  (1)
السمناني: روضة القضاء، المرجع السابق، ج 1 ص 205، قانون الخطيب الشربيني: مغني المحتاج، ج 4 ص 196.  (2)

أبو عبد اهللا التلمساني: غنية الذاكر، المرجع السابق، ص 21.  (3)
المعتمد في أصول الدين، المرحع السابق، ص 197.  (4)

د: دراسات في الفقه الجنائي اإلسالمي، ط2 ص 123. غنية الذاكر، المرجع السابق، ص 20. د. عوض محم  (5)
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أما مسؤوليته الجنائية فبال خالف، وقد صّرح ابن نجيم من األحناف بذلك فقال: «للمحتسب 
ـ يقصد الوالي ـ أن يعــزر المعزر إن عزره بعد الفــراغ منها»(1)، والتعزير هنــا ليس إال نتيجة 
لقيام المســؤولية الجنائية، ومناط ذلك ما رآه الفقه من شــروط في الموجب حتى يجب المنع، 
ومن اشــتراط للترتيب حتى يقبل الدفع، فــإذا بدأ بالمنع بعد فوات محله عــزر، وكذلك إذا لم 
يراع الترتيب، فيجب المنع باألخف، فإن أمكن بكالم واستغاثة حرم الضرب، أو يضرب بيد حرم 
السوط، أو بســوط حرم العصا، أو بقطع عضو حرم القتل(2)، فالمحتســب مأمور بمنع المحظور 
باألهــون فاألهون، واألمر بالترتيب هنا للوجوب كما يفهم من كالم الفقهاء، إال إذا انســد األمر 
عن الضبط ســقط مراعاة الترتيب(3)، وهذا يعني أن حلّ اقتحام الحياة الخاصة مرهون بتناسب 

الفعل ومراعاة الترتيب.

:¿ÉÑfÉL  É¡∏a  ÜÉ°ùàM’G  ádÉM  »a  áeÉ©dG  á«dhDƒ°ùªdG  ÉeCG

ضمان متلفات، وضمان تجاوز.
أما ضمان المتلفات: فهو يتعلق بمالية الشــيء المتلف وتقومه، وإليهما يعود اختالف الرأي في 

ا تحفل به كتب المذاهب. ضمان إتالف الخمر وكسر أوانيها، وكسر آالت اللهو ِمم
أما ضمان التجــاوز: وهو ما يعنينا في االحتســاب فقد قال الفقهــاء: «إنّ المدافع متى خالف 

وعدل إلى رتبة مع إمكان االكتفاء بما دونها ضمنه وحرم عليه».
وقال الزيدية: «إن عدل إلى األشّد وهو يندفع باألخّف ضمن»(4)، والحكم عند الشيعة اإلمامية(5) 

والضمان يستوعب المسؤولية المدنية والجنائية.

:ÜÉ°ùàM’G  ÖLGh  π«°UCÉJ

إذا كان االحتســاب على هذا المســتوى من األهمية وتراثه الفقهي ـ كما وضــح ـ بالغ الثراء 
والخصوبة فما هو تأصيله النظري؟

ابن نجيم: البحر الرائق، ج 5 ص 42.  (1)
الشربيني: مغني المحتاج، ج 4 ص 196.  (2)

أبو زكريا األنصاري: أسنى المطالب، ج 4 ص 167.  (3)
أحمد قاسم: التاج المذهب، ج 4 ص 315.  (4)

ــنة بإبراز  ة ونّص الزيدية يرى اهتمام أهل الســن المحقق الحلي: شــرائع اإلســالم، ج 4 ص 190 والذي يتأمل نّص أهل الس  (5)
المجــال الديني في النّص على التحريم الذي يصبح به المحتســب إما قضاء أو ديانة، بينما اكتفــى الزيدية بالضمان؛ أي: 

باإلثم قضاء. 
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ة لتأصيل الدفاع الشــرعي  لقد طرح الفقهــاء ـ في مجالي الشــريعة والقانون ـ نظريــات عد
ـ العام والخاص منه ـ وكليهما وضعت تحت المجهر تشــريحاً ونقدًا، ومن أحدث ما طرح في الفقه 

المعاصر نظريتان:
النظرية األولى(1): تؤســس الدفاع الشــرعي على فكرة اإلباحة األصليــة، ونقدنا الرئيس لهذه 

النظرية أنها ال تفسر لنا وجوب االحتساب.
النظرية الثانية(2): وتؤّســس الدفاع الشرعي، وبالتالي االحتســاب على فكرة بطالن العصمة، 
ونقدنا الرئيس لهذه النظرية أن بطالن العصمة حكم، واألحكام سبيلها إلى الحكام ال األفراد، فهي 

ليست من التغيير الذي يلتزم به المحتسب.
والرأي عندنا أنّ االحتســاب يجد أصله في قاعــدة جلب المصالح ودرء المفاســد، وهي 
قاعدة عامة تفّسر لنا االحتساب ونطاقه، وتفســر لنا في مجال بحثنا لماذا نطالب المحتسب 
باإلقدام في حالة ولو ترّتب عليها اســتباحة حرمــة الحياة الخاصة، بينمــا نطالبه في حالة 

أخرى باإلحجام والوقف.
إنّ وجوب المنع في مجال االحتساب يتعلق بكلّ المحظورات الشرعية، فاألمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يتساويان في الوجوب، ومنع الصغائر مثل منع الكبائر، والكلّ مطلوب منعه، فإذا تعددت 
وجب المنع على الجمع، فإذا قدر على منــع المنكرين دفعة واحدة لزمه، وإن قدر على دفع أحدهما 
دفع األفسد فاألفسد(3)، وإذا اجتمعت مصلحة ومفسدة، درئت المفسدة؛ ألن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالــح، فكلما كانت مصلحة إنــكار المنكر أرجح من مصلحة ترك التجّســس وجب، وكلما 
كانت مفسدة ترك إنكار المنكر أقل من مفسدة التجّســس امتنع، وعلى ضوء هذا التأصيل يفهم ما 

جاء به تراثنا الفقهي من الفروع والتأصيل.
والحمد هللا رب العالمين.

د. داود سليمان العطار: تجاوز الدفاع الشرعي، رسالة حقوق، القاهرة، 1977، مطبوعة على اآللة الكاتبة ص 26، حيث طرح   (1)
هذه النظرية بديًال عن النظريات المنتقدة. 

د ســيد عبد التواب: الدفاع الشــرعي في الفقه اإلســالمي، رســالة، ط1 ســنة 1982م، ص 133. وقد طرح فيها هذه  د. محم  (2)
النظرية. 

العز بن عبد السالم: قواعد األحكام، المرجع السابق، ج 1 ص 128.   (3)
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مدير معهد الفقه والحقوق، ومسؤول مجمع التقريب 
بين المذاهب بقم، الجمهورية اإليرانية
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ــد وآله الطاهريــن وصحبه  الحمــد هللا رّب العالميــن، والصالة والســالم على ســيّدنا ُمحم
المنتجبين.

يعّد فقه الحضارة من بين الفــروع الفقهية أكثر أهمية وخطورة وحساســية، ذلك أنه ليس هو 
فقط مقولة علمية تشغل الباحثين المهتمين بالفقه، َوِإنَما هو مشروع فقهي كبير لو استقرت دعائمه، 
وتنقّحت منهجيته وتوســعت أبعاده، فســوف يتحوّل إلى أكبر وأعظم فرع فقهي يتخصص في تنظيم 
وتنسيق وترشــيد ســائر الفروع الفقهية، وإعطاء طابع عولمي إليها، حتى يتمكن من إدارة حضارية 

وواعية للمجتمع المعقّد المعاصر.
يحتلّ فقه العمران داخل منظومة الفقه الحضاري مكانة مركزية تأخذ على عاتقه مهمة بّث روح 
ا يجعلها تتحرك وتتوسع  العقالنية والواقعية والنشــاطية واالستشــرافية في كيان هذه المنظومة، ِمم

وتنمو في كلّ اتجاه إنساني واجتماعي حسب المنطق اإلسالمي دون أي توّقف.
هذه الورقة تتناول كشــف وبحث وعرض القواعــد الفقهية في مجال العمــران، من منطلق أن 
القواعد الفقهية في هذا المجال لو تنشــطت عملية كشــفها وتأسيســها، ثّم تفعيلها في االستنباط 
فسوف ُتفتَح األبواب العريضة أمامنا نحو الوصول إلى واقع العمرانية اإلسالمية، وأحكامها الفقهية.

ا ســنذكره من قواعد، تتم في إطار محاولة هذه الورقة الصطياد  من الجدير ذكره أن جملة ِمم
القواعد الفقهية العمرانية على أســاس الرجوع إلى النصوص والفتاوى للفقهاء الماضين. وغني عن 
البيان أن محاولتنا في هذا المجال يمثل نقطة الشــروع في مثل هذا المشروع الذي يتعطش إلى أن 
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تتواصل األبحاث العلمية حولها. وقد انتظم طرح هذه القواعد والبحث عنها وعرضها في هذه الورقة 
ضمن المحاور الرئيسية التالية:

القواعد المتكفلة لتعيين وتحديد الملكية في موضوع العمران. ـ  1
القواعد الناظرة إلى حفظ وإبقاء صالحية األرض للعمران. ـ  2
القواعد الناظرة إلى نوعية وكيفية العمران. ـ  3

٭ ٭ ٭
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نواجه هذا السؤال: هل عملية العمران ال بد أن تتّم مسبوقة بالملكية؟ أم الملكية هي التي ال بد 
أن تكون مسبوقة بهذه العملية؟ أم الحقّ هو التفصيل في ذلك؟

ولإلجابة نقول: هناك قواعد فقهية، تنظر إلى قضية العالقــة والصلة بين الملكية والعمران، 
وبالرجوع إليها نتمكن من الوصول إلى جواب الســؤال المذكور أعاله. ونحن ـ وانطالقاً من الهدف 
الذي ترمي إليه هذه الورقة ـ نلقي نظرة بحثية ســريعة إلى هذه القواعــد، ونعرضها عرضاً يحقّق 

الخطوة األولى في هذا المجال المهم.

هذه القواعد ُتقسم إلى قسمين، هما:

أوالً: القاعدة الكبرى ذات موضوع واسع النطاق يشمل جميع البشر.
وثانياً: القواعد المتعددة التي في طول تلك القاعدة الكبرى.

وإليك البحث عن القسمين:

:ô°ûÑdG  πc  πª°ûj  ™°SGh  ´ƒ°Vƒe  É¡d  »àdG  iôÑμdG  IóYÉ≤dG  (1

هذه القاعدة أمكن تسميتها بقاعدة ملكية البشر، وهي تتضمن ملكية البشر كلهم (سواء الجيل 
الحاضــر أم األجيال اآلتية) لــألرض كلها، ولكي يتبيّــن المقصود من القاعدة، نلفــت النظر إلى 

النقاط التالية:
النقطة األولى: الملكية المبحوث عنها هنا هي ملكية ذات شــمولية كاملة، بحيث تتعلق بجميع 

األشياء التي تتعلق بها أنواع الملكية المتصورة، وإليك توضيح أكثر:
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هناك أنواع للملكية كما يلي:

الملكية الخاصة: وهي تعني اختصاص شخص ـ ســواء كان حقيقياً أو حقوقياً ـ بمال معين،  –
ا يجعله يمتلك حقاً في أن يحرم غيره من جميع أشكال االنتفاع به. ِمم

ملكية الدولة: وهي تعني تملّك الدولة اإلســالمية للمال، علــى نحو يخوّل لها التصرف في  –
رقبة المال نفسه في إطار رعاية المصالح التي هي مسؤولة عنها؛ كتملكها للمعادن.

ملكية األمة: وهي تعني تملك األمة اإلســالمية لمال من األموال؛ كملكيتها لألرض العامرة  –
المفتوحة بالجهاد.

ملكية الناس: وهي تعني ملكية عموم الناس لمال من األموال؛ كملكيتهم للبحار مثًال. –
د باقر الصدر هذه األنواع فــي كتابه اقتصادنا، معتبرًا أنّ ملكية  وقد وّضح المفكر الكبير ُمحم
الناس تعني ثبوت أثرين: أحدهما سلبي: وهو عدم الســماح للفرد أو الجهة الخاصة بتملك المال، 

واآلخر إيجابي: وهو السماح للجميع باالنتفاع به(1).
والذي نريد أن نقوله هنا إنّ الملكية التي افترضناها حسب هذه القاعدة غير األنواع المذكورة 
أعاله وأنها رغم ذلك 3ال تتنافى مع األنواع المشار إليها. ووجه عدم التنافي أن هذه الملكية ليست 
في عرض تلك األنــواع، بل تكون فوقها، فتتعلق بجميع ما كان متعلقــاً لها، ذلك من جهة أنّ حقيقة 
هذه الملكيــة تتكّون في إطار النظر إلى أفــق البيئة التي تعم الناس وتشــمل األجيال، فهي لذلك 

ملكية تشمل حتى مثل الغابات أو األراضي أو المياه التي تمتلكها جهات خاصة أو دول خاصة.
النقطة الثانية: وهذه الملكية ـ ونظرًا إلى كونها في طول األقسام األخرى ـ ليس أثرها حرمان 
األشــخاص عن تملّك ما كان واقعاً تحتها، بخالف ما طرحه كملكية للنــاس، حيث كان أثرها عدم 
الســماح للفرد أو الجهة الخاصة بتملّك المال، كما قلنا، َوِإنَما كان أثر هذه الملكية عدم الســماح 
لألشــخاص أو الجهات أو الدول بالتصرفات التي تؤدي إلى تخريب أجزاء مــن البيئة وإن كان ما 

ُيتصّرف فيه ملكاً لهؤالء األشخاص أو تلك الجهات أو الدول.
النقطة الثالثة: إنّ النوع الرابع من الملكيــة (أي: ملكية الناس) يراد من «الناس» فيه الذين 
كان االنتفاع من البحار واألنهار و... مسموحاً لهم حسب الفرض ـ هم هؤالء الموجودون من البشر 
ـ ، ِبخالف ما طرحناه فــي إطار النظر إلى البيئــة، فإنّ المقصود من النــاس فيه: كلّ من  حاليــاً 
الجيل الحاضر واألجيال القادمة، ومن هنا ال يســمح حســب هذه الملكية للجيل الحاضر أن تكون 

استفادته من البيئة على نحٍو ال يبقى مجال االستفادة من مواهبها ومعادنها لألجيال القادمة.

اقتصادنا: 213.  (1)
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ــا احتلّ مكانة بــارزة في األدبيات  والجدير بالذكــر أن قضية كون الطبيعــة ملكاً لألجيال ِمم
ا جعل علماء  البيئية، وتمثّل بصورة واضحة مفهوماً تشــكل اإلطــار الفكري البيئي على أساســه، ِمم

البيئة يلغون في رؤيتهم العلمية حيثية تملّك األفراد أو الجهات أو الدول.

ومثل هذه الملكية تشــير إليها اآلية الشــريفة: ﴿ m  l  k ﴾ [الّرحٰمن: 10]، بل 
وربما أمكن القول بأن هذه الملكية تفيد بها بعض األحاديث، مثل الحديث النبوي الشريف الذي 
رواه ابن عباس: «الناس شركاء في ثالث: الماء، والنار، والكأل»(1)، وعدم أخذنا لهذا المفهوم 
من الملكية من هذه النصوص ناجم عن تعــوّد أذهاننا على المفهوم الرائج من الملكية، فكانت 
النتيجة أنّنا عندمــا نواجه مثل لفظة «الشــركاء» مثًال في الرواية النبوية المشــار إليها، نمّر 
عليها مرور الكرام، أو نحملها على معنى غير جّدي من الشركة، مع أنّ المشكلة تكمن في وجود 
حالة النقــص في ذهنياتنا من جهــة عدم االلتفات إلى خطــورة القضايا البيئيــة، وإلى نظرة 

اإلسالم إلى البيئة.

وهذه النظرة فــوق الزمنية إلى ملكيــة األرض أو بعض ما فيها، قد ظهــرت بأدبيات بارزة في 
التراث الديني، فقد قال اإلمام الصادق عندما ســئل عن الســواد ما منزلته؟ «هو لجميع المسلمين 

ِلمن هو اليوم، ولمن يدخل في اإلسالم بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد»(2).

ال نريد من ذكر ذلك، إثبــات القاعدة، حيث إنّ الملكية المفترضة حســبها تضاف إلى جميع 
البشر، ال إلى المسلمين (كما في كالم اإلمام الصادق) بل المقصود رفع االستغراب الذي يمكن أن 

يثار بسبب ما قلناه على أساس القاعدة من ثبوت ملكية فوق الزمنيّة للبشر.

٭ ٭ ٭

جامع أحاديث الشيعة، 18: 469، المجموع، محي الدين النووي، 15: 242.  (1)
وسائل الشيعة، 25: 435.  (2)
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ويمكن تصنيفها إلى صنفين:
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واألرض غير المعمورة منقسمة إلى قسمين:

أ) األرض غير مسبوقة بالعمارة:
هناك قاعدة معروفة وردت في هذا القسم، وهي: «قاعدة من حاز ملك» وإليك توضيحها:

هذه القاعدة من القواعد التي يعتمد عليها إلثبات الملكية في موارد شتى، وتدلّ على اختصاص 
كلّ حائــز بما حازه، وقد يعبر عنها بقاعدة ســببية الحيــازة للملكية. وقد جــرى البحث في حقيقة 

الحيازة المسببة للملكية، فظهرت اتجاهات ثالثة، هي:

كونها عبارة عن ُمجرد القبض على الشيء وإن كان غير مقرون بالقصد. –

كونها عبارة عن عملية قصدية بضميمة حصول عمل خارجي، وهو القبض على الشيء. –

كونها عبارة عن عملية القبض على الشيء، ولكن بضميمة اقترانها بالقصد. –

هناك موارد شــتى أمكن اصطياد القاعدة من مجموعها (أو إثبات القاعدة على أساسها) نشير 
إلى ثالثة منها وندع البقية إلى مجالها التفصيلي:

الرواية النبوية: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له»(1). –

حها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها:  – قول اإلمام علي بن أبي طالب في الدابة إذا ســر
«هي للذي أحياها»(2).

قول اإلمام الصادق: «مــن أصاب ماالً أو بعيرًا في فالة من األرض قد كلت وقامت وســيبها  –
ا لم يتبعه، فأخذهــا غيره فأقام عليها، وأنفق نفقتــه، حتى أحياها من الكالل،  صاحبها ِمم

ومن الموت، فهي له، وال سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح»(3).

والقاعدة وإن كان الكثير من المــوارد الداخلة في دائرة تطبيقاتها، ال ترتبط بقضية العمران، 
(إما أصًال أو بشكل مباشر) غير أن لجملة عظيمة من هذه الموارد صلة أساسية بها، بحيث لو طبّق 

صحيح البخاري، 3: 70، وسائل الشيعة، 25: 412.  (1)
وسائل الشيعة، 25:458.  (2)
وسائل الشيعة، 25:458.  (3)
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عليها لنتجت من هذا التطبيق نتائج ال يمكــن إنكار أهميتها في فضاء فقه العمران، ومن جملة هذه 
التطبيقات:

ـ تطبيقها على األراضي.    ـ تطبيقها على المناجم.
ـ تطبيقها على الثروات.    ـ تطبيقها على المصادر.

ـ تطبيقها على المياه الطبيعية.

وكما أشــرنا ســابقاً ال نريد في هذه الورقة إال طرحاً أولياً لكل قاعدة، وإال فــإنّ لكلّ قاعدة 
تفاصيل، ال يصّح االنتهــاء منها، واالعتماد عليها في الوصول إلى الحكــم إال عبر المرور على هذه 
التفاصيل والبحث الدقيق عنها، فمثًال فإن لهذه القاعــدة (أي: من حاز ملك) مباحث من قبيل هل 
أنها عند تطبيقها على األراضي تختص باألراضي الموات أو تشــمل األراضي العامرة أيضاً؟ وما إلى 

ذلك من المباحث.

ب) األرض التي كانت معمورة ولكنها خربت:
أمكن ذكر قاعدتين في ذلك:

1 ـ قاعدة: إن الملكية الحاصلة بالعمارة تزول بالترك المؤّدي إلى الخراب:
يســتفاد من صاحب المســالك ذهابه إلى ذلك، حيث صّرح بصيــرورة األرض مباحة فيما إذا 
خربت بســبب ترك صاحبها لها الذي تملكها بعمارتها، وقال في توجيه ذلــك: «إنّ العلة في تملك 
هذه األرض اإلحياء والعمارة، فــإذا زالت العلة زال المعلول، وهو الملك، فــإذا أحياها الثاني فقد 

أوجد سبب الملك، فيثبت الملك له»(1).
وقد استدلّ لذلك بما ذكره معاوية بن وهب بقوله: «ســمعت أبا عبد اهللا (أي: اإلمام الصادق) 
يقول: أّيما رجل أتى خربة بائرة فاســتخرجها وكرى أنهارها وعمرها فــإن عليه الصدقة، فإن كانت 

أرض رجل قبله غاب عنها وتركها فأّخر بها ثم جاء بعد يطلبها فإن األرض هللا ولمن عمرها»(2).
وجاء في المغني: «ما ملك باإلحياء ثُم ترك حتى دثر وعاد مواتاً فهو كالذي قبله ســواء، وقال 
مالك: يملك هذا لعموم قوله: «من أحيا أرضـــاً ميتة فهي له»، وألن أصل هذه األرض مباح، فإذا 

تركت حتى تصير مواتاً عادت إلى اإلباحة كمن أخذ ماء من نهر ثُم رده فيه»(3).

مسالك األفهام الشيخ زين الدين بن نورالدين العاملي، 12: 400.  (1)
وسائل الشيعة، 25: 414.  (2)

المغني، عبد اهللا بن قدامه 6: 148.  (3)
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2 ـ  قاعدة: انتزاع األرض من صاحبها إذا خربت بسبب تعطيلها وامتناعه عن إعمارها:
د باقر الصدر، قال في ذلك: «حكم اإلســالم  وهذا ما قد ذهــب إليه المفكر الســيد ُمحم
بانتزاع األرض مــن صاحبها، إذا عّطلها وأهملهــا حتى خربت، وامتنع عــن إعمارها، وعلى هذا 
األساس يستولي ولي األمر في هذه الحالة على األرض، ويستثمرها باألسلوب الذي يختاره؛ ألنّ 
األرض ال يجــوز أن يعطل دورها اإليجابي في اإلنتاج، بل يجب أن تظل دائماً عامًال قوياً يســهم 
في رخاء اإلنســان، ويســر الحياة، فإذا حال الحق الخاص دون قيامها بهــذا الدور، ألغي هذا 

الحقّ وكيفت بالشكل الذي يتيح لها اإلنتاج»(1).

ومن جملة ما أمكن تطبيق هذه القاعدة عليه: «ما إذا اقتصر على التحجير وأهمل العمارة؛ فقد 
ذهب جملة من الفقهاء ـ بعــض الفقهاء ـ إلى أنّه يجبره اإلمام على أحــد أمرين: إما اإلحياء وإما 
التخلية بينها وبين غيره، ولو امتنع أخرجها الســلطان من يده لئــال يعطلها، معللين له بقبح تعطيل 

العمارة التي هي منفعة اإلسالم»(2).

قال النووي: «وينبغي أن يشــتغل بالعمارة عقيب التحجر. فإن طالــت المدة ولم يحي، قال له 
الســلطان: أحي أو ارفع يدك عنه. فإن ذكر عذرًا واســتمهله، أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة. 
والنظر في تقديرها إلى رأي الســلطان، وال تتقدر بثالثة أيام على األصّح، فإذا مضت ولم يشــتغل 
بالعمارة، بطل حقــه. وليس لطول المــدة الواقعة بعد التحجر حــد معين، َوِإنَمــا الرجوع فيه إلى 
العــادة. قال اإلمام: وحــقّ المتحجر يبطل بطــول الزمان وتركــه العمارة وإن لم يرفــع األمر إلى 
الســلطان ولم يخاطبه بشــيء؛ ألنّ التحجر ذريعة إلى العمارة، وهي ال تؤخر عن التحجر إال بقدر 
تهيئة أســبابها، ولهذا ال يصح تحجر من ال يقدر على تهيئة األسباب، كمن يتحجر ليعمر في السنة 
القابلة، وكفقيــر يتحجر ليعمر إذا قدر، فوجــب إذا أخر وطال أن يعود مواتــاً كما كان، هذا كالم 

اإلمام. وحكى الشيخ أبو حامد مثله عن أبي إسحاق»(3).

مة الحلي: «وينبغي له أن يشــتغل بالعمارة عقيب التحجير حــذرًا من التعطيل، فإن  وقال العال
طالت المدة ولم يجئ أمره الســلطان بأحد أمرين، إمــا العمارة أو رفع يــده ليتصرف غيره فيها 

فينتفع بها، فإنّ عمارتها منفعة لدار اإلسالم»(4).

اقتصادنا، محمد باقر الصدر: 620.  (1)
جواهر الكالم، الشيخ الجواهري 38: 59.  (2)

روضة الطالبين، محيى الدين النووي 4: 352 - 353.  (3)
تذكرة الفقهاء، العالمة الحلي 2: 411.  (4)
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وأّياً كان فــإنّ هذه القاعدة أمكن إرجاعها إلى ســابقتها، إّما ِبمعنى أنّهــا تعطي نفس مضمون 
السابقة ـ ولو في قالب بياني آخر ـ وإما بمعنى أنّ االنتزاع، والذي تدل عليه هذه القاعدة، سببه هو 

زوال الملكية، والذي تدلّ عليه القاعدة السابقة.

2 ـ ما ينظر إلى األرض المعمورة:
هناك قاعــدة أمكن ذكرها تحت هذا الصنف، وهي قاعدة: «أنّ كلّ شــيء يتلف بترك العمل 
يجب إلزام تاركه به»، وهذه القاعدة وإن كان موضوعها كل شيء، إال أنه أمكن تطبيقها على ما 
يتعلق بعمران األرض تعلقاً مباشــرًا، كأن كانت لشــخص أرض معمورة من حيــث الزراعة مثًال، 
مة الحلي  ا يجعلها عرضة للخراب. وقد ذهــب إلى ذلك بعض الفقهاء كالعال فأراد أن يتركها ِمم

في التحرير(1).
َوِإنَما جعلنا هذه القاعدة تحت هذا الصنف من أجل أن األرض لم تتلف ولم تخرب بعُد حسب 

الفرض، فيتّم إلزام صاحبها بهدف المحافظة عليها.

٭ ٭ ٭

¿Gôª©∏d  ¢VQC’G  á«MÓ°U  AÉ≤HEGh  ßØM  ≈dEG  IôXÉædG  óYGƒ≤dG  ``  3

ويندرج تحتها صنفان:
القواعد المانعة عما يسبب زوال صالحية األرض للعمران. ـ  1
القواعد اآلمرة بما يحافظ على صالحيتها للعمران. ـ  2

:¿Gôª©∏d  ¢VQC’G  á«MÓ°U  ∫GhR  ÖÑ°ùj  É qªY  á©fÉªdG  óYGƒ≤dG  (1

1 ـ قاعدة عدم اإللقاء في الهلكة:
يمكن أن يستدل بهذه اآلية: ﴿ £  x     w  v  u ﴾ [البقرة: 195] إلثبات حرمة تخريب البيئة، 
بــأن يقال: إنّ التهلكة ليس لها حقيقة شــرعية لكي يتوّجب الرجوع إلى الشــرع فــي تعيين معناها 
وتحديد دائرة مدلولها ســعة وضيقاً وتشــخيص مصاديقها ومواردها، بل يالحظ للتهلكة الواردة في 

تحرير األحكام، العالمة الحلي 4: 46.  (1)



آية اهللا / أحمد مبلغي 55القواعد الفقهية لفقه العمران

اآلية ذلك المعنى العرفي الثابــت لها، فالمتعين الرجوع إلى العرف واللغــة، وعندما نرجع إليهما 
نجدهمــا يعتبرون لها المعنى الذي يراد من كلمات مثل الهَالك وَهلَــك والهُلْك، وبما أنّ التصرفات 
المدّمرة للتوازن البيئي ـ والتي يفعلها أبناء البشــر بأيديهم ـ تجعل الحياة عرضة للزوال القطعي، 

وعليه أنّ مثل هذه التصّرفات تمثّل أبرز مصاديق اإللقاء في الهلكة.

2 ـ قاعدة حرمة اإلفساد في األرض: لهذه القاعدة تغطية عامة تشمل كًال من:
اإلفساد المتوجه إلى كل الكرة األرضية، كالذي ينجر إلى ظهور كارثة االحتباس الحراري. –

واإلفساد المتوجه إلى جزء من األرض ولو كان جزءا صغيرًا منها. –
̈ ﴾ [األعراف: 56]. ومستند هذه القاعدة اآلية الشريفة: ﴿ £   ¤   ¥    ¦   §   

3 ـ قاعدة التجنب عن إفساد المياه:
إن فســاد المياه يعنــي زوال صالحيتها لالســتخدام، وزوال صالحيتها تترك آثارًا ســلبية على 

الحياة في الطبيعة، سواء حياة النباتات أم حياة البشر.
بالرجوع إلى ما ورد في الشــرع والفتاوى حول الماء، نجد أن هناك إمكانية غير قابلة لإلنكار 

الصطياد قاعدة التجنب عن إفساد المياه.
وهذه القاعدة لو أردنا تطبيقها على الموارد المستجدة إلفساد المياه، لواجهنا عرضاً عريضاً، 

ذلك من جهة أن المياه تتعرض لمجموعة ضخمة وأساسية من الملوثات، أهمها ما يلي:

الملوثات الصناعية: وهي الملوثات الكيميائية والحيوية والفيزيائية. –
وهــذه الملوثات تضــر بنوعية الماء فتجعلــه يفقد صالحيتــه لالســتخدام، أو تجعله تقل 

صالحيته له.

الملوثــات الصناعية: هي عبارة عن المنتجــات النفطية والمعادن الثقيلــة (والتي قد تدخل  –
الماء عن طرق) والنفايات الخطرة التي هي نفايات كيميائية قد تلوّث إمدادات المياه.

الملوثــات البيولوجيــة: وهي الميكروبــات والكائنات الدقيقــة الممرضة، مثل الفيروســات  –
والبكتيريا والطفيليات.

:¿Gôª©∏d  ¢VQC’G  á«MÓ°U  ≈∏Y  ßaÉëj  ÉªH  IôeB’G  óYGƒ≤dG  (2

والمقصــود ما إذا كانت القاعدة، يشــكّل موضوعها فعًال من األفعال، تمثّــل رعاية ذلك الفعل 
حفظاً للطبيعة، وبالتالي حفظاً وإبقاءً لصالحيتها لقبول العمران.
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1 ـ قاعدة حرمة الروح:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ للبهائم والدواّب حرمة الروح، نظير ما يكون لإلنسان بحيث يوجب 

حرمة إتالفها ووجوب حفظها عن التلف، والقاعدة يمكن تسميتها كذلك بقاعدة حرمة الحيوان.
وكما هو معلوم، فإنّ احترام الحيوان ـ والذي هو موضوع القاعدة ـ يمثّل فعًال كانت رعايته 
والقيام به، سعياً في سبيل الحفاظ على ما يشكّل جزءا كبيرًا من الطبيعة، والذي هو الحيوان، 
حيث إن الحيوانات تعد من الكائنــات الحية التي تتضمنها هذه المســاحة الكونية، فالطغيان 
عليها يــؤدي إلى بروز االختالل في النظام البيئي، إذ هذا النظــام قائم على التفاعل الحاصل 
بتجانس دقيق بيــن مكونات الطبيعة الحية، منهــا: كالنباتات والحيوانــات، وغير الحية منها: 

كالماء والضوء والحرارة.
والحرمة التي تعطي هذه القاعدة لزومها ووجوب رعايتها بالنســبة إلى الحيوان، تقتضي أمورًا 

أربعة، وهي:
ـ حفظه من التلف.    ـ وجوب نفقته.

ـ عدم إيذائه.    ـ عدم اإلضرار به.

والقاعدة يمكــن اصطيادها من جملة من النصوص والفتاوى، وفيما يلي إشــارة إلى بعض هذه 
النصوص أو الفتاوى:

عن ابن عمر أنّ النبي ژ قال: «عّذبت امرأة في هّرة حبســـتها حّتى ماتت جوعاً، فال هي  –
أطعمتها وال أرسلتها تأكل من خشاش األرض»(1).

عن أبي هريرة عن رسول اهللا ژ قال: «دخلت امرأة النار في هّرة ربطتها، فال هي أطعمتها  –
وال هي أرسلتها تأكل من خشاش األرض حّتى ماتت»(2).

روي عن رســول اهللا ژ أنّه قال: «من نّقى شعيراً لفرسه ثّم قام به حّتى يعلفه عليه كتب  –
اهللا له بكّل شعيرة حسنة»(3).

ما روي عــن النبّي ژ أنّه قــال: «لعن اهللا من مّثل بالحيوان» وفــي رواية: «لعن اهللا من  –
اّتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً»(4).

صحيح البخاري 3: 77.  (1)
سنن ابن ماجه، 2: 1421، السنن الكبرى، ج 5، ص 214.  (2)

بحار األنوار، ج 61، ص 177، ذيل ح 37.  (3)
المصدر، ص 282، ذيل ح43.  (4)
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د عن آبائه قال: «قال رســول اهللا ژ : للداّبة على صاحبها ســـّت  – عن اإلمام جعفر بن ُمحم
خصال، يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، وال يضرب وجهها فإّنها تسّبح 
بحمد رّبها، وال يقف على ظهرها ِإال في ســـبيل اهللا، وال يحملها فوق طاقتها، وال يكّلفها 

من المشي إال ما تطيق»(1).

مــا رواه الصدوق مرســًال، قال: وقال رســول اهللا ژ في قــول اهللا 8 : ﴿ ¬  ®    –
 ½   ¼   »   º    ¹   ¸    ¶   µ   ´   ³  ²  ±   °     ¯

¾ ﴾ [البقرة: 274] قال: «نزلت في النفقة على الخيل»(2).

د، عن آبائه قال: «ونهى رســول اهللا ژ عن ضرب وجوه البهائم،  – عن اإلمــام جعفر بن ُمحم
ونهى عن قتل النحل، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم»(3).

عــن اإلمام الصادق قــال: «أقذر الذنوب ثالثة: قتــل البهيمة، وحبس مهــر المرأة، ومنع  –
األجير أجره»(4).

د، قال: «إنّ امرأة عّذبت في هّرة ربطتها حتّى ماتت عطشاً»(5). – عن اإلمام جعفر بن ُمحم

في نهج البالغة: «واهللا لو أُعطيت األقاليم السبعة بما تحت أفالكها على أن أعصي اهللا في  –
نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت»(6).

في نهج البالعة: كتابه لمن استعمله على أخذ الصدقات: «... فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه  –
أال يحول بين ناقة وبين فصيلها، وال يمّصر لبنها فيضــّر ذلك بوليدها، وال يجهدنّها ركوباً، 
وليعــدل بين صواحباتها في ذلك وبينهــا، وليرفّه على الالغب، وليســتأن بالنقب والظالع، 
وليوردها ما تمّر به من الغُُدر، وال يعدل بها عن نبت األرض إلى جواّد الّطرق، وليرّوحها في 
ناً ُمنقيات غير ُمتعبات  الســاعات، وليُمهلها عند النطاف واألعشــاب حتّى تأتينا بإذن اهللا ُبد

وال مجهودات...»(7).

قال بعض الفقهاء: ال يجوز الحلب إذا كان يضر البهيمة لقلة العلف(8). –

المصدر،:478.  (1)
وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب أحكام الدواّب، ح2، ج 11، ص 470 وسائل.  (2)

المصدر، ح5، ص 483.  (3)
المصدر، الباب 53 منها، ح2، ص 544.  (4)

المصدر، ح1؛ وراجع في هذا المجال: بحار األنوار، ج 62، ص 65، ح24.  (5)
نهج البالغة، خطبة 224.  (6)

المصدر، رسالة 25.  (7)
روض الطالبين وعمدة المفتين، 310/3.  (8)
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وأن يقّص الحالب أظفاره لئال يؤذيها(1). –

ورد في بعض الفتاوى الفقهية: يبقى للنحل شــيء من العســل في الكــوارة، فإن كان أخذه  –
العســل في الشــتاء وزمن تعذر خروج النحل كان المتبقي أكثر، وإن أقام شيئاً مقام العسل 

لغذائها لم يتعين إبقاء العسل(2).

ورد في بعض الكتب الفقهية: دود القز يعيش بورق التوت فعلى مالكه تخليته ألكله(3). –

ورد في بعض الكتب الفقهية: ال يجوز نزف لبن الدابة بحيــث يضر ولدها، َوِإنَما يحلب ما  –
فضل عن رّي ولدها، قال الروياني: ويعني بالرّي ما يقيمه حتى ال يموت(4).

قال بعض الفقهــاء: «ومن ملك بهيمة لزمه القيــام بها، واإلنفاق عليها مــا تحتاج إليه من  –
علفها، أو إقامة من يرعاها»(5).

2 ـ قاعدة اختالل النظام:
باالســتناد إلى هذه القاعدة أمكن إثبات حرمة التصرفات المخلّة بنظام البيئة، ولتوضيح أكثر 

نقول: إن قاعدة اختالل النظام تتصور لها مجاالت ثالثة:
ـ المجال الحيوي. ـ المجال االجتماعي.  ـ المجال الفردي. 

فالذي راج في الفقه هو التمســك بهذه القاعدة في المجالين األولين، فقد تمسك الفقهاء في 
موارد كثيرة لنفي وجوب أو حتى مشروعية العمل الذي يستلزم فعله اختالالً لنظام المعيشة لفرد ما 
أو لمجتمع ما، أمــا المجال الحيوي فالحقيقة عــدم صّحة قياس االختــالل الحاصل فيه باالختالل 
الحاصل في المجالين األولين من حيث عظم وخطورة نتائجها الســلبية التي تتركها على البشرية، 
والتي تمتلك أبعادًا هي فوق التصور، فهذا االختالل في الواقع يمثل اختالالً في كيان البشــر وحياته 
بجميع ما لهــا من جوانب. والنظام الذي يختــل هنا هو النظام األيكولوجــي المتكون من النباتات 
والحيوانات والكائنات المجهرية والجمادات من الكيماويات والظروف الطبيعية والجيولوجية، وواقع 
هذا االختالل ـ كما هو معلوم ـ هو توقف العمليات المعقدة والمتشابكة والمترابطة الجارية بين هذه 
الموجودات والكائنات التي تمتلك العديد من المســارات المؤدية إلــى تغير معدالت نمو الجماعات 

الحية والموصلة لها إلى حالة مستقرة من التوازن.

جواهر الكالم، ج 31، ص 397، روض الطالبين وعمدة المفتين، 310/3.  (1)
روض الطالبين وعمدة المفتين، 10/3، مسالك األفهام، ج 8، ص 503 و 504 كشف اللثام، ج 7، ص 612.  (2)

روض الطالبين وعمدة المفتين، 310/3.  (3)
روض الطالبيــن وعمدة المفتين، 310/3، اللمعة الدمشــقيّة، ص 191، الروضة البهيّة، ج 5، ص 486 ـ مســالك األفهام،   (4)

ج 8، ص 503.
المغني ويليه الشرح الكبير، ج 9، ص 317 و 318.  (5)
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ومن هنا يعلم أنه ال مجال ألن يقال: إن اختالل التــوازن البيئي أمر يحدث في الطبيعة كوضع 
كونّي، فــال يصّح اعتباره موضوعــاً للقاعدة الفقهية! حيــث ال يصح التحّدث عــن القواعد الفقهية 
وتطبيقها فــي قضية، إال فيما إذا كان موضــوع تلك القضية فعًال من أفعال اإلنســان أو مرتبطاً به 

وحاصًال منه، وذلك انطالقاً من أنّ الفقه جاء لكي ينّظم فعل المكلّف وتصرفاته.
والجــواب: أنّ اختالل التوازن البيئي وإن كان في واقعه أمــرًا حادثاً في الكون، غير أنّه يحدث 
فيه كنتيجة لفعل اإلنسان، ولذلك نجد أنّه قد ركز تركيزًا شديدًا في علم البيئة على اعتبار اإلنسان 
كمســؤول عن اختالل التوازن البيئي، وقد شغلت هذه الفكرة حيّزًا محورياً في األدبيات البيئية. وإذا 
كان اإلنسان هو العامل الذي يقف وراء اختالل التوازن البيئي، فجعل التوازن البيئي موضوعاً للمنع، 

يعني جعل اإلقدامات التي توجد االختالل في التوازن البيئي موضوعاً له.

٭ ٭ ٭
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ويندرج تحتها صنفان:
القواعد الناظرة إلى فعل العمران، أو تركه. ـ  1
القواعد الناظرة إلى نوعية وكيفية العمران. ـ  2

:¬côJ  hCG  ,¿Gôª©dG  π©a  ≈dEG  IôXÉædG  óYGƒ≤dG  (1

أما القواعد الناظرة إلى فعل العمران فهي ما يلي:
1 ـ قاعدة اإلعمار: هذه القاعــدة موضوعها اإلعمار ومحمولها الوجوب، فيطرح بهذا الشــكل: 
«عمران األرض واجب» وهي تستفاد من اآلية الشريفة: ﴿ Ò Ñ     Ð   Ï   Î   Í ﴾ [هود: 61] 
وداللة اآلية على الوجوب ِإنَما من جهة أنّ الظاهر من الطلب المتوجه من اهللا سبحانه إلى اإلنسان، 

كونه حاصًال على وجه اإليجاب(1).
وهذه القاعدة تمثّل أهّم وأوسع القواعد القابلة للتطبيق على القضايا البيئية والعمرانية، من جهة 
توفّر ثالثة أنواع من الشمولية فيها، وهي: الشمولية المكانية والشمولية المراتبية والشمولية األزمانية. 
والمقصود من الشــمولية المكانية: هي شــمول واســتيعاب دائرة ما أُِمر بإعماره في اآلية لجميع سطح 

انظر: التفسير النسفي 2: 31، تفسير النيسابوري 4: 313.  (1)
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الكرة األرضيــة. كما أن المقصود من الشــمولية المراتبية، شــمولية األمر باإلعمــار لجميع المراتب 
والمســتويات من اإلعمار، في حين أنّ الشــمولية األزمانية: تعني عموم الخطاب لكلّ األجيال، وأن من 

خوطب بها ليس جيًال دون جيل، وعليه ليس عمران األرض في زمان دون زمان هو المطلوب للشارع.
2 ـ قاعدة إخراج العاطل من حيز العطلة:

مة الحلي وصاحب المسالك مســتدلْين بها على إثبات كون إخراج األرض من  وقد ذكرها العال
حيز العطلة ـ والتي هي حالة مواتها ـ إلى حيز العمارة، أمرًا راجحاً شرعاً(1).

ونقترح أن يضع الباحثون هذه القاعدة على طاولة البحث ويدرســونها دراسة معمقة، حيث يبدو أن 
لها قابلية عظيمــة لتغطية الكثير مــن القضايا البيئية التــي أصبحنا متحيرين كيــف نعالجها معالجة 
فقهيًة، كأن نطبّقها ـ مثًال ـ على قضية لهــا أهمية خاصة في المجال البيئي، وهي: «إعادة التصنيع»(2)، 
والتي تعني عملية استرجاع بعض المواد من المخلفات من خالل فصلها أّوالً، وإعادة تصنيعها ثانياً(3)، أو 

تطبيقها على قضية مكافحة التصّحر ومحاولة إعادة األرض على ما كانت عليه من الصالحية للزراعة.
3 ـ قاعدة صرف األرض فيما خلقت له:

ذكرهــا صاحب المســالك، معتبــرًا أنّ األرض لما خلقت لالنتفــاع بها وبما تشــتمل عليه من 
المعادن وغيرها، فــكان ترك عمارتها صرفاً لها فــي غير ما خلقت له(4). وهــذه القاعدة بإمكانها 
معالجة الكثير من القضايا البيئية، من خالل تطبيقها عليها، كقضية التصّحر(5)، وقضية التشــجير 

في المناطق الجافة، وعملية تحسين وإعداد األرض(6).

تذكرة الفقهاء، 2: 400، مسالك األفهام12: 389.  (1)
.Recycling  (2)

وكما هو معلوم تلعب إعادة تصنيع الفضالت والنفايات، دورًا مؤثّرًا في عملية التجنب عن التلوث البيئي، وذلك من جهة:   (3)
أ) أنّها تبعد البيئة من المواد السامة.

ب) أنّها تقلّل انسياب المواد واستهالك الطاقة.

ج) أنّها تحمي أماكن رمي المخلفات والنفايات.
د) أنّها استرجاع كميات من المخلفات. والجدير بالذكر أنّ مثل البالستيك واأللومنيوم والورق والحديد، من أكثر المواد التي 

يتم إعادة تصنيعها.
مسالك األفهام 12: 389 - 391.  (4)

وقد ُعّرف التصّحر بأنّه ظهور حالة النقص في قدرة اإلنتاج البيولوجي لألرض، من خالل ما يحصل فيها من فقدان التربة الفوقية ابتداء،   (5)
وفقدان القدرة على اإلنتاج الزراعي نهايًة. والتصّحر من المشــكالت التي تترك نتائج خطرة على الحياة االقتصادية للعالم، سيما البلدان 
التي تعاني منها؛ إذ هو في واقعه عبارة عن تداني الطاقة الحيوية لألرض وانخفاض التنوع البيئي فيها، ومثل هذه المشــكلة تؤثّر تأثيرًا 
ســلبياً كبيرًا على الحياة الحيوانية، وإعالة الوجود البشــري. وبااللتفــات إلى نكتتين تتضح أبعاد فداحة وعمق خطورة مشــكلة التصحر:. 
األولى: أنّ ثلث األراضي من كرة األرض عرضة للتصحر، فما من عام إال وأن تتحول فيه مســاحات واســعة هي حوالي 691 كيلومتر مربع 
من األراضي الخصبة إلى مســاحات جافــة، وتبلغ أبعاد هذا الخطر إلى حــّد أصبحت حوالي الثلث من أراضــي األرض عرضة للتصحر. 

إلى حّد قد يستغرق تكوّن طبقة من التربة ما يقرب من 1000 سنة أو أكثر. الثانية: بطء عملية تكوّن التربة، وهذا البطء يكون بالغاً 
.Afforestation, Improvement Land  (6)
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٭ وأما ما ينظر إلى ترك العمارة، فنشير إلى قاعدة وهي ما يلي:
4 ـ قاعدة عدم جواز تعطيل األرض:

وقد استدل الفقهاء بها في موارد من الفقه، وإن حصل االختالف بينهم في حكم بعض متعلقات 
هذا التعطيل من حيث إنه الحرمة أم الكراهة، فمثًال: قال الشــوكاني حــول تعطيل الزراعة: «وقد 

كره بعض العلماء تعطيل األرض عن الزراعة؛ ألنّ فيه تضييع المال»(1).
وفي قبال هذا القول، يوجد القول بعدم جواز تعطيل األرض بنحو مطلق، يقول أحد الفقهاء في 
قضية تعطيــل األرض: «من الواضح أنه ال يجوز تعطيلها؛ ألن غرض الشــارع عمارة األراضي، وأنها 
ليست كسائر األمالك كالكتب ونحوها حتى يفعل مالكها فيها ما يشاء، ولو عّطلها خمسين سنة، بل 
في بعض الروايات: ال يجوز تعطيل األرض أزيد من ثالث سنوات، فإن طبع األرض تقتضي أن تعطل 

سنة أو سنتين أو ثالث سنوات للتقوية»(2).
٭ وهذه القاعدة قابلة للتطبيق في مجالين:

المجال األول: إثبات وجوب اإلعمار على من يملك أرضاً.
المجال الثاني: زوال ملكية من يمتنع عن إعمار أرضه أو جواز انتزاعها منه، وهما قاعدتان أشــرنا 
إليهما ضمن: «القواعد المحّددة للملكية في مجال العمران» سابقاً، وعليه تكون هذه القاعدة أعّم منهما، 

إذ يشمل كلتيهما، باإلضافة إلى ما لها من شمول أكثر مما يجعلها قابلة للتطبيق في المجال األول.

:¿Gôª©dG  á«Ø«ch  á«Yƒf  ≈dEG  IôXÉædG  óYGƒ≤dG  (2

والمقصــود من ذلك تلك القواعــد التي تعطينا نوعــاً خاصاً لعمــران األرض، أو تعطي حكماً 
خاصاً حول نوع من أنواعه، أو تتكفّل لبيان الكيفية الشــرعية للعمران أو نوع منه. والبحث عن هذا 
المحور مهم جدًا، وتعميقه والتوسع في أبعاده والتعرف على قواعده الفقهية بحاجة إلى لجنة علمية 
تقوم به من منطلقات تخصصية وتنموية، والذي سنعرضه هنا ال يعدو عن كونه نماذج يبدأ بها هذا 

البحث، وإليك هذه النماذج:

1 ـ قاعدة: أّن كل عملية عمرانية مقيدة بعدم انتهائها إلى حرمان األجيال القادمة:
إذا قبلنــا أنّ الخطاب القرآنــي في العمران متوجــه إلى جميع األجيــال ـ أي: قلنا بثبوت 
الشــمولية األزمانية لآلية ـ فيثبت أنّ العمران الذي يقوم بــه كلّ جيل، مقيد بأن ال ينتهي إلى 

نيل األوطار، الشوكاني 6: 15.  (1)
مصباح الفقاهة، السيد الخوئي 3: 409.  (2)
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حرمان األجيال القادمة من التمكن من العمران، وبتعبير آخر: إنّ الذي قد أمر اهللا سبحانه به 
في اآلية المشــار إليها هو العمران المســتدام، ال كلّ ما يطلق عليه العمــران، والمقصود من 
العمران المستدام: ما كان بحيث لو حقّقه جيل فإنّ تحقيقه هذا ال ُيعدم األرضية لألجيال التي 
تأتي من بعده، بل األمر أكثر من ذلك؛ أي: ليس فقط يفســح المجال لألجيال القادمة في أن 
يقوموا بالعمران، بل يلعب دورًا إيجابياً للمستقبل، ويمهّد األرضية للقادمين في القيام بعمرانها. 
والعمران المســتدام في واقعه هو ما يســّمى اليوم بالتنمية المســتدامة، وقــد ُعّرَفت التنمية 
المســتدامة بأنهــا هي التي تلبّــي حاجات الحاضــر دون التفريــط في تأمين حاجــات أجيال 
المستقبل. إنّ التنمية المستدامة هي الطريق الوحيد للجمع بين متطلّبات واقتضاءات عملية رفع 
ومكافحة الفقر من جهة، وبين احتياجات ومتطلّبــات حماية البيئة ومحافظتها من التخريب من 
جهة أخــرى. أّما التنمية غير المســتدامة، فهي على العكس من ذلــك؛ إذ توِقع الضرر بالبيئة 

وتسبّب تلوث مواردها وتنتج مشكالت عديدة فيها.

وقضية: «تقيد كلّ عملية عمرانيــة بعدم انتهائها إلى حرمان األجيــال القادمة» لو اعترفنا بها 
وقبلنا مشــروعيتها، فإنّها ال َمحيص عن اعتبارها من القواعد، ذلك أنّها قابلة للتطبيق على مختلف 
ما نحقّقه على األرض من العمليــات العمرانية، األمر الذي ينتهي بنا إلى الحكم بمشــروعية بعض 

العمليّات وعدم مشروعية بعضها اآلخر.

2 ـ قاعدة عدم جواز تعطيل المال:
وهذه القاعدة وإن اســتدلّ بها الفقهاء على إثبات موارد مثل: حرمة زخرفة السقوف والحيطان 
بالذهب، من جهة ما فيه من تعطيل المال(1)، وعدم انفســاخ عقود المشــاركات كالمضاربة بفســخ 
المضارب ـ حتى ُيعلم رّب المال والشــريك ـ من جهــة أنه ذريعة إلى عامة األضــرار، وهو تعطيل 
المال عن الفوائد واألرباح اإلنصاف(2)، إال أنه باإلمكان اســتفادة بارزة وقوية من القاعدة في مجال 
القضايــا العمرانية، كأن ُيحكَم على أساســها بحرمــة تعطيل األموال التي أمكــن صرفها في مجال 

التنمية والعمران.
   V   U  T  S   R ﴿ :وهذه القاعدة أمكن اســتفادتها من قوله تعالــى
   g   f  e   d   c   b   a    `   _   ❁]  \  [   Z   Y  X   W

r      q   p   o   n   m   l   k   ji    h ﴾ [التوبة: 34، 35].

مدارك األحكام، السيد محمد العاملي 2: 382.  (1)
المرداوي 5:374.  (2)
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يقول ابن خلدون: «اعلم أنّ األموال إذا كنزت في الخزائن ال تنمو، وإذا كانت في صالح الرعية 
وإعطاء حقوقهم وكّف األذى عنهم نَمت وزكت، وصلحت بهــا العامة وترتبت بها الوالية، وطاب بها 
الزمان، واعتقد فيها العز والمنفعة، فليكن كنز خزائنك تفريق األموال في عمارة اإلسالم وأهله»(1).

3 ـ قاعدة عدم جواز تضييع المال في غير األغراض الصحيحة:
وقــد عبر بعض الفقهــاء(2) عن ذلك بتضييــع المال من غيــر فائدة، والقاعــدة نفس القاعدة 
السابقة مع اختالف، وهو أن تلك السابقة أعّم من هذه، إذ تلك تشمل الموردين: ما إذا لم يستفد 
من المال أصًال، وما إذا استفيد منه ولكنه كان بشكل غير صحيح، بينما هذه الثانية يكون موضوعها 

المورد الثاني فقط، أي: االستفادة غير الصحيحة من المال.

4 ـ قاعدة كون تعطيل الثروات الطبيعة من مصاديق الكفران بالنعمة:
وهذه القاعــدة قابلة لإلثبات على أســاس المنطق الشــرعي كمــا هو معلوم، وقد أشــار إلى 

د باقر الصدر(3). مضمونها المفكّر ُمحم

5 ـ قاعدة لزوم رعاية الستر في بناء األبنية:
وهذه القاعدة لو اعترفنا بها وأثبتناها على أساس الشــرع(4)، فأمكن تعيين حكم موارد متعددة 

على أساسها، ومن جملتها ما يلي:

بناء األبنية مشرفة على دور اآلخرين. –

فتح الكوّة من حائط بحيث أمكن النظر منها إلى داخل الجار. –

ما طرحه بعض الفقهاء من فــرع فقهي، وهو أنه إذا كان الحائط بيــن دارين وكان ملكاً  –
لصاحب الدار الواحدة، فانهدم وامتنع مالكه من بنائه وطلبه مالك الدار األخرى بنيانه، 
وقال له: قد كشفت أهلي فاســتر بيني وبينك، فهل كان عليه أن يستر بينهما إما ببناء أو 
ا ال يتم معه كشــف أهل صاحب الــدار األخرى، أم ال؟ وقد صــرح البعض هنا  غيــره ِمم

بلزوم البناء(5).

انظر: مقدمة ابن خلدون.  (1)
تكملة البحر الرائق، الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي 2، شرح: 210.  (2)

اقتصادنا، السيد محمد باقر الصدر: 619.  (3)
والبحث عن إثباتها موكول إلى فرصة أخرى، ولسنا هنا إال في مقام عرض أّولي للقواعد، ال يعدو عن كونه خطوة أولى تبدأ   (4)

بمثل هذه المباحث.
المهذب، القاضي ابن البراج 2: 575 - 577.  (5)
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ما طرحوه من فــرع فقهي آخر من أنّه إذا لــم يكن الحائط بين الجاريــن، ولم يكن ملكاً  –
ألحدهما، وطلب أحدهما من اآلخر أن يبنيه وامتنع من ذلك، فإن كان مما ينقســم، قســم 
بينهمــا وبنى كلّ واحــد منهما ما يختص به منــه، أو تركه إن لم يكن فــي ذلك ضرر على 
ا ال ينقســم، لزم البناء أو البيع أو تسليمه إلى اآلخر ليبنيه، ويكون له  اآلخر، وإن كان ِمم

دونه إن رضي بذلك(1).

6 ـ قاعدة حرمة ترك الزراعة إذا كان تركها مضّراً باألرض:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لو ملك الشخص أرضاً يحرم ترك زراعتها فيما لو كان هذا الترك 

مضرًا بحال األرض، وذلك للتضييع(2).
وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.

المصدر نفسه.  (1)
كشف اللثام، الفاضل الهندي 7: 613.  (2)
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عميد كلّيّة الشريعة ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي ومذاهبه 
بجامعة دمشق سابقاً

º``jó`≤J

الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله.
وبعد:

فــإنّ فقه العمــران موضوع في غايــة األهمية، وهــو يعبر عــن «المدنية» المتمّمــة للحضارة، 
والحضارة: مجموع المفاهيم عن الحيــاة الدنيا وعما قبلها وعما بعدها، وهي خاصة في كل أمة من 

األمم، فللحضارة بعدان: مادي، وروحي وأخالقي، كما يقول مالك بن نبي.
والمدنية: هي الوســائل واألدوات التي تســاعد على حلّ مشــكالت الحياة، وجعلها أســهل 
وأفضل، وهي عامة، وال تختــّص بها أمة من األمم، وليس لها عالقــة بالعقائد، وتقدم العمران 
مظهر من مظاهر المدنية؛ ألنه يعبر عن الجمال واإلكمال واإلتقان وتحقيق الحاجات األساســية 

في عالم البناء.
وللعمران مساس مباشر بالحياة االجتماعية، فإذا كان منظماً متقناً ومتيناً وكافياً، عاش الناس 
في راحة واســتقرار وأمان، وإذا كان مختال في أحد جوانبه، أربك السكان والمنتفعين به، وأدى إلى 

مشاحنات ومنازعات، ال يحسمها غالباً إال اللجوء إلى محاكم القضاء المختصة.
ل أن يكون عنوان البحث: «المصادر العلمية لفقه العمران» حيث ال يوجد تشريع إسالمي  وأفض
يتناول هذا الموضــوع؛ ألنه موضوع دنيوي محض، وإن كان له انعكاســات على حيــاة الناس، عمًال 
بالحديث الذي أخرجه مســلم في صحيحه عن أنس بن مالك وعائشــة: «أنتم أعلم بأمِر دنياكم»، 
وفــي هذا تفويض للنــاس في أمر العمران، وســائر مصالح الدنيــا في عالم االقتصــاد من زراعة 
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وصناعــة وتجارة، وعالم االجتماع من بناء أســرة، أو مدرســة، أو جامعة، أو معمــل، أو انتقال في 
وســائل المواصالت وغير ذلك، وهو أيضاً دليل واضح على ضرورة العناية بمختلف العلوم الدنيوية، 

وعلى إحالة قضاياها إلى عقول األمة وممارساتها، علماً بأن تعلم هذه العلوم أحد فروض الكفاية.
ويمكن تقسيم المصادر العلمية في فقه العمران إلى ما يأتي:

آيات القرآن واألحاديث النبوية المتعلقة بمادة جذر الكلمات في البناء والعمران، والمســكن  –
والمسجد.

الفقه اإلســالمي وأحكامه في قضايا المرافق العامة ومســائل الجوار والحيطان والسقوف،  –
ومجال القضايا في المحاكم لحل مشكالتها ومنازعاتها.

القواعد الفقهية الكليــة المبينة لمعالم الحق ودفع الظلم، وإنهاء النزاع في حل مشــكالت 
الجوار.

كتب الجغرافية والتاريخ العام والخاص في بيان المواقع، ووضع الخرائط التنظيمية للمدن. –

كتب الحضارة وعلوم الرياضيات والهندسة والجبر والحساب. –

كتب تمصير األمصار وتمدين المدن وتخطيطها، ومراعاة ظــروف الصحة والبيئة وحمايتها  –
في المســاحات المخصصة للمبانــي والحدائق العامــة والخاصة والمتنـزهات، والشــوارع، 
والجســور والمعابر، ووســائل المواصالت فــي البر والبحــر والجو، والمبانــي الحكومية، 

والقصور، ومنازل الحكام، والموظفين، وبيوت المال.

القوانيــن واألنظمــة واللوائح، والتراخيــص اإلدارية، ووضــع خطة عامة للمباني الســكنية  –
والمعامل والمصانع والمرافق العامة وتوابعهــا، والصيدليات والعيادات الطبية واالجتماعية، 

والمراكز الصحية والسجون وغيرها مما تحتاج إليه المجتمعات.

مجموعة القيم األخالقية والمعنوية التي تؤثر في العالقات االجتماعية، وفي تنظيم األنشطة  –
العامة من الجمعيات والمراكز العلمية والثقافية، والمساجد والكنائس وغيرها.

ُبل والسقايات والخانات والتكايا والزوايا والمدارس والجامعات والمعاهد  – كتب األوقاف والس
والمشــافي ودور الحضانة ورعاية المعوقين، وبيوت العجزة والمشــّردين واللقطاء، وتنظيم 
االنتفــاع باألنهار العامة والخاصة، والســواقي وجداول توزيع المياه علــى األراضي من غير 
تلويث، وتمديدات المياه النقية (حق الشرب) والمياه الملوّثة (حق المسيل) وبناء المطارات 
من غير إزعاج الســكان، والفنادق والســكك الحديدية والمكتبات العلميــة العامة، وتنظيم 
الشــوارع الكبيرة والجانبية الخاصة (الحارات) واألســواق، والمتاحــف، والقالع، ومحطات 
الطاقــة واإلنارة وصيانتها، وإعداد وســائل الدفاع المدني، وبناء الموانــئ البرية والبحرية 



أ. د. وهبة مصطفى الزحيلي 67المصادر العلمية لفقه العمران

والجوية، والثكنات العســكرية، والمحاكم القضائية، والنقابات المختلفة للموظفين والعمال 
والمهندســين واألطباء والصيادلة وغيرها، وتوفير مصادر المياه والطاقة، وتشــييد المعامل 
اإلنتاجية، والمؤسســات االســتهالكية، وتحديد األراضي العامة (أراضي الدولة)، والمرافق 
العامة للقرى والمدن، وأســواق المال، وأندية الرياضة وأماكن تربية البهائم وسباق الخيول 

ونحو ذلك.
والعناية بنوافذ الهواء وإضاءة الشمس، ووســائل التدفئة، والحمامات العامة والخاصة، وكيفية 
إغالق األبــواب المحكمة، ونحو ذلك من الســاحات الداخليــة في المنــازل، والخارجية في المدن 

والقرى وزخرفتها، وتوفير الشروط الصحية والبيئية فيها.

٭ ٭ ٭
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د المقدســي (ت 390هـ)، وزارة  – أحســن التقاســيم في معرفة األقاليم، شــمس الدين ُمحم
الثقافة واإلرشاد القومي بدمشق، (1980م).

د بن حبيب البصري  – األحكام السلطانية والواليات الدينية، القاضي أبو الحسن علي بن ُمحم
البغدادي الماوردي (ت 450هـ) ط محمود علي صبيح، القاهرة.

د بن الحســين الفراء الحنبلي (ت 458هـ) مطبعة رستم  – األحكام الســلطانية، القاضي ُمحم
مصطفى الحلبي، القاهرة (1357هـ).

أصول التربية القيمية عند الغزالي، من خالل رسالة له بعنوان «أيها الولد» د. عزت السيد  –
أحمد، مجلة التراث العربي، دمشق، العدد 116.

اإلعالن بأحــكام البنيان، أبو عبد اهللا مجد بــن إبراهيم اللخمي التونســي، في مجلة الفقه  –
المالكي والتراث القضائي المغربي، أعداد (2، 3، 4) 1402هـ/1982م.

آليــات اإلبداع في العمارة اإلســالمية، جميل عبد القادر أكبر، مجلــة المدينة العربية، عدد  –
(78) 1996م.

آيات القرآن المتعلقة بقصص القرآن في شــأن مصير األمم البائــدة، مثل: مدائن قوم عاد  –
وثمود وقوم لوط، وقوم شعيب في اليمن والسعودية واألردن وغيرها.

األحاديث النبوية المتعلقة باألنبياء والرســل الســابقين، وختْم النبوات بخاتم الرســل عليه  –
الصالة والسالم، مثل حديث: «مثلي ومثل األنبياء من قبلي».
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اإلنصاف في معرفــة الراجح من الخالف على مذهب اإلمــام المبجل أحمد بن حنبل، عالء  –
الدين أبو الحسن علي بن ســليمان المرداوي (ت 885هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

1406هـ/1986م.

د الفائز، المعهد العالي للقضاء، الرياض،  – البناء وأحكامه في الفقه اإلسالمي، إبراهيم ُمحم
1406هـ.

بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، عالء الدين أبو بكر بن مســعود الكاساني (ت 587هـ)،  –
شركة المطبوعات العلمية بمصر، ط1، 1327هـ.

تاريخ اإلســالم السياســي والديني والثقافي واالجتماعي، د. حســن إبراهيم حســن، ط6،  –
1962م، مكتبة النهضة المصرية.

التاريخ الكبير، علي بن الحسن بن عساكر، مطبعة روضة الشام، 1329هـ. –

تاريخ األمــم والملوك، ابــن جريــر الطبــري (ت 310هـ)، المطبعة الحســينية المصرية،  –
1326هـ.

تاريخ الحضــارة العربية، جورج حــداد، راتب الحســامي، مطبعة العلوم واآلداب هاشــمي  –
إخوان، دمشق.

د بن فرحون المالكي،  – تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، برهان الدين ُمحم
دار الكتب العلمية، بيروت، 1301هـ.

د الشيباني الشنقيطي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1995م. – تبيين المسالك، ُمحم

د محمود، الرياض، دار العلوم للطباعة والنشر،  – د بن ُمحم التراث الجغرافي اإلسالمي، ُمحم
1419هـ/1999م.

الترغيب والترهيب، الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656هـ)/ مكتبة ومطبعة  –
مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط1.

الجدار: القضاء بالمرفق، عيسى بن موسى (ت 386هـ/1996م). –

جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت المالية، د. علي أحمد الندوي، طبع شركة الراجحي  –
المصرفية لالستثمار، ط1، 1421هـ/2000م.

جوهر التمدن اإلسالمي، دراسات في فقه العمران، د. مصطفى بن حموش، دار قابس، بيروت. –

حسن المحاضرة، جالل الدين السيوطي، 1299هـ. –

حلب، عمارة المدينة القديمة، محمود زين العابدين، معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب. –
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حلب بين التاريخ والهندسة، د. محمود فيصل الرفاعي، معهد التراث العلمي العربي، جامعة  –
حلب 1996م.

حلب المدينة الخالدة، عاصمة الثقافة اإلسالمية، هيئة الموسوعة العربية، دمشق. –

الخطط التوفيقيــة الجديدة لمصر، علي باشــا مبــارك، الهيئة المصرية العامــة للكتاب،  –
القاهرة 1980م.

دراســات في تاريخ المدن العربية اإلسالمي، ناجي عبد الجبار، شــركة المطبوعات للتوزيع  –
والنشر، بيروت 2001م.

د بن أحمد بن إبراهيــم األدرنوي كامي  – رياض القاســمين، أو فقه العمران اإلســالمي، ُمحم
الحنفي أفندي، تحقيق مصطفى بن حموش، دار البشائر، دمشق، 1421هـ/2000م.

السياســة العمرانية العثمانية تجــاه الهجرة األندلســية، د. مصطفى بن حمــوش، المجلة  –
التاريخية العربية للدراسات العثمانية، العدد 11، 12، 1995م.

سيرة عمر بن الخطاب 3، الشــيخ علي الطنطاوي وأخيه ناجي الطنطاوي، مطبعة الترقي  –
بدمشق 1355هـ.

الشام عاصمة الثقافة العربية، الموسوعة العربية بدمشق. –

د بن أحمد  – الشــرح الصغير على أقرب المســالك إلى مذهب مالك، الشــيخ أحمد بن ُمحم
د الصاوي الخلوتي، طبع دار  العدوي الشــهير بالدردير، مع حاشــية الشــيخ أحمد بن ُمحم

المعارف، مصر 1395هـ.

شرح القواعد الفقهية، الشيخ أحمد الزرقاء، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 1403هـ/1983م. –

عمارة األرض في اإلسالم، جميل أكبر، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت 1998م. –

فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر البالذري البغدادي، القاهرة 1319هـ/1901م. –

صبح األعشى، أحمد بن عبد اهللا القلقشندي (ت 121هـ) المطبعة األميرية، 1331هـ/1931م. –

د، القاهرة، 1356هـ. – فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني، الكمال بن الهمام، مطبعة مصطفى ُمحم

فقه العمران اإلســالمي من خالل األرشــيف العثمانــي، د. مصطفى بن حمــوش، دبي، دار  –
البحوث اإلسالمية وإحياء التراث، 1421هـ/2000م.

د الفرسطائي النفوسي (ت504هـ). – القسمة وأصول األرضين، أبو العباس، أحمد بن ُمحم

القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر، عيســى بن موســى بن أحمــد التطيلي، المكتبة  –
الوطنية الجزائرية، مخطوط رقم (1298).
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د بن حارث بن أســد القيرواني األندلســي،  – قضــاء قرطبة وعلماء إفريقية، أبو عبد اهللا ُمحم
الشهير بالخشني (ت 301هـ) مكتبة الخانجي، القاهرة 1994م.

القيم في اإلسالم، صالح الدين رسالن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 1990م. –

القيم والعادات االجتماعية، فوزية دياب، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 1966م. –

الكامل في التاريخ، علي بن األثير الجزري، أحمد ومصطفى الحلبي 1303هـ. –

كتاب الحيطان: أحكام الطرق والســطوح واألبواب والمســيل والحيطــان، المرجع الثقافي،  –
القرن الرابع الهجري، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 1994م.

كتاب دعاوى الحيطان والطرق ومسيل الماء، للصدر الشــهيد، حسام الدين عمر، مخطوط  –
رقم 2088، مكتبة السليمانية، اسطنبول.

كتاب الروضتين فــي أخبار الدولتين: النورية والصالحية، شــهاب الديــن عبد الرحٰمن بن  –
إسماعيل المقدسي (ت 665هـ) مؤسسة الرسالة، بيروت، 1997م.

كتاب الصلــة، خلف بن عبد الملك أبو القاســم، ابن بشــكوال (ت 578هـ) مكتبة الخانجي،  –
القاهرة 1994م.

الكوفة: نشأة المدينة اإلسالمية، هشام جعيط، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت 1986م. –

لوحات مضيئة في الحضارة العربية اإلسالمية، د. شوقي أبو خليل، د. نزار أباظة، دار الفكر  –
بدمشق، 2007م.

مآثر الخالفة في معالم الخالفة، أحمد بن عبد اهللا القلقشندي (ت 812هـ) مطبعة الحكومة،  –
الكويت 1985م.

د الخضري، ط5، مطبعة االســتقامة،  – محاضــرات في تاريخ األمم اإلســالمية، الشــيخ ُمحم
القاهرة 1364هـ/1945م.

محاضرات في تاريخ العلــوم، د. فؤاد ســزكين، الريــاض 1399هـ/1979م، مجلة البحوث  –
والترجمة والنشر والتأليف.

مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب بدمشق. –

مجموعة أبحاث في الحضــارة العربية اإلســالمية والمجتمع العربي، مطبعة جامعة دمشــق  –
1383هـ/1963م.

المدينة اإلسالمية، عبد الستار عثمان، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 1988م. –

المدينة الفاضلة، أبو نصر الفارابي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر 1985م. –
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المدينة والسلطة في اإلسالم، نموذج الجزائر في العهد العثماني، مصطفى بن حموش، دار  –
البشائر ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، دمشق 1999م.

د القرشــي، الشــهير بابن اإلخوة، الهيئة  – د بن ُمحم معالم القربة في أحكام الحســبة، ُمحم
المصرية العامة للكتاب، 1976م.

معجم البلدان، ياقوت الحموي، ط بيروت 1955م. –

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهــل إفريقية واألندلس والمغرب، أبو العباس  –
أحمد بن يحيى الونشريســي التلمســاني الفاســي (ت 914هـ) وزارة األوقــاف المغربية، 

الرباط 1401هـ.

د الشــربيني الخطيــب، مطبعة البابــي الحلبي،  – مغنــي المحتاج إلى شــرح المنهــاج، ُمحم
1352هـ/1933م.

د بن  – المغنــي على مختصر الخرقــي (ت 334هـ)، موفــق الدين عبد اهللا بــن أحمد بن ُمحم
قدامة المقدسي، دار المنار، القاهرة، ط3، 1367هـ.

مقدمة تاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، عبد الرحٰمن بن  –
خلدون، المطبعة األميرية بمصر، 1284هـ.

من معالم العمران اإلســالمي: قرابة النســب وقرب المــكان، مصطفى بــن حموش، مجلة  –
األحمدية، العدد الثاني، 1998م.

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين أبو المحاســن يوســف األتابكي (ت  –
874هـ) المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.

الهندســة اإلنشــائية في مســاجد حلب، نجوى عثمان، معهد التراث العلمــي العربي، حلب،  –
1992م.

الوقف والبيئة، حجج وأدلة، د. عزة الرباط، دار الفكر بدمشق، 2009م. –

الوقف ودوره فــي إدارة وتخطيط المدن اإلســالمية القديمة، مصطفى بــن حموش، مؤتمر  –
الوقف اإلسالمي 1997م، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين.
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خبير الوعظ واإلرشاد بوزارة األوقاف والشؤون الدينية، 
سلطنة ُعمان
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لقد عنى اإلسالم عناية بالغة بحقوق اإلنسان، فحفظ دمه وماله وعرضه، ومنع التعرض له بما يزعجه 
أو يخيفه، فقد روى اإلمــام الربيع بن حبيب في صحيحه عن أبي عبيدة مســلم بن أبي كريمة التميمي عن 
ع مسلماً روعه اهللا يوم القيامة»(1) كما جاء  ه قــال: «من روجابر بن زيد قال: بلغني عن رســول اهللا ژ أَن
عنه ژ فيما رواه الربيع: «من قتل معاهداً لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها يوجد من مســـيرة خمسمئة 
د ژ في  عام»(2)، إن الميثاق العالمي اإلســالمي لحقوق اإلنسان، والذي جاء على لســان نبّي الرحمة محم
آخر حّجة حجها، والمعروفة بحجة الوداع لهي شــاهد حّي وملموس على تكريم اإلســالم لإلنســان أّياً كان 
وكيفما كان، في حال الســلم أو حال الحرب، «إن دماءكم وأموالكـــم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شـــهركم هذا في بلدكم هذا»(3)، وإذا كان العالم اليوم يتغنى بوضعه بعضاً من المبــادئ المتعلقة بحقوق 

الناس عامة ِإال أن هذه المحاوالت لم تزل تتعثر، وفيها من الثغرات ما ال يخفى، وكثير منها انتقائي.
  j i  h  g f  e  d   c  b  a  `  _ ﴿ :إن قول اهللا تعالى
o  n  m  l   k ﴾ [اإلســراء: 70] نّص صريح على وجوب احترام حقوق اإلنسان مهما كان 

دينه أو لونه أو عرقه أو جنسه.
لم تكن تلك الدعوات مجرد شــعارات ال تبصر النور، أو مجرد أماني ال أثر لها على الواقع أو 
أحالم يصعب تحقيقها، َوِإنَما تخلّق بها المســلمون ســواء أكانوا فاتحين مبشــرين أو كان العدو قد 

صحيح الربيع، كتاب اإليمان والنذور، الباب (53) في الترويع، رقم الحديث (711).  (1)
ن. م، رقم الحديث (965).  (2)

صحيح مسلم، باب حجة النبي، رقم الحديث (1218)، 889/2.  (3)
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غزاهم في أرضهم، فجاهدوه في ســبيل اهللا بألسنتهم وأسنتهم من غير حيف وال جور، وال أدل على 
ذلك من بقاء أقليات غير مســلمة في عقر ديار اإلســالم وممالكه، فلم تجفف ينابيع النصرانية في 
دمشــق وهي عاصمة الدولة األموية، ولــم يصبح النصارى أثرًا بعد عين فــي بغداد عاصمة الدولة 
العباســية، ولم يزل منهم بــاق في حاضرة الخالفــة العثمانية، ولم يكن اإلمــام الصلت بن مالك 
الخروصي لينقّض على نصارى سقطرى ِإال بعد نقضهم العهد وإخالفهم الوعد، واستباحتهم حرمات 

المسلمين من دماء وأعراض وأموال.
إن العهــد (الوثيقــة) الذي كان زمن اإلمــام الصلت بن مالــك الخروصي في القــرن الثالث 
الهجري، والذي وجهه لقادة جيشــه المتوجهين لنصرة المسلمين المغدور بهم ليجلي حقائق كثيرة، 
دية، منها وجوب النصرة، وحماية األرض والعرض، والذود عن  تنبئ عن روح إســالمية وأخالق محم
الحياض، وحفظ الدين والذمار مع مراعاة حقوق اإلنســان ســواء أكان مسلماً أو غير مسلم، وسواء 

أكان في حال الحرب أو حال السلم.
لقد أطنب اإلمام 5 في وصاياه، وشــدد على جنده ليكونوا أكثر حذرًا من أن تأخذهم نشوة 
النصر فيبغوا بغير الحق، أو يتجاوزوا مبدأ العدل اإلســالمي، أو يخرجوا عــن الوصايا اإللٰهيّة في 
حربهم المحاربين والناكثين من النصارى، مؤكدًا لهم أيضاً ضرورة رفع الظلم عن المسلمين، وبذل 

الجهد واستفراغ الوسع في تخليص نساء المسلمين من قبضة المحاربين.
لم يغفل اإلمــام التأكيد على قادة جيشــه ضرورة اإلنصــاف وتحري العدل بين جميع ســكان 
سقطرى من المسلمين إباضية كانوا أو غير إباضية، اتباعاً لمسلك أسالفه، الذين أثر عنهم القول: 
«الناس منا ونحن منهم ِإال مشــركاً باهللا عابد وثــن، أو كافرًا من أهل الكتــاب»، وقول أبي حمزة 
الشــاري: «ال أخالف وصيّة شيخي (يعني: أبا عبيدة مســلم بن أبي كريمة التميمي، ت145هـ) الذي 
أوصاه بقوله: ال تقتلوا طفًال وال شيخاً وال امرأة»، وذلك يوم خروجهم في اليمن في عهد آخر خلفاء 

د. بني أمية مروان بن محم
وإذا بغى فريق من المســلمين فقد نص فقهاء اإلباضية «ال ســبيل على أمــوال الباغين» «فإذا 
انقضــت الحرب فما وجد من الســالح أو متــاع أو مال في العســكر، لم يحل غنيمتــه وال إتالفه، 

وال إتالف طعام، وال شيء سواه»(1).
إن العهد يجســد لنا صورة اإلســالم الناصعة من حيث حســن التعامل ووجوب العدل مصداقاً 

   À   ¿   ¾½   ¼   »     º   ¹ ¸   ¶   µ   ´   ³   ² ﴿ :لقولــه تعالــى
Ð   Ï   Î      Í   ÌË   Ê   ÉÈ      Ç   Æ    Å   Ä   ÃÂ   Á ﴾ [المائدة: 2].

أبو بكر الكندي، المصنف، 232/11.  (1)
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لقد تنفّس العالم الصعداء بفتوحات المســلمين، فكانت بردًا وسالماً، حرية في العقيدة، وحقاً 
في التعبير، ﴿ Ô  Ó    Ò  Ñ ﴾ [البقرة: 256].

الكنائــس ال تهدم، والراهــب ال يقتل، والعهدة العمرية خير شــاهد، لم تعرف في قاموســهم 
محاكم التفتيش وال حرب اإلبادة، وال سياســة األرض المحروقة، بل ﴿ {  ~  ے  ¡   
¢  £    ¤  ¥  ¦  §  ¨©   ª    »  ¬  ® ﴾ [البقــرة: 208]، فمــا عــرف 
العالم فاتحاً أرحم من المســلمين. لم يشــرع اهللا الجهاد إال لصّد العدوان، وردع البغاة، ومن هنا 

فال يتحول إلى إفساد في األرض.
ن ينتمون إلى هذه األّمة قد شــانوا اإلسالم بما يأتونه من أفعال تتصادم وأخالقيته  إن بعضاً ِمم
 ﴾ s  r    q  p  o   n  m  l  k  j  i ﴿ :ــن قال اهللا فيهم وعدالته، ولعل هؤالء ِمم
[الكهــف: 104]، تكفير لمن خالفهم في الرأي والفكر، واســتباحة دماء قوم أبرياء من أطفال ونســاء 
مســلمين، وقتل لغير المســلمين دون ســابق دعوة أو إنذار، ودون ارتكاب جــرم أو إلحاق أذى. إن 
المخالفة في العقيدة وتباين الدين ليس مدعاة لسفك الدم وإزهاق الروح، فحقّ الحياة حق مشترك 

بين جميع البشر.
لقد حوى عهد اإلمام الصلت بن مالك دررًا وجواهر من القيم والمثل اإلســالمية، ويمكن 
اعتباره وثيقة عالمية في حقوق اإلنسان، وهو مصدر موثوق يعبر عن كيفية تعامل المسلمين مع 

ـ . غيرهم ـ وإن كان اآلخر معتدياً 

٭ ٭ ٭
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هو اإلمام الصلت بن مالك بن عبد اهللا بن مالك الستالي األزدي الخروصي الناسك العادل(1)، 
من أشــهر أئمة ُعمان في القرن الثالث الهجري، كان مثاالً في الزهد والتواضع، وحســن الســيرة، 

ازدهر العلم، وكثر العلماء في عهده(2)، وكان منهم والمقدم فيهم.

:áeÉeE’ÉH  ¬à©jÉÑe

بويع باإلمامة في اليوم الذي توفي فيه سلفه اإلمام المهنا بن جيفر، وذلك عام 237هـ ، وكان 
د بن علي القاضي وســليمان بن  هناك من الفقهاء الراســخين أبو المؤثر الصلت بن خميس، ومحم

حميد بن رزيق، الصحيفة القحطانية، ط، 2008م، 432/3.  (1)
محمد ناصر، سلطان الشيباني، معجم أعالم اإلباضية بالمشرق، ط1، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1427هـ ، 2006م، ص 248.  (2)
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د بن محبوب وزياد بن الوضاح وبشــير بن المنذر ورباط بن المنذر  الحكم والوضاح بن عقبة ومحم
د بن أبــي حذيفة وهاشــم بن الجهم وعبيد اهللا بــن الحكم وعلي بن صالــح وعلي بن خالد  ومحم

والحسن بن هاشم.
د بن محبــوب والمعلى بن منير  د بن علي وبشــير بن المنذر ومحم أن محم قال أبو المؤثر: ِإال

وعبيد اهللا بن الحكم كانوا هم المقدمين في البيعة للصلت بن مالك 5 .
قال أبو قحطان: أجمعوا علــى إمامة الصلت وواليته، ووالية من قدمه من المســلمين، وأجمعوا 

على نصرته وتحريم غيبته(1).
عّمــر اإلمام الصلت بن مالك مــا لم يعّمر أحد مــن قبله، إذ دامت إمامتــه أكثر من خمس 
وثالثين ســنة، حتى ثقلت قدماه، لكنه بورك في ســمعه وبصره وعقله وسائر حواسه، ورغم ذلك 
مة أبو قحطان ـ وهو من أشّد أنصاره ـ فسار الصلت بن  فإن الفتنة أطلت برأســها، حتى قال العال
مالك بالحق في ُعمان ما شاء اهللا حتى فني أشياخ المسلمين جملة الذين بايعوه، ال نعلم أن أحدًا 
منهم فارقه، وعمر الصلت بــن مالك في إمامته ما لم يعمر إمام من أئمة المســلمين فيما علمنا 
حتى كبر، ونشــأ في الدولة شباب، وناس يتخشــعون من غير ورع، يظهرون حب الدين، ويبطنون 
ا كبر وضعف(2). وال شك أن العالمة أبا قحطان  حب الدنيا... فلما طال عمر الصلت عليهم ملّوه لَم
يغمز بهذا القول الشــيخ القاضي موســى بن موســى(3) ومن معه من الذين كانوا سبباً في اعتزال 

اإلمام الصلت بن مالك.

:∂dÉe  øH â∏°üdG  ΩÉeE’G  (∫õY)  ∫GõàYG

لقد تولّى كبر المعارضة، وشدد االنتقاد على اإلمام الصلت بن مالك الشيخ القاضي موسى بن 
موســى ومن أيده، إذ أقبلوا من كل حدب وصوب، يريدون التغيير، تحت شــبه عدة منها: كبر ســن 
الصلت بن مالك علماً بأنه لم يفقد حاســة من حواســه، َوِإنَما ثقلت قدماه فقــط، (إن الصلت بن 
مالك صار إلى حد الضعف والزمانة والعجز، وخاف المسلمون ذهاب دولتهم، وزوال نعمتهم، وكان 
موسى بن موسى في وقته هو شيخ المسلمين، وإمام أهل الدين)(4)، فخشي الصلت الفتنة، فترك دار 

نور الدين السالمي، تحفة األعيان، بسيرة أهل ُعمان، 162/1.  (1)
ن.م 163/1.  (2)

عالم كبير، وقاض مشهور، ورث العلم عن أبيه شيخ اإلسالم موسى بن علي، عرف بالوزير األكبر في عهد اإلمام الصلت، كان   (3)
المحرك األكبر لعزل اإلمام الصلت، قام اإلمام عزان بن تميم بعد أحداث عدة بعزله عن القضاء، قتل في بلدة إزكي، وكانت 

من بعده فتنة، انقسم الفقهاء إلى طائفتين كبيرتين. محمد ناصر، الشيباني، معجم أعالم اإلباضية بالمشرق، ص 464.
السالمي، تحفة األعيان، 198/1.  (4)
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الحكم، وتخلى عما يدل أنه ولي األمر، ولزم داره، رغم أنه يمتلك قوة ضاربة وشرعية تؤهله لردع 
موسى بن موسى، لكن زهده في األمر منعه من ذلك.

د بــن جعفر: إن الصلت بن مالك صار إلى حــد الضعف والزمانة والعجز  قال األزهر بن محم
عن القيام باإلمامة، وخاف المسلمون ذهاب دولتهم، وزوال نعمتهم، وكان موسى بن موسى هو شيخ 
المســلمين وإمام أهل الدين، فاجتمع إليه أخالؤه، وساروا لينظروا فيما فيه عز الدين، فلما صاروا 
(بفرق) مكثوا بها، وكانت الرســل فيما بينهم وبين اإلمام، فقال اإلمام: ما يطلبون؟ قالوا: قد صرت 
على حد الضعف، ويخافون ذهاب الدولة، ويســألونك أن تعتزل حتى يقــوم رجل يحيي به اهللا هذا 
الديــن، قال اإلمام: أنظر فــي ذلك، فبقوا أياماً ينتظــرون رأيه، ثُم عزم على االعتزال... وأرســل 

إليهم أني قد اعتزلت(1)، فلينظر المسلمون األصلح لهم ولدينهم.
على إثر تلك األحداث انقسم الفقهاء، قسم موال للصلت، مصّر عليه، الئم ومشدد على الشيخ 
القاضي، وقسم مؤيد للشــيخ، مصوب ِلما فعل، ومنهم من توقف، وكلهم في العلم راسخون، وبذلك 
انقسم الفقهاء إلى فرقتين كبيرتين فرقة الطائفة الرســتاقية ذات الموقف المتصلب من موسى بن 
مة الفقيه األصولي ابن بركة، وفرقة الطائفة النزوانية ذات الموقف الذي  موسى، وعلى رأسها العال

مة المحقق أبو سعيد الكدمي. يدعو إلى الكّف عن الخوض فيما جرى، وعلى رأسها العال

:∂dÉe  øH â∏°üdG  ΩÉeE’G  ó¡Y  »a  »ª∏©dG  QÉgOR’G

إن نظرة ســريعة إلى ذلك العدد الكبير من الفقهاء الذين شــهدوا وتممــوا اختيار الصلت بن 
مالــك ليدل داللة واضحة علــى االزدهار العلمي والفقهــي في عهده، ولو لم يكــن من بين أولئك 
د بن محبوب وأبو المؤثر الصلت بن خميس لكان ذلك كافياً في الداللة على التقدم  الفقهاء إال محم
العلمي في عهده، فأبو المؤثــر الصلت بن خميس (ت 278هـ) عالم كبير، وفقيه جليل، ال يبرم أمر، 
وال ينقض، وال يعقد وال يحل إال بعد أخذ مشورته، وهو واحد من ثالثة ضرب بهم المثل في ُعمان، 
فقيل: «رجعت ُعمان إلى أصم وأعرج وأعمــى»، وكان أبو المؤثر هو األعمى، بايع الصلت بن مالك، 
د بن محبوب بن  وأصر على إمامته، واشــتد على مناوئيه، وبايع عزان بن تميم، حمل العلم عن محم
الرحيل. من مؤلفاته: األحداث والصفات، وتفسير آيات األحكام، وله فتاوى وأجوبة كثيرة مبثوثة في 

كتب فقهاء اإلباضية(2).
د بن محبوب فهو من كبار فقهاء اإلباضية (... ثُم ولى المســلمون من بعده الصلت بن  أما محم
مالك في اليوم الذي مات فيه المهنا بن جيفر، وكان هناك بقايا من أشــياخ المســلمين وفقهائهم 

ن.م 198/1.  (1)
ناصر والشيباني، معجم أعالم اإلباضية بالمشرق، ص 248.  (2)
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د بن محبوب، فبايعــوا الصلت بن مالك على ما بويع عليه  ورئيســهم وإمامهم في العلم والدين محم
د بن محبوب بأنه إمام الحركة  أئمة العدل من قبله، فسار بالحق والعدل)(1)، واعتبر الجعبيري محم
العلمية(2)؛ ألنه رئيس أشــياخ المســلمين، وهو يتولى للصلت بن مالك قضاء أهم مدينة ُعمانية بعد 
نزوى آنذاك وهي صحار قصبة ُعمان، وعاصمتها أيام اإلمام الشهيد الجلندى بن مسعود (ت134هـ)، 
د بن محبوب(3)،  إذا علــم رأي محم بل إن الصلت بن مالك ال يطمئــن لرأي وإن قال به من قال ِإال

فهو عالم عالمة إمام العلماء(4).
البشــير بن المنذر (ت237هـ) هو عالم فقيــه عاصر اإلمام المهنا بن جيفــر، كان مقدماً في 

اختيار الصلت بن مالك، كان محتسباً في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر(5).
مة موسى بن علي والد موسى بن موسى، كان من  أما الوضاح بن عقبة فقد حمل العلم عن العال

رجال دولة اإلمام المهنا بن جيفر، كان قوله الفصل، مجتهد(6).
د بن الحواري المعــروف باألعمى، كان ثالث ثالثة مــن علماء ُعمان في  وكان في عهــده محم
عهده، وكان أجمعهم علماً وفقهاً، توقف في شان موسى بن موسى، له جامع أبي الحواري في خمسة 

أجزاء، وتفسير خمسمئة آية، وله زيادات على جامع ابن جعفر(7).
إن العلماء الذين كانوا في عهد اإلمام الصلت بن مالك ال يمكن عدهم وأكثرهم مجتهد(8)، وقد 
أورد السالمي أسماء علماء كثيرين كانت لهم مواقف متباينة مع أو ضد أو متوقف عن الخوض فيما 
جرى لإلمام الصلت بن مالك، وهؤالء لهم أقدام راســخة في فقه اإلباضية، وكتبهم متداولة معمول 

بها معتمدة.
إن األحداث التي جرت في آخــر عهد الصلت بن مالك رغم ســلبياتها إال أنه خرج من رحمها 
مدرستان فكريتان كبيرتان، المدرسة الرستاقية، ويتزعمها عميدها ابن بركة، فقعد القواعد، وأصل 
المســائل، منبهاً إلى عدم االســتعجال، فكان كتاب الموازنة البن بركة، وكتــاب األحداث والصفات 
ألبي المؤثر وغيرها من الكتب القيمة، وأما المدرسة النزوانية ويتزعمها عميدها أبو سعيد الكدمي، 

فرحات الجعبيري، نفحات من السير، 1421هـ ، 2001م، 41/5.  (1)
ن.م 40/5.  (2)
ن.م 93/5.  (3)

حميد بن رزيق، الصحيفة القحطانية، ط، 2008هـ ، 433/3.  (4)
ناصر، الشيباني، معجم أعالم اإلباضية بالمشرق، ص 70.  (5)

ن.م /496.  (6)
من.م /379.  (7)

السالمي، تحفة األعيان، 196/1.  (8)
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فقد بذل جهده لطي اآلثار السلبية، فأسفر مسلكه عن بزوغ موسوعته المعتبر، وموسوعته االستقامة، 
أصل فيهما مســائل سياســية واجتماعية عديدة، وقد أعجب اإلمام الســالمي أيما إعجاب بمســلك 
الكدمي حتى لقبه بإمام المذهب، فالعراك الفكري أوجد فقهاء راســخين، وجعل المجتمع في حالة 
حراك علمي ومناظرات صقلت المواهب، وشاع االجتهاد في مســائل لم تكن لتولى تلك العناية من 
قبل، وبرزت على الســاحة كتــب فقهية وأصولية، صــارت معتمدة في فقه اإلباضيــة ككتاب المعتبر 
واالســتقامة والجامع المفيد للكدمي، واالهتداء للكندي، وكتب الجامع والموازنة والتعارف وغيرها 

البن بركة.

:∂dÉe  øH â∏°üdG  ΩÉeE’G  ó¡Y  »a  ájôμ°ù©dG  I qƒ≤dG

ورث اإلمام الصلت بن مالك القوة العسكرية التي أنشأها سلفه المهنا بن جيفر خاصة البحرية 
منها، وقد أورد اإلمام نور الدين الســالمي ما يدل على القــوة المتعاظمة البرية والبحرية في عهد 
اإلمــام المهنا بن جيفر، فاجتمع لــه في البحر ثالثمئة مركــب، مهيأة لصد العــدوان، وكان لدى 
مة الصبحي:  المهنا في مدينة نزوى وحدها سبعمئة ناقة وستمئة فرس على أهبة االستعداد، قال العال
«بلغني أنه كان عند المهنا بن جيفر تســعة آالف مطيــة أو ثمانية آالف مطية، قــال: ولعلها لبيت 
المال، وكانت عساكره بنزوى عشرة آالف مقاتل، وهؤالء بنزوى خاصة فكيف بعساكر غيرها، وكثرت 
الرعايا في زمانه حتى بلغ ســكان ســعال ـ وهي محلة في نزوى ـ أربعة عشــر ألفاً»(1). ال غرابة إذا 
كانت ُعمان في عهده وعهد من ســبقه إمبراطورية مترامية األطراف شملت الجزيرة العربية والهند 
والســند(2)، ولم تكن ُعمان خاضعة للدولة العباســية، بل عاصر اإلمام الصلت بن مالك ســتة من 

العباسيين وهم: المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد(3).

إن هذه القوة البحرية والبرية لم تكن وليدة في عهد اإلمام الصلت، وإنما عمل الصلت على البناء 
عليها، فقد كان لإلمام غسان بن عبد اهللا (ت207هـ) قوة استطاع بها تأديب القراصنة، بل كان أول من 
اتخذ أســطوالً بحرياً من أئمة ُعمان (وكان البوارج ـ كفار الهند ـ يقعدون بأطراف ُعمان، ويسلبون منها 

ويسبون، ويمضون إلى ناحية فارس والعراق، فكانوا فيما بلغنا يسيرون بناحية دبا وجلفار)(4).
يبدو أن الُعمانيين قد اســتعدوا لكل طارئ، واســتفادوا من موقع دولتهم المطلة على عدد من 
البحار، الممتدة إلى مساحات شاسعة من األرض، فاعتنوا بقوتهم البرية والبحرية معاً منذ القرون 

السالمي، تحفة األعيان، 150/1.  (1)
سليمان بن خلف الخروصي، مالمح من التاريخ الُعماني، ط3، مكتبة الضامري، 1422هـ ، ص 118.  (2)

وزارة اإلعالم، ُعمان في التاريخ، 1995م، /157.  (3)
السالمي، تحفة األعيان، 123/1.  (4)
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ا مكنهم من صد هجمات عديدة من األمويين والعباســيين ثُم من القادمين من  األولى الهجرية، ِمم
الغرب كمســتعمرين ومحتلين، فموقع ُعمان التاريخية مع ُعمان األم يســيل لعاب كثير من الطامعين 
والطامحيــن. وال أدل على ذلك من كثــرة القالع والحصون واألســوار والتحصينات المنتشــرة في 

مساحات شاسعة من األرض الُعمانية.
لقد عني الُعمانيون عناية بالغة بالجانب العســكري، ولذلك استطاعوا أن يصدوا كثيرًا من 
الغارات التي شنت عليهم، بل تطور األمر إلى أن صار الُعمانيون قوة يحسب لها ألف حساب في 
المعادالت اإلقليميــة والدولية، وانتقلوا من مرحلة صد الغارات إلى مرحلة ما يمكن أن نســميه 
بالضربات االســتباقية، وســاهموا مســاهمة فاعلة في عمليات التحرير وتجلى ذلك أيام األئمة 
اليعاربة، إذ لم يكتف الُعمانيون بمقارعة البرتغاليين وإخراجهم من ُعمان، َوِإنَما تتبعهم اإلمام 
سلطان بن ســيف في كافة الخليج، وأكمل خلفه اإلمام سيف بن ســلطان فأنزل البرتغاليين من 
صياصيهم من الهند والســند، ثم تتبعهم في شــرق أفريقيا، فورث أموالهم وديارًا قد اســتولوا 
عليها، فصارت ُعمان إمبراطورية مهابة الجانب، حتى لقب اإلمام سيف بن سلطان اليعربي بقيد 
األرض، لما آل بيديــه من قوة عظيمة، فقد جاء في تحفة األعيان بســيرة أهــل ُعمان «وحارب 
النصارى في جميع األقطار، وعمل لهم مراكب عظيمة في البحر، وعظم جيشــه، وقوي سلطانه، 
حتى قيل: إنه اجتمع له في الجيش الذي دخل به الهند ستة وتسعون ألف عنان»(1)، وتوعد ملك 
البرتغال الُعمانيين في رسالته الموجهة إلى اإلمام ســيف بن سلطان، فرد عليه اإلمام: «... قد 
حصل الوقوف على هذه الكتبة الشــاهرة لقولكم: إن اهللا قد نزع الرحمة من قلوبكم، فهذا من 
أقبح عيوبكم وأشد وأشنع،...من تعلق باألصول لم يبال بالفروع، ونحن المؤمنون حقاً، ال يصدنا 
عنكم عيب، وال يدخلنا شــك، وال ريب، والقرآن علينا قد نزل، رحيم بنا لم يزل، وخيولنا برية 
وبحرية، وهممنا ســامية عليــة، إن قتلناكم فنعــم البضاعــة، وإن قتلتمونا فبيننــا وبين الجنة 
ساعة»... وقولكم: «قلوبكم كالجبال وعددكم كالرمال»؛ فالجزار ال يبالي بكثرة الغنم الكثيرة، 
وإن اهللا مع الصابرين... إن عشــنا عشنا ســعداء، وإن متنا متنا شــهداء، أال إن حزب اهللا هم 
 ﴾ ²  ±   °  ¯   ®   ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥   ¤ ﴿ الغالبون
[مريم: 89، 90]، فقل لصاحبك إذا رّصع وشيّد مقالته حصل الوقوف على هذا الكتاب كصرير باب 
وطنين ذبــاب ﴿ 4  5  6 ﴾، ﴿ 7  8  9  :  ; ﴾، وما عندنا بعد ذلك إال الخيل، 
ُتمطر بالويل، والنار مظهرة العار، والســيوف مســقية بالحتوف، والسالم على من اّتبع الهدى، 

وخشي عواقب الردى، وأطاع الملك األعلى، واختار اآلخرة على األولى(2).

السالمي، تحفة األعيان، 98/2.  (1)
السالمي، تحفة األعيان، 109/2.  (2)
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ولم يفت أئمة وسالطين البوسعيديين هذا الجانب، فقد عني اإلمام أحمد بن سعيد البوسعيدي 
بالقوّة العسكرية، لذلك استطاع أن ينجد أهل العراق عندما استنجدوا، ويخلصهم من الفرس، وقد 
أّدى ذلك إلى تقارب واعتراف عثماني بالدور الُعماني، بل كان ســالطين العثمانيين يدفعون مكافأة 

سنوية لإلمام أحمد بن سعيد ومن بعده(1).
ــخت أقدام الُعمانيين في مواطن كثيرة،  وفي عهد الســلطان سعيد بن سلطان البوســعيدي ترس
ت الدولة من آســيا إلى أفريقيا، واتخذ الســلطان سعيد بن ســلطان عاصمتين في آن واحد،  وامتد

أحدها في آسيا وهي مسقط، واألخرى في أفريقيا وهي زنجبار(2).
٭ ٭ ٭

»°UhôîdG  ∂dÉe  øH â∏°üdG  ΩÉeE’G  ó¡Y  :»fÉãdG  åëÑªdG

كانت جزيرة ســقطرى جزءًا من اإلمبراطورية الُعمانية، ولإلمــام الصلت بن مالك وال عليها، 
يمثله، ويدير شــؤونها، ومن خالل عهد اإلمام ووثيقته نســتنتج وجود تنوع ثقافي إسالمي في غالبه 
إباضي ـ ســنّي، مع وجــود أقلية ال بأس بها من النصــارى، الذين هنئوا بالعيــش تحت ظل وعدالة 
اإلســالم، ولكنهم مع ذلك ظلت عالقاتهم مع بني جلدتهم من نصارى الحبشة في أشدها، ووصلت 
في عهد اإلمام إلى درجة تعاون نصارى ســقطرى مع نصارى األحباش، وهو ما يمكن أن يطلق عليه 

بظهور الطابور الخامس في الجزيرة.
قد تصبح األقليات المدخل في تحقيق ما يطمح إليه المغرضون من إثارة الفتن في جسم األمة 

اإلسالمية، وقد يتم استغالل تلك األقليات والتغرير بها بالعزف على الوتر الديني.
إن مشــكلة األقليات لم تزل ورقة مســاومة وعامل ضغط، فهي العصا الغليظة التي يتم التلويح 

بها لتحقيق أي مأرب من المآرب.
ال يعني ذلك أن كل أقليــة هي طابور خامــس، َوِإنَما قد ينطبق ذلك على من يتم اســتغالله، 
بدليل أن نصارى سقطرى لم يجمعوا على نقض العهد، َوِإنَما قســم منهم، كما أن استقراء التاريخ 

يبين لنا أن قسماً منهم لم يكونوا ِإال مقاومين لكل غزو خارجي ولو كان قادماً من بني جلدتهم.
إن حق المواطنة يشمل جميع أبناء الوطن، واإلسالم يحفظ حقوق الجميع مهما تباينت أديانهم 

وألوانهم وأعراقهم وأجناسهم، وهذا ال ينفي أن يكون لألكثرية حقوقاً أخرى.

وزارة اإلعالم، ُعمان في التاريخ، ص 444.  (1)
سليمان الخروصي، مالمح من التاريخ الُعماني، ص 181.  (2)
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إن دين الدولة اإلســالم، لذلــك وجب احترام دســتور الدول التي ينص دســتورها على ذلك، 
فالشورى والديمقراطية وسن الدساتير والقوانين بناء على األكثرية، وفقرات النظم ومواد الدساتير 

أيضاً تأخذ في االعتبار رأي األكثرية مع احترام حقوق األقلية.
عاش مع المسلمين أيام الرســول ژ أقوام من غير المسلمين بالمدينة المنورة خاصة اليهود، 
ونظمت وثيقة المدينة العالقة بين المســلمين وغيرهــم، ولكن نقض اليهود للعهود كان ســبباً في 
إجالئهم من مواقعهم، فالخالصــة: إن حق المواطنة مكفول ما لم يرتكب أحد أمرًا مخال بالســلم 
األهلي، أو يعتدي بقول أو فعل على ما يؤذي المشاعر، ويثير النعرات، أو يأتي أمرًا فيه اعتداء على 

ثقافة األمة وحضارتها.
فجزيرة ســقطرى تحــت راية المســلمين، ولإلمــام وال عليهــا، والناس فــي معظمهم من 
المســلمين، ولكن النصارى نقضــوا، فانتفض الشــراة عليهم، فمــا جزيرة ســقطرى؟ وما هي 

مالمحها؟ وما أهم ما يميزها؟(1)
 1 ـ الموقع: تقع جزيرة ســقطرى في الجهة الجنوبية للجمهورية اليمنية قبالة مدينة المكال. 

وتبعد عن الساحل اليمني حوالي 300 كم.
أ ـ الموقع الفلكي: تقع جزيرة سقطرى بين خطي طول 53 - 19 و 54 - 33 شرق خط جرينتش 

الدولي وبين دوائر العرض 128 - 12/42 شمال خط االستواء.
وبذلك فإن الموقع الفلكي يشير إلى اقترابها من خط االستواء األمر الذي يجعل مناخها يتسم 
ا جعلها تتمتع بتنوع  بالمدارية عموماً. وقد أتاح هذا الموقع خصوصية الســمات المناخية للجزيرة ِمم

في الغطاء النباتي.
ب ـ الموقع االســـتراتيجي: ونعني به الموقع الذي يحدد عالقة اإلقليم بجيرانه وبمراكز الثقل 
الحضاري والسياســي فــي العالم، وقيمته السياســية واإلســتراتيجية وهذا ما ينطبــق على جزيرة 

سقطرى كونها تقع في الممر الدولي البحري الذي يربط بين دول المحيط الهندي بالعالم.
2 ـ  المساحة: تبلــغ مســاحة الجزيرة 3650كم2، وشــكل الجزيرة ينتمي للشــكل المستطيل 

والمجزأ معاً وتوجد بعض الجزر تابعة للجزيرة األم سقطرى.
3 ـ المناخ: مناخ جزيرة سقطرى مداري ذو صيف طويل حار بينما الشتاء دافئ وقصير وممطر. 

درجة الحرارة: تترواح ما بين 37 درجة مئوية صيفاً إلى 29 درجة مئوية شتاءً.

هذا التعريف بسقطرى كثير منه ال عالقة له بوضع الجزيرة في عهد اإلمام الصلت، كعدد السكان مثًال، وما يعيش عليها من   (1)
للفائدة. مخلوقات أليفة، وإنما أطنبت ونقلت ذلك حرفياً 



د. إسماعيل بن صالح بن حمدان األغبري 83عهد اإلمام الصلت بن مالك وعمقه الحضاري

4 ـ التضاريس: تتمتــع الجزيرة بتضاريس مختلفــة حيث توجد الســهول والهضاب والمناطق 
الجبلية والمناطق الســاحلية؛ ففي الوســط هضبة شــديدة التضرس مكونة مــن الصخور الجيرية، 
ويحيط بها سالســل جبلية مكونة من الجرانيت، ومخروطية الشكل شديدة االرتفاع واالنحدار، وتعد 
جبال حجيرة من أكثر السالســل ارتفاعاً وامتدادًا في الجزيرة، فيما نجد الشــمال والجنوب عبارة 
عن ســهول ســاحلية تقطعها الحصى واألحجار الرملية، مع وجــود مناطق متفرقــة للكثبان الرملية 
المنتمية للنوع الهاللي، ويتركز سكان الجزيرة على السواحل، ويندر وجودهم في المناطق الجبلية.

5 ـ السكان: يبلغ عدد سكان جزيرة سقطرى حوالي 32285 نسمة (تعداد 2004م).
6 ـ النظام البيئي لجزيرة سقطرى: يشكل أرخبيل ســقطرى نظاماً أيكولوجياً بحرياً مستقًال، 
حيث إن أهمية بيئته الفريــدة والتنوع البيولوجي الهائل والفريــد ذو األهمية العالمية الذي ال يقل 
أهمية عن جــزر جاالباجوس. وقد وصفه االتحاد الدولي لصــون الطبيعة بأنه (جاالباجوس المحيط 
الهندي). كمــا أن الجزيرة من أهم أربع جزر في العالم من ناحية التنــوع الحيوي النباتي، وتعتبر 
موطناً آلالف النباتات والحيوانات والطيور المســتوطنة، وهي بذلك تعتبر أهم موطن ألشجار اللبان 
المشــهورة في العصور القديمة، حيث يوجــد في العالم بأكمله 25 نوعاً مــن اللبان منها (9) أنواع 

مستوطنة في جزيرة سقطرى.
ُســجل في الجزيرة حوالي (850) نوعاً مــن النباتات، منها حوالي (270) نوعاً مســتوطنة في 
الجزيرة وال توجد في أي مكان آخر من العالم. من بين األنواع الهامة والقيمة شجرة دم األخوين، 
وتجدر اإلشارة إلى أن (10) من األنواع الـ 18 من النباتات النادرة والمهددة في اليمن موجودة في 
 IUCN ســقطرى، وأن (7) أنواع منهــا مدرجة في الكتــاب الحمر لالتحاد الدولي لصــون الطبيعة

كنباتات نادرة ومهددة.
إن هناك ثمة إمكانية لم تكشــف بعد لوجود أحياء بحرية مســتوطنة، وقد دلّت الدراسات على 
تنوع كبير للشــعاب المرجانية انتشــار أنواع من المرجان، والتي كانت معروفة بكونها مستوطنة في 
مناطق أخرى. يعتبر الجزء الشمالي الغربي من خليج عدن والمنطقة المحيطة بأرخبيل سقطرى من 
بين أكثر المناطق البحرية إنتاجية في العالم، وتقارن في إنتاجيتها سواحل البيرو وغرب أفريقيا(1).

:iô£≤°S  ƒëf  â∏°üdG  ΩÉeE’G  ¢û«L  õ«¡éJ  ÜÉÑ°SCG

إن سقطرى قريبة من أرض الحبشة النصرانية، وهي كما أشرنا إليه أعاله ذات أهمية لموقعها 
المتميــز، باإلضافة إلى أن الدين له دور مهم في تأجيج المشــاعر، يبدو أن ســكان ســقطرى لم 

المعلومات عن موقع سقطرى مأخوذ حرفياً عن موقع المركز الوطني اليمني.  (1)
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يكونــوا كلهم على اإلســالم، بل هناك ما يشــير إلى أن نســبة ال بــأس بها من الســكان كان على 
النصرانية، ولعل لهم مناطق محددة منها، ولهم ارتباطهم ببني جلدتهم من نصارى الحبشة، فكانوا 
أشــبه بالطابور الخامس، ذلك ما يمكن تلمســه من عهــد اإلمام ووصاياه لجنــده، الذين جندهم 
لنصرة المســلمين في الجزيرة، وإعادتها إلى ســلطته «فإن رأيتم أن يكون صمدكم ومنزلكم قريباً 

من القرية الناكثة، فتحاصروهم، ويكون رسلكم إليهم من هناك»(1).
ليس هناك من مصدر عريق ـ حســب اطالعي ـ قد صّرح بأن غزوًا حبشــياً مباشــرًا قد لحق 
بالجزيــرة، وإن كان كتاب ُعمــان في التاريخ قد ذكر مؤلفوه أن غزوًا حبشــياً وقــع على الجزيرة، 

فكانت الحرب بينهم وبين اإلمام(2)، لكن لم ترد اإلشارة إلى مصدر المعلومة.
يمكن القول بأن تمردًا من قبل المجموعــات النصرانية في الجزيرة قد وقع، وهذا التمرد كان 
مدعوماً بطريقة غير مباشــرة مــن قبل أوليائهم األحبــاش، وكثيرًا ما تكون األقليــات الدينية ورقة 
مساومة وعوامل ضغط إلثارة الشغب في البالد، وأحياناً يتم تسخيرها بحسن نية األقليات أو بتعاون 
عن وعي مع العدو الخارجي الموافق في الدين والملة، فوجود عين في الداخل قد يؤدي إلى سقوط 

إمبراطورية بأسرها.
إن القوة الضاربة للدولة الُعمانية آنذاك قد ال تؤهل الحبشــة للتدخل المباشر، مخافة اجتياح 
اإلمام لها، ولعل الحبشــة أوعزت إلى أوليائها في سقطرى بإحداث التمرد، لالختبار، ومعرفة كيف 

يتصرف اإلمام، وعلى ضوء ذلك التحرك يحسم األحباش أمرهم.
لقد كان نقض النصــارى لعهدهم مع اإلمام مفاجئــاً ومعاجًال، ذلك أنه فــور نقضهم العهد، 
تغلبوا على والــي اإلمام، فقتلوه ومن معه، ووقعت كثير من نســاء المســلمين فــي قبضة النصارى 

أسيرات وسبايا، كما وقعت من المحاربين جرائم حرب تمس األخالق واألعراض.
قالت الزهــراء(3) في قصيدتهــا العصماء، وهي تســتنجد باإلمام لنصرة المســلمين وتخليص 

الجزيرة: ـ
ومعصية كفراً  بالهدى  الخشـــبواســـتبدلت  من  نواقيســـاً  وبـــاألذان 
لهم خـــالق  ال  رجاًال  مـــن اللئام علـــو بالقهـــر والغلبوبالـــذراري 
من الحريم ولم يألوا من الســـلبجار النصـــارى على واليك وانتهبوا 

السالمي، تحفة األعيان، 173/1.  (1)
ُعمان في التاريخ، ص 156.  (2)

فاطمة بنت حمد بن خلفان الجهضمية، نشــأت في ســمد الشأن من المنطقة الشــرقية بُعمان، ذهبت مع والدها لزيارة والي   (3)
اإلمام على الجزيرة القاســم بن محمــد الجهضمي، أيام تبعية الجزيرة لُعمان، فخان النصارى العهد، وقتلوا الوالي، وســبوا 

النساء، فاستغاثت الزهراء باإلمام. بدرية الشقصية، السيرة الزكية للمرأة اإلباضية، ط1، 1421هـ ، 2000م، ص 99.
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والحســـبكـــم مـــن منعمـــة بكـــر وثيبـــة الجد  كريم  بيت  آل  من 
وقـــد تلقف منهـــا موضـــع اللببتدعو أباهـــا إذا ما العلـــج هم بها 
به تضن  كانـــت  ما  العلج  على الحالل بوافي المهر والقهب(1)وباشـــر 

تذكر بعض المصادر أن نداء الزهراء لإلمام: ـ
النجبقل لإلمـــام الذي ترجـــى فضائله الســـادة  وابن  الكـــرام  ابن 
مقفرة اإلسالم  من  سقطرى  والكـتبأمست  والفرقـــان  الشـــرائع  بعد 

...
وفي ســـقطرى حريم عرضة النهبما بـــال صلت ينام الليـــل مغتبطا
مســـلمة كل  أغيثوا  للرجـــال  ولـــو حبوتم على األذقـــان والركبيـــا 
منتصبا الديـــن  نصاب  يعود  والريب(2)حتى  الجـــور  أهل  اهللا  ويهلك 

قد تلقفه عن طريق هو أشبه باألسطورة، إذ وضعت الزهراء استغاثتها في أنبوبة، ثُم ألقتها في 
البحر، ثُم ساقتها األمواج إلى ُعمان، فتلقاها اإلمام.

يبدو أن القصــد من هذه الطريقة إثبــات الكرامة لإلمام، وإال فإن ســقطرى كانت جزءًا من 
ُعمان ووالي اإلمام عليها، وهناك من وسائل االتصال المعهودة آنذاك ما ال يخفى، كما أن اإلمام لم 
يكن ليهمل أو يقطع صلته بأطراف دولته، فمعروف القول عند اإلباضية أن الحدود والزواجر أمرها 
لإلمام، وقلّمــا يقطع الوالي فيها إال من اســتثناه األئّمة وهــم قليل، لمزيد مــن الحيطة والحذر، 
وال شك أن أمورًا مهمة تعن للوالي، ويطلب لها الحكم الشرعي من اإلمام، فهل تتم مراسالتهم بما 

تذكره القصة؟ إن هذا لشيء عجاب؟
إن كرامة اإلمام متحققــة بهزيمته الناكثين مــن النصارى، وبعدله وزهــده، وغيرته على ديار 

وأعراض المسلمين، فال حاجة لألسطورة.
لبّى اإلمام النداء، فجهز جيشــاً مكوناًً من مئة سفينة وسفينة، وجعل عليه خيرة القواد األمناء 
د بن عشــيرة وسعيد بن شــمالل، (فإن حدث بهما حدث ففي مقامهما حازم بن  األكفاء، وهما محم
همام وعبد الوهاب بن يزيد وعمر بن تميم)(3)، وقد حقق الجيش اإلســالمي نصرًا مؤزرًا على أهل 
النكث، وأخمد نار الفتنة، وخلص المســلمين مــن قبضة خصومهم، كما اســتمات اإلمام من أجل 

تخليص األسيرات المســلمات من أيدي النصارى، وصدق اهللا إذ يقول: ﴿ !   "   #   $   %   &   

السالمي، تحفة األعيان، 163/1.  (1)
بدرية الجهضمية، السيرة الزكية، ص 100.  (2)

السالمي، تحفة األعيان، 168/1.  (3)
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   7   6   5   4       3   2   1   0   / .   -   ,   +     *    )   (   '
ا أخلــص أولئك هللا كان اهللا معهم ﴿ ¥   8   9   :   ;   >   =   <    ? ﴾ [النســاء: 75]، فلم
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ے ﴾ [الروم: 47].
الكتب(1)وثم يصبـــح دعا الزهـــراء صادقـة ســـنة  وتحيا  الفسوق  بعد 

ó¡©dG  …ój  ø«H

أوًال: نظرة إجمالية لمحتوى العهد
لقد بلغت صفحات العهد ما يربو على الخمس عشــرة صفحــة، ضمنها اإلمام وصاياه لقادة 
جيشــه خصوصاً ولجنده عامة، والمتمعن فــي محتوى العهد يجد منطلقات الوصايا اإلســالمية، 
ــنة ليضمــن عدم وقوع انحــراف من الجيش،  ينتزع اإلمام لكل مســألة دليًال من الكتاب والس
وال بغي علــى العدو، وال معــرة يرتكبها عنــد المصادمة، وال تصفيــة عند الغلبــة والتمكن من 

   Á À ¿  ¾½ ¼   »     º   ¹  ¸ ¶   µ ´³   ² ﴿ الخصم، بل
Ð   Ï   Î      Í   ÌË   Ê   ÉÈ    Ç   Æ    Å   Ä ÃÂ ﴾ [المائدة: 2].

إن العهد يتضمن أســس التعامل مع الناكثين من منظور إســالمي، يدعو اإلمام من خالله 
إلى الجنوح للسلم إن الحت بوارقه، وقبوله دون تردد إن تعهد الناكثون إلى العودة إلى ما كان 
بينهم وبين المســلمين من عهود. إن هذا العهد لم يتح ألكثر الناس االطالع عليه أو دراســته، 
وإّال فهو حقيق بذلــك، لما فيه من فنّ التعامــل الراقي وفق المنظور اإلســالمي، وتتجلى من 
خالله قيمة اإلنســان المســلم على الخصوص وضرورة صيانة دمه ومالــه وعرضه بالذب عنه 
ورفع األذى ومقارعة المعتدي، ويتجلى من خالله على العموم احترام اإلنســان مهما كان جنسه 
أو لونه أو عرقه أو انتماؤه الدينّي، فإن تحقق بالســلم والصلح ردعه أعاده إلى رشــده، فليس 
من داع إلى خوض الحروب وسفك دمه تشــفّياً ـ وإن كانت الغلبة للمسلمين، وأسطولهم قادرًا 

على محو آثار أعدائهم.
أطنب اإلمام فــي وصاياه، وتناول وفصل أمــورًا كثيرة تبدو للناظر مــن أول وهلة أنه ال داعي 
للحديث في كثيــر منها، إال أن حرص اإلمام على العدل في الرضــا والغضب ومع القريب والبعيد، 
وحال السلم وحال الحرب ومع المسلم وغير المسلم كان الدافع إلى ذلك، مخافة أن يصيب الجيش 

بدرية الجهضمية، السيرة الزكية، 101.  (1)
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معرة، أو يخرج الجند حال النصر المؤزر عن حدود الشــرع الشريف، فيكون الجهاد والبغي سواء، 
فمن عادة المنتصر أن ينصب أعواد المشــانق على المغلوب تأثرًا بنشوة النصر، وتغليباً لروح الثأر 

واالنتقام.
شــّدد اإلمام أيما تشديد على ضرورة توقي الجيش اإلســالمي المناكر صغيرها وكبيرها، وأكد 

أيما تأكيد على ضرورة عدم االستخفاف بالذنب مهما كان.
إن هذا العهد يعتبر وثيقة حقوقية حرّي بالمنظمات المســماة بمنظمات حقوق اإلنسان اإلقليمية 
د علي البار أن هــذا العهد في غاية األهمية، وأنه  والعالمية االطالع عليهــا، لقد أبان الدكتور محم

من أفضل ما سطر في هذا الجانب(1).
نة النبوية، من وصايا وأخالق سامية في كيفية  إنه ترجمة عملية لما ورد في القرآن الكريم والس
التعامل مع غير المســلم في الســلم والحرب معاً، ومن خالل العهد يتبين مدى استمساك اإلمام ومن 

معه بوصايا أسالفهم اإلباضية من ضرورة العدل، وتجنب سفك الدماء ما وجدوا إلى ذلك سبيًال.

ثانياً: الوصايا األخالقية قبل البدء بالحرب:
أكد اإلمام في عهده لقادة جيشــه على ضــرورة االلتزام التام بآداب اإلســالم وقواعده في كل 
شــأن من شــؤون الحياة، مبتدئاً بما يمكن تسميته من براعة االســتهالل، الحمدلة والصيعلة، نافياً 
األنداد واألشــباه عن اهللا، مذكرًا بســطوته وقوته، وهو أمر ناســب إقبال الجيــش على حرب عدو 
متمرد، له زيغ في العقائد وتشبيه هللا جل وعال بخلقه، ولم يفت اإلمام التنبيه إلى ما قام به النبّي 
الكريم من دفع للعدوان «دفع به حزب الشــيطان، وأقمى به كلّ جبار عنيد، وكل معتد مريد»، ففي 

أّول العهــد، وقبل البدء بخوض المواجهة مع العدو ـ إن اســتلزم ذلك ـ شــدد على: ـ ﴿ ¬  ®  
  Á   À    ¿   ¾   ½   ¼  ❁  º   ¹   ¸   ¶        µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯
  Ò   Ñ      Ð     Ï   Î   Í   ❁    Ë   Ê   É   È      Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â
    D  C ﴿ :ـ  56]، مستشــهدًا ومذكــرًا لهم Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴾ [الزمــر: 54  
  U   T   S   ❁  Q   P   O    N   M   LK   J   I   H   G   F   E

Z  Y  X   W      V  ]  \  [ ﴾ [الزمر: 60، 61].
ـ ، وتجنب ما يسخطه، وحث على التوبة من كلّ صغير وكبير. الدعوة إلى تقوى اهللا ـ جلّ وعال 

دعاهم إلى صيانة الدين، وأن ال يغتروا بمفاتن الدنيا: «وصونوا دينكم، وال تبيعوا دينكم 
بدنياكم، وال بدنيا غيركم، وقفوا عن الشــبهات، واحرموا عن محارم الشــهوات» فاإلمام أراد 

علي الريامي، عزل اإلمام الصلت بن مالك الخروصي، ص 19 (رسالة ماجستير لم تطبع).  (1)
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ـه قد تفتح لهــم الدنيا بما قد يحصلــون عليه من مال  من طرف خفــي تنبيه الجيش إلى أَنـ
وغنائم من سالح وكراع وحرم، فعليهم أن ال ينســوا الهدف األسمى والغاية العظمى التي من 

أجلها سعوا وخرجوا.
حذرهم من انتهاك الحرم، واالســتهانة بمعصية اهللا ـ جلّ وعال ـ «وغضوا أبصاركم عن مواقعة 

الخيانة، واحفظوا فروجكم عن الحرام».
اب في وصيته لقائد  لقد اقتفى اإلمام الصلت بن مالك في عهده مســلك الخليفة عمر بن الخط
جيشــه ســعد بن أبي وّقاص إذ أمره ومن معه بتقوى اهللا، وحذره وجنده من الوقوع في أي معصية، 
ونبهه إلى عدم االستهانة ولو بالصغائر، إذ ينصر المسلم بطاعته هللا وإال فالعدو أكثر عددًا، وأقوى 

عدة، فإن استووا مع العدو في المعصية لم يكن للمسلمين فضل على عدوهم.
دعاهــم إلى: «وكفوا أيديكم وألســنتكم عــن دماء النــاس، وأموالهم وأعراضهــم بغير الحق، 
واجتنبوا قول الزور، وأكل الحرام، ومشارب الحرام، وجماعة السوء، ومداهنة العدو، وأدوا األمانات 

   G  F   E   D   CB   A    @   ?>   =   <   ;   :   9   8 ﴿ إلــى أهلهــا
H ﴾» [األنعام: 152]، ففي وصيته يشــدد على ضرورة بذل الجهد، واســتفراغ الوســع في تجنّب 
ســفك الدم إن وجد طريق آخر للحلّ، فإذا ما وقعت الواقعة فال إســراف في القتل، وال غلبة لشهوة 
التشــفي على مبادئ العدل، وهو في ذلك يضع نصب عينيه ما فعله رسول اهللا ژ يوم فتح مكة، إذ 
دعــا إلى تجنب القتل وســفك الدماء ما أمكن ذلك، وفعــًال لم يكن من قتال إال مــا كان من جهة 

خالد بن الوليد، ولما قدر عليهم عفا، فأطلق سراحهم، وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء».
ويلــح اإلمام في عهده إلى ضرورة الصدق في كلّ حال ومــع أي كان، فال يحملنهم بغض العدو 
على االفتراء عليه، وال يرفعون إليه خبرًا عن العدو غير صــادق ِلمجرد إغرائه به. ولم ينس اإلمام 

التأكيد على ضرورة َتجنب أكل الحرام أو مهادنة العدو لمجرد ظن تحقق مصلحة شخصية.
إن العالم اليوم شــديد االضطــراب أحوج ما يكون إلــى هذه الوصايا، وحري باإلنســان أن 
يحترم حقوق أخيه اإلنسان في السلم وفي الحرب، وجدير بتحقيق شعار حقوق اإلنسان على األرض 

واقعاً ملموساً.
ـ :«وإذا حدثتم فال تكذبوا، وإذا وعدتم فال تخلفوا، وأقيموا الصالة...  أوصى الجيش اإلسالمي ب
وال ترّخصوا ألنفســكم في شــيء من طاعته الواجبــة... وال تركنوا إلى من حــاده تعصباً وال ميًال، 

فأخاف عند ذلك أن يخذلكم»(1).

السالمي، تحفة األعيان، 170/1.  (1)
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ثالثاً: مهام قادة الجيش
ورد في العهد والوصايا ذكر أســماء الذين نصبهم اإلمام قــادة للجيش، وهم: «اعلموا أني قد 
وليت عليكم يا معاشــر الشــراة والمدافعة على جميع ســقطرى أهل الســلم منها وأهــل الحرب... 
د بن عشــيرة وســعيد بن شــمالل»(1)، كما أن اإلمام نصب قــوادًا آخرين يخلفــون االثنين إن  محم
استشــهدا، وهم: حازم بن همام وعبد الوهاب بن يزيــد وعمر بن تميم، وهو في هذا مقتفي ُســنّة 
رســول اهللا ژ في غزوة مؤتة إذ أمر على الجيش زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، 

فإن أصيب فعبد اهللا بن رواحة(2).
إن العهد قد بين بجالء مهمة هؤالء القادة وحدود الصالحيات الممنوحة لهم، وهي: ـ

إقامة الشعائر الدينية ومنها قبض الزكاة. ـ  1

فرض الجزية. ـ  2

«المصالحــة والمســالمة والمحاربــة ألهــل النكث مــن النصــارى أو مــن حاربكم من  ـ  3
المشركين»، فالحرب ليســت عبثية وال همجية أو اســتئصالية، َوِإنَما على من حارب وأبى 
الصلح والعودة لما كان متفقاً عليه من قبل النقض، فإن مال العدو إلى الصلح، فالمسلمون 

أولى بالجنوح إلى السالم.

تقسيم ثلث الصدقات على أهلها. ـ  4

«تزويج النساء التي ال يصح لهن أولياء في مواضعهن بمن رضين به... وال يكون الصداق  ـ  5
أقل من أربعة دراهم».

«إقامة الوكالء لليتامــى واألغياب الذين ال أوصياء لهم»(3)، إذ هؤالء يمثلون شــريحة من  ـ  6
شرائح المجتمع، فال ينبغي أن يغفلهم أحد وقت اشــتداد األزمة خاصة القاصرين، الذين 

فقدوا ولي األمر والمعين.
وذكرهم بضــرورة التالحم والتعاون وعــدم التناحر والتفــّرق ﴿ !   "   #   $   %   
&   '  )(    *+   ,      -   .   / ﴾ [األنفال: 46]، وهذا تنبيه لطيف منه لقادة جيشه 

وجنده وعامة المسلمين.

ن.م 172/1.  (1)
عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، مكتبة الكليات األزهرية، 7/4.  (2)
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أوكل لقــادة الجيش وفوضهم في تقديــر عقوبة من تثبت عليه معصيــة، «فمن ظفرتما عليه  ـ  7
د بن عشــيرة وسعيد بن شمالل) أو صح معكما عليه أنه شرب نبيذًا حراماً،  أنتما (أعني محم
ن تسبق إلى قلوبكم فيه التهمة، أو يكون منهم  أو خال بامرأة يحدثها غير ذات محرم منه ِمم
اللهو واللعب أو الغناء أو بشــيء مما يكرهه اهللا والمســلمون، أو آذى أحدًا من المسلمين أو 
والى أحــدًا من عدوهم أو باع ســالحاً في أرض الحرب فقد أذنت لكمــا في قطع صحبتهم 

وإخراجهم من عسكركم، وقطع النفقات واإلدام عنهم... إال من تاب منهم واستغفر»(1).
إن هذه المهام الموكولة لقادة الجيش تتضمن المحافظة التامة على شــعائر اإلســالم وإلزام 
الجند ومراقبتهم مخافة التفريط في شــيء منهــا، وواضح أن العدالــة االجتماعية مطلب ضروري 
ال يجوز الحيدة عنه قيد أنملة، بالنســبة للمســلمين أو النصارى غير الناقضيــن للعهد، وحتى مع 

الناقضين للعهد المحاربين للمسلمين.
 إذا كان اإلمام قد شــّدد على القــادة ضرورة تجنب البغــي أو المهادنة مع العــدو إن أبى ِإال
القتال، فإنه أيضاً شــدد على أفراد الشــراة ضرورة الســمع والطاعة للقــادة، والنصح لهم وعدم 
خذالنهمــا «وال تكالبــوا وال تحاســدوا، وال تكايدوا، وال تماكــروا، وال تضاغنــوا، وال تفاخروا في 
األنساب»، فإنه بلغنا عن رسول اهللا ژ أَنه قال «المسلم أخو المسلم...» «كأنكم نفس واحدة، على 
كلمة واحــدة، ووالية واحدة، وعداوة للعدو واحــدة، وحياة واحدة، وميتة واحــدة،... وقد بغى هؤالء 
النصــارى وطغوا ونقضوا عهدهــم، ونرجو أن يديل اهللا عليهــم، وإلى اهللا نرغــب ونبتهل أن يهدم 

محاصنهم، ويخرب بالعدل مساكنهم»(2).

رابعاً: اختيار المعسكر المالئم:
إن األقمار الصناعية اليوم وكتائب ما يســمى باالســتطالع واالستكشــاف والعيــون الراصدة، 
ن يعملون على خدمة فريق ما مقابل عون  واالستعانة بالســكان أو ببعض أفراد البالد المستهدفة، ِمم
مادي، ما لــه دور في تحديد المكان المناســب ليكون مركز االنطالق في شــن العمليات الحربية، 
ومأوى يأوون إليه ليكون مالذًا وحمى للجنود، وقد جاء في العهد ضرورة تخير المكان األنسب عند 
النزول في جزيرة ســقطرى، وهذا األمر له أصل في السيرة النبوية، فقد اختار المسلمون في غزوة 
بدر الموقع الذي يغلب على الظن أنه األنســب، نــزوالً عند رأي الحباب بن المنــذر، فقد جاء أن 
النبي ژ نزل منزالً اســتعدادًا لمواجهة قريش، لكن الحباب بن المنذر رأى مكاناً أفضل من ذلك 
المكان، فقال: يا رســول اهللا، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزالً أنزلكه اهللا ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر 

ن.م 181/1.  (1)

ن.م 173/1.  (2)
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عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»، فقال: يا رسول اهللا، 
فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله(1).

لقد تضمن العهــد ما يفيد أن اإلمــام لم يفرض علــى الجيش مكان النــزول، لكنه مال إلى 
النــزول قريباً مــن القرية الناكثــة «فإن رأيتــم أن يكــون صمدكم ومنزلكــم قريباً مــن القرية 
الناكثة...»(2)، ومع ذلك فقد أرجع األمر إليهم، ألنهم المباشــرون للمنطقة، وطلب منهم المشاورة 

فيما بينهم، وسؤال أهل الخبرة، ثم النزول عند رأيهم.
شــدد اإلمام في عهده على ضرورة إحكام الخطة قبــل البدء بالتنفيذ، فقــد دعا إلى ضرورة 
اصطفاف األســطول البحري وعدم تباعد سفنه إال بقدر ما يســمع كل منهم نداء اآلخر(3)، إن ذلك 
نابع من مخافة تفرق الجيش، وتفرد العدو به، كمــا أن القادة قد ال يتمكنون من التواصل مع كثير 
من الجند مما يعني غياب التنســيق وضعف تلقي التقارير بالنسبة للقادة والجند معاً، وأكثر الجند 
ـ وإن كان معهــم أدالء ـ إال أنهم قادمون من ُعمان ال يعلمون من أمــر الجزيرة إال قليًال، فليس في 

ذلك الزمان من وسائل االتصال والتحكم عن بعد ما تيسر اليوم.
إن سير السفن متقاربة وبأعداد كثيرة تلقي في قلوب العدو الرعب، بظن العدو أن هذا ما ظهر 

منها، فكيف بما خفي عن األنظار من مدد قادم.
لم يغفل اإلمام أن يحّث الشــراة على ضرورة االقتداء برفع شــعار أســالفهم: «وليكن شعاركم 
ال إلٰه إال اهللا، ال حكم إال هللا(4)، وال حكم لمن حكم بغير ما أنــزل اهللا، خلعاً وبراءة وفراقاً لجميع 
أعــداء اهللا،... فيجعل اهللا أصواتكــم بالتكبير والتحكيــم كالرعد القاصف في أســماعهم، ولوامع 
ســيوفكم كالبرق الخاطف في أبصارهم... وقولوا كما قال إخوانكم: لو ضربونا حتى نبلغ الغاف من 

ُعمان لعلمنا أنا على حق، وأنهم على باطل، وهم حزب الشيطان، وأنتم حزب الرحٰمن».
يبدو أن شــعار ال حكم إال هللا قد أصبح مالزماً لإلباضية في ســلمهم وحربهم، وصارت ملحمة 
النهروان التي استشهد فيها أسالفهم، وكان شعارهم ال حكم إال هللا الملهم لهم في مقاومة المعتدي 
مة أبو مسلم البهالني في  ومجاهدته، وهذا يتجلى في عهد اإلمام الصلت، ومن خالل ما سطره العال

كتابيه العقيدة الوهبية وديوان أبي مسلم.

عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، 192/2.  (1)
السالمي، تحفة األعيان، 173/1.  (2)

ن.م 173/1.  (3)
ال حكم إال هللا هو الشــعار الذي رفعه المحكمة أســالف اإلباضية من أهل النهروان، الذين أبوا اللجوء إلى التحكيم منذ أن   (4)
بــدأت بوادره تلوح في األفق، ويرى اإلباضية أن أهل النهروان رفضوا التحكيم من أصله، ولم يقبلوه من قبل حتى ينقلبوا عليه 

من بعد، ويرون ما نسب إلى أهل النهروان من قبل كتاب المقاالت ال يمت إليهم بصلة، ومن االفتراء َعلَى الناس بغير علم.
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ــن نقض العهد ومن لم يزل عليه  لقد تضمن العهد تشــديدًا من اإلمام على ضرورة التثبت ِمم
مــن النصارى، فمن لم يزل عليه لم يتابع بني جلدته على النقــض فهو كما أمر اإلمام: «فأعلموهم 
مع رسلكم أنهم آمنون على أنفسهم ودمائهم وحريمهم وذراريهم وأموالهم، وأنكم وافون لهم بالعهد 
والذمة والجزية على الصلح الذي يقوم بينهم وبين المسلمين فيما مضى، وال ينقض ذلك»؛ فالعهد 
نوه إلى ضرورة عدم أخذ المحســن بالمســيء، ووجوب مراعاة شــرع اهللا في من ثبت على العهد، 

والتأكيد على أن حقوق المواطنة محفوظة.

   Z ﴿ ،إن األمر بإتمــام العهد مع الذيــن لم ينقضوه هو عين التمســك بتعاليم اإلســالم
̂ ﴾ [المائدة: 1]، وعمًال بقوله ژ : «الجنة حرام على من قتل ذمياً أو ظلمه     ]   \   [

أو حمله ما ال يطيق، وأنا حجيج الذمي فكيف المؤمن»(1).
إن اإلســالم هو معلم الناس احترام حقوق اإلنسان، ولم تكن تلك شــعارات ترفع للمتاجرة، أو 

مجرد برقع يخفي وجهاً كالحاً وأفعاالً مشينة.

إن الحرب في اإلسالم ال تعتمد سياسة اإلبادة، بل الرحمة والرأفة، وال تسلك مسالك األرض 
المحروقة، بل الحياة الحرة الكريمة للمســلم وغير المسلم، فما شــرع الجهاد إال في سبيل اهللا، 
ومن شــرعه العدل البر الرحيم، ومن أهدافه رفع الظلم والضيم ال مضاعفته والعمل على تثبيته 

   1    0    /    .    -    ,    +      *     )    (    '    &    %    $    #    "    ! ﴿
2   3       4   5   6   7   8   9   :   ;   >   =   <    ? ﴾ [النساء: 75].

أما من نقض العهد، وبارز المســلمين بالقتال فقد روعيت أيضاً حقوقه، فقد ســلك اإلمام في 
عهده مسلك أسالفه، واتبع هدي نبي الرحمة ژ إذ أوصى في عهده بما يلي: ـ

دعوة الناكثين للعهد إلى اإلسالم: «فإن قبلوا ذلك فهي أفضل المنزلتين لهم، وذلك يمحو ما 
كان من حدثهم» فاإلسالم جب لما قبله.

إن رفضوا اإلسالم فال إكراه للدخول فيه، ولكن يدعون إلى الرجوع إلى العهد السابق الذي 
نقضوه دون مبرر، «فإن أجابوا وتابوا فلتقبلوا ذلك منهم، ولتأمروهم بترك ما في أيديهم وأيدي 
أصحابهم من أهل الحرب من نســاء مســلمات»(2)، وأصر اإلمام على أنه ليس لمســلم أن يتزوج 
منهم حال الحرب، وعدم الدخول في العهد، ذلك أن كثيرًا من اإلباضية يشترطون لجواز الزواج 

صحيح الربيع، ط، 1415هـ ، مكتبة االستقامة، مسقط، رقم الحديث (754).  (1)
السالمي، تحفة األعيان، 174/1.  (2)
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منهــم وأكل طعام أهل الكتاب أن يكون أولئك خاضعين لنفوذ الدولة اإلســالمية، تحت ســمعها 
د بن يوسف أطفيش وهو يفسر  وبصرها، فمن كان كذلك جاز الزواج منه وأكل ذبائحه. قال محم

   »  º¹  ¸ ¶   µ    ´  ³   ²   ±   °   ¯®   ¬   «   ª ﴿ :قول اهللا تعالى
   Ë  Ê  É  È    Ç   Æ Å   Ä  Ã  Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼
يعنــي:  Ù   Ø   ×   Ö   Õ  Ô   Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï   ÎÍ   Ì ﴾ [المائــدة: 5]، 
ذبائح اليهــود والنصارى والصابئين... حل لنا معاشــر المســلمين إن أعطــوا الجزية لإلمام 
العادل... وقيل: تحل مطلقاً أعطوها أو لم يعطوها، كان اإلمام أو لم يكن، حاربوا أو سالموا(1). 
وفي تفســيره تيســير التفســير قال: «واشــترط جمهور أصحابنا إلباحة ذلك إعطــاء الجزية، 
وجمهــور األمة على حل ذبائحهم ولو ذبحوا على اســم عيســى»(2)، قال عمرو بــن جميع: «فإن 
استكانوا لذلك ودفعوها حرمت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم، وحل للمسلمين أكل ذبائحهم 
ونكاح الحرائر من نســائهم، وإن لم يســتكينوا لذلك ويدفعوها حلت دماؤهم وأموالهم وسبي 
ذراريهم، وحرم على المسلمين أكل ذبائحهم، ونكاح الحرائر من نسائهم»(3)، ويبدو أن سماحة 
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أحد أشــهر القائلين بحل ذبائح أهل الكتاب إن كانوا تحت رقابة 

المسلمين وغلبتهم(4).
لكــن هذا الرأي غيــر مجمع عليه في الوســط اإلباضي كما أشــرنا إليه أعــاله، إذ قال 
مة إبراهيم بيوض: «... أما شــرط بعض الفقهاء أن يكونوا تحــت الذمة أو معاهدين أو  العال
تكون ذبيحتهم تحت رقابة المسلمين فباطل لم يشترطه اهللا وال رسوله، بل فعل النبّي ژ على 

خالف هذا»(5).
شّدد العهد أيما تشــديد على عدم قبول رجوعهم إلى العهد ما لم تقم قرينة ذلك وهي إرجاع 
النســاء األسيرات إلى المســلمين، وال يخفى ما في ذلك من أهمية كبرى، إذ الجيش لم ينطلق إال 
استجابة لنداء الزهراء، التي بينت أن النساء المسلمات استبيحت أعراضهن، فهو شرط ينسجم مع 
أســباب تســيير الجيش، وهو يتفق مع ما كان من قصة أســباب غزوة بني قينقاع، إذ ورد في كتب 
السير أن يهود قينقاع كشفوا عورة امرأة في ســوق المدينة، فثارت معمعة القتال بينهم والمسلمين، 

وتمت محاصرة اليهود، باعتبارهم نقضوا العهد(6).

محمد بن يوسف أطفيش، هيميان الزاد، ط، وزارة التراث والثقافة، سلطنة ُعمان، 1406هـ ، 1986م، 322/5.  (1)

محمد بن يوسف اطفيش، تيسير التفسير، ط، وزارة التراث والثقافة، سلطنة ُعمان، 1407هـ ، 1987م، 29/3.  (2)
عمر بن جميع، مقدمة التوحيد، / 111.  (3)

عبد اهللا الرويشدي، الذبح الحالل، ط2، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 1430هـ ، 2009م، ص 14.  (4)
إبراهيم بيوض، فتاوى اإلمام الشيخ بيوض، ط2، مكتبة الضامري، مسقط، 1411هـ ، 1990م، ص 573.  (5)

إسماعيل بن كثير، السيرة النبوية، دار المعرفة، بيروت، 1976م، 6/3.  (6)
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ن جاءكم تائباً مســتأمناً  ضــوا ألحد ِمم ال عدوان علــى من جاء مستســلماً وإن تأخر، «وال تعر
مستسلماً بسفك دمه، وال انتهاك حرمته، وال سبي ذريته، وال غنيمة ماله، وليكونوا مثلكم آمنين»(1)، 
فلم يتــرك اإلمام طريقاً يؤدي إلى ســفك الدماء إال وشــمله العفو، بل ويشــمل ذريتــه وماله، بل 
اعتبرهم كالمســلمين، لهم مالهم، وعليهم ما عليهم، يحمونهم كما يحمون ذرياتهم وأنفسهم، وقد 
جاء في كتاب المصنف أن الراجع إلى العهد، التائــب من النقض تقبل توبته، وال يؤخذ بما نقض، 
وال يرد من األموال إال أمواالً توجد بيــن يديه(2)، ولعل هذا ما لم ترتق إليه اليوم النظم العالمية، 

ولم تستطع تطبيقه كثير من القوى الموصوفة بالتمدن والتقدم والحضارة.
إذا أبى الناقضون للعهد الدخول في اإلســالم، ورفضوا العودة للعهد، أجاز اإلمام نصب العداء 
لهم ومحاربتهم، ذلك أن رد العدوان واجب، ودفع العدو عن بالد المسلمين، ورفع األذى عنهم مما 
أمرت به الشــريعة الغراء، ومجاهدة المعتدين فرض، وهو أمر أقرته الشــرائع الســماوية، وكفلته 
النظم والقوانين الدولية وإال الستبيحت حرم، وعاث أولئك في األرض، يهلكون الحرث والنسل. إن 
رد العدوان بالقوة ـ متى لم يتيســر ذلك بسبل الســالم ـ أمر حضاري، فهو مؤذن بدفع البغي عن 

الناس، والذود عن الحمى والمنجزات، وحفظ الشــرائع والمكتســبات ﴿ !  "  #  $  
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R  Q  P O NM  L  K ﴾ [الحج: 39، 40].
إن رد العدوان بالقوة بعد رفض المعتدي التحاكم لصوت العقل والمنطق، وامتناعه عن قبول 
ا تفاخر به النظم العالمية العصرية ـ لوال  الوساطات والحلول الســلمية مجلبة للســالم، وهو ِمم
ـ ، فما قوات حفظ السالم وقوات التدخل السريع، وقوات فض االشتباك، وقوات مراقبة  االزدواجية 
وقف إطالق النار وقوات الردع إال أســلوب حضاري أممي عالمي، ويزيد على ذلك اإلسالم في فن 

التعامل الحضاري أال يقر ضيماً وال يعترف بظلم وإن تقادم، فالحقوق محفوظة ولو ألمد بعيد.
إن قطع دابر الفساد ونشر السلم واألمن في ربوع العالم مما تفاخر به الحضارة المعاصرة، فمكافحة 
الجريمــة ومتابعة مجرمي الحــروب هو من عالمــات التقدم الحضــاري، وإذا كان العالم يشــتد غضبه 
للقرصنــة الفكرية والثقافية والســرقات األدبية، ويعد تلك أعماالً مشــينة ال تتناســب والحضارة فكذلك 

االعتداء على اآلمنين ينافي الحضارة، وردع المعتدين مما يتفق مع الحضارة، ولكن دون مجاوزة للحد.
إن القتال في اإلسالم هو آخر الحلول ويأتي في المرتبة الثالثة، وله أيضاً ضوابط شرعية، فال 
إســراف في القتل، وال بد من اإلنذار «وهل يجوز الوقوع بهم وهم نيام في البحر؟» الجواب: «أحب 

السالمي، تحفة األعيان، 175/1.  (1)
أحمد بن عبد اهللا الكندي، المصنف، وزارة التراث والثقافة، سلطنة ُعمان، 1404هـ ، 1984م، 155/11.  (2)
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أن يدعوا إلى اإلسالم، إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين قتال، فإن ثبتوا في البحر على يقين أنهم 
هم الذين يغزون المسلمين لم أر ذلك حراماً»(1). قال اإلمام الصلت بن مالك في عهده الحضاري، 
وصية لجيشه اإلسالمي: «ال تغتالوهم بالقتل، وال تسبوا لهم ســبياً وال ذرية، وال تغنموا لهم ماالً، 
حتى تســيروا إليهــم بأنفســكم»؛ أي: تقيموا عليهــم الحجة، وتنذروهــم بأخطار نقضهــم العهد، 
وترغبوهم في ســبل الســالم، وال يخفى ما في ذلك من رقي حضاري، فبالرغم أنهم نكثوا أيمانهم 
مع المسلمين، ونقضوا عهودهم مع الشراة إال أن اإلمام في عهده أبى قتلهم غيلة دون دعوة وإنذار.
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إذا لم تؤت الوســاطات أكلها، وتمادى العدو في عدوانه، فلم يرجع ما سلب، حل قتاله، ووجب 
جهاده بعد البينة والحجة، وحيث إن الحرب مظنة الخروج عن المألوف من احترام حقوق اإلنسان، 
إذ العواطف على أشــدها، والرغبة في النكاية بالعدو في أوجها، والطموح في تحقيق نصر كاســح 
عليه يدغدغ المشاعر، نبّه العهد إلى ضرورة التعامل مع المحارب وفق شريعة اإلسالم، إذ المجاهد 
يجاهد في سبيل اهللا فال يعصي اهللا من حيث أتاه، فمن الضوابط الشرعية ذات األبعاد الحضارية:

«ال تقتلوا صبياً صغيرًا، وال شيخاً كبيرًا، وال امرأة إال شيخاً أو امرأة أعانوا على القتال»، إن هذه  ـ  1
د ژ  المبادئ والخطوط العريضة الحمراء والوصايا الحضارية هي مأخوذة من نبي الرحمة محم
فإنه قد «نهى عن قتل النســاء والولدان»(2)، فبراءة الطفولة ال بد من حفظها، وال يؤخذ القاصر 
ن لم يشاركوا في الحرب أو  بجريرة لم يرتكبها، وكذلك النساء والشيوخ الطاعنون في السن ِمم
لم يكونوا أدالء على المســلمين، فهؤالء ال اعتداء عليهم، وهو عين مــا تنادي به منظمات رعاية 

األمومة والطفولة من ضرورة تجنيب هؤالء آثار الحروب وأخطارها.
منع التمثيل بالجثث: «ومن قتلتموه عند المحاربة فال تمثلوا به»(3)، وهو مأخوذ من نبي الرحمة  ـ  2

إذ «نهــى عن المثلة بالقتلــى»، فالقتيل وإن كان محاربــاً فإنّ النفس البشــرية لها احترامها، 
والتمثيل يدل على روح االنتقام والتشفي، وما ال يقره اإلسالم.

إن كثيرًا مــن الفقهاء نهوا عن حرق المحاربين بالنــار، ورأوا أن التحريق بالنار والتعذيب بها 
ال يكون إال من اهللا ـ جل وعال ـ «والتحريق لألموال ليس من ســيرة المســلمين، وال ينبغي أن 

يسيروا بسيرة أهل الجور»(4).

أحمد الكندي، المصنف، 158/11.  (1)
سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير، ط2، 1404هـ ، 1983م، مكتبة العلوم، الموصل، رقم الحديث (150)، 75/19.  (2)

السالمي، تحفة األعيان، 180/1.  (3)
أحمد الكندي، المصنف 239/11.  (4)
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الغنائم: أشار العهد إلى وصية اإلمام في كيفية التعامل مع الغنائم، أما ما تعلق بالولدان الذين  ـ  3
ولدوا للمحاربين قبل نقضهم العهد «فأولئك ال ســبي فيهم»، بل إن اإلمام في عهده الحضاري 
اإلسالمي توسع حتى أنه أوصى جنده إن لم يعلموا متى ولد أولئك األطفال قبل الحرب أو بعده، 
فليعتبروهم مواليد قبل الحرب، فال ســبي عليهم وال اعتداء: «فمن شككتم فيه من الذراري ولم 
تدروا أكان مولده بعد العهد أو في العهد فخلوا ســبيلهم، وال تســبوهم». وال يخفى ما في هذه 
الوصايا من عمق إنساني حضاري. أما ما تعلق باألطفال الذين ولدتهم المسلمات من المشركين 
عند أســرهن؛ فإن العهد نص على أن األوالد يتبعون أمهاتهم المسلمات ال اآلباء المشركين «وما 
كان من المسلمات الالتي سبوهن قد ولدن من أحد منهم، أو كان في بطونهن حبل فإن أوالدهن 
لحق أمهاتهم المسلمات وهم مسلمون مثل أمهاتهم، وال يكون لحقاً بآبائهن ولو دخلوا في العهد 

ورجعوا عن النكث».
اإلحسان إلى األسرى: لقد شدد العهد أيما تشديد على ضرورة احترام األسرى، فأوجب إطعامهم  ـ  4

وحمايتهم واحترام حقوقهم، بل أمر اإلمام بنقل األسرى إليه «فأولئك يحملون إلي ويرفع، وينفق 
عليهم من مال اهللا من المغانم إلى وصولهم، ويرفع الســالح إلي، ومن غنم شيئاً ووقع في يده 
شيء من النســاء، فليتق اهللا فال يطأهن...». لقد ذهب كثير من فقهاء اإلباضية إلى عدم جواز 
اإلجهاز على الجرحى الذين ال يتصور منهم القدرة على معاودة القتال الفورية «ومن اتبع مولياً 
فقتله بغير رأي اإلمام، وأجاز على جريح متعمدًا، فقد خالف المســلمين وســنتهم، ومن خالفنا 
متعمدًا بخالفنا لم نتوله»(1)، فبلغ التسامح مداه أن كانت حقوق غير المسلمين كحقوق المسلمين 
من حيث عدم اّتباع المدبر، قال عمرو بن جميع: «... لم يتبع هاربهم، ولم يقتل جريحهم، وأما 

سالح البغاة فترد إليهم»(2).
ليس المــراد إبادة الخصــوم وإنهاء وجودهــم، وإنما المــراد األخذ على أيديهــم، وكفها عن 
المســلمين، فمتى ما تحقق ذلك أمكن العفو، خاصة إذا ما تفرق جمعهم، وتشتت شملهم، ولم يعد 

لهم مأوى يأوون إليهم، يستجمعون من خالله قواهم.
نهى العهد المســلمين من بيع الســالح والحرب لم تزل مســتعرة أو الديار غير آمنة، مخافة 

وقوعه بين يدي العدو، فيرتد إلى نحور المسلمين(3).

٭ ٭ ٭

أحمد الكندي، المصنف، 243/11.  (1)
عمرو بن جميع، مقدمة التوحيد، ص 110.  (2)

أحمد الكندي، المصنف 54/11.  (3)
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إن عهد اإلمام الصلت بــن مالك الخروصي يعتبــر من أفضل الوثائق اإلنســانية، ومن أرقى  ـ  1
العهود في حفظ حقوق اإلنسان.

لم يكن العهد مجرد وثيقة عســكرية، بــل تضمن أحكاماً فقهية، ووصايــا أخالقية، وعالقات  ـ  2
إنسانية رفيعة المستوى.

ينبغي دراسة العهد دراسة دقيقة، وعلى أصحاب الدراسات العليا أن ييّمموا شطره؛ الستكشاف  ـ  3
ما يحويه.

يمكن للمؤسســات المعنية بحقوق اإلنســان أن تولي هــذا العهد العناية البالغــة، فهو صورة  ـ  4
حضارية لكيفية التعامل مع المخالف في السلم والحرب معاً.

إن الشريعة اإلســالمية قد كفلت للناس أجمعين حرياتهم، فال إكراه في الدين، وال استئصال  ـ  5
للمخالف في الدين.

لم يمارس المسلمون عسفاً وال غشــماً ضّد األقليات غير المسلمة، فقد كان في سقطرى تحت  ـ  6
حكم اإلمام الصلت بن مالك ومن قبله أقليات نصرانية تتمتع بكامل الحريات، وبقي النصارى 
في حواضر العالم اإلســالمي كنصارى الشــام التي كانت عاصمة للدولة األموية، ولم يزالوا 
حتى يومنا هــذا، ولم يمارس عنف على نصارى العراق التي كانت عاصمة للدولة العباســية، 

ولم يزالوا إلى اليوم.
ضمت ســقطرى مذاهب متعددة إباضية وغير إباضية، ولم يمارس اإلباضية عنفاً ضد غيرهم،  ـ  7

ولم يكفروا أحدًا من أهل القبلة ما لم ينكر معلوماً مــن الدين بالضرورة، وهو منهج أئمتهم 
عبد اهللا بــن إبــاض وجابر بن زيــد وأبي عبيــدة مســلم بن أبي كريمــة والربيع بــن حبيب 

وعبد الرحٰمن بن رستم وأبي حمزة الشاري وغيرهم.
العالقة بين المسلمين وغيرهم تنظمها المعاهدات واالتفاقيات العادلة، وهذا معهود منذ عهد  ـ  8

دية التي نظمت التعايش المشترك بين المسلمين وغيرهم في المدينة. الوثيقة المحم
ال يشرع المسلمون في حرب المخالفين في الدين إال إن نقضوا العهد، ومع ذلك فإن اإلسالم  ـ  9

يدعو المســلمين دعوة الناكثين إلى اإلســالم أو العودة إلى العهد، فإن أبوا ِإال التمرد، وشق 
الصف، وإضعاف دولة المسلمين جاز حربهم، وهو أمر معهود قديماً وحديثاً للحفاظ على هيبة 

الدولة، ووحدة أطرافها، وحماية أبنائها.
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الحرب في اإلسالم لها ضوابط شــرعية، فال قتل لألطفال والنساء والعجزة، وال اعتداء على  ـ  10
القسس والرهبان ورجال الدين، وال اعتداء على دور العبادة.

يحرم التمثيل بالقتلى أياً كان دينهم، للحرمة البشرية. ـ  11
اإلسالم بريء من الظواهر المشينة التي تنتهك الحريات وتزهق األرواح بالجملة براءة الذئب  ـ  12

من دم ابن يعقوب، وما تقوم به مجموعة من المنتســبين إلى اإلسالم من قتل وعنف وتفجير 
هو من باب الغبش في التصور والقصور فــي الفهم وقلة في الفقه، وبعد عن الدين، وهو أمر 

يسيء إلى اإلسالم.
التكالب على بالد المسلمين سبب من أسباب التشنج، وظهور بعض الظواهر المشينة. ـ  13
يمكن التعايش بين الناس مهما اختلفت أديانهم، بشرط أن يحترم كل منهم اآلخر. ـ  14

٭ ٭ ٭
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إبراهيم بيوض، فتاوى اإلمام بيوض، ط2، مكتبة الضامري، مسقط، 1411هـ ، 1990م. ـ  1

أبو بكــر أحمــد الكنــدي، المصنــف، ط، وزارة التــراث والثقافة، ســلطنة ُعمان،  ـ  2
1404هـ ، 1984م.

بدرية الجهضمية، السيرة الزكية في المرأة اإلباضية، ط2000م. ـ  3

حميد بن رزيق، الصحيفة القحطانية، ط، دار البارودي، بيروت، 2008م. ـ  4

الربيع بن حبيب، صحيح الربيع، ط، مكتبة مسقط، 1415هـ ، 1994م. ـ  5

ســليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير، ط2، مكتبة العلوم، الموصل، 1404هـ ،  ـ  6
1984م.

ســليمان بن خلــف الخروصي، مالمح مــن التاريــخ الُعماني، ط3، مكتبــة الضامري،  ـ  7
1422هـ.

عبد اهللا الرويشــدي، الذبح الحالل، ط، وزارة األوقاف والشــؤون الدينية، 1430هـ ،  ـ  8
2009م.

عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، مكتبة الكليات األزهرية. ـ  9

علي الريامي، عزل اإلمام الصلت بن مالك الخروصي، رسالة ماجستير (غير منشورة). ـ  10

عمرو بن جميع، مقدمة عقيدة التوحيد. ـ  11

فرحات الجعبيري، نفحات من السير، 2001م. ـ  12

د صالح ناصر، سلطان الشيباني، معجم أعالم اإلباضية بالمشرق، ط، دار الغرب  ـ  13 محم
اإلسالمي، بيروت، 2006م.

د بن يوســف أطفيش، تيسير التفســير، ط، وزارة التراث والثقافة، سلطنة ُعمان،  ـ  14 محم
1407هـ ، 1987م.
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د بن يوســف أطفيش، هيميان الــزاد، ط، وزارة التراث والثقافة، ســلطنة ُعمان،  ـ  15 محم
1406هـ ، 1986م.

مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ـ  16

نور الدين السالمي، تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان. ـ  17

وزارة اإلعالم، ُعمان في التاريخ، 1995م. ـ  18



≈dhC’G á°ù∏édG äÉ°ûbÉæe

:RÉeQƒc  óªëe .O  á∏NGóe

شهاب الدين المرجاني كتب عنه محب الدين الخطيب مقاالً في مجلة الفتح وسّماه ابن خلدون 
الثاني؛ ألنه كتب ســتّة مجلدات، منها: كتاب مستفاد األخبار عن أحوال قازان والبلغار، وكتب مجلدًا 
سماه: المقدمة تابعاً البن خلدون، يبدأ هذا الكتاب: «الحمد هللا الذي أنشأنا من األرض واستعمرنا 
فيها» مشيرًا إلى اآلية الكريمة من سورة هود، وهو يرّكز على فقه العمران في هذا الكتاب، وجمال 

الدين األفغاني حينما زار دوالً آسيوية ودوالً روسية اطلع على هذه الكتب.
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لقد شعرت بســعادة كبرى وأنا أحضر هذه الجلسة اليوم؛ ألنّها مست جوانب حضارية تعتبر من 
الطراز الرفيع، وبصفتي أحد الذين يهتمون بتاريخ العالقات الدولية، أرجو أن أشــيد إشــادة خاصة 
بزميلنا الدكتور الذي تناول عهد اإلمام الصلت، ألقول له: إن مشغلة اليوم ومشغلتنا أيضاً من خالل 
هذا اللقاء الدولي أن ننبه العالم إلى الجوانب المشــرقة في تاريخنا وفي تاريخ حضارتنا، وأعتبر 
أن تدخلك وموضوعك يحتاجان إلى ترجمة إلى اللغات األخرى، وأنا سأقترح علَى هيئة المؤتمر حتى 
نبرهن جميعاً على أن اإلســالم بنّاء وليس بمخرب، وأنّ اإلسالم مســالم وليس إرهابي، وأن تترجم 
هذه الوثيقة الهاّمة في تاريخ اإلســالم في عصــره األَول، وأن جميع الوثائــق التي قرأناها في هذا 

الموضوع قد أغفلت هذا الجانب وهو يستحقّ منا هذا االهتمام.

نوّه رئيس الجلســة د. كهالن الخروصي إلى أهمية هذه المالحظة وأشــار إلــى أنّ عهد اإلمام 
الصلت قد َتّمت دراسته، ومن الكتب التي تناولته كتاب الدكتور محمد علّي البار في عنوان: معاملة 

غير المسلمين، طباعة دار القلم، قبل ثالث سنوات.
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حســب ما فهمت من كالم د. رضوان أن ابن خلدون لم يكن يرى أن العلــوم الفقهية فيها ما 
يمكن أن يخلص ما يعاني منه المســلمون والمجتمع البشــري من األزمات في ذلك الوقت ألسباب 
عّددها، ومنها أن الفقه اإلســالمي ال ُيعنى بالشأن اإلنســاني العام، وال أدري إن كان الدكتور أخذ 
ذلك نّصاً أو استنتاجاً، وعلى كلّ أنا مســتغرب، إذ أن الفقه اإلسالمي اهتّم اهتماماً كبيرًا بالشأن 
اإلنساني العام، وإال فكيف نفهم ما كتبه محمد بن الحسن الشيباني وقد وجه أكثر جهوده الفقهية 
إلى العالقات الدولية في موســوعة كبيــرة وهامة، والدكتور عبد الهادي التازي كتب موســوعة من 
(15) مجلدًا في الدبلوماســية اإلســالمية المرتكزة على الفقه اإلســالمي، وهي في صميم االعتناء 
بالشــأن اإلنســاني العام، فأرجو توضيحاً في هذا الشــأن. أيضاً ومن الغريب ما ذكــره أنّ العلوم 
الشــرعية الفقهية غير مفيدة في حــلّ األزمات التي كانت موجودة في ذلــك الوقت، وإذا كان ابن 
خلدون قد تعرض للعلوم اإلســالمية في عهده فقد تعرض إليها بمنظــور نقدي، كان يعرض العلوم 
ويبين ما قامت بــه من دور حضاري ويبين القصور فيما آل إليه بعضهــا، وإذًا فإنه لم يكن حكمه 
هذا مطلقاً، وقد كان معاصره اإلمام الشاطبي ألف كتابه العظيم: الموافقات في المقاصد في ذات 
العشــرية التي ألّف فيها ابــن خلدون المقدمة من القــرن (7هـ)، وهو يريد بذلــك أن يحلّ بعض 
األزمــات التي كانت واقعــة، ومعلوم أنه عندمــا يتكلّم عن العلــوم الفقهية ال يتكلّــم عن األحكام 
الشــرعية، ِإنَما يتكلم عن المقاصد وعــن أصول الفقه وعن القواعد كما كنا نســمع؛ فالرجاء من 

الدكتور توضيح هذا األمر.
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أوافق مــا قاله الدكتور رضوان لكني أســأله في جانــب آخر، فإذا كان ابن خلــدون وهو فقيه 
مالكي متمكّن، يرى إدراك الفقه وسالمته لحياة الناس؛ فالسؤال هنا، هل نظرته السلبية في رأيك 
تعود إلى اآللة المستخدمة في إدراك الفقه العملي، أو إلى تغييب المقاصد القرآنية باكتشاف سنن 
الكون والمجتمعــات، حيث إنّ الفقه أصبح رهيــن أدلة ظنية غيّبت هذه المقاصد، وكيف يســتطيع 
الفقيه اليوم إســقاط هذا الفقه على المجتمعات المادية المعاصرة؟ أم أنّ الفقه أصًال بحاجة إلى 

صياغة جديدة وفق الكليات القرآنية.
وسؤالي للدكتور محّمد كمال: ِفي الحسبة ـ كما هو معلوم ـ تقوم على ركنين، األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، إال أن الحســبة إذا ذكرت انصبت على الركن الثاني، وترك الركن األول فال 
يذكر إّال قليال، والســؤال هنا، أال ترى أن الفقه البديل يتعلق كثيــرًا في هذا الجانب؛ ألنه يدخل 
في الركن األول، مثال ذلك: يكثر الحديث في الخطب والدروس مثًال على التحذير من الســرقة 
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وســلب األموال، ويقلّ الحديث عن التأمينات االجتماعية وتوزيع الثروة، والعدالة االجتماعية، وما 
ا صّب في ذهن الناس أن الحســبة تتعلق بجانب النهي عن المنكر، فال تجد في  شــابه ذلك، ِمم
مجتمعاتنا من يعالج هذه األمور وإيجاد البدائل في النمــاء االجتماعي وتفعيل الجانب الحضاري 

للمجتمع المسلم.
وســؤال أخير للدكتور إســماعيل: نالحظ أن عهد اإلمام الصلت في ُعمان مــن أعظم الفترات 
الزمنية اســتقرارًا وعلماً وتقّدماً، ولكن رأينــا التركيز على الجانب الحربي والغــزو، وهذه العادة 
موجودة في التاريخ ليس في ُعمان فحسب، بل حتى في العالم اإلسالمي عموماً، وال نرى إشارة إلى 
التأصيل الحضاري الشــامل، فأين هو في عهده في مســألة التربية والتعليم، وفــي البناء والطرق 
والعمران، وفي المعامالت اإلنسانية والمالية ونحوها؟ أم أن التاريخ الُعماني يفتقد إلَى هذا الجانب 

الحضاري فتصبح الدراسة دراسة حروب ومغاٍز؟
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ابن خلــدون كان يضع علماً جديــدًا، ومن طبيعة مــن يفعل ذلك أن ينقد الموجــود، وقد ظلم 
الفقهاءَ بعض الشــيء وظلم المتكلمين ِفي كلّ شيء، قال: إن عمل الكالم مضّر، فلم يكن ناجعاً في 
البداية وصــار مضّرا إلى اآلن، أما الفقهــاء فإن علمهم قاصر، ولم يذكر ِإال أبا بكر الطرطوشــي 
ـ ، والطرطوشي  فقال: إنه أفاده بعض الشــيء فقد حوّم حول الموضوع ولم يحط به ـ على حد قوله 
صاحب سراج الملوك، كتب كتباً في الفقه واألصول، والسياسة حيث كان يعمل، ولذلك أنا لم آخذ 
برأيه بل اعتبرته ظالماً، وقلت: إنه بغّض النظر عن أدوات الفقهاء ووســائلهم التي قد تكون قاصرة 
كما يقصر أي علم أنشئ في عصر ثم لم يجر تطويره، ونعرف أن في عصر ابن خلدون جرى تطوير 
علم أصول الفقه من خالل إنتاج علم مقاصد الشــريعة، وإن كان هناك جدال حول كونه من أصول 
الفقه أم ال، ولذلك قلت: إن األهّم من علوم الوســائل في الفقه الحضاري إبقاء الدوافع واألهداف 
والغايات، الدوافع الحســبية والتعبدية عندنا نحن المســلمين؛ ألننا مكلفون كتكليف ســائر البشر، 
ونعتقد أن رسالتنا هي رســالة الحقّ، في عمران العالم وفي توجهات هذا العمران، فيبقى المقصد 
الدافع الحســبي التعبدي، وتبقى الغاية هي تحقيق الســعادة في الدارين، أما الوســائل فِفي علوم 

اآلالت التي ينبغي أن تدخل فيما بين الدوافع التعبدية والحسبية وفيما بين المقاصد والغايات.
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موضوع الحســبة وصلته ِبموضوع األمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، فالحســبة في مفهومها 
الدقيق كتطبيق لنظام األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو كمبدأ إلٰهي عام ال يتعلّق بالشريعة 
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اإلســالمية وحدها، وبالتالي فكلّ معروف ينبغي جلبــه والمحافظة عليه، مهما كان شــكله فردياً أو 
ساتياً، وهذا جزء من وظيفة المجتمع ككلّ، بجميع صوره ومؤسساته، لكن قضية الحسبة متعلقة  مؤس
بالمنكرات الظاهرة التي يتّم فعلها، وكذا بالمعروف الظاهر الذي يتّم فعله لتحقيق هدف مهم جّدًا 
هو مفهوم الشــريعة اليومي والمتتالي في واقع الناس، وكان واجبــاً على األئمة والوالة وغيرهم، بل 
يتعيّن حتى على األفراد أنفســهم عندما تصبح القضية ال ســبيل للوصول إلى األمــر والنهي ِإال من 
خالل هــذا الفرد؛ فالقضية هنــا متداخلة، ولكن فــي البحث العلمي ال بد من فصــل المصطلحات 

بعضها عن بعض، وال تصبح كلمة الحسبة مرادفة لكلمة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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شكرًا ألخي بدر العبري على مالحظته، ولكن أذكره بأن الموضوع الذي تناولته هو عهد اإلمام 
الصلت بن مالك وليس عصره.
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مدير مركز الدراسات الدستورية والسياسية، كلية الحقوق، 
جامعة القاضي عياض، مراكش ـ المغرب
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لم يكن حظ من ســبق «ابن خلدون»(1)، أو حايلَه، أو جاء بعده، وافرًا قدرَ ما حظي به «صاحب 
َمــة»(2) بحثاً، وتنقيباً، وتحليًال، ســواء مــن قبل بني جلدتــه من العرب والمســلمين، أو من  المقد
األوروبيين والغربيين(3). فباســتثناء عناوين محدودة سعت إلى إبراز مظانّ الضعف في متنه، أجمعت 
جل الكتابات، شــرقاً وغرباً، على ألمعية هــذا الفقيه المالكي، ورياديته العلميــة في َطرِق مجاالت 
معرفية لم يقتحمها من سبقه من الفقهاء والمؤرخين والفالسفة، بل إن شهادات كثيرة من أساطين 
َمة، وتاريخية فكره(4). الفكر الغربي الحديث ُتعفي الباحث من عناء الدفاع عن أصالة صاحب المقد

ليس قصُد الدراســة النظَر في مجمل متن «ابن خلدون» وما جــاَد به قلُمه، بل غرضها اإلمعان 
في َمفصل من مفاصل فكره، أي «العمران» وما يرتبط به ويتفرع عنه من قضايا وإشــكاليات. ولئن 
كانت األدبيات وافرًة وكثيرًة في هذا المجال بالذات(5)، فإن ســعيَنا يروم إبرازَ مساهمة «الخلدونية» 
في تأصيــل هذا المفهوم، وتقعيد أسســه كعلــم برهانّي، يمتلــك األركان األربعة التــي اتفق عليها 

مراجــع كثيرة تعرضت لســيرته الذاتية، انظر: عبد اهللا العروي في: ابن خلدون وماكيافللي، دار الســاقي، ترجمة خليل أحمد   (1)
خليل، ط1، 1990.

هنــاك طبعــات كثيرة للمقدمــة، بتحقيقات مختلفة. بيد أننــا نعتمد في هذه الدراســة على النص المحقق مــن قبل «درويش   (2)
الجويدي»، الصادرة عن المكتبة العصرية في صيدا ـ بيروت، لبنان، ط1، 1995...

علمــاً أن الغربيين كانوا ســباقين إلى التعريف بابن خلدون بترجمة المقدمة أوًال في القرن التاســع عشــر، وباالشــتغال على   (3)
مضامينها من وجهة نظر العلوم االجتماعية المعاصرة.

من ضمن باحثين ومفكرين كثر، نشير إلى «إميل دوركايم» و«أرنولد توينبي»..  (4)
تراجع قائمة المراجع المرفقة بالدراسة على سبيل المثال، وهي ال تشكل إال عينة محدودة من أدبيات وافرة وكثيرة..  (5)
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المناطقة القدمــاء، أي: الموضوع، األعراض الذاتية، والمســائل، والمبــادئ والمقدمات(1). ثّم إن 
البحث، فــي إطالله على هذا العلم، يتوخــى التركيز على الجوانب التي لها صلة بعلم لم يشــهده 
ـ «علم السياسة»، ولعل  «ابن خلدون»، لكن ســاهم في التعاطي مع جملة من مفاهيمه، يتعلق األمر ب
َمة» يقنع القارئ بما فيه الكفاية بمساهمة صاحبها في إثراء وتطوير «العمران البشري»  نّص «المقد

من زاوية فقه السياسة.
رُ ُمِعّد الدراســة أهميَة المســاهمة في هذا الملتقى العلمي المميز بمقاربة الجوانب  فهكذا، ُيقد
التي حظيت بمعالجة ذات الصلة المنهجية والمعرفية بفقه السياسة وإشكاالته، إذ من المعروف أن 
«ابن خلــدون» أفرد فصوالً أصيلًة وعميقًة حــول «الدول وأحوالها وتطورها والتملــك والتغلب وأنواع 
ن أنتجوا نصوصاً سياسيًة عن  اْلُملك وكيف يسري إليه االنحالل»(2)، األمر الذي ميزه عن سابقيه ِمم
الدولــة، من قبيل أفالطون وأرســطو والفــرس، واألكثر جعله متفــردًا عن هؤالء من حيــث انتقالُه 
بالكتابة السياســية من «مســتوى الواجــب أو اْلُمفترض إلى مســتوى الواقع المعاش فــي التجربة 

التاريخية»(3).
ل قواعَده ابن  تروم الدراســة النظر في ثالث إشــكاليات من منظور «علم العمران»، كمــا أص
ـ «الحاجة إلى االجتماع السياسي»، أي: المعمور من األرض [أوالً]،  خلدون. تتعلق اإلشكالية األولى ب
وتخص الثانية «ضرورة السياســة، أي: الدولة، النتظــام العمران» [الدولة ثانياً]، أما اإلشــكالية 

ـ «دور العصبية في تحريك فاعلية العمران» [ثالثاً]. الثالثة فترتبط ب

٭ ٭ ٭

انظر: شــرحاً مفصًال لهذه األركان في: محمد عابد الجابري، فكر ابن خلــدون، العصبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في   (1)
التاريخ اإلسالمي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط5، 1992، ص 103 وما بعدها.

قارن: محمد جوهري ومحســن يوسف وآخرون، ابن خلدون إنجاز فكري متجدد، [اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية، ط1، 2008]،   (2)
ص 92 وما بعدها.

المرجع نفسه، ص 93.  (3)
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ـ «في العمران البشــري على  َمة ب َعنوَن «ابــن خلدون» الباَب األول من الكتــاب األول من المقد
الجملة وفيه مقدمات»، واستهلهُ بالقول: «في أن االجتماع اإلنساني ضروري. ويعبر الحكماء على هذا 
بقولهم: «اإلنســان مدني بطبعه»، أي: ال بد له من االجتماع الــذي هو المدنية في اصطالحهم وهو 
معنى الُعمران»(1)، مســتدًال على ذلك ببيان اهللا في َخلقه [اإلنسان](2)، وفطَرته على البحث عن قوته 
اليومي، الذي ال يتحقق بقدرته الشــخصية، بل بحاجته إلى تكاتف القَُدِر مــن بني جلده(3). ثم إن 
التكاتف في تحصيــل القوت بغية الديمومــة والبقاء، يســتوجب التعاون من أجــل رد الضرر، أي: 
«االســتعانة» و«اْلُمدافعة»، بتعبير «ابن خلدون»(4)، لكن حين يحدث االســتنكاف، ويتمنُع الناس عن 
االســتعانة والمدافعة، يحُصل الهالك «ويبُطل نوع البشر»، والعكس صحيح: «إذا كان التعاون حصل 
له [اإلنســان] القوت للغذاء والســالح للمدافعة، وتمت حكمة اهللا في بقائه وحفظ نوعه. فإذن هذا 
االجتماع ضروري للنوع اإلنســاني، وإال لــم َيكُمل وجوُدهم ومــا أراده اهللا من اعتمــار العالم بهم 
واســتخالِفهم إياه، وهذا هو معنــى الُعمران الــذي جعلته موضوعاً لهــذا الِعلم»(5). لذلــك، َيثُبت 
الُعمــران، ويســتقيم، ويتحقق مقصُد االســتخالف منه، حين تتقوى االســتعانة بيــن الناس وتتأكد 
الُمدافعة بينهم.. بيد أن العمران، من حيث هو اجتماع بشري بالسليقة والضرورة، يحتاج إلى «وازع» 

ده، ويلَحم نسيَجه االجتماعي، ويقوي َشوَكته، إنه «الملك» بتعبير ابن خلدون. ُيعض
َمة، بل إنه أكثر المفاهيم إجرائيًة  تواتَر استعمالُ مصطلح «الملك» في أكثر من مقام في المقد
في فهم معالجات ابن خلدون للُعمران البشــري من زاوية فقه السياســة. ففي ســياق تشديده على 
 رناُه وتم الِزمة «الملــك للعمران»، يقول ابن خلدون: «ثّم إن هذا االجتماع إذا حصل للبشــر كما قر
ُعمراُن العالم بهــم، فال بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض، لما فــي ِطباعهم من العدوان والظلم 
وليست آلة الســالح التي جعلت دافعًة لعدوان الحيوانات الُعجم عنهم كافيًة في دفع العدوان عنهم 
ألنها موجودة لجميعهم. فال بد من وجود شــيء آخر يدفع عدوان بعضهم عــن بعض... فيكون ذلك 

انظر: مقدمة ابن خلدون، تحقيق: درويش الجويدي، م، س، ص 46.  (1)
يقول ابن خلدون في المقدمة: «وبيانه أن اهللا ـ ســبحانه ـ خلق اإلنسان وركبه على صورة ال يصح حياتها وبقاؤها إال بالغذاء،   (2)

وهجاه إلى التماسه بفطرته، وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله..». راجع المصدر نفسه، ص 46.
يشدد ابن خلدون على مجموع القَُدِر لحصول الكفاية في القوت والمعاش، ويستدل بوافر من األمثلة من الحياة اليومية.. انظر:   (3)

المقدمة، المصدر: نفس المصدر والصفحة.
يستعمل صاحب المقدمة مصطلح «المدافعة» في سياق كالمه عن تعاضد الحيوانات فيما بينها، وحاجة اإلنسان إلى استخالص   (4)
العبــرة منها، فيقول: «ولما كان العدوان طبيعياً في الحيــوان جعل لكل واحد منها عضوًا يختص بمدافعته ما يصل إليه عادية 

غيره..».
مقدمة ابن خلدون، م، س، ص 47.  (5)
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الوازع واحــدًا منهم يكون له عليهم الغَلبة والســلطان واليد القاهرة، حتــى ال يصل أحد إلى غيره 
بعدوان، وهذا هو معنى اْلُملك..»(1). إن «اْلُملك» في المتن الخلدوني «خاصية لإلنسان طبيعية ال بد 
لهم منها»، كما هي للحيوان، غير أن الملَك موجــود لهذا األخير بمقتضى الفطرة، في حين يتحقق 
ـ «الفكرة والسياســة»(2). فالملك إذن «هو الغاية الطبيعية وال يحصل حسب االختيار وإنما  للبشــر ب

يحصل بالطبيعة».
ـ «االجتماع البشــري»، باســتنتاج مفــاُده أن مقاربَة صاحب  َتســمُح قراءةُ المقاطع ذات الصلة ب
ـ «الوازع»، أي:  ــدة ب ســة علــى «االســتعانة» و«المدافعة»، والمعض َمة لفكرة «العمران» المؤس المقد
اْلُملك، ال تجد ســجلها في الحقل الفقهي الالهوتي، وال في االنشــغال اإليديولوجي(3)، وإنما تستمد 
روَحها من طبيعة المجتمع وُكنــِه تفاعالته. فالناس في حاجة إلى بعضهم بعضاً وتلك ُســنّة اهللا في 
خلقه، ومن هنا تولد االستعانُة، وتنبع المدافعة، لكن الناس في ضرورة إلى من يسوُسهم، أي: ُيدبر 
أمورَهم بقــوة اإلقناع واإلكــراه، وبذلك يكون الــوازع، أي: اْلُملك، الزمًة ال مندوحــة عنها، الكتمال 
 العمران، واستقامته، وديمومته.. إن «الملك» هنا ليس شيئاً آخر سوى «السلطة»، أي: القدرة على رَد
زم الســتمرار معمــور األرض. لكن إذا كانت  المظالم التي َتستشــري بين الناس، وخلق التوازن الال
ا ينبع من طبيعة البشر ويندرج ضمن لوازم الُعمران وضروراته، فإنها تستوجب مسوغات  الســلطة ِمم
دها ابن خلدون في «مســلمات الطبيعة البشــرية»(4) من جهة، وغايتها  تبررُ الحاجة إلى وجودها، حد
َمة حين أســس علمه الجديد [العمران  االجتماعية [التوازن] من جهة أخرى. والواقع أن صاحب المقد
البشــري] على هذه المفاهيم لم َيرُكن إلى الحقل الفقهي الالهوتي فيعتمــده مصدرًا لتفكيره، كما 
ته المنهجية والمعرفية  ل منها ُعدفعل سابقوه، بل اســتند إلى المعاينة، والمخابرة، والتجربة، وشــك
لقراءة تاريخ العرب والمســلمين على امتداد ســبعة قرون [ق14/7م]، عايش شــخصياً فصوالً دقيقًة 
وحساســًة منه. فمــن المعلوم أن ابن خلــدون عاش متنقًال بيــن القبائل المغاربية مــن 1365 وحتى 
1372م، وفي قلعة ابن ســالمة، حيث وجد مــالذَه عند «أوالد عريف» انزوى إلــى العزلة مدة ثالث 
َمة» ثمرة تفكير عميق، جمع  سنوات ونصف [مارس 1375 ـ أكتوبر 1378]، فكان مؤلفه الُعمدة «المقد

بين التمكن الفقهي والفهم التاريخي، والخبرة العملية في شؤون السياسة والسلطة والسلطان(5).

مقدمة ابن خلدون...م، س، ص 47.  (1)
نفس المصدر والصفحة.  (2)

قارن: عبد السالم الشــدادي، ابن خلدون من منظور آخر، ترجمة محمد الهاللي وبشرى الفكيكي، داتوبقال للطباعة والنشر،   (3)
ط1، 2000، ص 28 - 29.

حيث تظهر السلطة في كل الجماعات البشرية على كافة مستويات تطورها.  (4)
انظر: جانباً من سيرته الذاتية مقارنة مع «ماكيافللي»، في: عبد اهللا العروي، ابن خلدون وماكيافللي، بحوث اجتماعية، ترجمة   (5)

خليل أحمد خليل، دار الساقي، ط1، 1990.
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َمة،  فــإذا تركنا تفاصيل مصادر ابن خلدون في تأصيل مفهوم اْلُملك [الســلطة] في متن المقد
وســعينا إلى فحص لوازم تحققه في تشــكيل الســلطة وجعلهــا ناِظمًة للتوازن المطلــوب لديمومة 
لة له، ومعــززة لنفاذه في صهر  العمران، نجد الفقيه ربــط بين الوازع وضــرورات اجتماعية مكم
الناس وتحقيق االســتعانة والمدافعــة لديهم، يتعلّق األمــر تحديدًا بمفهوم «الجــاه»، الذي عرفه 
«لسان العرب» بأنه «الموقع والرتبة التي تعود إلى شــخص ما في محيط السلطان». وعلى الرغم 
من محدودية تداول الكلمة [الجــاه] في أدبيات من عاصر ابن خلدون، وضعف اســتعماله من قبل 
َمــة اعتمدت «الجاه» كمفهوم  المحدثين والمعاصرين من المؤرخيــن، فإن مقاطع كثيرة من المقد
إجرائي، وجعلت العالقــة بينه وبين اْلُملك تالزميــًة، وغير قابلة للفكاك. فالملــك يتحقق لوجهاء 
القوم دون ســواهم من الناس، أي أنه «شرط اجتماعي لممارسة اإلكراه الذي يعتبر ضرورة للعيش 
في المجتمع»(1). فهكذا، تناول ابن خلدون «الجاه» في ســياق تحليله للحياة المادية للمجتمع، أي: 
فه كما  الرزق والكســب، واعتبره وسيلًة من وســائل المعاش، وأشــار إلى أنه متعدد الوظائف، وعر
يلي: «الجاه هو القدرة الحاملة للبشــر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء جنســهم باإلذن 
والمنع والتســلط بالقهــر والغلبة، ليحملهم على دفــع َمضاِرهم وجلب منافعهم فــي العدل بأحكام 
الشرائع والسياســة وعلى أغراضه فيما سوى ذلك»(2). بيد أن ابن خلدون يميز، في مقام آخر، بين 
مســتويات الجاه ومراتبه، فيقول: «إن الجاه متوزّع في الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة: ينتهي 
في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، وفي الســفل إلى من ال يملك ضّرًا وال نفعاً بين 

أبناء جنسه، وبين ذلك طبقات متعّددة».
يبدو اْلُملك إذن، كما أســلفنا القــول، ضرورًة لالجتماع البشــري، بل إن كلّ تجمع بشــري يخلق 
بالطبيعة الســلطة الّالزمة له. ثم إن الملك، أو السلطة بتعبير عصري، َيتقوى بالجاه، أي: بتلك القدرة 
الجاِذبة لإلكراه واالنصياع والقبول. ومن الجدير باإلشــارة أن مفهوم «الجاه» يختلف عن «الشرف» في 
َمة  المتن الخلدوني. فالشــرف باألصالة، والحقيقة إنما هو ألهل العصبية(3)، أو كما ورد بيانُه في المقد
«الشــرف والَحَســب إنما بالِخالل، ومعنى البيت أن يُعد الرجــل في آبائه أشــرافاً مذكورين، تكون له 
بوالدتهم إياه َتِجلًة في أهل ِجلدته، ِلما وَقَر في نفوســهم من َتِجلّة ِ سلفه وشرفهم بِخاللهم..»(4). ثّم إن 
للملك صفات ومتممات، لعل أهمها الكرامة والمجد وما يميز صاحب الملك من أجمل الصفات األخالقية 
والسياسية، وهو ما أبدع ابن خلدون في وصفه قائًال: «إذا كان الملك غايًة للعصبية، فهو غاية لفروعها 

عبد السالم الشدادي، ابن خلدون... م، س، ص 26.  (1)
نقًال عن المرجع نفسه، ص 26.  (2)

انظر: مقدمة ابن خلدون، تحقيق: درويش الجويدي...م، س، ص 127.  (3)
نفس المصدر، ص 126.  (4)
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ومتمماتها، وهي الِخالل؛ ألن وجوده دون متمماته كوجود شــخص مقطوع األعضاء، أو ظهوره ُعرياناً بين 
الناس»(1). وُيضيف ابن خلدون صفًة ثالثًة هي «الترف»، إذ الملــك مرتبط بطبيعته بالبذخ، و«يتعارض 
نتيجة لذلك مــع الحياة البدوية التي تكتفي بالضــروري»، والحال أن ابن خلــدون يعتمد هذه الِخصلة 
َمة في بيان ذلــك في أكثر من مقام(2).  فيصًال للتمييز بين «البداوة» و«الحضــارة»، وقد أفاضت المقد
ـ «العمــران البدوي واألمم الوحشــية والقبائل»،  ففي الفصل الثامن عشــر من البــاب الثاني الخاص ب
َمة إلى أن من «عوائق اْلُملك حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم»، فتُرِجَع سبَب ذلك  تذهب المقد
إلــى أن «القبيــل إذا غلبت بعصبيتها بعض الغَلَب اســتولت علــى النعمة بمقداره، وشــاركت أهل الِنعم 
والِخصب في نعمتهم وِخصبهم، وضربت معهم في ذلك بسهم وحصة بمقدار َغلبها واستظهار الدولة بها. 
فإذا كانت الدولة من القوة بحيث ال يطمع أحد في انتزاع أمرها وال مشــاركتها فيه، أذعن ذلك القبيل 

لواليتها، والقُنوع بما ُيَسوغون من نعمتها وَيشركون فيه من جبايتها...»(3).

٭ ٭ ٭
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ه، فهي المحــور الذي يدور حوله  ُتشــكّل الدولة في المتن الخلدوني حاِضنة العمران وُمســتقر
االجتماع البشــري، وينتظم في نطاقه مقصُد االســتخالف وعمارة األرض. وبَحسِب الدولة على هذه 
َمــة(4). فمن جهة، انتقد  المقد ها ابن خلدون بفصــول كثيرة في نص الدرجة من األهميــة، فقد خص
صاحبها المؤرخين القدامى الذين اكتفوا بتدوين أخبار الدول دون التساؤل عن أصولها: كيف تنشأ، 
وتزدهر، وُتصاب بالهرم، والوَهن، واالنقراض؟(5). ومن جهــة أخرى، اعتبر الدولة ُمقومة للعمران، 
وحافظة لوجوده، فهي «الســوق األعظم، أم األســواق كلها»، بل إنها والسلطان «سوق العالم، تجلب 
إليه بضائع العلوم والصنائع، وتلتمس فيه طوال الحكم... وما نفق فيها نفق عند الكافة»(6). لذلك، 

نقًال عن عبد السالم الشدادي، ابن خلدون من منظور آخر...م، س، ص 31 - 32.  (1)
انظــر على ســبيل المثال: الباب الثاني من المقدمة في العمران البدوي واألمم الوحشــية والقبائــل وما يعرض في ذلك من   (2)

األحوال وفيه فصول وتمهيدات في: مقدمة ابن خلدون...م، س، ص 114 وما بعدها.
انظر: مقدمة ابن خلدون...م، س، ص 131.  (3)

انظر: الباب الثالــث من الكتاب األول من المقدمة [في الدول العامة والُملك والخالفة والمراتب الســلطاني وما يعرض في   (4)
ذلك كله من األحوال وفيه قواعد ومتممات].

قارن: محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون، الدولة والعصبية، معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلســالمي، [بيروت: مركز   (5)
دراسات الوحدة العربية، ط5، 1992]، ص 119.

نقًال عن: الجابري، فكر ابن خلدون: الدولة والعصبية...، ص 119.  (6)
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يرتبط ازدهار العمران، ونماؤه، وإثماره المقاصد المرجوة منه [االســتخالف وعمارة األرض]، 
بوجود الدولــة، وديمومتها، وتأكيدًا لهذا يقــول ابن خلدون: «والحضارة فــي األمصار من ِقَبِل 
َمة ال يمكن  الدولة، وإنها ترسخ التصال الدولة ورسوخها»(1). غير أن الدولة عند صاحب المقد
تصورهــا فكرًة ووجــودًا بدون عصبيــة. لذلك اعتبرهــا «االمتــداَد المكانــي والزماني لحكم 

عصبية ما»(2).
1 ـ فمن حيث االمتداد المكاني، تتســع رقعة الدولة أو تضيق بحســب قوة عصبيتها فـ«الدولة 
بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة»، وهو ما يعني أن الذي يمنح الدولة 
قدرة البقاء والديمومة واالتساع هو العصبية، بما تنطوي عليه الكلمة من التحام، وكثرة في العدد، 
وقوة في الشــكيمة. إنّ العصبية في هذا الســياق تتجول إلى معيار للحكم علــى مدى «نفوذ الدولة 
واتساع رقعتها». والواقع أن األمر ال يتعلق بعصبية الدولة فحسب، بل يُخص أيضاً عصبيات المناطق 
التــي تحكمها. لذلك، تكــون معادلة الدولة في المتــن الخلدوني مرتبطًة بشــكل عضوي وتالزمي 
بعصبيتها، أي أن درجة فعل الدولة في العمران مرتهــن بقوة عصبيتها، وضعف عصبية نظيرتها من 
الدول التي تروم استتباَعها وإخضاَعها، والعكس صحيح تتراجع الدولة، وُتصاب بالوهن واالنحالل، 
َمة في تعدادها [ضعف العدد  ثم الزوال حين تضعف شوكتُها، وتتوارى َهيبتُها، ألسباب أسهبت المقد

عة والترف والظلم والفساد](3). وااللتحام، شيوع الد
 ة من الممالــك واألوطان»، ومرد ـ «كل دولة حص تجدر اإلشــارة إلى أن ابن خلدون ُيقــر بأن ل
ذلك في تقديره راجع إلى عجز الدولة وعدم قدرتها الطبيعية على االســتمرار في الغزو والتوســع 
إلى ما ال نهاية.. إذ لكلّ أجل كتاب. لذلك، نراه يقول: «والسبب في ذلك أن ِعصابة الدولة وَقوَمها 
القائمين بهــا اْلُمَمهدين لها ال بد من توزيعهــم ِحصصاً على الممالك والثغــور التي تصير إليهم، 
ويســتولون عليها لحمايتها من العدو، وإمضاء أحكام الدولة فيها مــن جباية ورَدع وغير ذلك. فإذا 
توزعت العصائــب كلها على الثغور والممالك فال بد من نفاذ عددها، وقد بلغت الممالك حينئذ إلى 
حّد يكون ثَغرًا للدولة وَتخماً لوطنها ونطاقاً لمركز ُملكهــا. فإن تكلفت الدولة بعد ذلك زيادًة على 
ما بيدها بقــي دون حامية وكان موِضعاً النتهاز الفرصة من العــدو والُمجاور، ويعود وبالُ ذلك على 

الدولة، بما يكون فيه من التجاُسر وخرق سياج الهيَبة..»(4).

نقًال عن نفس المرجع والصفحة.  (1)
المرجع نفسه، ص 211.  (2)

راجع المقدمة، ال ســيما الباب الثالث مــن الكتاب األول، في: درويش الجويدي، مقدمــة ابن خلدون...م، س، ص 143   (3)
وما بعدها.

المصدر نفسه، ص 150 - 151.  (4)
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فهكذا، يجب أال يذهــب فهُمنا ِلما ورد أعاله إلــى االعتقاد بأن حديث ابن خلدون عن ِقســط 
الدول من األمصــار واألوطان، يتحدث عن «الحدود» الجغرافية والسياســية كما نفهمها اليوم، أي: 
التحديدات التي ترســم كياَن الدولة ورقعتَهــا الجغرافية اْلُمعترف بها قانونياً.. فشــتّان بين ما هو 
قاِصُده من كلمتــي «الممالك واألوطان»، وما ترســخ لدينا منذ دخول مفهوم الحــدود إلى دائرتنا 
س  العربية اإلسالمية، حصرًا منذ القرن السادس عشــر. فبالد المغرب، على سبيل المثال، التي كر
ابن خلدون قســطاً يســيرًا من كتاباته عن دولها وقبائلهــا لم تعرف ظاهرة الحــدود إال مع دخول 
العثمانيين األتراك إلى أراضيها، قبل أن يعمل االســتعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر ومستهل 
القرن العشرين على تأكيد وجودها قانونياً وسياسياً. والحقيقة أن ابن خلدون ال يربط اتساع الرقعة 
الجغرافية، أي: المكان بحســبه عنصرًا أساســياً لتشــكل الدولة، بالعصبية فحســب، بل يدعو إلى 
االنتباه إلى نوع عصبية الدولة الغازية مــن جهة، أي: حجم قوتها، وواقع عصبية الوطن أو األوطان 
الُمراد إخضاعهــا للدولة الغاِلبــة. فكلما كانت عصبية األولــى [الغاِزية] قوية الشــكيمة واللحمة، 
وعصبية الثانية [اْلُمســتتَبعة] ضعيفــة ومحدودة، تحقق اإلخضاع، واكتملت شــروط نجاحه، والعكس 
َمة على فيض من التفاصيل الُمدللة على الفرق الكامن  صحيح. ولالستزادة نشــير إلى انطواء المقد
بين نمطي العصبية المشــار إليهما في هذا المقام. فهكذا، «إذا كانت عصبية أهل الدولة من «نوع 
العرب ومن في معناهم» كان ُملكُها أوسع من ملك عصبية البدو المقيمين في التالل والسهول، على 
ا قد يتمتع به هؤالء من كثرة في العدد..»(1)، أما مرد ذلك فيعود في نظر ابن خلدون إلى  الرغم ِمم
حل «أَقدر على التغلب واالستبداد..»، وبسبب خشونة عيشهم وشظف أحوالهم «أقدر من  أن البدو الر
غيرهم على تحمل َمشــاّق الغزو وطي المراحــل..»، عالوة على أن «ليس لهم وطــن يرتادون منه، 
وال بلد يجنحون إليه، فنســبة األقطار والمواطن إليهم على الســواء، فلهــذا ال يقتصرون على ملكة 
قطرهم وما جاورهم مــن البالد، وال يقفون عند حــدود أفقهم، بل يظفرون إلــى األقاليم البعيدة 
ويتغلبون على األمم النائية..»(2)، بيد أن ابن خلدون لم يكتف بربط اتســاع رقعة الدولة بكثرة عدد 
المنتســبين إليها،، بل أضاف إليها معطى االلتحام المحاِفظ على الشــوكة، والمولد للهيبة، فكلما 
كان االلتحاُم قوياً تحققت القوة للدولة. لذلك، تعتبر العصبية الِزمًة لوالدة الدولة حاِضنة الُعمران، 
وحامية اســتمراره وديمومته.. ومن الجدير باإلشــارة التأكيد أن ليس للعصبية تأثيرًا على االمتداد 
َمة يقول:  األفقي للدولة فحســب، بل تتحكم كذلك في تطورها الزماني، لذلك نــرى صاحب المقد
«إن الدولة لها أعمــار طبيعية كما لألشــخاص»، أي: َتمر بأطوار، كما يعيش اإلنســان مراحَل في 

العمر، يتدرج خاللها من الطفولة إلى الشباب ثم الكهولة والشيخوخة، أي: الهرم.

نقًال عن: د. محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون...م، س، ص 213 - 214.  (1)
انظــر:، المقدمة، ج 2، تحقيق: علي عبد الواحــد وافي، ط2، القاهرة، لجنة البيان العربــي، ج 2، ص 447. نقًال عن محمد   (2)

عابد الجابري، فكر ابن خلدون..م، س، ص 214.
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2 ـ تعرضت قضيُّة «أطوار الدولة» أو أعمارها لســيل من التأويالت فــي متون الكتابات التي 
تناولت المنظومة الفكريــة الخلدونية. فمن الباحثيــن من فهَم قولَ ابن خلــدون: «إن الدولة لها 
أعمار طبيعية كاألشــخاص»، على أســاس أن هنــاك دورًة Cycle، تبدأ بالوالدة والنشــأة، وتنتهي 
بالشــيخوخة والهرم واالنقراض، وقد تــم اللجوء، في هذا الســياق، إلى اعتمــاد مفهوم «الدورة 
التاريخيــة Cycle historique»، لمتابعة تعاقــب أطوار الدولة في الزمان، وشــرح حيثيات انتقالها 
وتدرجها. َبْيَد أنّ هناك، بالمقابل، من اســتبعد هذا الفهم، وقارَب قضيَة «أطوار الدولة» من زاوية 
معرفية مغايرة، كما هو حال «محّمد عابد الجابري»، في أطروحته حول «العصبية والدولة في فكر 
ـ «دورة  ابن خلدون»(1)، حيث استبعد نظرية «الدورة التاريخية»، ليُشدد على أن «األمر» يتعلّق فقط ب
عصبية»، أي: بانتقال الحكم والســلطة من عصبية إلى أخرى مماثلة داخل عصبية عامة واحدة»(2)، 
والحــال أن مقاطع كثيرة من أطروحته تضمنــت تحليالت عميقة للتدليل علــى «الدورة العصبية»، 
وليس «الدورة التاريخية» كما ذهب إلى ذلك العديد مــن الكتابات(3). لذلك، نرى الجابري يؤكد 
على ضرورة وضع «أطوار الدولة» في اإلطار التاريخي الــذي ارتضى علم ابن خلدون وضَعها فيه، 
أي: إطار «انتقال الرئاســة واْلُملك من عصبيــة خاصة إلى أخرى مماثلة لهــا داخل تجمع عصبي 
واســع»(4)، ليضيف: «إن المضمون الواقعــي والتاريخي لنظرية ابن خلدون قي أطــوار الدولة، هو 
سة لها منذ بدأ التاريخ اإلسالمي  الدولة اإلسالمية في تعاقبها وتزاحمها واختالف العصبيات المؤس

إلى عصر ابن خلدون»(5).
فهكذا، إذا أخذنا بالمعنى الذي دافــع «الجابري» على رجاحته التاريخية والعلمية، ورجعنا إلى 
َمة» تســعفنا في الوقــوف على العديد من النصــوص التي تنحو هذا  المتــن الخلدوني، فإن «المقد
َمة، أن  المنحى في شــرح أطوار الدولة، وتعاقبها في الزمان. فما يمكن اســتنتاجه مــن متون المقد
صاحب «علم العمران» يميز بين مســتويين من تطور الدولة. يتعلــق أولهما بتطور الدولة باعتبارها 
«شــخصاً» يملك، ويخص الثاني الدولة بحسبها «عصبيًة تحكُم». إن للدولة خمسة أطوار حين تكون 
شــخصاً مالكاً، فهي تمر بمرحلة «الظفر بالُبغيَة وَغلُب المدافع واْلُممانع واالســتيالء على الملك»، 
وحينها «يكون صاحب الدولة في هذا الطور أُســوةَ قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة 

من ضمن طبعات كثيرة، انظر: طبعة مركز دراسات الوحدة العربية، فكر ابن خلدون، العصبية والدولة،... (م، س)، ص 315.  (1)
المرجع نفسه، ص 216.  (2)

من ذلك قوله: «فمن الخطأ القول إن ابن خلدون يرى أن الدورة االجتماعية [أو التاريخية أو الحضارية]، تتم حسب ما حدده   (3)
للدولة من أطوار. إن المسألة بالنسبة إلى صاحب علم العمران ال تعني الدورة االجتماعية كما تصورها فيكو مثًال، وإنما تعني 

فقط تناوب العصبيات الخاصة على الحكم في إطار عصبية عامة واحدة».
انظر: محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون، العصبية والدولة... (م، س)، ص 217.  (4)

نفس المرجع والصفحة.  (5)
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عن الحوزة والحماية...»(1). تنتقل الدول في مرحلة ثانية إلى «طور االستبداد»، أي: استبداد الحاكم 
«على قومه، واالنفراد دونهم بالملك، وكبحهم عن التطاول للمســاهمة والمشــاركة. ويكون صاحب 
الدولة في هذا الطور معنيــاً باصطناع الرجال، واتخــاذ الموالي والصنائع، واالســتكثار من ذلك 
لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نســبه، الضاربين في اْلُملك بمثل سهمه..»(2). 
ا  َعة لتحصيل ثمرات اْلُملك ِمم ـ «طور الفراغ والد يِسم ابن خلدون المرحلة الثالثة من ُعمر الدولة ب
] ُوسَعه في الجباية  َتنَزعُ طباع البشر إليه لتحصيل المال وتخليد اآلثار وُبعِد الصيت، فيستفِرغ [يصب
وضبط الدخل والَخَراج وإحصاء النفقات والقصد فيها، وتشييد المباني الحافلة والمصانع المتِسعة 
ـ «كور القنوع  والهيــاكل المرتفعة...»(3)، ينعت صاحب العمــران المرحلة الرابعة من عمــر الدولة ب
والمســالمة. ويكون صاحب الدولة في هذا قانعاً بما بنى أولوه، ســلماً ألنظاره من الملوك وأقتاله 
[أعدائه]، مقلدًا للماضين من ســلفه، فيتِبع آثارهم حذو النعل بالنعــل... ويرى أن في الخروج على 
تقليدهم فســاد أمره وأنهم أبصر بما َبنَوا من مجده»(4). ويختم المرحلة الخامســة من ُعمر الدولة 
بالقول عنه: «طور اإلسراف والتبذير. ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متِلفاً لما جمع أولوه في 
ســبيل الشــهوات والمالذ والكرم على بطانته وفي مجالســه، واصطناع أخذان [مفردها خذن، وهو 
العشير] السوء وَخضراء الِدَمن [أي: الجميل في مظهره الوضيع في أصله] وتقليدهم عظيمات األمور 
التي ال يســتقلون بحملها، وال يعرفون ما يأتون ويَذرون [يتركون] منها، مستفسدًا لكبار األولياء من 
قومه وصنائع ســلفه، حتى يضطغنوا [يحنقوا] عليه، ويتخاذلوا عن نُصرته... وفي هذا الطور يحصل 
في الدولة طبيعة الهَرم، ويســتولي عليها المرض المزمن الذي ال تــكاد تخلُُص منه، وال يكون لها 

معه ُبرء [شفاء]، إلى أن تنقرض...»(5).
ُيقيم ابن خلدون نوعــاُ من التوازي بين أطوار الدولة، بحســبها شــخصاً مالــكاً، وبين أجيال 
«اْلَحَسب»، باعتباره الزمًة للعصبية ومكمًال لها. فـ«كما أن الملك غاية طبيعية للعصبية»، فهو أيضاً 
«غاية لكلّ مجد، ونهاية لكل حســب». أما شرحه للحســب فيحدده بالقول: «...ولهذا كان انقراض 
الحسب في الجيل الرابع كما مر في أن المجد والحســب إنما هو في أربعة أجيال. وقد أتيناك فيه 
ببرهان طبيعي كاف على ما مهدناه قبل من المقدمات...»(6)، ليضيف: «وهذه األجيال الثالثة عمرها 
. وال تعدو الدول في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده، إال إن  مائة وعشــرون ســنة على ما مر

انظر: مقدمة ابن خلدون، تحقيق: درويش الجويدي...م، س، ص 163.  (1)
المصدر نفسه، ص 164.  (2)
نفس المصدر والصفحة.  (3)
نفس المصدر والصفحة.  (4)

المصدر نفسه، ص 164 - 165.  (5)

المصدر نفسه، ص 159 - 160.  (6)
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عرض لها عارض آخر من فقدان اْلُمطالب، فيكون الهرم حاصًال مستولياً والطالب لم يحُضرها... 
وهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشــخص من التزّيد إلى ســن الوقوف، ثم إلى سن الرجوع، ولهذا 

يجري على ألسنة الناس في المشهور أن عمر الدولة مائة سنة..»(1).
ا ســبق بيانُه ارتباَط ُعمر الدولة، أي: امتدادها في المكان وديمومتها في الزمان،  نســتنتج ِمم
بالعصبيــة أو العصبيات، وهو ما يفيد ارتهاَن «العمران» وعمــارة األرض بهذه القوة التي أخذت في 
المتن الخلدوني اســم «العصبية» وما يدخل في معناها. فتطور الدولة إذن يقوم، إيجاباً أو ســلباً، 
على العصبية والحَســب. غير أن «الحَسب»، بحسبه تعبيرًا عن الخالل [الخصال] الحميدة وتجسيدًا 
لها، يبقــى ملتصقاً بالعصبية، التــي يمتد مفعولها إلــى «التجمع العصبي كلــه، أي: تلك العصبية 
العامة الجامعة التــي قامت بالمطالبة والثــورة»(2). والواقع أن «العصبيــة»، باعتبارها قوة جماعيًة 
قائمًة ومؤسســًة على المصلحة المشــتركة، فإن «الحَســب» حين ُتصاب ِخالله بالُعفونة والفســاد، 
ــل.. وهي في كلّ الحاالت مؤشــرات بداية تراجع  ُيضِعف العصبية، وُيصيب شــوكتَها بالوهن والتره
الدولــة ودخوِلها طور االنقــراض، أي: انقراض العمــران، بتعبير ابن خلدون. فهكــذا، يقودنا هذا 
االســتنتاج إلى التســاؤل عن مفهوم «العصبيــة»، ومركزية الــدور اْلَمنوط بها فــي تحريك فاعلية 

العمران، أي: عمارة األرض، بتعبير ابن خلدون؟.

٭ ٭ ٭
¿Gôª©dG  á«∏YÉa  ∂jôëJ  »a  á«Ñ°ü©dG  QhO  :kÉãdÉK

ال يختلف باحثان فــي أن «العصبية» أســاُس المتن الخلدونــي ومناطه، وأنهــا المفَصل الذي 
َمــة إلى التاريخ، ومصدر تفســيره ِلما حصَل فــي بالد العرب  تمحورت حوله نظــرةُ صاحب المقد
والمسلمين، منذ القرن السابع الميالدي وحتى الرابع عشــر منه. لذلك، تعددت التأويالت الهادفة 
كة للدولة والعمــران، أي: العصبية، وما يرتبط بها(3).  ة المحرإلــى فهم رؤية ابن خلدون لهذه القو
فمن اإلشــارات التي طرحها ابن خلــدون، وتجُدر متابعتها ودراســتها للوقوف علــى الدور المركزي 

للعصبية في تفعيل العمران، يمكن تحديد المصفوفة التالية(4):

نقس المصدر والصفحة.  (1)
انظر: محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون، العصبية والدولة...م، س، 220.  (2)

مــن ضمن كتابات معاصرة كثيرة، انظــر: الملتقى الدولي حول «ابن خلدون والذكرى المئوية السادســة لمقدمته»، الجزائر،   (3)
المركز الوطني للدراســات التاريخية، 1982. عبد القادر زغلول، اإلشــكاليات التاريخية في علم االجتماع السياســي عند ابن 

خلدون، ترجمة فيصل عباس، [ بيروت، دار الحداثة، 1981].
نقًال عن: ابن خلدون إنجاز فكري متجدد، تقديم إسماعيل سراج الدين، مكتبة اإلسكندرية، 2000، ص 110.  (4)
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مقومات 
العصبية

حركة 
العصبية

غاية 
العصبية

عالمات 
الملك

العالقات مع 
العصبيات

العصبيةطبائع الملك

الترفخالل الخيراالستظهارخالل الخيرالملكالنصرةاللحمة

السكوناالصطناعاالستبدادالرياسةالنسب

والدعةالمدناالستتباعمراعاةالدعوةالسؤددالنعرة

التأنقواألمصارالمصالحالدينيةالخشونةالنصرة

المذلةاالنفرادالوفاءالوجهةالبسالةالوالء

االنقيادبالمجدبالعقوداالستبصارالشوكةالحلف

المغارمالترفإنزالالوازعالمطالبةاالصطناع

الظلموالدعةالناسالسياساتالحماية

المكروفورمنازلهمالحكمالمدافعة

والخديعةالعمرانالعدلبالقهر

الفسادأطوارواإلنصافتجدد

فقدالدولةالخالفةالدولة

األملالمرتزقةأنواع الملك

فوتالجبايات

العملالعلومالسياسات

خرابالصناعاتالمؤسسات

العمرانالتربيةالشارات
الثقافات

تسمح قراءة المصفوفة أعاله، باستخراج مجموعة من العناصر التي تؤكد مفصلية «العصبية» 
في البناء الفكري الخلدوني، ليس من زاوية قيام «االجتماع البشري» وضرورة استمراره فحسب، 
ولكن من ناحية استتباب «الدولة»، وديمومتها إطارًا للعيش المشترك. فالعصبية تولد الواِزع إلى 
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تكوين «الجماعة»، المتالحمة والمتضامنة، والجماعة تستدعي، بدورها، «الدولة»، التي ترعاها، 
وتحافظ عليها قويــة ومنتِصرًة. فوفق المصفوفة أعاله، ينطوي مفهوم «العصبية» على شــبكة من 
العناصر التكوينية واألخالقية، كما يتضمن غايات وعالقات ومنطق يحرك العمران البشــري في 
اتجــاه البناء والتشــييد واإلنشــاء، أو بالعكس، نحو الهدم، والفســاد، واالضمحــالل، ومن ثم 
االنقراض. والحال أنها عناصــر جاِمعة [تهُم األفراد والجماعــات]، ومتكاملة من حيث الوظائف 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية. عالوة على انطوائها على ُسلة من المعايير [الِخالل]، 
إذا اكتملت في مجموعة بشرية تحققت ِعمارة األرض، وإن غابت فسد العمران، وتصدعت الدولة 

وأصيبت بالهرم والزوال(1).

لعــلّ الالفت لالنتباه في َمحــوَرة ابن خلدون نظريته فــي علم العمران علــى مفهوم العصبية، 
تركيزه على العناصــر التي تقوي الدولة [العمران]، وَتحفَظ لها تطورَهــا وديموَمتها، أو تلك التي، 
خالفاً لذلك، تشكل مصدرَ َوهنها، وتراجعها، ومن ثم خرابها واضمحاللها. فهكذا، ليست العصبية، 
على قدر أهميتها، كافية في ذاتها لبناء الدولة وتحقيق العمران، بل تحتاج إلى إشارات مكملة لها، 
أي: ما ســّمي في المتن الخلدوني الِخالل، أي: الخصال والصفات، التي قد تكون حميدة، أو سيئة 
ودنيئًة. لذلك، نراه يشــدد، فــي أكثر من مقام، على ضــرورة اكتمال «العصبية»، بحســبها وجودًا 
طبيعيــاً، من خــالل «ِخالل الخيــر»، من قبيل «مــكارم األخالق» وإنــزال الناس مكانهــم والعدل 
َمة لكلّ «عصبية وقوم وفئة ـ مهمــا كانت موِغلة في التوحش  واإلنصاف.. ففي تقدير صاحــب المقد
والبدائيــة واالنعزال ـ مدخلها إلى المشــاركة في العمران اإلنســاني، ســواء من خــالل مقوماتها 
الوجودية الطبيعيــة أو ما تحمله من ِخالل الخيــر أم ـ وهو األهم ـ من أمانة الدعــوة الدينية»(2). 
والحقيقة أن ابن خلدون، من هذه الزاوية بالذات، ال ُيميّز بين بدّو [الرياســة] وَحضر [اْلُملك]، إال 
من باب قوة العصبية ليس إال. فالعصبيــات الواهنة والضعيفة تظلّ داخل عمرانها البدوي، في حين 
تتوخى العصبيات القويــة [الحضرية] اْلُملك والمجد والدول العامــة.. ولعل ذلك ما دفع باحثاً مثل 
محمــد عابد الجابري إلــى القول بأن ابن خلــدون «نظر إلــى العمران البدوي ال علــى أنه نقيض 
العمران الحضري، بل على أنه أصل له، فالمســألة بالنســبة له تَدرج في سلم الحضارة والمدنية، 

ال مسألة صراع بين نَمطين للحياة»(3).
تكمن نباهة ابن خلدون في رصده العوامل المؤدية إلى َوَهن العصبية، وتأثيرها السلبي على 
انكماش العمران وأفول الدولة التي تمثل حاِضنتَه األساسية. فمنها العوامل الطبيعية، ذات الصلة 

انظر: ابن خلدون، إنجاز فكري متجدد، تقديم: إسماعيل سراج الدين، مكتبة اإلسكندرية، ط1، 2000، ص 110.  (1)
نقًال عن نفس المرجع، ص 111.  (2)

محمد عابد الجابري، فكر ابن خلدون...م، س، ص 120.  (3)
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بالتنافس على الــدالالت االجتماعية، مثــل الجاه والمجــد والمكانة والمنزلة، ومــا ينُجم عنها 
عة والســكون، ومنها ما له عالقــة بالدولة ذاتها، حيث  بالضرورة من ميوالت إلــى التَرف والد
يسعى صاحبها [الحاكم] إلى تثبيت دعائمها، وتقويتها، باالنفتاح على العصبيات األخرى من غير 
عصبيته، واســتمالتها لتكون عُضدًا له، وســندًا لشــوكة عصبيته. ومن الواضح عند قراءة المتن 
الخلدوني، أن هذا األمر يحدث بدرجة أساســية في «العمران الحضــري»، وال يتحقق في نظيره 
البــدوي. لذلك، يكــون األول [العمــران الحضري] في حاجة إلى توظيف مســتلزمات اســتقرار 
االجتماع البشــري، وانتظامه، وديمومته، أي: ما يمكن أن نطلق عليه بلغة علم السياسة المعاصر 
أدوات السياسة وآليات اشتغالها، من ضبط وانتظام، وقهر وإلزام.. إنها آليات اإلقناع واإلخضاع 
التي نيطت بالدولة القوميــة الحديثة. بيد أن القراءة الفاحصة للمنظومــة المعرفية الخلدونية، 
ُتظِهر أن الطبيعي في العصبية ـ بحســبها محركاً للدولة ومنتجاً للعمــران ـ أن تكون «قوة داِفقًة 
ودافعة» للعمران، وليس ُمخربة له. فهي تخلق، عبر الِخالل الخيرة التي تكملها، وتنُظم ســلوك 
مالكها [الحاكم أو الحكام] قبوالً جماعيا، أي: ما يســمى اليوم «إرادة العيش المشترك»، الذي 
َمة «الِمزاج  يلحم العصبية العامة الغاِلبة بالعصبيات التابعة لها، ويشــكل ما أسماه صاحب المقد
في المتكوّن». لذلك، يقــول ابن خلدون: «وذلك أنّ اْلُملك إنما هــو بالعصبية، والعصبية متآلفة 
من عصبيات كثيرة تكــون واحدة منها أقوى من األخــرى كلها فتغِلُبها وتســتولي عليها... وبذلك 
ه أن العصبية العامة للقبيل هــي مثل الِمزاج  يكون االجتمــاع والغَلَب على النــاس والدول. وســر
للمتكوّن...، وقد تبين فــي موضعه أن العناصر إذا اجتمعت متكافئة فال يقع منها مزاج أصًال، بل 
ال بد أن تكون واحــدة منها هي الغالبة على الكل حتى تجمَعهــا وتؤلفَها وتصيَرها عصبية واحدة 

شاملة لجميع العصائب..»(1).
نفهم إذن من المقطع أعاله أن التكافؤ بين العصبيات غير وارد في التصور الخلدوني، كما 
أنه غير داِفع في اتجاه تفعيل العمران، أي: تعزيز االجتماع البشــري، وتقوية إنتاجه، بل ال بد 
من وجود عصبية غاِلبة تُســوس العصبيات األقل منهــا قوة، وُتدير شــؤون أصحابها... بيد أن 
َمة كان واعياً كل الوعي خطورة «الغلبة» و«التغلب» على ديمومة العمران أي: على  صاحب المقد
استمرار الدولة ذاتها. فحين تتالشى الِخالل الخيرة، وتحل محلها خالل سيئة، يفسد العمران، 
وتتهــاوى أركان الدولة، ويــأذن اهللا بالفناء. لذلــك، ُيفهم من منطق رؤية ابــن خلدون لدور 
العصبية في تفعيل العمــران، أن ثمة توازناً دقيقــاً بين «الغلبة»، أي: تغلــب العصبية العامة، 
واســتمرار قبول العصبيات األخرى لها، أي: الدول الخاِضعــة، وأن المحافظة على هذا التوازن 
هو معيار التأكد من ديمومة العصبية فاعلًَة في العمران البشــري، ما يعني أن «المعيار الفاصل 

مقدمة ابن خلدون، تحقيق: درويش الجويدي... م، س، ص 155.  (1)
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بين السياســة نحو العمران أو توجهها نحو خرابه، رهن بإقامة ومالحظة ومتابعة ذلك التوازن 
الدقيق والهش والمتغير بين حقيقة تنــوع اإلرادات المكونة للمجتمع [مادة العمران] من ناحية، 
وبين إيجاد أساس وقاعدة اجتماعية تســتند إليها الدولة [صورة العمران] على نحو تتجاوز من 
خالله الصراع حولها، ومن ثم تتحول إلى ســلطة مشــروعة تجد أساســها في تحقيق الصالح 
العام لمجتمع على درجة ما من التجانس..»(1). وبمفهوم المخالفة، يكون فقدان هذا التوازن أو 
تعذره مصدرًا منتجاً للخراب، أي: سبباً في تكلس العمران وانكماشه، وَوهن الدولة وانقراضها. 
فهكذا، يســاعد المتن الخلدوني على اســتخراج معيارين للحكم على دور العصبية في تحريك 
فاعلية العمران: يتعلق المعيار األول بوجود «الِخالل الخيــرة» الدافعة نحو العمران، من خالل 
«كفالة قيــم العدل في العمران [خالفة الحــق وكفالة الحق ورعاية المصالح بشــقيها المادي 
والمعنوي]. في حيــن يتصل المعيار الثاني بمنع الفســاد في األرض من خــالل مفهوم التدافع 
والمدافعــة، وارتفــاع الصراع على الســلطة لتــؤّدي دورها في العمــران»(2)، وهــو ما توضحه 

المصفوفة أسفله(3).

الطور األخيرالطور األولمعايير العالقة
الجاه والنفوذإنزال الناس منازلهمقيم العدل المعنوي

المرتزقةإنزال الناس منازلهم(المكانة/ النازل)

قيم العدل المادي
(الظلم/العدل)

التعفف عن أموال الناس
العدالة في التوزيع

الجبايات
مزاحمة الناس أرزاقهم
الوظيفة مصدر للرزق

عالقات التدافع
(سلمية صراعية)

مشاركة واعية وسليمة لمنافع 
السلطة

االستبداد والتعسف وقهر الناس
عصبية االستظهار واالصطناع

مؤشرات العمران
(األمل/ العمل/ العمران)

جدة األمل
السعي والكسب
توسع العمران

ذهاب اآلمال
القعود عن السعي

خراب العمران /الفوضى

ابن خلدون: إنجاز فكري متجدد... م، س، ص 114.  (1)
ابن خلدون، إنجاز فكري متجدد... م، س، ص 116 - 117.  (2)

المرجع نفسه، ص 117.  (3)
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إن المصفوفة أعاله توضح بجالء أهمية «التوازن» ودوره في المحافظة على استمرار الدولة 
وِعمارة األرض، وهو توازن كان القصد منه اإلشــارة إلى طبيعة العالقة بين السلطان والرعية، 
أو بتعبيــر عصري العالقة بين المجتمع السياســي ونظيــره المدني، األمر الــذي ُيبرز القيمة 
المعرفية للمتن الخلدوني في مقاربة «العمران البشــري» من منظور فقه السياسة. فهل يمكننا 
َمة، اإلقرار برجاحة رأيه في  ة قرون على وفاة صاحب المقداليوم، ونَحن على بعد أكثر من ســت
النظر إلى السياســة كما كانت تمارس عند العرب والمســلمين، على األقلّ خالل الحقبة التي 
شكلت مجال تأريخه [ق.7 ـ ق14م]، ال سيما وأنه انتقد منهجيات من سبقه إلى االهتمام بعالَم 

السياسية، وإن من زاوية النصح والتأييد، كما هو حال الطرطوشي، صاحب «سراج الملوك»؟
نســتعين في اإلجابة عن هذا الســؤال المهــم بما ذهب إليــه المؤرخ المغربــي «عبد اهللا 
العــروي»، في أكثر مــن مقام(1). فقد أشــار إلى أن «نظــرة ابن خلدون لم تكن ســوى عرض 
عقالني للمحاوالت اإلمبراطورية الثالث، وليس تفســيرًا للتاريخ السابق للقرن الحادي عشر».. 
فالقصور النظري ـ يضيف العروي ـ للطرح الخلدوني في تفسير هذه الحقبة من تاريخ المغرب 
العربي [أواســط القرن 14م] المتميز باالنفصام الجلي للسلطة السياسية عن المجتمع المدني 
راجع إلى كون ابن خلدون كان يجهل تاريخ الشعوب األخرى لدول البحر األبيض المتوسط، في 
حين ال يمكن فهم االنفصام إال بطرحه في إطار صنفين من األسباب: داخلية وخارجية. فاألولى 
ليســت هي النزاعات مع البدو، وإنما تكمن في محددات أخرى: الوضع الديمغرافي، الزراعي، 
والتجارة عبــر الصحراء. أما الثانية، فيمكن فهمها من خالل الكشــف عــن موازين القوى في 
البحر األبيض المتوســط خالل الفترة الفاصلة بين القرنين الحادي عشــر والرابع عشر، وهي 
إحدى: ضعف الجهة الشرقية للبحر األبيض المتوسط [ييزنطة والعالم اإلسالمي]، مقابل تنامي 
وتصاعد أوروبا الغربيــة(2)، فهكذا، وبقراءته ما لم يرد في كتابــات ابن خلدون حصر عبد اهللا 
العروي محددات انفصام السلطة السياسية عن المجتمع المدني في عاملين ذاتيين اثنين: أزمة 
التنظيم السياسي، ومســألة الجيش. فالمظهر األول المفسر للقطيعة يطرح باألساس مشروعية 
النظام السياسي [السلطة]، ذلك أن الفقهاء في تلك الفترة لم يتورعوا في تبرير مقولة ثنائية 
الحكم: خالفــة نظرية [ما هو وارد في الشــرع]، وســلطة تســتمد قانونيتها مــن حجم قوتها 
الدفاعية، وهو واقع يســهل معاينته لدى الدول التي تعاقبت على الحكم خالل القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر، حيث لم تعد تبرر نفسها إال بنفسها، بميول طبيعية سيكولوجية واجتماعية(3). 

انظر: على سبيل المثال، مفهوم العقل، ثقافتنا في ضوء التاريخ، وتاريخ المغرب، ج 1.  (1)
Laroui, l’Histoire du Maghreb, un Essai de Synthèse, T1, P. 202  (2)

. Ibid  (3)
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بجانــب هذا العامــل، هناك محــدد آخر، ذلك أن فشــل التنظيم العســكري الوطنــي للدولة 
الموحديــة، أثر في تطــورات األحداث فيما بعد، حيث لم تســتطع الدول الالحقــة تنظيم قوة 
عسكرية دفاعية مستمرة، الشيء الذي أدى إلى االستنجاد بالمرتزقة والقراصنة، وفي مقدمتهم 
العرب الهالليون وغيرهم من األجانب، خصوصاً المحصل عليهم من طرف ملك قشتالة. إذن، 
الفشل في الميدان العســكري والدفاعي، اقترن بشــكل التنظيم السياســي المتجسد في أزمة 
الشرعية، ليشكال جوهرًا ما رمز إليه ابن خلدون بالتوازن، أي: بتعبير عصري «انفصام السلطة 

السياسية عن المجتمع المدني».

٭ ٭ ٭
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لقد احتلت التأكيدات على أهّمية الزواج ومؤسسة األسرة، والترتيبات المتوافقة مع هذه الرؤية 
لة في القرآن الكريم وُســنّة الرسول ژ المصدرين  األساســية والمســتمدة منها، والتي وردت مفص
األساسيين للفقه اإلســالمي، احتلت مكانة واسعة في تراث الفقه اإلســالمي، وفي دراسات معاصرة 
ة أيضاً ضمن  متعددة. وقضيــة رعاية األطفال (واألمومة المتصلــة به اتصاالً وثيقاً) لها مكانــة مهم
المســائل المدرجة في هذه الدراسات. وكما أولى كثير من علماء اإلسالم المعروفين بدراساتهم في 
مجالي الفلسفة واألخالق اهتماماً خاصاً بهذا الشأن من زوايا مختلفة، فإن األحكام الفقهية المتعلقة 
باألطفال (وأحكام الجنين الذي ال يزال في بطن أمه) قد َتّم دراســتها بشــكل موسع في جميع كتب 
أصول الفقــه وفروعه. وقد أفرد بعــض العلماء المتقدمين مؤلفات مســتقلة حول األحــكام الفقهية 
الخاصة باألطفال، وكذلك قام الباحثون المعاصرون بإعداد دراسات مستقلة في هذا الموضوع. وأما 
نة في هذا الجانب وما استنبط  حقوق األيتام ورعايتهم واالهتمام الخاص بهم، فموقف الكتاب والس
العلماء من األحــكام منهما حول هذا الموضوع كان واضحاً ومتميزًا جــدًا، وبكيفية ال يمكن أن نجد 

مثله في أي دين آخر أو ثقافة أخرى.
وكذلك أولــى الفقهاء اهتماماً خاصاً لمســائل الوالية والوصاية لما لهذيــن الموضوعين، من 

نة. تالزم وثيق بحماية األيتام واألطفال، منطلقين في ذلك من نصوص الكتاب والس
ــنة مــن أحكام ومبادئ واســتنتاجات العلماء في  وخالصة القول: أن ما جاء في القرآن والس
ضوئهما، وال ســيما الموروث الفقهي في هذه المســائل، ال تزال كلّ ذلك مصــدر إلهام ليس فقط 
لألمة اإلســالمية بل للعالم أجمع. ومن أوضح األدلة على ما قلنا إعجاب أصحاب األديان والثقافات 
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األخرى بالمؤسسات والترتيبات التي وضعها المســلمون في مجال رعاية األطفال واأليتام إلى عهود 
قريبة، والتي احتوت على نماذج مثالية في هذا الصدد.

ونحن في ورقتنا هذه لن نتطرق إلى المعلومات التعريفية المنتظمة حول رعاية األطفال واأليتام 
ــنة من األدلة واألحكام الفقهية المســتنبطة منها والعرض المفصل آلراء  وما ورد في القرآن والس)
المذاهب واختالفاتهــا) تاركين هذا األمر إلى المنشــورات والمقاالت المدّونــة، واألوراق التي من 
المحتمل إعدادها وفق هذا اإلطار. وســنرّكز على مفهوم «فقه اإلنسان» الذي يعتبر محور الموضوع 
لنتناول في هذا الســياق وجهات نظر الفقهاء المســلمين حول تأصيل مفهوم الشخص والشخصية، 
محاولين لفت االنتباه إلى أهمية مصــادر أصول الفقه الحنفي في العهــود األولى من حيث تطوير 
المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع، إذ أن األحكام الفقهية المتعلقة برعاية األطفال واأليتام مستلهمة 

من تلك اآلراء المتعلقة بجوهر الموضوع وأساسه.

٭ ٭ ٭

¢üî°ûdG  Ωƒ¡Øe

الشخص كمصطلح فقهي وقانوني يعني: من هو أهل للحقوق وااللتزامات، أي: هو الكائن الذي له 
حقوق والتزامات. والحديث عن الحقوق وااللتزامات التي تعتبر من المفاهيم األساسية في التشريعات 
مرتبط بوجود كائن يسّمى شــخصاً. والشــخص بعبارة أخرى عنصر ضروري الكتساب الحقوق وتحمل 
االلتزامات. وإن كانت بعض النظريات تقول عند تفسيرها لبعض حقوق االرتفاق المتعلقة باألموال غير 
المنقولة من أن صاحب اْلَحقّ هو المال غير المنقول، وليس الشــخص ِإال أن المقصود هنا ليس عدم 

وجود عنصر «الشخص» في العالقة المذكورة، بل معناه كون الشخص غير معين(1).
وكلمة «الشــخص» فــي المصطلــح القانونــي (باإلنكليزية واأللمانيــة «person» وبالفرنســية 
«personne») يعني الكائن الذي اعترف له النظام القانوني بالقدرة والصالحية الكتســاب الحقوق، 
ا يعني أن هذا المفهوم يعبّر عن كائن قانوني وليس طبيعي. واســتعمال القانون الروماني للداللة  ِمم
على الشــخص كلمــة «persona»(2) التي تعني القناع الــذي يرتديه الممثل علــى وجهه عند اعتالء 
المنصة للعرض المسرحي ويبدله حسب األشــخاص الذين يمثلهم، يعني في وجهة نظر البعض بأن 
الرومانيين كانوا يعتبرون قدرة الكينونة الشــخصية بمثابة قناع ألبســه النظــام القانوني للكائنات 

مصطفى أحمد الزرقا، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد، د.م.، د.ت، الطبعة السادسة، 233/3 - 234.  (1)
Onier, R., Petit Vocabulaire de Droit Romain, Paris 1942, p. 217 - 218 («Persona» مادة)  (2)
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حســب مجموعات معينة ينتمي إليها الكائن(1). ونجــد في أدبيات الفقه اإلســالمي اعتبارًا من كتب 
أصول الفقــه المؤلفة في العصور المبكرة أنه قد َتّم تناول موضوع الشــخصية وفق أســس وجودية 
(أنطولوجية)، وأنه قــد رُبطت األهلية التي تعتبر الفقرة العمودية للشــخصية بمفهومي «اإلنســان» 

و«اآلدمي» واعتبرت اإلنسانية الشرط الوحيد ألهلية الحقوق وااللتزامات.
وفي صدد تأصيل جانب إنشــاء األهليــة للحقوق وااللتزامــات بإرادة الشــخص، نرى في هذه 
المؤلفات االســتدالل باآليات التي ركزت على خاصية اإلنسان من حيث إنّه كائن متحمل للمسؤولية، 

وأن ما يصدر منه من البيانات واأللفاظ التي تنبئ عن إرادته تتعلق بها نتائج وأحكام(2).
ولــدى التطرق إلى موضوع األهلية في كتــاب «تقويم األدلة» الذي يعتبر مــن أوائل كتب أصول 
الفقه الحنفــي، وكذلك في المؤلفــات األصولية التي جــاءت بعده وانطالقاً مــن مفاهيم «األمانة» 
و«الذمة» و«العهد» التي جاءت في اآليات القرآنية نرى بأن العصمة (قرينة البراءة األصلية) والحرية 
وحقــوق الملكية تذكر ضمن الحقــوق الممنوحة لإلنســان منذ الوالدة (حقــوق اهللا) وضمن الثوابت 
الوجوديــة الضرورية المتعلقة بكرامة اإلنســان (الكرامات) كما يرد في تلــك الكتب تحليالت دقيقة 

ومعمقة حول األسس الفكرية لمفهوم الشخصية من ناحية الحقوق وااللتزامات الدينية/القانونية(3).
وموضوع األهلية الذي يكتســي أهمية خاصة من ناحية التكليفات الدينية إلى جانب تعلقه بكافة 
المجاالت القانونية، قد َتّم دراسته في كتب أصول الفقه على شكل نظرية. كما أن المسائل المتفرعة 
عنه واألحكام المتعلقة بحقوق األشــخاص تناولته كتب الفقه وفق المنهج الخاص بها تحت عناوين 
مختلفة مثل: «الحجر والمأذون والبيع/البيوع والنكاح والطالق والنفقة والنســب والوالية والوصاية 

والوقف واإلرث/الفرائض...».
وكان كتاب محمد قدري باشا الذي عنوانه «األحكام الشرعية في األحوال الشخصية» أّول كتاب 
مدّون في حقوق األشــخاص في إطــار عمليات التقنين التي شــهدتها البلدان اإلســالمية في القرن 
التاسع عشر. وهذا الكتاب الذي أُلف كمسودة قانون، وتناول األحكام المتعلقة بحقوق األشخاص مع 
قانون األســرة وأحكام المواريث، وإن لم يتم إقراره كقانون ِإال أَنه قد َتّم نشــره من قبل الحكومة 

المصرية وحصل على اعتماد شبه رسمي.

 Jale Akipek-Turgut Akıntürk, Türk Medenî Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku,  (1)
.İstanbul, 2007, p229 - 230 نقًال من Capitan, H., Vocabulaire Juridique, Paris 1936, («Personne» .مادة)

سورة األعراف 172/7، سورة اإلسراء 13/17، سورة األحزاب 72/33.  (2)
أبو زيد الدبوســي، تقويم األدلة، الناشــر: خليل محي الدين الميس، بيروت 2001/1421، ص 417 وما بعدها؛ شــمس األئمة   (3)
السرخســي، أصول السرخسي، الناشر: أبو الوفاء األفغاني، بيروت 1973/1393، 332/2 وما بعدها؛ فخر اإلسالم أبو الحسن 
البزدوي، أصول البزدوي، الناشــر: محمــد المعتصم باهللا البغدادي، بيــروت 1997/1417، 393/4 ومــا بعدها؛ عبد العزيز 

البخاري، كشف األسرار، الناشر: محمد المعتصم باهللا البغدادي، بيروت 1997/1417، 393/4 وما بعدها. 
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[وبجدر بنا هنا أن نســتطرد فنقول: إن غاية حفظ وإقرار النظام فــي المجتمع للقانون، وكون 
المجتمــع متكوناً من الناس يســتلزم أن يكون اإلنســان هو الكائن الوحيد الذي يوصف بالشــخص 
حســب النظام القانوني. ولكن اســتثناءً مــن هذا المبــدأ كان هناك بعض النــاس ـ مثل األرقاء ـ 
ال ُيعتبرون أشــخاصاً في تاريخ الشــرائع كما َتّم اعتبار بعض التجمعات المســتقلة والمنفصلة عن 
الناس أشــخاصاً تحت مســمى «الشــخصية القانونية» وبناءًا عليه ظهرت حاجة إلى توسيع شمولية 
مفهوم الشخص. وتبني فكرة «الشــخص المعنوي» ال يتعارض مع المبادئ اإلسالمية في رأي معظم 
الفقهاء المعاصرين، حتــى إن كثيرًا من المفاهيــم والترتيبات الفقهية تحتوي علــى هذا الفهم(1). 
ولكن ليس من الصحيــح اعتبار هذه النتيجة المتأتية من الحاجة العمليــة إهماالً أو تغييرًا للنظرة 

الفقهية األساسية والدقيقة التي أدت إلى بناء «الشخصية» على مفهوم «اإلنسان» (اآلدمي)].
ورغم كون اعتبار اإلنســان شخصاً مبدأ ليس له اســتثناء في القوانين المعاصرة(2)، فإننا نجد 
أمثلة عديدة في تاريخ الشــرائع بأن بعض الناس لم يعاملوا كأشخاص. وتأتي على رأس هذه األمثلة 
مؤسسة الرق القديمة التي عرفتها البشرية منذ أقدم العصور والتي ينظر فيها إلى الرقيق على أَنه 
ليس صاحب حق بل يعتبر موضوعاً للحقوق مثله مثل األموال. وقد ظلت هذه المؤسســة موجودة حتى 
القرون الوسطى ثم تطورت على شــكل اتخاذ األسرى والنظام اإلقطاعي، واستمرت بهذه الصور في 

مختلف بقاع العالم إلى نهايات القرن التاسع عشر.
وكان النــاس في القانون الروماني ينقســمون إلى أحــرار وعبيد. كما أن بعــض من كانوا في 
الحقيقة أحرارًا كان وضعهم القانوني يشبه نوعاً ما وضع العبيد، وذلك لعدم امتالكهم حق األهلية 
بسبب بقائهم تحت ســيادة أب العائلة أو رئيسها (pater familias). وفي بعض األنظمة القانونية كان 

الرهبان والمعاقبون بعقوبة التجديف والمنفيون ال يعتبرون أشخاصاً من الناحية القانونية.
فعلى سبيل المثال فإن مؤسسة الموت المدني التي بقيت حتى سنة 1850 كمؤسسة قانونية داخل 
التشريع الفرنسي، كانت تقوم بإلغاء شــخصية هذه الفئات من الناس وكثير من الحقوق المرتبطة 
بها. والعتبار هؤالء أمواتــاً قانونياً كانوا يفقــدون أهلية الحقوق وااللتزامــات وال يتمتعون بالحقوق 
السياســية، وتنقطع صالتهم الزوجية إن كانوا متزوجين وتنتقل أموالهــم أيضاً إلى ورثتهم. كذلك 
القانون الروماني في عهوده األولى كان ُينظر فيه إلى األجانب، أي: غير المواطنين الرومانيين على 

انظر مثًال: مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، 235/3 - 287.  (1)
إن القاعدة المقررة في الفقه اإلســالمي وكذلك في القوانين الغربية هي أن الشخصية تبدأ مع والدة الطفل حياً، وال يشترط   (2)
شــروط أخرى مثل كونه قد ولد على هيئة إنســان أو ســالمته من اإلعاقة أو كونه يســتطيع الحياة. في مقابل ذلك يشــترط 
القانون المدني الفرنسي (المادة 725، 906) لبداية شخصية المولود أن يكون قادرًا على الحياة، كما يشترط القانون المدني 

اإلسباني (المادة 30) أن يكون مولودًا على هيئة إنسان إلى جانب اشتراط حياته لمدة 24 ساعة على األقل.
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أنهم ليسوا أشخاصاً من الناحية القانونية. ولم يكن الوضع مختلفاً في القانون الجرماني من حيث 
التمييز بين المواطن واألجنبي(1).

إن االستثناء الوحيد في الفقه اإلســالمي من مبدأ اعتبار كل إنسان شخصاً هو اإلقرار بمؤسسة 
الرق. ِإال أنه من الواضح جلياً بأن جميع النصوص واألحكام الواردة في المصدرين األساسين للفقه 
اإلســالمي حول هذه المؤسســة كان لها هدفين، يمكــن تلخيصهما بإلغاء هذه المؤسســة تدريجياً 
بالدرجة األولى ومنح العبيد حقوقاً وضمانات مع اإللحاح الشــديد على أن تكون معامالتهم إنسانية 

إلى أقصى درجة ممكنة إلى أن يحين الوقت المناسب إللغاء هذه المؤسسة.
وبغض النظر عن انعكاس هذا المبدأ األســاس على الســاحة العملية، فإن الدراســات الفقهية 
ــنة قد بذلت جهودًا نظرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ القانون من أجل  المستمدة من القرآن والس
إفســاح المجال للتصرفات التــي تحث على تحريــر العبيد، وُطــورت أوضاع وقواعــد قانونية مثل: 

«المكاتب وأم الولد والمدّبر..» لتُمهد السبيل أمام تحقق الهدفين المذكورين.

٭ ٭ ٭
 AGOC’G  á«∏gCG  ´ƒ°Vƒe  ∫ƒM  á«¡≤ØdG  äÓ«∏ëàdGh  ∞bGƒªdG  äÉ°SÉμ©fG

ΩÉàjC’Gh  ∫ÉØWC’G  ájÉYQ  ≈∏Y

لقد وقــع التفريق في الفقه منذ البداية بين اعتبار اإلنســان أهًال للحقــوق وااللتزامات، وبين 
أهليته في إنشــاء الحقوق وااللتزامات بإرادته وفعله، خاصة وأن علماء األصول من المذهب الحنفي 
في بالد مــا وراء النهر قد بذلوا جهــودًا كبيرة جالبــة لالنتباه، لوضع اصطالحــات لهذه الفكرة 
وتحليل هذه المصطلحات. وقد قام علماء األصول المذكورون بتقسيم األهلية إلى قسمين كما هو في 
الدراســات القانونية المعاصرة، وقابلوا مصطلح «أهلية اْلَحقّ» في القانون المعاصر بمفهوم «أهلية 

الوجوب»، بينما استعملوا مفهوم «أهلية األداء» في مقابل المصطلح المعاصر«أهلية الفعل»(2).
ورّكز علماء األصول عند حديثهم عن ماهية أهلية األداء وأقسامها ـ كما هو الشأن في الدراسات 
القانونية المعاصرة ـ على مرحلة التطوّر الجســمي والروحي لإلنسان بعد والدته واألوضاع الخاصة 
المحيطة به بعد بلوغه مرحلة معينة في حياته. ومن الممكن أن يكون المرء محدود األهلية أو فاقدًا 

Jale Akipek-Turgut Akıntürk, op. cit, p. 238 - 239  (1)
نجد الدبوســي أيضاً قد تنــاول األهلية من حيث جانبيه األداء والوجوب مقســمة، إال أن البداية في دراســة الموضوع بتقســيم   (2)
األهلية إلى «أهلية األداء» و«أهلية الوجوب» واضح جدًا عند البزدوي والسرخســي.. انظر: أبو زيد الدبوســي، المرجع الســابق، 
ص 417 - 423؛ شمس األئمة السرخسي، المرجع السابق، 332/2 ؛ فخر اإلسالم أبو الحسن البزدوي، المرجع السابق، 393/4. 
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لها لبعض األسباب رغم وصوله إلى مرحلة معينة (البلوغ أو الرشد). ِإال أن عوارض األهلية ما عدا 
«الصغر» ال تدخل ضمن إطار الموضوع الذي نتحدث عنه.

وأُولى المراحل التي يمّر بها اإلنسان بعد والدته هي مرحلة الطفولة قبل التمييز. ومفهوم «قدرة 
التمييــز» في القانون يمثّل خطــاً فاصًال النتقال الصغيــر إلى حالة قانونية جديــدة من حيث أهلية 
األداء، كما أَنه يعتبر معيارًا لتحديد نوعية أهلية األداء لدى كل األشخاص في كافة الشرائح العمرية. 
ولكن الخاصية الثانية لهذا المفهوم ليســت داخلة في إطار بحثنا هــذا، فالذي يهمنا هنا هو انتقال 
الصغير من مرتبة «فاقد األهلية» إلى مرتبة «ناقص األهلية» من حيث أهلية األداء. إن مفهوم «قدرة 
التمييز» الذي حظي باهتمام خاص من قبل علماء األصول األحناف في بالد ما وراء النهر(1)، قد َتّم 

إدراجه ألّول مرة ضمن المصطلحات القانونية المعاصرة عن طريق القانون المدني السويسري.
وخالصة القول: إن التمييز هو امتالك الشخص القدرة على فهم نتائج أفعاله مسبقاً (اإلدراك) 
وامتالكــه قدرة التصرف وفق ذلــك الفهم (االختيــار). والصغير غير المميز الــذي ال يمتلك هذه 
القدرة يعتبــر أهلية األداء في حقــه منعدمة (فاقد األهليــة). بينما ُيعتبر الطفل الــذي يتمتع بهذه 

القدرة (الصغير المميز) شخصاً ناقص األهلية من حيث األداء.
وأهم نتيجة شــرعية لذلك ـ في رأي أغلب الفقهاء ـ هو صّحة تصــرف الصغير بإرادته الحرة 
فيما يتعلق بالتصرفات النافعة له نفعاً محضــاً، وصّحة تصرفه بموافقة (إذن/إجازة) ممثله القانوني 
(الولّي/الوصّي) فيما يتعلّق بالتصرفات الدائــرة بين النفع والضرر(2). لم تحدد القوانين المعاصرة 
عادة ـ ما عدا بعض المستثنيات ـ بداية من ســنّ التمييز. وكذلك الشأن بالنسبة للفقهاء، إذ أنهم 
لم يقوموا بتحديد ســن للتمييز على العمــوم، إال أن هناك آراء تقول بإمكانيــة االعتماد على إكمال 
السن السابعة كمعيار موضوعي من أجل تسهيل حســم الخالفات المتعلقة بحقوق األيتام من جانب، 

وباالستئناس من حديث الرسول ژ حول سنّ تعليم الصالة لألطفال من جانب آخر.
وهناك حالــة قانونية أخرى ذات أهميــة تتعلق كذلك بهذه المرحلة من حياة اإلنســان (مرحلة 
الصغير المميز) وهو مفهوم «األهلية الموسعة» حيث يسمى من كان في هذه الحالة من الصغار في 
ـ «المأذون». والموافقة على هذا الوضع موقف له أهميته من حيث إعداد األيتام،  المصطلح الفقهي ب

انظر: أبو زيد الدبوســي، المرجع السابق، ص 417 - 428؛ شمس األئمة السرخســي، المرجع السابق، 333/2، 340، 347 ؛   (1)
فخر اإلسالم أبو الحسن البزدوي، المرجع السابق، 448/4. 

لقــد ورد عند الدبوســي أيضاً عبــارات تتعلق بمراتب األهليــة المختلفة، وتوضيحــات حول خصائص التصرفــات التي يمكن   (2)
للصغيــر المميــز القيام بها؛ إال أن البزدوي والسرخســي كان كالمهما واضحاً من حيث تقســيم أهليــة األداء إلى «ناقصة» 
و«كاملة»، وكذلك من حيث دراســته للتصرفات بصورة منتظمة وفق تقســيم ثالثي. انظر: أبو زيد الدبوسي، المرجع السابق، 
ص 420 - 430، 433؛ شــمس األئمة السرخسي، المرجع الســابق، 332/2، 340 - 353؛ فخر اإلســالم أبو الحسن البزدوي، 

المرجع السابق، 394/4، 411 - 433، 435، 448 - 451. 
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والصغار للحياة، وإكســابهم مهناً أو صناعــات وتدريبهم على االعتماد على أنفســهم. كما أن لهذا 
الموقف جانب آخــر ملفتاً لالنتبــاه، وهو مراعاة فكرة االحترام لإلنســان من جهــة، واألخذ بعين 

االعتبار حقائق الحياة والواقع المعاش من جهة أخرى.
واعتبار بداية ســنّ التمييز في وقت مبكر ـ وفي إطار معقول ـ (كإكمال ســبع ســنوات) أمر مهّم للغاية 
لحماية األطفــال واأليتام، إذ أَنه يعكس النظرة األساســية للنظــام القانوني تجاه اإلنســان ونموّ األطفال، 
ويسلّط الضوء على مدى اهتمامه بحرية اإلرادة ومدى إتاحته الفرص لتنمية الشخصية لدى اإلنسان. وهناك 
تشابه كبير بين أحكام الفقه اإلســالمي منذ البداية وبين الترتيبات القانونية المعاصرة التي تعطي األولية 
للحريات والقيم الشــخصية. وفي المقابل نالحظ فــي األنظمة القانونية االشــتراكية القائمة على االقتصاد 
الجماعي، إهماالً للحريات الفردية ولتنمية الشــخصية. وعلى ســبيل المثال: كان القانون السوفييتي السابق 
يحدد ســنّ التمييز بـ 15 سنة، وظل القانون المدني الروسي الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 1995م متأثرًا 

بتلك النظرة السابقة في األحكام المتعلقة بمراحل عمرية مختلفة للصغار (المواد 26 و 27 و 28).
ة ضمــن مراحل حياة  هذا، ولئن كان الوصول إلى ســنّ البلــوغ الذي ُيعتبر نقطــة تحوّل مهم
اإلنســان من الناحيتين العقلية والبدنية، فإنّ القرآن الكريم قد اشــترط ثبوت الرشــد (اســتئناس 
الرشــد) المتالك حقّ التصّرف في األموال(1) بالنســبة إلــى الفرد، حيث عبّر القرآن عن مســتوى 
النضج الفكري المطلوب لتحّمل المسؤوليات في الحياة من جميع النواحي والقيام بكافة المعامالت 
القانونية بشــكل مستقل، واستعمل في ذلك عبارة منفصلة وهي «الرشد» مما كان له بالغ األثر على 

تطوير نظرية األهلية والمصطلحات المبتكرة في هذا اإلطار(2).

٭ ٭ ٭

á``ª`JÉîdG

ولئن صّح القول بأنّ الطفل له أهمية وقيمة خاصة في نظر الوالدين تفرضها الفطرة، وبالتالي فإنه 
ال حاجة لدعم حماية األطفال بقوانين وقواعد النظام االجتماعي، ِإال أنّ المشاكل المطروحة ضمن مسيرة 
ا نشــاهده اليوم من تهّرب  الحياة الطبيعية مــن جهة وحدوث ضعف وانحراف أخالقــي في مجتمعاتنا ِمم

سورة النساء 6/4.  (1)
حول نظرية األهلية في الفقه اإلســالمي انظر: مصطفى أحمد الزرقا، المرجع الســابق، 734/2 - 815؛ صبحي المحمصاني،   (2)
المبادئ الشــرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية، بيــروت 2002، ص 55 - 116؛ نفس المؤلف، النظرية 
بالفقه  العامة للموجبات والعقود في الشــريعة اإلســالمية، بيروت 1948، 100/2 - 163. وانظر أيضاً ألحــكام األهلية مقارناً 
اإلباضي: عبد الحكيم عبد الرحٰمن أســعد السعدي، األهلية في قانون األحوال الشــخصية الُعماني، مجلة جامعة األنبار للعلوم 

اإلسالمية، العدد األّول، 2009/1430، ص 59 - 91. 
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أفراد األسرة بمن فيهم الوالدين من أداء واجباتهم، وسعيهم فقط إلى استعمال حقوقهم بشكل متعسف من 
جهة أخرى، كلّ ذلك أدى إلى معالجة موضوع حقوق األطفال على المســتوى الدولي، كما تسبب في اتجاه 
ا األيتام فهم معرضــون النتهاكات أكبر من  اإلنســانية إلى وضع تشــريعات مفصلة لتنظيم هذا األمر. وأم

حيث الحقوق بالمقارنة مع األطفال الموجودين تحت رعاية آبائهم وأمهاتهم أو أحد هذين الطرفين.
يبــدو أن موضوع حقــوق األطفال واأليتــام ورعايتهم الذي تحــوّل إلى جــرح دام، وأصبح من 
المشاكل ذات األولوية في جل المجتمعات، ولو اختلفت مظاهره وطبيعته تبعاً للظروف الخاصة بكل 
مجتمع، يبدو أنه ســيظل محتفظاً بمكانته كمشــكلة تــزداد أهميتها يوماً بعد يوم فــي جدول أعمال 
اإلنسانية. ولهذا السبب فإن اهتمام وزارة األوقاف والشؤون الدينية في سلطنة ُعمان بهذا الموضوع، 
وإعطائها مكانة خاصة بين محاور الندوة، ُيعّد اختيارا موفقاً يستحق كلّ التقدير والمباركة. وال شّك 
أن هذا االجتماع سيثبت من جهة أن العالم اإلســالمي والعلماء المسلمين لم يهملوا هذا الموضوع، 
نة النبوية ـ  وسيكشف من جهة أخرى عن أن المصدرين األساسين لإلسالم ـ أي: القرآن الكريم والس
وكذلك التراث اإلســالمي والمصادر الفقهية تحتوي على مبادئ سامية يمكنها أن تسلط الضوء في 
طريق إيجاد الحلول لمثل هذه المشــاكل، وأن تصبح مصدر إلهام لكثير من التشــريعات المعاصرة 
بما تحتوي عليــه من اإلنتاج الفكري القيم فــي هذا المجال. وقد حاولت في هــذه الورقة بدالً من 
القيام بســرد معلومات منتظمة ومفصلة في موضوع حقوق األطفــال والقيام بتقييمات حولها، حاولت 
لفت االنتباه إلى نقطة االنطالق لهذا الموضوع، أال وهو مفهوم «الشــخصية» ومدى اهتمام الفقهاء 
المســلمين بتأصيله وخاصة نظرة علمــاء األصول المتقدمين من المذهب الحنفــي في بالد ما وراء 
النهر إلى هــذا المفهوم، وجهودهم الكبيرة فــي تحليله وتناوله ومحاوالتهــم لوضع مصطلحات له 

حيث لم ُيتنبّه إلى آرائهم في الدراسات الخاصة بالموضوع.
من الطبيعــي أن تبدو للوهلة األولى بأن األحكام الفقهية المتعلقــة بالمجاالت القانونية/الحقوقية 
أحكام شــكلية جامدة ال عالقة لها بأساس المشكلة؛ ألنّ الهدف من تلك األحكام ِإنَما هو بيان التدابير 
الموضوعية التي ستفيد في تقليل المشاكل إلى أدنى مســتوى، كما أنها تهدف إلى إبراز طرق التوصل 
إلى حلول موضوعية للمشــاكل المتولدة. إال أننــا إذا أخذنا بعين االعتبار ارتبــاط القانون باألخالق، 
وخاصة َتغذي الفقه من القواعد االعتقادية واألخالقية، يظهر لنا جليــاً بأنّ الحلول الفقهية المقترحة 
لمعالجة ما تواجهنا من المشكالت بما في ذلك ما تتعلّق منها بموضوع ندوتنا، حتى تكون هذه الحلول 
المقترحة ناجحة وموصلة إلى نتائج إيجابية، ال بد من تقوية الجوانب األخالقية واإليمانية لدى األفراد 

والمجتمعات. وال شك أن للتربية والتعليم أهمية عظمى يجب عدم إغفالها لتحقيق هذا الهدف.
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أستاذ العلوم اإلسالميـة، بمؤسسة عمي سعيد بغـرداية، 
بالجمهورية الجـزائـرية

َوصّلى اهللا وسّلم على سّيدنا محّمد وآلـه وصحبه

¿Gô`«édG  `` 1

   r  q  p   o    n   ml   k   j   i  h   g ﴿ تعالــى:  اهللا  قــال 
z   y   x   w   v   u    t   s     }   | ﴾ [النساء: 36] (1).

وفي الحديث قال رســول اهللا ژ : «الجيران ثالثة: فجار له حـــّق واحد، وهو أدنى الجيران 
حّقاً، وجار له حّقان، وجار له ثالثة حقوق؛ فأّما الذي له حّق واحد فجار مشرك ال رحم له، له 
حّق الجوار، وأّما الذي له حّقان فجار مسلم، له حّق اإلسالم وحّق الجوار، وأّما الذي له ثالثة 

حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حّق اإلسالم وحّق الرحم [وحّق الجوار]»(2).
وفي المرجعية اللغوية «أجاره: أنقذه، اســتجاره: ســأله أن يجيره، الجار القريب في الســكن 

جمعه جيران وجيرة. الجوار العهد واألمان»(3).
    ¿   ¾  ½  ¼»   º    ¹   ¸ ﴿ :ومن االستدالل بالقرآن في هذا الصدد
Á   À ﴾ [التوبــة: 6]. وهو في معـنى األمــان. ﴿ Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴾ [المؤمنــون: 88] وهو في 

معنى الحماية.

اآليات في هذا البحث ذكرها برواية ورش عن نافع.  (1)
رواه البزار وأبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم عن جابر. انظر: جامع الشمل في حديث خاتم الرسل للقطب اطفيش، ج 2،   (2)

ص 476.
دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي، مادة جار، ج 3، ص 274.  (3)
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ومن االستشهاد األدبي قول السموأل في معنى الحماية:
وجارنا قليـــل  أّنـــا  نـــا  ضر نذليلومـــا  األكثـــري  وجـــار  عـزيـــز، 

وقول أبي فراس الحمداني في معنى اإلنقاذ:
عليهم بطـــيء  ال زادي  الجـــار  وال دون مالـــي في الحـــوادث بابأنا 

ومن شواهد ابن عقيل، وهو في معنى التجاور السكني:
ــــارومـــا نبالي إذا مـــا كنـــِت جارتنا َدي إالِك  ال يـــجـــاورنـــا  أن 

وفي لســان العرب: «في التهذيب عن ابــن األعرابي: الجار الذي يجــاورك بيت ببيت، والجار 
النقبــح هو الغريب، والجار: الشــريك فــي العقار. والجار المقاســم، والجار: الحليــف، والجار: 
الناصر، والجار: الشــريك في التجارة، فوضى كانت التجارة أو عنانــاً، والجارة امرأة الرجل وهو 
ا كان الجار فــي كالم العرب محتمًال لجميع المعاني  جارها... إلخ إلــى أن يقول: قال األزهري: لَم
التي ذكرهــا ابن األعرابي لم يجز أن يفّســر قــول النبّي ژ : «الجار أحّق بصقبـــه»: أنّه الجار 
المالصق إّال بداللة تدلّ عليه، فوجب طلب الداللة على ما أريد به، فقامت الداللة في ســنن أخرى 

مفّسرة: أنّه أراد بالجار الشريك الذي لم يقاسم، وال يجوز أن يجعل المقاسم مثل الشريك»(1).
والواقع أنّ ورود هذه المعاني كلّها عند العرب في تفسير المراد بالجار يرمز إلى أنّ ما استقّر 
في العرف الشرعي: أنّه المجاور في الســكن، وال يبعد المرء أن يستحضر أهميّة ما أثبته اإلسالم 
من القيم الحضارية في المجاورة الســكنية، وسّماها حقوقاً ليرســم في ذهن كلّ مسلم أنّ رعايته 
لجاره ليست تفّضًال منه، وإنّما هي أداء لبعض واجباته نحوه، وبالتزام كلّ المتجاورين لهذا المبدأ 

المثالي يستقّر األمن في المجتمع وتزول منه األحقاد واإلحن.
  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ :والحقّ أنّ المجتمع الذي يشــّخصه القــرآن
Ï    Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ ﴾ [الحشــر: 9]. معبرًا عن تلك األريحية 
التي يتمتّع بها ســكان المدينة المنورة بقيادة الرســول ژ والذي يجلي هــذه الحقيقة بأَعلى 
مظاهرها، ولعلّ تأصيل اإلخاء الذي أّســس عليه النبّي الترابط االجتماعي، والجوار الذي يبنى 
عليه التعايش السكني ـ كما تفيده كتب السيرة النبوّية ـ يفّسر هذه الظاهرة الخلقية االجتماعية 
ا لم تســتطع هذه التجارب السلوكية البشرية فيما يسّمونه النظام االشتراكي أو  النموذجية، ِمم
الشيوعي أن تحقّق شيئاً كهذا أو يقرب منه، ذلك أنّ تفاعل المجتمع مع القيادة على أساس من 
القيم التي يؤمن بها أبلغ أثرًا، وأشّد تثبيتاً من التي تفرض على النّاس بأسلوب قهري تسلطي، 
وال ســيّما من الســلطة التي هي أصًال ال تؤمن بها. وهــذا ما يوّضح لنا قول الرســول ژ : 

ابن منظور: لسان العرب المحيط، مادة: جور.  (1)
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«ما زال جبريل يوصيني بالجار حّتى ظننت أّنه ســـيورثه»(1). وقوله: «الجار أحّق بصقبه»(2). 
وال نرى موجباً للشــبهة التي أثارها األزهــري ـ فيما حكاه عنه ابن منظــور ـ في احتمال كلمة 
الجار في أصلها اللغوي وتعّدد مفاهيمها، ورأى أنّه ال يتحقّق مراد حديث الصفقة إّال على الجار 

غير المقاسم، فالجار جار، ومنافعه وأضراره تتحقّق في الجميع.
وعلى هذا األساس تدرك الحكمة في شرعية الشفعة للجار المقاسم وغيره، عند من يرى ذلك 
من العراقيين واإلباضية، لحديث ابن رافع عن النبّي ژ أنّه قال: «الجار أحّق بصقبه». وهو حديث 
متّفق عليه، وما أخرجه أبــو داود وصّححه الترمذي «جار الدار أحّق بـــدار الجار»(3). وذلك حينما 
يكشــف أنّ جاره لم يكن ناصحاً له، فلم يستشــره في بيع ملكيته حتّى تســربت لجار جديد تحّسباً 
لضرر محتمل، مع أنّه قد يكون أحســن جوارًا من القديم، لكن تجاوزه لحقّ جاره في إعالمه بهذه 
الرغبة أعطاه شــرعية الشــفعة في الحصول على تملك هذا العقار المبيع بالثمن الذي تّم به البيع 
حقيقة، وعلى ضوء هذا التصور ندرك أهمية الوعيد الذي صرحت به األحاديث فيمن رفض الشــفعة 
أو حال دون تحقيقها لمستحقّها، مثل قوله ژ : «قاطع الشفعة ال يريح رائحة الجّنة»(4). علماً بأنّ 
ما يستبيحه بعضهم من تعسف في هذا الحقّ الشرعي ال يجيز له أن يستمسك بشراء العقار بالثمن 

المصّرح به في وثيقة العقد مع علمه بأنّ الصفقة َتّمت بأعلى من ذلك بكثير.
 ﴾ ...h   g ... ﴿ إنّ التوصية القرآنية التــي صّدرُت بها كلمِتــي بصيغة األمر في بدايتهــا
وبصيغة المصــدر النائب عن فعله أثناءها ﴿ o    n... ﴾ لم تتــرك مجاالً للترّدد في اعتبار 
اإلحســان واجباً أخالقياً يحّرض اإلســالم أتباعه على التحلّي به. ثّم ما ورد في الحديث من مختلف 
األساليب يؤّكد أهميته، مثل حديث أبي شــريح الخزاعي مرفوعاً: «من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر 
فليحســـن إلى جاره»(5). وما نقل عن الصحابة في الحرص على تنفيذه، مثل مــا روى البخاري في 
األدب المفرد عن عبد اهللا بن عمر ƒ «أنّه ذبح له شاة فجعل يقول لغالمه: أهديت لجارنا اليهودي، 
أهديت لجارنا اليهودي؟» سمعت رســول اهللا ژ يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حّتى ظننت 
أّنه ســـيورثه»، وعقّب صاحب المنار على هذا النص بقولــه: فهذا دليل على أنّ ابــن عمر فِهم من 
الوصايا المطلقة في الجار أنّها تشمل المسلم وغير المســلم، وناهيك بفهمه وعلمه(6). ومّما ورد في 
الحديث مــن التنديد بإيذاء الجار. «أتدرون ما حقّ الجار؟ والذي نفســي بيده ال يبلغ حقّ الجار إّال 

انظر: تفسير المنار، ج 5/ص 92.  (1)
انظر: الشوكاني: نيل األوطار، ج 5/ص 354.  (2)

ابن رشد: بداية المجتهد، ج 2/ص 256، وانظر: اإليضاح، ج 8/ص 11.  (3)
انظر: الشماخي: اإليضاح، ج 8/ص 11. «هامش».  (4)

انظر: تفسير المنار، ج 5/ص 92.  (5)
نفس المصدر والصفحة.  (6)
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من رحمــه اهللا، وأّول خصمين يوم القيامة جاران، ومن كان يؤمن بــاهللا واليوم اآلخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت، وال يؤذ جاره أبدًا». وعقّب عليه القطب اطفيــش 5 بقوله: «والمراد في ذلك ونحوه من 
كان مريدًا لإليمان الكامل فليكــن كذلك. ويتحّصل من ذلك أنّ مــن كان كامل اإليمان فهو متصف 
بالشفقة على خلق اهللا قـوالً بالخير، أو سكـوتاً عن الشّر، أو فعًال ِلما ينفع أو تركاً ِلما يضر» اهـ(1).

ا روي في ذلك ما نقله  ثّم نجد تشجيع العلماء في تشــخيص هذا اإلحســان الواجب. وكان ِمم
القطب 5 في التيســير: «أتدرون ما حقّ الجــار؟ إن افتقر أغنيته، وإن اســتقرض أقرضته، وإن 
أصابه خير هنّأته، وإن أصابه شّر عزيته، وإن مرض عدته وإن مات شيّعت جنازته»(2). ونحو من هذا 
حديث أخرجــه القطـب أيضاً في كتابه جامع الشــمل، قال رســول اهللا ژ : «حّق الجار إن مرض 
عدته، وإن مات شّيعته، وإن استقـرضك أقرضته، وإن أعـور ـ أي: ارتكب أمرًا تعيبه ـ سترته، وإن 
أصابه خير هّنأته، وإن أصابتـــه مصيبة عزيته، وال ترفع بناءك فوق بنائه، فتُســـّد عليه الريح، 
وال تؤذيه بريح ِقدرك إّال أن تغرف له منها»(3). وحديث أورده القطب أيضاً في شرح النيل: «حرمة 
الجار على جاره كحرمة دمه، وليس المؤمن من بات شبعاناً وجاره جائعاً. وما من امرئ بات شبعاناً 
وجاره طــاو ـ وروي طاوياً ـ وعلم بــه ولم يطعمــه إّال كان اهللا بريئاً منه وأنا بــريء منه»(4). ومن 
اإلحســان بالجار اإلهداء إليــه، ودعوته إلى الطعــام، وتعهده بالزيــارة والعيادة(5). وقال الشــيخ 

السالمي 5 (6):
تكّفـــا أن  الجـــار  حـــّق  ــاوليـــس  ــف األك ــَط  ــس ــب وت األذى  ــه  ــن ع
أذاه ــن  تــحــمــل أن  ـــه  حـــّق ـــل  آذاهب الـــــذي  عــنــه  وتـــدفـــعـــن 
اســـتعانا بجـــاره  مـــن  يعانـــاوقيـــل:  أن  يلـــزم  جائـــز  فـــي 
اســـِترها(7) طرفـــا  اشـــتريت  تظهرهـــاإن  إن  تعطيـــه  وواجـــب 
ِقــــدرا ــت  ــخ ــب ط إذا  ســـّراوهـــكـــذا  ذاك  فـــأْخـــف  أو  ـــه،  ـــْل أنِ
اإلنـــســـانـــا يـــســـع  ال  ـــــــه  والجيرانـــاوإّن األرحـــام  يمنـــع  أن 
حـــق بغيـــر  بيتـــه  نفـــع  وإّنــــمــــا الـــمـــنـــع لــمــســتــحــقمـــن 

انظر: شرح النيل للقطب اطفيش، ج 5/ص 113.  (1)
التيسير للقطب، ج 3/ص 220. وعلى هامشه: رواه المنذري في كتاب الحقوق.  (2)

انظره ج 1/ص 476. ومن تعليقات المخرج على هامشــه: قال ابن حجر هذا حديث روي بأسانيد واهية لكنّ اختالف مخرجيها   (3)
الحديث له أصًال، اهـ. يشعر بأنّ 

شرح النيل، ج 5/ص 112.  (4)
انظر: المنار، ج 5/ص 92.   (5)

جوهر النظام، ج 4/ص 320.  (6)
لعلّه خطأ مطبعي والمفروض حسب القاعدة النحوية والوزن العروضي زيادة فاء الجزاء فاسترها. جوهر النظام، ج 4/ص 320.  (7)
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َرِحمـــه:  يصلـــن فيمـــن  ـــهوقيـــل  ـــَم ـــه ورِح ـــاري ب ـــب ـــه ال وصـــَل
ـــاره ـــــار ج ــن أج ــم ــي ـــذا ف ـــك ــــارهوه أج أو  الـــخـــالـــق  ـــه  ـــاث أغ

 ولتعّدد صيغ هذه التوصيات وأساليب التنديد بالمخالفة اختلفت آراء العلماء في تحديد المعني
بهذا الجوار؟ وإلى أّي مســافة تمتد هذه المجاورة؟ وأقرب اآلراء في ذلــك إلى الواقعية من حّدده 
بثالثــة جيران: اثنان عن يميــن المنزل والثالث عن يســاره. ورووا في هذا الصدد استرشــادًا من 
عائشــة # تســتفتي الرســول أنّ لها جارين فأّيهما ُتهدي إليه؟ فأحالها إلى أقربهما باباً للبيت(1). 
وأغرب هذه اآلراء: الجار: قدر ما يبلغ صوت اْلِمغــَرف! وهذا يفترض وجود بيوت متالصقة ومرهفة 
الحواجــز جّدًا، وإّال فصوت المغرف قد ال يســمع من خــارج المطبخ ولو ِمن ُغــرٍف داخَل المنزل. 
ويبدو أنّ أولى اآلراء باالعتبار ما أشار إليه صاحب المنار بقوله: «والصواب عدم التحديد، والرجوع 

في ذلك إلى العرف، واألقرُب حقه آكد»(2).
بناء على ما تقّدم تقّررت حقوق جوارية فرضها العرف، منعاً ألّي تصرف يتأذّى به الجار. وعلى 
سبيل المثال: ال يسمح ألحد أن يفتح نافذة تطل على فناء جاره إّال بتغطية من أسفلها، بحيث يتعّذر 

النظر منها إلى ذلك الفناء.
ومن ذلك: ما هو مقّرر عندنا في مزاب وخاّصة في القصر القديم حيث تتالصق الديار، وليس 
لها منفٌذ إّال الشــباك المفتوح لألعلى في صحن الدار، علماً بأنّ الديار كانت في معظمها مناســج 
يشتغل فيها السيّدات في المنازل، وعليه يحّدد رفع الحائط القبلي أو الغربي إلى مسافة معيّنة، لكي 
ال يتضّرر الجار بالحرمان من أشعة الشمس. فعلى من يرغب في إعالء الجدار أكثر من المسموح به 
أن يحصل على إذن من جاره أو يترك له (حريماً) من ســطح منزله مساحة تعادل االرتفاع. وإن لم 

يفعل فللجار المتضّرر أن يرفع ضّده دعوى قضائية، وينال حقّه بحكم المحكمة.
ومن ذلك: ما يوجد عندنا في الدروب المتواجدة في المحالت القديمة من حقّ مرور الماء إلى 

الشارع عن طريق الجيران، أو مسيل الماء إلى أرض الجيران. وحقّ متابعة الساقية لذلك.
ومن ذلك األنابيب التي تنشــأ لتصريف المياه الزائدة عن الحاجة، والتي يراد التخلّص منها 

كميازيب األمطار إلى أن تصل إلى الطريق العام.
ومن ذلك: حقّ المــرور إذا تعيّن أن يكون داخل أراضي الجــار، للوصول إلى عقاره عن طريق 

ذلك الممّر. فال حقّ للجار أن يحول دون استعمال الجار حقّه في ذلك. وهكذا(3).

انظر: شرح النيل، ج 5/ص 124.  (1)
انظر: المنار، ج 5/ص 92. وقارن بالتحرير والتنوير البن عاشور، ج 5/ص 51.  (2)

انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 6/ص 4557.  (3)
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وقد تعّرض الزحيلي إلى المرجعية األصولية ألئّمة المذاهب ومواقفهم في ذلك. فذكر عن أبي 
حنيفة بمقتضى القياس والشــافعية والظاهرية: أنّ صاحب الملك يتصّرف في ملكه كيف يشــاء ولو 

أّدى إلى إضرار بغيره!!
وقال الصاحبان [أبو يوسف القاضي ومحّمد بن الحســن الشيباني]: إنّ ذلك مقيد بما ال يؤّدي 
إلى إضرار فاحش بالجيران. وهــو المفتى به عند الحنفية، وذلك ما يــؤذي الجار أًذى بالغاً. كأن 

يحول داره إلى فرن أو مطحنة، أو يسبّب في توهين جدار الجار أو نحو ذلك.
وقال المالكية والحنابلة: يتقيّد استعمال المالك بأن ال يضّر باآلخرين ولو بالنيّة والقصد. لكنّ 
المشــهور عند المالكية أنّ الشــخص ال يمنع إذا أراد أن يعلي بنياناً يمنع جاره الضوء والشــمس، 
وُيمنع إذا أراد أن يبني بنياناً يمنع الهــواء. واّتفق المالكية على منع أنواع من الضرر المحدث هي: 

فتح كوّة أو طاقة يكشف منها على جاره فيؤمر بسّدها أو سترها.
«والخالصة ـ في تعبير الزحيلـي ـ أنّ االتجاه األقـوى في الفقه اإلسالمي يجيز للمالك أن 
يتصــّرف في ملكه بما ال ضرر فيه علــى الجار. أّما ما بان ضرره الفاحش أو أشــكل فيه الحال 

فإنّه ممنوع»(1).
وال أتجــاوز حديثي عن هذه الجزئية من الموضوع دون أن أشــير إلى ما هــو متعارف عليه في 
منطقتنا «ميــزاب» ويعرف «بنظــام القرعات»(2)، وذلك نتيجة التحّرج واإلحســاس بالتأثّم بســبب 
التقصير في الواجب. وخالصته أن يســجل الموصي في وصيته إهداء قطع مــن اللحم للخلطاء في 
حياتــه ـ بما فيهم الجيــران ـ كرمز من الموصي لطلــب الصفح والعفو عّما يكــون من تقصير في 
حقّهم، ـ ويمكن للشــخص أن يقوم بهذا اإلهداء في حياته ـ فيلتزم الوكيل بتنفيذ هذا اإلهداء، فمن 
قبل الهدية فهو تعبير ضمني منه أنّه ال يكنّ في قلبه مشــاعر تذّمر نحو المتوفّى، وإن رفض الهدية 
فعلى الوكيل أن يتدخل باالتصال بهذا الجار أو غيره من الخلطاء، ويتعّرف على الســبب ويسعى في 

استخالص العفو لصالح الميّت.

٭ ٭ ٭

انظر: الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، طبعة دار الفكر، ج 6/ص 4681 وما بعدها.  (1)
وتســّمى «ِتيســقاْر» أو «تيَســْغِريْن» باللفظ البربري: انظر: معجم مصطلحات اإلباضية، ج 2/ص 848. غيــر أنّها تعتبر هدية   (2)

وليست صدقة ألنّها تدفع حتّى لألغنياء وغير المسلمين، ولئّال يرفضها من ال يقبل الصدقة.
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» في المجال اللغوي يراد بها الصفاء النفسي في اإلحسان لآلخرين.  يبدو أنّ إطالق لفظة «الِبر
ومن هنا كانت في الجاهلية تفوق في مدلولهــا معنى الكرم أو الجود؛ ألنّهما في معنى االرتياح إلى 
التفّضل الذي ال يخلو من الشعور بالفخر أو انتظار المكافأة، لذلك نرى لكلمة البر «معنى الصدق، 
والطاعة، والصلة، واإلصالح، واالّتساع في اإلحسان إلى الناس، والرغبة في إسداء الخير لهم»(1)، 

لهذا نراها على سبيل المثال وصفاً إلكرام المرء لوالديه؛ فهو بار عكس عاق.

كما نرى اســتعمالها في مضمار الحلف وصفاً للملتزم باليمين، فيقال بّر بيمينه إذا لم يعد له 
أّي تفكير في التنصل منه. علماً بأنّ لليمين، خاّصة، مكانًة قيّمة عند الجاهليين. قال النابغة:

حلفت فلم أترك لنفسك ريـبـة
ولعلّ التحالف العسكري والتفاني القبلي في االلتزام به خير ما يفّسر هذه الظاهرة.

والشــّك أنّ ارتياح أهل الجنّة ِلما يغدق عليهم من النعيم الخالص من الشــوائب يجعلهم 
  ¬  «   ª ﴿ :يتذكرون ماضيهم في الدنيا، ويعُظم استشعارهم للمنّة اإللٰهيّة المطلقة قائلين
    Â   Á    À   ¿¾    ½   ¼   »   º   ❁   ¸   ¶   µ   ´    ³   ²   ❁   °   ¯   ®

ـ  28]. Ã ﴾ [الطور: 26  
«وال يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن معناه اللغوي فهو عندهم اسم جامع للخيرات كلّها، 
يراد به التخلق باألخالق الحسنة مع الناس، باإلحســان إليهم وصلتهم والصدق معهم، ومع الخالق 

بالتزام أمره واجتناب نواهيه...إلخ»(2).
هكذا رأينــا كيف وّظفها اإلســالم توظيفاً رائعاً للتعبيــر عن هذا التصــوّر المثالي لمن يطعم 

الطعام على حبّه... قائلين: ﴿ B     A   @       ?  >  =  <   ;  :  9 ﴾ [اإلنسان: 9].
فالبر إذن مثالية يعتبرها اإلسالم برهاناً على اإليمان الخالص «والصدقة برهان» وهذا ما 
نستشــفه من آية ﴿ !   "   #    $   %   &   ' ﴾ [آل  عمــران: 92]. وكلّما كـان اإلنفاق في 
ظــروف صعبة وخاّصة قبل أن تكون لإلســالم كلمة عليا كـان برهاناً على رســـوخ هذا اإليمان 

  Ù    Ø×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   ÎÍ       Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å ﴿
Ü  Û  Ú ﴾ [الحديد: 10].

انظر: الدكتور محمود عبد الرحٰمن عبد المنعم، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، ج 1/ ص 370.  (1)
انظر: الدكتور محمود عبد الرحٰمن عبد المنعم، المصدر نفسه، ج 1/ ص 370.  (2)
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وحينما وجد السفهاء المشــكّكون في مصداقية الوحي الجديد فرصًة في تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة. واستغلها اليهود بصفة خاّصة باألرجاف والترويج لتشويه سمعة الدين الجديد 

  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥ ﴿ مع أنّهم يتوقعون تحقيقها، مصداقاً لما يجدونه عنهــا في كتبهم
»  ¬  ® ﴾ [البقــرة: 144]، زاعمين أنّ مظهر البّر هو الوفاء لقبلة األنبياء الســابقين. وأنّ التوجه 
إلى مكة حنين شــخصي ِلمحّمــد إلى موطنه األصلــي. وهذا تنكر للبــر والفضيلة والوفــاء للقبلة 
األصيلة، كمــا أنّه تعبير عن انفصالية وبعٍد عن حقيقة التدّين والبّر في الوفاء للذين آووه ونصروه. 
فجاءت اآليات صريحة بأنّ الذين تنكّــروا لهذه القبلة يعلمون قبل غيرهم أنّــه تحقيق ِلما يجدونه 

مكتوباً عندهم في التوراة واإلنجيل: ﴿ !  "  #  $  %   &  ')  (   *  +  
,  -  .  / ﴾ [البقرة: 146].

إنّ الذين يستســيغون أن يتالعبــوا بالتوصيات اإللٰهيّــة وهم يعلمون أنّه تزييــف للحقيقة إنّما 
يتهّربون من االعتراف بما يزعمون االنتساب إليه ﴿ 1  2   3  4  5  6 ﴾ [البقرة: 89]. 
وكأنّ هذا ما يعنيه الرسول ژ في المقارنة بين البّر واإلثم في حديثه المشهور: «البّر ما اطمأّنت 
إليه النفس، واإلثم ما حاك في الصدر وخفت أن يّطلع الناس عليه، اســـتفت نفسك ولو أفتاك 

الناس وأفتوك»(1).
لذلك جاءت اآليات حاســمة بحقيقة البــّر، وإحالة الناس إلى ضمائرهم الســتجالء الحقيقة. 

  H   G ﴿ ،فقضية القبلة التي أثاروا حولها زوبعة في كأس إنّما هي تنظيم للتوجه ومخبر للطاعة
مناســبة  وكانــت  [البقــرة: 143].   ﴾ U  T  S  R     Q  P  O  N  M  L   K  J  I

لتوضيح التصوّر الصحيح للبّر وللبررة: ﴿ "  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  - 
  <   ;    :9  8  7  6  5  4  3   21  0  /.
= ﴾ [البقرة: 177]. لذلك حرص المؤمنون المتّقون أن يسترشدوا الوحي: ﴿ É  È ﴾ فجاءهم 
الجــواب: ﴿ É  È ﴾ [البقرة: 219]. أي: الفاضــل عن الحاجة بدون تكلّف. وحين تكّرر الســؤال كان 
الجواب على طريقة أســلوب الحكيم: ليس المهّم ماذا تنفقون! فهذا راجع إلى أريحيتكم ورغبتكم في 

  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç ﴿ :إســداء النفع لمن هو أهل له
Õ  Ô    Ó.. ﴾ [البقرة: 215].

والبن السبيل في هذا المجال: البر أو المساهمة في النفع العام لفتة خاّصة سنتعّرض لها فيما بعد.
فإذا بالصحابة @ يضربون أروع األمثلة في هذه المبادرة واالســتباق إلــى الخير، ويجدر في 
ا ذكره الســيّد ســابق لمزيد إفادة: «وفي رواية للبغوي: إنّها  هذا الصدد أن أقدم بعض العيّنات ِمم

رواه أحمد بن حنبل والدارمي، المعجم المفهرس للحديث، مادة بر، ج 160/1.  (1)
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كانت لرجل من بني غفــار عين يقال لها رومة، وكان يبـيع منها القربــة بمد، فقال له النبّي ژ : 
«تبعنيها بعين فـــي الجّنة؟» فقال: يا رســول اهللا ليس لــي وال لعيالي غيرها، فبلــغ ذلك عثمان 
فاشتراها بخمسة وثالثين ألف درهم. ثّم أتى النبّي ژ فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال: «نعم»، 

قال: قد جعلتها للمسلمين».

«وعــن أنس  ƒ قــال كان أبو طلحــة أكثر أنصــاري المدينة مــاالً. وكان أحــّب أمواله إليه 
«بيرحاء»(1) وكانت مستقبلة المسجد، وكان رســول اهللا ژ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلّما 
نزلت هذه اآليــة الكريمة: ﴿ !   "   #    $   %   &   ' ﴾ [آل  عمــران: 92]، قام أبو طلحة إلى 
رسول اهللا ژ فقال: إنّ اهللا تعالى يقول في كتابه: ﴿ !   "   #    $   %   &   ' ﴾ وإنّ أحّب 
أموالي إلّي بيرحاء، وإنّها صدقة هللا أرجو بّرها وذخرها عند اهللا، فضعها يا رســول اهللا حيث شئت، 
فقال رســول اهللا ژ : «بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح! قد سمعُت ما قلت فيها، وإّني أرى أن 

تجعلها في األقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عّمه»(2).

«وعن ابــن عمر ^ قال: أصاب عمــر أرضاً بخيبر فأتى النبّي ژ يســتأمره فيهــا. فقال: يا 
رســول اهللا، إنّي أصبت أرضاً بخيبر لم أُصب ماالً قّط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال له 
رســول اهللا ژ : «إن شئت حبســـت أصلها، وتصّدقت بها» فتصّدق بها عمر؛ أَنّها ال تباع وال توهب 
وال تورث، وتصّدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي ســبيل اهللا وابن السبيل والضيف. 
ال جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعــروف وَيطَعم غير متموّل». قال الترمذي: العمل على هذا 
الحديث عند أهل العلم من أصحاب رســول اهللا ژ وغيرهم، ال نعلم بين أحد من المتقدمين منهم 

في ذلك اختالفاً. وكان هذا أّول وقف في اإلسالم اهـ(3).

تعتبــر الضيافة مظهرًا من مظاهر الجود والكرم عند العرب منــذ الجاهلية وهي مصدر ِضفُت 
الرجل ضيافة: نزلت عنــده ضيفاً. وأضفتَه وضيّفتَــه أنزلتَه عليك ضيفاً، فهي مــن اإلضافة بمعنى 
 ﴾ E    D     C ﴿ :ف ُيميل إليه الضيف إكراماً له وإيناســاً بــه. وفي القرآناإلمالة(4). والمضي
[الكهــف: 77]. فكان من مفاخرهم إكرام الضيف، وتكريمه بكلّ ما يجعله يرتاح إلى الضيافة، ويطمئن 

إلى أنّه غير مستثقل. ومّما قيل في ذلك:
فكيـــف بمن يأتي بـــه وهو ضاحكبشاشـــة وجه المرء خير من الِقرى

بستان من نخل بجوار المسجد النبوي.  (1)
وأضاف السيّد سابق، أي: جعلها وقفاً على أقاربه. وهذا هو أصل الوقف األهلي.  (2)

نّة، ج 3/ص 518. وما بعدها. وانظر: شرح النيل، ج 12/ص 454 وما بعدها. السيّد سابق، فقه الس  (3)
انظر: كامل محّمد الجزار، المعجم الفريد لمعاني كلمات القرآن المجيد، مادة: ضيف، ج 1/ص 613.  (4)
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والِقرى: ما يقّدم للضيف ابتهاجاً بقدومه. ولعلّ في اإلشارة القرآنية إلى سيّدنا إبراهيم وضيفه 
المكرميــن: ﴿ ±   µ   ´   ³   ²      ¶ ﴾ [هــود: 69] صــورة معبرة عن هذه المأثــرة، وذلك ما 
تفرضه طبيعــة بيئتهم التي تقتضيهم التنقّل. ومن مأثور ما نســب لحكيم العــرب أكتم بن صيفي: 
«ذلّلوا أخالقكم للمطالب، وقودوها إلى المحامد، وعلّموها المكارم، وال تقيموا على خلق تذمونه من 
غيركم. وِصلُوا من رغب إليكم وتحلّوا بالجود ُيكســبكم المحبّة. وال تقتعدوا البخل فتَعجلوا الفقر». 

أخذه شاعر فقال:
ــه ــَت ــل ــّج ــع تجمـــع؟أمــــن خــــوف فــقــر ت مـــا  إنفـــاق  ـــرت  وأخ
! تصنع(1)فصـــرت الفقيـــَر وأنـــت الغنـــي الـــذي  تعـــدو  كنـــت  وما 

ثّم أّكد اإلســالم كرم الضيافة، واعتبره من مكارم األخالق التي ُبعث النبّي ژ إلتمامها، وفي 
الحديــث: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرمـــوه»(2). وروي: «من كان يؤمن بـــاهللا واليوم اآلخر فليكرم 

ضيفه، جائزته يوماً وليلة ـ ويروى يوٌم وليلة ـ والضيافة ثالثة أّيام وفوقها صدقة»(3).

فالضيافــة تنبني على الزيارات واالختيــارات. وما يذكره الفقهاء من واجبات حســن الضيافة. 
كقولهم: «ال َتُجد بمفقود وال تبخل بموجود». كما لم يخل الموضوع من إرشــاد الناصحين لكلّ من 

  z  y ﴿ ف لمراعاة آداب المناســبة. وقد ســئلت أمّ المؤمنين عائشة عن آيةالضيف والمضي
}  |  {  ~ ﴾ [األحــزاب: 53]. فيمن نزلت؟ فقالت: نزلت في الثقالء! وما أحســن ما 

قاله شاعر في هذا الصدد:
ــال ــي ــق ث ضـــيـــفـــاً  تـــكـــن  ـــاءكال  ـــق ــــ ـــــقـــــوم ل ــــره ال ــــك ي
ـــــاس ـــــن ذنـــــــب أن أصـــــدقـــــاءكلــــيــــس م يــــكــــونــــوا  أن 
ــم ــه ــي ــــل الـــصـــبـــح ف ــــِح ــــت ـــهـــم مـــســـاءكف ـــي ـــــــــال ف واِص
ــــــى كــم ـــــــــدري إل ــــــت ال ت إزاءكأن ــــــّل  ــــــِخ ال تــــزعــــج 
ـــــســـــاه مــــســــتــــعــــيــــراً ـــــع لـــــك مـــــن قــــــــومٍ عـــشـــاءكف
ــــداً ــــم ــــت ــــس ــــاءكوعــــــــســــــــاه م ــــط ــــــوم ِغ لـــــك مـــــن ق
ـــــأواك م ـــدق  ـــن ـــف ال ــــي  ف ــــــــذاءكإّن  ـــــوق ِغ ـــــس وفـــــــي ال
ـــاً ـــّب ــــ ِغ ــــُك  ــــَي ــــْل فَ ـــــزر  ت ــــقــــاءكإن  ـــــــّم ال تــــكــــِثــــر ب ث
ـــاً ـــب رح ـــاك  ـــق ـــل ي ــــن  م  وراءَك!ُرب ـــــَر  ي ـــــز ال يــكــســر 

انظر: العقد الفريد البن عبد رّبه، ج 1/ص 226.  (1)
نفس المصدر، ص 225.  (2)

شرح النيل، ج 5/ص 193 وما بعدها.  (3)
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ومن نوادر الضيافــات والزيارات أقّص هذه القّصة بالمناســبة نقًال من كتــاب العقد الفريد: 
«وقال الربيع بن زياد الحارثي: كنت عامًال ألبي موســى األشعري على البحرين، فكتب إليه عمر بن 
الخّطاب ƒ يأمره بالقدوم عليه هو وعماله، وأن يســتخلفوا من هو من ثقاتهم حتّى يرجعوا. فلّما 
قدمنا أتيت «يـْرَفأَ» [مولى لعمر] فقلت يا يرفأ إنّي ســائل مسترشــد، أخبرني أّي الهيئات أحّب إلى 
أمير المؤمنين أن يــرى فيها عّماله؟ فأومأ إلى الخشــونة، فاتخذت خفين مطارقين، ولبســت جبّة 
د فينا نظره وصوب،  نا بيــن يديه وصعُصوف، ولُْثُت رأســي بعمامة دكناء. ثّم دخلنا على عمر، فصف
فلم تأخذ عينه أحدًا غيري، فدعاني فقال: من أنت؟ قلت: الربيع بن زياد الحارثي، قال: وما تتولّى 
من أعمالنا؟ قلت: البحرين، قال: فكم ترزق؟ قلت: خمسة دراهم في كلّ يوم، قال: كثير! فما تصنع 
بها؟ قلت: أتقوّت منها شــيئاً، وأجود بباقيها على أقارب لي، فما فضل منها فعلى فقراء المســلمين. 
د فينا وصوب فلم تقع  فقال: ال بأس، ارجع إلى موضعك، فرجعت إلى موضعي من الصــّف. ثّم صع
، فدعاني فقال: كم سنك؟ قلت: ثالث وأربعون سنة، قال: اآلن حين استحكمت، ثّم دعا  عينه إّال علي
بالطعــام وأصحابي حديثو عهد بلين العيش. وقد تجوعت له! فأُتي بخبز يابس وأكســار بعير، فجعل 
أصحابي يعافون ذلك وجعلت آكل وأجيد األكل، فنظرت فإذا به يلحظني من بينهم، ثّم ســَبقْت منّي 
كلمٌة تمنّيت أنّي ُســخُت في األرض ولم ألفظ بها، فقلت يا أمير المؤمنين: إنّ الناس يحتاجون إلى 
صالحك، فلو عمدت إلى طعام هو ألين من هذا؟ فزجرني وقال: كيف قلت؟ قلت: أقول لو نظرت يا 
أمير المؤمنين إلى ُقوتك من الطحين، فيخبز لك قبــل إرادتك إّياه بيوم، ويطبخ لك اللحم كذلك 
فتؤتى بالخبز ليناً وباللحم غريضاً. فسكت من غربه. وقال: هذا قصدت؟ قلت: نعم! قال يا ربيع إنّا 
لو نشــاء لمألنا هذه الرحاب من صالئق وســبائك وصناب، ولكنّي رأيــت اهللا تعالى نعى على قوم 
شــهواتهم، فقــال: ﴿ Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì   Ë ﴾ [األحقاف: 20] ثّم أمر أبا موســى أن 

يقّرني على عملي، وأن يستبدل بأصحابي»(1).

٭ ٭ ٭

ابن عبد رّبه، العقد الفريد، ج 1/ص 14، 15. وفي القصة عبر كثيرة عن ســيرة عمر وصرامته مع عماله، وتقشــفه، وال تخلو   (1)
من ذكاء بعض الموظفين وبراعتهم الستبقاء مناصبهم.
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:»¡`≤a  Qƒ¶æe  øe  áaÉ«°†dG

كان عمر ƒ يعتبر الضيافة حقّــاً، ولذلك قال: «إذا مررتم براعي إبــل أو راعي غنم فنادوه 
ثالثاً فإن أجابكم أحد فاستسقوه، وإّال فانزلوا واحلبوا واشربوا ثّم صروا»، ولذلك فرضها على أهل 

الذّمة لمن مّر بهم من المسلمين واعتبرها جزءًا من الجزية(1).

م) فقــال: يكرمه ويتحفه يوماً  – ســئل مالك عن معنى الحديث (حديث إكرام الضيف المتقد
وليلة وثالثة أّيام ضيافة فتلك أربعة.

ومن حديث آخر: «أجيزوا الوفود بنحو ما كنت أُجيزهم»(2). –
وقال ابن بطال: «الجائــزة غير واجبة والضيافة واجبة، ومعنى اإلجــازة ما تتحفه به ولو 

عند انصرافه».

وفي النيل: «وندب لمن نزل به أن يكرمه ويقوم به (يخدمه) بنفســه، ومن حقّه أن يقّدم له  –
أحسن ما في البيت ويسرع له بعيشه، ويحفظ له أوقات الصالة وداّبته بعلف وسقي وال يغيب 

عن وجهه.
والضيافة فرض كفائي على الحّي بأجمعه، إن لم يقصد أحدًا فيلزمه بخاّصته. وال تطل ســكوتاً 

عن أضيافك فيتوحشوا وال تستخدمهم، وال ُتجلس معهم من يثقل عليهم»(3).

وقال القطــب: «ومّمن قال بوجوب الضيافة أحمد بن حنبل، وقال: إنّ الضيف يأخذ ما يكفيه  –
من مال من نزل عليه أو على بستانه وزرعه من غير رضا. وقال جمهور قومنا: الضيافة غير 
واجبة، وحملوا الوجوب على أّول اإلســالم إذ كانت المواســاة واجبة، وحملوا األخذ من غير 
رضا على المضطر. ويغرم بدل ما أخذه. ألحاديث [منها]: «ال يحل مال امرئ مســلم إّال عن 

طيب نفس»»(4).

:±ƒ«°†∏d  AÉ¡≤ØdG  äGOÉ°TQEG  øeh

ال يحلّ أن يقيم حتّى يقلق مضيفه، وال يحقر ما قّدم له، وال يرمي بصره لنواحي المنزل، 
ويدخل ويخرج بإذنه، وال يخبر بسر أهل البيت، وال يجلب لربه معه غيره بال إذٍن إن دعاه.

انظر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب، للدكتور محمد رواس قلعه جي، ص 475.  (1)
رواه النسائي.  (2)

انظر: شرح النيل، ج 5/ص 193. وما بعدها.  (3)
نفس المصدر، ص 206.  (4)
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ويعذر فقير لم يجد ما يضيف. وال يحل لضيف أن يقيم معه على ذلك، وال يطالبه بما يشتهي 
إّال إن كان صاحب البيت يفرح بذلك(1).

ومن اللياقة أن ال يفاجئه بالزيارة ـ وخاّصة في هذا العصر إذ يمكن االتصال مسبقاً بالهاتف ـ 
إّال إذا علم أنّه ال يتأذّى بذلك.

مت عليه الديار في ميزاب من اشــتمالها على أجنحة خاّصة  دون أن ننســى التنبيه إلى ما صم
الستقبال الضيوف.

وأشار معجم المصطلحات اإلباضية(2) إلى قسم من األوقاف في ُعمان يطلق عليه وقف الضيافة، 
يجعل ريــع هذا الوقف إلكرام الضيف الــذي يفد على القرية، وعادة ما يكــون هذا الوقف بيد من 

يمثّل القرية أو القبيلة كالشيخ، ويبدو أنّه عقارات ُتستغل كراءً لفائدة هذه الطائفة الوافدة.

٭ ٭ ٭
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أّما كلمة «ابن السبيل» التي نجدها في مناسبات البّر العام من مصاريف الزكاة، والحّض على 
اإلنفاق، وإيتاء الحقوق، وتقســيم الفيء وخمــس الغنائم، فهي أدّق تعبيرًا فــي الداللة على تصوير 
حاجات التنقل وما يتعّرض له المسافرون من أتعاب في وسائل النقل واإليواء. وما يعانيه البعيد عن 
أهله ووطنه مــن تكاليف الغربة، وقلق االبتعــاد، وخاّصة ظروف التنقل لمن تقطعت بهم األســباب 
بعيــدًا عن أوطانهم القريبة والبعيدة، وحينئذ تبدو لنا بوضوح أهمية تســميتهم «ابن الســبيل» كما 
ُيطلق «ابن البلد» على الذي ُيعرف بين أهله وذويه وهو مرتاح بين قومه. وقديماً قال المثل الشعبي: 
«ْبالَدْك بنَاَســْك، وْبالْد الناْس َبلَْباَســْك»، أي: قيمتك في بلدك بقومك، وفي أوطان الناس بلباسك. 
وقريباً من هذا المعنى قولهم: «لباسك يكرمك عند نزولك وعلمك يكرمك بعد نزولك». وفي معنى 

االرتياح إلى األوطان قول الشاعر:
النوى بها  واســـتقّر  عصاها  كمـــا قر عينـــاً باإلّياب المســـافـرفألقت 

وهنا تظهــر أهمية المرافق العاّمة من تحســين الطرقــات وتعميم الفنادق ومصايف الشــباب 
ا يخفّف على المســافر الكثير مــن هذه األعباء. مع ما  والخانات، ووكاالت الحمامات ونظائرها ِمم
نعلم من ترغيب اإلسالم الناس في الضرب في األرض: ابتغاء الرزق وطلب العلم والسير في األرض 

نفس المصدر، ص 216 بتصرف.  (1)
معجم المصطلحات اإلباضية، ج 2/ص 1091.  (2)
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لالستطالع، واالعتبار بمصائر األمم الغابرة والتفتّح الفكري، إلى غير ذلك من الدواعي التي تحّث 
عليها نصوص كثيرة في القرآن والحديث.

وتفهّم تعليل هذه التسمية «ابن السبيل»، وهو في تعريفه عموماً:

عند اإلباضيــة: المنقطع عن أهله خارجاً عن أمياله ال عنده مال ولــم يجد قرضاً وال تديناً(1). 
وعنــد جمهور العلماء ـ كما أفاده القرضاوي ـ كناية عن المســافر الذي يجتــاز من بلد إلى بلد(2). 
ويروى عن الطبري عن مجاهد، قال: البن السبيل حقّ في الزكاة وإن كان غنيّاً إذا كان منقطعاً به. 
وعن ابن زيد قال: ابن الســبيل المســافر كان غنيّاً أو فقيرًا إذا أصيبت نفقته أو ُفقدت أو أصابها 

شيء أو لم يكن معه شيء فحقّه واجب(3).

واشترط بعض المالكية والشــافعية أن ال يجد من يقرضه أو يسلفه في ذلك الموضع الذي هو 
فيه. وخالفهم آخرون من علماء المذهبين.

ورجح ابن العربــي والقرطبي أن ُيعطى الزكاة ولو وجد من يســلفه، وفــي رأيهما أن ال يدخل 
تحت ِمنة أحٍد فقد وجد ِمنة اهللا ونعمتَه.

وقال الحنفية: األَْولى له أن يقترض إن قدر وال يلزمه ذلك لجواز عجزه عن األداء.

والجمهور على أنّه الغريب عن بلده، ولو كان ذَا يســار في بلده؛ ألنّــه عاجز عن الوصول إليه 
واالنتفاع به فهو كالمعدوم في حقّه.

وقد نوّه القرضاوي بهذه المنشــأة من ِقيم اإلسالم ومّما قال في ذلك: «إنّ عناية اإلسالم 
بالمســافرين الغرباء والمنقطعين لهي عناية فّذة، لم يعرف لها نظير في نظام من األنظمة أو 
شــريعة من الشــرائع، وهي لون من ألوان التكافل االجتماعي فريد في بابه، فلم يكتف النظام 
اإلســالمي بســّد الحاجات الدائمة للمواطنين في دولتــه، بل زاد على ذلــك برعاية الحاجات 
الطارئة التي تعرض للناس ألسباب وظروف شتّى كالســياحة والضرب في األرض، وخاّصة في 
عصور لم تكن في طرق المســافرين بها فنادق أو مطاعم أو محطات معّدة لالستراحة كما في 

عصرنا»(4).

انظر: شرح النيل، ج 5/ص 192.  (1)
القرضاوي نقًال عن تفسير الطبري.  (2)

القرضاوي، فقه الــزكاة، ج 2/ص 680. وفيها يذكر دار الدقيق لعمر بن الخطاب وما وضــع لذلك في طريق مكة والمدينة.   (3)
وأيضاً لعمر بن عبد العزيز.

انظر: فقه الزكاة لألستاذ القرضاوي، ج 2/ص 656 وما بعدها وهو بحث قيّم في موضوعه.  (4)
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وحين اقتضت الضرورة تنقّل الميزابيون للتجارة خارج منطقتهم (مزاب) وفي كلّ أنحاء الوطن 
ابة وأعيان المحســنينَ للتبــّرع بما تجود به أريحيتهم  َضت القيادةُ االجتماعية من عز الجزائري حر
لشــراء محالت تكون مأوى للمســافرين أثناء تنقالتهم في الطريق، ومقّرات لتجمعاتهم في البلد 
الذي يوجدون فيه بكثــرة حيث يجتمعون إلقامة الصلوات جماعة، واســتغالل المناســبات للتوعية، 
وهكذا أصبحت أوقافاً تتزايد باســتمرار حين ثبت جدواها على مرور األجيــال. وأطلق عليها عرفياً 
«ديار العرش» (والعرش ُيقصد به الشعب)، ثّم امتّدت هذه المقرات والمصليات إلى خارج الوطن، 
فكانــت للمزابيين ديار معروفــة في الحجاز بمكة والمدينة وجّدة، وفي فرنســا بباريس ومرســيليا 
وغيرها. وال تكاد اآلن مدينة مــن الحواضر في كبريات المدن الجزائرية شــماالً وجنوباً إّال وفيها 
مقــرات معروفة للميزابييــن. وكان ـ وال يزال ـ لها دور كبير في تســهيل مهّمــات التنقل، وخاّصة 
للعائالت واإليواء، ومســاعدة الوافدين في قضاء مصالحهم بتلك المدينة، وخاّصة حينما توســعت 
نشــاطات األّمة إلى فتح مؤّسســات ثقافية ومدارس، وهذا من أحسن ما ســاهم به المحسنون في 

مشاريع ابن السبيل(1).
رّبنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رّب العالمين.

انظر: الحاج سعيد، تاريخ بني مزاب، ط2، ص 69.  (1)





§HGƒ°Vh ΩÉμMCG  ¬«aôàdGh á°VÉjôdG

ø°Tó sªëe QGódEG ï«°ûdG

مفتي مسلمي إستونيا

º``jó``≤`J

د وعلى آله وصحبه أجمعين.  الحمد هللا رّب العالمين والصالة والســالم على رســولنا محم
ا بعد؛ أَم

ΩÉμMCGh  §HGƒ°V  á°VÉjôdG  ¬≤a

اإلسالم دين اهللا، جاء إلصالح الحياة وقيادة مسيرتها على طريق الخير والحّب، فقد أراد اهللا 
لهذا الدين الخالــد أن يكون المنهج الكامل للحياة الفاضلة، فهو يقيــم العالقة بين الناس جميعاً 

على أساس التراحم والتكافل، ويجعل الخير هو الرابط األول واألمثل في حياة البشرية.
حيث يقوم الدين اإلســالمي بتوجيه الشــباب إلي األســلوب األمثل للحياة، والتربية الرياضية 
تنــادي بمثل ما ينادي به الدين اإلســالمي، فالدين تربية والرياضة تربية فهمــا يلتقيان في توجيه 

الشباب توجيهاً نافعاً.
وقد اشــتمل اإلســالم في تعاليمه على أن اإلنسان جســد وروح، وأن للجســم حظاً ومتعة، وأن 
لإلنســان شــخصية مســتقلة عن غيره من المخلوقات التي تشــاركه البقاء على األرض، وهو لبنة 

المجتمع القومي اإلنساني.
تعريــف الرياضة: هي مجموعــة من األعمال يقوم بها اإلنســان بصورة فرديــة أو جماعية 
لغرض تنمية الجســم وتدريبه، وإشــغال الوقت وتهذيب الســلوك. وقد وصى الرسول ژ على 
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االهتمام بما يقوّي الجسد ويحفظهُ صحيحاً سليماً، ومن ذلك التربية الرياضية التي تسهم في 
بناء الجسد بناءً سليماً.

:á°VÉjôdG  á«Yhô°ûe  π«dO

  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _ ﴿ :1 - األدلة من القرآن الكريم
o  n  m  l   k  j ﴾ [اإلسراء: 70].

ِمــن نعم اهللا على بني البشــر أن خّصهم بالعقل عــن بقيّة المخلوقات، فقد ســّخر لهم ما في 
الســٰموات واألرض جميعاً، وميّزهم بالعقل ليتفكروا ويتدّبروا في خلق الكون وسعادة اإلنسان معقودة 
ية القوة البدنية والجســدية، وفي  بقوّة الجســم والروح، وكثير من اآليات القرآنية أوضحت لنا أهم
آيات أخرى أحلّت لنا الطيبات وحرمت الخبائث التي تضر بالجســد، وهناك آيات أحلت الصيد فهو 

رياضة ومتعة كما أنّه مصدر رزق لكثير من الناس.

  K  J  I  H ﴿ .[8 :النحل] ﴾ :  1  2   3  4  65  7  8  9 ﴿
  l   k   j   i ﴿ [النحــل: 10].   ﴾ U   T   S   R   Q    P     O   NM   L

y  x  w  v  u  t  sr  q   p  on  m ﴾ [النحل: 12]. ﴿ 7  8  

     »  º ﴿ .[8  ـ H  G  F  E  D  C  ❁  A  @  ?   >  ❁     <   ;  :  9 ﴾ [االنفطار: 6  
  Ð   Ï   Î   Í    ÌË   Ê    É   È   Ç   ÆÅ   Ä   Ã     Â   Á   À¿      ¾   ½   ¼
     +    *   )   (   '   &   %   $   #   " ﴿ [القصــص: 77].   ﴾ ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ
    B   A   @   ?   >=   <   ;   :   9   8    7   6   5   4   3  ❁   1   0   /         .   -,

N      M     L   K   J   IH   G   F    E   D   C ﴾ [األعراف: 31، 32].

ومــن أجل بناء األّمة القوية، امتدح اهللا 4 الملك صاحب الجســد القــوي، القادر على تحمل 
   z  y    x  w ﴿ :ة ســبباً لترشــيحه للملك قال تعالىالشــدائد، وجعل موهبته من العلم والقو

}  |  {  ~  ے  ¡ ﴾ [البقرة: 247].

كما وصف اهللا سبحانه كرام أنبيائه بقوله عنهم: ﴿ ¿  Â  Á  À ﴾ [األحقاف: 35].

وقد أوضحت آيات أخرى من القرآن الكريم أنّ القوة مطلوبة في اإلنسان من خالل ذكر نماذج 
للمسلمين األقوياء.

ونبدأ بقّصة النبي موسى 0 مع ابنتي شعيب z  y ﴿ :0        }  |{  ~   ے  ¡  
¢  £  ¤ ﴾ [القصص: 26].
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ويمكن أن نســتخلص مــن اآلية الكريمة بــأن القوة ال بــّد وأن تكون مقرونة باألخالق الحســنة 
كاألمانة.. ونكمل مع سيدنا إبراهيم 0 وابنه إسماعيل 0 وهما يتعاونان على بناء الكعبة المشّرفة.
والعبد الصالــح ذي القرنين الذي اســتثمر طاقاته المبدعة في الدفاع عن المســتضعفين، حيث 
يصنع لهم سّدًا يقيهم من هجمات األعداء (يأجوج ومأجوج). وقد طلب منهم أن يبذلوا طاقاتهم البدنية 

  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼   »   º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ ،معه فيعينوه على ذلك العمل الكبير
È Ç  Æ  Å  Ä ﴾ [الكهف: 94]. ﴿ Õ  Ô   Ó  Ò   Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴾ [الكهف: 95]

  j   i   h   g    fe  d   c   b   a   `   _   ^   ]    \ ﴿ أخــرى:  وآيــات 
  |   {    z   y   x   w   vu   t   s  r  q  p    o   n   m   l   k

{  ~  ے  ¡¢  £   ¤  ¥  ¦  §¨  ©  ª  » ﴾ [البقرة: 247].
ونرى كيف ربط اإلســالم قوة اإليمان باالهتمام بقوة األبــدان، والغاية من القوة أن تكون األمة 
دية مرهوبــة الجانب، منيعًة محمية، عزيــزًة كريمة. وهذا أمٌر من اهللا ســبحانه لقادة األمة  المحم

   ´    ³   ²    ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨ ﴿ :اإلســالمية في قوله تعالى
    È   Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   µ

Ë   Ê   É ﴾ [األنفال: 60].

ــنن النبوية مــا َتحّث البشــر والمؤمنين خاصــة على القوة  ـــّنة: ومن الس 2 ـ األدلة من الس
الجسدية، فالقوة مطلوبة حتى يتمكن اإلنسان من تأدية عمله، فلن يكون قادرًا على العمل من يفتقر 

إلى القوة التي تمكّنه من أدائه، لهذا أمرنا الرسول الكريم ژ بأن نكون أقوياء.
فعن أبي هريــرة ƒ قال: قــال رســول اهللا ژ : «المؤمن القوّي خير وأحـــّب ِإَلى اهللا من 
المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز، وإن أصابك شيء 
فال تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قّدر اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»(1).

ونرى أحاديث لرسول اهللا ژ في ميادين عديدة من الرياضة:
في رياضة الرمي وهي من ألوان ألعاب القوة: عن عقبة بن عامر أنّ رسول اهللا ژ قرأ هذه اآلية 
على المنبر: ﴿ ¨   ©   ª   »   ¬   ®... ﴾ قــال: «أال إن القوة الرمي» ثالث مرات «أال إّن 

اهللا سيفتح لكم األرض وستكفون المؤونة فال يعجزن أحدكم أن يلهو بأَْسُهِمه» (رواه مسلم).
عن أنس بن مالك ƒ قال: «كان أبو طلحة يتتّرس مع النبّي ژ بترس واحد، وكان أبو طلحة 

حسن الرمي فكان إذا رمى تشرف النبّي ژ ينظر ِإلَى موضع نبله» (رواه البخاري).

رواه مسلم في صحيحه.  (1)
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عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رســول اهللا ژ : «عليكم بالرمي فإنه خير لعبكم». (صححه 
األلباني من الجامع الصغير للسيوطي).

عن يزيد بن أبي عبيد قال: ســمعت ســلمة بن األكــوع ƒ قال: مّر النبي على نفر من أســلم 
ينتصلون فقال النبي ژ : «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً» (رواه البخاري).

وقد ورد عن عمر بــن الخطاب ƒ : «علموا أوالدكم الســباحة والرماية وركــوب الخيل». وعن 
جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا ژ قال: «كّل شيء ليس من ذكر اهللا لهٌو ولعٌب، ِإال أن يكون أربعة: 
مالعبُة الرجِل امرأَته، وتأديُب الرجِل فرَسه، ومشُي الرجِل بين الغرضين، وتعليُم الرجِل السباحة».

:áHÉë°üdGh ÑædG« ژ   IÉ«M  »a  á°VÉjôdG  Qƒ°U
قد ُعرف في عهد الرسول من أنواع الرياضة ما يأتي: الجري على األقدام، فكان الصحابة @ 

يتسابقون، وكان رسول اهللا ُيقّرهم على ذلك. ومن أمثلة ذلك:
الرماية والفروسية وركوب الخيل:

ففي حديث أبي هريرة، أن النبّي قال: «ال سبق ِإال في ُخّف أو حافر أو نصل»(1).
السباحة: قال عمر بــن الخطاب: «علّموا أوالدكم السباحة والرماية، ومروهم فليثبوا على ظهور 

الخيل وثبا».
المصارعة: وقد كانت المصارعة زمن الرســول منافســة تظهر قوة الرجــال، بحيث يلقي أحد 
المنافســين اآلخر أرضاً دون إيذاء أو ضرر أو سخرية منه، كما فعل الرســول مع ركانة، حيث كان 

رجٌل اسمه ركانة بن زيد صارع الرسول ژ ، وكان أقوى الرجال في المدينة، فصرعهُ النبّي.
ســـباق اإلبل والخيل: عن ابن عمر ^ قال: «ســابق الرســول ژ بين الخيــل التي أضمرت 
فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع فقلت ِلموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو 
سبعة، وسابق بين الخيل التي تضمر وأرســلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت: 
فكم بين ذلك؟ قال ميل أو نحوه وكان ابن عمر ِمّمن سابق فيها» (رواه البخاري). عن ابن عمر قال: 

قال رسول اهللا ژ : «سابق بين الخيل وأعطى السابق» (رواه البخاري).
عن أنس ƒ : كان للنبّي ژ ناقة تسّمى العضباء ال تسبق، قال حميد: أو ال تكاد تسبق، فقال 
أعرابي على قعود فســبقها فشقّ ذلك على المســلمين حتى عرف النبّي ژ فقال: «حّق على اهللا أن 

ال يرتفع شيء من الدنيا ِإال وضعه» (رواه البخاري).

سنن أبو داود، كتاب الجهاد، باب السبق.  (1)
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موافقة الرسول على اللعب:
روت عائشــة زوج النبّي ژ : «كان اْلحبش يلعبون ِبِحَراِبِهم َفَستََرِني رسول اهللا ژ وأنا أَنظر، 

فما ِزلت أَنظر حتى كنت أََنا أَنَْصِرُف» (رواه البخاري).

٭ ٭ ٭
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تهدف الرياضة إلى حفظ جسم اإلنسان قوياً نشيطاً، يؤّدي وظائفه بشكل طبيعي، فهي  •
غذاء للجســم والعقل معاً، وتمد اإلنســان بالطاقــة الالزمة للقيــام بمختلف األعمال، 
وُتحســن عمل القلب، وتقوي العضالت وتزيد مرونة المفاصل وُتكســب الجسد اللياقة 

البدنية والذهنية، والقوة والحيوية والنشاط.
الحاجة لجسم قوي لمواجهة األعداء. •
ملء وقت الفراغ عند الشــباب بما هو خيــر، حتى ال يكون مجاالً لالنحالل والفســاد،  •

وبذلك يتم توجيه طاقات الشباب إلى ما هو نافع، وتحقيق التمتع لهم بما هو مفيد.
تنمية روح التعاون، ويكون بالمنافسة الشــريفة الهادئة بين األفراد والجماعات. وتنمي  •

أخالق الفرد وتحسن من تعامله مع اآلخرين، فتدفعهُ إلى الصدق واألخالق الكريمة.
قبل ذلك كله، فإن الرياضة وســيلة دعوية ناجحة خاصة في الدول الغربية، فيمكن من  •

خالل تكوين فريق رياضي مســلم أن نظهر مظاهر اإلسالم الحميدة وأخالقه الفاضلة، 
وأن نحفظ شبابنا في تلك البالد من االنحراف والفساد، وخاصة عندما يكون المدرب 

مسلماً حكيماً.

٭ ٭ ٭
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رأينا من خالل األمثلة السابقة كيف أن اإلسالم الحنيف حث على الرياضة والقوة البدنية، وقد 
يتحفّظ البعض من ممارسة الرياضة حّجة بأن الرياضة مخالفة للدين.

وأقول وباهللا التوفيق: إن الرياضة ليســت محرمة لذاتها، لكن الظروف المحيطة بها وســوء 
استخدام الناس لها قد تنقلها من حكم االستحباب إلى الكراهية أو التحريم.

فمن ضوابط الرياضة:
التزام الحشمة في اللباس عند ممارســة األلعاب الرياضية، فال يحلّ كشف العورة بحجة  ـ  1

ممارســة الرياضة. وما نراه اليوم ـ لألسف الشديد ـ من المالبس الرياضية التي يلبسها 
الرياضيون ال تستر ِإال العورة الغليظة، وقد ال تسترها هي أيضاً، والعياذ باهللا.

أن ال تلهي عــن أداء العبــادات والواجبات الدينية فــي أوقاتها كما أمــر اهللا، فال تضيع  ـ  2
الصالة وال ُتنهك ُحرمة الصيام.

وال بد من مراعاة عدم االختالط بين الجنســين أثناء ممارســة الرياضــة، فلكل جنس أن  ـ  3
يمارس ما يناسبه من الرياضة في مكان خاص به.

عدم اتخاذ المسابقات الرياضية وسيلة للكسب الحرام كالمراهنات والقمار. ـ  4
عدم إيقاع األذى المقصــود بالمخلوقات من الناس أو الحيوانــات، كاتخاذ الطيور أهدافاً  ـ  5

للتدريب علــى الرماية، أو تعذيب الحيــوان، أو التحريش بين الطيــور والحيوانات بقصد 
اللهو مثــل مصارعة الثيران، واالســتمتاع بمناظرها لنهي النبّي عن اتخــاذ الطيور غرضاً 

يرمى، والتحريش بين البهائم. أو إيذاء اإلنسان كما يجري في بعض أنواع المصارعة.
أن تكون الرياضة مشــروعة وأن ال ُتعرض حياة اإلنســان للخطر المحقق، وعدم استخدام  ـ  6

المحفزات من المواد الكيماويــة والهرمونات المتعددة (الهرمونات الذكورية لإلناث مثًال) 
رغبة في تنشــيط الجسم فهذا ـ ال شــك ـ يؤدي إلى ضرر كبير للصحة، فترى الكثير من 
الرياضيين بمجرد ما تصل أعمارهم إلى قرابة ثالثين عاماً حتى يتركوا الرياضة بســبب 
األمراض المتعددة، وعدم قدرة الجسد على االستمرار، باإلضافة إلى ذلك فإن تناول هذه 
الهرمونات يؤدي إلى تغيير خلق اهللا تعالى إلى درجة تحويل جنس اإلنسان الرياضي حتى 
ال يمكن أن يميز بين الذكر واألنثى. وهذا محرم من قبل الشــريعة اإلســالمية بالنصوص 

نّة، وال خالف بين العلماء في تحريمه. من الكتاب والس
٭ ٭ ٭
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في هــذه الفقرة األخيرة مــن المحــور األول أردت أن أبرز إلخوتي صورة حســنة على حســن 
استخدام الرياضة وعلى تحقيق من خاللها األهداف الدينية القيمة:

يوجد لدينا في إستونيا فريق شباب الجالية المســلمة لكرة القدم، ولقد نال هذا الفريق عّدة 
جوائز في المســابقات بين جاليات األقليات األخرى. ويشــكل هذا الفريق نموذجاً طيباً للتعاون بين 
المســلمين، ويبّث في نفوس الشــباب المســلم روح األخوة وتربيتهم على القيم الدينية، ويظهر من 

خالل هذا الفريق صورة اإلسالم الحسنة.
ومثال آخر على حسن اســتخدام الرياضة: وجود في إســتونيا مدربين مسلمين ملتزمين بأحكام 
الدين، وهم أبطال كأس العالم في رياضة التكويندو والكراتيه. وهذان األخوان متعاونان مع المركز 
اإلسالمي الذي أرأســه، ويقومون بتدريب الشباب المســلم على فنّ المصارعة والدفاع عن النفس، 
وتكون هــذه التدريبات أثناء المخيمــات الصيفية والدورات العلمية. ويؤدي هــذا االهتمام بالجانب 
الجســمي الرياضي إلى الجانب العلمي الروحي إلى تربية متكاملة لشــبابنا. وال يحسون أثناء هذه 
ا يؤدي إلى نجاحهم في  المخيمات بالملل والكســل، بل تتحسن عندهم قدرة االســتيعاب الذهني ِمم
حفظ القرآن الكريم، واألحاديث النبوية الشريفة والمواد العلمية األخرى المقررة في هذه الدورات.

وننتقل اآلن بمشيئة اهللا إلى المحور الثاني:

٭ ٭ ٭
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يعتبر الترويح عن النفس مــن األمور المهمة التي يحتاجها المرء فــي حياته، ولكن كثيرًا من 
النــاس يقع في هذا الموضوع إمــا في اإلفراط بحيث يغلــو فيه ويجعل همه هو الترويح عن نفســه 
والترفيه عنها، ومن الناس من يفرط فيه ويرى أنه ال فائدة منه وال داعي له، بل هو مضيعة للوقت 

مفسدة للعمر.
ونحن هنا نحاول تبيــان مفهوم الترويح في ضوء القيم والمبادئ اإلســالمية، مع بيان أهميته، 
ونقدم شــيئاً من أدلته وخصائصه، ونبرز ما يرضي اهللا له من ضوابط وقواعد شرعية عل ذلك أن 

يدفع إلى استخدام صحيح للترويح، وممارسة له منضبطة بالشرع الحنيف.
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تدور مادة (روح) في اللغة حول معاني: الســعة، الفســحة، االنبســاط، إزالة التعب والمشقة، 
إدخال السرور على النفس، االنتقال من حال إلى حال آخر أكثر تشويقاً منه ونحو ذلك.

أما تعريفه في االصطالح: فهو أوجه النشــاط غير الضارة التي يمكــن أن يقوم بها الفرد أو 
الجماعة في أوقــات الفراغ بغرض تحقيــق التوازن، أو االســترخاء وإدخال الســرور والتنفيس عن 

النفس اإلنسانية، وتجديد همتها ونشاطها في ضوء القيم والمبادئ اإلسالمية.

 :íjhôàdG  á« uªgCG

ية الترويح عن النفس في جوانب كثيرة منها: تبرز أهم
1) تحقيق التوازن بين متطلبات الكائن البشــري (روحية، عقلية، بدنية) ففي الوقت الذي تكون 
فيه الغلبة لجانب من جوانب اإلنسان، يأتي الترويح ليحقق التوازن بين ذلك الجانب الغالب وبقية 

الجوانب األخرى المتغلب عليها.
2) يسهم النشاط الترويحي في إكســاب الفرد خبرات ومهارات وأنماط معرفية، كما يسهم في 

تنمية التذوق والموهبة ويهّيء لإلبداع واالبتكار.
3) يســاعد االشــتغال باألنشــطة الترويحية في إبعاد أفراد المجتمع عن التفكير أو الوقوع في 
الجريمــة، وبخاصة في عصرنا الذي ظهرت فيه البطالة حتى أصبحت مشــكلة، وقلت فيه ســاعات 

العمل والدراسة بشكل ملحوظ، وأصبح وقت الفراغ أحد سمات هذا العصر.
3) الترويح ينقذ اإلنســان من الملل والضجــر وضيق الصدر، وما إلى ذلك من اإلحساســات 

األليمة التي يسببها في العادة عند بعض الناس خلوهم من األعمال الجدية.
4) ينسي اإلنسان ما لديه من آالم نفسية أو حسية، أو يخفف من وطأتها.

:íjhôàdG  RGƒL  ádOCG  øe

1 ـ ما روي في صحيح مســلم من حديث حنظلة وفيه قال: نافق حنظلة يا رســول اهللا! فقال رســول 
اهللا ژ : «وما ذاك؟» قال: «يا رسول اهللا، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا نراها رأي العين، 
فإذا خرجنا من عندك عاسفنا (اشتغلنا بها، عالجنا معايشنا وحظوظنا) األزواج واألوالد والضيعات نسينا 
كثيرًا»، فقال رســول اهللا ژ : «والذي نفســـي بيده لو تدومون على ما تكونـــون عندي، وفي الذكر، 

لصافحتكم المالئكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثالث مّرات.
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2 ـ وفــي حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ƒ : أن الرســول ژ قــال: «صم وأفطر، وقم 
ونَم، فإن لجسدك عليك حّقا، وإن لعينك عليك حّقا، وإن لزوجك عليك حّقا، وإن لزورك عليك 
حّقا»، وفي روايــة مســلم: «يا عبد اهللا بن عمرو: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت 

ذلك هجمت له العين ونهكت، ال صام من صام األبد».
3 ـ وما روي عن أنس بن مالك عند أبي داود أن النبّي قال له: «يا ذا األذنين» يعني: يمازحه.
4 ـ ما في حديث محمود بن ربيع أَنه قال: «إني ألعقل مجة مجها رسول اهللا في وجهي وأنا ابن 

خمس سنين من دلو».
5 ـ ما روي عن عائشــة أنها كانت مع النبّي ژ في ســفر قالت: «فسابقته فسبقته على رجلي، 

فلما حملت اللحم، سابقته فسبقني»، فقال: «هذه بتلك» (رواه أبو داود).
6 ـ وما عند مسلم عن عائشــة # قالت: «واهللا لقد رأيت رسول اهللا، يقوم على باب حجرتي 
والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول اهللا، ســترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثُم يقوم من 

أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو».

٭ ٭ ٭
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اإلســالم نظام متكامل ـ عقيدة وشــريعة ـ ال بد أن تنبثــق عنه جميع تصــورات ومبادئ وقيم 
وســلوكيات المســلم، فموضوع الترويح ال بد أن ننظــر إليه من خالل الخصائــص التي أعطاها له 

اإلسالم، ومنها أنه:
   ®   ❁   «   ª    ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £ ﴿ :1 ـ عبوديـــة هللا: كما قــال تعالــى
¯   ° ﴾ [األنعــام: 162، 163]، والترويح هــو جانب من جوانب المحيا في حياة المســلم، فهو هللا في 
حال إصالح العبد لنيته وممارســته بشروط حله، واتخاذه وســيلة ال غاية، وغير ذلك من الضوابط 
التي ســنذكرها بإذن اهللا، وقد روي عن أبي الدرداء أَنه قال: «إني ألســتجّم قلبي بالشيء من اللهو 

ليكون أقوى لي على اْلَحقّ».
2 ـ ثابـــت المعالم متجّدد الوســـائل: فال بد فيــه من عدم تجــاوز جوانب يوجب اإلســالم 
ـ لحرمتها أو ضررها ـ فينضبط بضوابط اإلســالم ويحتكم بأحكامه، وما سوى ذلك فلإلنسان  تركها 

أن يبدع ويجدد فيه ما شاء من كيفيات ووسائل.
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3 ـ يراعي طبيعة الفطرة اإلنســـانية: فنجد أنواع الترويح المشــروع شــاملة لجميع حاجات 
ا يدلّ على أن من خصائصه  ودوافع اإلنسان التي تتطلبها جوانبه المختلفة (الروح، العقل، الجسد) ِمم

العموم والشمول ومراعاة الفطرة.

٭ ٭ ٭
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1 ـ األصل في الترويح اإلباحة:
لقولــه ژ فيما رواه أبو الدرداء ƒ : «ما أحّل اهللا في كتابه فهو حالل، وما حرم فهو حرام، وما 

  ê  é  è ﴿ سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من اهللا العافية، فإن اهللا لم يكن نسّياً»، ثم قرأ هذه اآلية
ë ﴾ [مريم: 64]». ومن قواعد الشريعة أنّ األصل في األشياء اإلباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم.

2 ـ الترويح وسيلة ال غاية:
فهو وســيلة لتحقيق التوازن بين جوانب اإلنسان المختلفة، في حالة وجود اختالف باإلفراط في 
جانب على حساب الجوانب األخرى، وإذا تجاوز النشاط الترويحي هذا الحد وأصبح هدفاً في ذاته، 
فإنه يخرج من المســتحب أو المباح إلى الكراهية أو الحرمة، فيخرج مثًال احتراف بعض األنشــطة 
الترويحية عن دائرة المباح أو المشــروع؛ ألنّ في ذلك إلهاءً عن الواجبات األساســية. فاإلسالم قد 
رفض اإلفراط في كمية العبادات الشــرعية، مثال قوله: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن 
على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع» (رواه مسلم). فهذا نهي عن زيادة كمية عبادة، فما بالنا 

بأمر مباح لم يأمرنا الشارع به، حتى نزده على المأمورات؟!!

3 ـ الجّد هو األصل والترويح فرع:
ســبق أن ذكرنا أن الترويــح ِإنَما هو حالة عالجيــة لحصول اختالل في إعطــاء كل جانب من 
جوانب الكائن البشــري ما يستحقّ من نشاط وقوة، ليعود اإلنســان بكافة جوانبه مواصًال سيره إلى 
اهللا بجد ونشــاط، ويظهر ذلك جلياً في أقوالــه وأفعاله، حيث قال كما عند ابــن ماجه: «وال تكثر 

الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب».
وما رواه مســلم عن ســماك قال: «قلت لجابر بن ســمرة: أكنت تجالس رســول اهللا؟» قال: «نعم 
كثيــرًا، كان ال يقوم من مصاله الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشــمس، فــإذا طلعت قام، فكانوا 
يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم». فقد كان مقّدماً للجد على الترويح كما ظهر.
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4 ـ أّال يكون في النشاط الترويحي مخالفة شرعية:
وهذا هو الضابط األهم من ضوابط النشاط الترفيهي ولتطبيقه صور مختلفة منها:

ـ أال يكون في النشــاط الترويحي أذية لآلخرين من ســخرية، أو لَمز ونبز، أو غيبة، فقد قال 
     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º ﴿ تعالــى: 
   ❁   ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ
  5  4  32   1  0  /  .   -   ,+  *  )  (  '  &       %  $  #  "  !
C   B  A   @  ?>  =  <;  :  9  8  7   6 ﴾ [الحجــرات: 11، 12]، أو أذى بترويع لقوله: 
«ال يحلّ لمسلم أن يروع مسلماً»(1)، وال بأخذ متاعه واعتداء على ممتلكاته، لقوله عند أبي داود: «ال 

يأخذ أحدكم متاع أخيه العباً وال جادًا».
ـ أال يكون في النشــاط الترويحي كذب وافتراء؛ فقد قال: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك 

به القوم، ويل له! ويل له!»(2).
  Å  Ä   Ã  Â  Á  À ﴿ :ـ أال يكون فيه تبذير للمال واســتهالك باذخ، قال تعالى
❁  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ    Î  Í    Ì  Ë ﴾ [اإلســراء: 26، 27]،    É  È  Ç  Æ
وهذا في أمر واجب وهو اإلنفاق على ذي القربى والمسكين وابن السبيل فكيف الحال في الترويح؟!!

أال يكون في النشــاط الترويحــي اختالط؛ ِلما يفضي إليــه ذلك من النظر المحــرم، والخلوة  –
المحرمــة، باإلضافة إلى أَنه قد يكون ذريعة لمخالفات شــرعية أكبــر، واهللا تعالى قد نهى عن 

  `  _     ^  ]\  [  Z ﴿ :مجرد قربان الزنا ولم يقتصر على تحريم الزنــا فقال تعالى
b   a ﴾ [اإلسراء: 32].

أال يكون فيه معــازف؛ لقوله ژ : «ليكونن من أمتي أقوام يســـتحلون الحر والحرير والخمر  –
والمعازف» (رواه البخاري).

أال يكــون من نرد؛ لقولــه: «من لعب بالنرد فقد عصى اهللا ورســـوله» رواه أحمــد وأبو داود،  –
وقوله: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير» (مسلم).

أال يكون من ميســر، لقوله تعالى: ﴿ !   "   #   $   %     &   '   )   (    *   +    –
,   -   .   / ﴾ [المائدة: 90].

رواه أحمد وأبو داود.  (1)
رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.  (2)
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أال يكون فيه َتحريش بين البهائم لنهي الرسول ژ عن التحريش بين البهائم (رواه الترمذي). –

أال يتخذ ما له روح هدفاً، قال: «ال تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً» (رواه مسلم). –

تصويــر ما له روح، قــال: «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامـــة أن ينفخ فيها الروح  –
وليس بنافخ» (رواه البخاري).

–   V   UT  S  R  Q  P   O  N ﴿ :النظر إلى ما حــرم اهللا لقوله تعالــى
f  e  d  c  b    a  `  ❁ ^  ]  \  [   Z  YX  W ﴾ [النور: 30، 31].

5 ـ أال يكون فيه ضرر على ممارسه:
لقوله: «ال ضرر وال ضــرار» (رواه أحمد)، وللقاعدة الشــرعية: إذا اجتمع الحالل والحرام 

غلب الحرام.
وبما ســبق يتّضح لنا الرؤى حول كثير من أســاليب الترويح والترفيه المســتحدثة، وبناء على 

الضوابط السابقة نستطيع قياس أّي أمر وارد جديد.
وفي نهاية كالمي أردت أن أتطرق سريعاً إلى حكم الوقف على المنّزهات:

إذا كانت تلك المنزهات ضمن تلك الضوابط والشــروط المذكورة أعاله فهو وقف جائز يؤجر 
صاحبها عليه.

ومثال هــذه المنزهات: الحدائق التي تراعى فيها الضوابط الشــرعية، والمصايف التي تراعى 
فيها عدم اختالط الجنسين في أماكن العالج الطبيعي، والمسابح والنوادي الرياضية. وهذه األماكن 
نفتقدها في أوروبا وأرى أن الوقف على مثل هذه المنزهات أمر مهّم لحماية الجالية اإلســالمية من 

الفساد ومراعاة حقوقها في هذا المجال.
د وعلى آله وصحبه وسلم. هذا واهللا أعلم، وصلّى اهللا على نبينا محم



á«fÉãdG  á°ù∏édG äÉ°ûbÉæe
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أرجو أن أنوه إلى الذي اســتمعنا إليه من جارنا وأســتاذنا محمد أيوب صدقي بحث قيّم يتناول 
حقوق الجار الذي يســتحقّ منا كثيرًا، وأذّكره بحقائق تاريخية أعتمد عليه إلذاعتها ونشــرها وهذه 
تتعلق بما جاء في رحلة ابن بطوطة، وهو ما يســّمى بدور العرســان، وهي ديار مخصصة للعرســان 
الفقراء ينفق عليها الناس، ويقضي فيها العرســان أياماً سعيدة حتى يفتح اهللا عليهما ما يكمالن به 
مشوارهما، وبلغ من قيمة هذه الدور أنّ األغنياء كانوا يتظاهرون بالفقر حتى يستفيدوا من ميزاتها، 
وهنــاك أوقاف أخرى على األطفال الذي قد تكســر علــى أيديهم األواني ويخافــون عقاب والديهم 
فيضمنون ألوليائهم تســديد مبالغ تلك المكســورات.. وأرجو من المحاضر إضافة هذه األمثلة التي 

تبرز ما يتميّز به اإلسالم من عطف وشفقة على الضعيف والمسكين.

 :ºfÉZ  º«gGôHEG .O  á∏NGóe

من الدروس الكبرى التي نســتحضرها البن خلدون اليوم درس العالقة بين المجتمع والدولة، 
فهو يريد دولة محــدودة قوية، ومجتمعــاً منفتحاً ومتعددًا وكبيــرًا، هذا هو الســؤال الرئيس الذي 
نســتطيع أن نتفكّر فيه وننظره من المفهوم الحضاري، ال أن نســتدعي ابن خلــدون بجملته ليناقش 
قضايانا المعاصرة؟! وأشــكر د. إبراهيــم علَى طرحه المنّمــق فيما يتعلق بابن خلدون وأســأله في 
الشــخصية القانونية الطبيعية، وأتصور أنّ الــدرس الفقهي الحضاري ال يمكــن أن ندرك أعماقه، 
وال قيمة ما عندنا من تراث حضــاري إال إذا قارناه بفكر الحضارات األخــرى، كما حاول أن يفعله 
الدكتور إبراهيم. وسؤالي: ما عالقة الشخصية الطبيعية بالشــخصية االعتبارية، وأنت تعرف الفقه 
الروماني والالتيني قــد تلكأ كثيرًا في التاريخ حتى يقّر بالشــخصية االعتباريــة في بدايات القرن 
التاسع عشــر لما ظهرت الشركات التساهمية، وقبل ذلك لم يقروا إال بالشخصية الطبيعية. وهناك 
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في الفقه اإلســالمي أنظمة كثيــرة من القرن األول أقــرت بذلك متمثلة في نظــام الوقف الذي له 
الشــخصية االعتبارية ال تنهدم ِبموت الواقف، لها حقوق وعليها التزامات، ولها الديمومة واستمرار 
الشخصية االعتبارية. وســؤالي: أن كثيرًا من الناس اليوم في المجتمعات اإلسالمية يدخلون أطرافاً 
في الشــخصيات االعتبارية إلى جانب شــخصياتهم الطبيعية، فكيف ننظر في هذه المسألة ِبمفهوم 
اجتهادي معاصر؟ وســؤال أخير في فقــه الجيران اإلســالمي الراقي: كيف نوّظفه في التشــريعات 
والتنظيمات اإلســالمية الحالية في بلداننا، وال يكفي التغني بها وتكرارهــا دون إنزالها إلى الواقع 

والحياة االجتماعية، ومجتمع المدينة اليوم يفتت جميع العالقات واألخالق التي ذكرتها.

 :…OÉ¡dG  ∞«°S  á∏NGóe

ِفي الحقيقة كالم ابن خلدون الســلبي عن العرب أخذ صفة التعميم، فحديثه عن فقه العمران 
يقــول: «إن العرب ال يتغلبون ِإال على البســائط، وأنهم إذا تغلبوا على أوطان أســرع إليها الخراب» 
رغم أنه عاش في األندلس ورأى الحضــارة العربية ماذا صنعت هناك وما قّدمت، ولكن ال أدري ما 
ســبب هذا التعميم؟! وكذلك في الحكم يقول: «العرب أبعد الناس عن سياســة الملك» وهذه أيضاً 
فيها شــيء من التعميم، رغم أنه عندما تناول الدولة العباسية ودافع عن هارون الرشيد ال ِبمنطلق 
المنهج الذي اتخذه في البداية أنه ينقد المتن وال ينقد السند على خالف ما يصنعه أهل الحديث. 
وسؤال للشيخ محمدشن: أال ترى أنّ فنون الرياضة الحديثة أو التي وردت في اإلسالم تعرضت إلى 
ــنّة، كمشــاهدة عائشــة  ترشــيد فقهي فأصبحت مجموعة من الفنون الرياضية التي وردت في الس
لألحباش وهم يلعبون في المسجد، أو ِفي سباق النبي ژ لزوجه عائشة أصبحت مثاليات غير قابلة 
للتكرار؛ ألنّها تعرضت لضوابط كثيرة جدًا؟ ومفهوم العورة الذي أشرت إليه لم يناقش إال في إطار 
حديث: «عورة المسلم من الســـّرة إلى الركبة» ولم يفرق بين العورة الغليظة وغيرها، وخاصة أن 
الرياضات في هذا العصر تقتضي كشــف جزء من الفخذ، والركبة هل هي داخلة في العورة أو ال؟ 
ا جعــل بعض الدعاة والعلماء الذين لهم النفوذ اإلعالمي أصبحوا ينادون بضرورة مشــاهدة كرة  ِمم
القدم على اعتبار أنها معشــوقة الشــباب، وهذا يعّد تمّردًا على مفهوم العورة، وكنت أتمنى مناقشة 

هذا جيدًا حتى يتأّصل فقهياً.

٭ ٭ ٭
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ال بأس بتعلّم الرياضات إن كانت للدفاع عــن النفس، أما إن كانت لإلضرار بالغير كالمالكمة 
مثًال فال؛ ألنها تســتهدف اإلضرار بالوجه والجســد، فيتوجــه بعض العلماء إلــى المصارعة لعدم 

إضرارها بالرأس وغيره.

 :»μdÉªdG  ó qªëeG .O  ÜGƒL

تكلمت في الصفحة األخيرة على ما أشار إليه البيومي، ويمكن أن نستنتج من كتاباته االنفصام 
الحاصل بين الدولة والمجتمع التي لم ينتبه إليها، واآلن ُيمكن استحضارها. وما أثير من مالحظات 
في خالل كتابات ابن خلدون فأنا أشاطر المتدّخل فيما ذهب إليه، وكما تعلمون أنّ مقدمته تثير من 
ا ننظر إليها بعد ســتة قرون من تدوينها، وقــد تتغير النظرة إذا  خالل قراءتها إشــكاالت كثيرة لَم

نظرنا إليها في سياقها التاريخي.
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األمين العام المساعد للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث
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إذا كان المهاجرون المســلمون إلى الغرب على وجه الخصوص يتطوّر وجودهم على نسق سريع 
في كّمه وكيفه، فإنّ األهداف المطروحة عليهم واآلمال المســتقبلية التي يستشرفونها سوف يطالها 
ــا كان هذا الوجود يتمثّل فــي عدد قليل من  هي أيضاً التغيّــر والتطوّر، فتلك األهــداف واآلمال لَم
ا  المسلمين لم يكن لألسر وال لألجيال الناشئة حضور ذو بال ليست هي ذات األهداف واآلمال، ولَم
أصبح هذا العدد ُيعّد بعشــرات المالييــن من بينهم العدد الكبير من األســر واألجيــال الجديدة. 
ا كان هذا الوجود اإلسالمي يعتبر نفسه وجودًا عارضاً غايته العودة إلى بالد المنشأ  وكذلك فإنّه لَم
لم تبق تلك الغاية هي ذاتها لما أصبح يعتبر نفســه وجودًا مواطناً ثابتاً يشــكّل مكوّناً أساســياً من 

مكوّنات المجتمع األوروبي.
وهذا التطوّر في أهداف الوجود اإلسالمي بالغرب وآماله، يســتلزم بالضرورة تطورًا في الفقه 
اإلفتائي الذي يوجهه، ليكــون وجودًا محقّقاً لتلــك األهداف واآلمال وفق أحــكام الدين ومقاصده. 
فطبيعــة اإلفتاء للمهاجرين المســلمين باعتبارهم أفــرادًا يقف طموحهم عند حــّد أن يحافظوا على 
دينهم في ذوات أنفسهم خالل وجودهم في مجتمع غريب عنهم ريثما يعودون إلى بالدهم اإلسالمية 
ولم ينقص من دينهم شيء ليست هي طبيعة الفقه اإلفتائي لمهاجرين مسلمين أصبحوا مواطنين في 
المجتمع األوروبي بصفة جماعية، يهدفون إلى أن يكون لها شــأن حضاري في ذلك المجتمع، فذلك 
إفتــاء ذو طبيعــة جزئية تعتمــد إلى حــّد كبير على منــزع الترخيص ِلمــا يعالج مــن وضع صفته 
االســتثنائية، وهذا إفتــاء ينبغي أن يكــون ذا طبيعة كلية تأسيســية لما يعالج من وضــع ينزع إلى 

االستقرار والديمومة.
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وإذا كان االختــالف في طبيعــة اإلفتاء بين هذا وذاك اختالفاً متأّسســاً علــى اختالف األحوال 
واألوضاع فإنّــه باعتبار تداخل تلك األوضاع واألحــوال في المرحلة االنتقالية التــي تمّر بها األقلية 
المســلمة بأوروبا علــى وجه الخصوص، قد يقــع هو أيضاً في بعــض التداخل فيُفتــى إذن للمرحلة 
الجديدة بمــا حقّه أن ُيفتى به للمرحلــة القديمة والعكس، وهو ما من شــأنه أن يحدث ارتباكاً في 
التوجيه الشرعي لألقلّية المسلمة في نموّها بحســب مقتضيات الحالتين المتداخلتين، ومن شأنه أن 

ينعكس سلباً على األهداف واآلمال في المرحلة الجديدة.
وهذا األمر يدعو أهل الذكر إلى رؤية واضحة لما يتصدون له من إفتاء فقهي لألقلّيات المسلمة 
إفتاء يســاعدها على تحقيق أهدافها، ويواكب تطوّرات تلك األهداف حتــى ال تبقى الفتاوى في واد 
الماضي واألهداف واآلمال المستشــرفة للمستقبل في واد آخر، فتتعّطل إذن مسيرة األقلّية المهاجرة 
في تطوّرها من حال إلى ما هو أفضل منها إذا ما وقفــت عند الفتاوى الموضوعة للحال األولى، أو 
تتطوّر إلى ما تستشــرفه من مســتقبل، ولكن على غير هدي ديني تكفّل اإلفتــاء بأن يكون هو هدفه 
المبتغى. وبالنظر إلى هذا الوضع الذي يجد أهل الذكر أنفسهم مفتين فيه ألقلية مسلمة في الغرب 
هي في حــال تطوّر من مرحلة إلــى أخرى فإنّه أصبح مــن الضروري أن تكون القــرارات والفتاوى 
الفقهية مســتهدية بخّطة اســتراتيجية تأخذ بعين االعتبار هذه المرحلة االنتقالية فيما هي مشدودة 
فيه إلى وضع سابق، وما هي مستشــرفة إياه من وضع مستقبلي، ليكون الهدي الديني الذي يتصّدى 
له المفتون في شــأن األقلّية مســاعدًا لها على هــذا االنتقال بمــا يحقّق أهدافها المتطــوّرة دونما 

اضطراب أو انحراف.
وبالنظر إلى ما تقّدم فلعلّ السؤال المهّم الذي يطرح نفسه في بناء استراتيجية الفقه اإلفتائي 
لألقليات المســلمة المهاجرة هو: كيف يمكن إقامــة معادلة صحيحة لبناء فقه لألقلّيات المســلمة 
المهاجرة إلى الغرب، بين ما تقتضيه المرحلة العرضية من فتوى تميل إلى الترخيص بحكم الطبيعة 
االســتثنائية لتلك المرحلة، وبين مــا تقتضيه مرحلة المواطنــة من فتوى تميل إلى التأســيس على 
العزائم بحكم طبيعتها المستقّرة؟ إنّ الجواب على هذا السؤال يقتضي شرحاً أوفى لطبيعة المرحلتين 
في أبعادهمــا المختلفة، وبياناً لطبيعة ما تقتضيه كلّ منهما من الفقــه اإلفتائي، حتى يتّم بعد ذلك 
بناء المعادلة بين فقه الترخيص وفقه العزائم كخّط أساســي من خطوط االستراتيجية الهادية لفقه 

اإلفتاء في شأن األقليات المسلمة المهاجرة(1).

٭ ٭ ٭

راجــع في هذا الموضوع كتابنا: فقه المواطنة للمســلمين في أوروبــا:89 وما بعدها (من إصــدارات المجلس األوروبي لإلفتاء   (1)
والبحوث) وقد اقتُبس بعض ما ورد في هذا البحث منه.
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إنّ الوضع الذي يمــّر به الوجود اإلســالمي بأوروبا هو وضــع انتقالي بيــن مرحلتين: مرحلة 
عرضية ســابقة، ومرحلة مســتقّرة الحقة. وال تخطئ عين الدارس لهذا الوضــع االنتقالي مظاهَر 
وتمثّالٍت لهاتين المرحلتين، تؤول المتعلّقة منهما بالمرحلة األولى إلى التناقص شيئاً فشيئاً، لتحلّ 
ــنّة في هذا الشــأن، فإنّ بيــن المنصرف والمقبل  محلّها المظاهر المتعلّقة بالثانية. وكما هي الس
نزاعاً يضيف للمشــهد عنصــرًا جديدًا ينبغي دوماً أخــذه بعين االعتبار في الوصــف، ليؤخذ بعين 

االعتبار في العالج.
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ا بدأ المسلمون يتوافدون إلى أوروبا في الهجرة التي هم فيها اآلن لم يكن يخطر ببالهم إّال  لَم
أن يأتوا إليها مــن أجل قضاء مأرب وقتي، هو في األغلب تحصيل مكســب اقتصــادي في األكثر أو 
علمي في األقلّ، ثم العودة إلى بالدهم اإلســالمية التي وفدوا منها بغنائمهم المكتســبة ليؤّسســوا 
حياتهــم وحياة أبنائهم في ظروف أفضل، وحتى أولئك الذين طال بهــم المقام في الديار األوروبية 
كانت العودة إلى بالدهــم هي الحلم األكبر الــذي حالت دونه في الغالب ظروف قســرية، فكانت 

أجسامهم في أوروبا وآمالهم وأشواقهم معلّقة ببالدهم.

وعلى أساس ذلك فإنّ حياة هؤالء المهاجرين انبنت على أساس الظرفية في كلّ مجاالتها. ومن 
ذلك أنّ هجرتهم لم تكن تشــمل األســر إّال على ســبيل الندرة، إذ األســرة هي عنوان االستقرار، 
واالســتقرار المأمول إنما يكون في البالد األصلية، فكان معظم المهاجرين يعيشون في أوروبا عّزاباً 
من عمال وطلبة ومضطهدين سياسيين. واألعمال التي كانوا يتعاطونها كانت أعماالً ذات طابع ظرفي 
في أغلبها، وهي ال تعدو أن تكون إجارة لليد العاملة في األكثر، أو أنشطة مهنية في األقلّ. ولم يكن 
تملّك البيــوت أو المتاجر داخًال في حســبان المهاجرين إّال نادرًا، إذ هو من مقتضيات االســتقرار 

الذي لم يكن مطروحاً عليهم.

وقد أّدى هذا النمط الظرفي من حياة المهاجرين إلــى أن يكون البعد الجماعي في عالقاتهم 
ببعضهم كمســلمين بعدًا ضعيفاً إلى درجة كبيرة، إذ الشعور السائد بينهم هو الشعور بأنّهم مسلمون 
أفرادًا وليســوا جماعة، فكانت العالقــات الجارية بينهم تقوم في أغلبها على ذلك األســاس؛ ولهذا 
السبب فإنّ المؤّسســات والهيئات التي تشــير إلى البعد الجماعي لم يكن لها وجود يتجاوز العدد 

القليل من المصلّيات التي يقتصر دورها تماماً على أداء صلوات يتفّرق المسلمون بعدها أفرادًا.
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وكذلك فقد كانت عالقتهم بالمجتمع األوروبي الذي يعيشــون فيه عالقة محدودة جدًا، ال تكاد 
تتجــاوز المعامــالت المتعلقة بإجراءات اإلجــارة التي كانت عمــل أغلب المهاجرين، أّما الوشــائج 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية فضًال عن السياســية فقد كانت أمرًا غير وارد على المهاجرين أن 
ينخرطوا فيها بحكم ما يحملونه من شعور بظرفية وجودهم في المهجر، فلم يكن لها إذن وجود في 

الواقع ِإال على سبيل الندرة.

هكذا كانت إذن أوضاع األقلّيات المســلمة المهاجرة إلى الغرب عمومــاً، وإلى أوروبا خصوصاً 
منذ بدأت الهجرة إليها قبل أكثر من قرن، وقد ظلّت على ذلك النحو ما يقارب ثالثة أرباع القرن: 
هجرة فردية، مرّتبة على أســاس أنّها ظرفية محكومة بالتوّقي إلى العودة، متخفّفة من كلّ مقتضيات 
االستقرار في ممارسة األعمال وفي الوضع األسري، ومنطبعة بالطابع الفردي الذي يخلو أو يكاد من 
الشــعور بالوجود الجماعي للجالية المســلمة، ومحدودة إلى درجات كبيرة في تفاعلها مع المجتمع 

الذي تعيش فيه على مختلف أوجه الحياة.
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إنّ مرحلة الظرفية اآلنفة البيان بدأت تغزوها منذ ما يقارب عقدين أو ثالثة من الزمن مرحلة 
أخرى مقابلة لها، وهي مرحلة الوجود المســتقّر الثابت للمسلمين المهاجرين، إذ قد بدأ كثير منهم 
يرّتب أمره على أساس أن يكون هذا المهجر هو مستقّر الحياة، ودار القرار، وعلى أنّ البلد األصلي 
الذي هاجروا منه أو هاجر منه آباؤهــم لم يبق إّال ذكريات بعيدة ال يتجــاوز التوّقي إليها زيارتها 
على سبيل السياحة، أو التواصل مع من بقي فيها من ذوي األرحام. وما فتئت أعداد هذا الصنف من 

المسلمين تزداد يوماً بعد يوم حتى أصبحت تزاحم أعداد أولئك المنتسبين للمرحلة الظرفية.

وفي هذه المرحلة أصبح العدد المتزايد من المسلمين يوّجه حياته تحقيقاً لالستقرار نحو بناء 
أســري بدل العزوبة، حتى امتّدت األســر إلى جيل ثــان وطالئع لثالث، ويوّجهها نحــو أعمال دائمة 
بتعاطــي ضروب من التجارة وتأســيس المقاوالت والشــركات بدل أعمال اإلجــارة الظرفية، بل بدأ 
يوّجههــا نحو تملّك العقارات والمنشــآت بيوتاً وأبنيــة وأراضين وحقوقاً تجارية، وذلك مؤّشــر على 

االّتجاه القوي نحو االستقرار بدل العبور والعرضية.

وقد صحب ذلك نموّ ســريع للشعور بالمعنى الجماعي للمســلمين، وهو شعور جعل يدفع إلى 
تحقّقات عملية تمثّلت في تكاثر المؤّسسات التي يلتقي فيها العدد الكبير منهم، لممارسة حياتهم 
الجماعية، وتدارس مشــاكلهم والبحث لها عن حلول، وهو ما تجاوز تأسيس األعداد الكبيرة من 
المساجد إلى تأســيس المراكز والنوادي والجمعيات والمدارس والمعاهد الجامعية وما هو شبيه 
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بها، وكلّها محاضن لحياة جماعية بدأت تتّجه إليها األقلّية المســلمة على مستوى شعوري ثقافي، 
وعلى مستوى ممارسة فعلية.

وبدأت العالقة بالمجتمع تنحو في طالع هذه المرحلة منحى التواشج في مستويات متعّددة، فقد 
انخرط كثير من المســلمين في الدورة االقتصادية تجــارة وأعماالً، وانخرط آخرون في مؤّسســات 
ومنظمات اجتماعية مختلفة، وأصبح جيل بأكمله من المســلمين يؤّمون المدارس والجامعات العاّمة، 
ويتخّرجــون منها بثقافــة المجتمع األوروبــي، وثّمة طالئع من المســلمين بدأت تنخــرط في العمل 
السياسي في مستويات متعّددة. وهكذا بدأ المسلمون في دورة من االندماج في المجتمع بدل ما كان 

سائدًا من مسلك التمايز منه، واالبتعاد عنه إّال بمقدار ما تحتّمه الضرورة من قضاء حاجات آنية.

وإذا كانــت هذه المرحلة قد بدأت في مظهر عملي هو أقرب إلــى أن يكون عفوياً، إّال أنّها منذ 
بعض الزمن بدأت تبحث لها عن سند نظري تأصيلي، وتتّخذ شعارات معبّرة عنها، بل ترسم أهدافاً 
وغايات تســعى إلى أن تنتهي إليها. ومن ذلــك ما أصبح يروج من مصطلــح االندماج المقصود به 
تفاعل المســلمين مع مجتمعهم األوروبي تفاعــًال يكونون به جزءًا منه ومكوّناً من مكوّناته، وليســوا 
مفصولين عنه واقعين على هوامشــه وأطرافه. وما أصبح يروج أيضاً من مصطلح المواطنة المقصود 
به أن يصبح المســلمون في المجتمع األوروبي مواطنين فيه، لهم ما لســائر المواطنين من الحقوق 
وعليهم ما عليهم من الواجبات، وأن يكونوا مخلصين لوطنهــم األوروبي، غيورين عليه، عاملين على 

تحقيق مصالحه، ودفع الضرر عنه.

ولعلّ من أهّم األهداف التي أصبحت مطروحة اليوم على الوجود اإلسالمي في مرحلته الجديدة 
هو هدف الشراكة الحضارية، وهو هدف يعني أنّ المسلمين في أوروبا ينبغي أن يكون وجودهم فيها 
غير مقتصر على االســتهالك في ميدان اإلشــباعات المادية، واإلشــباعات العلمية والمعرفية، َوِإنَما 
يجب أن يكونوا مسهمين في تطوير المجتمع وترشيده ومعالجة مشاكله، وفي دفع مسيرته الحضارية 
نحو االزدهــار والتقّدم، وذلك من جهة كونهم مســلمين يتوفّرون على مدد ثــري فيما يتعلّق بالقيم 
الروحية واألخالقية واالجتماعية. وإذا كان هذا الهدف لم يحتلّ بعد في وعي األقلّية المسلمة موقعاً 
واســعاً عميقاً، إّال أَنه يبدو أَنه يتّجه نحو أن يكون هو الموّجه األساســي لهــذه المرحلة من الوجود 

اإلسالمي بأوروبا بأكملها.
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إنّ التغيّر في المجتمعات ال يحدث بصفة حّدية تتمايز فيها المراحل بالمفاصلة، وإنما يتّم فيها 
االنتقال من مرحلة إلى أخرى بالتداخــل، بحيث تحدث بينهما مرحلة انتقاليــة تأخذ من هذه ومن 
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تلك حتى يتّم االنتقال بصفة قاطعة أو شــبه قاطعة. ووضع الوجود اإلســالمي بأوروبا هو اليوم يمّر 
بهذه المرحلة االنتقالية منذ ما يقارب العقدين من الزمن، إذ هو يجمع الواقع فيه بين مشاهد من 

مرحلة الوجود الظرفي، ومشاهد من الوجود المواطن المستقّر أو النازع إلى الثبات واالستقرار.

ففي هذا الوجود اإلسالمي في وضعه الراهن قسم من الناس ما زالوا يعتبرون أنفسهم مهاجرين 
لظرف مؤّقت، ويرّتبون حياتهم على أساس العودة إلى مواطنهم األصلية؛ ولذلك فإنّ صلتهم بالبالد 
التي يقيمون فيها صلة محدودة، وتفاعلهم مع المجتمع بما فيه المكوّن اإلســالمي من مكوّناته تفاعل 
ضعيف. ومنه قســم آخر أكثرهم من الشــباب رّتبوا حياتهم على أنّ أوروبا هي موطنهم، وكثير منهم 
ال يعرفون لهم موطناً غيره؛ ولذلك فإنهم قطعوا أشواطاً مهّمة في االندماج االجتماعي، واّتخذوا من 
أسباب االستقرار جملة مقّدرة: أعماالً ثابتة، وملكيات متنوّعة، ومؤّسسات اجتماعية وثقافية وسياسية، 

ومن مجموع ذلك أصبحوا يتصّرفون على أنّهم مواطنون مثل سائر المواطنين األصليين.

وهذا التداخل في الفترة االنتقالية بين مظاهر من مرحلة ســابقة ومظاهر من أخرى الحقة من 
شأنه أن يجعلها متفاوتة في الخصائص، غير منضبطة في التوصيف، فالمراحل االنتقالية في الحياة 
االجتماعية تتمّخض دوماً على تعقيدات، وتنطوي على مالبســات قد تبلغ درجة األزمات، وذلك على 
غير الوضع الذي تكــون عليه المراحل العادية، وهو ما من شــأنه أن ينعكــس صعوبة إضافية فيما 
يبتغيــه الفقهاء من إفتاء لألقليات المســلمة كي تتوفّــق أوضاعهم لمقتضيات الديــن؛ فما تكون به 
الفتــوى لوضع ينتمي إلى المرحلة الظرفية قد ال يكون مناســباً لما تكون بــه الفتوى للمرحلة التي 

تستشرف المواطنة واالستقرار، بل قد يكون مناقضاً له أحياناً.

يات التي تواجــه المتصّدين لإلفتاء خالل المرحلة  ولعلّ هذه الصعوبــة تمثّل إحدى أكبر التحد
ي؟ وكيف يمكنه التوفيق في الفتوى بين ما  المقبلة، فكيف يمكن للفقه اإلفتائي أن يواجه هذا التحد
تتطلّبه هذه الفترة االنتقالية بمرحلتيها المتداخلتين لتمضي حياة األقلّية المسلمة في أوروبا مستهدية 

بالهدي الديني فيما هي منتقلة منه وضعاً ظرفياً إلى ما هي صائرة إليه استقرارًا مواطناً؟
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يواجه المســلمون المهاجرون فــي مراحل وجودهــم المختلفة تحديــات كثيرة، يتنــوع بعضها بتنوع 
المراحل، وُيستصحب بعضها اآلخر في تلك المراحل كلها ليكون أحد أهّم ما ينبغي أن يكون مأخوذًا بعين 
االعتبار في الفقه الذي يراد أن تعالج به أوضاع هؤالء المهاجرين في المراحل المختلفة من وجودهم في 
الغرب للحفاظ على هويتهم اإلســالمية، وليكونوا المسلمين ذوي العطاء القيمي الحضاري الذي يشهدون 

به على الناس ال مجرد المسلمين المستهلكين الذين يأخذون وال يعطون، ويستهلكون وال ينتجون.
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يات المســتصحبة عبــر المراحل المختلفة أنّ المســلمين المهاجرين  ولعلّ من أهّم تلك التحد
وأبناءهم النازعين إلى االستقرار يجدون أنفســهم في الغرب بصفة عامة تحت سلطان قانوني ليس 
هو سلطان الدين الذي يؤمنون به، َوِإنَما هو ســلطان القانون الوضعي الذي يحكم المجتمعات التي 
يعيشــون فيها، وهو القانون الذي يختلف في كثير منه بل في األكثر عن المقتضيات الدينية الملزمة 
ا هو واجب عليه فيما  َما أيضاً في كثيــر ِممللمســلم، ليس فقط فيما هو مخير فيه من األوضاع، َوِإن

يتعلق ببعض العبادات وبعض األحوال األسرية وبعض المعامالت المالية.
وباإلضافة إلى هذا السلطان القانوني المناقض في كثير منه لسلطان الشريعة فإن المسلم في 
الغرب يجد نفسه أيضاً تحت ســلطان آخر قد ال يكون مكتسياً صبغة اإللزام، ولكنّ له تأثيرًا كبيرًا 
على الناس، وهو الســلطان الثقافــي االجتماعي المتمثل في العــادات والتقاليد ونمــط الحياة في 
العالقات والمعامالت، فكلّ ذلك يشكّل ضغوطاً اجتماعية ثقافية ثقيلة أصبح المسلم في أوروبا يرزح 
تحتها ســواء كان مهاجرًا ظرفياً أو مواطناً مســتقرًا، وأصبحــت تتحداه في هويته اإلســالمية وفي 

تصرفاته العملية باعتباره مسلماً.
ي المادي الضارب الذي يتخلل  يات التي تواجه المســلم في الغرب التحــد ومن أهّم التحد
كل مناحــي الحياة، بل الذي يمثل الســمت العام لكل مظاهر الحياة. فمــن المعلوم أنّ الحياة 
عند أهل الغرب ســقطت منذ زمــن في مادية كالحة على المســتوى الفلســفي النظري، وعلى 
المســتوى العملي الســلوكي على حّد ســواء، وهو مــا أّدى بالحيــاة الروحية القيميــة الفردية 
والجماعية إلــى القحولة والجفاف، كما يظهر جلياً في العالقات األســرية، وفي العالقات بين 
عموم األفراد التي أصبحت قائمة على المصلحة المادية ولم تعد معاني األخوة والصداقة تجد 

فيها مكاناً إال عند القليل من الناس.
ي  ومــن المظاهر المؤثرة تأثيرًا مباشــرًا على المســلمين في الغرب من مظاهــر هذا التحد
المادي تلك الغواية الشــديدة الوطأة على جيل الشــباب بصفة خاصة متعلّقة بالغريزة الجنسية، 
فبقدر ما تتشّدد شريعة اإلســالم في تنظيم هذه الغريزة في اتجاه حصرها في المؤسسة األسرية 
بطريق الزواج، ومنع كلّ لون من ألوان إشــباعها خارج تلك المؤسسة، فإنّ الثقافة الغربية أطلقت 
لها العنان بدون قيود تذكر، وهو ما يمثّل تحدياً كبيرًا للمسلم الذي يعيش في الغرب، إذ تهاجمه 
الغواية في هذا الشأن من كل مكان وبكلّ الوســائل، فيجد نفسه عرضة للسقوط فيما جاء الدين 
يشــّدد فيه األحكام ويغلظ فيه العقوبة. وإذا ما اســتطاع أن يتفادى الســقوط المباشــر في هذا 
المنزلق فإنه يجد نفسه يبحث عن مبررات ظاهرها شــرعي ولكنها تشتمل على الكثير من الشبه 
والمحاذير، من مثــل الزواج العرفي والــزواج المؤقت أو شــبه المؤقت، وكلّ ذلــك ابتالء كبير 

يتعرض له المسلمون في الغرب.
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ي المادي للمســلمين في الغرب أيضاً ما هو فاٍش فــي المجتمع الغربي من  ومن مظاهر التحد
نزعة استهالكية عارمة، حتى أصبح االستهالك للمصنوعات والمزروعات والمركوبات قيمة من القيم 
االجتماعية واالقتصاديــة العليا في المجتمع، وناهيك في ذلك أنّ مقيــاس التقّدم االقتصادي أصبح 
يقاس بمعّدل استهالك الفرد، وذلك ما جعل التشــجيع على االستهالك والدفع إليه سياسة قارّة في 
بعض الدول، فأصبح االســتهالك إذن ثقافة قارّة في المجتمع الغربي، وهو ما يجعل المســلم ينزع 
نفس المنزع بما يســتيقظ فيه من الشــره القتناء ما هو في حاجة إليه وما هو خارج حاجته، مع ما 

يترتب على ذلك من نتائج سلبية نفسياً واجتماعياً واقتصادياً.
ا يؤجج هذا الشــره االســتهالكي ذلك اإلغراء الواســع من الدعاية اإلعالنية لإلقبال على  َوِمم
االســتهالك والمزيد من االســتهالك، بما فيه من التنوّع الفني واإلخراج المبدع، وبما ُينفق فيه من 
األموال الطائلة التي قد تساوي كلفة المستهلَك أو تفوقه، فكلّ ذلك من شأنه أن يثير الشهوات إلى 
االســتهالك، مع ما ينتج عنه من أضرار نفســية بها تصبح به النفوس عبيدًا للشــهوة، ومن أضرار 
اقتصادية بها تصبح األســر رازحة تحت المديونية، وبما يؤدي إليه هذا وذاك من خلل في االلتزام 

الديني في ذلك الهامش الذي تتركه اإللزامات القانونية خيارًا للناس.
إن هذه اإلكراهات المتعددة التي تتعرض لها حياة المسلمين في الغرب ينبغي أن تكون مأخوذة 
بعيــن االعتبار في االجتهاد الفقهي الذي يعالج أوضاع المســلمين المهاجريــن في مراحل هجرتهم 
العرضية وفي مراحلها المستقرة على حّد سواء، ولكن باختالف في الفقه اإلفتائي يقتضيه االختالف 
في األحوال كما اســتقّر عليه أئّمة الفقهاء، تدرجاً بالمســلمين في الغرب من الرخص التي تناسب 
أوضاعهم االنتقالية إلى العزائم التي تناســب أوضاعهم المســتقّرة فيما هــم آيلون إليه، من وضع 
المواطنة في المجتمع األوروبي الذي يكونون فيه شــركاء في مسيرة التحّضر ومتحفزين فيه إلى أن 

يكونوا شهداء على الناس.

٭ ٭ ٭
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مبدأ الرخصة في الشــريعة مبدأ معتبــر، فكثير من األحكام جاءت على وجه االســتثناء من 
األحكام األصلية العاّمة، وهي أحكام العزائم، وذلك لســبب من األسباب اقتضى ذلك االستثناء. 
وُتبنى أحكام الترخيص على أســاس أنّ الحكم العامّ قد يكون تنزيلــه على مناطه في ظرف من 
الظروف غير مؤّد إلى تحقيق مقصده، بل قد يكون مؤّدياً إلى عكس ذلك المقصد من الضرر أو 
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الحرج الشــديد، فيكون حكم الترخيص إذن مؤّدياً إلى تحقيق تلك المقاصد باســتثناء مناطاتها 
من أن ينطبق حكم العزائم عليها.

وقد يكــون الترخيص حكماً منصوصــاً عليه مثل الترخيــص في التيمم عند تعــّذر الوضوء، أو 
الترخيص في قصر الصالة عند السفر، وقد يكون غير منصوص عليه ولكن يستحدث باالجتهاد وفق 
قواعد فقهية مقّررة، مثل الرخص التــي تقتضيها قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»؛ ولذلك فإنّ 
مجال الترخيص في الشــريعة مجال واســع، وفقــه الرخص فقه دقيق يســتلزم من النظــر جهودًا 
مضاعفة، ولذلك شــاعت بين الفقهاء تلك المقولة المأثورة عن اإلمام سفيان الثوري: «ِإنَما الفقه 

الرخصة من ثقة، أّما التشّدد فيحسنه كلّ أحد»(1).

ونشير في هذا الصدد إلى أنّ فقه الترخيص في شأن أوضاع المهاجرين ليس فرعاً مستثنى من 
الفقــه العام فيما يقوم عليه من أســس الترخيص وقواعــده، َوِإنَما هو قائم على ذات تلك األســس 
والقواعد، واستعماله في حال المهاجرين كاستعماله في أّي وضع آخر من األوضاع التي يتعرض لها 
المسلمون متصفة بشيء من الخصوصية، وإذ يعيش المســلمون المهاجرون حياة تواجههم فيها تلك 
يات القانونية والمادية فإنهم في توفيق حياتهم إلى مقتضيات الشريعة ُيراعى في أمرهم تلك  التحد
الخصوصية في وضعهــم بفقه ترخيصي لمعالجة بعــض قضاياهم فيما يقوم عليــه ذلك الفقه من 
القواعد، فإذا مــا تغيرت أوضاعهم بــزوال خصوصيتها مال األمر في الفقــه اإلفتائي لهم إلى فقه 

العزائم الذي يناسب األوضاع العادية المستقرة.
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الســمت العامّ لفقه الترخيص هو ســمت االســتثناء، إذ هو في عمومه تخصيص أحكام شرعية 
بمفردات من أعيان األشخاص أو األحوال استثناء لها من األحكام الشرعية العاّمة المتعلّقة بأجناس 
تلك المفردات، وذلك بسبب مالبسات تعلّقت بها تجعل المقصد من الحكم الشرعي العامّ ال يتحقّق 
فيها، فيُترّخص فيها إذن بحكم آخر يتحقّق به مقصد الشــريعة، وذلك هو مراد اإلمام الشاطبي في 
قوله: «إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص وجدنا العزائم مّطردة مع العادات الجارية، والرخص جارية 

عند انخراق تلك العوائد»(2).
وبناء على ذلك فإنّ فقه الترخيص إنما تشــتّد الحاجة إليه في الظروف التي تكون استثناء من 
مجرى الحياة العادية، كالحروب والمجاعات والقحط وما شــابهها، فتلك الظروف تختلّ فيها كثير 

ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، 26/2.  (1)
الشاطبي: الموافقات، 264/1 (ط دار الكتب العلمية، بيروت د.ت).  (2)
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من األنســاق العادية ألحوال الناس فــرادى وللعالقات بينهم جماعات، فيكون للرخص مجال واســع 
لمعالجة تلك األحوال والعالقات الطارئة على المجرى العادي للحياة توّخياً لما تقصده الشريعة من 
رفع الحرج والمشــقّة على المكلّفين، وتسهيًال عليهم أن يمضوا في التدّين بما ُتيّسره الرخص، حذرَ 
أن ينكصوا عنه بما تسبّبه العزائم من الشّدة في تلك الظروف المستثناة من النسق العادي للحياة.
ولو تأّملنا في وضع األقلّيات المســلمة في أوروبا فإننا نجده وضعاً يحمل من االســتثنائية قدرًا 
كبيرًا؛ فأحكام الشريعة يتّجه معظمها بالخطاب إلى المسلمين في المجتمع اإلسالمي، وهو المجتمع 
الذي يخضع لســلطان القانون الشرعي، وتســود فيه الثقافة اإلســالمية، وتنبني فيه العالقات على 
أسس دينية، أما األقلّيات المسلمة فهي خاضعة لسلطان قانوني غير إسالمي، وتعيش في مناخ ثقافي 
واجتماعي مخالف في أكثر أحواله للمقتضيات الدينية، وتتعّرض كلّ يوم لتحّديات شديدة في تدّينها 
معتقدات وسلوكاً بسطوة إعالمية قاسية، وبإلزامات قانونية نافذة، وقد تتعّرض أحياناً لهجومات ذات 

طابع عنصري وتمييز ديني.
وإذا كان هذا الوجه من االســتثنائية لوجود األقليات المســلمة بأوروبا ناشــئاً عن كونها تعيش 
مرحلة هي فيها منتقلة في أغلبها من البالد اإلسالمية إلى مهاجرها الجديدة، وهو ما كانت به قلقة 
في وضعها أقلّياٍت في مجتمع غير إسالمي، فإنّ وجهاً آخر من هذه االستثنائية ناشئ من كونها تعيش 
فــي تلك المرحلة حالة من الظرفية والعرضية لما هي متحفّــزة إليه من الدخول في مرحلة جديدة 
هي مرحلة المواطنة واالستقرار، فجمعت بذلك بين استثنائية من حيث مبدأ وجودها، واستثنائية من 

حيث صيرورته، وهو ما ينبغي أخذه بعين االعتبار في النظر الفقهي المتعلق بهذه األقلية.
وباإلضافة إلى ذلك فــإنّ وضع األقلّيات المســلمة بما هو وضع جماعي أو نــازع إلى أن يكون 
جماعياً، وبما أنّ المطالب التي يطلبها هي مطالب جماعية في الكثير منها، فإنّ مستوى حاجاته قد 
ترتفع من كونها حاجات إلى مســتوى كونها ضرورات، إذ الحاجات إذا كانــت جماعية ُتنّزل منزلة 
الضرورة من حيث كانت حاجات فــي وضع األفراد، وذلك ما قّرره العّز بن عبد الســالم في قوله: 
«المصلحة العاّمة كالضرورة الخاّصة»، وأقّره وشــرحه شرحاً وافياً ابن عاشــور في كتابه «مقاصد 

الشريعة»(1)، وهو ما يقوى به معنى االستثنائية في وضع األقلّيات المسلمة.
وبالنظر إلى كون الحال االســتثنائية لألقلّيات المسلمة ستظلّ حاالً مستصحبة على مدى أجيال؛ 
فإنّ فقه الترخيص في شأنها سيظلّ أيضاً مســتصحباً طيلة ذلك المدى، ولكنّه فيما نقّدر ينبغي أن 
يكون ذلك الفقه متناســباً في حجمه وفي كيفه مع حجم االســتثنائية وكيفها في تلك الحال، فوجود 
األقلّيات المســلمة بأوروبا لئن كان في مبدئه طارئاً بالهجرة ذات الطابــع الفردي؛ فإنّه بعد مرحلة 

راجع: ابن عاشور: مقاصد الشريعة، 299 (ط المركز المغاربي للبحوث والترجمة، لندن 2004).  (1)
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كان فيهــا يتّصف بالظرفيــة والعرضية، بدأ يدخل فــي مرحلة أخرى أصبح يتّصــف فيها بالمواطنة 
واالســتقرار، وحجم االســتثنائية وطبيعتها في هذه غير حجمها وطبيعتها في تلك، وهو ما يدعو إلى 
إعادة النظر بين الفينة واألخرى فيما تقوم عليه منهجية فقه الترخيص المعتمدة في اإلفتاء لتواكب 

التحوّل الواقع في االستثنائية التي هو مبّرر الترخيص.

:¢ü«NôàdG  ¬≤a  á«é¡æe  ``  Ü

بناء على ما تقّدم يمكن أن تتأّســس قواعد منهجية عاّمة في فقه الترخيص الذي يعتمد في فقه 
المهاجرين. ولعلّ من بين ما يصلح أن ُيدرج ضمن تلك القواعد ما يلي:

أّوًال ـ تأصيل الفتوى:
ونعني بالتأصيل أن يكون لكلّ رخصة ُيفتى بها للمهاجرين المسلمين أصل تستند إليه من أصول 
االجتهاد، نّصــاً من الوحي، أو ما هــو عائد إليه من طرق االســتنباط. وإذا كان النــّص ظنّيا فإنّ 
لالجتهاد من أجل الترخيص فســحة بشــرط أن يكون التأويل معتبرًا تجيزه قوانيــن اللغة، وتدعمه 

قواعد الشريعة ومقاصدها.

وإذا كان اإلجماع هو الخــّط األحمر الذي ينبغي لالجتهاد من أجــل الترخيص أن ال يتجاوزه، 
فإنّ اجتهادات الفقهاء في المذاهــب المعتبرة تصلح أن تكون جميعاً محلّ نظر من أجل االســتفادة 
منها في الترخيص، سوى أنّ اإلجماع كثيرًا ما كان ُيّدعى في العديد من القضايا ويتبيّن بالبحث أنّه 
ا هو ليس كذلك في  اّدعاء زائف، وهو ما يســتدعي جهدًا من التقّصي لتمييز ما هو مجمــع عليه ِمم

القضايا العارضة لشؤون األقلّيات المسلمة.

وإذا ما اســتُبعد ما هو مجمع عليه من أن يطالــه االجتهاد من أجل الترخيــص فإنّ اجتهادات 
الفقهــاء فيما له عالقة بالقضايا المطروحة ينبغي أن ُتعرض جميعاً للنظر، دون اســتبعاد ألّي منها 
بســبب تعّصب مذهبي، أو خالف عقدي، أو انعدام تداول وشــهرة، وحينما يكون السند العلمي ألّي 
اجتهاد فقهي ســندًا معتبرًا، فإنّ الترخيص يمكن أن يكون بتفضيل المرجوح على الراجح، والمغمور 
على المشــهور، وما قال به اآلحاد على ما قال بــه الجمهور، فإنّ في تراثنــا الفقهي كنوزًا مخفية، 
غمرها التعّصب، وغيّبتها المرجوحية، وطمســها التناســي، وناهيك في ذلك بما طاله النســيان أو 

التناسي من اجتهادات أئّمة عظام من أمثال الطبري وابن حزم وغيرهما من كبار الفقهاء.

إنّ كثيرًا من هذه االجتهادات إذا كانت غير مناسبة لحلّ مشاكل عصرها لمالبسات تختّص بها 
فطالها النســيان واإلهمال، فإنه عند المراجعة يتبيّن أنّها أصبحــت صالحة لمعالجة قضايا حدثت 
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في عصرنا بمالبســات أخرى غير تلك التي اســتبعدتها في الماضي، فينبغي االستفادة منها في فقه 
الترخيص في شأن األقلّيات ما تبيّن أنّ في ذلك مصلحة معتبرة.

ثانياً ـ استثنائية الطابع:
حينما ُيفتى في شــأن األقلّية على أســاس فقه الترخيص ينبغي ـ فيما نحسب ـ أن تكون الفتوى 
حاملة في ذاتها لمعنى االستثنائية التي هي مبّرر الفتوى بها من الوضع الذي وقع فيه اإلفتاء، بحيث 
يســتقّر في ذهن المسلم أنّ تلك الفتوى ِإنَما هي متعلّقة بالوضع الذي هو فيه من وجوده في أوروبا، 
وليســت متعلّقة بذلك الوجود في ذاته، فإذا ما تغيّر ذلك الوضع فإنّ تلــك الفتوى يمكن أن تفقد 
مشروعيتها ليحلّ محلّ الفتوى بالترخيص الفتوى بالعزيمة حتى وإن استمّر الحال على الوجود كأقلّية 

ولكن بتغيّر األوضاع في ذلك الوجود.

ويمكن أن ُيشــرب هذا المعنــى المتمثّل في روح االســتثنائية في صياغة الفتــوى ذاتها، أو في 
توجيهــات تتخلّلها، أو في تنبيهات تصحبها أو في تذييالت تعقبهــا، وذلك كلّه من أجل أن ال تنبني 
حياة المسلمين في أوروبا نفســياً وواقعياً على أساس الرخص، وتستمرئ ذلك وتستمّر عليه، فيصبح 
الترخيص القائم على االســتثناء هو األصل، والحــال أنّ األصل هو أن تجري الحيــاة على العزائم 

ال على الرخص.

إنّ وجود األقلّيات المسلمة بأوروبا لئن كان في وضعه الحالي يحتاج إلى أن ُيعالج في بعض من 
قضاياه بفقه الترخيص بالنظر إلى استثنائيّة أوضاعه، فإنّه ينبغي أن يكون متّجهاً نحو التخفّف من 
تلك االستثنائية شيئاً فشيئاً، وحينئذ فإنّ االّتجاه في معالجته الفقهية ينبغي أن يكون هو أيضاً ناحياً 
منحى عزائــم األحكام. وإذا ما ســادت في حياة المســلمين ثقافة الترخيص، وجــرت حياتهم على 
اســتمرائها فإنّ ذلك ســوف يدفعهم إلــى التقاعس عن العمل مــن أجل تطوير حياتهــم في اّتجاه 

االستقرار بديًال من االستثنائية، وفي ذلك ضرر بأهدافهم المستقبلية كما شرحناها سابقاً.

إنّ فقــه الترخيص ينبغي أن يؤّطر بإطار الظرفية، وأن يحمل فــي ذاته ما يمكنه به أن يتجاوز 
نفســه لينتهي إلى فقه العزيمة، فيكون له ذلك منهجاً يقيه مــن الوضع الذي يصبح فيه هو األصل 
المستقّر فيعيق حياة األقلّيات عن التطوّر. فإذا أُفتي مثًال على سبيل الترخيص بجواز القرض البنكي 
من أجل شــراء البيوت(1) فإنّ ذلك يجب أن يكون اســتثناء مقترناً بوجوب أن يسعى المسلمون سعياً 
حثيثاً إلى استحداث المؤسسات التي تقرض على أساس غير ربوي، وإذا أُفتي ترخيصاً بجواز التأمين 

راجع فتوى المجلس األوروبــي لإلفتاء والبحوث في: قرارات وفتاوى المجلس األوروبــي لإلفتاء والبحوث، ص 146، المجموعة   (1)
1، 2 (ط دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة 2002).
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في بعــض الصور التي يكــون فيها الغرر، فينبغي أن يكون ذلك مشــروطاً بالســعي في اســتحداث 
المؤسســات التي تؤّمن بغير غرر، وهكذا تترّبــى األقلّية على أنّ فتوى الترخيص ِإنَما هي مشــروطة 
بالســعي في إزالة أســبابها من الظروف التي ألجأت إليها، ومن شــأن هذه الثقافة أن تكون عامل 

تطوير لحياتها في سبيل تحقيق أهدافها.

ثالثاً ـ اعتبار المآل:
إنّ الفتوى بالترخيص لألقلّيات المســلمة المهاجرة لئن كانت مبنية على مقصد تيســير الحياة 
ورفع الحرج الناشئ من ظروفها االســتثنائية، فإنه ينبغي أن ُينظر فيها بدّقة إلى المآل الذي تؤول 
إليه، بحيث ال يكون ذلك المآل مناقضاً لما ابتُغي منها مــن مقصد. فإذا ما ُعلم بأغلب الظنّ على 
األقلّ بأنها قد تنتهي إلى ذلك التناقض، فربما وقع العدول عنها إلى اإلفتاء بالعزيمة اعتبارًا للمآل 

كي ال يعود على المقصد بالبطالن.
ويســتلزم هذا االعتبار للمآل أن يكون اإلفتاء بالترخيص جارياً وفق خّطة تقوم على استشــراف 
للمستقبل في وضع األقلّيات المهاجرة من حيث ما هو متطوّر إليه من مصير، وما هو مرسوم له من 
أهداف، فيكون إذن مستهدياً بخارطة مســتقبلية تستبين فيها المســارات الصحيحة التي تؤّدي إلى 
الهدف المقصود، فإذا ما تبيّن بذلك االستشــراف ومن خالل تلك الخارطة أنّ الترخيص في قضية 
ما من القضايا قد ينتهي إلى مصير يخالف ذلك الهدف ُعدل عن الرخصة إلى العزيمة دفعاً ألقوى 
المفســدتين أو جلباً ألقــوى المصلحتين. واإلفتاء بالرخصــة بصفة تلقائية عفويــة ال تنظر إال إلى 
الوضع الراهن، وال تستهدي بالخارطة المستقبلية من شأنه أن يوقع وجود األقلّيات في إرباك ينعكس 

سلباً على مسيرته المستقبلية.
وإذا كان وجود األقلّيات المسلمة بأوروبا قد وضع هدفاً له أن ُيصبح وجودًا مواطناً مستقّرًا ُيسهم 
في المسيرة الحضارية للمجتمع األوروبي إســهاماً حقيقياً باعتباره أصبح مكوّناً من مكوّنات المواطنة 
فيه، فإنّ اإلفتاء بالترخيص يجب أن يضع نصب عينيه هذا الهدف، ويكون مســتهدياً به، وذلك حتى 
ال يقــع هذا اإلفتاء في ترخيصات من شــأنها أن تناقضــه، بما تفضي إليه مــن تكريس دائم لحالة 

الظرفية واالستثنائية من حيث كان المراد هو تحقيق المواطنة واالستقرار والشراكة الحضارية.
لقد وقع االتجاه في مســألة اللحوم إلــى اإلفتاء بعزيمة الذكاة، وهو ما جــرى عليه األمر منذ 
عقود، ويبــدو أنّ اإلفتاء الفقهي ماض فيه أيضاً، وكان يمكن أن ُيفتى فيه بالرخصة لتوفّر أســبابها 
الواقعية والفقهية، وقد تبيّن أنّ اإلفتاء فيه بالعزيمة كان هو األصوب، إذ قد نشــأت منه في أوروبا 
سوق كبيرة للحالل أســهمت بقدر كبير في فوائد اقتصادية للمسلمين، كما أسهمت في الحفاظ على 

شخصيتهم وهويتهم الثقافية واالجتماعية.
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وفي مقابل ذلك فــإنّ البعض يرون جواز اإلفتاء بالترخيص في بيع المحّرمات من خمر وخنزير 
وغيرها في البالد األوروبية بناء على قول بعض الفقهاء بجواز التعامل بالعقود الفاســدة في البالد 
غير اإلســالمية، فهذا اإلفتاء من شــأنه أن يجعل المســلمين يســهمون في إفســاد المجتمع ال في 
إصالحه، وهو ما يتناقض مع هدفهم في المواطنة الصالحة واألنموذجية الحضارية الداعية. وهكذا 
يتبيّن أنّ اإلفتاء بالترخيص ينبغي أن ينظر إلى المآل المتعلّق بالهدف المســتقبلي للوجود اإلسالمي 

بأوروبا، فيترّتب اإلفتاء على أساس ما يقتضيه ذلك الهدف من رخصة أو عزيمة.

رابعاً ـ المعادلة بين الفردية والجماعية:
إنّ األقلّيات المســلمة في أوروبا هي أقلّيات تمثّل جماعة من المسلمين ال مجّرد أفراد مشتّتين، 
وهم يترابطون فيمــا بينهم بروابط اجتماعية ذات خصوصية بالنســبة للمحيط الذي يعيشــون فيه، 
وهذا البعد الجماعي يتأّكد يوماً بعد يوم بتوّســع األقلّيات وتناميها، وبنزوعها إلى وضع االســتقرار 
والمواطنة. وكذلك فإنّ هذه األقليات تعيش ضمن مجتمــع أوروبي تتفاعل معه تفاعًال يومياً، وتطمح 
إلى أن تندمج فيه مســتقبًال اندماجــاً إيجابياً بحيث تصبــح واحدًا من مكوّناتــه الفاعلة، فالوجود 
اإلسالمي بأوروبا هو إذن وجود جماعي على مستوى ذاته وعلى مستوى موضوعه، وهذه الخاّصية هي 
عالمة فارقــة بين األقلّيات المســلمة والعديد من األقلّيــات األخرى، إذ ثّمة مجموعــة من األقلّيات 
اقتحمــت المجتمع األوروبي بصفــة الفردية التي ال يرتبــط فيها األفراد برابطة ذات شــأن، فظلّت 
الفرديــة خاّصيتها، وانتهى أمرها أو ســينتهي إلى ذوبانها أفرادًا في المجتمع، وُينســى وجودها في 

صفة األقلّية الجماعية.
ولكن مع هــذا البعد الجماعي لألقلّية المســلمة فإنّهــا أقلّية متكوّنة من أفــراد، وبالرغم من 
انخراط هؤالء األفراد في الجماعة المســلمة فإنّ معنى الفردية قائم فيهم، وهو ذلك المعنى الذي 
يجعل بعضاً من األفراد ينفرد بمشــكالت خاّصة قد ال تكون هي مشــكالت الجماعة، أو يجعل بعضاً 
آخر ال تمثّل مشــكالت الجماعة مشــكالت له. وهكذا فإننا نجد أنفسنا أمام مســتويين في ظاهرة 

األقلّية المسلمة، مستوى يتعلّق باألفراد، ومستوى يتعلّق بالجماعة.

وهــذه االزدواجية التي تنبنــي عليها األقلّية المســلمة ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبــار في معالجة 
شــؤونها بفقه الترخيص؛ ذلك ألنّ شأن الجماعة يختلف عن شــأن األفراد حتى وإن كان عددهم يزيد 
على عدد أفراد الجماعة، إذا لم تكن تربطهم رابطة جماعية مهما يكن من اشتراكهم في االنتماء إلى 
ذات الدين أو الثقافــة أو العرق، فرّب نازلة أُفتي فيها بترخيص ألفراد وال ُيفتى فيها بذلك للجماعة، 
والعكس صحيح؛ ألنّ الفتوى بالرخصة أو بالعزيمة لألفراد أفرادًا ال تتعّدى آثارها ذات أولئك األفراد، 

بينما الفتوى بذلك للجماعة جماعة تمتّد اآلثار فيها إلى أفرادها وإلى الروابط التي تربط بينهم.
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ولذلك فإنّ فقه الترخيص الذي نحن بصدده ينبغي أن يكون شديد المراعاة لهذين المستويين، 
فال ُيفتى برخصة ذات بعــد جماعي في نازلة هي من خصوصيات فــرد أو جماعة قليلة من األفراد، 
كما ال يفتى بالترخيــص لفرد بفتوى يقصرهــا عليه، والحــال أنّ النازلة التــي تطلبتها هي نازلة 
جماعية. وإذا لــم تقع مراعاة ذلك فإنّ الفتوى بالرخصة قد ال تصيــب هدفها، بل قد تصيب هدفاً 
غير هدفها فتســبّب إرباكاً كبيــرًا، ولنا أن نتصوّر مقــدار ذلك اإلرباك على ســبيل المثال لو ُعّمم 
الترخيص بالــزواج العرفي الذي قد ُيفتى به في حاالت نادرة تســتوجبه، أو لــو ُخّصص الترخيص 
بتطليق القاضي غير المســلم ببعض الحاالت الفردية، إذ تعميم األول يفضي إلى فوضى عارمة في 

أحوال األسرة، وتخصيص الثاني يفضي إلى الحرج الشديد.
ورّبما يكون من األجــدر بوضع األقلّيات المهاجرة أن يميل اإلفتــاء بالترخيص فيه نوعَ ميل نحو 
الجانب االجتماعي، فيولى األهمية الكبرى في هذا الشأن، وُترّجح فيه الفتوى بالرخصة على الفتوى 
بها فيما يتعلق باألفــراد إذا كان بينهما تعارض؛ وذلك في ســبيل تدعيم الكيــان الجماعي للوجود 
اإلســالمي بأوروبا ليكون قادرًا على النهوض بأهدافه التي ال يقدر على النهوض بها األفراد بصفتهم 
الفردية، فلو أُفتي بالترخيص للجمعيات اإلسالمية في شراء المدارس والمراكز والمساجد بالقروض 
البنكية دون األفراد على اعتبار أن الحاجة الفردية قد تصبح ضرورة جماعية؛ لكان في ذلك تغليباً 

للمصلحة التي تحصل لجماعة المسلمين على ما قد يحصل لألفراد منها.
وينــدرج ضمن هــذا البعد االجتماعــي في فتــوى الترخيص المجتمع الموّســع الــذي يعيش فيه 
المســلمون، والذي يضّم مســلمين وغير مســلمين، فهذا المجتمع ينبغي أن ال تناله فتاوى الترخيص 
بضرر بدعوى ما يحصل منها من مصلحة للمسلمين، وما أقبح تلك الفتاوى التي يصدرها بعض األغرار 
الجهلة بالترخيص في اســتحالل أموال غير المســلمين، أو بالترخيص في مخالفــة القوانين المنظمة 

لشؤون المجتمع، أو غير ذلك من التراخيص المخلّة بالمجتمع الموّسع الذي يعيش فيه المسلمون.

٭ ٭ ٭
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أشرنا ســابقاً إلى أنّ الوجود اإلســالمي بأوروبا يمّر بمرحلة انتقالية من وجود ظرفي عرضي 
إلى وجود مستقّر مواطن، وهذه المرحلة التي هو نازع إليها ومتقّدم فيها تقتضي مقتضيات وترّتب 
واجبــات والتزامات غير تلك التي تقتضيهــا وترّتبها المرحلة العرضيــة المتناقصة لفائدة مصير 
االســتقرار والمواطنة، إذ حينما يصبح المسلمون مكوّناً أساســياً من المكوّنات المواطنة بأوروبا، 
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فــإنّ ذلك يقتضي أن يكون الوجود اإلســالمي مســهماً حقيقياً فــي الحركة الحضاريــة للمجتمع 
األوروبي، يعطي كما يأخذ، ويفيد كما يســتفيد، ويرّشد المسار الحضاري العام، ويشترك في حلّ 

مشاكله وأزماته.

وهذا المصير الذي ســينتهي إليه الوجود اإلســالمي، والذي هو اآلن متّجه إليه بســرعة، وما 
يقتضيه من مقتضيات ويترّتب عليه من واجبات يســتلزم من اإلفتــاء أن يتعامل معه بنظر فقهي غير 
النظــر الفقهي الذي يتعامل به معه فــي مرحلته الظرفية التي هي اآلن المظهــر األبين في حياته، 
والتي يبدو أنّ اإلفتاء قضى السنوات الماضية في معالجة قضاياها ومشاكلها بفقه تغلب عليه فتاوى 

الترخيص تناسباً مع صفتها الظرفية من طرفي البداية والنهاية.

وبما أنّ هذا الوجود اإلسالمي بأوروبا آيل إلى المواطنة واالستقرار فإنّ النظر الفقهي في شأنه 
ينبغي فيما نحســب أن يتّجه في ذات اّتجاهه، فيكون فقهاً ســمته العامّ هو ســمت التأسيس لوجود 
إسالمي مواطن مســتقّر، بدل ذلك الســمت العامّ الذي طبع فقه المرحلة السابقة بطابع الترخيص 
تالؤماً مع طبيعة المرحلة الظرفية، علماً بأنّ هذه التقسيمات تحمل شيئاً من االعتبارية، إذ المراحل 
متداخلــة، واالســتثنائية في حيــاة األقلّية ســوف يبقى قســط منها قائمــاً حتى في حــال المواطنة 
واالســتقرار، وذلك ما يترّتب عليه أن فقه الترخيص سوف يكون له استمرار في تلك الحال، فيكون 
المقصود إذن بمقاربتنا هذه هو أن يتّجه اإلفتاء في المرحلة المقبلة إلى نظر فقهي مؤّســس للوضع 
اإلســالمي المواطن، مع اســتصحاب اإلفتاء بالرخصة فيما ســوف يبقى من مظاهــر الحياة يتّصف 

بصفة االستثنائية.

:»fGôª©dG  ¢ù«°SCÉàdG  ¬≤a  ∫ƒdóe  ``

في شــرحنا لمفهوم فقه التأسيس نســتحضر أنّ مدلول الفتوى يمكن أن يتسع من مدلول يغلب 
عليه معنــى الجزئية والظرفية إلى مدلول يشــمل اإلفتاء فــي كبريات القضايا التــي تتعلّق بمصير 
المســلمين في مجتمعهم األوروبي، ومنهجهم في التفاعــل معه، وانخراطهم فــي حركته الحضارية 
الشاملة، وإســهامهم في تطويره وترشيده اجتماعياً وأسرياً وروحياً وبيئياً، ووصلهم بينه وبين العالم 

اإلسالمي من أجل التعارف الحضاري، وتحقيق السالم واألمن بين الشعوب واألمم.

ا هو متعلّق بمســتقبل المســلمين في أوروبا مناطاً  هل يمكن أن تكون هذه القضايا وأمثالها ِمم
لإلفتاء الفقهي، فيكون هذا اإلفتاء متّجهاً إذن إلى فقه يؤّســس لذلك المســتقبل، أم أنّ هذا الدور 
يبقى محصــورًا في إفتاء فقهي يتصــّدى لمعالجة النوازل الجزئية وشــبه الجزئيــة التي تجري بها 
الحياة اليومية للمســلمين؟ إنّه فيما نرى إذا كان اإلفتاء فيما تجري بــه الحياة اليومية من النوازل 
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أمرًا ال مناص من أن يكون مســتمّرًا لتجّدد تلك النوازل باّطراد، فإنّ المســلمين فيما هم متّجهون 
إليه من مصير المواطنة المســتقّرة ينتظرون من االجتهاد الفقهي أن يفتيهم أيضاً في هذه القضايا 
المصيرية الكبرى التي هم مقبلون عليها، والحال أنّهم يتشــوفون إلى أن تكون حياتهم كلها موجهة 
بفقه شــرعي يرشــدهم إلى ما ينبغي أن يصيروا إليه وفق مقاصد الدين، وليكن معنى اإلفتاء إذن 
معنى موّسعاً يشــمل معنى اإلفتاء في القضايا الحضارية العاّمة إلى جانب معنى اإلفتاء في النوازل 
الجزئية وشبه الجزئية، وليكن الفقه الذي يحكم هذه المرحلة هو فقه التأسيس على العزائم لحياة 

مستقرة مسهمة في البناء الحضاري للمجتمع الذي يعيشون فيه.

:ºFGõ©dG  ≈∏Y  ¢ù«°SCÉàdG  ¬≤a  è¡æe  ``

قد تكــون التوّجهات المنهجية لإلفتاء التأسيســي تختلف بعض االختالف عــن تلك التي تتعلّق 
باإلفتــاء الترخيصي، وذلك الختالف الوضع الذي يقع اإلفتاء لــه، فحينما يكون الوضع المفتى فيه 
وضعاً ظرفياً، ونوازله نوازل جزئية فإنّ منهج اإلفتاء الذي يناسبه هو المنهج الذي وصفنا بعضاً من 
خصائصه آنفاً متّجهاً وجهة التيســير بالرخصة، والتفصيل بالتجزئة، واالهتمام بالنوازل الفردية مع 
الجماعية. وأّما حينما يكون الوضع الذي ُيراد اإلفتاء له هو وضع المصير العامّ للمســلمين، ووضع 
المواطنة الفاعلة المنتظرة منهم، والتي هي هدف وجودهم المســتقبلي، فإنّ اإلفتاء لهذا الوضع قد 
يقتضي منه ذلك أن يكون متّجهاً في منهجية اإلفتاء وجهة أخــرى تتّفق مع الوجهة األولى في بعض 

الخصائص، وتنفرد بخصائص أخرى لعلّ من أهّم عناصرها ما يلي:

أوًال ـ التوّجه المستقبلي:
إنّ الوجود اإلسالمي بأوروبا هو وجود شديد النزوع للمستقبل، فهو كما ذكرنا سابقاً يضع هدفاً 
له أن يكون مكوّنا أساسياً من مكوّنات المجتمع األوروبي، ومسهماً من المسهمين في مصيره؛ ولذلك 
فإنّه لئن كان يتحّســس حاضره ليعالج فيه المشــاكل اآلنية الناجمة عن وضعــه الظرفي، وليواجه 
االبتالءات التي تفرزها الحياة اليومية، فإنه يرنو إلى ذلك المستقبل الذي سيكون له فيه شأن في 
الشــراكة الحضارية مع ســائر المكوّنات األوروبية، وهذا ما أصبح اليوم ظاهــرًا في خطاب طالئع 
الدعاة والمفكرين المســلمين بأوروبا، ويبــدو أنّ هذا األمر أصبح يتقّدم بســرعة في وعي األقلّيات 

المسلمة، وفي األجيال الجديدة منها على وجه الخصوص.
إنّ التفكير في الوضع المســتقبلي لألقلّيات المســلمة فــي أوروبا لئن كان في وجوبه يشــمل 
أصنافاً من المهتّمين بالوجود اإلســالمي ربما يكون على رأســهم المفكّرون االستراتيجيون وعلماء 
المســتقبل، إّال أنّ التفكير الفقهي يجب أن يكون مواكباً لهذا التفكير العام بصفة أساســية؛ وذلك 
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ألنّ األوضاع المستقبلية التي ستؤول إليها األقلّيات المسلمة ينبغي أن تكون أوضاعاً محكومة بأحكام 
الشــرع ومحقّقة لمقاصده، وأن تكــون مبنية على ذلك فــي مقّدماتها التي هي اآلن قيد التشــكّل 
لتجري المراحل الالحقة على توجيه فقهي يؤســس لمســتقبل، فتتّجه إذن منذ نشــأتها على سمت 
شــرعي، وهذه مهّمة ال يمكن أن يقوم بها إّال فقه يؤّسس للمستقبل الذي ينشده المسلمون في هذه 
البالد. وليس من شــأن هذا الفقه أن يكــون أرأيتياً نظرياً على نحو ذلــك الجدل الذي حدث في 
تاريخ الفقه اإلســالمي، َوِإنَما هــو نظر فقهي في قضايا المســتقبل التي هي ناشــبة بداياتها في 
الحاضــر، ليكون فيها توجيه شــرعي يواكبها في ســيرورتها، ويعصمها من االنحــراف الذي تكثر 

مغرياته وأسبابه.
كيف ستكون المشاركة السياسية للمسلمين في المستقبل، بل كيف ستكون مشاركتهم في الحكم 
إذ هو أمر وارد؟ وكيف ســيكون وضعهم ودورهم غدًا في نطاق الوحدة األوروبية الشــاملة التي هي 
قيد التشكّل اآلن؟ وكيف سيكون المسلمون األوروبيون حلقة وصل متينة فاعلة بين أوروبا وبين العالم 
اإلســالمي؟ وكيف ســيكون اندماجهم في المجتمع األوروبــي اندماجاً يقوم علــى معادلة دقيقة بين 
الحفاظ على هويتهــم والتفاعل مــع المجتمع؟ وبصفة عامة كيف ســتكون شــراكتهم العمرانية مع 
المجتمع الذي يعيشــون فيه؟ تلك نماذج من القضايا المســتقبلية التي يمكــن أن يكون فيها توجيه 

فقهي مؤّسس لمستقبل المسلمين.

ثانياً ـ التأسيس على العزائم:
بما أنّ المرحلة التي هي محلّ اإلفتاء بفقه التأســيس هي مرحلة للوجود اإلسالمي بأوروبا تنزع 
إلى االستقرار واالستمرار، فإنّ الفقه المناســب لها لعلّه يكون الفقه الذي يغلب عليه منزع العزائم 
من األحكام بديًال من ذلك المنزع الترخيصي الذي كان يغلب على اإلفتاء لمرحلة الوجود العرضي 
كما شــرحناه؛ وذلك ألنّ الوجود المستقّر للمســلمين كمواطنين يجعلهم يؤّسسون حياتهم على حال 
طبيعية أو أقرب إلى الطبيعية، سواء في أعمالهم أو في أسرهم، أو في عالقاتهم بالدولة وبمؤّسسات 
المجتمع، فتكون إذن تلك الحياة راســية في كلّ وجوهها أو في أغلبها علــى وضع من التمتع بحقوق 

المواطنة والتحمل لواجباتها.

وهذا الوضع لئن كان معنى االستثنائية فيه سيظلّ قائماً باعتبار إسالميته الخاضعة لقانون غير 
إسالمي إّال أنّ مساحة األحكام بالعزائم فيه من المناســب أن تتسع شيئاً فشيئاً على حساب مساحة 
الرخصة لما هو متّجه فيه إلــى صيرورة الدوام، فالحاالت التي تســتمّر على وضع عادي أحرى أن 
تعالج بالعزيمة، بينما ُتعالج الحاالت التي تنخرق فيها العادات بالرخصة كما أشــار إليه الشاطبي 
في مقولته اآلنفة الذكر، فكلّما آلت األوضاع إلى مســتقّر العادة كانت العزائم بها أليق، وكلّما آلت 
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إلى انخراقها كانت الرخص بها أليق، وبما أنّ وضع األقلّيات المســلمة بأوروبا متّجهة إلى المواطنة 
العادية فإنّ االّتجاه بالفقه الذي يعالجه إلى العزيمة يكون هو األنسب له.

وعلى ســبيل المثال: فإنّ الترخيص بالقرض البنكي لشــراء البيوت كما أفتــى بذلك المجلس 
األوروبي لإلفتاء والبحوث إذا كان مناســباً للمرحلة التي تكون فيها األقلّية في ظروف عرضية، فإنّه 
في مرحلتها المقبلة التي هي مرحلة االستقرار ينبغي أن يتّجه اإلفتاء الفقهي إلى البحث عن الصور 
التي يتّم بها شــراء البيوت بطرق غير ربوية، وتقديم مقترحات في ذلــك قائمة على حكم العزيمة 
ا يتعلّق  بمنع الربــا. وفي نفس هذا االتجــاه ينبغي أن يتّجه اإلفتاء لما هو متأّكد أشــّد التأكيــد ِمم
بالتمويل من أجل إقامة المشاريع التجارية، وذلك بأن تقّدم مقترحات تقوم على فقه يؤّسس لبدائل 
غير ربوية تلبّي هذه الحاجة المؤّكدة لألقليات المسلمة دون االكتفاء بموقف اإلفتاء بالمنع والوقوف 

عند ذلك المنع دون حلول.
وعلى ســبيل المثال أيضاً، فإنه إذا كان التقاضي في أحوال األسرة رُّخص فيه أن يكون تقاضياً 
إلى قاض غير مســلم، فإنّــه ينبغي البحث عن صور أخــرى يرجع األمر فيها إلــى العزيمة كصورة 
التحكيم الذي تجيزه بعض البالد األوروبية ويتّم من خالله التقاضي على الوجه الشرعي عزيمة في 
غير مناقضة للقانون. وهكذا يكون االجتهاد الفقهي مدعوًّا إلى أن يســاعد األقلّية المسلمة في حلول 
مشــاكلها بتجاوز موقف إجازة الرخصة، أو موقف االكتفاء بمنعها تمّســكاً بالعزيمة، إلى موقف آخر 
يتمّســك بالعزيمة ولكنّه يبيّن ســبلها، ويقترح األشــكال التي تتّم وفقها، فيكون إذن مشــّرعاً لفقه 

تأسيسي يقوم على عزائم األحكام بدل التراخيص.

ثالثاً ـ التوّجه المؤّسسي:
إذا كانت الفتوى في شــؤون األفراد من المســلمين والحاالت الخاّصة من حاالتهم سيكون لها 
اســتمرار باعتبار تعلّقها بتجّدد الحياة اليومية وابتالءاتها فإنّ الحياة التي سينخرط فيها المسلمون 
في مســتقبل وجودهم ســوف تكون حياة تأخذ فيها المؤّسســة حيزًا كبيرًا منها؛ ذلك ألنّ المجتمع 
األوروبي هو مجتمع يقوم على المؤّسسات اقتصادياً على وجه الخصوص واجتماعياً وسياسياً، ففعالية 
الفرد في المجتمع إنما تمّر بانخراطه الفاعل في المؤّسسة، إذا كان سياسياً ففي األحزاب، وإن كان 
اقتصادياً ففي الشركات، وإن كان مثقفاً ففي المؤسسات العلمية الثقافية، وهكذا تكون المؤسسة هي 

المحّرك األكبر لحياة المجتمع، والفرد إنما يفعل من خاللها.
وليس بوســع المســلمين أن يكون لهم دور في المجتمع إال إذا انخرطوا في آليته الكبرى التي 
تحّركه وهي آلة المؤسسة، سواء كانت مؤّسســة ذات خصوصية إسالمية من مراكز ثقافية وشركات 
تجارية ومنظمات اجتماعية وغيرها، أو مؤّسســة عاّمة تجمع جميع المواطنين كاألحزاب السياســية 
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والمنظمات اإلنسانية والحقوقية، والشركات االقتصادية والخدمية وغيرها. فمن خالل هذه المؤسسة 
يمكن أن يقوم المسلمون بدورهم المطلوب منهم في مآلهم من االستقرار والمواطنة.

إنّ انخراط المســلمين في النظام المؤّسســي للمجتمع األوروبي ســيجعلهم يواجهون أوضاعاً 
ويمارســون معامالت لم يكن لهم بها عهــد من قبل، وذلــك ألنّ الثقافة االجتماعيــة في البالد 
اإلسالمية لم تكن قائمة على المؤّسسية، وقد استصحبوا ذلك في مجتمعهم األوروبي في مرحلتهم 
الظرفية، ولكنّ اندماجهم المجتمعي الذي هم متّجهون إليه سيجعلهم في مواجهة مع تلك األوضاع 
في التعامل المؤّسســي. وهذا الوضع يقتضي من االجتهاد الفقهي أن يتّجه في فقه األقلّيات وجهة 
يتناول بالفتوى فيها المعامالت المؤّسســية التي ســتواجه المســلمين بكثافة في المرحلة المقبلة، 
والتي ستســتغرق شطرًا كبيرًا من مناشــطهم، والتي أيضاً ســتتوّقف عليها إلى حّد كبير فعاليتهم 
االجتماعية، ومشــاركتهم فــي التنمية، وذلك باإلضافــة إلى نجاحهم في أنموذجيتهم اإلســالمية 

المرصودة من ِقبل المجتمع.
كيف سيشارك المسلمون في العمل السياســي ضمن المنظمات السياسية؟ وكيف سيتعاطون مع 
هذه المؤّسسات؟ وكيف ســينخرطون في المؤّسســات االقتصادية ويمارســون أعمالهم من خاللها؟ 
وكيف ســيتصّرفون في المؤّسســات والشــركات الخاّصة بهم سواء باعتبارهم شــركاء أو باعتبارهم 
مديرين ومســيّرين؟ وهكذا سوف تظهر أســئلة كثيرة في هذا الشــأن تتطلّب كلّها أجوبة فقهية من 
شــأنها أن تكون فتاوى مؤّسسة لوجود إســالمي يتّجه وجهة االســتقرار على حياة تشغل المؤّسسات 

شطرًا كبيرًا من مناشطها، وتتوّقف النجاعة إلى حّد كبير عليها.
المطلوب من الفقه التأسيسي في هذا الشأن أن تســتحضر أّمهات القضايا فيه، استرواحاً من 
الواقع، واستشرافاً لما يكون للمسلمين فيه إســهام فاعل، ويقع درسها الدرس المستفيض، ثم تقّرر 
فيها األحكام الفقهية التي من شأنها أن تجعل المســلمين عند األخذ بها يتقّدمون في تنمية كيانهم 
اإلســالمي، وتنمية المجتمع بأكمله من خالل ذلك. ومــا أخال االهتمام الفقهــي الكبير منذ بعض 
الزمن بمؤسسة األســرة، واالهتمام بالمشاركة السياسية للمسلمين في أوروبا، وما ُعقد في ذلك من 
مؤتمرات وما أُلّف فيه من مؤلّفات إّال نتيجة لوعي مبكّر من المهتمين بهذا الشــأن بأهّمية التأسيس 

الفقهي للعمل المؤّسسي.

رابعاً ـ الشراكة الحضارية:
ذكرنا ســابقاً أنّ المســلمين في أوروبا باتوا يهدفون في وجودهم المســتقبلي إلى أن يكونوا 
شــركاء حضاريين لمكوّنات المجتمع الذي يعيشــون فيه بما أنهم أصبحوا مواطنين من مواطنيه، 
رات الماديــة والمعنوية الموفورة في هذا  وهو ما يعني أنّه كما من حقّهم أن يســتفيدوا من المقد
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المجتمع فإنّ من واجبهم أن يكونوا مســهمين فيه بالتطوير والتنمية والترشــيد وحلّ المشاكل ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيًال.

وهذه الشــراكة الحضارية أخذًا وعطاءً إذا كانت أمرًا مطلوبــاً، وهي أمر مقدور عليه من حيث 
اإلمكان، فإنّها من حيث اإلنجاز يتعلّق بها وجه شــرعي يحتاج إلى اجتهاد فقهي تســتبين به الوجوه 
المشــروعة ديناً والمجدية فعًال، إذ قد تختلط فيها الســبل بين جائز في الدين وممنوع، سواء في 
طرف األخذ أو في طرف العطاء، وذلك مثل المضّي في االستفادة من المجتمع بكلّ الطرق التي هي 
جائزة في قوانينه وهي ممنوعة في أحكام الشــريعة من معامــالت ربوية، وتأمينات قائمة على الغرر 
وما شــابه ذلك، ومثل المضّي في إفادة المجتمع بذات تلك الطرق مــن انخراط في مواقف معادية 

لألّمة اإلسالمية أو لغيرهم من المستضعفين في األرض، أو ما شابه ذلك من القضايا.

ولهذا فــإن االجتهاد الفقهي يكون مطلوباً منه أن ينير الســبيل للمســلمين فيمــا تقتضيه هذه 
الشــراكة الحضارية المطلوبــة منهم في طرفي األخذ والعطــاء من التزام فيها بأحكام الشــريعة، 
فيجتهد إذن في القضايا المندرجة فيها ليقّرر أحكاماً هادية يســتنير بها المســلمون في مســيرتهم 
المستقبلية في هذه الطريق، مفّرقاً في وضوح بين ما هو من القوانين التي ارتضاها المجتمع نظاماً 
لحياته موافقاً ألحكام الشــرع فيمارســون الشــراكة الحضارية من خاللها، وبين ما هو مناقض له 

فيجتهد في التعامل معه بما ال يخلّ بالمقتضيات الدينية.

ومن البيّن أنّ االجتهاد الفقهي في هذا الشــأن ســوف يكون متجاوزًا ما فيه مصلحة المسلمين 
بصفة مباشــرة إلى ما فيه مصلحة المجتمع األوروبــي بصفة عاّمة، إذ المســلمون مطلوب منهم أن 
يقّدمــوا لمجتمعهم ما فيه صالحــه، والفقه مطلوب منه أن يرّشــد بالفتوى الفقهيــة ذلك العطاء، 
فيكون هو أيضاً منخرطاً في التشــريع لما فيه خير لذلك المجتمع بصفة مباشــرة، ورّبما يكون هذا 
المنحى متطلّبا لنظر فقهي غير ما كان معهودًا من إفتاء يتعلّق بجماعة المســلمين ويحلّ مشــاكلهم 
الخاّصة مهما يكن من أنّ ذلك يتعّدى صالحه إلى كافّة المجتمع، فيكون اإلفتاء إذن في هذا الفقه 
معنيــاً بمصلحة المجتمع األوروبــي، وذلك باعتبار أنّ هــذه المصلحة هي هّم من هموم المســلمين 

المطلوب منهم العمل ألجل مصلحة مجتمعهم كشركاء حضاريين فيه.

ماذا وكيف على المســلمين أن يقّدموا لمجتمعهم األوروبي في مجال االبتكار والريادة العلمية، 
وفي مجال الترابط األســري واالجتماعي، وفي مجال اإلشباع الروحي، وفي مجال العالقة مع العالم 
اإلســالمي واالســتفادة من مقّدراته، وفي مجال مقاومة العنــف والمخّدرات واإلجــرام، وفي مجال 
معالجــة األزمة البيئية، وفيما يشــبه ذلك من القضايا؟ إن األمر يحتاج إلــى إفتاء فقهي عميق في 

جوانب كثيرة من تلك القضايا، من شأنه أن يتأّسس عليه الوجود اإلسالمي في مرحلته المقبلة.
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إن اإلفتاء لألقليات المســلمة في الغرب بفقه ينحو في طابعه العــامّ منحى الترخيص لمعالجة 
الوضع االســتثنائي لهذه األقليات إذا كان ســمة للمرحلة التي كان فيها وجود هــذه األقليات وجودًا 
مهاجرًا على سبيل الظرفية العارضة، فإنّه في المرحلة المقبلة يجدر به أن يضيف إلى ذلك منهجاً 
يقوم على اإلفتاء بفقه تأسيســي ينحو منحى العزائم، ويتناسب مع تطوّر وجود األقليات الذي أصبح 
يتّجه نحو المواطنة المستقّرة، فيعمل على معالجة قضايا هذه المواطنة ومقتضياتها، وهو ما يتطلّب 
اجتهادًا فقهياً ذا صفة عمرانية يؤّســس لهذه األقليات في وضعها الجديد أن يكون لها دور فاعل في 
المجتمع األوروبي، تصبح فيه شــريكاً حضارياً في هذا المجتمع، تســتفيد من كســبه، وتســهم في 

تنميته وتطويره وترشيده.
واهللا ولّي التوفيق.
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منسق برامج معهد المخطوطات العربية القاهرة
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ليس للجذر اللغوي (فقه) ســوى معنى واحد فــي العربية، هو ما يعبر عنــه ابن فارس باألصل 
الواحد، ويدور حول (إدراك الشيء والعلم به).

ـ : الفهم والفطنة والعلم بإطالق، ثم صار علماً على العلم الذي يختّص بالحالل  فالفقه ـ إذن 
والحرام، ينصرف ـ إذا ما أطلق ـ إليه وحده، ال يشــركه فيه علم آخــر. ويعد من أهم علوم الدين 
اإلسالمي، وللمسلمين فيه نتاج عظيم، ال توازيهم فيه أّمة أخرى، وربما استخدم بديًال للفظ (علم)، 

فقيل مثًال: فقه العربية، وأرادوا: علم العربية، وفقه البدن، وأرادوا: علم البدن.
و (اإلنســان) في العربية مأخوذ ـ في رأي فريق كبير من اللغوييــن العرب ـ من األنس، خالف 
الوحشــة، فهو يأنس بغيــره، ويحب االجتماع واألنس مفهــوم معنوي، مرتبط بالنفــوس أو باألرواح، 
ال باألجساد، واالجتماع مفهوم حّســي، لكنه ال يتحقق بصورة إيجابية ِإال إذا كان مبنياً على األنس، 

فرجع المفهومان (األنس واالجتماع) إلى مصدر واحد.
هذه المقاربة اللغوية الخاطفة للفظي (فقه) و (إنسان) مقصودة قصدًا. وستجد مصداق ذلك في 

بسط الكالم الذي يأتي.

٭ ٭ ٭
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شهدت العقود األخيرة انتشــار تراكيب كثيرة تتضمنه، وال أدلّ على ذلك من الندوة التي نحن 
في رحابها. هذا التردد يذكرنا بلفظ آخر (ثقافة) الذي يتردد ـ أيضاً ـ بكثرة الفتة، ثقافة السالم، 
ثقافة الحرية، َحتى على صعيد التــراث: ثقافة المحقق، ثقافة المفهرس.. وليســت التراكيب التي 
ورد بها لفظ (فقه) رؤوســاً على علوم، كما هو الحال في ذلك العلم المختــّص بالحالل والحرام، 
وكذلك الحال مع (فقه اإلنســان) فهو ليس علماً على علم، وليس باإلمــكان النظر إليه على أنه كـ 
«علم اإلنســان» الذي يقوم بدراســة اإلنســان من حيث عالقته بمنجزاته، أو يعنى به بوصفه كائناً 
اجتماعياً، ويدرس ظواهر حياته االجتماعية اإلنسانية دون تحديد زماني أو مكاني، ومن ثم فإنّ فقه 
اإلنســان َحتى اآلن ليس جزءًا من منظومة العلوم اإلنســانية، التي تذكر في مقابل العلوم األساسية 
والتطبيقية. ولذلك فربما ال نجد كتاباً يحمل عنوان (فقه اإلنســان) بل إن ظهوره ما زال ظهورًا على 
اســتحياء، وتردده محدودًا بســياقات معينة من الدراســات واألبحاث الدينية، بيــن بعض الباحثين 

المعنيين بالشأن اإلسالمي، وبخاصة في مجال الدعوة.
إن المصطلح مرشــح ـ في تقديرنا ـ لحضور قوّي في المســتقبل القريب، ولكنّ الســؤال 
األهــّم، هو: لماذا ظهر في الســنوات األخيرة، وما هي الســياقات الموضوعيــة التي دفعت به 

لنبحث اليوم في شأنه؟
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اإلنســان هو قضيّة الخلق جميعاً، ومحور الكون، سخر اهللا تعالى له كلّ شيء، فليس أعظم منه 
مخلوقاً، وذلك على الرغم من أخطائه وتناقضاته وعصيانه وتمرده.

ومرّد هذه المكانة إلى أمرين: األول: تلك الجوهــرة الغالية التي منحها اهللا تعالى له، فميّزه 
بها عن ثالثة أجناس من الخلق الذي نعرف: الحيوان، والنبات، والجماد. ونعني العقل.

والثاني: الحرية، حرية االختيار، وما تستتبعه من مســؤولية، وميزه بذلك ـ أيضاً ـ عن الخلق 
العظيم (المالئكة) ولم يشركه فيها ـ في ما نعلم ـ ِإال الجنّ، ذلك الخلق الذي يجتمع مع اإلنس في 

الحرية والمسؤولية، ويجتمع مع المالئكة في أنه غيب، فنحن ال نراهم جميعاً.
ويكتســب مصطلح فقه اإلنسان أهميته وبريقه من ارتباطه المباشــر باإلنسان في شموله وكليته 

وذاته وعالقته بنفسه وبمن حوله، وبالكون.
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ما عاش اإلنســان يوماً على األرض ِإال كانت لديه مشــكلة، وما مر زمان ِإال قامت فيه حروب، 
وما غابت عن المشهد أبدًا صورة الظالم والمظلوم.

لقد قتل اإلنســان (قابيل) في وقت مبكر جدًا أخــاه (هابيل) حقدًا وطمعــاً، واحتار يومها كيف 
يواريه التراب، فتلقى أول درس في حياته من مخلوق آخر (غير عاقل) هو الغراب، ودفن أخاه، لكنه 

لم يتعلم من خطيئته، وظل يقتل كل يوم.

وعبــر التاريخ بعث اهللا األنبياء والرســل لتقويم اعوجاج اإلنســان، واألخذ بيــده إلى الطريق 
القويم، فارعوى فريق، وســدر األغلبية في الغّي. وفي كثير من األحيان لم تستطع األديان السماوية 

أن تفعل شيئاً مع هذا المخلوق الغوّي، ولم تقو الدعوات اإلصالحية على أن تضع له حدًا.

إذا كان اإلنسان قد قتل في زمن غابر جدًا واحدًا، فإنه في القرن الماضي قتل مئات اآلالف في 
لحظة واحدة (هيروشيما ونجازاكي) وفي القرن الجديد (الواحد والعشرين) الذي ما زال في أوله، 

تراه يشعل الحروب في كل مكان من عالمه، ويحصد الماليين.

والحروب اليوم ليســت التي نعرف فحسب. وعلى كل فإن حروب السالح والقتل القديم اتسعت 
فيها مســاحات القتل، وصارت األرقام باآلالف أو بالماليين. أما الحروب األخرى (منزوعة السالح) 
فال تقــل خطورة عن تلــك، حــروب االقتصاد وضحاياهــا الفقراء، وحــروب االجتمــاع وضحاياها 

المهّمشون، وحروب الفكر وضحاياها المعزولون المنكفئون على أنفسهم، وداخل حيواتهم الخاصة.

بات معروفاً أن الحروب هذه المنزوعة الســالح (وبخاصة الثقافية والدينية) هي التي ســتغيّر 
العالم، ويراهن كثيرون على أنه ال بد من كســب المعركة فيها، لصالح ثقافة بعينها، ونظام عالمي 
(جديد) وهو ما تدعو إليه وتحرض عليه نظرية صراع الحضارات (هنتنغتون)، أو تستشرفه وتصادر 

المستقبل من أجله نظرية نهاية التاريخ (فوكوياما).

يعيش اإلنسان اليوم في عصر شديد التعقيد، والمشكالت فيه تحولت إلى األزمات، والخالفات 
أصبحت صراعات كبيرة، سواء على مســتوى الوحدات االجتماعية الصغيرة (األسر والجيران والفرق 
والطوائف)، أو على مســتوى الوحدات السياسية الكبيرة (الدول) والبطل هو اإلنسان أبدًا، والضحية 

هو ـ أيضاً ـ اإلنسان وغيره من مخلوقات اهللا.
والعالم اليوم ـ كما قالوا ـ قرية صغيرة، لكنها ليست القرية التي نعرف، بحميميتها وترابطها 
وبساطتها، العالم / القرية: قرية فحسب في ســرعة الحركة ووسائل االتصال واختصار الزمن، وما 
إلى ذلك، لكنّــه أكبر من أن يتخيل إذا ما قســنا األمور بمقاييس الخالفات واألحقاد والتوجســات 
والتدابرات على مســتوى األفكار والمفاهيم والرؤى، وأيضاً على مســتوى التعامل على أرض الواقع، 
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وال أدلّ على األول من نظريات الصراع ونهاية التاريخ ودالالتها العميقة على االنقسام واألثرة وفساد 
بل خراب الدواخل، وال أدل على الثاني من الحروب القائمة في كلّ مكان على سطح المعمورة.
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إذا كان المصطلح نفســه غير ذائع، فإن مفهومه ما زال بعد غائمــاً. يبدو أن المصطلح يحتاج 
إلــى تراكم زمني ومعرفــي، َحتى يذيع اللفظ، وينضــج المفهوم، على أننا ينبغــي أن نتنبه إلى أن 
الذيوع والنضج ال يعني االتفاق على مفهوم واحد، فال شك أننا سنرى أكثر من مفهوم، ربما ينحسر 

بعضها، أو يتراجع لصالح أخرى، وربما يموت تماماً، وربما يعيش غير مفهوم معاً.
ومهما يكن فإن تركيب فقه اإلنسان ِإنَما يرد حينما يرد في سياقات دينية ال تخرج عن مجالين: 

مجال البدن نفسه أو التدين، ومجال الدعوة.
في الســياق األول يتوجه النظر إلى نظر اإلنســان نفســه إلــى ذاته، وضبطه لهــا، ومراقبته 
لحركتها، في ما يتصل بشــأنه الديني، واالحتياط َحتى ال يقع فــي الخطيئة، وتوقي مغريات الدنيا، 

واالنسياق وراءها، فيبتعد عن الدين، وتضعف صلته بخالقه.
وفي السياق الثاني ينفتح المعنى على بعد الخطاب الخارجي لهذا اإلنسان، والوسائل التي عن 
طريقها يتحقق صالحــه، والرؤية للصالح هنا ـ أيضــاً ـ مفتوحة، فالصالح صالح دنياه ومعاشــه، 
وصالح دينه، أو آخرته، فكما أن صالح الدين أو اآلخرة غاية، فإن صالح الدنيا والمعاش ـ أيضاً ـ 

غاية، وفي المعاش قضايا كثيرة معقدة ترتبط بهموم اإلنسان ونفسه ومشكالته.
الســياق األَول ينطلق من منطلق ديني خالص، بل إن خطابه موجه أساساً إلى اإلنسان المسلم، 
ليس ذلك فحســب، لكنه يضيق دائرة الدين ليتــم التركيز على عنصر اإليمــان؛ أي: العالقة بين 
اإلنســان وخالقه، فما الغاية ســوى وعي المســلم بقلبه الذي هو محل إيمانــه، وبذلك يخرج غير 
المســلم، ويخرج كذلك غير القلب والدين، فهما (أي: القلب والدين) واحد، إذ إن الثاني (الدين) 
محلّه في األول (القلب)، وكأن هذا االتجاه يســتذكر الحديث النبــوي بمفهومه القريب: «أال إن في 

الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب».
نحن في هذا السياق الضيق ننظر إلى اإلنســان، على أنّه روح فقط، فحياته الروحية فقط هي 

مشغلته: إيمان وصالح ومعرفة بحقوق خالقه واقتداء بالصالحين...
كما أننا نغفل عن أن الدين (اإلسالم) نفسه يؤّكد مســألة الدنيا في حياة اإلنسان ويجعل منه 

خليفة اهللا في األرض، ويحمله أمانة عمارتها، والنصوص القرآنية في ذلك معروفة.



د. فيصل عبد السالم الحفيان 191فقه اإلنسان في التراث اإلسالمي

أما الســياق الثاني فإن النظرة فيه إلى اإلنســان أكثر توازناً تجمع بيــن إقامة الدين وصالح 
الدنيا، ففقه اإلنســان فقه تفكيره، ومشــكالته النفســية واالجتماعية، وأهم مــن هذين فقه كيفية 
الوصول إليه عبر ســبر حركته الفكرية ونوازعــه ودوافعه، وصوالً إلى إقناعه بوســائل الخروج من 
أزماته، على أن ذاك ال يتم بمعزل عن الدين، ذلــك أن الدين عامل رئيس ومهم، ليس على صعيد 

القلب وحده، بل على صعيد الحراك الحضاري أيضاً.
هذه نظره شاملة ومتوازنة وعميقة، ال تختزل المصطلح وال تصادر آفاق مدلوالت ألفاظه. ولهذا 
فإننا نحسب أن المســتقبل لهذا المفهوم، ألنه هو الذي يرجح من أكثر من جهة: جهة االنفتاح على 
اإلنســان بوصفه إنســاناً قبل االنتماء إلى دين أو اتجــاه، أو فكر، أو مذهب، وجهــة الغايات التي 

يفترض السعي لتحقيقها، وجهة المصطلح نفسه، أعني تركيبه اللفظي.
إن فقه اإلنســان إذا ما َتّم تأصيله مصطلحاً، وحقق التراكم الزمنــي المعرفي تحوله إلى 
علم له موضوعه وقضاياه، ينبغــي أن يوظف عناصر مختلفة من علوم مختلفة، يمكن أن نشــير 

إليها على عجل:

النّص الموحى به: قرآناً وُسنّة صحيحة، وبخاصة ما يتصل بالرؤية التي تضمنها هذا النص  –
لإلنسان، سواء على مستوى بيان نوازعه واتجاهاته، أو على مستوى نهج خطابه.

فهم السلف من العلماء والصالحين وأرباب القلوب للنّص، وما كتبوه في ما يخّص اإلنسان. –

علوم التراث المرتبطة باإلنسان، ونعني علوم النفس واالجتماع بل وعلوم الجسد. –

علوم النفس واالجتمــاع واإلعالم الحديثة، وبخاصــة في مقوالتها التي تنســجم مع الرؤية  –
اإلسالمية لإلنسان.

بهذا يمكن فقه اإلنسان فقهاً حقيقياً، فيتأّسس علم، ويخرج هذا المخلوق الشريف من أزمته.

٭ ٭ ٭
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ــنّة على أنهما من التراث، فالفارق بينهما واضح،  لســنا مع من ينظر إلى القرآن الكريم والس
لكنا في الوقت نفسه ال نستطيع أن نغض الطرف عن أن الرؤية القرآنية تجري في التراث اإلسالمي 

مجرى الدم في جسد اإلنسان.
وأهّم مفردات هذه الرؤية وعناصرها أنها تنظر إلى اإلنســان من حيث هو إنســان، أعني أنها 
تتعامل معه مجردًا من أية صفة أخرى، سواء أكانت ذات صلة بالدين أم لم تكن، فهي تتحدث عنه 
وتخاطبه وتناديه في كثير من اآليات، وبالمناســبة فقد ذكر القرآن الكريم اإلنســان (مفردًا اســم 
جنس) 56 مرة، وذكره جمعاً (اســم جمع) (الناس) 241مرة، ولذلك دالالته، التي ال تخفى، أولها 
وأقربها أن اإلنســان (ابن آدم) مقصود هذه الرؤية وهدفها (قبل أن تلبس ثوب اإليمان) وال أدل على 
ذلك من أنه مكرم من اهللا تعالى ذاته بصريح اآلية بصفته ابن آدم، وبغض النظر عن كونه مسلماً 
 k j i h g f e d c b a ` _ ﴿ ،أو غيــر مســلم
o n m l ﴾ [اإلســراء: 70]. الحمــل: هــو تســخير مخلوقين من مخلوقــات اهللا (البر 

والبحر) بما فيهما وما عليهما لهذا اإلنســان، وليس البر والبحر وحدهما، بل هناك مخلوقات كثيرة 
فضل اهللا تعالى ابن آدم عليها. صحيح أن القرآن يريد أن ينتقــل بابن آدم إلى العبودية هللا تعالى 

والتسليم له، لكن التكريم ـ كما رأيت ـ كان قبل تحقيق النقلة.

إنّ مســألة التصنيف المســبق أو التمييز بين بني آدم غير واردة، على حين تصادر الرؤى 
األخرى (ســماوية كانت أو بشــرية) اإلنســان قبل أن تخاطبه غالباً. ثم إن مــن يتأمل اآليات 
الكثيرة التــي تحدثت عن اإلنســان، يدرك نفــاذ هذه الرؤية في تشــريح أعماقه النفســية، 
وتشــخيص أدواته، فهذا اإلنســان ضعيف، وضعفه ليس طارئاً، بل هو في أصل خلقه ﴿ 5 
6 7 ﴾ [النســاء: 28]، وهو عجــول ﴿ R Q P ﴾ [اإلســراء: 11]، بل إنه خلق من 
العجلــة ﴿ 3 4 5 6 ﴾ [األنبيــاء: 37]، وكفور يتنكر للنعمة فينســاها ويجحدها ﴿ 2 
3 4 ﴾ [اإلسراء: 67]، َحتى إن القرآن ليتعّجب من كفره ﴿ ` c b a ﴾ [عبس: 17]، 

وينعته بأنه كنــود ﴿ y x w v ﴾ [العاديات: 6]، ولذلك فهــو يقابل النعمة بالكفران 
﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [اإلســراء: 83 وفصلت: 51]، وهو جبان إلى حّد الهلع، يطير 
قلبه فزعاً مما قد يصيبــه ﴿ N M L K ﴾ [المعارج: 19]، إنه مخلــوق يعاني من كفره 
وجهله ضعفــه وهلعه وجبنه.. إلخ، فهو في كبد دائــم ﴿ T S R Q P ﴾ [البلد: 4]، وهو 
أيضاً بخيل في أعلى درجــات البخل ﴿ w v u ﴾ [اإلســراء: 100]، وهو إلى هذه الخالل 
مكابر جدل، ال يسلم بالحق ﴿ + , - . / ﴾ [الكهف: 54]، فهو جاهل، بل جهول، 
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َحتى لما يصلح حاله وينفعــه. ويقرن القرآن بين حقيقتي الجهل والظلــم، ليدل على أن جهله 
يصّب في ظلمه، أو ينبع منه، ال فرق ﴿ Ã Â Á À ﴾ [األحزاب: 72].

وخالصة ذلك كله: أنّ اهللا تعالى وحده الذي خلق، هو الذي يعلم أدواء هذا اإلنســان، ما جلّ 
منها وما صغر ﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾ [ق: 16]. وإذا كانت الرؤية القرآنية 
هي رؤية الخالق، أدركنا مدى خطر هذه الرؤية في فقهه من ناحيتين: فقه الداء، وفقه الدواء، في 
آن واحد، الداء الذي رأيت، وهو داء ينعكس بالتأكيد على اإلنســان نفســه، وعلى بني جنسه، وعلى 
الكون حوله. وإذا كان الداء ضعفاً وعجلة وكفرًا وهلعاً وبخًال وجدالً وجهًال وظلماً، فإن القرآن حذره 
من نفسه وأهوائها ووسوساتها، ولفته إلى الشيطان وعداوته، وأكد اختياره ومسؤوليته، وذكره بحاله 

قبل أن يكون شيئاً، وبعد أن خلقه اهللا، ثم بما سيؤول إليه بعد أن تنتهي حياته.

٭ ٭ ٭
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اســتقّرت في وعي المســلمين تلك الرؤية القرآنية، وبذلــوا محاوالت جادة لفهمهــا وتحليلها 
ودرسها، وفقهوا اإلنسان من خاللها، وتجلى ذلك أول ما تجلى في إدراكهم الواعي للتركيبة المعقدة 

له، وضرورة تحقيق التوازن بينها، فكان أن عنوا بجسده، ونفسه، وعقله.

عنوا ِبجسده َحتى ال يقع في المرض (العضوي) وانتشرت في كتبهم مصطلحات في هذا االتجاه، 
منها حفظ الصحــة، الذي يوازي اليــوم الطّب الوقائي، وعنوا بنفســه حتى ينأوا بــه عن المرض 
(النفسي) أيضاً، وتجاوزوا ذلك فوعوا االرتباط بين الجسد والنفس وتبادلهما التأثير صّحة ومرضاً، 

وعنوا بعقله؛ إذ هو مناط التكليف، وألفوا في ذلك جميعاً.

كان علم الطّب ثمرة للعناية بجســده، وكان علم النفس ثمرة للعناية بنفســه، والباب في هذا 
العلم واسع، فلدينا مؤلفات كثيرة تندرج تحت عناوين الزهد والتصوف واألخالق والحكمة وغيرها، 
ونرى تردد صدى الــكالم في العقل عند العلماء المســلمين؛ فقهاء ومحدثين ومتكلمين وفالســفة: 
أحمد بن حنبل والمحاســبي والتميمي، والماوردي وابن الجوزي وغيرهم، وقد ألف الحارث بن أسد 
المحاسبي كتاباً مســتقًال في (ماهية العقل وحقيقة معناه) وعرض له في كتبه، ومنها (فهم القرآن) 
وبنى حوله نظرية، فثّم عقــل غريزة، وعقل فهم، وعقــل بصيرة، والعاقلون عنــده أربع فرق: فرقة 
عقلت فأطاعت، وفرقة عقلــت ثم جحدت كبرًا، وفرقة عقلت ثم طغــت فعميت، وفرقة عقلت ولكنها 
عصــت وضيعت، األولى متفاوتة في درجة عقلها، فمنها من خــاف اهللا، ومنها من خاف منه واجتمع 
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في قلبه اليقيــن والدين، فهذا كامل العقل، وللعقل أدلته: العيــان الظاهر، والخبر القاهر وطريقة 
عمله من اســتحضار وجمع، وألف الكندي رســالة في العقل، وتحدث الغزالــي عن العقل في كتبه، 

ومنها: معيار العلم... إلخ.
وبغّض النظر عن الزوايا التي عرض كل فريق من خاللهــا للعقل، فإن هذا االهتمام يدلّ على 

مكانة هذا المكون الرئيس لإلنسان في التراث اإلسالمي.
إن فقه اإلنسان في التراث تجده في تلك الكتب التي تندرج من وجه َتحت علم الطّب، ونخّص 
تلك الكتب والموضوعات التي تتصل بحفظ صحته، ولدينا سلســلة من الكتب في هذا االتجاه، كما 
نجدها في تلك المؤلفــات والموضوعات التي تتصل ـ على حّد التعبيــر التراثي ـ ِبمصالح األنفس، 

وأيضاً في ما يتصل باتجاهاته العقلية ونوازعه الفكرية، ومسالك تدبره ألموره.

٭ ٭ ٭

إنّ فقه اإلنسان هو الذي يصل بنا في نهاية األمر إلى أن له كرامة، وحقوقاً، وحرمات، بعيدًا 
عن التمييز والتصنيف والتقييم، وإن فقه اإلنســان لنفســه ووعيه بها هو الكفيل بتصحيح سلوكه 
ورؤيته لآلخر وللوجود من حوله، وهو ما ينتهي به إلى حلّ إشكالية العصر الذي نعيش، إشكالية 
التواصــل بين األجناس والطوائف والجماعات اإلنســانية، والحّد من درجــة الصراع الذي يتوتر 

يوماً بعد يوم.
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يذهب الفكر اإلسالمي المعاصر في النظر إلى العالقة بين اإلسالم وبين حقوق اإلنسان مذاهب 
شتّى، مذاهب نرى أن النظر فيها يحملنا على تصنيفها في موقفين اثنين متمايزين. موقف أول: يرى 
أن في الشرع اإلسالمي، متى أمعنا النظر، قوالً بحقوق اإلنســان على النحو المتعارف عليه عالمياً، 
بل إن اإلســالم كان ســباقاً إلى إقرار المبادئ والكليات التي تؤصل تلك الحقوق، وترسي الدعائم 
التي تقوم عليها. وموقف ثــان: يقف على الطرف النقيض، يذهب إلى أن منظومة حقوق اإلنســان، 
على النحو الــذي تنجلي فيه في الخطاب الغربي المعاصر، منظومــة تتصل بالعالم الغربي وتطوره 
مجتمعاً ودولة وفكرًا، وتذهب إلى أن بوناً شاســعاً يقوم بين تشــريع يكون فيه الخالق 8 المرجع 
واألساس وتشريعٍ آخر ال يقّر بوجود اإللٰهيّة ويحكم بآدمية اإلنســان مرجعاً وحيدًا ومطلقاً في إقرار 
الحقــوق والواجبات، وتعيين المبــادئ والكليات التي ينتظم الوجود البشــري بنــاء عليها. قد يلزم 
التنبيه أن هــذا الرأي عنــه ينتج عنه عند الغــالة (دعاة التطــّرف األقصى الحامــل على اقتراف 
اإلرهاب) موقف يقول بالتناقض التام والمطلق بين الشــرع اإلســالمي، وبين الحقــوق التي تقرها 

المواثيق والبيانات العالمية لحقوق اإلنسان.
الحقّ أن في الموقف األخير انحرافاً عن اإلسالم في كليته، وابتعادًا عن الخطاب القرآني 
وروحه، وخروجاً عن النهج النبوي فضًال عما فيه من رفض أعمى لكل ما أقره فقهاء اإلســالم 
ثمرة اجتهادات تتوافر لها شــروط الصحة الشــرعية، ومــا ذهب إليه النابهــون من مفكري 
اإلســالم. ولكن الحقّ أيضاً أن جوانــب من النقص والقصور تشــوب كال الموقفين المشــار 
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ا يستدعي تنقيحاً وتوضيحاً تطمح ورقتنا هذه إلى اإلسهام في بعض منه، في الوقت  إليهما، ِمم
ا يبعدنا عن  الذي تــرى أن خطاب الغلوّ األعمى ال يقتضــي عناء التنبيه إليه، أو إن ذلــك ِمم

القصد المطلوب.
نريد لورقتنا هذه أن تكون تدليًال على مواطن قوية من االهتمام باإلنسان في إطالقه في الفقه 
اإلسالمي، واالنشغال بأمور كان المعتقد أن االنشــغال بها يكفل لإلنسان الحرية والكرامة، ويضمن 
لــه بالتالي الحقوق اإلنســانية األولية. ثُم إن طبيعــة المعالجة التي نقوم بها، وكــذا النظرة التي 
تصدر عنهــا تقتضيان منا وقفــة أولى عند مغزى اإلنســان وحقوقه في المنظومــة العالمية لحقوق 
اإلنسان (ما دام القول في حقوق اإلنسان اليوم يســتدعي معرفة المنظومة على حقيقتها أوالً والقول 

فيها ثانياً برأي واضح).

ووقفة ثانية: يكون بها اســتخالص المضامين الكبرى للحقوق اإلنســانية في خطاب التشــريع 
ــنة، واإلجماع، ثُم في أصول التشــريع الفقهي أو في  اإلســالمي في كلياته األســاس: الكتاب، الس
الخطاب األصولي الفقهــي. ووقفة ثالثة: هي جوهر البحث ومداره، عند فقه التشــريع اإلســالمي 

للحقوق والحريات في اإلسالم.

فإذا كان ذلــك فنحن نحبذ إلقاء نظرة تأملية على جوانب من التاريخ اإلســالمي العيني حيث 
كانت الحقوق والحريات في محــك التجربة لنخلص، في نهاية البحث، إلــى خاتمة إجمالية تكون 

فيها اإلبانة عن الرأي الذي نعتقده.

٭ ٭ ٭
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نقصد بالمنظومة العالمية لحقوق اإلنسان مجموع اإلعالنات والمواثيق العالمية، وأخصها عندنا 
أربعة: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر يوم 1789/8/24.

ـ وثيقة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادرة عن األمم المتحدة في 1948/12/10م.
ـ جملة اإلعالنات المتصلــة بحقوق الطفل الصادرة منذ مطلع عشــرينات القرن الماضي وكان 

إعالن يوم 1959/11/20 تتويجاً لها.
ـ معاهدة إلغاء كل أشــكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها في الجمع العام لألمم المتحدة 

في 1979/12/18م.
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وال يتعلق األمر في هذه الوقفة بعمل تحليلي يتناول مضامين مكونات المنظومة المذكورة ويشرح 
مقتضياتها التشريعية كما أنه، بطبيعة الحال، ال يستهدف المقارنة بينها بالكشف عن جملة الشروط 
التاريخية واالجتماعية والفكرية التي كانت تحيط بكل جزء من مكوناتها تنشد إلقاء أضواء كاشفة، 
تتوخى اإليجــاز والتركيب، قصد إبراز مفهوم «حقوق اإلنســان» والكشــف عن داللتــه واإلبانة عن 

الوحدة العضوية الموجودة أو المفتقدة التي تربط بين أجزائه ومكوناته.
يقتضي استخالص داللة مفهوم «حقوق اإلنســان» النظر في التاريخ الغربي الحديث والمعاصر 
في كافة الجوانب التــي تتصل بالوجود السياســي واالجتماعي والمعرفي. يفيد هــذا النظر حدوث 
تحوالت كيفية شملت األصعدة الثالثة المذكورة كان عنه انبثاق األزمنة الحديثة في معانيها الشاملة. 
نشــير إلى العالمات األكثر تأثيرًا فــي الوجود السياســي واالجتماعي والمعرفــي فنذكر الخطوط 

العريضة التالية:
- الحــروب األهلية التي عرفتها كل من فرنســا وبريطانيــا وهولندا وتكون المــدن والكيانات 

الجديدة (ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا...).
- الصراع بين الكنيسة والطبقة األرســتقراطية من جانب، والطبقة البورجوازية الحاملة لقيم 

جديدة في السياسة واالجتماع والمعرفة من جانب آخر.
- الصراع، داخل الكنيســة المســيحية، بين الكاثوليكية والبروتســتانية ـ وهو الصراع الدموي 
العنيف الذي كان عند نشــوء مبدأ التسامح (أحد القواعد الكبرى التي تحكم الممارسة الدينية في 

الغرب األوروبي منذ مطلع القرن السابع عشر).
ـ تنامي الدعوة إلى الفصل بين مجاالت السلط الكبرى الثالث: التشريعية، القضائية، التنفيذية.

ـ القــول بين التمايــز، في الوجود السياســي، بين المجتمــع الديني (= اإلكليــروس والنظام 
الكنســي التراتبــي الذي يجعــل ســلطة البابــا علــى رأس الهــرم الدينــي) والمجتمــع المدني 
(= تمييزًا له عــن المجتمع الديني، وليس المجتمع المدني في المعنــى المتداول اليوم الذي يفيد 
التمايز عن الدولة من جهة وعن المجتمع السياسي من جهة أخرى). كما يقوم، في الوجود الروحي 

والمعرفي، على التمييز بين مجال العقل واإليمان.
ـ القول بآدمية السلطة السياسية (وهو ما يعني نفي الطبيعة القدسية عنها)، إقرار مبدأ تداول 
السلطة على أســاس التوافر على األغلبية الذي يجيز امتالك الســلطة التنفيذية من جانب وإعطاء 
الحق في مراقبتها لألقلية من جانب آخر. واألمران معاً (آدمية الســلطة السياســية وتداولها) يقوم 

بموجب قاعدة التعاقد االجتماعي بين األطراف السياسية المتصارعة ضرورة.
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إذا ما ألقينا بعد ذلك نظرة ســريعة على أقدم النصوص التي تتصل بحقوق اإلنسان ومراعاتها 
في األزمنة الحديثة (والقصد به «اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان والمواطــن») فنحن نجد جملة 

نقط تستقطب انتباه مؤرّخ الفكر نوجزها كما يلي:
ـ نقرأ في الديباجة أن السبب األساس في الشقاء العام لإلنسان، وفي فساد الحكومات يؤّدي 
إلى نســيان وجهل أو تجاهل حقوق اإلنســان. وهذا القول يســتوجب منا إثارة االنتباه إلى أن نقلة 
نوعية تحدث في اإلعالن المشــار إليه. ذلك أن المعتاد، عند فالسفة القانون ورجال التشريع في 
العهود الســابقة على الثورة الفرنســية (اإلعالن المذكور أتــى أربعين يوماً بعــد الحدث الرمزي 
المتمثل في االســتيالء على سجن الباســتيل في 14 يوليوز 1789) هو الحديث عن حقوق البشر أو 
باألحرى، حقوق الناس ـ وبالتالي فإن «حقوق اإلنســان» خطاب جديــد يتجاوز األلفاظ نحو معاني 
جديدة. وإدراك الجدة فــي المعاني يقوم في التعرف على المضامين التــي يحملها حديث التعاقد 
االجتماعي عند فالســفة القرنين السابع عشر والثامن عشــر (جون لوك، باروخ اسبينوزا، طوماس 
هوبز، جان جاك روســو). أخص تلك المضاميــن: القول بالحقوق الطبيعية لإلنســان، وهي حقوق 
ال تقبل التفويت، إرجاع الســيادة فــي التعاقد االجتماعي لإلنســان باعتباره كائناً حــرًا، عاقًال.. 
وبالتالي مواطناً.. وهذا القول األخير ال يستقيم إال متى َتّم االتفاق على أن السلطة السياسية سلطة 

آدمية، غير مقدسة وال خالدة.
ـ تنــّص المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان على مركزية اإلنســان في الكون، 
وهذا ما يكســب القول أن الســيادة توجد في اإلمكان داللته التامة، يتأكد هذا المعنى في الحديث 
عــن اإلرادة العامة واعتبار القانون األســمى تعبيــرًا عن تلك اإلرادة على النحــو الذي يخصص له 

اإلعالن مادة كاملة.
ـ نقول على ســبيل اإليجاز: إن أغلب المواد األخــرى تدور حول مبــادئ المواطنة والحرية في 

تجلياتها السياسية والمذهبية واالجتماعية.
وإذا ما نظرنا بعد ذلك نظرة فاحصة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (1948)، وطلبنا من 
المفاهيم ما كان جديدًا، لم يذكره اإلعالن المصاحب للثورة الفرنســية، والتمسنا من العالمات ما 
يشــي بحدوث نقلة نوعية جديدة فكانت تعبيرًا عن الضمير اإلنســاني عامة (الغربي خاصة) بعد أن 

وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، فنحن نسجل ما يلي:
ـ حديثاً عن العائلة البشرية (= اإلنسانية).

ـ الصداقة بين األمم.
_ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.
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ـ االحترام العالمي والفعلي لحقوق اإلنسان والحريات العامة.
ـ إدانة الرّق والتعذيب.

ـ االعتراف بالشخصية القانونية للفرد.
ـ المســاواة أمام القانون والحق فــي المحاكمة العادلة أمام قضاء غيــر متميز مع إقرار مبدأ 

البراءة األصلية ما لم تثبت التهمة.
ـ حماية الحرية الشــخصية (العائلة، المســكن، المراســالت)، حرية التنقــل، الحق في حمل 
جنســية معلومة وكذا الحق في تغييرها، الحق في الفرار من االضطهــاد وطلب اللجوء إلى بلد آخر 

غير البلد األصلي.
ـ ضمان جملة الحريات التي تتصل بتكوين أســرة، والمشــاركة في الحيــاة العامة، والحق في 

التعبير والرأي واالعتقاد.
وحيث إن المقام قد سمح لنا في لقاء الدورة الماضية بالوقوف عند أهم المواثيق التي تتصل 
بالمرأة في المنظومة العالمية لحقوق اإلنســان (وكذا بحقوق الطفــل من حيث ارتباط تلك الحقوق 
بحقوق المرأة) فنحن نكتفي باســتخالص النتائج الكبرى التي ننتهي إليها من النظر إلى اإلنســان 
وحقوقه في الناظم الذي يجمــع بينها في كل من الفكر الحقوقي الوضعي الحديث والفكر الحقوقي 

الوضعي المعاصر، فيجعل منها منظومة واحدة وكًال منسجماً. أخّص تلك النتائج عندنا ثالث:
ـ مصدر التشريع وغايته في المنظومة العالمية لحقوق اإلنسان هو اإلنسان ذاته.

ـ تعكس المنظومة العالمية لحقوق اإلنســان تطور الوعي اإلنساني بالروابط الحقوقية بين بني 
اإلنســان. فهي، من جهة أولى، تعبير عن تاريخية ذلك الوعي وتطوره (إلغاء التعذيب، التأكيد على 
ممارسة الحريات العامة كاملة، القول بالحق في الجنسية وفي المحاكمة العادلة حين المقاضاة... 
كلها مفاهيم لم تكن واردة في اإلعالن العالمي األول «حقوق اإلنســان والمواطن»)، وهي، من جهة 
ثانية، احتجاج ظلم الظلم والطغيان في مختلف أشــكالها وفي مختلف أنماط الوعي بهما. وهي، من 

جهة ثالثة وأخيرة، تعبير عن تطلع اإلنسان إلى غد أكثر عدالً وإنصافاً وتكريماً لإلنسان.
ـ المنظومة العالمية لحقوق اإلنســان (مع الناظم الذي يجمع بينها) ال تمثل كال واحدًا نهائياً، 

بل هي اجتهاد مفتوح له تجليات مختلفة وتعبيرات قانونية شتى.
ـ اجتهاد في توضيح معنى العدل ذاته، بل وفي الداللة األخيــرة للمعاني التي يحملها المفهوم 

ذاته: حقوق اإلنسان.

٭ ٭ ٭
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كليات التشــريع اإلســالمي عندنا هي، بطبيعة األمر، أصول أدلة األحــكام أو أصول الفقه كما 
ــنة واإلجماع واالجتهــاد من حيث هي  يقال في االصطــالح. إنها، فــي عبارة أخرى، الكتــاب والس
المرجعيــات العليا في التشــريع باعتبار ترتيب تصاعــدي من األدنى (= االجتهــاد أو إعمال العقل 
الفقهي)، إلى األعلى (= القرآن الكريم). ولكن كليات التشــريع هي، في نظرة مغايرة ألصول أدلة 
األحكام تتوخى الوقوع علــى «روح القوانين»، الخطاب القرآني، الخطاب النبوي، الخطاب األصولي 

(= نسبة إلى أصول الفقه).
في ضوء هــذا التمييز (أو باألحــرى: التدقيق) الجديد يكــون لنا أن نطرح الســؤال المزدوج 
التالــي: ما صورة حقوق اإلنســان في كليات التشــريع اإلســالمي، وما نحو أو أنحــاء تمايزها عن 

المنظومة العالمية لحقوق اإلنسان؟
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يميز علماء األصول في الخطــاب بين أربعة أنواع: خطاب عام يراد بــه عام. وخطاب خصوص 
يراد به خصوص. وخطاب عموم يراد به خصوص. وخطاب خصوص يراد به خصوص. ومنطق القول 
يقضي بأن النوع األول من الخطاب يكون مطلقاً شــامًال، والشأن كذلك في القرآن الكريم إذ يتعلق 
األمر بالجنس البشــري. ذلك أن كلما تعلق باإلنســان مــن حيث هو جنس، أو بمــا كان جمعاً وهو 
«الناس» فإنه يكون مطلقاً يشمل اإلنســانية جمعاء، يعني أبناء آدم من حيث هذه النسبة، وال يكون 
منحصرًا في فئة المؤمنين وال يخّص به المســلمون. ونحن، إذ ننظر اليوم في حقوق اإلنســانية وما 

اتصل بهذا المعنى فنحن نجد أن الخطاب الرباني يأتي دوماً في صيغة العام المطلق العمومية.
أّول الحقوق اإلنســانية، وال شــّك في ذلك، هو الحّق في الحياة، والنفس اإلنسانية، من حيث 
هي كذلك، واحدة يتســاوى في التوافر عليها المؤمن والكافر، والمسلم وغير المسلم. يقول تعالى: 
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
3 4 5 ﴾ [المائــدة: 32]. والخطاب هنا لإلنســان مطلقاً، أياً كان دينــه وديدنه. وعن هذا 
الحــق األول يكون حق ثــاٍن، أو أقلّ إنه الوجه اآلخر للحق الســابق، وهو الحق في التســـاوي في 
 T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ اإلنســـانية 
U ﴾ [الحجرات: 13]. ثُم إن حقاً ثالثاً، أو قل إن شــئت إنه الحقان األوالن في اجتماعهما وقد تمت 
صياغتهمــا في حق واحد، وهو الحقّ في المســـاواة في الحقوق اإلنسانية بين المسلمين وغيرهم. 
 Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :يقول عز من قائــل
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 3 2 1 0/ . - , + * ❁ ( ' & % $ #" ! ❁ Ç
4 5 6 7 8 ﴾ [النســاء: 105 - 107]  والمفسرون يذكرون في أســباب نزول اآليتين حكاية 
معروفة تفيد أن جيراناً مســلمين ألحد اليهود ســرق درعاً، أّيام النبّي ژ ، وأراد أن يلصق التهمة 
باليهودي، وإذا بدا من الرســول الكريــم ميل إلى إلصاق التهمة باليهــودي؛ فعاتبه اهللا تعالى على 

النحو الذي نقرأ في اآليتين الكريمتين.

والقرآن الكريم يقرر حقاً رابعاً هــو حق المساواة في الحقوق القانونية والقضائية. يقول عّز 
وعال: ﴿ © µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ¸ ¹ ﴾ [النســاء: 58]. 
وغني عن البيان أن الخطاب في اآلية خطاب عموم يراد به عمــوم. ونحن إذ نتدبر في معاني اآلية 
الكريمة: ﴿ z y x } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
̧ ﴾ [المائــدة: 8]، فنحن   ¶ μ ´ ³ ²± ° ¯® ¬ « ª ©¨ §
نتبين أن الخطــاب فيها، وإن كان منحصرًا في دائرة المؤمنين وحدهم، فإنه مطلق العموم من حيث 
فحواه. والمولى يقرن التقوى بإقامــة العدل حتى وإن كان من «قوم» (أي: من بعض الناس، مؤمنين 

كانوا أو كفارًا) يحمل ظلمهم على غير ذلك.

جماع القول: إن الخطــاب القرآني، كلما كان األمر متعلق بمراعاة اإلنســان وحفظ حقوقه من 
حيث هو كذلك، يكون خطاباً عاماً مطلق العمومية يشــمل اإلنســانية جمعاء على النحو البليغ الذي 
 j i h g f e d c b a ` _ ﴿ :تفيده آية التكريــم

o n m l k ﴾ [اإلسراء: 70].
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تكشــف قراءة األحاديث الصحيحة عن احتفال باإلنســان من حيث هو كذلك، بغض النظر عن 
نوعه وجنســه ودينه. فالناس في الخطاب النبوي متساوون في اإلنســانية، وهم سواء أمام الحقوق 
ــنة النبوية، أوالً وأساساً، توضيح لكتاب اهللا وتفصيل لمطلقه  التي يكفلها لهم القرآن الكريم والس
وعامه بسن القواعد العامة والمبادئ الكلية المســتمدة من القرآن، وتقديم األدلة بالسلوك الفعلي 
ــنة من الكليات والمبادئ العامة التي تتصل بالســلوك البشــري  العملي. من الطبيعي أن ما في الس
ــنة (حديثاُ  وتعيين وضع اإلنســان ومكانه في الكــون هو ما في القــرآن الكريم. غير أننا نجد الس
وفعًال) ما يضفي على القول في اإلنســان وما له مــن الحقوق التي تتصل بماهيته اإلنســانية مزيد 
وضوح وارتباط بالســلوك البشــري. ونود في هذه الفقرة أن نقتصر على ذكر حديث (أو طرف منه 

باألحرى)، وأن نقف عند داللة فعل نبوي كريم أقرته كتب الصحيح (أو أحدها كصحيح البخاري).
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ورد عن النبّي الكريم ژ ، قوله: «ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفســه». والفهم 
الضيق لألخوة، فــي الحديث الشــريف، يحصر اإلخوة في دائرة االشــتراك في اإلســالم، وفحوى 
الخطاب يجعل الشرط ممتدًا فيشــمل اإلنســانية جمعاء على نحو ما يذهب إليه أحد علماء مقاصد 
الشريعة اإلسالمية وهو المرحوم عالل الفاسي في كتابه «مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها»(1).
أما الفعل النبوي الدال على تكريم اإلنســان وتعظيم الروح اإلنسانية فإنني أستمده من الحديث 
الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الجنائز إذ يروي عن معاذ بن فضالة فيقول: «مّرت بنا 
جنازة فقام لها النبّي ژ وُقمنا به فقلنا: يا رســول اهللا: إنها جنازة يهــودي. قال: إذا رأيتم الجنازة 
فقوموا». ويروى في حديث آخر عن عبد الرحٰمن بن أبي ليلى أنه قال: «كان سهل بن حنيف وقيس بن 
ســعد قاعدين بالقادســية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل األرض، أي: من أهل 

ة فقاال: إن النبّي ژ مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنّها جنازة يهودي فقال: أليست نفساً؟». الذم
النفس اإلنسانية واحدة، نفس يهودي كانت أو غير ذلك، ومن حيث هي كذلك فهي تستحق اإلجالل 
والتعظيم لشــأنها، وعالمتهما الوقــوف لها حين مرور جنازتهــا بالقوم وهم جالســون. لعلّ في هذين 
النموذجين من الخطاب النبــوي (فعل النبّي خطاب دال، وفعل النبّي الكريم يعادل ما صح عنه من قول 

سواء بسواء كما نعلم) ما يجعل الصورة واضحة، صورة حقوق اإلنسان ومراعاتها في الخطاب النبوي.
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يجــوز القول إجماالً إن مدار التعليل في اســتنباط حكم الشــرع (فيما لم يكــن فيه نص قطعي 
الداللة من كتاب وال ُسنّة ولم يعقد عليه إجماع من المتقدمين من علماء األمة) هو توخي المصلحة، 
مصلحة الخلق. القاعدة الذهبية يلخصها قول المجتهد: «حيثما كانت المصلحة فتم شــرع اهللا». من 
البديهي أن المصلحــة العليا للخلق ال تتصل البتة مع ما كان حرامــاً، وال تلتقي إطالقاً مع ما يمكن 
إلى ارتكاب ما كان قول الشرع فيه بالتحريم قاطعاً. ثُم إن اطمئناننا إلى هذه القاعدة الذهبية يكون 
ا يتصل به بدوره بروح التعليل. (تعليل األحكام التي يســلمنا إليها  مع إحضار مبدأ عام آخر، هــو ِمم
االجتهاد الشرعي، االجتهاد على شروطه المعلومة)، هذا المبدأ هو شمولية الدعوة اإلسالمية للبشرية 
جمعاء، فذلك الشــمول واإلطالق هــي جوهر الخطاب القرآنــي (على النحو الــذي ألمحنا إليه في 
حديثنا، أعاله، عن حقوق اإلنسان في الخطاب القرآني). يقول أبو إسحاق الشاطبي في هذا المعنى:

«الشــريعة بحســب المكلفين عامة، بمعنى أنه ال يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية 
بعض دون بعض (...) والدليل على ذلك ـ مع أنه واضح ـ أمور: أحدها: النصوص المتضافرة كقوله 

عالل الفاسي، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، مكتبة الوحدة العربية، (د. ت)، الدار البيضاء، ص 231 - 234.  (1)
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 u t s r ﴿ :[ســبأ: 28]. وقوله ﴾ { z y x w v u ﴿ تعالى
y x w v ﴾ [األعــراف: 158]. وقولــه عليه الســالم: «ُبعثت إلى األحمر واألســـود»، 
ا يدل علــى أن البعثة عامة ال خاصــة...). والثاني: أن األحكام إذا كانت  وأشــباه هذه النصوص ِمم
موضوعــة لمصالح العباد، فالعباد بالنســبة إلى ما تقتضيــه من المصالح مــرآة، فلو وضعت على 

الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطالق»(1).
متى تبينّا أن المقصد األســنى للشــرع توّخى مصلحة العباد، وتيقنّا أن البعثة المحمدية تحمل 
على العموم ال على الخصوص، وأنها مطلقة شاملة في خطابها إلى اإلنسانية، فهي في ذلك على هدى 
الخطاب القرآني وهي تفسيره الواضح وهي تفصيل ما ورد فيه مجمًال ـ أمكننا أن ندرك أمرًا جديدًا 
ينبني على ما ســبق وكان في إمكان فهمنا البشــري أن يدرك قاعدة كلية أخرى، قاعدة يجوز القول 

فيها إنها تلقي على «المصلحة» أضواء كاشفة فتكون جلية ال لبس فيها وال تردد في فهم معانيها.
«األفعال بالنســبة إلى حق اهللا تعالى وحق اآلدمي ثالثة أقسام. أحدها: ما هو حق اهللا خالصاً 
كالعبــادات، وأصله التعبد (...) والثاني: ما هو مشــتمل على حق اهللا وحــق العبد والمغلب فيه حق 

اهللا. والثالث: ما اشترك فيه الحقان وحق اهللا هو المغلب، وأصله معقولية المعنى»(2).
ال يخفى أن هذا القول يقتضي أمرين اثنين؛ أولهما: إقرار التمييز الفقهي الثالثي في الحقوق 
القاضي بأن الحقوق ثالثــة أنواع: حقوق اهللا، حقوق العبد، حقوق مشــتركة بين اهللا والعبد. وثاني 
األمرين: اقتضاء التمييز الفقهي الثالثي اســتحضار القاعدتين الذهبيتين المذكورتين أعاله: شرع 
اهللا الذي ينشــده االجتهاد (من حيث إنه يتوخى الفهم عن اهللا وعن رسوله الكريم حتى تدرك روح 
الشــرع) يكمن حيث تكون المصلحة. عموم الدعوة المحمدية وإطالقها، فهي تشمل البشرية جمعاء. 
إذا تقررت لنا هذه األمور كلها أمكن لفهمنا البشــري أن يرتقي فيدرك فحــوى قاعدة كلية ذهبية 
جديدة تقتضي بأن الشريعة تتوخى حفظ كليات خمس هي: الدين، العرض، المال، العقل، النفس.
الحقّ أننا، أمام القواعد الثالث المتقدمة، (إطالق الدعوة المحمدية وشــموليتها، اقتران شرع 
اهللا بوجود مصلحة الخلق، التمييز الثالثي في الحقوق وتعيين الروابط بينها) «روح قوانين» تشــرع 
الكليات العامة الســامية لمبدأ «حقوق اإلنســان ومراعاتها» كذلك يكتمل حقل حقوق اإلنســان في 

كليات التشريع اإلسالمي، ويتحدد مجاله وتتوضح آفاقه ومسالكه.
واآلن ما الشــأن، بعد هذه التمهيدات الضرورية، في فقه التشريع اإلسالمي للحقوق والحريات 

في اإلسالم ـ مدار بحثنا هذا وجوهره؟

أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، (أربعة مجلدات)، دار المعرفة، (د. ت)، بيروت، 245/2.  (1)
المرجع السابق، ص 319.  (2)
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ال غرو أن الفقيه الشــافعي أبا الحســن الماوردي يمثل في كتابه األشــهر «األحكام السلطانية» 
الصــورة األكثر قوّة وجالء لما يصح نعته بفقه التشــريع اإلســالمي. وقد يلزم أن نوّجــه االنتباه إلى 
سمتين اثنتين َقل احتفال الدارســين بهما مع كثرة الرجوع إلى الماوردي وإلى «األحكام السلطانية». 
فأّما الســمة األولى فهي: أن في الكتاب استيعاباً تاماً لما نعتناه في القســم السابق بكليات التشريع 
اإلســالمي. ذلك أنّ قراءة الكتاب ومتابعة أبى الحسن الماوردي في تشريعاته ألحكام اإلمامة العظمى 
والوزارة (بنوعيها: التفويض والتنفيذ) وأحكام اإلمارات المختلفة، وكذا في األبواب األخرى التي تتصل 
بأحكام األرض ونظم اســتغاللها، ثُم في الباب االختتامي الجامع المخصص ألحكام الحسبة ـ قراءة 
الكتاب تشــي بامتالك صاحبــه لناصية فقه األصول، وتمكنــه من تمثله على النحــو الذي يجعل منه 
مجتهدًا من الطــراز العالي، بل رائدًا يحمل، عن جدارة، لواء الســبق والريــادة. الكليات والمقاصد 
والنظريات في ســماء أصــول الفقه تغدو، في ممارســة التقعيد الفقهي العملي لألحــكام التي تتصل 
بالوجود العيني للبشــر في المحيط اإلسالمي، فقهاً عملياً وتشــريعاً مفرغاً في ضوابط وقوانين دقيقة 
وواضحة معاً. وأما السمة الثانية فهي: أن صاحب «األحكام السلطانية» يوفق، أقصى عالمات التوفيق، 
في صياغة بناء هندســي دقيق اإلحكام شديد التماســك من جهة الفقه التشــريعي. أحكام المؤسسة 
السياســية العليا (مدار البناء وقاعدته)، أي: الخالفة. ثُم أحكام الســلطة السياسية التي تجمع بين 
أطــراف من الســلطة العليا (تنالها مــن الخالفة تفويضــاً)، وتلك هــي وزارة التفويــض، واألحكام 
الضرورية لممارسة التنفيذ على النحو الذي تتصدى له وزارة التنفيذ (وهذه تقبل التوزيع في وزارات 
تتعدد مهامها حســبما تقتضي األحوال ذلك)، ثُم أحكام اإلمارات المختلفة (القضاء، الجيش، الشؤون 
المالية)، فأحــكام التنظيمات االقتصادية، حتى نبلغ القاعدة العريضــة للبناء الهرمي، أي: تلك التي 
تتصل بالتشــريع ألحكام الوجود االجتماعي في الحياة اليومية في المدينة اإلسالمية على النحو الذي 

ن يساكنونهم. توجد عليه: من حيث إنها تضم أقواماً من المسلمين وغير المسلمين ِمم
ال شــّك أن تبيّن حال حقوق اإلنســان وحرياته والحكم، ســلباً أو إيجاباً، على انشــغال الفقه 
اإلســالمي بتلك الحقوق والحريات يكون بالتقصي الكامل لتلك الحال في مختلف محطات التشريع: 
انطالقــاً من أحكام اإلمامة العظمى، وانتهاء بأحكام الحســبة. إنها، ال شــك في ذلــك، ُتْطلَُب في 
تضاعيف األبواب العشــرين التي تنتظم في «األحكام السلطانية». غير أننا ال نرى فائدة عظمى في 
ِد القصد واألهداف، إذ إن أقل ما يترصد محاولة مماثلة من األخطار هو  ذلك في مقال صغير ُمَحد
ابتعادها عن جوهر المطلــب ودقة الموضوع وفرارها إلى عمومات ليس من شــأنها أن تســعفنا في 
االقتراب من قضية حقوق اإلنســان من حيــث إنها تتصل، من جهة أولى، باإلنســان مطلقاً (أّياً كان 
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دينه واعتقاده) وتتصل، من جهة ثانية، وهو اآلكد، بالوجود العيني يعني بالحياة اليومية، وبالمعيش 
المشــترك. الحق أن جالء هذه المعانــي كلها، وتقديم األدلــة العملية على قــوة وحضور االحتفال 
باإلنســان وحقوقه أو الحكم بقصور ضعف (وربما اختفاء) ذلك الحضور كل ذلك يسعفنا به النظر 

في الحسبة وأحكامها.
يعطي فقهاء اإلســالم (وليس الماوردي وحده) التعريف العام التالي للحسبة: «أمر بالمعروف 
إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكــر إذا ظهر فعله». وغني عن البيان أن ترك المعروف واتباع المنكر 
يتصالن بالسلوك اإلنســاني، سلوك الفرد وسلوك الجماعة داخل المدينة اإلسالمية. إنه، كما ذكرنا 
في الفقرة أعاله، حال (فعــل أو ترك للمعروف أو للمنكر) يتصل باليومــي والمعيش، كما نقول في 
لغتنا اليوم. يمكن القول، في عبارة أخرى، إنه يتصل بالوجود العيني للبشــر، وليس أبلغ في التعبير 
عن حال الحريات ومراعاة حقوق اإلنســان أو التفريط فيها (إن لم نقل التنكر لها واإلساءة إليها) 
من الســلوك البشــري، داخل االجتماع البشــري، في المدينة الواحدة حيث تختلط األقوام والفئات 

والجماعات، وتتضارب المصالح، وتتقاطع الملل والنحل وتختلف الديانات.
يقول الماوردي في بسط معنى الحسبة وداللتها: «فأما األمر بالمعروف فينقسم ثالثة أقسام: أحدها: 

ما يتعلق بحقوق اهللا تعالى، والثاني: ما يتعلق بحقوق اآلدميين، والثالث: ما يكون مشتركاً بينهما»(1).
قد نكون، توطئة للتحليل، في حاجة إلى توضيح مفهومي يتّصل بلفظ «اآلدميين».

رُب سائل يتساءل: لماذا يأتي الحديث عند فقهاء اإلســالم عامة عن «اآلدميين» وال يرد لفظ 
اإلنســان، مع ورود الكلمة في كال الخطابين القرآني والنبــوي؟ والجواب عندنا ال يكمن في اإلتيان 
بشروح وتفسيرات نعتمد فيها داللة اللفظ العربي لغة وبالغة، بل إننا نريد للجواب أن يكون تنبيهاً 
إلــى حمولة عبارة «حقوق اإلنســان» فــي المنظومة العالمية، ذلك أن «اإلنســان»، فــي المنظومة 
المذكورة هو (كما نبهنا على ذلك ســابقاً) مصدر التشــريع ومداره. وفي هذا، وال شــك في ذلك، 
اختالف جوهري مع ما الشــأن عليه علــى النحو الذي وقفنا عنده في القســم المخصص للقول في 
«كليات التشريع اإلسالمي». «اآلدميون» لفظة تحمل معنى ال يخفى، ال من حيث إنها تحيل إلى آدم، 
أول الكائنات البشرية فحســب، بل من حيث إنها تنطق بأن آدم مخلوق من اهللا تعالى. يمكن القول 
إذن إن عبارة «حقوق اآلدميين» تقتضي إفادة الحمولة التــي ال تنفك العبارة عنها: حقوق الكائنات 
البشــرية باعتبارها مخلوقات تقتضي وجود الخالق. ومن حيث هــذا االقتضاء فهي تحمل على القول 

بحقيقة أخرى، وهي أن المرجع األعلى في التشريع يكون هو الخالق، وهو اهللا تعالى.

أبو الحســن الماوردي، األحــكام الســلطانية والواليات الدينية، نشــرة النعســاني، القاهرة، الطبعــة األولى، 1909،   (1)
ص 243.



الفقه الحضاري، فقه العمران206 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

بعد هذا االستطراد التوضيحي الذي اقتضاه ســياق القول في داللة الحسبة (نقول مرة أخيرة: 
من حيــث إنها تتصل باليومي والمعيش داخل المدينة اإلســالمية، في الوجود العيني للبشــر) نتابع 
بســط الماوردي ألحكام الحســبة (ندع جانباً ما كان متصًال بحقوق اهللا تعالى). نقرأ: «فأما األمر 

بالمعروف في حقوق اآلدميّين فضربان: عام وخاص».
ا العام فكالبلد إذا تعطل شــربه، أو اســتهدم ســوره، أو كان يطرقه بنو السبيل من ذوي  فأم»
الحاجات فكفوا عن معونتهم. فإن كان في بيت المال مــال، لم يتوجه عليهم فيه ضرر أمر بإصالح 

شربهم، وبناء سورهم، وبمعونة بني السبيل في االجتياز بهم ألنها حقوق تلزم بيت المال دونهم».
«وأما الخاص فكالحقوق إذا ُمِطلَْت، والديون إذا أخرت، فللمحتســب أن يأمر بالخروج منها مع 
المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق، وليس له أن يحبس بها ألن الحبس حكم، وله أن يالزم عليها 

ألن لصاحب الحق أن يالزم. وليس له األخذ بنفقات األقارب الفتقار ذلك إلى اجتهاد شرعي»(1).
النظر بمنظار الكليات الخمس (التي كان قصد الشــارع حفظها) في الحقوق المتضررة يسلمنا 
إلى القول بأنها، في جانب منها تتصل بحفظ النفس (الخطر المترتب عن تعطل الشــرب والتوافر 
على الماء، اســتهدام الســور) وفي آخر تتصل بحفظ العرض (الســور المتهدم)، وفي ثالث بحفظ 
الدين (الماء المتعذر الحصول عليه من عوائق التعبد الكامل من حيث اقتضاء الطهارة شرطاً) وفي 
جميعها تتصل بحفظ المال. ثُم إن التأمل في حقيقة الحقوق المعطلة (وصاحب «األحكام السلطانية» 
يأتي بأمثلة أخرى كثيرة ومتنوعة) يجد أنها تتصل باإلنسان مطلقاً، فال تعلق لها باالنتساب إلى دين 
دون غيره (فليس اإلسالم شــرطاً)، وإنما الضرر، في الوجود العيني في المجال االجتماعي المعيش 

في الحياة اليومية، يتعلق باآلدميين مطلقاً.
إذا ما أجرينا النظر بعد ذلك في الشــق الثاني من االحتساب (= النهي عن المنكر متى ظهر 
فعله) فنحن نجد، بطبيعة األمر، القسمة الثالثية ذاتها (حقوق اهللا، حقوق اآلدميين، حقوق مشتركة). 
ثُم إننا، إذ نقــف عندما كان متعلقاً بحقــوق اهللا تعالى فإن المثال التالي يســترعي انتباهنا: «إذا 
ياً أدَبهُ على إظهارها»(2).  به، وإن كان ِذمجاهر رجل بإظهار الخمر، فإن كان مســلماً أَرَاَقهَا عليه وأد
(الضمير يعود على المحتســب). يســترعي المثال انتباهنا من جهتين في الواقع. جهة تتصل بوظيفة 
الحســبة في اختالفها عن كل من القضاء (= إصدار األحكام الشــرعية) وعمل الشرطة (= إمضاء 
األحكام وتنفيذها) فهي غير بالنســبة إلى كليهما وإن كانت تتصل بكل منهما. المحتسب مسؤول عن 
أمــور الدين من حيث صلة تلــك األمور باآلداب العامة، وليس من حيث تعلقها بممارســة الشــعائر 

المرجع السابق، ص 246.  (1)

المرجع السابق، ص 251.  (2)
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الدينية، ولكن المحتسب مسؤول عن توفير الشروط الضرورية لممارسة تلك الشعائر (سالمة البناء 
في المســاجد، التوافر على الماء واإلنارة وحســن الرعاية والنظافة، وجود اإلمام الراتب والمؤذن 
والحارس... إلخ). والمحتســب مسؤول عن توافر الشــروط الضرورية لممارســة الشعائر من جهة 
الدين الذي يكون االنتماء إليه في المدينة اإلسالمية (الحرص على توفير األمن والحراسة لديانات 

ة وكف األذى عنهم). أهل الذم
لنتأمل اآلن هذا النّص المتعلق بالحقوق المشــتركة بين حقوق اهللا وحقــوق اآلدميين. نقرأ في 
«األحكام السلطانية»: «وأما ما ينكــر من الحقوق المشتركة بين حقوق اهللا تعالى وحقوق اآلدميين، 
فكالمنع من اإلشــراف على منازل الناس. وال يلزم من عال بناؤه أن يســتر ســطحه وإنما يلزم أن 
ة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلمين. فإن ملكوا أبنية عالية  ال يشرف على غيره. ويمنع أهل الذم
ة بما شرط عليهم في ذمتهم من  أقروا عليها، ومنعوا من اإلشراف منها على المســلمين. وأهل الذم
ِلْبِس اْلِغيار، والمخالفة في الهيئة، وترك المجاهرة بقولهم في اْلُعَزْيِر والمســيح، ويمنع عنهم من 

تعرض لهم من المسلمين بسب أو أذى، ويؤدب عليه من خالف فيه»(1).
ثالثــة قضايا في النص الدال أعاله تســتوجب الوقــوف عندها بالتســجيل والمالحظة. القضية 
األولى تتّصل بخطاب العموم في النص والعموم، كما نبهنا على ذلك المرة تلو األخرى، يقضي بوجوب 
اعتبار اإلنســان (أو الناس) في الخطاب، اإلنسان مطلقاً (مسلماً أو ذمياً أو غير ذلك). فالقول بالمنع 
من اإلشــراف على بيوت الناس، وقول «من»، والحديث عن «الغير» يفيد الشــمول واإلطالق. والقصد 
في النص واضح ال لبس فيه فهو يتصل بأحد الكليات الخمس وهي حفظ العرض وإن لم يرد التصريح 
بذلك (في اإلشراف على «الغير» من َعٍل انتهاك لحق من الحقوق التي يتوخى الشرع الحفاظ عليها).

ة. والوضع عند الفقيه المشــرع هو «ما شــرط عليهم في  القضية الثانية تتصل بوضع أهل الذم
ة، تفيد كلها ما يقرره أبو  ذمتهم». والرجوع، من جانب أول، إلى الكتب التي تشرع أحكام أهل الذم
الحسن الماوردي في النص أعاله (البقاء على هيئة معلومة في البناء والكنائس وفي الهيئة واللباس) 
والمنع من المجاهرة بالقول إن عزيرًا ابن اهللا، على نحو ما يقول اليهود، والقول ببنوة المسيح هللا، 
على النحــو المقرر في العقيدة النصرانية). ثُم إن الرجوع، من جانــب ثان، إلى كتب التاريخ التي 
ة يفيد ـ ال شك في ذلك ـ حال َصغَار عند أهل  تتحدث عن األوضاع االجتماعية والثقافية ألهل الذم

ة (وهذه مسألة سنرجع إليها). الذم
ة، والمراعاة  وأّما القضية الثالثة واألخيرة: فتفيد مراعاة الحق في ممارســة االعتقاد ألهل الذم
تلك هي الترجمة األمينة ألحد المقاصد الخمسة التي يتوخى الشرع حفظها، وهي حفظ الدين. ليس 

المرجع السابق، ص 256.  (1)



الفقه الحضاري، فقه العمران208 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

لحفظ الدين، في الوجود العيني للناس في المدينة اإلســالمية، معنــى آخر غير كف أذى المخالف 
ة نعت واضح معلوم فالماوردي ال يتردد في ذكره (=المسلمون). عنهم. وللمخالف ألهل الذم

تلك هي الصورة التي ترتســم لحقوق اإلنسان والحريات في فقه التشريع العملي على النحو الذي 
نقف عليه عند أحد كبار الفقه السياسي واالجتماعي في اإلسالم، وفي نص يشغل من ذلك الفقه مكان 
المحور والصدارة. على أن اكتمال الصورة ووضوحها يقتضيان منا التوجه بالســؤال إلى التاريخ العيني 
في اإلســالم، وليس باالكتفاء بالوقوف عند حدود القول النظري. ولعل وقفة تأمل ومســاءلة تجعل من 
ة في التاريخ العيني في اإلســالم، من خالل أمثلة دالة  القضية الثانية المذكورة أعاله (حال أهل الذم

على األقل)، لعل من شأن تلك الوقفة أن تساعدنا على تبيّن الصورة التي ننشد الوصول إليها.

٭ ٭ ٭
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ة، متى نظرنا إليها بعين اإلنســان اليوم، كان حال دونية وصغار كما  ال شــّك أن حال أهل الذم
كان فقهاء اإلســالم يعبرون عن ذلك. فالتمييز عن المســلمين بلباس معين، وكــذا «المخالفة في 
الهيئة». في عبارة صاحب «األحكام الســـلطانية» ومنعهم من «تعلية أبنيتهم على أبنية المســلمين» 
عالمــات على الدونية والصغــار. لكن الحق أيضاً أن أمــورًا عديدة، كانت تتم فــي القرون القليلة 
الماضية تعتبر اليــوم في أكثر الدول الغربية دعوة إلى اإلنصاف وأخذًا بالديمقراطية من المنكرات 
التي يندى لها الجبين. قد يكفي أن نذكر أن ما كان يســمى في العصور الوســطى بعقد أو «ميثاق 
الخضوع» كان يجيز للمحارب الذي يتمكن من خصمه في المعركة أن يقتله ولم يكن يبقي عليه حياً 
إال بموجب الميثاق المشار إليه الذي يقر فيه المهزوم بعبوديته األبدية للمنتصر في مقابل االحتفاظ 
بالحياة. لو أنا نظرنا في حال الزوجة (والمرأة عموماً) في القرن التاســع عشر أللفيناها على حال 
ال تبعد كثيرًا عن واقع العبودية من وجوه شــتى. قد يلزم أن نتجاوز قول الفقيه المشــرع في النّص 
ة بما شــرط عليهم في ذمتهم»، نتجــاوز ذلك القول  الذي قرأناه في القســم المتقّدم «وأهل الذم
ة. وإذ نفعل ذلك فنحن ننتهي إلى تســجيل  فننظر، كمــا نقترح في واقع الوجود العينــي ألهل الذم

جملة مالحظات والخروج بجملة نتائج واضحة الداللة.
ة في عهود السيطرة اإلسالمية واتساع رقعة الدولة أحياء ومناطق خاصة  1 ـ لم يكن ألهل الذم
بهم، يرغمون بكيفية أو بأخرى على البقاء فيها، بل كانوا يساكنون أهل اإلسالم في األزقة والدروب 
واألحياء جميعها. ذلك أنّ ظاهرة «المالح» في المغرب العربي أو «حارة اليهود» في مصر والشــام 
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وبلدان المشــرق العربي عامة ظاهرة متأخرة من الناحية التاريخية. يذكر المؤرخ الفرنسي الواسع 
االطالع على تاريخ اإلســالم، (كلود كاهن) أن «ال مكان في العصر الوســيط اإلســالمي ِلما يمكن 
ة في الشــرق  اعتباره، بكيفية أو أخرى، عداء للســامية»(1). ويالحظ، إثر مقارنة بين واقع أهل الذم
اإلســالمي في الفترة الواقعة بين القرنين الخامس والسابع للهجرة (= الحادي عشر والثالث عشر 
الميالديين) والحال التي كان عليهــا الذميون اليهود «في اإلمبراطورية البيزنطية المجاورة»، ينتهي 

إلى االستنتاج بأن وضع هؤالء األخيرين كان أكثر سوءًا(2).
ننظر في الوجود االجتماعي في األندلس فنتبيّن أن ما تقرره المنظومة العالمية لحقوق اإلنسان 
من الحقوق الواجب االعتراف بهــا عالمياً هو، وإن كان مخالفاً لذلــك (أو مختلفاً عنه على األقل) 
ألســباب تتصل بالتطور الفكري والمعرفي لإلنســان، وترجع إلى ما أشرنا إلى البعض منه (القسم 
األول) من معطيات الصراع السياسي واالقتصادي واالجتماعي ـ إنه وإن كان كذلك فإن في األندلس 
عالمات ناصعة تدل على قطع أشــواط بعيدة على درب اكتســاب الحقوق. التجربة األندلســية، في 
إجمــاع الباحثين، صورة مشــرقة من صــور التعايش بين أهــل الديانات ونموذج يقــول عنه الفكر 

السياسي الغربي الحديث إنه «التسامح» (tolérance) في مظاهر عديدة منه.
ة ـ في التاريخ العينــي وفي واقع الممارســة االجتماعية ـ مرغمين على  2 ـ لم يكن أهــل الذم
االقتصار على مزاولة مهن دون غيرهــا (تعبيرًا عن الدونية والصغار)، بل فلم يكن هناك تمييز بين 
الناس في االشتغال بحرفة من الحرف بالنســبة إلى االنتساب إلى الدين اإلسالمي أو غيره. ونحن 
إذ ننظــر في التاريخ، كمــا نصفه، فنحن نجد أن مناصــب في الدولة كان يشــغلها الذميون خارج 
المسؤوليات التي تمت إلى الشرع اإلسالمي بصفة، بطبيعة األمر. لقد كان من المألوف أن التراجمة 
ة، مثلما كانت التجار عموماً، وتجارة المعادن النفيســة والسلع  كانوا في األغلب األعم من أهل الذم

الغالية الثمن تعرف حضورًا قوياً للساكنة اليهود في المدن اإلسالمية.
ة فحســب يشــغلون مناصب عليا في الدولة اإلســالمية، بل إنّهم كانوا، في  3 ـ لم يكن أهل الذم
بعض األحيان، يبلغ أسمى المناصب مثل الوزارة، ولم تكن األندلس وحدها نموذجاً لذلك. ال، بل يجب 
القول أيضاً إن المشــرع اإلســالمي ذاته، كان يقبل ذلك ويقره في بنائه النظري والشــأن كذلك عند 
المنظر السياسي، التشريعي األكبر في اإلسالم. يقول أبو الحسن الماوردي في حديثه عن أحكام وزارة 

ة، وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم»(3). التنفيذ: «ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذم

 Claude Cahen, Notice « Dhimma ». Encyclopédie de L’islam, nouvelle éditions, éditions Maisonneuve et انظــر:   (1)
Larose, Paris, 1977, Tome II, p. 236.

المرجع السابق، ص 234، 235.  (2)
أبو الحسن الماوردي، األحكام السلطانية...، سبقت اإلشارة إليه، ص 27.  (3)
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ال يجوز الفقيه المشــرع إســناد وزارة التفويض إلــى ذمّي؛ ألن هذه األخيــرة متعلقة باألحكام 
الشــرعية بأكثر من ســبب، بل إنها ال تقل في الواقع عن رتبة اإلمامة العظمــى إال من حيث انتفاء 

شروط يجب توافرها في المرشح للخالفة.
الحقّ أن الفقيه المشــرع يمضي، في التســوية في الحق في تولي وزارة التنفيذ، خطوة كبيرة 
إلى اإلمام إذ يقــول: «فإن كان هذا الوزير (= وزير التنفيذ) مشــاركاً في الــرأي احتاج إلى (...) 
الحنكــة والتجربة التي تؤديه إلــى صحة الرأي وصــواب التدبير، فإن في التجــارب خبرة بعواقب 
األمور، وإن لم يشارك في الرأي لم يحتج إلى هذا الوصف وإن كان ينتهي إليه مع كثرة الممارسة، 
وال يجوز أن تقوم بذلك امرأة، وإن كان خبرها مقبوًال لما تضمنه معنى الواليات المصروفة عن 
النساء (...) وألن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في مباشرة 

األمور ما هو عليهن محظور»(1).

٭ ٭ ٭
:áªJÉN

حقوق اإلنسان في المنظومة العالمية، وحقوق اإلنسان في كليات التشريع اإلسالمي ثُم في فقه 
التشــريع السياســي واالجتماعي تكشــف عن وجود نظامين اثنين متمايزين؛ يتمايزان، على نحو ما 
بينا، فــي المصــدر والمرجعية مثلما يتمايــزان في المنهجيــة والمضامين. المرجع فــي المنظومة 
العالمية لحقوق اإلنســان هو اإلنســان فــي تاريخيته، وبالتالي فيمــا عرفه من أنــواع من الصراع 
السياســي واالجتماعي واإليديولوجي فكانت الحقوق تنتزع انتزاعاً من وجــه أول، وكانت مضامينها 
متبدلة من وجه ثاٍن، وكانت من وجه ثالث وأخير، ناقصًة غير مكتملة، فهي تتوق دوماً إلى االكتمال 
وهي دوماً بصدد اكتشاف حقوق جديدة لم تكن من قبل موضع تفكير فيها (المقارنة بين اإلعالنات 
المتعاقبة منذ الثورة الفرنســية إلى ثمانينات القرن الماضي ـ على نحو ما أشــرنا إليه في القسم 
نة،  األول). والمرجع، في التشريع اإلســالمي، هو الشرع اإلســالمي بمكوناته الكبرى (القرآن، الس
أصول الفقه)، ثُــم هو فقه األحكام من حيث اســتمداده من هذه المكونات األخــرى. ومن حيث إنّ 
المرجع كذلك فإنــه يتصف بصفة الثبــات، واالكتمال، واإلطــالق. وإذا كانت كذلــك فإن «حقوق 
اإلنسان»، على النحو الذي هي عليه في الخطاب الدســتوري والسياسي المعاصر تقبل (في اجتهاد 
جماعي واٍع يســتهدف التجديد في الدين على النحو المدعو إليه شرعاً، بداللة حديث التجديد في 

الدين) االستمداد من تلك الكليات مثلما تقبل حقوق غيرها أن تستمد منها.

نفس المرجع والصفحة.  (1)
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ما الداللة العملية لهذا الرأي الذي ننتهي إليه في خاتمة نظرنا االســتعالمي في فقه التشريع 
السياســي واالجتماعي واإلســالمي من جانب أول، وفي ضوء المقارنة بيــن المنظومة الحاصلة عن 
اجتماع مكونات التشريع اإلسالمي (الكليات الثالث، فقه التشريع العملي في اجتماعهما) والمنظومة 

العالمية لحقوق اإلنسان، من جانب ثان؟
الجــواب عندنــا: أنه ال تعارض بيــن النظامين ـ مــع تمايزهمــا واختالفهما فــي المرجعية 
والمصدر ـ في قراءة لإلســالم تتوخى الفهم عن اهللا وعن رســوله الكريم، والوقوع على المعنى 
الذي كان علماء المقاصد الشــرعية يقصدون إليــه. ال تعارض عندنا بيــن التأكيد على تاريخية 
اإلنســان وتقلبه في تبدل األحوال واضطرابها وبين القول بحكمة شــرعية ال تدّق عن الفهوم متى 
كان العقل ســراجاً هادياً ومتى أدركنا المعنى العميق الذي يكمن فــي القول النبوي الكريم: «إن 

هذا الدين يسر فأوغل فيه برفق».
والحمد هللا رّب العالمين.
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اســتمتعنا بهذه األحاديث، وأســّجل علَى د. فيصل تعبيرين وذلك في العجز عــن اّتخاذ الدين 
مواقف مع العصــاة، فال يصّح وصف الدين بالعجــز، َوِإنَما هو حّجة اهللا علــى عباده إذ ترك لهم 
الحرية فعصوه وخالفوه. والثاني: في كلمة «خلق اإلنســان عجوال» العجول حال لإلنســان حال كونه 

عجوال وليس بعجلة من اهللا، يعني الحال ليس من اهللا َوِإنَما هو لإلنسان.
وأساتذتنا المغاربة ُيمتعوننا دائماً بالحديث في حقوق اإلنسان، وتمنيت أن يشير الدكتور العلوي 
لإلعالن الذي صــدر عن القمة اإلســالمية في أوائل الثمانينــات في حوالي 25 مــادة وفيها بعض 

التحفظات على اإلعالنات العالمية األخرى، فأرجو الرجوع إليه.
أرجو من الدكتور عبد المجيد أن يحذف من هذه االســتثناءات التــي أراد تقريرها للمهاجرين 
بكلمة «فقه»، فهي ليســت من الفقه بمكان؛ ألنّ الفقه مجاله االجتهاد فــي الظنيات، وأما إذا كان 
األمر يمّس القطعيات فال يســمى فقهاً، َوِإنَما هو عدوان وخروج عن الفقــه، فهناك نصوص قطعية 
ليست محًال لالجتهاد وال يصّح أن يقال عنها إنها فقه، مثًال: في مؤتمر بالجزائر قام أحدهم وقال: 
نظرًا النشغال المســلمين بالعمل وعدم العطلة يوم الجمعة في أوروبا وأمريكا ينبغي أن ننقل صالة 
الجمعة إلى يوم األحد، فهل هذا فقه؟ وكذلك جواز بقاء المرأة مع زوجها الكافر بعد إســالمها، أو 
جواز الربا لشــراء البيوت؛ فكلها مناقضة للنّص القطعي في هذه المسألة فال يســمى فقهاً، َوِإنَما 
يمكن القــول ِفيها بأنّ الضــرورات تبيح المحظورات في اســتثناءات قليلة جدًا محــدودة، وال يمكن 

إصدار حكم فيها.

:ÉfÉZ  øe  ¿Éª«∏°S  ôªY  á∏NGóe

أوالً: ســؤال د. النجار ما قولكم فيمن يهاجر إلى أوروبا ويترك اإلســالم أو يرجع بال دين؟ ثانياً: 
ذكر د. وهبــة هذا الصباح كالماً طيباً في نبذ الفرقة والتعّصــب المذهبي، ولكن هناك من يرجع إلينا 
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في غــرب أفريقيا من العالــم العربي وخاصة من دول الخليــج، يأتون بآراء وأفكار غيــر متوقعة، حيث 
يقولون: ال تصلّي خلف فالن وال تأكل معه، ويصل األمــر إلى التكفير والقتل من أجل ذلك الخالف في 
اآلراء، فنرجو من المشايخ والعلماء عقد ندوات في توحيد األمة وإبعاد ما يصل إلينا من هذه المنغصات 
الهدامة. ثالثاً: نرجو ترجمة هذه الندوات إلى اللغات األخرى كالفرنســية واإلنجليزية إلمكانية قراءتها 

واالستفادة منها، حتى ال يستغلنا االستعمار في نشر أفكارهم وإبعادنا عن النهج القويم.

:»MGhôdG  ôØ¶e  óªMCG  á∏NGóe

ركز د. عبد المجيد على التأصيل الشرعي لفقه األقليات في مواجهة المستجدات التي يواجهونها 
في بلدان ال تدين باإلســالم، وهذا التأصيل رغم أهميته فهو يعني فقه الجوارح، لكن ينبغي لتتميم 
خدمة هــؤالء األقليات ال بد مــن إقرانها بفقه القلوب، وهو اإليمان البســيط الــذي عرضه القرآن 
مبتعدًا عن الطروحات الفلســفية والكالمية الجافة. وقد تطرق إلى جانــب الهجرة المكانية، ولكن 
يمكن أن ُيــدرج تحتها الهجرة الروحية؛ ألنّ اإلنســان قد تعارضه بعض اإلشــكاالت في بلد تنقصه 
بعض الجوانب التطبيقية لإلسالم فهذا أيضاً يحتاج إلى نظرة خاصة في كيفية توّقي تلك التحديات 

المواجهة له «والمهاجر َمن هاجر ما نهى اهللا عنه».

:…ójõdG  ó«©°S  øH »∏Y  á∏NGóe

د/ عبد المجيــد أكثر من ذكر الرخص والعزائم؛ فما مقصــوده باألخذ بالرخص والعزائم، هل 
هو دمج المســلم في المجتمع الذي يعيش فيه؟ أو تخفيف الضغوط عنــه؟ أو دعوة األوروبيين بهذا 

إلى اإلسالم؟ ثانياً: مسألة الحجاب ِفي الغرب هل هي قضايا فردية أو توجه عام؟
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أوافــق د. النجار أن يكون المســلم في أوروبــا معّمرًا، ولكــن أضيف إليه أن يكــون متحّضرًا 
بالمنظور اإلســالمي. وقد ذكرت التحديات وقلت: «تحت ســلطان وضعي»، أال ترى أن المهاجر إذا 
رجع إلى بلده رجع إلى نظام وضعي أيضاً، فما الفرق؟ وثانياً: تحت ســلطان ثقافي، ونحن نعلم أن 
أغلب المسلمين في بريطانيا لم يتثقفوا بالثقافة اإلسالمية، وهم مثقفون بالقبلية وأغلبهم جهلة؛ فال 
بد من االهتمام بالشــباب وتعليمهم وتكوينهم إسالمياً وســطياً بغض النظر عن جنسياتهم. وأخيرًا 
أقول: هناك نوعان مــن العلماء في بريطانيــا، األول: علماء من الباب وهــم المتخصصون في علم 

الشريعة، والثاني: علماء من الشباك كالمهندسين وما شابههم.
٭ ٭ ٭
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القول بأن االجتهادات تكون في الظنيات فقط وليســت فــي القطعيات يحتاج إلَى ضبط، ونحن 
نعلم أنّ االجتهاد في القطعيات مــن حيث التطبيق يكون لظرف ما، واإلفتاء بقاعدة الضرورات تبيح 
المحظورات ينتج فقهاً أيضاً، وأســتغرب من فضيلة د. وهبة أن يقــول: إن هذا ليس بفقه، وإذا كان 
هذا االستثناء مبنياً على قاعدة ما مع وجود الضوابط فبماذا نسميه إذًا؟ وآخذ مثاالً تعّرض إليه وقد 
أشــار إلى المجلس األوروبي الذي أنا ود/ أبو غدة أعضاء فيه، قال: في المرأة التي تســلم ويبقى 
زوجهــا على دينه؛ أفتــى فيه المجلــس األوروبي في جواز بقائها بشــروط محــددة وضوابط، وأصل 
المشــكلة أن امرأة هّش قلبها لإلسالم ففاوضت زوجها فســمح لها بالدخول في اإلسالم بكلّ حرية 
ومعهما أبناء، ولكن ســمعت أنها تطلق من زوجها بمجرد اإلســالم، وال تريد تشتيت األسرة بذلك، 
وإال بقيت مع زوجها دون إســالم؛ فما الحكم؟ فقال بعضهم: المســألة مجمــع عليها بالفراق. وقال 
آخرون: بماذا نجيب حين نســأل يوم القيامة بامرأة أرادت إنقاذ نفســها ولم تشجعوها على ذلك؟ 
فوكل األمر إلى لجنة أجرت بحوثاً استغرقت أكثر من ســتمئة صفحة، نتج عنها أن هذا األمر الذي 
كان يظن فيه اإلجماع وقــع فيها الخالف إلى ثالثة عشــر قوالً لكبار الفقهاء بيــن من يجيز ومن 
يمنع، ومن المجيزين لذلك عمر بن الخطاب وعلي وأظنّ النخعي، ومنع أصحاب المذاهب األربعة، 
فأجيــز لها البقاء مع زوجها مع ضوابط واحترازات كثيرة، وحتــى النص الذي ورد في تحريم ذلك 
فيه مجال للظنية، ففي قوله تعالى: ﴿ z } | { ﴾ فالمهاجرات حال، والحال قيد 
من القيود التي يمكن أَن ُيدخل الظنية على النّص؛ فأردت أن أقول بأنّ كثيرًا من المسائل التي يظنّ 

فيها اإلجماع القطعي، وعند دراسته يتبيّن أن األمر غير ذلك.

وأما المقصود من اســتعمال الرخص والعزائم ليكون المسلمون في بالد الغرب ـ وهم قابضون 
على دينهم كالقابض على الجمر ـ أن تسير حياتهم وفق الشريعة واألحكام الشرعية.

أما قضية الحجاب في فرنســا فتضخيمها اإلعالمــي أكثر من حقيقتهــا؛ ألنّ الحجاب منع عن 
فتيات المعاهد الثانوية فقط، وهذا جزء من الفتنة.

:¿É«ØëdG .O  ÜGƒL

الجواب على نقطتين شــكليتين أثارهما د. وهبة، أوالً: منها «وخلق اإلنســان عجوال»؛ فالصواب 
أني لم أقل بأنّ العجول حال من اإلنســان رغم أني بينت ذلك بآية أخرى ﴿ 3 4 5 6 ﴾ 
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ا النقطة الثانيــة: في عمل األديان  فهذه ال تدع مجــاالً لالحتمال، وال عالقة هللا في هــذا األمر. أَم
فليس اّتهاماً لها أنها لم تفعل شــيئاً، َوِإنَما هو تقرير للواقع فقط، وإّال فكيف نفّســر أن نوحاً ‰ 
ظلّ في قومه ألف سنة ِإال خمسين سنة يدعو ولم يؤمن معه إّال قليل، وكذلك الرسول ژ في مكة؟! 

وعدم االستطاعة بسبب اإلنسان الغوّي وليس عجزًا من الدين.

:…ƒ∏©dG .O  ÜGƒL

أنا متّفق معك أســتاذنا الزحيلي في اهتمام اإلسالم بحقوق اإلنســان، َوِإنَما نأخذها كما يقول 
األصوليــون تأخير البيان إلــى وقت الحاجة، وذلك بأنه مهمة اســتعجالية بين المتشــددين الغالة 
المباعدين لإلســالم عن حقوق اإلنســان، وبين المتشــددين من جهة أخرى في إقصاء اإلسالم عن 

عالقة اإلسالم باألزمنة الحديثة، فالقضية وما فيها أنها معركة بين األولويات.
والثانية: ال فقه في القطعيات أمــر ال اختالف فيه، ولكن في القطعيــات هناك فرق كبير بين 
قوله تعالــى: ﴿ w v ﴾، وقولــه: ﴿ k j i h ﴾ وهذان نصــان قطعيان، وفي 

قوله تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; ﴾ يطرح عليه تساؤالت كثيرة ال يسع الوقت لتفصيلها.
وأخيرًا: في فقــه األقليات بفرنســا أُجِمل جوابــه في جملة واحــدة: إننا نتعامــل مع 11 ٪ من 

المسلمين من الفرنسيين والمهاجرين أمام واقع جديد يحتاج إلى فقه جديد، واهللا أعلم.
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مفتي عام البوسنة والهرسك
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الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والسالم على نبيّنا محّمد المرسل رحمة للعالمين، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

إنّ اهللا جعل مصر هبة النيل، وجعل بالد الرافدين هبة دجلة والفرات، وجعل شبه الجزيرة 
العربية هبــة البحار المحيطة بهــا، ابتداء بالبحر األبيض المتوســط حيث يصــّب نهر النيل، 
ومرورًا بالبحر األحمر فبحر العــرب فالمحيط الهندي وانتهاء بالخليج العربي حيث يصب نهرا 

دجلة والفرات.

فمن أين تأتي هذه األنهار الطيبة، ومن أين تأتي تلك البحار الرائعة؟ إنها في الحقيقة هدايا 
وهبات من اهللا 4 ، بل إن تلك األنهار وتلك البحار تمثل واقعاً حياتياً ملموســاً في كوكبنا. وال تنبع 
أهمية الماء فقط من قول قدماء العرب بأنّ الماء والخضرة والوجه الحســن، تكشــف هموم الناس 
 o n ... ﴿ :وتزيل أحزانهم، بل إن أهمية الماء حقيقة؛ ألنّ اهللا تعالى يقول في كتابه الكريم
s r q p... ﴾ [األنبيــاء: 30]، لذا يجب على اإلنسان أن يعلم أن الماء هو المفتاح لبقاء الحياة 

في األرض واستمرارها إلى ما شاء اهللا.

في الواقع، نحن في موقف نقرأ فيه تلك اآليات القرآنية الجميلة والرائعة عما يحمله الماء لنا 
من جمال وقوّة، ونشأة للحياة والسعادة. فلنستمع إلى كالم اهللا في القرآن الكريم:

 ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¦ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿
» ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: 22] .
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 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
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K J I H G F E ﴾ [البقرة: 164] .

 v u t s r q p o n m l k j i h g f ﴿
z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ 

¨ © μ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª ﴾ [األنعام: 99] .

 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿
 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ

Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ ﴾ [يونس: 24] .
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿

{ ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [الرعد: 4] .
﴿ c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ﴾ [الِحجر: 22].

 Y X W ❁ U T S R Q P O NM L K J I H ﴿
 ❁g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z

 x  w  v  u  t  sr  q  p  on  m  l  k  j  i

 ❁©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  ❁  y

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

 %  $  #  "  !  ❁Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

 87 6 5 4 3 ❁ 1 0 / .- ❁ + * ) ( ' &

 L K J I H ❁ F E D C BA @ ? > = < ❁ : 9

 _  ^  ]\  [  Z  ❁  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  ❁  M

 r  q  p  ❁  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c❁    a  `

z yx w v u t s } | { ❁ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ 

 ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «❁  ©

½ ﴾ [النحل: 10 - 25] .
لقد جلبت انتباهكم إلى هذا االستشــهاد الطويل باآليات القرآنيــة الكريمة، لكي أظهر مدى 
متانة صلة المســلم بالطبيعة، وأبــرز الجوانب المختلفة لهــذه الصلة، والتي يشــكل الماء أكثر 
جوانبها وضوحاً. فالماء في القرآن ســبب حياة كل شــيء، ولكنه ليس أســطورة مبتدعة، كبرعم 
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زهرة اللوتس المضيئة عنــد قدماء المصريين. فالمــاء لم يكن ُيعَبد على ذلــك النحو، بل كان 
اإلنســان يســتخدمه لعبادة اهللا الواحــد األحد، للوضــوء قبل الصــالة خمس مرات فــي اليوم، 
ولالغتســال بعد االتصال الجنســي. والماء، بعد ذلك، يشــكل جزءًا ال يمكن االســتغناء عنه في 
الحياة اإلســالمية الصحيحة، وهو بذلك، نوع من الثقافة التعبدّية عند المســلمين، التي كان لها 
تأثير كبير في تشكيل بنية الحضارة اإلسالمية. وبعبارة بسيطة، يمكنني القول إنّ المسلمين بدون 
المــاء، وأعني هنا المــاء النظيف، ال يمكنهــم أن يشــعروا باالطمئنان الــذي يحتاجونه لتحقيق 

احتياجاتهم األخالقية الدينية اليومية.

ربما يعجب المرء في المنطق البشــري، عندما يرى رسول اهللا ژ ، وهو ينشر دعوته من قلب 
الصحراء العربيــة، قد جعل من الماء ضرورة مــن الضرورات الدينية ألتباعه. أما المســلمون فال 
يجدون في ذلك غرابة البتة؛ ألنّ تعاليم رســول اهللا ژ ال تأتي منه بوصفه كائناً بشــرياً، بل تأتي 
من اهللا 4 ، على لسان رســوله. وبالتالي، فإنّ الليل والنهار والشــمس والقمر والنجوم، والغيوم، 
والريــاح، والجبال، والمطــر، واألنهار، والبحــار، والمحيطــات، والفاكهة، وأنــواع ال تحصى من 
المخلوقات الموجودة في الطبيعة المحيطة بنا، ليســت ســوى آيات جليّة لقــوم يعقلون. أضف إلى 
ذلك، أن تلك المخلوقات قد ُسّخرت لخدمة اإلنســان، ولتحقيق مصالحه، إذا عرف اإلنسان كيفية 
اســتخدامها لتحقيق الخير ضد الشــر، ولنصرة الحقّ ضد الباطل، ومن أجــل الجمال ضد القبح، 

ومن أجل السعادة ضد الحزن.

إنني أعتقد، أننا قد اجتمعنا في هذه البلدة الطيبة، لنســأل أنفسنا ما إذا كنا نعيش في سالم 
مع الطبيعة، أم أننــا في حالة حرب معها؟ هل الطبيعة تخافنا، أم أننا نحن الذين نخاف الطبيعة؟ 

وهل أننا ماضون في تدمير الطبيعة خدمة للشر، أم أننا سنحافظ عليها من أجل الخير؟

نحن لســنا في حالة حرب مع الطبيعة؛ ألنّ الطبيعة ال تحّب الحرب، ولكننا لســنا في ســالم 
معها أيضاً؛ ألننا نتصرف مثل األطفال الذين يحبون اللعب باأللعاب الخطيرة، وهذا يخيف الطبيعة. 
ا كان اإلنسان يخاف الطبيعة في الماضي، بناء  إن الطبيعة في الواقع تخشى اإلنســان اآلن أكثر ِمم
على مزاعم من يقول بأنّ الدين نشــأ نتيجة خوف اإلنســان من قوى الطبيعــة، مفضًال تعليل ذلك 

بالعلم، بدالً من التعاليم اإللٰهيّة.

حسناً، ومع احترامي التام لما يقدمه العلم من تفسير لبعض تصرفات الطبيعة، فإننا ما نزال 
قلقين بشأن مصير مستقبل حياتنا على األرض، وال نزال في حالة خوف، ولكن خوفنا في هذه المّرة 
ليس من قوى الشــّر في الطبيعة، ولكن من قوى الشر في النفس البشرية، إننا نخاف من أن يتخذ 
اإلنســان العلم أداة يغتصب بها دور الحياة، أو ليتالعب بالطبيعة المســالمة. وبطبيعة الحال، فإنّ 



الفقه الحضاري، فقه العمران220 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

الطبيعة تعرف كيف تدافع عن روحها الطيبة ضّد روح الشــر الكامنة عند اإلنسان، ولكن ثمن هذه 
المعركة بين اإلنســان والطبيعة ســوف يكون باهظاً؛ ألنّ كل ما ينتجه اإلنسان من نفايات في شكل 
مواد كيميائية ســامة أو غير ذلك، يخلّ بالتوازن الذي تقيمه الطبيعــة بنفاياتها الذاتية. إنني أريد 
القول إن نفايــات الطبيعة هي في ذات الوقت غذاء ضروري للطبيعة نفســها، في حين أن النفايات 

ل إليها، ِإنَما هي سالح فتاك ُموَجٌه ضد الطبيعة. التي ينتجها اإلنسان عن طريق العلوم التي توص
إنّ الجنس البشري يواجه اليوم تحّدياً حاســماً لم يعرف له مثيل في تاريخ كوكبنا، ويتعين 
اتخــاذ القرار بشــأن موقفنا من الطبيعة، هل ســيكون معهــا أم ضدها، هل ســيكون مع مياهها 
النظيفة أم مع ســوائلها القذرة، مــع بحارها الزاخــرة بالحياة أم مع النباتــات المحتضرة، مع 
محيطاتهــا المفتوحة لإلبحار أم مع فضاء إلجــراء التجارب النووية، مع هوائهــا الصّحي أم مع 

الضباب والدخان الخانق.
هل لدينا فعًال خيار آخر، غير خيــار العمل من أجل إنقاذ بيئتنــا؟! ال، ليس لدينا خيار آخر. 
وربما بات الوقت متأخرًا إلى حد ما، لكن الوقت لم َيفُتنا بعد لندرك أن مياه النيل ودجلة والفرات، 
وغيرها من األنهار والبحار والمحيطات، التي تربط األصقاع والقارات بعضها ببعض، تعلمنا ضرورة 
التواصل بين بني البشر الذين يستخدمون تلك المياه للشــرب والغسيل، واإلبحار، والسباحة، وهم 
ا يوجب علينا جميعا أن نشــكر اهللا 4 ، رب السماوات واألرض وما  بالتالي يســتمتعون بالحياة، ِمم

بينهما.
إنني آمل لهذه الندوة أن توّجه رســالة واضحة للعالم أجمع بأننا جميعاً نعيش في سفينة نوح، 
بغض النظر عن انتماءاتنــا الدينية، وجنســياتنا وأعراقنا، وبغض النظر أيضــاً عن وجهات نظرنا 

الفلسفية أو السياسية، وبالتالي، إما أن ننجو جميعاً، أو نهلك جميعاً في كوكب األرض.
وفي اعتقادي، إنه من األفضل أن ننجو جميعاً من أجل خير هذا العالم، حتى يكون لدينا جميعاً 

أمل بالنجاة في اآلخرة.
أسأل اهللا 8 أن يستجيب دعاءنا جميعاً، وأن يبارك فينا أجمعين، آمين!

وصلى اهللا وســلّم على نبينا محمد المرســل رحمة للعالمين، وعلى آلــه وصحبه أجمعين، ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.
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باحث وداعية من المملكة العربية السعودية
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د وعلى آله  الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف المرســلين، ســيّدنا ُمحم
وصحبه أجمعين. وبعد؛

فإن (مقاصد الشــريعة وحماية البيئة) فضاء فســيح يتســع لكثير من المقاصد والمعاني التي 
خاضها ويخوض فيها الناس جميعاً بمختلف تخصصاتهم. وفي ضوء هذا النشــاط الواضح احتضنت 
ندوتنا المباركة (الفقه الحضاري ـ فقه العمران) محور (فقه البيئة والكون والكائنات) استشعارًا من 

القائمين عليها ـ جزاهم اهللا كلّ خير ـ بأهمية الموضوع.
وألن الحديث عن (مقاصد الشريعة وحماية البيئة) متعدد ومتنوع، رأيت جمع ذلك وترتيبه في 

أربعة مقاصد أساسية؛ عقدية وفقهية وثقافية واجتماعية. سائًال من اهللا العون والتوفيق.

٭ ٭ ٭
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تطلق كلمة (المقاصــد) في كتب الفقه على الموضوعات الرئيســة في الكتــاب أو الباب، وفي 
تراثنا الفقهي تطلق (المقاصد) بالترادف على (حكمة التشــريع) و (أســرار التشــريع) و (المعاني) 
و (المناسبات) و (المصالح المرســلة) و (محاسن الشــريعة) إلى غير ذلك. وكل هذه العناوين هي 

محور التشريع اإلسالمي في جزئياته وكلياته.
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تحديد مفهوم المقاصد الشرعية تحديدًا علمياً، والتمييز بينها وبين المصطلحات األخرى ثمرة 
د الطاهر بن عاشور  من ثمار إحياء علم المقاصد في العصر الحديث، وللعالمة شــيخ اإلسالم ُمحم
فضل الســبق في هذا المجال، ومن أيســر التعريفات العلميــة لها أنها: «المعانــي والحكم الكلية 
الملحوظة للشــارع في جميع أحوال التشريع، أو معظمها، لتحصيل مصالح العباد أو تكميلها، أو دفع 

المفاسد عنهم أو تقليلها في عاجل األمر وآجله»(1).
تحديد مفهوم البيئة:

ف علماءُ البيئة مفهوَم البيئة بأنه: الوســُط الذي تعيش فيه الكائناُت الحية، من اإلنســان،  يعر
والحيوان، والنبات، ويتكون مــن كلّ العوامل الخارجية المؤثرة في المجتمعــات الحية بكل أنواعها 
وفصائلها(2). والبيئة المقصودة بحماية التشريع اإلسالمي هي البيئة الطبيعية (الهواء والماء والتربة 

واألحياء) والبيئة المشيدة (كاإلنشاءات المدنية والسدود)(3).

٭ ٭ ٭
á«¡≤ØdG  áYÉæ°ü∏d  á«Yô°ûdG  ó°UÉ≤ªdG  º∏Y  á«ªgCG

عبر عدد من الفقهاء المبدعين عن أهمية علم مقاصد الشــريعة اإلسالمية في مقوالت عديدة 
تظهر أهميتها للفقه والفقيه.

يقــول اإلمام أبو حامد الغزالي: «مقاصد الشــرع قبلــة المجتهدين، َمن توجــهَ إلى جهٍة منها 
أصاَب اْلحقّ».

ويقول اإلمــام بدر الدين الزركشــي: «على فقيــه النفــس ذي الملكة الصحيحــة تتبع ألفاظ 
ــنة، واســتخراج المعاني منهمــا، وَمن جعل ذلك دأبه وجدهــا مملوءة، وورَد  الوحيين: الكتاب والس

البحر الذي ال ينزف، وكلما ظفر بآية طلب ما هو أعلى منها، واستمد من الوهاب».
ويقول اإلمام أبو إســحاق الشــاطبي: «ِإنَما تحصل درجة االجتهاد لمن اتصــف بوصفين؛ فهم 

مقاصد الشريعة على كمالها، والتمكين من االستنباط بناء على فهمه فيها»(4).

من «المقاصد في المناسك»: للدكـتور عبد الوهاب أبو سليمان، ص 21: 23 ملخصاً.  (1)
من «اإلنسان والبيئة والتلوث البيئي»: للدكـتور صالح وهبي، ص 11، ملخصاً.  (2)

مقاصد الشريعة اإلسالمية في مجال رعاية البيئة: د. محمد الفقي.  (3)
من «منهج البحث في الفقه اإلسالمي خصائصه ونقائصه»: للدكـتور عبد الوهاب أبو سليمان، ص 111، 115.  (4)
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 Ú ﴿ :نَه فيها؛ ِليبلُــوَه وينظَر عملَه، قال تعالى جعل اهللاَ 8 اإلنســاَن خليفًة في األرض، ومكـ
[األنعــام: 165] ،   ﴾ ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û
وقــال 8 : ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ﴾ [األعــراف: 10] . وأمَره 

بعمارِتها؛ قال جلّ جالله: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [هود: 61].

 \ [ Z ﴿ :وأمره بإقامِة الميزان، ونهاه عن اإلخســاِر فيه والطغيــاِن، قال تعالى
[ ❁ _ ` i h g f e d ❁ b a ﴾ [الرحٰمن: 7 - 9].

 dc b a ` _ ^ ﴿ :ونهاه عن اإلفســاِد فــي األرِض، فقال ســبحانه
 Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ﴿ :[األعــراف: 85]، وقال تعالى ﴾ j i h g f e

Ö Õ Ô × ﴾ [القصص: 77].

وإذا ما اعتدى اإلنســان وأخل بنظامِ الكوِن الذي جعله اهللا له، وتصرَف فيه على غير مراد اهللا 
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :ه سيجني ثَمرةَ إفســاِده، قال سبحانهوهدى دينه.. فإن

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [الروم: 41] .

 ] \ Z Y X W V U T S R Q ﴿ :8 قولــه وأنزلَ الحق
^ _ ﴾ [البقــرة: 205]، واآليَة التي قبلها في حق من يدمــُر البيئَة حوله، ويعتدي في تعامِله مع 

، وهو حليُف بني زُْهرةَ، أقبل  قال: نزلت في األخنِس بِن شريٍق الثقَفي الكون والكائنات؛ فعن السّدي
إلى النبّي ژ إلى المدينة، فأظهَر له اإلسالَم، وأعجَب النبي ژ ذلك منه، وقال: ِإنَما جئُت أريد 
اإلسالم، واهللا يعلم إني لصادٌق؛ وذلك قوله: ﴿ K J I H G @ ﴾ ثُم َخرج من عنِد رسول 
اهللا ژ فمر بزرٍع لقومٍ من المســلمين، وُحُمٍر، فأحرَق الزرعَ، وعقَر الُحُمَر؛ فأنزل اهللا تعالى فيه: 

.(1)﴾ Z Y X W V U T S R Q ﴿

ا تقّدم تبيّن كيف رعت الشريعة اإلسالمية حمايَة البيئة، وبينْت فقهَ التعامل مع الكون، بما  َوِمم
يحقق مقاصَد الشريعة التي تقّررت ِلجلب المصالح للكائنات ودرء المفاسد عنهم.

عزاه إلى تفســر الطبري، و«زاد المســير» تفسير ابن الجوزي، الشــيُخ خالد الِعّك في «تســهيل الوصول إلى معرفة أسباب   (1)
النزول»، ص 47.
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1 ـ معرفة اهللا تعالى: خلَق اهللاُ 4 الكوَن في أبدع ِنظــامٍ، ورتَبه على أكمِل توازٍن وأتم تقديـٍر، 
 ﴾ Â Á À ¿ ¾ ﴿ :[النمل: 88]، وقال جل جالله ﴾ à ß Þ Ý Ü Û ﴿ :قال تعالى
[الفرقــان: 2]، وقــال تعالــى: ﴿ Y X W V ﴾ [الرعــد: 8]، وقــال 8 : ﴿ 7 8 
A @ ? > = < ; : 9 ﴾ [الحجــر: 19]، وإن النظــَر فــي هــذا الكــوِن العظيِم 
المحيــِط بنا من أرٍض وســماء، وهواٍء وماء، وبكل ما فيــه من كائناٍت ومظاهــر... لدليٌل موصٌل إلى 
 Y X W V U T S R Q ﴿ ،معرفة اهللا تعالى وتوحيده واإليماِن بوجوده
 o ❁ m l k j ih g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z
 £  ¢¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
¤ ¥ ¦ ﴾ [النمــل: 60 ، 61]، وممــا أمَرنا دينُنــا الحنيُف به التفكر في خلــِق اهللا، قال اهللا 
 ] \ [ Z Y ﴿ : 8 [يونس: 101]، وقال ﴾ ] \ [ Z Y X ﴿ :تعالى
 l k j i h g f e ❁ c b a ` _ ^

y x w v u t s r q p o n m ﴾ [آل عمران: 190، 191].

َر اهللاُ تبارك وتعالى هذا الكوَن كله لإلنساِن، فقال 8 : ﴿ ! " # $  2 ـ شكر المنعم: سخ
% & ' ) ( * + , - . / 0 1 ﴾، فتوجَب على العباِد أْن يشكروا 
موالهم على ما أسداهم من نعمه، وأوالهم من آالئه ومننه، قال تعالى: ﴿ « ¼ ½ 
¾ ¿ À ﴾ [البقرة: 152]، وإن اهللا وعَد على الشكِر بالزيادة، قال سبحانه: ﴿ = < ? 
@ H G F E D CB A ﴾ [إبراهيــم: 7]، ويتأدى شكُر النعمة بإحساِن 

استعمالها فيما ُخلقت له، وعدم عصيان اهللا بها.

:á«¡≤ØdG  ó°UÉ≤ªdG  :kÉ«fÉK

رعاية ووقاية البيئة من خالل أمور كثيرة منها:
مته بجميع أنواعه،  َررَ وحر 1 ـ عدم اإلضرار بالبيئة: لقد منعت الشريعُة اإلســالميُة الض
ُه اُهللا،  َضر فقد قــال رســول اهللا ژ : «ال َضَرَر وال ِضَراَر»(1)، وفي روايٍة بزيــادِة: «َمْن َضار

 ، ƒ واإلمام أحمد والبيهقي في «الســنن الكبرى» عن عبادة ، ̂ رواه ابــن ماجه عن عبادةَ بن الصامت ƒ وابن عبــاس   (1)
ندي في  أ» مرسٌل، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه. وقال اإلمام الس عن الســيدِة عائشَة # ، وهو في «الموط والدارَقطني
رار من االثنين، فالمعنــى: ليس ألحد أن يضر صاحبه بوجه،  حاشــيته على ابن ماجــه، ص 542: الضرر: خالف النفع، والض
وال الثنين أن يضر كل منهما بصاحبه ؛ ظنّاً أنه من باب التبادل فال إثم فيه.اهـ. وقال األمير الصنعاني في «ســبل السالم»، 
: أي: ال يجازيه بإضرار  ــر رار فعال من الض ـه، والض 3، ص 632 - 633: معنــاه: ال يضر الرجُل أخاه فينقُُصه شــيئاً من حقـ=
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َوَمْن َشاق َشق اُهللا عليه»(1)، ورُوي هذا الشطر مســتقال؛ بلفِظ: «َمْن َضار أََضر اُهللا به، وَمْن 
َشاق َشاق اُهللا عليه»(2).

(الضرر يزال) أصٌل عظيٌم في الدين، يـنشــأ منه العديُد من القواعد الشــرعية، وينبني عليه 
َرِر معلوٌم عقًال وشــرعاً إال ما دل الشرعُ على إباحته؛ رعايًة  الكثيُر من الفروع الفقهية، وتحريُم الض

للمصلحة التي تربو على المفسدة، وذلك مثُل إقامة الحدود ونحوها(3).

ونفــُي الضرِر يفيد دفَعه قبل وقوعه بطريــق الوقاية الممكنة، ورفَعه بعــد وقوعه بما يمكن من 
ْين لدفع أعظمهما؛ ألن في  ــر التدابير التي تزيله، وتمنع َتكرارَه، كما يفيُد الحديُث اختيارَ أهون الش
ذلك تخفيفاً للضرر عندما ال يمكن منُعه منعاً باّتاً(4). فيدخل تحت هذا األصل المنُع من أي ســلوٍك 
يضر بالنظام البيئي؛ من تلويٍث للهــواء أو المياه أو التربة، ويهدد حيــاةَ الكائنات الحية فيه، من 

البشر أو الحيوانات أو النباتات.

2 ـ إحيـاء المـوات:
األرض اْلَمــوَاُت: هي األرض التي لم ُتعمْر، فُشــبهت العمارةُ بالحيــاة، وتعطيلُها بفقِد الحياة. 
ٍة ـ إحياءَ األرِض الَموَاِت.  وتحقيقاً لعمارة البيئة وتنميتها، والحفاِظ عليها؛ شرعَ اإلسالُم ـ ولِحكَمٍ َجم
َم ُملٍْك عليها ألحٍد، فيحييها  وإحياء اْلَموَاِت (العمارة والتثمير): أْن يعمَد الشخُص ألرٍض، ال يعلُم تقد
بالســقي أو الزرع أو الغرس أو البناء؛ فتصيَر بذلك ملكَه، ســواءٌ كانت فيما َقــُرَب من العمراِن أم 
َبُعَد، ســواءٌ أذَن له اإلماُم في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهــور، وعن اإلمام أبي حنيفَة: ال بد 
من إذن اإلمام مطلقاً، وعن اإلمام مالك: فيما َقُرَب(5)، وضابط القرب: ما بأهل العمران إليه حاجٌة 

من رعي ونحوه(6).

ــنة الشــريفة في مشــروعية إحياء الَمــوَات: ما جاء عن عروةَ، عن الســيدة  ا جاء في الس َوِمم
َر أَْرضاً َلْيَســـْت ألحٍد فهو أََحق بها»، قال ُعْرَوةُ: وقضى به  ژ قال: «َمْن َعم النبي عائشــَة # أَن

رار:  به صاحَبَك وتنتفع أنت به، والض عليه، فالضر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه. وقيل: الضرر: ما تضر ر بإدخال الض
ُه من غيِر أْن تنتفَع. وقيل: هما بمعًنى، َتكرارُهما للتأكيد. اهـ أْن تضر

. ƒ والبيهقي في «السنن الكبرى» عن أبي سعيٍد الخدري عند الحاكم في «المستدرك» والدارَقطني  (1)
. ƒ نه وابن ماجه باختالف يسير في بعض ألفاظه عن أبي ِصْرَمَة رواه أبو داود وهذا لفظه، ورواه الترمذي وحس  (2)

سبل السالم: لألمير الصنعاني، 3، ص 633.  (3)
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة: للدكـتور محمد الزحيلي، 1، ص 199.  (4)

أي: أن طلب اإلذن محصور فيما قرب.  (5)
فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقالني، 1، ص 1220.  (6)

=
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عمُر في خالفِته(1). وقال النبّي ژ : «َمـــْن أحيا أرضاً َوْعَرًة ِمَن الِمْصِر، أو َميَتًة ِمَن الِمْصِر، فَِهَي 
لـــه»(2). وقال النبّي ژ : «َمـــْن أحيا أرضاً َميتـــًة فَِهَي له، وليـــس لِِعْرٍق ظالمٍ َحـــق»(3). وقال 
رســولُ اهللا ژ : «َمْن أحاطَ حائـطاً على أرٍض فِهَي له»(4). وقد ورَد في فضــل إحياء اْلَموَات: قولُ 
رســول اهللا ژ : «َمْن أَْحَيا أَْرضاً َميَتًة فله فيها أجٌر، وما أكلـــِت العافيُة منها فهو له صدقٌة»(5)، 
وقولــه ژ : «ما ِمنِ امرگ ُيْحيي أرضاً، فتشـــرُب منه كبٌد َحرى، أو تصيُب منها عافيًة، إال كتَب 

وْن: العافيَة. اُهللا له به أجراً»(6). قال اإلمام ابن حبان: وطالّب الرزق يسم

3 ـ إقامة المحميات:
شرعَ اإلسالُم لولي أمر المسلمين إقامَة الِحَمى لمصلحِة المسلمين، فيدخل في ذلك: اْلَمْحمياُت 
الحيويُة والطبيعيُة، التي تعّد من أفضِل وسائِل الحفاِظ على البيئة الحيوية وحمايِتها من االنقراض. 
فجاءَ عن رســول اهللا ژ قولُــه: «ال ِحَمى إال ِهللا ولرسولِِه». وقال ابنُ شــهاٍب: بلَغَنا أَن النبّي ژ 
َبَذةَ(7). والمعنى: ال ِحَمى ألحٍد يُخـص نفَسه به، يرعى فيه  ــَرَف والر ُعَمَر َحَمى الش ِقيَع، وأَنَحَمى الن
ماشــيتَه دون ســائر الناس، َوِإنَما هو هللا ورســولـه ژ . ومن ورَد عنه ذلك من الخلفاء بعده فعند 
يُق والفاروُق وسيدنا عثماُن @ لما احتاجوا  د االحتياج إلى ذلك لمصلحة المســلمين، كما فعَل الص

إلى ذلك، وإنما يحمي اإلماُم ما ليَس بُملٍْك ألحٍد(8).

، وهــو خالُف المباح، ومعنــاه: أْن يمنَع ِمنَ اإلحيــاء ِمْن ذلك  والِحَمى: هو المــكاُن الَمْحِمي
اْلَموَات؛ ليتوفَر فيه الكألُ، فترعاه مواٍش مخصوصٌة وُيْمنََع غيُرها، واألرجح عند الشافعية أن الِحَمى 
يختــص بالخليفة، ومنهــم من ألحَق بــه والةَ األقاليــم، ومحل الجــواز مطلقاً أن ال يضــر بكافة 
ْم فيها ُملٌْك ألحٍد، لكنها تشــبه العامر  َما تعد أرُض اْلِحَمى َموَاتاً؛ لكونـها لم يتقدالمســلمين.. َوِإن

لما فيها من المنفعة العامة(9).

رواه البخاري.  (1)
رواه اإلمام أحمد عن جابر بن عبد اهللا ^ [مجمع الزوائد، 4، ص 199].  (2)

ــنه الترمذي وقال: رواه بعضهم مرســًال. ومالك رواه في «الموطأ» عن  وحس ، ƒ رواه أبو داود والترمذي عن ســعيد بن زيد  (3)
عروةَ مرسًال. ورواه الترمذي عن جابـر ƒ مختصرًا وقال: حسن صحيح.

. ƒ بِن ُجنُْدٍب الجاروِد عن َسُمَرةَ  َحه ابنُ  رواه أبو داود وصح  (4)
. ƒ ارمي عن جابر سائي في «الكبرى» والداَن في» صحيحه» والنِحب رواه اإلمام أحمد وابنُ   (5)

رواه الطبراني في»األوسط» و«الكبير» عن السيدِة أم سلمَة [مجمع الزوائد، 4، ص 199].  (6)
. ƒ اَمَةْعِب بِن َجث رواه البخاري عن الص  (7)

الَعْيِني [بشير الكرام ببلوغ المرام: للسيد محمد أمين كـتبي، ص 196]. من شرح اإلمامِ   (8)
فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقالني، 1، ص 1231.  (9)
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ْرع: 4 ـ الَغْرس والز
اعتنى الدينُ الحنيُف بحمايِة البيئــِة الحيوية ـ المتمثـلِة في النباتــات والحيوانات ـ والحفاِظ 
ْرِع (التشجير)، وزيادِة المساحات الخضراء (التخضير)؛ التي  ـ ابتداءً ـ على الغَْرِس والز عليها؛ فحث
ِر، التي تعد من  يحصل بها للبيئة النماءُ، وَينْقَى بها الهواءُ، وتساهم بقوة في معالجة مشكلة التصح
أبرز المشــكالت البيئية في العالم. فقال رســول اهللا ژ : «ما ِمْن مســـلمٍ يغرُس َغْرساً، أو يزرُع 

َزْرعاً، فيأكُل منه طيٌر أو إنساٌن أو بهيمٌة، إال كان له به صدقٌة»(1).
وتتجلى عظمُة الدين في اعتنائه بذلك في التوجيه النبوي الشريـف، الذي يقول فيه ژ : «إذا 

اَعُة وبَِيِد أحِدكم فَِسيَلٌة فَـْلَيْغِرْسَها»(2). قاَمِت الس

5 ـ النهي عن قطع الشجر:
تظهر عنايُة اإلســالم بحماية النبات في النهي عن العبث بقطع الشجر، يقول رسول اهللا ژ : 

«َمْن قطَع ِسْدرًَة (3) َصوَب اهللاُ رأَسه في الناِر»(4).
وسئل اإلماُم أبو داود عن معنى هذا الحديِث فقال: (هذا الحديُث مختصٌر يعني: من َقَطَع ِسْدرٍَة 
في فالٍة يســتظل بها ابنُ الســبيِل والبهائُم؛ َعَبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها، ّصوَب اهللاُ رأَسه في 
النار)(5). وقال اإلمام البيهقــي: ورُوينا عن عروةَ أنه كان يقطعه من أرضــه، وهو أحد رواة النهي، 

ويشبه أن يكون النهُي خاّصاً كما قال أبو داود(6).
وأُثَر عن ســيّدنا أبي بكٍر الصديق ƒ أنّه أوصى أحَد قواد جيوشــه إلى الشــام، وهو ســيدنا 
يزيد بن أبي سفيان ƒ بقوله: «..وإني ُموصيك بَعْشــٍر: ال تقتلن امرأًة وال صبيّاً، وال كبيرًا َهِرماً، 
وال تقطعن شــجرًا مثمرًا، وال تخربن عامرًا، وال تعقرن شــاًة وال بعيرًا إال لمأكلة، وال تحرقن نخًال 
ـ ، وال َتْغلُــْل، وال تجُبْن»(7)، ورُوي نحوُه فــي وصيته لكل من  ـه ـ وفي نســخة: وال تفرَقنه  وال تغرَقنـ

يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وُشَرحبيل بن حسنَة @ لما بعَثهم نحوَ الشام(8).

. ƒ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن أنس  (1)
. ƒ في «الكامل» عن أنس رواه ابن َعِدي  (2)

ْدرُ: شجُر النّبق، الواحدة ِسْدرَة. وقيل: هو الّسمر. [عون المعبود: للشيخ شرف الحق العظيم آبادي،  قال الحافظ المنذري: الس  (3)
ص 2226]

رواه أبو داود والنسائي في «سننه الكبرى» عن عبد اهللا بن ُحْبِشي الَخْثـَعِميƒ  ، وأبو داود عن عروةَ بن الزبير مرسًال.  (4)
السنن، لإلمام أبي داود السجستاني.  (5)

عون المعبود: للشيخ شرف الحق العظيم آبادي، ص 2225.  (6)
رواه مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد.  (7)

رواه البيهقي في «سننه الكبرى» عن سعيد بن المسيب.  (8)
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6 ـ إحياء الَحسير:
أَْولى الديــنُ الحنيُف حمايَة حياة الحيوانــات عنايًة دقيقًة فريدًة، فمن ذلك مشــروعية 
إحياء اْلَحِســير، والمراد من الَحِســير: الدابة العاجزة عن المشــي، والمراد مــن إحيائـها: 
سقـيُها وعلفُها وخدمتُها. قال رسول اهللا ژ : «َمْن َوَجَد َدابًة َقْد َعَجَز عنها أهُلها أَْن يَْعِلـُفوَها 
فَســــيـُبوها، فأخَذها فأحياها، فهي له»، وفي روايــٍة: «َمْن َتَرَك دابًة بُمْهَلٍك، فأَْحَياها رجٌل، 

فِهَي لَِمْن أَْحَياها»(1).
وفي الحديث دليٌل على أَنه يجوز لمالِك الدابة التسييُب في الصحراِء إذا عجَز عن القيامِ بها، 
وقد ذهَب اإلمام الشــافعي وأصحاُبه إلى أنه يجب على مالك الدابة أْن يعلفَها أو يبيَعها أو يســيَبها 
د أُْجبر. وقال اإلمام أبو حنيفَة وأصحاُبه: بل ُيؤَمر اســتصالحاً ال حتماً كالشجر،  في َمْرَتع، فإْن َتمر
ا ُيؤكل لحُمه أْن يذبَحها مالكُها،  وِح تفارق الشــجر، واألَْولى إذا كانت الدابُة ِمم وأجيب بأن ذاَت الر
ويطعَمها المحتاجين. قال اإلمام ابن رســالن: وأما الدابة التي عجزت عن االستعمال؛ لزمٍن ونحوه، 

فال يجوز لصاحبها تسييُبها، بل يجب عليه نفقتُها(2).

7 ـ إنقاذ حياة الحيوان:
ومدَح الشــارعُ من أحيا حيوانــاً وأنقَذه من الموت: جاءَ أنّ رســول اهللا ژ قــال: «بينما َرُجٌل 
يمشي بَِطريٍق، اشـــَتد عليه الَعَطُش، فَوَجَد بِْئراً فَنَزَل فيها فَشِرَب، ثم َخَرَج فإذا كلٌب يلَهُث، يأكُل 
ُجُل: لقد بلــغَ هذا الكلَب ِمنَ العطِش ِمْثُل الــذي كاَن بلغَ مني، فنزلَ  َرى ِمَن الَعَطِش، فقالَ الرالث
البئَر فمألَ ُخفه ماءً، ثم أَْمَســكَـه بِفيِه، حتّى رَِقَي فَسقَى الكلَب، فَشــكََر اهللاُ له فغَفََر له»، قالوا: يا 

رسول اهللا! وِإن لنا في هذه البهائِم ألَْجرًا؟ فقالَ: «في كل كَِبٍد َرْطَبٍة أَْجٌر»(3).

8 ـ النهي عن قتل أنواع من الحيوانات:
 عَ فيه األمَم فأحـســن، وجعـَل لكلت قدرُته صنَع الكوَن فأتقـن، ووزإن اهللا تعالت حكمتُــه وجل
 ﴾ N M L K J I H G F E D C ﴿ :وظيفــًة، قــال تعالــى نســبًة، ولــكل
[األنعام: 38]، وإن اعتداءَ اإلنســان عليها، وإسراَفه في قتلها وإبادتها ســبٌب في هالك البيئة واإلخالل 

بالتوازن البيئي، فنهى اإلسالُم عن قتل أصناٍف من الحيوانات عبثاً وعدواناً، ومن ذلك:

ْعبي مرسًال. رواه أبو داود في «سننه» عن عامٍر الش  (1)
عون المعبود، للشيخ شرف الحق العظيم آبادي، ص 1507.  (2)

أخرجه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة.  (3)
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† النْمل والنحل:
فجاءَ عن رســول اهللا ژ : «أَن نَْمَلًة َقَرَصْت نَِبّياً ِمَن األنبياِء، فأََمـــَر بقريِة النْمِل فأُْحِرَقْت، 
ًة ِمَن األَُممِ ُتَسبُح؟»(1). وعن سيدنا ابن عباٍس ^  فأَْوَحى اُهللا إليه: أَِفي أَْن َقَرَصْتَك نَْمَلٌة أَْهَلْكَت أُم

َرِد»(2). النملِة، والنحلِة، والهُْدُهِد، والص : َواب النبّي ژ «نهى عن قتِل أربعٍ من الد قال: إن

وعن ســيّدنا عبد اهللا بن مســعوٍد ƒ قال: كنا مع رسوِل اهللا ژ في ســفٍر، فانطلَق لحاَجِته، 
ُش، فجاءَ النبّي ژ فقال:  ــَرةُ، فجعلت ُتفَر َرًة معها َفْرَخاِن، فأخذنا فرَخْيها، فجاءَِت الُحم فرأينا ُحم
َق هذه؟»  ْقـنَاها، فقال: «َمْن َحر وا ولَدها إليها»، ورأى قريَة نَمٍل قد َحر َمْن فََجَع هذه بولِدها؟ ُرد»

َب بالنارِ إال َرب النارِ»(3). قلنا: نحن، قال: «إّنه ال ينبغي أْن ُيَعذ

† العصفور:
ـها، ســـأَل اُهللا 8 عنها يومَ  فقال رســول اهللا ژ : «َمْن َقَتَل ُعْصُفـــوراً فما فوَقها بغيِر َحـق
ها أَْن َتْذَبَحها فتأُكَلها، وال تقطـْع رأَسها فُيرمى  ها؟ قال: «َحقالقيامِة»، قيل: يا رســولَ اهللا وما َحق
 ، إلى اِهللا 8 يومَ القيامِة يقوُل: يا َرب بها»(4). وقال رسول اهللا ژ : «َمْن َقَتَل ُعْصُفوراً َعَبثاً، َعج

ِإن ُفالناً َقَتَلِني َعَبثاً، ولم يَـْقُتْلني لمنفعٍة»(5).

ْفِدع: الض †
فجاءَ عن ســيدنا عبد الرحٰمن بن عثمان التْيِميƒ  : أَن طبيباً ســألَ النبــّي ژ عن ِضْفِدٍع(6) 
 أَن» : ƒ ــاعدي يجعلُها فــي دواٍء، فنَهَاُه النبّي ژ عن َقتِْلهَا(7). وعن ســيدنا ســهِل بِن ســعٍد الس

َرِد، والهُْدُهِد»(8). ْفِدِع، والص ْحلَِة، والضملِة، والنالنبّي ژ نهى عن َقتِْل خمسٍة: الن

رواه الستة إال الترمذي عن أبي هريرةَ.  (1)
رواه أبو داود وابن ماجه.  (2)

رواه أبو داود.  (3)
. ̂ رواه اإلمام أحمُد والنسائي عن عبِداهللا بِن عمرٍو   (4)

. ƒ ِريِد بن ُسوَْيٍد اَن عن الشِحب رواه اإلمام أحمُد والنسائي وابنُ   (5)
ِة. ِة وأشباِه العامة من الخاص الح: األشــهر فيه من حيث اللغُة كسر الدال، وفتُحها أشــهُر في ألسنِة العام قال اإلمام ابن الص  (6)

[حياة الحيوان الكبرى: لإلمام كمال الدين الّدِميري].
رواه أبو داود والنسائي والحاكم وأبو داود الطيالسي.  (7)

رواه البيهقي في» سننه». [عون المعبود: للشيخ العظيم آبادي، ص 2235].  (8)
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ة: الهر †
ٍة َســَجـنَـتْهَا َحتى َماَتْت، فَدَخلَْت فيها النارَ، َال ِهَي  َبِت امرأة ٌفي ِهرفقال رســول اهللا ژ : «ُعذ

أطعَمتْها وَسقَتْها ِإْذ َحَبَستْها، وال ِهَي َتَرَكتْها تأكُل ِمْن َخَشاِش األَْرِض»(1).

:É¡æeh  ,á«aÉ≤ãdG  ó°UÉ≤ªdG  :kÉãdÉK

1 ـ توفير الحياة اآلمنة:
 ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ﴿ :قــال اهللا تعالى في معرض المنة على عبــاده
° ﴾ [األنبيــاء: 32] ، ويقول علماء البيئة(2): إن غاز األوزون يعد درعاً واقياً يحمي الكائنات الحية 
على سطح األرض من مخاطر األشعة فوق البنفسجية، الذي يمتص القسَم األعظم منها قبل وصولها 
إلى ســطح األرض. وأن غاز الفريــون (الكلوروفلوروكربون) يؤدي إلى تآكل طبقــة األوزون، ويزداد 
ا يؤدي إلى تدميره للبيئة بنفسه، وقد  استخدام اإلنسان لمركبات هذا الغاز الضار لهذه الطبقة؛ ِمم
قال اهللا ســبحانه محذرًا عباَده من تبديل نعمتــه: ﴿ * + , - . / 0 1 2 3 4 

5 ﴾ [البقرة: 211].

2 ـ حماية المصالح العامة:
لقد نهى الدينُ الحنيُف اإلنساَن عن استنزاف الثروات الطبيعية، وذلك لما نهاه عن اإلسراِف 
في كلّ شــيء، وأمَره باالقتصاِد والتوســِط؛ قــال اهللا تعالــى: ﴿ ( * + ,- . / 0 
 Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë ❁ É È Ç ﴿ : 8 1 ﴾ [األعراف: 31]، وقال
Ô Ó ﴾ [اإلســراء: 26، 27]، وقال تعالــى: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 7 
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :8 9 : ﴾ [اإلسراء: 29]، وقال تعالى

Ó Ò ﴾ [الفرقان: 67].

وبلغَ من أهمية مقصد االقتصاد في اســتعمال الثروات والموارد، والتوجيِه إلى تجنب اإلســراِف 
 أن ƒ فيه، أْن نهى اإلســالُم عن اإلســراف حتى في الوضوء؛ فجاءَ عن ســيدنا عبد اهللا بن عمرو
ـــَرُف؟»، فقال: أفي الوُضوِء إسراٌف؟ قال:  أُ، فقال: «ما هذا الس بَسْعٍد وهو يتوض رســول اهللا ژ مر

«نعم! وإن كنَت على نهٍر جارٍ»(3).

̂ ، وأبي هريرةَ. أورده مسلم في باب: تحريم قتل الهرة. متفق عليه عن عبد اهللا بن عمر   (1)
«اإلنسان والبيئة والتلوث البيئي» للدكتور صالح وهبي، ص 132.  (2)

رواه اإلمام أحمد وابن ماَجْه.  (3)
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:É¡æeh  ,á«YÉªàL’G  ó°UÉ≤ªdG  :kÉ©HGQ

1 ـ النظافة:
يَب،  الط ٌب يحباهللاَ َطي ب قال: إنالدينُ على النظافة (التطهير): جاءَ عن سعيد بن المسي حث
ـفُــوا ـ أُرَاُه قال: ـ أَْفِنـيَتَكُْم...  الُجوَد، َفـنَـظ الكَـَرَم، َجوَاٌد يحب َظاَفَة، َكـِريٌم يحبالن نـظيٌف يحــب
ثَـِنيه عامُر بنُ سعد بن أبي  ـ : فَذَكْرُت ذلك ِلُمهَاِجر بِن ِمْسَماٍر، فقال: َحد قال خالٌد ـ هو ابن ِإَياس 

ُفوا أَْفـِنـَيَتُكْم»(1). ه قال: «نَـظأَن عن النبّي ژ مثلَه، إال ، ƒ اٍص عن أبيهَوق

٭ تطبيقات عامة على النظافة:
النهي عن التخلي في الطريِق، والظل، والموارد:

انان يا رســولَ اهللا؟ قال: «الذي يََتَخلى  عانَْينِ»، قالوا: وما الل عقال رســول اهللا ژ : «اتقوا الل
في طريـــِق الناسِ أو في ِظلهـــم»(2). وقال رســول اهللا ژ : «اتقوا الَمالِعَن الثـــالَث: الَبراَز في 

.(4)«ل الَموارِِد(3)، وقارعِة الطريِق، والظ
النهي عن البول في الماء الراكد، والماء الجاري:

 فجاءَ عن رسوِل اهللا ژ : أنه نهى أْن ُيَبالَ في الماِء الراكـِد(5)، وقال رسول اهللا ژ : «الَ يَُبوَلن
أحُدكم في الماِء الدائمِ الذي ال يجري، ُثم يغتســـُل فيه»(6). وعن ســيِدنا جابــر ƒ قال: نهى 

رسولُ اهللا ژ أْن ُيبالَ في الماِء الجاري(7).

النهي عن التخلي تحَت الشجرة المثمرِة:
فعن ابــن عمَر ^ قال: «نهى رســولُ اهللا ژ أْن َيتََخـلى الرجُل تحَت شــجرٍة مثمرٍة، ونهى أْن 

َيتََخـلى على ِضفِة نهٍر َجاٍر»(8).

الحديث هكذا بروايتيه ـ رواية ابن المســيب المقطوعة (المطولة)، ورواية ســعد ƒ المرفوعــة (المختصرة) ـ رواه الترمذي   (1)
وقال: حديث غريب. ورواية ابن المسيب لها حكم الرفع إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لتضمنها أمرًا ونهياً شرعيّاً ال ُيمكن معرفته إال عن 

طريق الوحي؛ كما هو مقرر عند أهل مصطلح الحديث.
رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة.  (2)

الموارد: المجاري والطرق إلى الماء، واحدها مورد، يقال: وردَت الماءَ: إذا حضرَته لتشــرَب، والِوْرد: الماء الذي ترد عليه.   (3)
[عون المعبود: للشيخ شرف الحق العظيم آبادي، ص 26]

. ƒ رواه أبو داود وابن ماَجْه عن معاذ بن جبل  (4)
. ƒ سائي وابنُ ماجه عن جابررواه مسلم والن  (5)

أخرجه البخاري وهذا لفظه، ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة.  (6)
رواه الطبراني في «المعجم األوسط»، ورجاله ثقات. [مجمع الزوائد: للحافظ الهيثمي/ج 1، ص 279].  (7)

رواه الطبراني في «األوسط»، وفي «الكبير» الشطر األخير. [مجمع الزوائد/ج 1، ص 279 - 280].  (8)
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النهي عن البصاق في المسجد، واألمر بدفنها:
اَرُتها َدْفـُنها»(1). وفي روايٍة: «التْفُل في  قال رسول اهللا ژ : «الُبَزاُق في اْلمسجِد خطيئٌة، وكَـف

اَرُتها َدْفـُنـَها»(2). المسجِد خطيئٌة، وكَـف

تغييِب النَخامِة مطلقاً، دون اختصاص األمر بالمسجد:
َم أحُدُكْم فَْلُيَغـيْب ُنـَخاَمَتُه، ال ُتِصيـــُب ِجْلَد ُمْؤِمٍن أو َثْوَبُه»(3)  قال رســولُ اهللا ژ : «إذا َتَنخ

ـ ويقوم مقام الدفن والتغييب المنديُل الورقي ـ.

2 ـ إماطة األذى عن الطريق:
أمـَرت الشـــريعُة الغـراءُ بـإمـاطة األذى عن الطـريق: فـجـاءَ عن سـيـدنا أبي َبْرزَةَ ƒ قال: 

ْمني شيئاً أنتـفـُع به، قال: «اْعِزلِ األَذَى َعْن َطِريِق المسلميَن»(4). اهللا! َعـلـ قلُت: يا نبي
وقــال رســول اهللا ژ : «اإليماُن بـضٌع وِستوَن أو َسْبُعوَن ُشـــْعـَبًة، أدنـاهـا إماطـُة األذى عن 
الطريِق، وأرفُعها قوُل: ال إلٰـــَه إال اُهللا»(5). وقال النبّي ژ : «ُعرضت علي أعماُل أمتي، َحَســـُنها 
وَســـيُئها، فوَجْدُت في محاســـنِ أعمالِها األذى ُيماُط عن الطريِق، ووَجْدُت في مســـاوک أعمالِها 

النخاعَة تكوُن في المسجِد ال ُتْدفَُن»(6).
َق عن كّل  ون وثالُث مئِة مفصٍل، فعليه أَْن يتصدوقال رســول اهللا ژ : «في اإلنســـاِن ِســـت
مفصٍل منها صدقًة»، قالوا: فَمن الذي يطيُق ذلك يا رســولَ اهللا؟ قال: «النَخاَعُة في المســـجِد 

َحى ُتـْجِزُئ عنَك»(7). يِه عن الطريِق، فِإْن لم َتـْقِدْر فركـعتا الض تدفـُنها، أو الشيُء ُتَنح
َرُه، فشكَر اُهللا  وقال النبّي ژ : «بينما رجٌل يمشي بطريٍق، وجَد ُغْصَن َشْوٍك على الطريِق فأَخ
له فغفَر له»(8). وفي روايٍة(9) قال ژ : «لقد رأيُت رجًال يتقلُب في الجنِة، في شـــجرٍة َقَطَعها ِمْن 

َظْهِر الطريِق، كانت تـؤذي الناَس».

. ƒ عن أنس بن مالٍك سائيرواه مسلم وأبو داود والترمذي والن  (1)
. ƒ عند البخاري ومسلم وأبي داود، عنه  (2)

رواه البزار، ورجاله ثقات. [مجمع الزوائد/ج 8، ص 145]  (3)
رواه مسلم وابن ماَجْه.  (4)

رواه الجماعة.  (5)
. ƒ رواه مسلم وابن ماجه عن أبي ذر  (6)

. ƒ َرواه اإلمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما»، عن بريدة  (7)
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة.  (8)

عند مسلم.  (9)
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وكما أمَرت الشــريعُة بإماطــة األذى، فقد نَهَْت عن أذية المســلمين، في الطريــق وغيره: قال 
النبّي ژ : «َمْن آذى المسلمين في ُطُرِقهم وجبت عليه لعنُتهم»(1)، وفي روايٍة: «َمْن آذى المسلميَن 

في ُطُرِقِهْم أصاَبْته َلْعَنُتُهْم»(2).
وقال ژ : «َمْن آذى المسلميَن فقد آذاني، وَمْن آذاني فقد آذى اَهللا 8 »(3).

3 ـ االحتياط من الحرائق:
اعتنى اإلسالُم بحماية البيئة من الحرائق، فوجهَ النبّي ژ إلى إطفاء النار بالليل؛ احترازًا من 
خطر النــار، التي أخبرنا ژ أنها عدو لنا: قال النبّي ژ : «ال َتـْتُرُكــــوا الناَر في ُبـُيوتُِكـْم ِحيَن 
َث  ا ُحد قال: احترَق بيٌت على أهِله بالمدينِة ِمنَ الليِل، فلم ƒ َتـَناُموَن»(4). وعن ســيدنا أبي موســى

رسولُ اِهللا ژ بشأِنهم قال: «ِإن هذه الناَر ِإنما ِهَي َعُدو لكم، فإذا نِْمُتْم فأَْطِفُئوَها عنكم»(5).
وعن ابــن عباٍس ^ قال: جاءَْت َفــأْرَةٌ فأََخَذْت َتُجــر الفَِتيلََة، فَذَهَبِت الجاريــُة تزُجُرها، فقال 
النبّي ژ : «َدِعيهَا»، فَجــاءَْت بها فأَْلقَتْهَا على اْلُخْمــَرِة التي كان قاعدًا عليهــا، فاحترَق منها مثُل 
موضِع درهمٍ، فقال رســولُ اهللا ژ : «إذا نِْمُتْم فأَْطِفُئوا ُسُرَجُكْم، فِإن الشيطاَن يَُدل مثَل هذه على 

مثِل هذا فَتْحِرَقُكْم»(6).
4 ـ منع انتشار األوبئة واألمراض:

رعى دينُنا الحنيُف ســالمَة البيئة من انتشــار األوبئة وَتفَشــي األمراِض فيها بين الناس، فمنَع 
اُعوِن في أَْرٍض  الناَس من دخول البلد الذي ظهَر فيه الطاعوُن؛ قال رسول اهللا ژ : «إذا َسِمْعُتْم بالط
فال َتْدُخُلوَها، وإذا وقَع بأرٍض وأنتم بها فال َتـْخُرُجوا منها»(7). وقال اإلمام النووي في بيان الوباء: 
«والصحيــح الذي قاله المحققــون أَنه مرُض الكثيريــن من الناس، في جهٍة من األرِض دون ســائر 
الجهات، ويكون مخالفاً للمعتاد من أمراٍض في الكثــرة وغيرها، ويكون مرُضهم نوعاً واحدًا بـخالف 

سائر األوقات، فإن أمراَضهم فيها مختلفٌة. قالوا: وكل طاعوٍن وباءٌ، وليس كلّ وباٍء طاعوناً»(8).

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» عن حذيفة بن أسيٍد ƒ . وقال الحافظ الهيثمي في «المجمع»: إسناده حسن.  (1)
. ƒ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» عن أبي ذر  (2)

. ƒ رواه البيهقي في «شعب اإليمان» عن أنس بن مالك  (3)
. ̂ رواه اإلمام أحمد والستة إال النسائي عن عبد اِهللا بن عمر   (4)

أخرجه البخاري ومسلم وابن ماَجْه.  (5)
ِحباَن والحاكُم. رواه أبو داود والبخاري في «األدب المفرد» وصححه ابنُ   (6)

رواه اإلمام أحمد والبخاري واللفظ له ومســلم والترمذي عن أســامَة بن زيد ƒ ، ونحوه عند البخاري ومسلم وأبي داود في   (7)
. ̂ حديث عبد اهللا بن عباس 

شرح صحيح مسلم، 2، ص 370.  (8)
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á`ª`JÉ`N

إن البيئة ُخلقت مهيأة لتحقيق مصلحة اإلنســان وتوفير حاجاتــه، وإن اهللا تعالى خلقها بطريقة 
تفرض عليها أن تتكامل وتتعاون مع بعضها البعض، ومن ثَّم فالحفاظ على أن يؤدي كلّ من مكونات 
البيئــة دوره المنوط به يعتبر أمرًا شــرعياً، وذلك حتى ال يحدث خلل في الكون. وال بد في ســبيل 
ذلــك من تربية النشء على الوعي البيئــي، وتبصيره بحقيقة الموقف اإلســالمي األصيل من البيئة 
ورعايتها، وتثقيف الجماهير عبر وسائل التثقيف المختلفة، وإيقاظ الضمير الديني في رعاية البيئة، 
مع إتاحــة الفرصة أمام الضمير االجتماعي المتمثل في الرأي العام ليمارس دوره في هذا الشــأن، 
كذا ســنّ بعض القوانين والتشــريعات التي تحافظ على البيئة من عبث العابثين، وإيجاد قنوات من 

التعاون الفاعل مع المؤسسات الدولية واإلقليمية المهتمة بالبيئة(1).
وأخيراً أقول: إن المقصــد الجامع لكل مقاصد حماية البيئة هو توفيــر الحياة اآلمنة الكريمة 
لإلنســان، وحماية حقوق ســائر المخلوقات األخرى. وآمــل أن يكون قد وضح من خــالل التفصيل 
الســابق للمقاصد كيف اعتنى ديننا الحنيف بحماية البيئة من أســباب التلــوث والدمار، والحفاظ 
، ويحســنَ التعامَل مع الكون والكائنات  عليها بيئًة صحيًة نقيًة، حتى يقيَم اإلنســاُن الميزاَن الرباني

على مراد الخالق 4 .
وآخر دعوانا أَِن الحمد هللا رب العالمين.

٭ ٭ ٭

بتصرف من كتاب «رعاية البيئة في شريعة اإلسالم» للشيخ يوسف القرضاوي.  (1)
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صحيح البخاري. –

صحيح مسلم. –

سنن النسائي. –

سنن أبي داود. –

جامع الترمذي. –

سنن ابن ماجه، بحاشية اإلمام السندي. –

الموطأ: لإلمام مالك بن أنس. –

مسند اإلمام أحمد. –

األدب المفرد: لإلمام البخاري. –

صحيح ابن خزيمة. –

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. –

مجمع الزوائد: للحافظ الهيثمي. –

مسند أبي يعلى الموصلي. –

السنن الكبرى: لإلمام البيهقي. –

اإلنسان والبيئة والتلوث البيئي: للدكـتور صالح وهبي. –

بشير الكرام ببلوغ المرام: للسيد محمد أمين كـتبي. –

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي: للشيخ محمد المبارك فوري. –

تسهيل الوصول إلى معرفة أسباب النزول: للشيخ خالد العك. –

ميري. – حياة الحيوان الكبرى: لإلمام كمال الدين الد

رعاية البيئة في شريعة اإلسالم: للشيخ يوسف القرضاوي. –

سبل السالم شرح بلوغ المرام: لألمير الصنعاني. –
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عون المعبود على سنن أبي داود: للشيخ أبي عبد الرحٰمن شرف الحق العظيم آبادي. –

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقالني. –

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة: للدكـتور محمد الزحيلي. –

المقاصد في المناسك: للدكتور عبد الوهاب أبي سليمان. –

اج: لإلمام النوَوي. – المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الَحج

منهج البحث في الفقه اإلسالمي: للدكتور عبد الوهاب أبي سليمان. –
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رئيس قسم الدراسات والبحوث بمكتب اإلفتاء،
وزارة األوقاف والشؤون الدينية، سلطنة ُعمان

º```jó`≤`J

د بن عبد اهللا وعلى  الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين محم
آله وصحبه أجمعين. وبعد:

ـ : «تطور العلوم  فقــد حظيت بدعوة كريمة للمشــاركة في هــذه الندوة المباركــة المعنونــة ب
الفقهية في ُعمان: الفقه الحضـــاري، فقه العمران»، حول موضوع: «القواعد الشـــرعية وحماية 

البيئة» فطابت نفسي ونشطت من عقالها إلى المشاركة ببضاعتي المزجاة.
وقّسمت البحث إلى نقاط، ليسهل تصوره بإذن اهللا.

ومهّدت قبل ذلك بتمهيد يشكل القاعدة التي يقوم عليها صرح البناء في قواعد الشريعة(1) التي 
تصان بها البيئة.

ومن اهللا جل وعال أستمد العون والتوفيق وآمل القبول، ثم منك ـ أخي القارئ ـ ألتمس التوجيه 
وخالص الدعاء.

٭ ٭ ٭

أقصد الشــريعة جميع أحكام الدين العقدية والعملية واألخالقية، ألنا كما نســتقي أحكام العبادات (المحضة) والمعامالت من   (1)
 R Q P O N M L K J ﴿ :ينابيع كتــاب اهللا الصافي فكذلك ننهل من نفس المعين في التصــورات العقدية
 m l k j ih g f e d c ba ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U T S

r q p o n ﴾ [الشورى: 13].
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شرع اهللا طرق كلّ مســألة وحلّ كلّ معضلة، وهذا يتطلب منا عمق النظر في األدلة الشرعية 
بمختلف وجوهها، باإلضافة إلى إدراك الواقع؛ ألن نظام الشريعة لم ينزل لتتردد همساته حبيسة 
في عالم الخيال، َوِإنَما هي هداية تبدأ بقلب اإلنســان مارة بجوارحه معرجة على مجتمعه مصلحة 
ألرضه وســمائه، منتهيــة بآخرته التي يســعد فيها حتى يتبــوأ مبوأ صدق عند مليــك مقتدر حال 

استقامته عليها.

وهذا الموضوع يشــكل أهمية ســامقة ال ســيما في هذا العصر، بعد أن أسبغ اهللا على عباده  –
وسائل العلم التجريبي الذي يتسنى لهم به إفساد األرض كما يتسنى لهم إعمارها، إذ العلم 

سالح ذو حدين، ويؤكد ذلك استحضارنا ِلما يلي:

أن 90 ٪ من األمراض التي تعاني منها البشــرية عملت فيها يد اإلنســان بسبب فسادهم في  –
األرض.

أن الواليات المتحــدة ألقت في فيتنام ما يصل إلى 44 مليون لتــر من مادة لماجان أورانج  –
ـ وهي خليط من مبيدات تحتوي على الديوكسين ـ فطمست خيرات األرض.

التشــوّه الخلقي في اليابــان وفيتنام حتى أن كثيرًا مــن أبناء الفيتنامييــن أصيبوا بأمراض  –
كمرض المنغولية، وامتد تأثير تلك المواد حتى شمل الكرومزومات الوراثية.

ولهذا نجمل بعض المقدمات المهمة للموضوع.

٭ ٭ ٭
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اشتملت الشــريعة على أبدع نظام عرفته البشــرية عبر أدوراها التاريخية، حتى أن العقل يقف 
عاجزًا عن إدراك كثير من تلك األســرار، وعامــل الزمن له أهميته البالغة في كشــف الغطاء عن 
بعضها، ولهذا قد ُيخفي اهللا سرًا من أسرار تشــريعاته عن علماء الحقب األولى ويتجلى بعد ذلك، 
ومن ينزل بالشــريعة في الميدان تتجلى له بعض تلك األسرار شيئاً فشيئاً، وجانب البيئة ليس بعيدًا 
عن الجوانب األخرى فتبرز فيه أسرار ال يســوغ غض الطرف عنها، ولهذا يمكن أن تكون الدراسات 
ـ ، كما قد  في هذه الجوانب روافد لدراســة اإلعجاز التشــريعي في األحكام عموماً ـ البيئة وغيرها 

تسقي بجداولها اإلعجاز العلمي، إذ ومضات اإلعجازين تضيء نفس المواقع أحياناً.
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تضمن الكتاب العزيز وُسنّة النبّي ژ على جميع ما تفرز الدنيا من قضايا إلى أن يرث الكون 
مكونه، لكن تلك القضايا على ضربين فمنها ما نصت عليه الشــريعة نصاً صريحاً، ومنه ما يستلهم 

من تضاعيف األدلة، فهل مسائل البيئة من الضرب األّول أو الثاني؟
وأخال الجواب عن الســؤال ال بد أن يعيه القارئ الكريم قبل أن يلج أبواب اإلعجاز التشريعي 
جميعاً أو أبواب المســتجدات الفقهية، وذلك ألن الجواب في غالبها واحد فيما أتصور. وخالصته: 
أن الشــريعة نصت نصاً قاطعاً على قواعد عامة ال يسوغ المســاس بها كحرمة الفساد في األرض، 
وذكــرت بعض التطبيقات العمليــة على هذه القاعــدة، وكثير من تلك التطبيقــات ال تتعدى حدود 
الظن، لكن يحصل القطع بالنص على القواعد العامة، ويزداد وهجاً بتلك التطبيقات التي ال يتعدى 
بعضهــا الظن، لكن يمكــن القياس عليهــا، وجانب العمل يســتعان فيه باألدلة التبعيــة مع األدلة 
األصلية، وفي بعض تلك التفصيــالت قد يقع تباين وجهات نظر أهل العلم؛ ألن الشــارع فتح لهم 

نافذة االجتهاد فيها.

٭ ٭ ٭
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مع ما اشتمل عليه شــرع اهللا من دّقة النظام، فإن هذا النظام يفتقر إلى مهارة في تنزيله إلى 
أرض الواقــع، وهو ما يعرف عنــد األصوليين بتحقيــق المناط، وهو ضرورة ملحــة تفرضها أحكام 
الشريعة، ويقتضيها التطور اإلنســاني، وكانت تطبيقات النبّي ژ نبراســاً في تحقيق المناط، فما 
على من أراد تحقيق مناط شــيء من األحكام إّال االســتنارة بنبراســه ‰، مع تصور الواقع الذي 
يعيشــه، والواقع قد تتشــابك فيه قضايا متباينة، ويفتقر صاحبه إلى مالبســات متعددة، ولهذا قد 
يتعذر على الفقيه تحقيق مناط جملة من األحــكام إال بعد النظر في كالم أهل االختصاص، والبيئة 
من هذا القبيل، فصالحها ال يتحقق إال بنظر شــرعي ممزوج ببعد تجريبي حتى تنزل الشريعة أرض 
الواقع، وهذا في كثير من األحكام الدقيقة التي قد يتعسر إدراكها على غير المتخصصين فيها، بيد 

أن ثمة أحكاماً يدركها غيرهم كحرمة التبذير وغيره.

٭ ٭ ٭
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تبدأ الشريعة عملها بإصالح محرك اإلنسان وسر إنسانيته، فتبدأ بقلبه، وهذه ميزة على قوانين 
الدنيا التي تملك ناصية األمور بقوة صولجانها، فإذا انحسر سلطان قوتها تالشت أنظمتها، بخالف 
الشريعة اإلسالمية فهي تبدأ من القلب، والدافع الداخلي ال ينحســر عند ذبول قوّة الدولة، أو بعد 
المكلف عن أعين القائمين عليها، وذلك ألنّ القلب هو مصدر االستقامة والهداية، فـ«إن صلح صلح 

الجسد كلّه، وإن فسد فسد الجسد كله».

٭ ٭ ٭
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من المعلوم بأن الحكم على الشــيء فرع عن تصوره، ولهذا ال بد من تصوّر مدلول مصطلحات 
العنوان قبل الخوض في غمار البحث، والعنوان يشــتمل على أربــع كلمات، ويمكن طّي كلمتين منها، 

واالقتصار على كلمتين، وهي:
مدلول «القواعد»: وهي مشــتقة مــن «قعد» واختــزاالً للمعنى اللغوي، أذكر مــا يتعلق بمضمون 
المعنى االصطالحي، فقد جاء في اللســان: «والقاِعــَدة أَصُل األُس والقَواِعُد األســاُس وقواِعد البيت 
 Å Ä ﴿ أساُسه»، وفي التنزيل: ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ [البقرة: 127]، وفيه

È Ç Æ ﴾ [النحل: 26]، قال الزّجاج: «القَواِعُد أَساطينُ البناء التي َتْعِمُده»(1).

ا المدلول االصطالحي فعرفه أهل العلم بتعريفات تلتقي في مضامينها، وإن تباينت عباراتها؛  أم
فقد عرفها الجرجاني بقوله: «قضّية كلية منطبقة على جميع جزئياتها»(2)، وثم تعريفات تشــارك 
هذا التعريف في مدلولها، وبذلك يظهر التآخي بيــن المعني اللغوي واالصطالحي؛ إذ القاعدة أّس 

تقوم على صرحه فروع كثيرة.
والشريعة المنسوبة إلى الشرع من قرآن وُســنّة، تشمل القواعد القرآنية والنبوية، ما دار في 
فلكها كالقواعد األصوليــة والفقهية والعقدية، وتخرج القواعد الوضعيّة بشــتى أنواعها، وفي هذا 
الســياق تســتحضر القواعد الفقهية دون غيرهــا؛ ألن الفقه مدار التفصيالت التــي تعلق بأحكام 

البيئة وغيرها.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب (بيروت: دار صادر، ط1)، ج 3 ص 357.  (1)
الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق إبراهيم األبياري (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1405هـ)، ص 219.  (2)
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وثمة مدلول آخر للقواعد الشــرعية، وهو: الركائز المعرفية المستقاة من الشريعة قرآناً وُسنّة 
الموجهة للسلوك القويم، ســواء أكانت الركائز فكرية أو فقهية أو غيرها، ولعل هذا المدلول ألصق 
بموضــوع البيئة، فلــذا آثرت أن أوجه ســعيي نحو تجلية تلــك الركائز مع العناية فــي الوقت ذاته 
بالقواعد الفقهية، واالستشــهاد بها عنــد الحاجة إليها جمعاً بين المشــترك فــي حقيقتيه إن صّح 

التعبير، وإن كانت عرى البحث أوثق بالمدلول الثاني.
مدلول «البيئة»: عرفت البيئة بتعريفات متعددة منهــا، ومجملها أنها المحيط الذي يحيط 
باإلنسان وغيره، فيشمل مأكله ومشربه ومســكنه وما إلى ذلك، وهي ممتزجة بعلم البيئة، وقد 
ف «بأنه علــم يبحث عالقات الكائنات الحيــة مع بعضها البعض، ومع الوســط أو المحيط  عر
الــذي تعيش فيه»، وتفرعــت عن هذا العلم عــدة فروع، مثل علــم التبيؤ النباتــي علم التبيؤ 

الحيواني علم التبيؤ البشري.
والمقصود بحماية البيئة صيانتها قبل تدنيسها والســعي لتنقيها بعد التدنيس فهو يشمل جانب 
الوقاية شــموله لجانب العالج، ويرعى في كال األمرين الواقع والمتوقــع منهما، وذلك بالمحافظة 
علــى المكونات البيئية الطبيعية والمشــيدة في حالتــي التخطيط والتنفيذ ألّي مشــروع عمراني أو 
صناعي أو غيرهما. واآلن نصل إلى بيت القصيد فنشــرع بإذن اهللا تعالــى في بيان القواعد ودورها 

في صيانة البيئة.
٭ ٭ ٭
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اشــتملت الشــريعة الربانية ـ بما أودع اهللا فيها من سّر رباني يمخر بســفينة الهدى والصالح 
والخير عباب الزمان والمكان ـ على قواعد أساسية تصون البيئة مما يكدر صفاءها، وال تتقاطع في 
الوقت ذاته مع مصالح اإلنسان المســتخلف عليها، وهذه النظرة تمثل الطريق الوسط بين اإلفراط 
والتفريط في تحديد المواقع، وفي ترتيب أوليات التعامل بين الناس وبيئاتهم، وحتى ال نســبح في 
عالم الخيال بعيــدًا عن أرض الواقع يجمل بنــا أن ننظر في تحديد القواعــد المحورية التي يقوم 

عليها بناء البيئة.
والشريعة لم تكتف بالعالج بنظريات تحشى بها األدمغة، َوِإنَما راعت األبعاد النفسية والعالقة 
العاطفية التي تربط اإلنســان بأرضه، فوظفها حتى يوجد الدافع الداخلي للتغيير؛ ألن اإلسالم يكبر 
القلــب ودوره فــي أي تعديل كما ســبق، ولهذا اشــتملت آي الذكــر الحكيم قواعد غيبية ونفســية 

وتشريعية، كلها تسقي بسلسبيل مائها دوحة البيئة حتى تبسق وتينع ثمارها.
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وإليــك بعض تلك القواعــد، مع مالحظة أنّــي كررت بعــض القواعد المتداخلة بعض الشــيء 
ألهميتها، وحتى أنفي االحتمال عنها ويكتمل بها بهاء صورتها بإذن اهللا:

حرمة الفساد في األرض بشتى أنواعه: جاءت شرائع األنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ لتصلح 
ا اتفقت عليه  في األرض وتجنب الناس الفســاد وأســبابه، وقد قرر العلماء من قديم الزمان بأن ِمم
الشــرائع حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهي كما قررت ذلك حفظت الوســائل التي 
تكفــل لها حفظ هذه المكنونات الغاليــة، واآليات القرآنية صريحة كلّ الصراحة في منع الفســاد، 
د ژ ، َوِإنَما نادت حناجر األنبياء قبله بحرمة ذلك،  والخطاب بحرمتها ما جاء خاصاً بشريعة محم
 B ﴿ :فاهللا تعالى حكى بعض نداءات األنبياء؛ فمن ذلك ما حكاه عن شــعيب في قوله جلّ شأنه
 T S R Q PO N M L K J I H G FE D C
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  VU
j i h g f e dc b ﴾ [األعــراف: 85]، وورد مثــل ذلــك لبنــي 
 V U T SR Q P O N M L K ﴿ :إســرائيل فقال تعالى
 ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  YX  W

[البقــرة: 60]، وورد النهي ذاته لقوم عاد في سورة األعراف، وسبق النهي لبني إسرائيل في ثنايا ذكر 
نعمة الشرب بعد انفجار العيون ِلموسى 0، وســياق قّصة عاد في نحت البيوت ولشعيب في سورة 
هود والشعراء في سياق تحذريهم من التمرغ في أوحال معامالت مالية محرمة، وورد عنه أيضاً مثله 

في العنكبوت في سياق عقدي، والفساد على أنواع شتى إليك بعض الصور:
فساد المعاصي: تقرر القواعد الشــرعية المســتقية من ينابيع النصوص أنّ كلّ معصية تنشب 
بمخالبها لتنهش شــيئاً من خيرات األرض وتفســد فيها، وهذا البعد قررته كثير من اآليات، والذي 
ينظر في اآليات القرآنية يرى الفســاد بشــتّى أنواعه يجلب ألهله الخزي والعار، وهو مقدمة هالك 
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :األمــم فــاهللا تعالــى يقــول
Î ﴾ [اإلســراء: 16]، والصالح طريق معبــد لراحتها في الدنيا قبــل اآلخرة ﴿ . / 0 1 
 E D C BA @ ? >= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
G F ﴾ [المائــدة: 66]، وإذا أكل اإلنســان من فوقه ومن تحته فماذا يرجو بعد ذلك؟ وهذا الحكم 
ال يتفيأ ظالله أهل التــوراة واإلنجيل فقط، بل يعّم األمم جميعا، فــاهللا تعالى يقول: ﴿ ! " # 
 ﴾ 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $

[األعراف: 96]، وأولى األمم بذلك أمة القرآن.

اآلثار الغيبية لالســـتقامة: ال يجني المســلم ثَمرة االســتقامة في آخرته فحســب، بل يقطف 
 A @ ? > =< ; ❁ 9 8 7 6 5 4 3 ﴿ :ثمارها اليانعة في الدنيا
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E D C B ﴾ [الجن: 16 ، 17]، فهو منعم باســتقامته معّذب بإعراضه، ونصت على ذلك آي 
الذكر الحكيم بالنّص على القواعد العامة أو بذكر النماذج التي يتجسد فيها هذا الوعد.

حرمة اإلسراف بشتى أنواعه: والواقع أنه ضرب من ضروب فســاد المعاصي، إذ التمّرغ في 
ــنة، فال يقتل حيوان إال لمأكلة... ومن العجيب أن بعض  اإلسراف منهي عنه بنصوص القرآن والس
من يتصور نقص الموارد عن حاجات البشــر يطمســون خيــرات األرض ويبددونهــا محافظة على 
سعرها، من أجل رفع أرصدتهم في البنوك، وأمم تتضور جوعاً، وأطنان القمح ترمى في الصحاري 
أو في البحار، وبحيرات من اللبن تراق(1)، ومنع اإلســراف ميزة شرعية تبقيها التصورات البشرية 
موزونة بالمصالح الدنيوية فحســب، فإن كان اإلســراف ال يثقل كاهل صاحبه بــه فال مانع منه، 
بخالف النظرة الشرعية التي توصد أبواب الشّر قبل اســتفحالها، ولهذا من حق الدولة ـ بل قد 
يكون من واجباتها ـ الحجر على المسرف والســفيه الذي ال يحسن التصرف في أمواله، وهو من 
مراعاة حــق األجيال الالحقة في مــوارد األرض، وهذا التحريم ال يقتصــر دوره على وقت جفاف 
ينابيع الموارد، َوِإنَما يحكم به حتى مع وفرتها. وضرر اإلسراف بالغ فهو من ناحية يبدد الموارد، 
ونقصانها ســهم صائب في قلب التوازن البيئي، باإلضافة إلى أضراره األخرى، ومن ناحية أخرى 
يزيد النفايات؛ ففي أمريكا يطرح الفرد ما يساوي وزنه عشرين مرة في السنة، وفي فرنسا يطرح 
ســنوياً 750 ألف ســيارة، و 500 ألف متر مكعب من األجهزة المنزلية العاطلة(2). ومثل الكهرباء 

يكون في السيارات وفي غيرها من األشياء.
فساد الحروب: والشريعة جاءت ملتزمة بأخالق السلم والحرب فلم ينبو قوسها عن األخالق في 
اشــتداد العواطف، وســعت لتجنيب الكون فســاد الحروب بما ســنته من قوانين، ولذا قال تعالى: 
[البقــرة: 190]،   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
فقبل الحرب ثّم واجبات ال تتعدى وفي أثنائه أيضاً، ومن ينظر في حروب النبّي صلوات اهللا وسالمه 
عليــه يتجلى له بوضوح ســعيها للهداية ال للنكاية، فلهــذا لم تتعد األرواح التــي أزهقت من طرفي 
المســلمين وخصومهم على ألف قتيل، نعم، وجد من ينتســب إلى اإلســالم ونكــص على عقبيه في 
مة الدرجيني عن أحد أولئك الطواغيت وما عانته  التعامل مع خصومه في ميادين القتال، وذكر العال

منه األرض ومن عليها حتى أنّه أفسد في أفريقيا ثالثين ألف قرية(3).

ينظر ســيدي الوالد، الخليلي، أحمد بن حمد، البعد السياســي للفقر. العبادي، عبد الســالم، الملكية في الشريعة اإلسالمية   (1)
(بيروت: مؤسسة البشير، ط1، 1421هـ 2000م)، ج 1 ص 93.

ينظر: الحسيني، محمد: البيئة، (بيروت: مؤسسة الوعي اإلسالمي، ط1، 1420هـ 2000م)، ص 224.  (2)
الدرجيني، أحمد بن سعيد: طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق: إبراهيم طالي (دون بيانات)، ج 1 ص 101.  (3)
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ويمكن إيجاز ما تميزت به النظرة اإلسالمية:
الشـــريعة ال تأذن إّال بالحرب الشـــرعية: فاهللا تعالى لم يأذن لنبيه والمؤمنين أن يشــرعوا 
أســنتهم إال بعد مدة من الزمن، واإلذن لم يرد إال على حرب مقدســة تكــون فيها «ال إلٰه إال اهللا» 
منهجاً لرفع الســيف ولوضعه، وهو عكس الحــروب الجاهلية يحركها امتالء جوانــب النفس حقدًا 
 Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ :وكراهية، ولهذا يقول تعالى
 ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å

ê é è ç æå ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û ﴾ [المائدة: 64].

النهي عن التعذيب بالنار: ومن المعلوم بأن الشرر أوار المحن التي تفسد في األرض إنما يوري 
زنادها النار بشتى أنواعها فالقنابل وجملة من الصواريخ ألنها تشتمل على نار، ولهذا نهى النبّي ژ 
عن التعذيب بالنار، فقال ‰: «إني أمرتكم أن تحرقوا فالناً وفالناً بالنار، وإن النار ال يعذب بها 
إال اهللا، فإن أخذتموهما فاقتلوهما»، وإن أجاز الفقهاء شيئاً من ذلك في بعض الحاالت فتلك أحوال 
مقصورة على حالــة االضطرار(1)، وأحيــل إليك أخي القــارئ الكريم المقارنة بين هــذه التصورات 

والمبادئ وبين النيران التي اندلعت بسبب حروب تنشب بدعاوى الحرب على اإلرهاب(2).

إصالح ما نتج من فســـاد في الحروب وفق قانون الموازنات: الحــروب خصوصاً في هذه اآلونة 
بعد ما اكتشفت أسلحة الدمار الشامل واألسلحة النووية التي قد يبيد القليل منها أمماً، ويهلك الحرث 
والنســل هذه الوســائل تعم األرجاء في أثرها، فقد قيل بأن الخليج تأثرت تأثرًا بالغاً بالمخلفات من 
حرب الخليج األولى والثانية وما تالها، ولم يقتصر أثر ذلــك على العراق وحدها التي نكبت النكبة 
األليمة بسبب االحتالل األمريكي، وإنما عمت ما حولها من األقطار، ولعل من مظاهر ذلك أن انتشرت 
األوبئة فــي الخليج كله، ومن ذلك مرض الســرطان الفتاك، وهذه اآلثار ال تقتصــر على هذا الجيل 
وحده بل تشــمل األجيال واألعقاب من بعدهم، وما إلقاء القنبلتين الذريتين في هيروشــيما ونجازاكي 
منا ببعيد؛ إذ شــمل ضررهما األجيال المتالحقة إلى اآلن وما زالت اليابــان تعاني من ذلك، فانتقل 

األثر إلى األجيال الالحقة، وعد من مكونات الخصائص الوراثية «الكرومزومات».

تجنب اإلضرار بمن ال عالقة له بسبب الحرب: يذكر أن نابليون قال عندما دّمر مدينة آمنة: 
«لست واعظاً، َوِإنَما مهمتي أن أرفع رايات فرنســا، وقد فعلت ذلك»، فلم يبال بالدماء التي أريقت 

ينظر: كالم الفقهاء: هيكل، محمد خير: الجهاد والقتال في السياســة الشرعية (بيروت: دار البيارق، ط1، 1414هـ 1993م)،   (1)
ج 2 ص 1347 - 1361.

ا وقع من ذلك. ينظر: السالمي، عبد اهللا بن حميد، تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان (مكتبة االستقامة،  أنكر أهل العلم بعضاً ِمم  (2)
د.ط، د.ت)، ج 1 ص 112 - 113.
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وال باألرواح التي أزهقت، بل يباهي بتحقيقه لغايته مهما كانت وســيلتها، والشريعة اإلسالمية تمنع 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :كلّ ذلك فال يســوغ أن تزهق نفس إنســان لجرم غيره، فاهللا تعالى يقول
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿
× Ø ﴾ [األنعام: 164]، وإن كان سياق اآلية الكريمة في الجزاء األخروي لكن يستفاد عمومها من 

. ƒ نظمها، ومن أدلة النهي عن االعتداء، وهو ما جسدته وصيّة الصديق

المحافظة علـــى مكّونات البيئة: أنوار التشــريع الربانــي، وإن كانت ظروف البيئة الســابقة 
وأحوالها تختلف اختالفاً جذرياً عن المواقع المشــاهد في هذه األيــام، لكن مع ذلك وجدت لفتات 
 ƒ مهمــة تفتح لنا آفاقاً لنعرف كيف تعامل المســلمون مــع البيئة؟ بداية نجد أبــا بكر الصديق
عندما وجه يزيدًا وأملى عليه وعلى جنده وصيّته العظيمة وفيها: «...وال تهدموا بيعة وال تغرقوا نخًال 
وال تحرقوا زرعاً وال تجسدوا بهيمة وال تقطعوا شــجرة مثمرة...»(1)، فهذه الوصية تعنى عناية بالغة 
بالبيئة، وتأمــر هؤالء الجند ـ وإن كانوا يجابهون عدوًا لدودًا أبى االســتكانة لحكم اهللا تعالى ـ أن 
ـ «األصل في الغاية أن  يفسدوا في أرض ذلك العدو؛ ألن الحرب ال تسوّغ لهم اإلفساد في األرض، ف
ال تبرر الوسيلة»، وهذه العناية تشمل مكونات البيئة الطبيعية والمشيدة، فتعم البيع مع أنها موطن 
عبادة يجافي تعاليم الدين الحق، وتطول األشجار ـ عملت فيها يد اآلدمي أو ال ـ إذ لها حرمتها في 
النظرة الشرعية، وتشمل حيوانات هذه البســيطة أيضاً، وإن كنا ال نعني بذلك حرمة قطع األشجار 
مطلقاً في الحروب، فاهللا تعالى يقول: ﴿ / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
: ; ﴾ [الحشر: 5]، وهذا مربوط بما اقتضته غاية القطع ﴿ : ; ﴾، وإذا كانت 
العناية الشــرعية تشمل ظروف الحرب المقتضية للشــدة والصرامة فتمنع المسلم من االنزالق إلى 

حمأة تلك التصرفات الرعناء، فكيف يسوغ إّبان السلم من دون وجود الدوافع إلى تلك األفعال؟

ووصيــة الصديق ƒ كانت غرة في جبين الدهر، واســتمر الفقهاء فــي متابعته على ذلك، 
ومن ذلك ما نجده عند اإلمام الصلت بن مالك ƒ من الوصايا البالغة التي تحّض على حسن 
مراعاة البيئة لوصيته لجنده عندما ســيرهم لتحرير ســقطراء من أيدي النصارى... وهذا األمر 
كمــا يكون في حرب المشــركين فهو في حرب المســلمين من باب أولى، ولهــذا نجد اإلمام أبا 
الخطاب المعافــري ƒ عندما قاتل أهل ورفجومه وحّرر الناس مــن وطأتهم لم يدفعه انتصاره 
إلى إفســاد أي شــيء من معالم البيئة؛ حتى أن امرأة عندما رأت جمعاً من محاربيه بعد موتهم 
وبجنب كلّ واحد منهم سالحه فقالت: «كأنهم رقود»، وذكر الشماخي القصة في «سيره» وأتبعها 

عالء الدين علي بن حسام: كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، تحقيق: بكري حياني، صفوة السقا (مؤسسة الرسالة، ط5،   (1)
1401هـ 1981م)، برقــم 11411، ج 4 ص 475، وفي بعض الروايات برقم 30268 وصيّته ألســامة بن زيد: «وال تذبحوا شــاة 

وال بقرة وال بعيرًا إال لمأكلة»، ج 10 ص 579.
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بقوله: «وخرجوا إلــى زروعهم، فإذا كما هي كما كانت لم يقع فيها فســاٌد وال مضّرةٌ ال بالناس 
وال بالمواشــي فتعّجب النــاس من عدل أبــي الخطاب وطاعــة أصحابه لــه»(1)، وإذا كانت هذه 
التوجيهات ضرورية في مجتمع ال يملك الوســائل التي تفري أديم البيئة فكيف بعد أن استشــرى 
ضرام األســلحة الكيماوية وغيرها... ألنّ هذه الوسائل الجديدة في بعض األحيان عندما ال تكون 
منضبطة بضوابط األخالق، وال مقيدة بقيود الشــرع تؤّدي إلى فســاد في األرض، ويطغى ضررها 

في بعض األحيان على نفعها.

وللمحافظة على ذلك أشكال مختلفة أذكر بعضها:
ي إلى ضـــرر بالطبيعة: تذكر مجلــة «اآلن»: أن غابة مويــز كاليفورنيا تتنفس  ـ منع ما يؤد
ا تعانيه من وطء على جذور األشــجار أو جذوعها أو لمس  الصعداء عند انتهاء موسم الســياحة ِمم
لها، أو رّص التربة بوطء األقــدام مما يجعل امتصاص الماء والمواد المغذيــة أمرًا صعباً(2)، وهذا 
األمر قد حل في الشــريعة، فقد جاء في الحديث عن النبّي ژ : عــن أبي عبيدة عن جابر بن زيد 
قال: بلغني عن رســول اهللا ژ أنّه نهى عن المشي في الزرع، وقال: «ال يمشي فيه إّال ثالثة: ساقيه 
أو ناقيــه أو واقيه». قال الربيع: الواقــي الحافظ، والناقي: الذي يخرج منه الــكأل(3)، وهذا يندرج 

تحت قاعدة: «الضرر يزال»، و«ال ضرر وال ضرار».
ر جماعة من أهل العلم أن موارد  ـ منع العبث بمواطن الخيرات التي تغمر األمم: ولذلك قــر
الخير العام ال يدخل في حــوزة الملكية الفردية، بل صرح بعضهم بأنه ال يندرج تحت ملكية الدولة 
مة الشــقصي: «وأّمــا األنهار الكبار، مثــل دجلة والفرات  فضًال عن غيرهــا، وفي ذلك يقول العال
والنيل، فال يجوز بيعها أصًال؛ ألنها ال تجري عليها األمالك»(4)، وبســط ذلك بصورة أوسع العالمة 
َة لَْيَسْت َمْملُوَكًة، َبْل ِهَي ُمَباَحٌة َال  الســبكي في فتاواه فقد قال: «إن األَنْهَارَ اْلَمْذُكورَةَ َوَمَجاِريهَا اْلَعام
ا َوْقٌف َعلَى َجِميِع اْلُمْســِلِمينَ َوَال َشك أَن اْألَنْهَارَ اْلِكَبارَ َكالنيِل َواْلفَُراِت ُمَباَحٌة  كُهَا َوأَمَيُجوزُ ِألََحٍد َتَمل
ْحيَــاِء َوَال ِباْلَبْيِع ِمْن َبْيِت اْلَماِل َوَال  َح ِبِه اْلفُقَهَاءُ ِفي ُكتُِبِهْم، َوَال َيُجوزُ َتَملُك َشــْيٍء ِمنْهَا ِباْإلِ َكَما َصر
ِبغَْيِرِه، َوَكَذِلَك َحافاُتهَا الِتي َيْحتَاُج ُعُموُم الناِس إلَى اِالْرِتفَاِق ِبهَا ألَْجِلهَا»(5)، وهذا القول له أثره في 

الشــماخي، أحمد بن ســعيد، كتاب الســير، تحقيق الدكتور محمد حسن (بيروت: دار المداد اإلســالمي، ط1، 2009م)، ج 2   (1)
ص 252.

مجلة «اآلن» العدد السادس، ج 6 ص 88.  (2)
رواه اإلمام الربيع في جامعه، رقم 692.  (3)

الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبالغ الراغبين (سلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي والثقافة).  (4)
الســبكي، علي بن عبد الكافي، فتاوى الســبكي، (المكتبة الشــاملة)، ج 2 ص 390، وص 394 توجد تفصيالت مهمة للمسألة،   (5)

وينظر: العبادي، الملكية، ج 1 ص 262.
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الميدان العملي، إذ يقلص دائرة التالعب والتنافس على حيازة تلك األراضي، وبيعها وما إلى ذلك، 
وذلك كله دفع للضرر المتوقع.

ـ الحجر الصحي وإنشاء المحميات كما سيأتي بإذن اهللا تعالى.

٭ ٭ ٭
áYÉæ°üdG  »a  á©jô°ûdG  äÉª°üH

بصمات الشــريعة على الصناعــة حتى تكون هذه الصناعة منســجمة مع مبــادئ الدين، وحتى 
تحقق المبتغى منه؛ فأوالً: نجد المصانع ونجد عناصر المكتشفات الحديثة أثرت هذا التأثير البالغ.
ـ فساد المصانع: يّسر اهللا على عباده سبيل تحقيق مبتغاهم بما أنتجته العقول المفكرة وطبقته 
األيدي العاملة من الصناعات بمختلف مشــاربها، وهي نعمة تتطلب شــكرًا ال كفــرًا، نعمة من اهللا 
جالء، لكن هذه النعمة ال يمكن أن تســتخدم في غير ما وضعت ألجله، بيد أن كثيرًا من الصناعات 
والمصانع حادت عن غايتها في إســعاد اإلنســان، َوِإنَما كانت ســبعاً ينشــب مخالبه فــي الطبيعة 
ـ واإلنســان جزء ال ينفصل عنها يعاني لمعاناتها ـ ولمخلفاتها تأثير بالغ على اإلنسان والبيئة معاً، 
وبعــض الدول المتقدمة ترمــي مخلفات صناعتهــا ـ وبعضها يندرج ضمن المخلفــات الخطرة ـ في 
الدول الفقيرة مع العلــم بمنع ذلك وفق القوانيــن الدولية، فهي تهلك الحرث والنســل في البيئة 
الفقيرة، وال تقبل المعاملة بالمثل في ذلك؛ ألنها تنظر إلى البيئة على أنها منفعة شــخصية تحقق 
لها هي بنفسها، ومن العجيب أن المصانع التي تجتاز حدودها القانونية في اإلضرار بالبيئة تشتري 
حّصة مصانع أخرى من دول نامية في نســبة تلك المخالفات(1)، وال تنظر في أحوال األمم األخرى، 
وهذا يتعلــق بقواعد ارتــكاب أخّف الضرريــن، وتقديم دفع المفســدة على جلــب المصلحة، وفقه 

الموازنات عموماً.

والشريعة تتميز في كّل ذلك بالتالي:
أنّ الشريعة تنظر إلى الصناعة على أنها نعمة من اهللا تتطلب شكرًا ال كفرًا، ﴿ ! " # 
$ % & ' )( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [البقــرة: 211]، وذلــك 
بنفســه يضمن لهذه الصناعة السير على الطريق الصحيح، ويؤكد حاجتنا إلى استحضار نعمه تعالى 

أن 50 ٪ من العلماء والمهندسين متورطون بوجه أو بآخر في سباق التسلّح(2).

استفدت هذه المعلومة من األخ بدر... العبري.  (1)
كلشني، مهدي: من العلم العلماني إلى العلم الديني (بيروت: دار الهادي، ط1، 1424هـ 2003م)، ص 158.  (2)
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حرمة إلقاء مخلفـــات المصانع في الدول األخرى؛ ألن الشــريعة تحتــرم أرض العدو؛ ألنها 
ملكيتها الحقيقية هللا ﴿ z y x } | {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ §¨ © ª ﴾ [األعــراف: 128]، وإن حســبت الــدول الكبرى لهذه القضية حســابها 

لنقص التلوث بصورة كبيرة.
مع حّض الشـــريعة على عمارة األرض ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ وهو يقتضي قدح 
زناد الفكر ووري زناد الهّمة إال أن ذلك ال يســوغ االعتداء على األرض، بل هو مربوط بخاتمة اآلية 

الكريمة: ﴿ Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó ﴾ [هود: 61].
أن الشريعة تحرم الصناعة التي تفسد في األرض، فتحرم التدخين وصناعته، وكلّ ما يفسد، 

و«الوسائل لها حكم مقاصدها»، وذلك يشمل المحرمات إن كانت تقود الناس قسرًا إليها.
حرمة تغييـــر خلق اهللا: دلّ قوله تعالــى: ﴿ § ¨ © ª ﴾ [النســاء: 119] على 
مكائد إبليس، وأنه المتكفل بالسعي الدؤوب لطمس معالم خلق اهللا تعالى بدعوة من يستجيب لندائه 
بكل تغيير، واآليــة الكريمة لم تكتف بالنهي عــن التغيير بل بينت أنه دعوة شــيطانية تولى كبرها 
إبليس نفســه، وفي ذلك دعوة إيمانية إلى مجانبة سبيله، وعامة ما يقع... ال يمكن أن يخلط بين ما 
هو صالح، وليســت اآلية الكريمة ضد إبداع العقول النيــرة وابتكاراتها، َوِإنَما هي تدفع فســاد ما 

أنتجته العقول.
اإلنســـان مســـتخلف في الكون ومؤتمن عليه: واالســتخالف كلمة ربانية جاءت إيذانه تعالى 
للمالئكة قبل خلق أبي البشــرية آدم 0، فاهللا تعالى قال: ﴿ ! " # $ % & 
 87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '
9 : ; > = < ﴾ [البقــرة: 30]، واهللا تعالى قدم األرض علــى خليفته فيها؛ ألن األرض هي 
محور خالفته، وإن كان لإلنسان صالحية اســتغالل ما وراء األرض؛ ألن اهللا سخر له الكون بجميع 
مكوناته كما ســيأتي بإذن اهللا، وثم متطلبات لهذا االســتخالف ال بد من اســتحضارها حتى تتجلى 

عالقة اإلنسان بالكون الذي يربع كرسي عرشه، لكن آثرنا أن نعدها قواعد مستقلة ألهميتها.
حسن العالقة بين الكون واإلنسان: يربط التصــور اإلسالمي بين اإلنسان والكون ربطاً وثيقاً، 
 ﴾ B A @ ? > = < ﴿ :ولهذا يقــول بعد ذكر خروج آدم إلى هذه البســيطة
[األعراف: 25]، وهذا القانون شــامل لجميع البشر ألنه سطرت صفات نوره ألصل البشر وزوجه لتشمل 
 O N ﴿ :عبارته األولين واآلخرين، وقال أيضاً في سياق قصة موسى مع طاغوت عصره فرعون
U T S R Q P ﴾ [طه: 55]، وهذا يمتد رأســياً ليشمل حياة البشرية كلها من عهد 
آدم إلى أن يرث الكون مكونه حيــاًة وموتاً وبعثاً، ويمتد خطه أفقياً ليعــم الكرة األرضية بأقطارها 
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وأوطانها مهما تباعدت، وطول االنســجام جعل خاليا هذا الكون تشــعر بعمــق االرتباط بينها وبين 
المؤمن فاهللا تعالى يقــول فــي داود: ﴿ a ` _ ^] \ [ Z ﴾ [ســبأ: 10]، وذلك 
لعمق االرتباط بينه وبينها، وقد أّكد بعض علماء الطبيعة أن للجمادات نسبة من الشعور ـ واهللا أعلم 
بما قالــوه ـ لكن إن صّح قد يحمل عليــه قول النبّي ژ : «أُُحد جبـــل ُيحّبنا ونحبه»، وفي َمحمل 
الحديث كالم ألهــل العلم(1)؛ ألن االكتشــافات ـ إن ثبتت ـ قد ترجح جانب الظاهــر(2)، وقد ناقش 

بعض المعاصرين جوانب الشعور في الجمادات... قال المحقق الخليلي:
لســــانأعايـــُن تســـبيحي بنــــورِ جـنـاني  ألِف  ألـــَف  مني  فأشـــهُد 
ُلـغـاتِه  مـــن  أجتلـــي  أغانيوكُل لســـان  غريـــب  من  ألـــٍف  ألُف  إذا 
ُلـغـية  بـــكل  ســـمعي  إلى  معانيويهدى  شـــتيت  من  ألٍف  ألِف  هدى 
يقصـــر عـــن إحصائهـــا الثقـالنوفـــي كّل معنى ألُف ألـــِف عجيبة 
ميططراني(3)ولـــم أذكـــر األعـــداد إال إشــــارة  أوصـــاف  فـــي  كأني 

وهذا األمر ال يقتصر على جانب االنســجام، بل االنسجام والمحبة ال تقتصر على هذا الجانب، 
َوِإنَما ذلك ألنّ المؤمن ينظــر في كلّ عناصر الوجود ألنها آية من آيــات اهللا تعالى العظمى؛ فاهللا 
تعالى يقول: ﴿ v u ts r ❁ p    o n m ﴾ [الذاريات: 20، 21]، فهو عندما 
يقلب نظره ذات اليمين وذات الشــمال يبصر من آيات اهللا تعالى المتجلية في األنفس وفي اآلفاق، 
ولذلك نجد اهللا تعالى في كتابه يثبت أهم عقائد الدين بما في األنفس وفي اآلفاق فيقول جلّ شأنه 
في ذلك: ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï ﴾ [البقرة: 163]، ثّم قال بعد ذلك ذاكرًا بعض 
مكونات البيئة التي تــدل على وحدانية اهللا تعالى، وانفراده جل شــأنه باأللوف فقال: ﴿ ! " # 
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

ينظر خالف العلماء في ذلك: ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، فتح الباري (بيروت: دار المعرفة، 1379هـ)، ج 6 ص 87،   (1)
ج 7 ص 378، السالمي، عبد اهللا بن حميد، شرح مسند اإلمام الربيع.

أما وجود شــيء من الشعور كالخوف والتســبيح فقد دلت عليه آي الذكر الحكيم، وقد نّص بعض أهل العلم على تأويلها عن   (2)
مدلولها، والصحيح حملها على الحقيقة، وإن كنا نجهل كيفية التســبيح، وقد ناقش ســيدي الوالد كالم ابن حزم الذي أنكر 
فيه وجود شــيء من اإلدراك عنــد الجمادات، والصحيح خالفه. ينظــر الخالف: ابن حزم، علي، الفصل فــي الملل واألهواء 
والنحل (القاهرة: مكتبة الخانجي، د. ت)، ج 1 ص 71، الزمخشــري، محمود: الكشاف (اإلسكندرية: دار الريان للتراث، ط3، 
1407هـ/1987م)، ج 3، ص 149، القرافــي، أحمد بن إدريس، نفائس األصول في شــرح المحصول، تحقيق: عادل أحمد وعلي 
محمــد (نزار مصطفى البــار، ط1، 1416هـ 195م)، ج 2 ص 753، ابن عاشــور، محمد الطاهر، التحريــر والتنوير (بيروت: 
مؤسســة التاريخ، طبعة جديدة، 1420هـ/2000م)، ج 17 ص 164، الخليلي، أحمد بن حمد، جواهر التفسير (مكتبة االستقامة، 

1409هـ 1988م)، ج 3 ص 468 - 475.
الخليلي، ســعيد بن خلفان، ديوان الشــيخ ســعيد بن خلفان الخليلي، تحقيق: عادل المطاعني (ُعمان: مؤسســة الوراق للنشر   (3)

والتوزيع، ط1، 1414هـ 2003م)، ص 52.
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 E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5
K J I H G F ﴾ [البقرة: 164].

استغالل ثروات الكون: فتح اهللا تعالى لإلنســان آفاقاً رحبة ليسبح في خضمها، ويؤكد ذلك 
بصورة واضحة قوله جــل شــأنه: ﴿ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [البقــرة: 29]، ولم 
يقتصر على فتح رحاب خيرات األرض بسهولها وجبالها بل أمطر عليه وابًال من خيرات السماء(1)، 
 Ê É È Ç Æ ﴿ :ففي اآلية الســابقة عطف على ذلك استواؤه إلى الســماء فقال
Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë ﴾ [البقــرة: 29]، فهل القيد في «لكم» شــامل للجملة الثانية شــموله 
للجملة األولــى؟ يحتمل ذلك كما ذكرتــه في داللة االقتــران(2)، وإن كانت هــذه الداللة ينتابها 
 â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ :االحتمال فاهللا صرح بذلك في قوله جل شأنه
æ å ä ã ﴾ [الجاثية: 13]، فـحال «ما» في الســماء كحال «ما» في األرض مســّخر 
لهذا اإلنســان، والمتعاطفات هنا مــن قبيل المفردات فــال يمكن من اســتغناء إحداهما عن قيد 
«لكم»، ومكن له أن يجــوز آفاقها بحثاً عما يحقق طموحه العلمي باإلضافة إلى منافعة المادية ما 
 Í ﴿ :لم يفسد فيها، واهللا تعالى جعل من غايات بقاء اإلنسان في هذه استعمار الكون قال تعالى
Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [هــود: 61]، واالستعمار يشمل 
العمارة الحسية والمعنوية، وكذا االستفادة العلمية تتنقل الناظر في مسرح هذا الكون إلى إدراك 
صفات صانعه، واإلسالم ال يســبح في عالم الخيال، فال يطوي صفحة حاجات الناس بل يأمرهم 
بالتنقيب في خزائن الكون تلبية لتلك الحاجات، فهو يباين الرهبانية التي لبست أثواب الديانات 
الهندوسية والنصرانية(3) وغيرها، وذلك من واقعية الدين، لكن ذلك ال تحقق فوائده المرجوة إال 
باســتحضار كفاية خيرات األرض؛ ألن اإلنســان قد يبالغ في استالل ما يســتطيعه متصورًا جذب 

الخيرات فال تفي بالمتطلبات.
خيرات األرض كافية: ثّم تصرفات قام بهــا ذوو المطامع المادية بحثاً عن موارد أخرى؛ ألنهم 
يخشون من أن تتقلص دائرة، ونشأت تصورات متعددة عندهم منها التصور الذي تبناه مالتوس وسار 
على ركبه أتباعه، وهو أن الموارد ال تفي بحاجات البشــر جميعاً، إذ الموارد تزيد بمتواليات عددية 
(1، 2، 3، 4، 5، وهكذا)، بينما السكان يزدادون بمتواليات هندسية (1، 2، 4، 8، 16، وهكذا)(4)، 

ا في األرض يعد مهلكاً لإلنسان، إال أن هذا اإلشكال سرعان ما تنقشع  استشكل ظاهر اآلية ألنه يشعر بالعموم مع أن كثيرًا ِمم  (1)
غيمته حينما يعلم أن ما في األرض يمكن أن يستغل استغالالً نافعاً. ينظر في ذلك: جواهر التفسير، ج 2.

ص 155.  (2)
راجع الموسوعات في تلك األديان.  (3)

الســالوس، علي أحمد: االقتصاد اإلســالمي والقضايا الفقهية المعاصرة (الدوحة: دار الثقافة، مؤسسة الريان، ط1، 1416هـ   (4)
1996م)، ص 38.
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مع أن النصوص الشــرعية قررت بصورة واضحة أن الخيرات المســكنة في األرض من السماء، قال 
تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + , - . ﴾ [المؤمنون: 18]، وإذا كان 
 ¬ « ª © ¨ ﴿ :قدر الماء كافياً فقدر األقوات يفي بحاجات البشــر، فاهللا تعالــى يقول
® ﴾ [فصلــت: 10]، وتقديره جل شــأنه بقدر معلــوم ﴿ â á à ß Þ ﴾ [القمــر: 49] كيف ال وهو 
ن ينادون باألزمة السكانية وعالج انفجارهم ـ فيما يقولون ـ  الحكيم العليم، وهذه هي مقدمة كثير ِمم
وهذا ال يقلص دائرة النشــاط اإلنســاني في االســتفادة من األرض، َوِإنَما يلجمــه بلجام يقوده إلى 

التعامل معها فال تعاني منه البشرية.

صـــالح األرض: خلق اهللا األرض صالحة ال يشــوبها فســاد، ولهذا ورد في ســياق النهي عن 
̈ ﴾ في موطنين باألعراف، وال تقوى المخلوقات  الفساد تأكيد صالحها فقال تعالى: ﴿ § 
البســيطة التي فيها على إفســادها؛ ألنّ اهللا ســيرها بما يتالءم مع البيئة، بحيث تنتفع البيئة منه 
وينال حظه من االنتفاع منها، حتى النباتات التي ال تعمل فيها يد اإلنســان تأخذ من تربة األرض 
وتعوضها تعويضاً عادالً، بحيث ال ينقــص ذرة من المواد العضوية بتلك التربة لســنّة التبادل بين 
هذه الكائنات، وهكذا بالنســبة للحيوان فكل شــيء خلق بقدر، وكلّ نبات أثمر ثمرًا موزوناً، وكلمة 
الصالح هنا تخط أنامل العقول والعلوم بشتى أنواعها حروف شرحها وال توفيها حقها؛ ألن الصالح 
يشــمل ذرات التربة والحجارة والنبات والطبقــات الجوية وغيرها، وجميــع ذلك ال تمحى مظاهر 
صالحه إال بفساد اإلنسان، وال يقتصر فســاده على موطن سكناه، بل تئن من وطأته أسماك البحر 
﴿ Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [الروم: 41]، 

والنقطة التي تليه تزيده توضيحاً.

حرمة األرض جميعاً: تؤكد الدالئل الشــرعية أن ألّي أرض حرمة حتــى أرض العدّو حتى عند 
 : ƒ اشتداد لهيب المعارك، ولهذا ال يسوغ طمس معالمها وال تدنيس خيراتها، ولهذا قال الصديق
«وال تغرقوا نخًال وال تحرقوا زرعاً وال تجســدوا بهيمة وال تقطعوا شــجرة مثمرة» كما ســبق...، في 
وصيّة اإلمام الصلت بن مالك ما يســتوقف القارئ حتى أنه ليخال فــي تأصيل قانوني دقيق لحقوق 
الناكثين للعهد ال في مقام كالم قائد يســعى إللهاب حماس جنده لشــنّ الغارة عليهم(1)، وقد نص 
الفقهــاء على أن حيوانات العدو ال تتلف ِإال لضرورة، وهو مســتق من حديــث: «ال يقتل حيوان إال 
لِمأكلة» وكذا بالنســبة للنبات، أّما إن اقتضى األمر ذلك فال حــرج فيه، وهو ما صرح به قوله جلّ 
شــأنه: ﴿ / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ﴾ [الحشــر: 5]، 
فيجوز ما يخزي الفاسقين، وما مدلولها هل خاصة بالمشركين؛ ألن كلمة التوحيد جنة تقي أموالهم 

انظر الوصية...  (1)
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الســلب والغنيمة، لكن إن اقتضته ضرورة ال محيص عنها ســاغ، واهللا أعلم، ال غيــر، وبهذا يباين 
التصور اإلســالمي النظرات الرأســمالية التي تلقي نفاياتها في الدول الفقيــرة فتتجرع غصصها، 
وتنشب األمراض فيها مخالبها، وفي أوقات الحروب حدث وال حرج، إذ تبيح األرض كلّها بال ضمير.
دقة نظام الطبيعة: جعــل اهللا الطبيعة التي خلق الكــون عليها متصفة بالتــوازن بين مواردها 
ونفقاتهــا ـ إن صح التعبير ـ فلهــذا ال يغلب جانب منها على حســاب غيره، ولهــذا قصة األجناس 
وتزايدهــا إنما يكون وفــق حكمة دقيقة ال تخرق هــذا الناموس، ولهــذا يقول: ﴿ 7 8 
A @ ? > = < ; : 9 ﴾ [الحجــر: 19] عجائب التربة وما بعدها، بل ال يقتصر 
األمر على األحوال الطبيعية بل البرق الذي يأخذ البصــر وقد يحرق المدن يجود بالنيتروجين على 
حســب احتياج المناطق بدقة أبدعهــا الحكيم الخبير، فجــاءت في تالفيف البــرق المرعب، وكون 
الطبيعة بهذه الدقة العجيبة ال بد أن يقف العالم بجميع تخصصات ذويه وقوف التلميذ أمام التربة 
ودقة نظامهــا والبرق وأهدافه، والنبات وأســراره حتى يأخذ تصوره من مصــدر معتبر، ويحاول أن 

يساير النظام الكوني في تعامله معه(1)، وقد أجاد المحقق الخليلي حينما قال:
الكائنـــات مصاحفا  جميـــع  المكتما(2)فكانت  المصون  السر  تهب  لهم 

التعلم من الحيوان: وال يقف األمر عند التعلم من الجمادات فــي نظامها، َوِإنَما يقف العاِلم 
فضًال عن من دونه وقوف الطالب أمام فالسفة الحيوان، وهذا المعنى صوره اهللا تعالى حينما قال: 
 Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿
Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï × ﴾ [المائــدة: 31]، وإن كانــت اآليــة جمعت بين ذمّ 
االبن على تمرغه في أوحال الدم، لكنها لم تنتقد االستفادة من الغراب، بل الشريعة أوجبت مواراة 
األموات تحت الترب، بــل قد يقال بأنّ اآلية أشــارت إلى علة المواراة، وهي وجود الســوءات أينما 
كانت، والدفن مظهر واحد من مظاهر المواراة، وهذا الدفن يكون لفضالت اإلنسان كما في الكالم 
عن النظافة، وهذا منهج يســير عليه القط... لكن إن أدى ذلك الدفن إلى مفســدة طهرت األرض 

منها، كما هو الحال في بعض المواد الكيماوية...
حماية األجناس: دلّت الشــريعة الربانية علــى حماية األجنــاس، ولهذا جاء األمــر الرباني 
لنوح ‰ في وقت احلولكت فيه الظلمات واستحكمت فيه حلقات الشدائد، فاهللا تعالى يصوّر ذلك 
 Q P O N M L K J I H G F E D C B A ﴿ :عندما قــال
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ ﴿ [هــود: 40]،   ﴾ U  T  S  R

اســتفاد أهــل العلم كثيرًا من النظــام الكوني بكل ما فيه، فنظام ســير الطائرات والســفن والغواصات يســتلهم من الطيور   (1)
واألسماك وغيرها، كما ال يخفى.

الخليلي: ديوان الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، ص 45.  (2)
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Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [المؤمنون: 27]، فنوح 0 في وقت عصيب بين ســخرية قومه 
وانتظار الطوفان يصنع سفينة الســالمة بأمر ربه، واالضطهاد النفسي يعمل عمله في نفسه، ولهذا 
نوح ال بد أن يكيف الســفينة تتســع لهذا الكم الهائل من الحيوانات، فشتان بين سفينة تكفي لعدد 
قليل من المؤمنيــن بنّص آي الذكر الحكيم وبين أخرى تضّم بين جنباتها أجناس الحيوانات جميعاً، 
ومع ذلك فنوح مخاطب شــرعاً بأن يجمع تلك األجناس جميعاً بحيــث إن وجد حمارًا ولم يجد أنثاه 
«األتان» وجب عليــه البحث عنها، وهذا الحكم ينســحب علــى جميع الحيــوان؛ ألن األمر «ِاحِمل» 
يستلزم البحث و«ما ال يتم الواجب إّال به فهو واجب» على أنه مخاطب بحمل ما تحتاجه من شراب 
وطعــام؛ ألن األمر يتطلب فعل ما ال تحقق غاية األمر إّال به، وهنــا ال تتحقق غاية الفعل إال باتخاذ 
وسائل سالمة تلك الحيوانات حتى تصل بر األمان بسالم، ومن ذلك اتخاذ الحواجر بين الحيوانات 
المفترســة وما تفترســه من حيوانات... حفظ الجنس األعلى إنما يفعل ذلك الذين ال يعلمون، وقد 
ة تشــد الناظــر، وخالصتها: أن بعض الســفهاء في جيش أبي  د بن الحواري قص مة محم ذكر العال
مروان حَرقوا دورًا لبني الجلندى فاضطرمت النيران فيها، وفي الدور دواب من البقر وغيرها فندب 
أحد الجنود نفسه إلنقاذ الدواب، فكان يبل ثوبه وبدنه بالماء ثّم يجتاز مهالك النيران ليقطع حبال 
الدواب حتى تنجو بنفســها(1)، ولم يذكر أن أحدًا من أهل العلم أنكر فعله، مع أنّ الذي خط بيراعه 
هذه القصة من أهــل العلم، ولم ينكر هذا التصــّرف، َوِإنَما أنكر ما رآه يخــدش صرح الدين من 
التعدي بحرق البيــوت بعد هزيمة عدوهم، فإذا ســاغ إنقاذ نفس الحيــوان بتعريض صاحبه لبعض 

المخاطر ـ مع اتخاذ كافة الوسائل للسالمة ـ فكيف بما هو دون ذلك؟
العّض بالنواجذ علـــى القواعد العلمية: وهو مــن أهم أركان االســتخالف، ولهذا بعد آية 
االســتخالف ذكر اهللا تفضيل آدم علــى المالئكة بتمكينه له مــن ناصية العلــوم، فقال تعالى: 
 ❁N M L K J I H G F E D C B A @ ﴿
 c  ba  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P
 ﴾ t s r q p o n m l k j i h g f e d
[البقــرة: 33 ،31]، ﴿ z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ 
[البقرة: 34]، والعلم ال يقتصر على مدلوالت األســماء فقط، وإنما معرفة الوسائل ومعرفة ما نتائجها 

وأضرارها.
فقه البدائل: بما أن اهللا خلق لإلنسان ما في السماوات وما في األرض جميعاً منه فقد يسر له 
نة المطهرة على صاحبها أفضل الصالة وأزكى  ســبل البدائل المتاحة، وقد كان القرآن الكريم والس

أبو الحواري، محمد بن الحواري: جامع أبي الحواري، (ســلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1405هـ 1985م)،   (1)
ج 1 ص 56.
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التسليم يفتحان العقل على أسرار الكون، ويمخران به عباب مكوناته، فإذا لم تنفع بعض المواد في 
حل أمر ما فثمة مواد تحقق المبتغى وال ترتب أضرارًا عليها.

النظافة: مكون أساسي في الدين له أبعاده العقدية باإلضافة إلى البعد الفقهي، فتعبدنا بتطهير 
بيوت اهللا تعالى، وقام خليل الرحٰمن إبراهيم ‰ بهذه المهمة بنفسه خير قيام، فاهللا تعالى يخاطبه 
بقوله: ﴿ U T S R Q P O N M L K ﴾ [الحج: 26]، وإذا كان اهللا 
اختار ذلك لخليله 0 فال شــّك في قداســة هذه المهمة، وشــاركه في هذه الوظيفة المقدسة ابنه 
 ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ الذبيــح إســماعيل
¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [البقرة: 125]، بــل كان ينذر بعض األتقياء 
بتقريب أبنائهــم قرباناً لخدمة بيوت اهللا تعالى بما يشــمل نظافتها، وبذلك ديننــا يباين التصورات 
الدينيــة التي تعد الطهارة جرمــاً ال يتدنس العابد بــه، وبذلك ناقض دينهم فطــرة اهللا التي فطر 
الناس عليها، وهي على أقسام: طهارة البدن... وغيرها. والشريعة عالجت مظاهر البيئة، وأهم بداية 
ننظرها نجد أن الشريعة أمرت بالنظافة وحثت عليها، فالمؤمن ال بد أن يكون نظيفاً متصفاً بالنظافة 
 P ﴿ في نفســه متصفاً بها في ثوبه، متصفاً بها في بيته متصفاً بها في مكان صالته وفي عبادته
Â Á... ﴾ [الحج: 26]، فالطهارة أساس للمؤمن «إن اهللا جميل يحب الجمال طيب يحب الطيب»، 
فال بد من االتصاف بالنظافة في كلّ شيء، وهذا يطهر اإلنسان ويمنع انتشار األوبئة واألمراض، قال 
الشيخ سليمان باشا الباروني في وصيّته للحجاج: «...واعتنوا بالنظافة في مأكلكم ومشربكم وملبسكم 
ومســكنكم وأبدانكم؛ فإنّ في ذلك وقاية من األمراض بإذن اهللا و«النظافة من اإليمان»، وألنفســكم 
عليكم حق فحافظوها من كلّ ما يعود عليها بالضرر، وال أضّر من األوســاخ... واهللا الواقي»(1)، فهذه 
األخالق تشكّل ســياج التعامل مع الطهارة الحســية والمعنوية في وطنه وفي غيره ال سيما في أماكن 
الزحام. وقد نّص الشــيخ الشــماخي على صورة مشــرقة لمجتمع يراعي النظافة ويجسدها في واقع 
ابة  حياته، فقد قال عن منطقة «َتجديــت»: «ودخلها ـ أي تجديت ـ عامل لصنهاجــة ورأى كثرة العز
وكثرة الخلق وضيق الموضع فاعتقد أنهم يدنســون وجه األرض بالخالء والسماد، فدار فيها وحولها 
ـ : «ما يخاف الناس إّال من  ا تكرهه عينه وتعابه نفســه، فقال ـ ومّد يده بسيفه  فلم يظفر بشيء ِمم
هذا أو من اهللا، فهذا ـ يعني السيف ـ ليس هذا موضعه، وما منعهم من ذلك إال خوف اهللا»، وكانوا 
يحفرون ويدفنون حاجاتهــم، ومن أدبهم التبعد والحفر والدفــن»(2)، وأتبع ذلك بتجنب دخول جنات 
اآلخرين المحاطــة، وبعمق الحفرة التي تســتخدم لقضــاء الحاجة حتى ال تنفذ منهــا رائحة تؤذي 

رســالة للشيخ ســليمان باشــا الباروني إلى الشيخ ســالم بن محمد الرواحي، مؤرخة في 4 شــوال 1347هـ متضمنة نصائحه   (1)
للحجاج، ملحقة بآخر البحث.

الشماخي، كتاب السير، ج 2 ص 696.  (2)
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القاعد، وقال: «ورائحته تضّر البواســير»، وال أعرف تحقق ذلك من الناحية العلمية من عدمه لكنه 
نظر عميق إلى الطهارة ـ طهارة التربة وطهارة الجــوّ حتى ال يكدر صفاءه بتلك الرائحة ـ وأهميتها، 
وقد سبق بيان أن الدفن وســيلة من وسائل مواراة السوءات، وقد أدرك الفقهاء أهمية النظافة، فلهذا 
قال الربيع بكراهية االســتنجاء في النهر، وكره بشــير البصق فيه، وذلك من أجــل المحافظة على 
طهارة النهر ونقائه، وقال عمر بن المفضل: رأيُت بعض الناس ال يلفظ الماء الذي يتمضمض به في 
ا يذكر صفاء الفلج (النهر الصغير) فكيف بما  الفلج(1)، وإذا كان االســتنجاء والبصق والتمضمض ِمم
ينجســه حقيقة أو يدنســه بمواد مضّرة، وقرر الفقهاء أهمية تنظيف مجرى الفلج نفســه، حتى أنهم 
اشــترطوا على من ملك أرضين بينهما جدول مياه إن شــيّد بناء فوقه ال بد أن يترك سعة لدخول من 

يقوم بتنقيته من شوائبه.
تقديس مهمة التطهير: ليســت هذه المهمة ُمحتقرة في دين اهللا تعالى، بل هي وظيفة مقّدسة 
نيطــت بأنبياء اهللا تعالى وأوليائه، وهــذا يباين التصور القابع على كثير مــن األذهان بحقارة هذه 
المهام حتى ينظر إلى ذويها نظــر ازدراء واحتقار، ولذلك أثر بالغ على العامل في هذا الحقل، إذ 
يطير صاحب هــذه الوظيفة فرحاً بنيل الثواب منها قبل حضوته بنيل أجرته في التصور اإلســالمي، 
ولهذا يخلــص لمهمته وال يكبل تفكيره فيها بقيود الضيق الذي يحاصر فكره دون اإلبداع، ويســوقه 

للبحث عن فرص لالنتقال.
اعتبار الجمال في الطبيعة: أكد اهللا تعالى في صفحات كتابــه أن الكون خلق في أبدع صورة 
جمالية، فاهللا تعالى ذكر اإلنسان فقال فيه: ﴿ 7 8 9 : ; > ❁ < ? @ 
A ﴾ [االنفطــار: 6، 7]، وقال فــي النجــوم: ﴿ 6 7 8 9 : ; ﴾ [الصافــات: 6]، وهذا 
الجمال يملّ الحيوان األعجم فيقول فيه جلّ شــأنه بعد ذكر خلق األنعام وهي أكثر الحيوانات تعامًال 
مــع اإلنســان: ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ μ « ﴾ [النحل: 6]، وأكد في الســياق ذاته أن 
الزينة غاية من غايات الخلق فقال بعد ذلك: ﴿ 1 2 3 4 65 7 8 
9 : ﴾ [النحــل: 8]، والجبــال تعددت ألوانها لهــذه الغاية ذاتها باإلضافة إلــى أنها مظهر من 

 v u t s r q p o n m ﴿ :مظاهــر إبداع اهللا في صنعــه فالتنوع آية من آياتــه
[فاطــر: 27]، وهــذا   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w
 [الكهف: 7]؛ ألن ﴾ F E D C B A @ ﴿ :الجمال يشــمل ذرات األرض فاهللا تعالى يقول
 ﴾ J I H G ﴿ ما» الموصولة هنا(2) من صيغ العموم، وهذه الزينة مربوطة باالبتالء»

الســالمي، عبد اهللا بن حميد: معارج اآلمال على مدارج الكمال، تحقيق: الحاج ســليمان بابزيز وآخرين (سلطنة ُعمان، لبنان:   (1)
مكتبة اإلمام السالمي، دار الراشد، ط1، 2008م)، ج 1.

قد تخرج «ما» الموصولة عن الداللة العمومية، لكن السياق هنا يؤكد العموم كما ال يخفى.  (2)
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[الكهف: 7]، فأداء حقهــا واجب ديني، ومراعاة أصل الجمال مطلوب، ومــن ينظر يبحث عن الجمال، 
وكثير من الناس ال ينشد الجمال في الطبيعة ويتصور جمال ســكناه أو مكتبه أو غيره عندما يباين 
الطبيعة األصلية التــي خلقت عليها تلك األشــياء، ولهذا قــد يطمس معالمها بســوء صنيعه معها، 
والجمال يدفــع الناس إلى المحافظة على مكونات الجمال الذي أبدعــه اهللا تعالى، وعلى تنوعه إذ 
ذاته يعد مظهرًا تتجلى فيه اإلبداع الرباني حسب طاقة العقل البشري في اإلدراك، وذلك كله يدفع 
اإلنســان إلى أن يشد يدًا حتى بذلك الجمال، ولكن الجمال وإن كان مقصدًا ـ ال سيما إن اعتبر أن 
«زينة» في قوله تعالــى: ﴿ @ F E D C B A ﴾ [الكهف: 7] مفعــوالً ألجله كما احتمله 
علماء اإلعراب(1) ـ ال يســوغ أن يحول دون انتفاع الناس بخيــرات األرض بدعوى حفظ الجمال، وإن 
سعت بعض الدول للمحافظة على تراثها بأن َتمنع أهل تلك المناطق من تشييد بنائهم الذي يملكونه 
من جديد، وأصحــاب تلك األمالك يتضررون، ولهــذا إن أرادت الحكومات ذلــك فعليها بالتعويض 

المجزئ حتى يرتفع الضرر، ومقصد الجمال ال يمكن أن يعود على مقصد االنتفاع باإلبطال.
لم تقتصر القواعد الشرعية التي استنشقت عبق النصوص على مجال التأثير النفسي العاطفي 
أو جاوزت ذلك لتصحح مهيع العقل في النظر إلى البيئة، بل أوجدت المقدمات التي تصحح مسلكه 
في التطبيق أيضاً، وهنا أســطر بعض المقدمات الفقهية التي أشـــارت إليها نصوص الشـــرعية، 

وأوجزها في اآلتي:
الربط بالقواعد األصولية: من المعلوم بأن البناء الفقهي يبنى صرحه على القواعد األصولية، 
ولهذا إذا نظرنا إلى القواعد األصولية تجلى لنا أثرها في تســيير دفة فقه البيئة، ولهذا نجد من 
القواعد األصولية المحورية قاعدة ســّد الذرائع، وهو من قواعــد االحتياط المهمة، فإذا كان يوصل 

في نهاية أمره إلى المفاسد نهى الشارع عنه.
 j i h g f ed ﴿ فتح أبواب االجتهاد في الحفاظ على البيئة: أحكم اهللا كتابه
n m l k ﴾ [هود: 1]، ومن ضمن مظاهر إحكامه جل وعال لكتابه أن جعله مشتمًال على أوجه 
متعددة للداللة، وكثير من تفاصيل األحكام لم ينّص عليها كتابه جلّ وعال وال ُسنّة نبيّه ژ ، َوِإنَما 
أحيلت إلى أولي األمر ليمعنوا النظر فيها، وكما قرر الفقهاء أن «تصرف اإلمام على الرعية منوط 
بالمصلحة»(2)، والظاهر أن القاعدة ال ُيمكن أن تقصر على اإلمام بمفرده؛ ألن إدارة الدولة ال سيما 
في هذه اآلونة يتعذر أن تــدار الحكومات إّال بجهــاز إداري يقوى على تحمل األمانــة المنوطة على 
كاهله، فتدخل في ذلك قرارات الجهات التشريعية والتنفيذية جميعاً ما دامت ميممة تجاه المصالح 

المعتبرة شرعاً.

العكبري، عبد اهللا بن الحسين، إمالء ما من به الرحٰمن (دار الفكر، إعادة 1414هـ 1993م)، ص 395.  (1)
هذه القاعدة مترددة في جنبات كتب الفقه بعبارات مختلفة، كلها تصب في المصب ذاته.  (2)
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قوانين الشريعة تملك ناصية القلوب قبل الجوارح فتستطيع أن تسيرها كما قدمنا، وإذا تملكت 
القلوب تبعتها الجوارح، ومن ينظر في الســور المكية ـ والقرآن كله شــفاء ـ يجدها معنية بالدرجة 
األولى بتصفية القلب من الشــوائب، بينما القوانين األخرى فقوتها بقوة صولجان ُدَوِلها، فإذا ضعفت 
رقابة األجهزة اإلدارية أو زالت هيبتهــا تبخرت قوانينها التطبيقية، وإن بقت مرســومة في دفاترها، 
ولهــذا نجد كثيرًا من الدول الغربية ـ مع أن قوانينها تمنع الجناية على البيئة ـ تســعى للتخلص من 
نفاياتها فــي دول أخرى قوانينهــا ال تجرم ذلك، أو ال ســلطة لها على تطبيق قوانينهــا على الدول 
القويــة، مع أن التخلــص من النفايات برميهــا في الدول األخــرى ممنوع دولياً، وبذلــك يجمع بين 
امتصاص خيــرات تلك الدول من ناحية وطمس مقومات الحياة فيها بإفســاد بيئتها من ناحية أخرى، 
وإذا كانت الــدول المطالبة بفرض النظام العالمي الوحيد تســعى للتخلص مــن قبض هذا النظام 
نفســه عندما تراه يكبل مصالحها الشــخصية، وهذه صــورة فظيعة من صور األنانيــة الممنوعة في 
اإلســالم، وقد تقدم أن اإلسالم يحرم الفساد حتى في أرض العدو إبان الحرب، فكيف بتعاليمه حال 
الســلم؟ وهذا كما يكون في الدول يكون في األفراد من باب أولى فمن لم يستشعر المراقبة، وقصة 
عامل صنهاجة مع أهِل «تجديت» تؤكد ما نقوله، وفي مقابل ذلك صور معاكسة لكثير من المعاصرين 

الذين يتساهلون في أنظمة الصرف الصّحي وغيره وحاجة المجتمع ماّسة إلى مثل تلك األنظمة.
القانون ال يجّرم إال وفق مـــادة منصوص عليها، بينما اإلســالم يجرم وإن لــم توجد مادة 
منصوصة واضحة مباشــرة، َوِإنَما يجرم ألن كلّ من انضوى تحت محرم ينطبق عليه حكمه، ولذلك 
قال الخليفة الراشــد عمر بن عبد العزيز ƒ : «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور»(1)، 
ولهذا إن ابتكرت وســيلة تطمس بها خيرات البيئــة ففي القانون الوضعي يبــارك فعل المجرم إلى 

صدور قانون المنع المجرم للفاعل.
إنشاء المحميات الطبيعية: جاءت النظرة التشريعية لصيانة اإلنسان وما يحتاجه، فلذا أنشأت 
ـ «المحميات الطبيعية»، وذلك في مكة المكرمــة والمدينة المنورة، وقد نّص  ما يمكن أن يســمى ب
 ¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :القرآن على بعض صور المنع، فقال تعالــى
¸ º ¹ « ¼ ½ ¾... ﴾ [المائــدة: 95]، وأّكــد هذا المعنى حديــث المصطفى ژ يوم فتح 
مكــة: «إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السمٰوات واألرض فهو حرام بحرمة اهللا، ال يعضد شوكه 
وال ينفر صيده وال يلتقط لقطته إال من عرفها، وال يختلى خاله». فقال العباس: يا رســول اهللا، 
إال اإلذخر فإنّه لقينهم ولبيوتهم. قال: «إّال اإلذخر»(2)، وفي رواية: «وال يعضد شــجرها، وال تشرع 

انظر: الباجي: المنتقى (المكتبة الشاملة)، ج 4 ص 66.  (1)
رواه الربيع بــن حبيب، باب المواقيت والحرم، برقم 398. والبخاري باب إثم الغــادر للبر والفاجر، برقم2951، واللفظ له،   (2)

ومسلم باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها إال لمنشد على الدوام، برقم 2412، وكثير من علماء الحديث.
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فيها األسنة»، وقد نّص القرآن على حرمة مكة في ذلك: ﴿ . / 0 1 2 3 4 
نة النبوية على لحوق حكم المدينة  65 7 8 9: ; > = ﴾ [البقــرة: 191]، ودلّت الس
بمكــة بروايات متعددة، بل منعت حمل الســالح فيها لقتــال، وإن كانت تلــك المحميات تختلف في 
غايتها عّما ابتكرته عقول أهل هــذا الزمان، لكن يجمع بينهما الصيانة لذلك المكان، وال أعلم قبل 
اإلسالم وجود محميات لغايات شــريفة، َوِإنَما الذي اطلعت عليه وجود محميات مقصورات على أفراد 
يســتأثرون بخيــرات اهللا في أرض اهللا، مــع أن النبّي ژ قرر أن الناس شــركاء فــي ثالثة، ومن 
َمحمياتهم قصر األرض على قبيلة معينة، وهو أمر له اعتباره الشــرعي بخالف األول، لكن ال يشبه 
ما نحن بصدد الحديث عنه، والمحميتان يتباين حكمهما الشــرعي في بعض الجوانب كما بينه أهل 
العلم، ال ســيما في الجزاء عند بعض الفقهاء، وتحريم الحرمين ليس تحريمــاً اجتهادياً وإنما هو 
تحريم نصي، فال يتغير بتغير الزمان، وعلى العموم حرم العضد، وحمل السالح، ولو أبيح أكل صيد 
الحرم وعضد شــجره لَما قامت لبيئته قائمة؛ إذ ســتتلف كلّ مكوناتها لكثــرة المرتادين في الحج 
والعمرة، لكن هل يمكــن للحاكم إقامة َمحميات أخرى حذرًا من الفســاد بشــتى أنواعه كمنع قطع 
شجرها أو صيدها منعاً مطلقاً، أو مقيدًا بوقت أو نوع أو ما شاكل ذلك؟ الظاهر جواز ذلك إن كان 
مبنياً على مصلحــة؛ ألن «تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة»، لكن ال يكون قانوناً دائماً، 
َوِإنَما تراعى فيه األحوال والظروف فقد يغيره الحاكم نفسه، وقد أنشأ عمر بن الخطاب ƒ بعض 
المحميــات لخدمة بعض المصالح العامة، وجعلها كأل للفقــراء دون األغنياء، فجاء في وصيته ِلمن 
اســتعمله على الحمى: «...وأدخل رّب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف فإنهما 
إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى زرع ونخل، وإن رّب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته 
يأتني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا ال أبا لك، فالماء والكأل أيسر 
علّي من الذهب والورق...»(1)، ومنع رعي ماشية األغنياء، وسّمى عثمان وعبد الرحٰمن بن عوف ليظهر 

بكلّ وضوح أن المنع إنما هو لمصلحة المحتاجين.
قاعدة تقييد المباح: نّص العلماء على أن للحاكم صالحية تقييد المباح، والظاهر واهللا أعلم أن 
بعض صور هذه المســألة ينبغي أن يعاد فيها النظر، إذ هل يبقى وصف اإلباحة ساري المفعول فيها 
بعد تحقق ضررهــا المادي أو المعنوي، وولّي األمر ـ وتدخل الجهات التشــريعية والتنفيذية في هذا 
المدلول ـ محتســب ينظــر في المصالح ويســعى لدفع المفاســد، وثم صور أخرى هــي تقييد فعلي 
للمباح، وإن كانت مرتبطة بوجــه أو آخر بالمصالح أيضاً، وهذا التقييد من شــرطه أن ال يعود على 
أصل اإلباحة باإلبطال وأن ال تكون اإلباحة في الفرد المقيد من تشتد حاجة الناس إليه، وثّم شروط 

رواه مالك في الموطأ، باب ما يتقى من دعوة المظلوم، برقم 3673.  (1)
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ال بد مــن اعتبارها، فمثًال دلّ الدليل الشــرعي على إباحــة الصيد، وهو ما نّص عليــه قوله تعالى: 
 5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
6 ﴾ [المائدة: 96]، إال أن الصيد قد يجاوز حدود االعتدال، ويكون أداة إفســاد يختل بها التوازن 
الطبيعي... الصيد الجائر كثير من الناس يســتخدمونه استخداماً ســيئاً، حتى إن ذلك يقودهم إلى 
صيد آالف األطنان من األســماك وكثير منها صغير الحجم، حتى إن الناس ال يستخدمونه في أكلهم 
فترمى تلك األطنان الهائلة بسبب أن تلك الشــباك صغيرة جدًا ال يمكن أن يخرج منها إال الصغير، 
وهذا ظلم ال يجوز وإســراف محرم مقيت يؤدي إلى تقليل ثروات اهللا تعالى التي منّ بها على خلقه، 
ويــؤدي إلى اإلضرار باآلخرين، ومن المعلوم شــرعاً أنّ الضرر باآلخرين ال يجــوز، وقد ترمى ـ كما 
ســمعت من بعض األخوة المعايشــين لهذا األمر ـ في الشــبك الواحد ما يصل إلــى طنين، وهذان 
الطنان في هذا الوقت يصالن إلى هذا المقدار، وإذا امتدت المدة فتلك األســماك تكبر، وربما بعد 
أربعة أشهر أو خمسة أشــهر عندما يحين وقت صيدها كانت ســتبلغ ما يربو على عشرة أطنان أو ما 
يقارب ذلك، واألدهى واألمر أن بعض الشــركات الكبيرة تصيد نوعاً معيناً من الســمك عندما تراه 
مجتمعاً، ثّم إذا ذهبت ومعها ذلك الصيد وقد مات كله رأت ســمكاً أغلى ثمناً منه ألقت السابق من 
َمخازنها حتى تتســع المخازن للصيد الجديد الذي هو أغلى ثَمناً، وبذلك ترمى أطنان من الســمك، 
وفي كلّ ذلك ضرر ال يخفى، وبذلك يضيع التوازن البيئي الذي منّ اهللا تعالى به على خلقه في هذا 

الوجود، إذ جعل لكل حيوان ما يقابله حتى يبقى التوازن ﴿ â á à ß Þ ﴾ [القمر: 49].
وإذا تدخل اإلنســان وغلّب جانباً من الجوانب فذلك يؤدي إلى اختالل هــذه الموازنة، وضياع 
المنهج الذي ســنه اهللا تعالى لهذا الكون، وتلك الشباك من الشــباك المحرمة دولياً أو الممنوعة 

دولياً، أخبرني أهل منطقة ُمُحوت عن معاناة عظيمة يقاسيها أهلها بسبب ذلك اإلفساد.
ي: أنشأ اإلســالم المجتمع المغلق عندما تستشري األدواء واألسقام في بعض  األمر بالحجر الصح
المناطق، ولهذا قال النبّي ژ : «فّر من المجذوم فرارك من األســـد»، وقــال ژ : «ال يرد هام على 
مصّح»، وهذه صورة مشــرقة من صــور الوقاية البيئية حتى ال تنتشــر األمراض فــي البيئات األخرى، 
وأصرح من ذلــك حديث الطاعون عندما قال ژ : «إذا نزل الطاعـــون بأرض فال تدخلوها، وإذا نزل 
بأرض وأنتم فيها فـــال تخرجوا منها»، وذلك من أجل صيانة البيئات األخرى عن انتشــار هذه األوبئة 
واألمراض التي تؤدي إلى الفســاد في األرض، وهذا ال يقتصر على األمراض البشــرية فحســب، بل قد 
يلحق بها قياسا ـ باإلضافة إلى العمومات ـ ما إذا انتشرت أوبئة في تربة أرض، أو في أشجارها، صغيرة 

أو كبيرة، فيمتنع استيرادها أو استيراد بذورها ـ إن كان المرض ينتشر بها ـ حتى ال تنتشر عدواها.
التوازن بين المصالح: في كلّ تصرف من التصرفات حتى تســير سفينة الحياة وهي تنتقل من 

حسن إلى أحسن، واعتبار المصالح ليس بالنظرة الفردية َوِإنَما بالنظر في مصلحة البشرية كلها.
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بعد التطواف الســريع في حدائق القواعد الشــرعية الحاميــة للبيئة، والحافظــة لها لعلّ من 
المناسب أن أسّطر بعد االقتراحات العملية التي تقلّل الفساد في األرض، وإليك أهمها:

أن عالج البيئة ال يتّم إّال بنظرة الدين، فال يمكن فصل البيئة ومحاولة عالجها دون نظر  ـ  1
في األدلة الشــرعية؛ ألن ذلك يؤدي فــي النهاية إلى الخصام الوهمــي النكد بين الدين 

والعلم.
بّث المقدمات الدينية التي تعالج البيئة في وســائل اإلعــالم المختلفة حتى يتقرب العباد  ـ  2

إلى اهللا بصيانة بيئتهم، والعبادة أقوى عظة تمكن من حسن التطبيق.
منع التدخين كلية لصيانة الهواء من التلوث، وحفظ النفوس من األسقام. ـ  3

هذا ما أردت تبينه فإن يك صواباً فمن اهللا وله الحمد عليه، وإن يك بخالف ذلك فمن نفسي 
ومن الشيطان، وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء، وأستغفر اهللا وأتوب إليه، وأسأله جل وعال 

التوفيق لصالح العمل وصادق القول.
د وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم على سيدنا محم همالل وصل
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ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، فتح الباري (بيروت: دار المعرفة، 1379هـ). ـ  1
ابن حزم، علي، الفصل في الملل واألهواء والنحل (القاهرة: مكتبة الخانجي، د. ت). ـ  2
د الطاهر، التحرير والتنوير (بيروت: مؤسسة التاريخ، طبعة جديدة،  ـ  3 ابن عاشور، محم

1420هـ 2000م).
د بن مكرم، لسان العرب (بيروت: دار صادر، ط1). ـ  4 ابن منظور، محم
د بن الحواري، جامع أبي الحواري، (ســلطنة ُعمــان: وزارة التراث  ـ  5 أبو الحواري، محم

القومي والثقافة، 1405هـ 1985م).
الباجي، المنتقى (المكتبة الشاملة). ـ  6
د، التعريفات، تحقيق: إبراهيــم األبياري (بيروت: دار الكتاب  ـ  7 الجرجاني، علي بن محم

العربي، ط1، 1405هـ).
د، البيئة (بيروت: مؤسسة الوعي اإلسالمي، ط1، 1420هـ 2000). ـ  8 الحسيني، محم
الخليلي، أحمد بن حمد، البعد السياسي للفقر. ـ  9

الخليلي، أحمد بن حمد، جواهر التفسير (مكتبة االستقامة، 1409هـ 1988م). ـ  10
الخليلي، ســعيد بن خلفان، ديوان الشـــيخ ســـعيد بن خلفان الخليلي، تحقيق: عادل  ـ  11

المطاعني (ُعمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ط1، 1414هـ 2003م).
الدرجيني، أحمد بن ســعيد، طبقات المشـــائخ بالمغرب، تحقيق: إبراهيم طالي  ـ  12

(دون بيانات).
د الرواحي مؤرخة في 4  ـ  13 رسالة للشيخ سليمان باشــا الباروني إلى الشيخ سالم بن محم

شوال 1347هـ متضمنة نصائحه للحجاج.
الزمخشري، محمود، الكشاف (االسكندرية: دار الريان للتراث، ط3، 1407هـ/1987م). ـ  14
الســالمي، عبد اهللا بن حميد، تحفة األعيان بســـيرة أهل ُعمان (مكتبة االســتقامة،  ـ  15

د.ط، د.ت).
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السالمي، عبد اهللا بن حميد، شرح مسند اإلمام الربيع. ـ  16
الســالمي، عبد اهللا بن حميد، معارج اآلمال على مدارج الكمال، تحقيق: الحاج سليمان  ـ  17

بابزيز وآخرين (سلطنة ُعمان، لبنان: مكتبة اإلمام السالمي، دار الراشد، ط1، 2008م).
السالوس، علي أحمد، االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية المعاصرة (الدوحة: دار  ـ  18

الثقافة، مؤسسة الريان، ط1، 1416هـ 1996م).
السبكي، علي بن عبد الكافي، فتاوى السبكي، (المكتبة الشاملة). ـ  19
الشــقصي، خميس بن ســعيد، منهج الطالبين وبالغ الراغبين (ســلطنة ُعمان: وزارة  ـ  20

التراث القومي والثقافة).
د حسن (بيروت: دار  ـ  21 الشماخي، أحمد بن ســعيد، كتاب الســـير، تحقيق: الدكتور محم

المداد اإلسالمي، ط1، 2009م).
العبادي، عبد الســالم، الملكية في الشريعة اإلسالمية (بيروت: مؤسسة البشير، ط1،  ـ  22

1421هـ/2000م).
العكبري، عبد اهللا بن الحســين، إمالء ما من به الرحمٰن (دار الفكر، إعادة 1414هـ  ـ  23

1993م).
عالء الديــن علي بن حســام، كنز العمال في ســنن األقوال واألفعــال، تحقيق: بكري  ـ  24

حياني، صفوة السقا (مؤسسة الرسالة، ط5، 1401هـ 1981م).
القرافي، أحمد بن إدريس، نفائس األصول في شـــرح المحصول، تحقيق: عادل أحمد  ـ  25

د (نزار مصطفى البار، ط1، 1416هـ 195م). وعلي محم
كلشــني، مهدي، من العلم العلماني إلـــى العلم الديني (بيــروت: دار الهادي، ط1،  ـ  26

1424هـ 2003م).
مجلة اآلن العدد السادس. ـ  27
د خير، الجهاد والقتال في السياســـة الشرعية (بيروت: دار البيارق، ط1،  ـ  28 هيكل، محم

1414هـ 1993م).
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ذكر د. تســيريتش أن حلّ المشــكالت الثالث التي ذكرها هي اإلســالم، فكيــف الوصول إلى 
ذلك؟ وقلت: إنّ ابن تيمية أفتى في منطقة بأنها ليســت بدار حرب وال بدار سالم، وأما العلماء في 

هذا الوقت ال يستطيعون الفتوى فما المانع لهم من ذلك؟
وأما عن د. فدعق فإنه ال يقول بقتل الحيوانــات إذا كانت غير ضارّة كالقطط والكالب، ولكن 
ســمعت من أحد البياطرة أن المرّبي لهــا ال بد من القيام بالتحليــالت الالزمة؛ ألنها تحمل مرض 

األكياس وإّال فيجب التخلص منها.
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لي تعليق عام علــى اإلخوة وهو: حينما نتحدث عن أزمة البيئــة العالمية اليوم فإننا ال نتحدث 
عن أسباب إجرائية أو تقنية، َوِإنَما نتحدث عن أسباب حقيقية هي أسباب ثقافية وفلسفية، ويمكن أن 
نقول إنها دينية. ذلك أن األزمة أنتجت هذه الحضارة الحديثة القائمة على التصور الفلسفي للوجود 
وللكون ولإلنســان وللحياة، هذا التصور للكون ولعالقة اإلنسان للكون ال يمكن أن ينتج عنه ِإال نوع 

من عداء اإلنسان لهذه الطبيعة، وهذا العداء ينتج هذه األزمة التي تعاني منها البشرية اليوم.
الفلسفة اليونانية اليوم التي َتجذرت منها العلوم الحديثة كانت تنظر إلى المادة الكونية نظرة 
االحتقار والدونية، وكذا بعض فالســفة اليونان ال يعتبرون هذه المــادة الكونية مادة حقيقية أصًال 
مثل األفالطونية وغيرها. والفلسفة اليونانية وهي جذر آخر تقوم على الصراع بين اإلنسان والطبيعة 
المتمثلــة في التماثيــل واألصنام التي تشــكّل المصارعة بين اإلنســان والحيوانــات، وحتى التوراة 
واألناجيل ِفيها نصوص تشــير علــى وجه الصراحة إلى العالقة بين اإلنســان والطبيعة. والفلســفة 
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الحديثة تأثــرت بكلّ هذه المعانــي، حتى ديكارت ـ وهو أبو الفلســفة الحديثة ـ يعتبــر بأن المادة 
ا التفاصيل من الروائح واألشــكال واأللوان فهــي من اختراعات وتصورات  الكونية هي كم مادي، أَم
اإلنســان، أضف إلى ذلك ما جاء بــه االقتصاد من فكرة النــدرة، وأن المقــدرات الطبيعية نادرة 
وســتنتهي، وكلّ هذا ينتج عنه التصور العدائي للطبيعة، ولهذا نسمع كثيرًا من كلمات: غزو الفضاء 
وقهر الطبيعــة.. وهذه في األدبيات الحديثة. فاألزمة إذًا ثقافية فلســفية، وهي ما انتهى إليه ألجور 
فــي كتابه األرض في الميزان، وشــرحه بوضوح. ولَّما نعود إلى القرآن وفلســفته فــي تصوّر حقيقة 
البيئة وعالقة اإلنســان بها فإننا نَجد تصــورًا مخالفاً َتماماً لذلك، وال يمكــن أن يؤدي إلى األزمة 
الموجودة اليوم، والطبيعة في القرآن هي المجلي لصفات اهللا تعالى، فإذا أردنا معرفة اهللا وصفاته 
فعلينا أن ننظر في الكون، وكفى بذلك رفعة وشــرفاً وتكريماً لهذه الطبيعة. وكذلك عالقة اإلنسان 
ــنة عالقة أخــوة ومودة، ففي الحديث: «أُُحد جبـــل ُيحّبنا ونحبه»، وفي  بالطبيعة في القرآن والس
تكم النخلة»، هذه العالقة ال يمكن أن تنشأ بعدها أزمة بيئية أو  حديث آخر فيه ضعف: «أكرموا عم
طبيعيــة. إذن نحن كمســلمين إذا أردنا أن نســهم في عالج هذه المشــكلة فإن لنــا مخزونات من 

المفاهيم والقيم الفلسفية الثقافية يمكن أن ندخل بها في سوق وإصالح معالجة هذه األزمة.
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فرحت كثيرًا أن يهتم هذا اللقاء الدولي بقضية البيئة فهي اليوم مشغلة العالم كله، وكنت أوّد لو 
يخّصص بعض إخواننا الذين يشــاركون في هذا الموضوع حيزًا ولو قصيــرًا لقضية نّص عليها القرآن 
الكريم متعلقة بالبيئة يوجد هواتها في الخليج وغيــره، وهي القنص بالصقر، هذه الهواية الحضارية 
الرفيعة المتميزة من حيث أدواتها وتقاليدها وتوقيتها كذلك، وفقهها التي يصل بها إلَى َقصر الصالة، 
 i hg f e d ﴿ :ومن المعلومــات الفقهية المتميّزة في هذا الموضوع نذكر قول اهللا تعالى
z y x wv u t s r q p o n ml k j } ﴾، وتعّد هذه 
الهوايــة مهمة عند الدول اإلســكندنافية واألمريكية ووضعت لها مستشــفيات وَمحاضن، وكنت أوّد أن 
يقود هذا اللقاء إلى النّص عليها ولو في ســطر واحد، وهي هواية تتطلب كتابات وتقاليد لذلك أثمن 

اهتمامكم بما يتصل بالبيئة، وأرجو أن ينّص على هذه الهواية خوف االندثار.
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قبل البدء أحيّي وأشــكر كلّ من أعّد لهذه الندوة العلمية والقائمين عليها والمتابعين لها، ومن 
يقوم برصــد أحداثها وتصويرهــا وتوثيقهــا، كما أهنئ هــذا البلد حكومة وســلطاناً وشــعباً على 
اســتضافتهم لهذه الندوة العلمية الدالة على الخروج بهم من فقه الدوائر المغلقة، أو فقه الضمائر 
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المنفصلة كما أسميه، نحن وأنتم وهم، هذا الفقه الذي وزّع األمة إلى فرق وإلى دوائر مغلقة. وقبل 
البدء أقول: إنّ وحــدة القياس التي تلجأ إليها الرئاســة بدقيقتين ال تكفي لطرح األفكار بأســلوب 

حواري منصف، وكان ينبغي أن يعطى للمحاورين الوقت الكافي أكثر قدر ممكن.
وأنوّه أّوالً بالســادة العلماء جميعاً الذين أمتعونا بلغة أدبية رفيعة وقدرة على طرح موضوعاتهم 
بأســلوب حواري إلى جانب الموضوعية التي تحكم هذه البحوث، وقد قيــل: مهما تكن األفكار التي 
تولّدها المعاني إذا لم يتوفّر لها بيان صحيح يعرب عن تلك األفكار ال يســتطيع الكاتب أو المفسر 
 أو المتحدث ســوى نقل انفعاالت قد تكون في بعض األحيان غير موفقة، وقد وفقتم والحمد هللا. ثُم
إنّ هذه الندوة المعنونة بالفقه الحضــاري لم يلق تناوالً جدياً ولم يفّســر مضمونه؛ ألن الحضارة 
تتضافر فيها عوامل متعددة ثقافية أو دينية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها، وما حظ تلك العوامل 
في التأثير والفعل في الحضارة نفســها؟ وهذا الــذي كان ينبغي أن ينال حظــه من البحث. وحتى 
يتحقق هذا التقارب يمكن أن يكون من خالل المسائل الفقهية التي تتناول من بعدين عقدي وعملي 
سلوكي، وقد ننكر على اآلخرين بعض المســائل الفقهية وقد تكون هي الصواب نفسه بخالف ما هو 
ما معنــا، لذلك ال بد من الحذر من اتهام اآلخرين، وحتى يمكــن التقرير بيننا أن نلتزم وال نلزم، 
وبهذا نستطيع الوصول إلى التقارب الذي نسعى إليه. ثُم إني أقترح أن يكون تفريغ هذه البحوث في 
ا أن تبقى في بطون الكتب والمجاميع فإننا ال نستفيد منها  فقه مقنّن حيث يستفيد منه الجميع، َوأَم
كثيرًا وال العالم اآلخر، وهذه اللجان التي تقنن ذلك تكون من طلبة الشريعة والقانون، وتسهم هذه 

الجامعات في رصد هذه الظواهر لحلها وتقنينها.
وهناك تحّد آخر يشهده المسلمون في الغرب بين المسلمين أنفسهم، وقد كنت في كندا ورأيت 
المســلمين يصلّون العيد اليوم وآخرين غدًا، فهذه صورة مشــوّهة لإلســالم، ولذلك يجب أن تكون 

مؤسساتنا هناك من مدارس ومساجد َيجب أن تلتقي حول فكر واحد.
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 استمتعنا بالكلمات المعبرة عن مدى تفاعل اإلنسان مع البيئة، وقد أفادنا األستاذ الوجيه في أن
اإلسالم كلّه من أجل رعاية البيئة، وهذه فكرة جديدة، ثم سمعت في عالقة اإلنسان بالبيئة هل هي 
عالقة صراع أو مودة؟ وأؤكد لكم أن اهللا خلق اإلنســان في هذا الكــون وأوجد بيئة نقية يعيش فيها 
مدى الدهور واأليــام إلى يوم القيامة، والعالقــة هذه تتلخص في أمرين: األول في أننا ســبب في 
االعتداء على البيئة، ثم يطالب اإلنســان تالفي هذا العدوان لتعــود الحياة إلى أصلها، وهو األصل 
في األشــياء اإلباحة والحلية، وما أعظم مذهب اإلمام مالك أن كل ما في الكون أحلّ لنا أكله؛ ألنه 
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ يــرى كل مــا أوجده اهللا فــي الكون هو فــي خدمــة اإلنســان
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Å ﴾، ويســتحيل أَن يخلق اهللا شــيئاً ويكون ملوثاً، وكل مــا لوّث فهو للخلــل الموجود في هذه 
البيئة، ويجب علينا العودة إلى التعامل معها بأســس ســليمة من أجل االنطالق مــن أمرين: األول: 

المبادئ الدينية واألخالقية، وثانياً: ضرورة قيام كلّ واحد بواجبه تجاهها.
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أجيب عن سؤالين: عن الفتوى في القديم والحديث، وقد طرحت سؤاالً ليس عندي جوابه، وهو 
لماذا يتجرأ أحدهم في الفتوى قديماً قبل سبعة قرون وال يستطيع أحدهم ذلك اليوم؟ وال جواب لي 
ا اعتدوا  أن هناك أزمة مرجعية لدى المســلمين، وعندي تجربة شــخصية، وهــي: أنّ الصرب لَم ِإال
ا منعوا عنا الســالح مع غياب األّمة  علينا في البوســنة والهرسك من الذي اســتطاع الدفاع عنا لَم
اإلسالمية التي يمكن الشكوى إليها؟ ولم تكن شكوانا ِإال إلَى اهللا تعالى. وإني أرى العلماء والفقهاء 
اليوم يقــرؤون ويحفظون كثيرًا من الكتب واألقــوال إال أنهم يفتقدون إلى فهــم األمور الواقعية في 
العالم، فما فائدة ذلك العلم؟ وإني أدعو العلماء إلى فهم النصوص وفهم العالم، وقال المحاسبي: 

«صالح األّمة بصالح فقهائها، وفسادها بفسادهم».
وأما بالنســبة للبيئة فإنها ال تتعلق بالطبيعة فقط، َوِإنَما ترجع إلى فســاد نفس اإلنســان التي 
تتجرأ على اإلفســاد فيها، وحتى األزمــة المالية اليوم ليســت أزمة مال، َوِإنَما هــي أزمة األخالق 
المتمثلة في الخداع والكذب والســرقة، وعلماء الغرب يقولون بأن الدين نابع من الطبيعة؛ فخوفهم 
ا نحن اليوم فقــد أصبحت الطبيعة تخاف منا، ولذلك كان لها  منها جعلهم يتخذون آلهة منها. َوأَم
رّدة الفعــل التي نراها في الــزالزل والكوارث، فال بد مــن العودة إلى أصلنا، وهــو المصالحة مع 
البيئة، واإلنســان مسؤول عن فسادها في هذا العالم، واألّمة اإلســالمية يجب عليها أن تحافظ على 
العالقة بين اإلنســان والطبيعة وهو الذي يجب التركيز عليه، وليس مشكلة العالم اليوم هي مشكلة 

التكنولوجيا وال غيرها، َوِإنَما هي مشكلة األخالق وفساد النفس، فال بّد من إصالحهما.
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ــا اليوم فهي  ســؤالك عن القطط والكالب فإنهــا كانت باألمس مــن الطوافين والطوافات، أَم
ا عن القنص فهو جميل ِفي حّد ذاته، لكن أخشى أَن يتغيّر حكمه بسبب اإلسراف  مختلفة عن هذا. أَم
والترف وتضييع األوقــات التي ِفيه كما تتغيّر حكم المباحات أحيانــاً إذا وصل األمر ِفيه إلَى ذَِلك. 

وأؤّيد الدكتور على سنّ قوانين ضابطة تحافظ على البيئة من عبث العابثين ولعب المهملين.
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األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف، 
الجمهورية المصرية
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̈ ﴾ [األعراف: 56]، والصالة والســالم  الحمد هللا القائــل: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § 
د وعلى آله وصحبه ومن وااله... وبعد؛ على النبّي الخاتم سيّدنا ُمحم

فمما ال شــّك فيه، أن قضايــا البيئة المختلفة تطرح نفســها على علماء األمة اإلســالمية في 
الوقت الحاضر لمناقشــتها، ألسباب يأتي في مقدمتها ســرعة التغيرات التي تطرأ في الكون وفي 

أحوال الناس.

وحسناً ما أقدمت عليه وزارة األوقاف والشــؤون الدينية بسلطنة ُعمان من اختيار موضوع البيئة 
للتحاور حول السلوك الفردي والبيئة في اإلسالم.

مه  إن اختيار هــذا الموضوع يصبح من األهمية بمكان، إذا علمنا أن اهللا 4 خلق اإلنســان وكر
 d c b a ` _ ﴿ :وزوده بالملكات والحواس وفضله على سائر المخلوقات، قال تعالى
o n m l k j i h g f e ﴾ [اإلســراء: 70]، وميــزه 

بــأن جعله خليفــة اهللا فــي األرض قــال تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
( ﴾ [البقرة: 30]، وكلّفه بعمارة األرض قال تعالى: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [هود: 61].

ولقد اهتم اإلسالم باإلنسان، فصاغ حركته على األرض عبر وسائل واقعية تراعي طبيعة اإلنسان 
ومتطلباته وغاياته، وقد شاءت إرادة اهللا 8 أن تتضمن النفس البشرية جوانب الخير والشّر، فعلى 
الرغم من قوة العقل وإرادة الخير، فاإلنســان كائن ضعيف قد تغلبه شهوات نفسه ورغباتها فتعميه 
عن الحقيقة، وقد تؤدي به إلى الخروج عن النهج الذي أراده اهللا، والذي يحقّق فيه االنســجام مع 
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قوانين البيئة التي خلقها اهللا، فيســيء بجهله وشــهواته إلى بيئته، وبالتالي إلى نفسه، قال تعالى: 
﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ﴾ [المؤمنون: 71].

لذا كانت الشريعة اإلسالمية عاصمة لإلنســان من اتباع الهوى، ومن هنا اكتسبت تلك الندوة 
الميمونة كل هــذه األهمية البالغة؛ ألنها ســتلقي الضوء علــى منظومة التوازن البيئــي التي حبانا 
اهللا 8 بها، وكيف نظرت الشريعة اإلسالمية لموضوع الندوة، في ضوء قول الحق 8 : ﴿ 9 

: ; > = < ? @ A ﴾ [الحجر: 19].
ولقد اســتمتع اإلنســان بهذا التوازن فترة طويلة حتى ظهور الثورة الصناعية والتي تسببت في 
حــدوث تفاعــل ديناميكي بين اإلنســان وبيئته، فحدثــت الزيــادة الرهيبة في اســتخدام المبيدات 
الكيماوية الســامة في الزراعة، كما ازداد انبعاث الملوثات الصناعية والتي أصبح لها تأثير ســام 
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :ا أفسد حياة اإلنســان، قال تعالى على المحتوى الحيوي ِمم

× Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [الروم: 41].
وإذا كانت الحضارة الحديثة قد أفرزت هذا التلوث دون التفكر في كيفية معالجته، فإن اإلسالم 

قد وضع قوانين عالجه، قبل أن ينتشر بهذا الحجم الذي نراه اليوم.

إننــي آمل أن تكون هذه الورقة إضافة في ترســيخ الســلوك البيئي، على ضوء هدى الشــريعة 
اإلسالمية... واهللا من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل.

أهمية الموضوع:
إن ظاهرة التلوث البيئــي تعّد من أعظم التحديات التي تواجه اإلنســانية في العصر الحديث، 
وتزداد خطورة هذه الظاهرة نتيجة رغبة اإلنســان المســتمرة في كشــف حقائق الكون المحيط به، 
محاولة منه في الوصول إلى ما يحتويه من أسرار، وكشف ما به من كنوز، وهذا األمر يدفعه بالطبع 
إلى اختراع الوسائل التي يستطيع بها تحقيق هذا الهدف، من إقامة المصانع واختراع وسائل جديدة 
ا يزيد حّدة ظاهرة التلــوث، لكثرة ما ينتج عن  صــال، والبحث عن مصادر جديدة للطاقــة، ِمملالت
هذه الوســائل من ملوثات وحتى ال تقف مشــكلة التلوث حائًال دون تحقيق هــذا الهدف، ال بد من 

مواجهتها على المستوى الفردي والقومي والدولي.
وال شك أن مواجهة المشــكلة يتطلب وضع قواعد لتغيير السلوك الفردي في التعامل مع البيئة، 

كما يتطلب بالضرورة الوقوف على هذه القواعد حتى يمكن االلتزام بها.
تهدف هذه الورقة إلــى بيان المبادئ العامة التي تضبط ســلوك الفرد تجاه البيئة وســوف 

تحتوي على:
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التعريف اللغوي لكلمة البيئة. –

مدلـول البيـئة في اإلسـالم. –

التـوازن البيئي في اإلسـالم. –

تعّسف اإلنسان في استغـالل البيئة. –

دعوة اإلسالم إلى الحفاظ على البيئة. –

سلوك الفرد البيئي في منظور الشريعة اإلسالمية. –

ملوثات البيئة الفكرية. –

الخاتمـة والتوصيـات. –

٭ ٭ ٭
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«البيئة» و«المباءة» في اللغة أســماء بمعنى المنزل الذي يأوي إليه اإلنســان أو الحيوان ويقيم 
فيه، وهي مشــتقة من الفعل «بوأ» بتشــديد الواو، فيقال: أباءه منزالً وبوأه إياه، وبوأه له وبوأه فيه، 
 \ [ Z Y X W V ﴿ :بمعنى هيأه له وأنزله ومكن له فيه؛ قال تعالى

[ ^ _ ` g f e dc b a ﴾ [العنكبوت: 58].

والبيئة فــي العلوم الكونيــة تعني مصطلح يتســع مدلوله ليشــمل مجموع الظــروف والعوامل 
الخارجية التي تحيط بالكائنات وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها، ويرتبط مدلول مصطلح 
(البيئــة) بنمط العالقة بينهــا وبين مســتخدميها، فرحم األم بيئة اإلنســان األولــى، والبيت بيئة، 
والمدرســة بيئة، والحي بيئة، والكــرة األرضية بيئة، والوطــن بيئة، والكون كلّه بيئــة، أي: أن بيئة 

اإلنسان تكبر وتتسع مع نموه واتساع خبراته.

مــن ناحية أخرى، يمكن النظر إلى تعريف البيئة على: أنها عالقة اإلنســان باإلنســان، أو هي 
مجموعة من الظروف والمواد والتفاعالت التي تجتمع في الحيز الذي توجد فيه الحياة.

إذن البيئة تعني: اإلطار الذي يعيش فيه اإلنســان ويمــارس فيه نشــاطه الزراعي والصناعي 
واالقتصادي واالجتماعي.



الفقه الحضاري، فقه العمران270 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وتتكوّن البيئة من عنصرين األّول: العنصر الطبيعي، والثاني: هو العنصر الصناعي.

1) العنصر الطبيعي: يتمثل في مجموعة األشــياء التي ال دخل لإلنسان فيها، فهذه األشياء لم 
تتدخل إرادة اإلنســان في صنعها، بل ووجودها سابق على وجوده، مثل الهواء والماء والتربة والنبات 
والحيوان والبحار والمعادن، كما يشــمل العنصر الطبيعي أيضــاً مجموعة من التفاعالت الكلية مثل 

دورات الرياح والتغيرات المناخية.

هذه األمور قد خلقها اهللا 4 بإتقان وإبداع، فكلّ هذه األشياء تؤدي وظيفتها التي من أجلها قد 
خلقت، كما أن هناك توازناً دقيقاً في أداء مكونات هذا الوسط... بحيث يقوم بعضها بخدمة البعض 

اآلخر... واألمثلة على ذلك كثيرة، منها:

قيام النبات في عملية التنفس بامتصاص ثاني أكســيد الكربون وطرد األوكسجين، في حين  •
يحدث العكس في اإلنسان، ومعلوم أن غاز ثاني أكسيد الكربون سام، وبالتالي يقوم النبات 

بحماية طبيعية للبيئة من آثاره.

هناك بعض الكائنات تكون عدوًا للبعض اآلخر، بحيث يظهر التوازن الدقيق بينها. •

2) العنصر الصناعي: فيشمل مجموعة األشياء التي اســتحدثها اإلنسان للسيطرة على مكونات 
العنصر الطبيعي واالســتفادة منها وتسخيرها في خدمته، فمنذ األزل ســعى اإلنسان جاهدًا لكشف 
أســرار الكون الذي يعيش فيه، والبحث عن مصادر جديدة للثروة ليشــبع بهــا حاجاته ويحقق عن 

طريقها رغباته، وقد وصله ذلك إلى إقامة المصانع واختراع اآلالت الحديثة.

٭ ٭ ٭
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ينظر الفقهاء المسلمون إلى البيئة باعتبارها الكون الذي نعيش فيه، بما فيه من إنسان وحيوان 
ونبات وماء وهواء وتربة.

ولقد اســتمد الفقهاء هذا التصور من خــالل نظرة القرآن الكريم إليهــا وحديثه عنها، ولفت 
األنظار إليها لفتاً بارعاً، بياناً ألهميتها، وإرشــادًا إلى ضــرورة حمايتها باعتبارها خلق من خلق اهللا 

يحتم علينا ديننا ضرورة المحافظة عليه، والعمل على استمراريته وبقائه.
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 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :والدليل على أن البيئة خلق من خلق اهللا 4 قوله تعالى
º¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [األنبياء: 33].

 ﴾ K J I H G F E D C B A @ ? ﴿ :وقوله تعالى
[ق: 38] أي: خلقنا السٰموات واألرض وما بينهما من المخلوقات(1).

 T S R Q P ON M L K J I H G F E D C ﴿ :وقولــه تعالــى
Z Y X W VU ﴾ [األنعام: 38].

ومعنى اآلية: أنّه ما من حيوان يمشــي على األرض وال طائر يطير في الجو بجناحيه إال طوائف 
مخلوقة مثلكم، خلقها اهللا وقدر أحوالها وأرزاقها(2).

فــاهللا 8 قد خلق الســٰموات واألرض وما بينهما مــن جميع المخلوقات ثــم اقتضت حكمته أن 
يســتخلف اإلنســان على هذه المخلوقات؛ ألنه أرقى هذه المخلوقات وحتى تحقق الخالفة فقد سخر 

اهللا له هذه المخلوقات وجعلها مذللة له فال تستعصي عليه.
فالمشيئة العليا أرادت أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود زمام هذه األرض، وتطلق فيها 
يده، وتكل إليه إبراز مشــيئة اهللا في اإلبداع والتكوين والتحليل والتركيب والتبديل، وكشــف ما في 
هذه األرض من قوى وطاقات وكنوز وخامات. وكذا إبراز التناســق بين النواميس التي تحكم األرض 

مع الكون كله حتى ال يقع التصادم بين هذه المخلوقات وتلك(3).
لقد وضع القرآن الكريم تصورًا شامًال للبيئة شــمل اإلنسان والحيوان والنبات والجماد والماء 
 Y X ﴿ :والهواء، وجعل اإلنسان على قمة هذه السلسلة وسخرها جميعاً لخدمته قال تعالى

c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴾ [الحجر: 22].

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :وقال تعالى
Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [األعراف: 57]. 

وقال تعالى: ﴿ - . / 0 1 2 3 ﴾ [الحديد: 25].
ا سبق يتّضح أن اهللا 4 خلق كل مخلوق ليؤّدي دورًا معيناً في الحياة فبقاؤه واستمراره أمر  ِمم
طبيعي، وذلك حتى يتم حفــظ التوازن بين هــذه المخلوقات، خصوصاً وأن اإلســالم اهتم كثيرًا 
بحفظ النوع والساللة في جميع المخلوقات الحية، وحتى يتحقق هذا الغرض خلق اهللا 8 من كلّ 

العالمة األلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، 129/26.  (1)
صفوة التفاسير، محمد على الصابوني، ص 389.  (2)

سيد قطب، في ظالل القرآن الكريم، 56/1.  (3)
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زوجيــن اثنين، قال تعالــى: ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [الذاريات: 49]. وذلك 
حماية لها من االنقراض، وهذا يفيد ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحفظ النوع والساللة في 

الكائنات الحية.
إن حفــظ الحياة ال يتم إال بحفظ مكونــات البيئة، حيث إنّها عامل ضروري الســتمرار الحياة، 
ولما كان حفظ الحياة واجب كان الحفــاظ على عناصر البيئة واجب أيضاً، من هنا أوجب اهللا على 

اإلنسان الذي استخلفه على البيئة وملكه لها بأن يحافظ عليها.

٭ ٭ ٭
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يحفل القرآن الكريم بالكثير من اآليات التي تؤكد على أنّ اهللا هو وحده خالق البيئة ومنظمها، 
وهو الذي وضع النواميس التي تكفل حفظ التوازن البيئي.

قال تعالى: ﴿ z y x } | { ~ ے ¦ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ ©ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: 22].

 k ❁ i h g f ❁ d c b ❁ ` _^ ] \ [ Z ﴿ :وقــال تعالــى
z y x ❁ v u ❁ s r q p ❁ n m l ﴾ [النازعــات: 27 - 33]. وقال 
 ¸ ❁ µ ´ ³ ❁ ± ° ¯ ® ❁ « ª © ¨ ❁ ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :تعالى
وقــال  [عبــس: 24 - 32].   ﴾ Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ❁  ¼  »  ❁  ¹
 ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ } | { z ﴿ :تعالى
 ﴾ Y X W V ﴿ :¹ ﴾ [لقمان: 10]. وقال تعالى ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °
 S R Q P ﴿ :[القمر: 49]. وقــال تعالى ﴾ â á à ß Þ ﴿ :[الرعد: 8]. وقــال تعالى

 d c b a ` _ ^ ] ❁ [ Z Y X W V U T

 v u t s r q p o ❁ m l k j i ❁ g f e

 ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  ❁~  }  |  {  z  ❁  x  w

ª ﴾ [ق: 6 - 11].
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ا سبق يتبين لنا، أن اإلسالم طالب اإلنسان أن يتعامل مع البيئة من منطلق أنها ملكية عامة  ِمم
 dc b a ` _ ^ ﴿ :ى يستمر الوجود. قال تعالىيجب الحفاظ عليها، حت
j i h g f e ﴾ [األعــراف: 85]، وذلك حتى يؤّدي كلّ ما في الكون وظيفته 

ولكي يبقى التناسق واالنسجام.
 V U T S R Q ﴿ :لقد نهى اإلسالم عن الفســاد وإتالف الطبيعة قال تعالى

Z Y X W] \ [ ^ _ ﴾ [البقرة: 205].

ــنة النبوية يجد أن النبّي ژ قال: «من قطع ســـدرة صوب اهللا رأســـه في  والباحث في الس
النار»(1) تأكيدًا علــى المحافظة على مقومــات البيئة الطبيعيــة لما توفره من حفــظ التوازن بين 

المخلوقات وما يمثله االعتداء عليها من فقدان بعض العناصر المهمة لسالمة الحياة.
نة النبوية الشريفة على االهتمام بالنباتات ورعايتها.. فعن أنس ƒ قال: قال  ولقد حّضت الس
 رسول اهللا ژ : «ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً؛ فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة ِإال

كان به صدقة»(2).
ــنة النبوية بالحيوان ومنعت التعدي عليه وتعذيبه أو تعريضه للهالك والرفق به  كما اهتمت الس
باعتباره جزء من البيئة وجزء من الكون. فعن أبي هريرة ƒ قال: «قالوا: يا رســول اهللا، وإن لنا 

في البهائم أجرًا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر»(3).
وقد جاء في وصية أبي بكر الصديق ألسامة بن زيد عندما وجهه إلى الشام قوله: (وال تقطعوا 
شجرة مثمرة، وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيرًا إال لمأكلة). ويتضح من تلك الوصية دعوة اإلسالم 
للحفاظ على الحيــاة البرية من نبات وحيوان وطير وبهذا فإنها ال تمثل تشــريعاً متقدماً للمحاربين 
في أســلوب الحفاظ على البيئة من اإلتالف والتدمير والقطع والحرق والقتل، األمر الذي يدل على 

عظمة اإلسالم وُسموّه ورقيه في مجال التشريعات.

٭ ٭ ٭

سنن البيهقي، 139/6.  (1)
رواه البخاري، 135/3، مسند أحمد، 143/3.  (2)

رواه البخاري، 147/3، ج 8 ص 11.  (3)
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إن العامل األول من عوامل التلوث يتمثل في االســتخدام غير المنضبط من جانب اإلنسان 
لعناصر البيئة.. إذ أن اإلنســان هو نتاج البيئة وهو مبدعها في نفــس الوقت، وهي التي تمده 
بالمقومات األساســية لنموه الذهني واألخالقي واالجتماعي والروحي(1)، وبفضل التقّدم السريع 
والمذهل الذي وصلت إليه اإلنسانية علمياً وتكنولوجياً، أصبح اإلنسان يملك القدرة على تغيير 

بيئته بدرجة لم يسبق لها مثيل.
إن القدرة التي يملكها اإلنســان اليوم على تغيير الوســط الذي يعيش فيه إذا استخدمت بوعي 
وإدراك ســليمين يمكن أن تعود على الشعوب بالنفع واالرتفاع بمســتوى المعيشة، أما إذا استخدمت 

بطريقة تعسفية أو طائشة فإنها يمكن أن تسبب للجنس البشري وبيئته أضرارًا ال يمكن حصرها.
إن تأثير اإلنسان على توازن البيئة بدأ منذ ظهوره على سطح األرض، وقد ظهر هذا التأثير في 
قيام اإلنســان منذ األزل بإشــعال الحرائق في الغابات للقيام بعمليات الصيد، أو بهدف استصالحها 
وزراعتها بأنواع أخرى من النباتات دون أن ينتبه إلى اآلثار البيئية واالجتماعية التي يمكن أن تحدث 

نتيجة لذلك، العتقاده أن الموارد الطبيعية ال يمكن أن تنفذ لكثرتها.
وإذا كان هذا األســلوب قد سلكه اإلنســان في سياســته مع البيئة في الماضي فما زالت البيئة 
تعاني من آثاره في الوقت الحاضر. حيث لم يترك اإلنسان النظم البيئية ثابتة، بل استغلها بطريقة 

غير عقالنية وذلك عن طريق:
ا أفســد المياه وجعلها بيئة غير مناســبة لحياة  ـ  1 إلقاء مياه الصرف الصحي في مياه األنهار، ِمم

كائنات حية عديدة.
إلقاء مخلفات المصانع المقامة على ضفاف األنهار، األمر الذي زاد من كمية االنبعاث الحراري  ـ  2

الناتج من إلقاء هذه المخلفات مذابة في مياه ساخنة حيث يقل األكسجين.
اســتخدام المبيدات الكيميائية في مقاومة األعشاب والقواقع وبعض الحشرات كالبعوض، فضًال  ـ  3

عن استخدام بعض الصيادين للمواد السامة في صيد األسماك.
ا يســبب كثيرًا من أمراض الصدر والحساســية وقد أّدى  ـ  4 حرق مخلفات الزراعة (قش األرز) ِمم

ذلك إلى:

اإلعالن العالمي للبيئة.  (1)
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انتشــار األمراض وخاصة أمراض الجهاز الهضمي، نظرًا الستخدام مياه النهر في الشرب  ـ  1
والزراعة، وذلك بسبب تزايد احتمال وجود الجراثيم المسببة ألمراض الكوليرا والتيفوئيد 

والدوسنتاريا وغيرها.
انتشار الطفيليات. ـ  2
هالك أنواع من الهائمات النباتيــة والتي لها دور مهم في البيئة حيث تعتبر مصدرًا مهماً؛  ـ  3

إلنتاج األكسجين، فضًال عن كونها غذاء لألسماك.
ا يؤّدي إلى موت كثير من األسماك. ـ  4 تناقص األكسجين الذائب في الماء ِمم
موت الطيور والحيوانات البحرية أو ضعف ساللتها. ـ  5
تشجيع تكاثر القواقع التي تعمل كعامل وسيط لكثير من الطفيليات. ـ  6

وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن اإلنســان قد عبث بكل عناصر البيئة اإلنســانية، حيث شــمل 
الماء والهــواء والتربة، األمر الذي جعل من مشــكلة التلوث مشــكلة عالميــة باإلضافة إلى كونها 

مشكلة إقليمية.
فالتلوث الناتج عن النشــاط الضار الذي تمارســه الدول أو األفراد، ينتقل آثاره الضارة إلى 
األفراد والدول المجاورة. إذًا األمر جّد خطير؛ ألن مشكلة العبث بعناصر البيئة تهدد اإلنسان نفسه؛ 
ألن تأثر عناصر البيئة بهذا العبث يعني زوال حقّ الحياة، وهو من أسمى الحقوق اإلنسانية وأعظمها 

على اإلطالق، وما عداه من حقوق يدور في كنفه ويهدف إلى صيانته(1).
إن الخطورة في مشــكلة التلــوث أنها ترتبط بعمليات التنمية والتي تســعى إليهــا الدول لرفع 
مســتوى شــعوبها االقتصادي واالجتماعي، دون أن تأخذ في االعتبار اآلثار الجانبيــة التي يمكن أن 

تلحق بالبيئة اإلنسانية نتيجة لهذه العمليات.

٭ ٭ ٭

حماية البيئة من التلوث في الشريعة اإلسالمية، د. رأفت عبد الفتاح حالوة.  (1)
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إنّ موارد البيئة هي من أجلّ نعم اهللا على البشــر، وإن اهللا قد أعطانا جميعاً حق االنتفاع بها، 
فال يحق لطائفة االستئثار بها دون غيرها، واإلنســان وصّي على البيئة؛ وليس مالكاً لها، فعليه من 

هذا المنطق أن يأخذ منها بقدر مع أداء حق هذه النعمة وشكرها بالمحافظة عليها.
 A @ ? > = ﴿ :إن شكر النعمة عامل من عوامل اســتدامتها. قال تعالى
H G F E D CB ﴾ [إبراهيــم: 7]، وكفران النعم مدعــاة لزوالها، قال تعالى: 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿

I H G F E D C B A ﴾ [النحل: 112].

إن المحافظــة على مكونات البيئة جزء من عقيدة المؤمن، قال ژ : «اإليمان بضع وســـبعون 
شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إلٰه إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق والحياء 

شعبة من اإليمان»(1).
لقد حذر اإلســالم من كل تغيير كّمــي وكيفي في مكونات البيئة الحية وغيــر الحية؛ ألن ذلك 
ســوف يؤّدي إلى عدم مقدرة األنظمة البيئية على اســتيعابها دون أن يختلّ توازنها، وبالتالي حدوث 
التلوث البيئي، ولقد خلق اهللا 4 الكون وفيه توازن بيئي متكامل بين الكائنات الحية وغير الحية(2)، 

قال تعالى: ﴿ â á à ß Þ ﴾ [القمر: 49].

ة تزخر ِبما يؤّكد هذا التصوّر اإلسالمي بين اإلنسان وما َتحتويه بيئته  ة المطهرــن كما أنّ الس
من موجودات حيــة وغير حية، فقد كان رســول اهللا ژ يقول عــن جبل أحد وهــو يدللـه تدليل 
الصديق: «هذا جبل ُيحّبنا ونحبه»(3) ومن البين أن افتقاد البشــرية لهذا البعد اإليماني والشعور 
النفســي القائم على المعرفة الصحيحة لطبيعة العالقة بين اإلنســان والبيئة قد أفقدهم تحقيق 

األمن البيئي(4).
إن ما يحدث في عصرنا الحديث من أشــكال التلوث البيئي المختلفة يجب النظر إليه على أنه 
اعتداء أثيم على توازن البيئة المحكم، وتشــويه متعمد لشكلها الجمالي الذي جعلها اهللا عليه، ومن 

صحيح مسلم، 63/1 رقم 35/58.  (1)
حمدي السعداوي: التلوث البيئي واإلعجاز العلمي في القرآن الكريم، مجلة الوعي اإلسالمي.  (2)

صحيح البخاري ج 2 ص 155.  (3)
د. أحمد فؤاد باشا: البيئة ومشكالتها من منظور إسالمي، مجلة األزهر، الجزء السابع، نوفمبر/ديسمبر 1996، ص 9 - 10.  (4)
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ثــم يكون العمل علــى حماية البيئة من مختلف أشــكال التلوث والفســاد واإلبقاء علــى الجمال في 
صفحات الكون مطلباً إسالمياً تستحث ألجله الهمم وتستثار العزائم(1).

لقد أوصــى رســولنا الكريم ژ اإلنســان بنظافة بدنــه حماية لــه من األمــراض؛ فعن أبي 
هريرة ƒ قال: قال رسول اهللا ژ : «من بات وفي يده ريح غمر فأصابه فال يلومن ِإال نفسه»(2)، 

وريح الغمر أثر األطعمة والدهون العالقة بيد اإلنسان.

هنا يأمرنا الرســول ژ بالنظافة لحماية بيئتنا الذاتية الشــخصية خصوصاً، وأن هناك بعض 
الحشرات التي تبحث عن الطعام وتجذبها رائحة الدهون والفضالت التي هي عالقة بأيدي اإلنسان.

وعنه ژ أنه قال: «اتقوا المالعن الثالث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظّل»(3).

ولقد نهى القــرآن الكريم عن اإلخالل بالنظــام البيئي وإحداث خلل فــي التكامل البيئي قال 
تعالى: ﴿ k j i h g f e d c b a ﴾ [البقرة: 11].

لقد أّكد اإلســالم على أن اإلنســان هو أهم عناصر البيئة الفكرية ففســاده الذاتي إفساد للبيئة 
الفكرية، ومن ثــم يجب العمل على عدم تلوث بيئته الذاتية األصلية، فــإذا ما لطخت ذاته من الجهل 
واالستبداد وهيمنت عليه روح اللهو واالستخفاف بعناصر البيئة، فيجب العمل على بعث تطعيمه الفكري، 

ثم العمل بعد ذلك على إعداده إعدادًا فكرياً مناسباً وذلك عن طريق تذكيره بواجباته التالية:
عدم التبذير واإلسراف في االستهالك. ـ  1
عدم تعطيل الموارد وإتالفها بدون وجه مشروع. ـ  2
عدم اإلضرار بالبيئة الطبيعية وعدم إفسادها وتلويثها وتشويهها بأي وجه من الوجوه. ـ  3
إن ملكية عناصر البيئة حق مشــترك بين أفراد الجماعة اإلنســانية، فمن حقّ كلّ فرد أن  ـ  4

ينتفع منها بقدر حاجته دون أن يعطل أو يبطل حق انتفاع اآلخرين، قال تعالى: ﴿ ! " 
# $ % ﴾ [القمر: 28].

إن إعمال النظــر في قوله تعالى: ﴿ $ % ﴾ من الناحية اللغوية(4) ال تكون ِإال في األشــياء 
الشائعة أو المشتركة. التي ال تعرف النصب المحدد لصاحبه فيها.

المرجع السابق، ص 102.  (1)
سنن الترمذي، رقم 1860.  (2)

سنن ابن ماجه، 119/1 رقم 328 من حديث مطول.  (3)
جــاء في مختار الصحاح للشــيخ محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ص 535 أن (القســم) بالفتح مصدر (قســم) الشــيء   (4)

(فانقسم). وقاسمه المال (وتقاسماه) و (اقتسماه) بينهم واالسم (القسمة) وهي مؤنثة.
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نة المطهرة قول النبّي ژ : «الناس شركاء في ثالث: الماء والكأل والنار»(1). وجاء بالس
لقد تكلّم الحديث الشريف صراحة عن الشــراكة والمشاركة، فالناس شركاء في الماء والكأل 
والنار. ولفظ الكأل ذو معنى واسع يشمل كل المزروعات التي تعيش عليها الكائنات الحية، وهي من 

الموارد الرئيسية للبيئة البرية.
وهكذا عرف اإلسالم فكرة الحق المشترك أو التراث المشــترك لإلنسانية في الموارد البيئية 

الشائعة، والتي ال يمكن حيازتها وأهمها الهواء والماء.
ا يدعــم اعتبار موارد البيئــة الطبيعية تراثاً مشــتركاً لإلنســانية يجب االلتزام  وهذا ِمم
باآلداب اإلسالمية في تنميتها ودفع الضرر والفساد عنها، مع األخذ في االعتبار أن تلك الموارد 

لها ثالث وظائف هي:

الوظيفة األولى:
تعبدية، وهي ذات شقين: األول، ويخص موارد البيئة ذاتها، فهي مخلوقات تسبح بحمد خالقها 
 M L K J I H G F E D C ﴿ :وتســجد له ودليل على قدرة الخالق 4 قال تعالى

T S R Q P O N ﴾ [الحج: 18].

ا الشقّ الثاني، فيخّص اإلنسان الذي ســخرت لخدمته تلك الموارد، فهذه األخيرة هي مجال  أَم
 ] \ [ Z Y ﴿ :لتأمل اإلنســان وإعمال فكره حول مبدعها وخالقها، قــال تعالى
 [  Z  Y  X ﴿ تعالــى:  وقولــه  [آل عمــران: 190]،   ﴾ c  b  a  `  _  ^
 ¬  «  ª  ©  ¨  § تعالــى: ﴿ ¦  وقولــه  [يونــس: 101]،   ﴾ ]  \
® ¯ ° ﴾ [الزخــرف: 9]، وقولــه تعالــى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ :[العنكبــوت: 61]، وقولــه تعالــى  ﴾ ̈  §  ¦  ¥

½ ¾ ¿ Â Á À  ﴾ [الحج: 46].

الوظيفة الثانية:
وظيفة جمالية ترفيهية، ذلك أن اهللا تعالى خلق موارد الطبيعة مختلفة األلوان واألشكال، وذلك 
 q p o n m ﴿ :إلدخال البهجة والسرور على نفس من اســتخلفه في عمارة األرض. قال تعالى
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r

¤ ❁ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [فاطر: 27،  28].

رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح.  (1)
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 z y x w v u t s r q p ﴿ :وقال تعالــى
} | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [آل عمران: 14].

الوظيفة الثالثة:
حياتية معيشــية، قوامها االنتفاع بالمــوارد الطبيعية في تدبير الطعــام وطعام األنعام، وأن 
يتخذ منها اإلنســان ملبسه ومسكنه ووســيلة انتقاله دون جور على حقوق الغير، ما دام ذلك في 

حدود الشرع.

إن طابع «التراث المشــترك» لمــوارد البيئة يوجــب على كلّ بني البشــر أياً كانــت مواقعهم 
الجغرافية أو مشاربهم السياسية، أن يحافظ على تلك الموارد؛ ألن في إهدارها واستنزافها على غير 
مقتضى الشرع تعطيل للمهمة التي أناطها اهللا تعالى بها، وبالتالي تعطيل للحياة ذاتها على األرض، 
وهذا منهّي عنه شــرعاً؛ ألن اســتمرار الحياة والحفاظ عليها مقصد أساســي من مقاصد الشــريعة 
اإلسالمية، ولما كانت القاعدة الفقهية أن «ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب» وبناءً على ذلك فإن 
االلتزام بالحفاظ على البيئة ومواردها هو التزام أو «واجب»، والواجب كأحد أقسام الحكم الشرعي 

التكليفي وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

إن الطغيان على موارد البيئة المشــتركة وإفســادها وتخريبها هو من األعمال المحرمة شرعاً، 
ومعروف في أصول الفقه اإلســالمي أن (المحرم) هو ما طلب الشرع الكف عنه طلباً جازماً، وفرض 

على فاعله العقاب حتماً، سواء أكان ذلك الفعل المحرم محرماً لذاته، أم كان محرماً لغيره(1).

لقد طور اإلســالم عالقة اإلنســان مع بقية الكائنــات الحية وذلك حماية لمكونات أساســية في 
البيئة، وحفاظاً على النظــام البيئي من التدهور، فعن عبد الرحٰمن بن عبد اهللا عن أبيه ƒ قال: كنا 
َرة(2) معها َفرخان، فأخذنــا فرخيها، فجاءت  مع رســول اهللا ژ في ســفر فانطلق لحاجته؛ فرأينا ُحم

الحّمرة فجعلت تفرش، فلما جاء رسول اهللا ژ قال: «من فجع هذه بولدها؟ رّدوا ولدها إليها»(3).
وعن أبي هريرة ƒ قال: قال رســول اهللا ژ : «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش 
فوجد بئراً فنزل فيها فشـــرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: 
 أمسك بفيه ثم لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، فنزل البئر فمأل خفه ماء ثم
رقى فســـقى الكلب فشكر اهللا له فغفر له»، قالوا: يا رســول اهللا، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: 

حسين حامد حسان: الحكم الشرعي عند األصوليين.  (1)
ُحّمرة: طائر صغير كالعصفور. ومعنى تفرش: ترفرف بأجنحتها.  (2)

رواه أبو داود في سننه، كتاب (الجهاد)، رقم (2675) وفي كتاب (األدب) رقم (5268).  (3)
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«في كل كبد رطبة أجر»(1) بل إن شــربة ماء لكلب كانت ســبباً في مغفرة ذنــب بغي من بغايا بني 
إسرائيل حيث كان سبباً لها في توبتها وإنابتها ِإلَى اهللا تعالى.

وفي المقابل عّذبت امرأة قائمة صائمة في هّرة كما في الحديث الوارد عن أبي هريرة قال: قال 
رســول اهللا ژ : «إن امرأة عذبت في هرة أمســـكتها حتى ماتت من الجوع لم تكن تطعمها ولم 

ترسلها فتأكل من حشرات األرض، وغفر لرجل نَّحى غصن شوك عن الطريق»(2).
وتعذيب الحيوان ســبب للعن، فعن سعيد بن جبير قال: خرجت مع ابن عمر في طريق من طرق 
المدينة فإذا غلمة يرمون دجاجة، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ فتفرقوا فقال: «إن رســول اهللا ژ  

لعن من يمثل بالحيوان»(3).

وجاء الحّث على رحمــة الحيوان وأن فيه األجر العظيم، فقد قــال ژ : «من رحم ولو ذبيحة 
عصفور رحمه اهللا يوم القيامة»(4).

ومن صــور الرحمة للحيوان ما جاء فــي حديث خالد بن معدان قال: قال رســول اهللا ژ : «إن اهللا 
تبارك وتعالى رفيق ُيحّب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما ال يعين على العنف فإذا ركبتم هذه الدواب 
العجم فأنزلوها منازلها، فإن كانت األرض جدبة فانجوا عليها بنقيها، وعليكم بسير الليل فإن األرض 
تطوى بالليل ما ال تطوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات»(5).

وعن جابر بن عبد اهللا قال: قال رسول اهللا ژ : «إذا كنتم في الخصب فأمكنوا الركب أسنتها، 
وال تعدوا المنازل، وإذا كنتم في الجدب فاســـتنجوا، وعليكم بالدلجة فإن األرض تطوى بالليل 
فإذا تغولت بكم الغيالن فبـــادروا باألذان، وال تصلوا على جواد الطـــرق، وال تنزلوا عليها فإنها 

مأوى الحيات والسباع، وال تقضوا عليها الحوائج فإنها المالعن»(6).
ومن علل النهي عن البــول في الجحر أنه قد يــؤّدي إلى إيذاء الحيوانات التــي بداخله، فعن 

عبد اهللا بن سرجيس ƒ قال: «نهى رسول اهللا ژ أن يبال في الجحر»(7).

رواه البخاري كتاب (المساقاة)، رقم (2234). ومسلم كتاب السالم، رقم (2244).  (1)
رواه الترمذي في تفسير القرآن برقم (3114) وأحمد في المسند وكذلك برقم (25656).  (2)

رواه البخاري ومسلم.  (3)
رواه البخاري في األدب المفرد، والطبراني وحسنه األلباني في الصحيح الجامع (6261).  (4)

رواه البخاري في المســاقاة برقم (2196)، وفي الشــهادات برقــم (2476) وفي األحكام برقــم (6672)، وفي التوحيد برقم   (5)
(6892)، ومســلم في اإليمان برقم (157)، والنسائي في البيوع برقم (4386)، وأبو داود في البيوع برقم (3014)، وابن ماجه 

في التجارات برقم (2198) وفي الجهاد برقم (2761)، وأحمد في المسند برقم (7131)، و (9836).
رواه أحمد في باقي مسند المكثرين.  (6)

رواه أحمد 82/5، وأبو داود (29) والنسائي 33/1.  (7)
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أظنّ أنه من غير المتعذر إدراك أن اإلسراف والتبذير واالستغالل الجائر للموارد البيئية يؤّدي 
إلى اإلخالل بالنســب والمقادير التي قدرهــا اهللا تعالى بين مفردات تلك الموارد وهو ما يســتتبع 

تدهورها والحد من إنتاجها، وينعكس سلبياً على حياة اإلنسان والكائنات األخرى.

إن التدهور والتلوث الذي ظهر فــي موارد البر والبحر والجو، ينذر بقدوم حالة انتحار جماعي 
ـ وإن كان بطيئاً غير محســوس ـ لكل المخلوقات على كوكبنا األرضي. ومــن هنا كانت الدعوة إلى 
تجنب أسبابه، ولن يكون ذلك إال باتباع المبادئ والتعاليم والقيم اإلسالمية المتعلقة بتنظيم سلوك 
اإلنســان في تعامله مع موارد البيئــة الطبيعية، وتغير ذلك الســلوك هو المقدمــة األولى لتدارك 
العواقب الوخيمة لما أحدثته يد اإلنسان من فساد في موارد البيئة، ذلك ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الرعد: 11].

إن القصد واالعتدال يجب أن يكون سلوكاً إسالمياً يلتزم به ويحترمه الجميع؛ ألن الوسطية هي 
منهج المسلمين في كل شيء، حتى في العبادات.

فعلى كلّ إنســان أن يقف مع نفســه، ويقوم ســلوكه البيئي ويرعى اهللا فيما أنعم عليه من 
موارد الطبيعة.

٭ ٭ ٭

¢SOÉ°ùdG  åëÑªdG
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لقد اهتّمت الشريعة اإلسالمية بتقرير المبادئ التي تهدف إلى نظافة البيئة، وذلك تمشياً مع 
أهداف الشــريعة الغراء التي تجعل من النظافــة عنواناً لها، والتي جاء رســولها ژ ليحل للناس 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد اتجهت الشــريعة في ذلك إلى تهذيب ســلوك الفرد وتعويده 
على حب النظافة وترغيبه فيها، وذلك عن طريق االغتسال، سواء كان هذا االغتسال ألعضاء معينة 

أو لجميع جسم اإلنسان، وذلك بفرضية الطهارة للصالة.
والوضوء من اآلداب الهامة في الشــريعة اإلســالمية؛ ألنه يحتوي على فوائــد عظيمة، إذ أن األنف 
ـ مثًال ـ مزرعة خصبة لنمو الجراثيم، ومن ثم فقد ورد الحث على االستنشاق في أحاديث كثيرة منها ما 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبّي ژ أنه قال: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر»(1).

صحيح البخاري، ج 1، ص 42.  (1)
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ومنها مــا روي عن أبي هريرة ƒ عــن النبّي ژ أنه قال: «إذا اســـتيقظ أحدكم من منامه 
فليستنثر ثالث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه»(1).

قال القاضي عيّــاض 5 يحتمل أن يكون قوله ژ : «فإن الشيطان يبيت على خياشيمه» على 
حقيقته، فــإن األنف أحد منافذ الجســم التــي يتوصل منها إلــى القلب... ويحتمــل أن يكون على 
االســتعارة، فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشــيطان(2)، والغسيل المتكرر 

يزيل هذه القذارة ويحمي اإلنسان من أضرارها.
وهذا يوضح مدى ما في الوضوء من آداب جمة تهدف إلى المحافظة على نظافة اإلنسان، حيث 
ال يكاد يعلق بالجسم بعض إفرازاته أو شــيء من األتربة أو القاذورات إال ويأتي الوضوء على عجل 
فينزعها عن جســم اإلنســان فيســلم بدنه ويألفه من يجاوره وال يتأذى من قذارته، وهكذا نجد أن 

الوضوء مسلك حكيم لنظافة البدن ونضرته وصفائه(3).
وباإلضافة إلى الوضوء سنّ اإلسالم الغسل، وجعله واجباً في بعض األحوال كالغسل من الجنابة 
للصالة، ومن حيــض ونفاس، وأحياناً بيــن في حاالت اختــالط الناس واجتماعهم كغســل الجمعة 

واإلحرام والعمرة.
وترجع العناية بالغسل بسبب أن اإلنسان معرض يومياً في أجزاء مختلفة من جسده للتلوث، وقد 
يعلق بهذه األجزاء من الميكروبات والجراثيم ما يفتك به إذا لم يتخلص منها، لذلك طلب اإلسالم 
من المســلم إزالة كل مســتقذر علق بــه(4)، ويكون ذلك أوكــد عند اختالطه بالنــاس، وذلك حتى 

ال يتأذى واحد باآلخر، حرصاً على ظهور جماعة المسلمين بمنظر جميل.
ولذلك جاءت األحاديث تحث على الغسل عند االختالط(٭)، فقد أخرج البخاري عن عبد اهللا بن 

عمر ^ أن رسول اهللا ژ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»(5).
وروى مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة # أنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من 
منازلهم من العوالي فيأتون فــي العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رســول اهللا ژ 

إنسان منهم وهو عندي، فقال: «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا»(6).

صحيح البخاري ج 4 ص 153.  (1)
صحيح مسلم بشرح النووي، ج 3، ص 127.  (2)

أ.د. عبد الفتاح الشيخ، اهتمام اإلسالم بالماء والنظافة، مجلة كلية الشريعة والقانون، العدد الثاني، 1986، ص 13.  (3)
المرجع السابق، ص 16.  (4)

االختالط: اجتماع الناس. (٭) 
صحيح البخاري، ج 1، ص 157.  (5)

صحيح مسلم بشرح النووي، ج 6، ص 132.  (6)
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كما اهتمت الشريعة اإلســالمية بكل ما يتعلق بتهذيب ســلوك الفرد وتعويده على حب النظافة 
وسنن الفطرة، وهي ما يتعلق بحسن الهيئة والنظافة، حيث يحصل بها البقاء على أصل الكمال التي 
خلق اهللا اإلنســان عليها، وبقاء هذه األمور وترك إزالتها قد يشــوه اإلنســان ويقبحه بحيث يستقذر 

ويجتنب فيخرج عما تقضيه الفطرة األولى فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى(1).

وقد ورد الحث على هذه الخصال في الحديث الذي رواه مســلم من طريق عائشــة # قالت: 
قال رسول اهللا ژ : «عشـــر من الفطرة: قص الشـــارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء 
وقّص األظفار وغسل البراجم ونتف اإلبط وحلق العانة وانتقاص الماء». قال زكريا: قال مصعب 

ونسيت العاشرة إال أن تكون المضمضة(2).

قال الخطابي: البراجم: العقد التــي في ظهور األصابع، والرواجب: ما بيــن البراجم، ومعناه 
تنظيف المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ(3).

وإلى هذه اآلداب أشــار اإلمام الغزالي عند حديثه عن الفضــالت الظاهرة من حيث تنظيفها، 
فقال إنها أوساخ وأجزاء، واألوساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية:

ما يجتمع في شــعر الرأس من الدرن؛ فالتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين  ـ  1
إزالة للشعث.

ما يجتمع من الوسخ في معاطف األذن والمسح يزيل ما يظهر منه. ـ  2
ما يجتمع في داخل األنف من الرطوبات ويزيلها االستنشاق. ـ  3
ما يجتمع على األسنان ويزيله السواك. ـ  4
ما يجتمع في اللحية من الوسخ ويستحب إزالة ذلك بالغسل والتسريح. ـ  5
وسخ البراجم وهي معاطف ظهور األنامل. ـ  6
تنظيف الرواجب، وهي رؤوس األنامل وما تحت األظفار من وسخ. ـ  7
الدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق ويزيله الغسل. ـ  8

كما أمر اإلســالم المســلم باجتناب الروائح الكريهة وعدم إيذاء النــاس بها، خاصة عند 
االجتمــاع. فقد روى مســلم عن جابر بن عبد اهللا عــن النبّي ژ أنه قــال: «من أكل من هذه 

عبد الرحيم بن الحسين العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب، دار الفكر العربي، ج 2، ص 73.  (1)
صحيح مسلم بشرح النووي، ج 3، ص 147.  (2)

أبو عبد اهللا بن قدامة، المغني، ص 87 - 88.  (3)



الفقه الحضاري، فقه العمران284 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

البقلة (الثوم) ـ وقــال مرة: من أكل البصـــل والثوم والكرات ـ فال يقربن مســـجدنا، فإن 
ا يتأذى به بنو آدم»(1). المالئكة تتأذى ِمم

والحديث فيه إشارة واضحة إلى أن الروائح فيها إيذاء للناس، وهذا في حد ذاته يفيد ضرورة 
تجنبها، والعمل على حماية البيئة اإلنسانية منها، وإذا كان هذا وارد في رائحة الثوم، فبال شك أنه 
يشمل غيره من كل ما له رائحة كريهة. واجتناب الروائح الكريهة، يعني في مجمله حماية البيئة من 

التلوث الجوي.
ولهذا حرص اإلسالم على نظافة جسد اإلنسان وثوبه، حرصاً على نظافة بيته، وبيئته على وجه العموم.

:åFÉÑîdG  ÜÉæàLÉH  ôeC’G

في إطار تقويم سلوك الفرد تجاه البيئة، رغبت الشريعة اإلسالمية في كلّ طيب حالل، ورهبت 
من كل مستقذر حرام، ونفرت من األشياء الخبيثة، وأمرت باجتنابها سواء كانت مطعوماً أو مشروباً، 
وهذا أصل عام من أصول الشــريعة اإلســالمية، واآليات الــواردة في هذا كثيرة، قــال اهللا تعالى: 

﴿ l k j i hg f e d ﴾ [المائدة: 4].
قال الطبري في تفسير هذه اآلية: ﴿ l k j i ﴾ أي: ما ليس بخبيث منها، وهو ما 
لم يأت تحريمه في كتاب أو ُسنة أو قياس مجتهد، أو أحلّ لكم ما يستلذ ويشتهى عند أهل المروءة 

واألخالق الحميدة.
واعلم أنّ األصل في األعيان الحل؛ ألنها خلقت لمنافع العباد واستثنى من ذلك األصول:

ما نص الكتاب على تحريمه. ـ  1
نة على تحريمه، كتحريم الحمر األهلية والبغال والحمير. ـ  2 ما نصت الس
ما هو في معنى المنصوص عليه كالنبيذ فإنه مسكر كالخمر. ـ  3
ما أمر بقتله من الحيوانات كالحية والفأرة والغراب والكلب والحدأة. ـ  4
ما ورد النهي عن قتله فهو حرام. ـ  5
االستطابة واالستخباث والمعتبر استطابة. ـ  6
ال يجوز أكل األعيان النجسة في حال االختيار، وكذا أكل الطاهر إذا نجس بمالقاة النجس. ـ  7
ال يجوز أكل ما يضر كالزجاج والسّم. ـ  8

صحيح مسلم بشرح النووي، ج 5، ص 50.  (1)
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 d ﴿ :وعلى ذلك فإن الشريعة اإلسالمية تحرم كل خبيث ضار استنادًا إلى قوله تعالى
ــنة عــن النهي عن الضرر والضرار.  وأيضاً لما ورد في الس ،﴾ l k j i hg f e
ســواء كان ضارًا للبدن أو للدين من مطعومات ومشــروبات، ســواء كانت حرمته لعينة أو لســبب 

طارئ عليه.
وعلى هذا األصل يحرم تناول الطعام والشــراب الملوث؛ ألنه يدخل تحــت تناول ما هو ضار، 

وفي ذلك حماية للبيئة من أن تسودها األمراض، كما أن فيه حفاظاً على الصحة العامة.
وعلى ذلك فقد حرمت الشريعة اإلســالمية الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرمت تناول كلّ ما 
يضر، وإذا نظرنا إلى هــذه المحرمات وجدنا أن لها عالقة كبيرة بموضوع التلوث، فاإلســالم نهى 
عن بعضها ألســباب صحية وقائية بحتة، حيــث إنّ الميتة تتكاثر فيها الجراثيم والدم أيضاً ســريع 

التلف، كما أن الخنزير من الحيوانات التي تأكل القمامة والقاذورات(1).

كما نهى اإلســالم عن تناول لحوم الحيوانات التي تتغذى على النجاسة والقاذورات مع أنها في 
األصل حالل، وذلك حفاظــاً على الصحة العامة، وقد جاء هذا النهي فيما رواه أبو داود في ســننه 

عن مجاهد عن ابن عمر قال: «نهى رسول اهللا ژ عن أكل الجاللة وألبانها»(2).

وإذا كانت الشريعة اإلسالمية قد حرمت ما يتغذى على القمامة كالخنزير باالتفاق، أو ما يكون 
أكثر طعامه القمامة كالجاللة ـ مع الخالف بيــن القول بالحرمة والقول بالكراهة ـ فإن ذلك يفيد 
التنفير من تراكم القمامة في الشوارع والطرقات؛ ألنه مستخبث وكل مستخبث يجب اجتنابه. وهذا 
يعني ضرورة المحافظة على نظافة البيئة، يضاف إلى ذلك أن الشــريعة اإلسالمية قد أمرت بحفظ 

األطعمة واألشربة ورغبت في نظافتها.

فالطعام أمر ضروري وهام في اســتمرار حياة اإلنســان، وله تأثير كبير علــى صحته، إن كان 
نظيفاً طاهرًا قويت بــه الصحة وعوفي به اإلنســان، وإن كان خبيثاً قذرًا هزلت بــه الصحة العامة 

وسقم بسببه.
وقد وضعت الشــريعة اإلســالمية له آداباً جمة، منها أنها نهت عن النفخ فيه وعن التنفس في 
اإلناء، ورغبت في تغطيــة األواني وحفظها خوفاً من أن ينزل بها آفة تؤذي صاحبها وفي هذه اآلداب 

وردت األحاديث اآلتية:
روى مسلم عن عبد اهللا بن قتادة عن أبيه «أن النبّي ژ نهى أن يتنفس في اإلناء».

ابن قيم الجوزية، الطب النبوي.  (1)
الحافظ ابن األشعث السجستاني األزدي، سنن أبي داود، ج 3، ص 329.  (2)
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وعن أنس ƒ «أنّ رسول اهللا ژ كان يتنفس في اإلناء ثالثاً».
وعن أبي سعيد الخدري ƒ قال: «نهى رســول اهللا ژ عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ 

في الشراب».
وثلمة القدح: موضع الكســر منه، وإنما نهى عنها؛ ألن موضعها ال ينالــه التنظيف التام، وفي 

الحديث عدة آداب، منها:
أن تردد أنفاس الشــارب يكســب الماء زهومة ورائحة كريهة يعاف ألجلها، كما أن الشرب من 

ثلمة القدح والنفخ في الشراب فيه عدة مفاسد.
ا جاء في ذلك ما رواه بن ماجه في سننه عن أبي الزبير عن جابر، قال: «أمرنا النبّي ژ  َوِمم

أن نوكئ أسقيتنا ونغطي آنيتنا»(1).
وما رواه مســلم عن جابر بن عبد اهللا، قال: سمعت رســول اهللا ژ يقول: «غطوا اإلناء وأوكئوا 
السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء ال يَمّر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء 

ِإال نزل فيه من ذلك الوباء».

٭ ٭ ٭

™HÉ°ùdG  åëÑªdG
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البيئة الفكرية من حيث هي ليست سوى الوسط الفكري الذي تتحرك فيه األفكار، وتتفاعل مع 
الواقع المعيش بجميع مكوناته، وتؤثــر في صياغة األفكار والقرارات، وتحــدد المواقف من الحياة 
ومشــاكلها على تنوع مناحيها وموضوعاتها، ســواء كان هذا الموقف متصًال بالواقع أو منفصًال عنه 

وفق ما أملته تصورات هذا اإلنسان أو ذاك.
ولهذا ستبقى البيئة الفكرية أهم عناصر تهيئة الظروف الموضوعية؛ إلنشاء األنموذج اإلنساني 

المتوخى.
من هذا المنطلق، تظهر أهمية الحديث عن ملوثات البيئة الفكرية والسؤال الذي يفرض نفسه، 

هو كيف يكون اإلنسان الفرد عنصرًا مهماً من عناصر التأسيس للبيئة الفكرية وحائًال دون تلويثها.

الحافظ بن عبد اهللا القزويني، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 129.  (1)



أ. علي عبد الباقي شحاته 287السلوك الفردي والبيئة في اإلسالم

:…ôμØdG  åjƒ∏àdG  ôgÉ¶e

ال يمكننا حصر كلّ المكونات الفكرية ولكن تجدر اإلشارة إلى اآلتي:

1 ـ بلبلة األفكار واضطراب األفهام، وإثارة الخالفات والمنازعات بين الناس بطريقة قد تؤدي 
 m l k j i h g ﴿ :إلى نشــر العداوة والبغضاء فيما بينهم، قال تعالى عن هؤالء
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n

¢ ﴾ [آل عمران: 7].

وقد وضح ســبحانه أن اتباع الزائفين للمتشــابه من القــرآن ِإنَما القصد مــن وراءه هو 
﴿ ~ ے ﴾ أي: طلباً لفتنة المؤمنين في دينهم وتشكيكهم في عقيدتهم وإثارة الريب في 
قلوبهم بأوهام يلقونها حول المتشــابه الذي جاء به القرآن(1)، فالمقصود بلفظ الفتنة في هذه 
اآلية هو إثارة الشكوك حول الحقّ، وبلبلة األفكار واضطراب المفاهيم وإشاعة كلّ ما يؤّدي إلى 

التنازع واالختالف.

2 ـ اإلشـــاعة الكاذبة، من أجل تفرق كلمة المجتمع، وتشــكك في نوايا أفراد األمة األمر الذي 
سيؤّدي ال محالة إلى الهزيمة النفسية والسياســية واألمنية واالقتصادية، قال تعالى في حق من يفعل 
 º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :ذلك
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  ½  ¼  »

. / 0 ﴾ [التوبة: 47، 48].

والمعنى: لو خرج هؤالء المنافقــون معكم ـ أيها المؤمنون ـ إلى غــزوة (تبوك) ما زادوكم إال 
(خباالً) أي: إال اضطراباً في الرأي وفسادًا في العمل وضعفاً في القتال.

وهذا هو شــأن كلّ النفوس المريضة التي تكره الخير وتريــد أن تلوث البيئة الفكرية بمثل 
هذه األمور.

 U ﴿ :3 ـ الخـــروج من الجماعة بغية قلب النظـــام العام: هؤالء قال تعالــى في حقهم
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V

h g f ﴾ [النور: 63].
والمعنــى أن اهللا تعالى عليم بحال الذين يخرجون من مجلس الرســول ژ في خفاء واســتتار 

بحيث يخرجون من الجماعة قليًال قليًال يستتر بعضهم ببعض حتى يخرجوا جميعاً.

نة، د. محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر. انظر: موقف المسلم من الفتنة في ضوء الكتاب والس  (1)
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فليحذر كلّ المنافقين فــي كل وقت وحين من الخروج على الجماعة المســلمة العادلة، من أن 
تصيبهم جائحة ومصيبة ونكبة يترتب عليها افتضاح أمرهم، وانكشاف شّرهم، وهتك سرهم، واختفاء 

سلوكهم، وجعلهم محل مقت كلّ عاقل وازدراء كل صاحب تفكير سليم.

4 ـ اتباع هوى النفس: إن إتباع هوى النفس وتغليــب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة 
يعتبر مــن ملوثات البيئة الفكريــة، ولقد ضرب اهللا لنا فــي القرآن أمثلة على ذلــك، قال تعالى: 
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴿
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁Ò  Ñ  Ð

- . /0 1 2 3 4 ﴾ [المائدة: 70،  71].

والمعنى: إن اهللا أرسل رســًال كثيرين لهداية الناس، وأخذ الميثاق منهم على تصديقهم ولكن 
بني إسرائيل نقضوا العهود وعصوا الرسل، فكانوا كلما جاءهم رسول بما ال تشتهيه نفوسهم الشقية، 
وبما ال تميل إليه قلوبهم الردية، ناصبوه العداء فكذبوا بعض الرســل، ولم يكتفوا مع البعض اآلخر 

بالتكذيب، بل أضافوا إلى التكذيب القتل لبعض الرسل.
وهكذا األمم عندما تفسد عقولها وتسيطر األطماع والشهوات على بعض منهم حتى ترى الحسن 
قبيحاً. فتقوم بمحاربة أهل الرشــاد، وتخــرج على رموز األمة وتحاول أن تفــرض رأيها بالقوة، فإن 

ذلك يعد من تلويث البيئة فكرياً.

5 ـ اإليثار الشخصي عند التحدث في موضوع ما: يعتبر من ملوثات البيئة الفكرية، بحيث 
إنّه لم يعط الفرصة لغيره أن يعبر عن رأيه، فيا حبذا لو أعطى كل إنســان غيره فرصة للتعبير 

عن رأيه.

6 ـ الخروج عن الدقة: يعتبر ملوثاً من ملوثات البيئة الفكرية. لذا فإن مراعاة الدقة واألمانة 
في الحديث يكسب اإلنسان محبة السامعين واحترامهم.

 É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ 7 ـ القول بغير العلم: يعتبر أيضاً من ملوثات البيئة الفكرية
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [اإلسراء: 36].

8 ـ تجريح من يحاورك: خــروج عن المألوف في الحديث ويعتبر مــن ملوثات البيئة الفكرية 
خصوصاً، وأن الحكمة تقول: «رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب» فإن كان 
اإلنســان في حوار مع غيره حتى وإن أخطأ من يحاوره، فال يحــاول أن يجرحه أو يخجله وال يتهكم 
عليه، بل يلفت نظره في إيجابية دون أن يحطمه، واإلنسان الناجح هو الذي يكون هدفه من النقاش 

بيان الحق وليس في نيته إيقاع الهزيمة بمن يحاوره.
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9 ـ التعرض لخصوصيات الناس: يعد كذلك من ملوثات البيئة الفكرية، فيجب على كل إنسان 
أال يعمد إلى كشف ما يريد الغير ستره أو إخفاءه؛ ألن هذا قد يؤثر في نفسه ومزاجه العام ويعمل 

على تكدير صفوه.
10 ـ المغالطة: تعد أيضــاً من ملوثات البيئــة الفكرية؛ ألن المغالطة تفقد اإلنســان احترام 

الناس، واإلنسان المحترم هو الذي يلفت نظر اآلخر في هدوء، بعيد عن التشهير.
11 ـ إطالة الحديث بدون داع: تعد أيضاً من ملوثات البيئة الفكرية فعلى كل إنسان أن يحافظ على 
وقت محدثه، فال يطيل الكالم في موضوع ال يستحق اإلطالة فيه، وال يطيل الحديث مع إنسان مشغول قد 
يمنعه خجله من قطع الحديث بطريقة قد تجرح المتكلم، خاصة إذا كان المســتمع ذكياً ويفهم بســرعة، 

وليس في حاجة إلى توضيح أكثر، وإال تصبح شروحات المتكلم وإطالته ضغط على أعصاب المستمع.
12 ـ إن التفريق بين أبناء الوطن على أســـاس ديني: يعتبر من ملوثــات البيئة الفكرية؛ ألنه 

يضرب في صميم الوحدة بين أبناء الوطن الواحد.
13 ـ فوضى الفتاوى ممن هم غير مؤهلين للفتوى: يعتبر كذلك من ملوثات البيئة فكرياً؛ ألنه 
يزعزع عقيدة أنصاف المتعلمين تجاه المســتجدات الفقهية (عوائد البنوك ـ اســتئجار األرحام ـ نقل 
األعضاء) وكذلك تبني اآلراء الشاذة الموجودة في كتب الفقه القديمة لبعض علماء المذاهب الفقهية.

وعليه فإن أهّم المعالم الجالبة لألمن الفكري والحافظة له في آن واحد، يمكن أن نوجزها في 
هذه النقاط: ـ

فهم الدين من خالل نصوصه الجزئيــة ومقاصده الكلية... فال يغني الوقوف عند تفاصيل  ـ  1
النصوص دون الوعي بمقاصد الدين ورؤاه الكلية.

االعتبار بمصادر االســتدالل المعتبرة عند أهل العلم (والتي توافر عليها أئمتنا العظام) في  ـ  2
فهم كليات الشرع بشمولها وتكاملها وتوازنها دون أن يعني هذا الوقوف عند أعيان المسائل 

الجزئية، بل القاعدة في هذا االرتباط باألصل واالتصال بالعصر.
األخذ من تراثنــا دون تبخيس أو تقديس. ففي تراثنا جوانب غاية في االســتنارة والقدرة  ـ  3

على التنوير، كما أن فيه أيضاً ـ مثل كل نتاج بشــري ـ جوانب نقص وخصوصية ال تناسب 
زماننا.

فهم الواقع بأبعاده ومعطياته، مع التفريق بين مقتضيــات العصر وأهواء العصر، بحيث  ـ  4
ال نعيش غرباء في زماننا وال نقع في (فخ الواقعية) الجامدة الذي يشــدنا إلى الراهن 

دون أفق للتغيير واإلصالح.
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مراعاة المرحلية والتدرج، وسنن التدافع الحضاري ـ فاهللا 4 أقام كونه وشرعه على هذا،  ـ  5
وطبق نبيه األعظم ژ المنهج اإللٰهي خالل بضعة وعشــرين عامــاً مراعياً ظروف الناس 

وأحوالهم ونفسياتهم.
رعاية األوليات وتحديد األسبقيات، فال يقدم المندوب على الواجب، وال تسبق التكميالت  ـ  6

والتحسينات األساسيات، وال يبدأ بالحواشي والفرعيات قبل استقامة المتون واألصول.
رعاية فقه االئتالف، وااللتزام بأدب االختالف.. فالتعــاون بين أبناء الوطن واألمة واجب،  ـ  7

دون أن يعني هذا صب الناس في قوالب فكرية أو اجتماعية صماء، ال تمايز بينها، فليست 
هكذا مشــيئة اهللا تعالى في الخلق. بل.. نتعاون فيما اتفقنا فيه، ونتفهم جوانب االختالف، 

ونتعازر ونتعافى فيما بيننا.
النأي عن الوقوع فــي براثن التكفير والتضليل، فهذا باب الشــر كله، وال يســتقيم تعاون  ـ  8

وتعاضــد بين أنــداد يكفر بعضهــم بعضــاً، وال يعترف أحدهــم بحق اآلخر فــي التفكير 
واالختالف.

التفريق بين فقه تدين الفرد والجماعة والدولة واألمة.. فلكل سمات وخصائص ومجاالت،  ـ  9
ولــكل مقامه من حيث الصــواب والخطأ والعزائــم والرخص.. وما إلى هــذا من ضوابط 

الفكر والحركة.
التفريق بين الدين والتدين، وبين الشريعة والفقه، وبين اإلسالم وكسب المسلمين فالدين  ـ  10

هو شــرع اهللا 8 والتدين تجربة البشــر في فهمه وتطبيقه.. وليســت فيــه آية حجة على 
اإلسالم والشرع، بل هما اإلسالم والشرع حاكمان على التدين ومقومان له.

٭ ٭ ٭
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äÉ«°UƒàdGh  áªJÉîdG

البيئة هي الموئل الذي يعيش فيه اإلنســان، فهي تشــمل األرض التي يحيــا عليها، والهواء 
الذي يستنشقه، والماء الذي يشــربه، كما تشــمل كل ما يوجد على األرض من األحياء والنبات 

والحيوان والطيور.
وقد خلق اهللا هذا الكون متكامًال ومتوازناً ال قصور فيه وال نقص، قال تعالى: ﴿ 8 9 : 

; >= < ? @ K J I H G F ED C B A ﴾ [الملك: 3].
هذا الكون العظيم قد سخره اهللا لنفع اإلنســان، لذا ينبغي على اإلنسان أن يحافظ عليه، وأن 
ال يفرط فيه، وال يشــيع فيه الفســاد والشــر، قال تعالى: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª » ﴾ [األعراف: 56].

 ﴾ ̈ قال فخــر الدين الرازي في تفســير قولــه تعالــى: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § 
[األعراف: 56] معناه: وال تفسدوا شــيئاً في األرض فيدخل فيه المنع من إفســاد النفوس بالقتل وقطع 
األعضاء، وإفساد العقول بسبب المسكرات، وإفساد األنساب، وذلك؛ ألن المصالح المعتبرة خمسة: 

النفس والمال والنسب والدين والعقل.

وهكذا تنهى الشريعة اإلسالمية عن الفساد في األرض، بمعنى النهي عن إدخال ماهية اإلفساد 
في الوجود، سواء كان هذا الوجود برًا أو بحرًا أو هواءً، والمنع من إدخال ماهية اإلفساد في الوجود 
 W V U T S R Q ﴿ :يقتضــي المنع مــن جميع أنواعــه وأصنافه. قــال تعالــى

Z Y X] \ [ ^ _ ﴾ [البقرة: 205].

والنهي عن الفســاد في األرض مبدأ تقرره الشريعة اإلسالمية حتى في حالة الحرب، فقد 
روي عن ابن عباس أَنه قال: كان رســول اهللا ژ إذا بعث جيوشــه قال: «اخرجوا باســـم اهللا 
تعالى، تقاتلون في سبيل اهللا من كفر باهللا، ال تغدروا وال تغلوا وال تمثلوا وال تقتلوا الولدان 

وال أصحاب الصوامع»(1).
وعن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر بعث جيوشــاً إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، 
وكان يزيد أمير ربع من تلك األرباع وخرج أبو بكر ƒ معه يوصيه، ويزيد راكب وأبو بكر يمشــي، 
فقال يزيد: يا خليفة رســول اهللا، إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال: «ما أنت بنازل وما أنا براكب، 
إني أحتســب خطاي هذه في ســبيل اهللا، يا يزيد، إنكم ســتقدمون بالدًا يؤتون فيهــا بأصناف من 

الشوكاني، نيل األوطار، ج 9، ص 151 - 154، كما أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج 5 ص 316.  (1)
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الطعام فســموا اهللا على أولها واحمدوه على آخرها، وإنكم ســتجدون أقواماً قد حبسوا أنفسهم في 
هذه الصوامع فاتركوهم وما حبســوا له أنفسهم، وســتجدون أقواماً قد اتخذ الشيطان على رؤوسهم 
مقاعد يعني الشمامســه فاضربوا تلك األعناق، وال تقتلوا كبيرًا هرماً وال امرأة وال وليدًا وال تخربوا 
عمراناً وال تقطعوا شــجرة إال لنفع، وال تعقرن بهيمة إال لنفع، وال تحرقن نخًال وال تغرقنه وال تغدر 
وال تمثل وال تجبن وال تغلل، ولينصرن اهللا من ينصره ورســله بالغيب إن اهللا قوي عزيز، أستودعك 
اهللا وأقرئك السالم»(1). هذه النصوص قد دلت على حرص اإلسالم على حماية البيئة اإلنسانية من 
التغيير واإلفساد حتى في حالة الحرب، وهذا يعني عدم شرعية اللجوء إلى الوسائل التي تؤدي إلى 
تدمير البيئة وتخريبها، كاستخدام األســلحة النووية، واللجوء إلى أساليب الحرب الكيماوية، والتي 

تدمر البيئة وتلوثها.

وإذا كانت الشريعة اإلسالمية نهت عن الفســاد في األرض فإنها من ناحية أخرى أمرت بحسن 
اســتثمارها والعمل علــى تنميتها، وقد جاء الترغيب في الشــريعة بصفة خاصة علــى نوع معين من 
النشاط البشري في استغالل األرض، وهو الترغيب في الغرس والزرع وزيادة المساحات الخضراء، 
ا يعتبره المهتمون بشــؤون البيئة اليوم وسيلة هامة من وســائل حمايتها من التلوث، وترجع هذه  ِمم
األهمية في أن النباتات الخضراء تعمل على حفظ التوازن البيئي، حيث تمتص ثاني أكسيد الكربون 

الموجود بالجو وهو من الغازات السامة.

نة في أحاديث كثيرة في زراعة األشجار، فقد روى مسلم عن عطاء عن جابر قال: قال  بت السوقد رغ
رسول اهللا ژ : «ما من مسلم يغرس غرســـاً إال كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، 

وما أكل السبع منه له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة»(2).
وإذا كانت هناك األحاديث التي ترغب في زراعة األشــجار، فقد جاءت روايات أخرى تنهى عن 
قطعها بغير حق. من ذلك ما رواه أبو داود عن عبد اهللا بن حبشــي قال: قال رســول اهللا ژ : «من 
قطع سدرة صوب اهللا رأســـه في النار». قال أبو داود يعني من قطع سدرة في فالة يستظل بها ابن 

السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها، صوب اهللا رأسه في النار(3).

والترغيب في اســتثمار األرض وزراعتها باألشجار هو من الوســائل التي تنادي بها الدول اآلن 
لمعالجة تلوث البيئة، كما كان قطع األشــجار وحرمان البيئة منها من العوامل التي أدت إلى زيادة 

حدة مشكلة تلوث البيئة البشرية.

رواه البيهقي في السنن الكبرى، 9/9، رقم 17929.  (1)
صحيح مسلم بشرح النووي، ج 1، ص 215.  (2)

ابن األشعث السجستاني، سنن أبي داود، ج 4، ص 361.  (3)
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لقد قررت الشريعة اإلسالمية حقاً أساسياً لإلنسان في البيئة الصحية المناسبة التي تكفل له 
صحــة طيبة، وتكفل لــه العيش في أمان واســتقرار، ونجد هــذا الحق واضحاً تماماً في الشــريعة 

اإلسالمية لألسباب التالية:
أوًال: إن الشــريعة ال تعارض اإلصالح الذي يمكــن أن تقود إليه أي قوانيــن؛ ألنها تقوم على 

المصلحة، وحيث وجدت تلك المصلحة فثم شرع اهللا.
ثانياً: إن لدى الفقه اإلســالمي قدرة فائقة على االجتهاد باستخدام مصادر وأدلة علم األصول، 
نة  وهي تمكن الفقهاء من إيجاد الحكم الشــرعي لكل الحاالت المستجدة باللجوء إلى القرآن والس

واإلجماع، ثم استخدام القياس وتحكيم المصلحة واالستصحاب وسد الذرائع.
ثالثاً: إن الشــريعة اإلســالمية مليئة بقواعد وأحكام تحمــي البيئة من التلوث، كمــا أنها تقّر 
بضرورة التعاون والتضامــن بين كل من يعيش في هــذا الكون لتحقيق ســالمته وأمنه وحماية بني 
اإلنســان. ولذلك مثل الرسول ژ الكون بسفينة في البحر، ال يمكن أن يترك ألحد العبث بها؛ ألنه 

بذلك يعرض سالمة كل ركابها للخطر.
إن المحافظة على البيئة وسالمتها قيمة إنسانية سامية لها جذور ضاربة في أعماق قيم وتعاليم 
وأوامر ونصوص وتراث اإلســالم، حيث يعتمد المنظور اإلســالمي للبيئة على أســس البنيان البيئي 
الســليم مع المالءمة مع المؤثــرات المحيطة بتلــك البيئة، واألخــذ في االعتبار مراعــاة البعدين 
االجتماعــي والثقافي لتلــك البيئة، من خــالل عنصرين بيئيين أساســيين، هما: الحمايــة للموارد 
الحياتية، وأسباب وجودها ومنع اإلفســاد فيها، وصوالً للتنمية والبناء والنماء؛ أال ترى أن الحديث 
النبوي الشــريف دعانا إلى إعمار األرض قال رســول اهللا ژ : «لو قامت الساعة وفي يد أحدكم 
فسيلة فليزرعها»(1)، كما جعل الغرس والزرع حتى بدون بعد اقتصادي من الصدقات يقول ژ : «ما 
من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة»(2).

كما اعتمدت النظرة اإلســالمية على نظرية التوازن البيئي، وأن لكل مخلوق دوره الذي يستفيد 
منه لنفسه، وفي الوقت نفسه يخدم به اآلخرين ليتخذ بعضنا بعضاً سخرياً.

إن اإلســالم حين تحدث عن قضايا البيئة فإنــه ال يقصر ذلك عن التلوث المــادي للبيئة في 
صــوره المتعددة، َوِإنَما يقصد التلوث األخالقي والفكري، واعتبر اإلســالم أن العبث بأّي شــكل من 
األشكال، سواء صدر هذا العبث من فرد أو جماعة، وســواء صغر هذا العبث أو كبر، فإن ذلك يعّد 
منكرًا وجرماً يندرج ضمــن المنكرات التي حث النبّي ژ على مكافحتهــا في قوله ژ : «من رأى 

مسند أحمد، 191/3.  (1)
مسند اإلمام أحمد، 147/3، صحيح البخاري، 135/3.  (2)
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منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يســـتطع فبلســـانه، فإن لم يســـتطع فبقلبـــه، وذلك أضعف 
اإليمان»(1). إن عالقة اإلنســان بالبيئة عالقة وثيقة، إال أن اإلنســان حاول أن يغــزو البيئة وحاول 
جاهدًا من تغييرها والعبث بها، وقد أثر فيها تأثيرًا سلبياً وثبت بما ال يدع مجاالً للشك أن اإلنسان 
إذا ما تدخل في شــيء صنعه اهللا إال أفســده، وما اكتشــف شــيئاً جديدًا إال ويحاول استخدامه في 
الفساد، وهذا ما يفعله في البيئة، ولعل أكثر اآليات القرآنية تعبيرًا عن الفساد البيئي الذي نعيشه 
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ تعالــى:  قولــه 

Þ ﴾ [الروم: 41]. لذا نطالب بضرورة العمل على إنقاذ البيئة، وذلك من خالل: ـ
الحد من تصاعد الغازات واألدخنة من المصانع باستخدام الطرق العلمية. ـ  1
منع قطع األشجار والعمل على تشجير الصحارى؛ ألن ذلك يساعد على نقاء الجو وتقليل تلوثه. ـ  2
الكف عن إلقاء النفايــات في مصادر المياه مــع منع التلوث المائي بكل أســبابه وصوره  ـ  3

بقوانين صارمة.
التقليل من حجم الضوضاء وكل ما يجرح شعور اآلخر. ـ  4
الترشيد في اســتخدام المبيدات الحشرية ســواء اســتخداماتها المنزلية أو الحقلية  ـ  5

(رش الفاكهة).
التقليل من اســتخدامات مكســبات الطعم والرائحة والمــواد الحافظة التــي تضاف إلى  ـ  6

األغذية بغرض تحســين الطعم والرائحة وزيــادة فترة الصالحية، واســتعمال هذه المواد 
حسب النسب المقررة.

التقليل من استخدام األســمدة الكيماوية بعد أن ثبت أنها مواد ملوثة للتربة والمياه، ولها  ـ  7
آثار ســيئة على صحة اإلنســان، والعمل على العودة إلى استخدام األســمدة الطبيعية في 

تسميد األراضي الزراعية.
ال بد من وضع البرامج العلمية لتقليل انبعاث الغازات من المصانع وعوادم السيارات. ـ  8
المحافظة على األراضي المزروعة من التدهور بسبب األبنية السكنية. ـ  9

استخدام طرق غير ضارة بالبيئة لمكافحة اآلفات، مثل النظافة العامة والتخطيط المعماري  ـ  10
للمســاكن بما يقلل من دخول اآلفات وتربية النباتات المقاومة للحشــرات واألمراض، مع 

اختيار المواعيد المثلى لزراعة النباتات ومقاومة الحشائش.

صحيح مسلم، 69/1 رقم 49/78.  (1)
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توعية األفراد بالمفاهيم البيئية الخاصة بالتربة وطرق المحافظة عليها. ـ  11
تنمية المهارات في متابعة القضايا البيئية والتنبؤ بما قد يحدث من مشكالت. ـ  12
تشجيع إجراء البحوث المتعلقة بمختلف النواحي البيئية. ـ  13
تشــجيع اســتثمار رجال األعمال في مشــروعات تحســين البيئة والعمل علــى تذليل كافة  ـ  14

الصعوبات أمامهم.
العمل على القضاء على ظاهرة المقالب المفتوحة (القمامة) لما لها من آثار ضارة ســواء  ـ  15

على صحة اإلنسان أو الحيوان.
إنشاء هيئات متخصصة للتعامل مع القمامة من الجمع والنقل أو التخلص. ـ  16
حث الناس على اإلقالع عن التدخين لما له من آثار ضارة على الصحة والبيئة. ـ  17
تنمية الوعي البيئي في مناهج التعليم. ـ  18
تجريم كافــة األفعال والتصرفات التي تحمل أية أضرار بالبيئة أو إســاءة إليها عن طريق  ـ  19

إصدار التشريعات الالزمة لذلك.
اإلكثار من الصناعات (صديقة البيئة) ودعمها بكافة الطرق الممكنة. ـ  20
البث المنظم لمخاطر البيئة في وسائل اإلعالم. ـ  21
التخطيط السليم إلنشاء المصانع في أماكن بعيدة عن المدن المزدحمة أو التجمعات السكانية. ـ  22
خفض معــدالت إلقاء الفضــالت والمخلفات في الصحــارى حتى ال تلوث الجــوّ في حالة  ـ  23

الرياح.
ينبغــي التنبيه واالحتيــاط للتقليل مــن تأثيرات الكــوارث الطبيعية على اإلنســان والبيئة  ـ  24

كالفيضانات والسيول وغيرها.
تنميــة الوعي بخطورة المســكرات والمخدرات في وســائل اإلعالم، وفي كل وســائل  ـ  25

التوعية الدينية.
تنمية الوعي بضرورة حماية الحيوانات والرفق بها في كلّ وسائل االتصال. ـ  26
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بســم اهللا، والحمد هللا والصالة والسالم على سيّدنا رسول اهللا ژ وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد..

لنا فــي البيئة بمدلولها الشــامل لوجدناها قد حظيت بقدر عظيم مــن االهتمام، ولقد  إذا تأم
ـ : ﴿ ^ _ `  وضع اإلســالم اإلطار العام لقانون حمايــة البيئة في قوله ـ جــل جالله 
j i h g f e dc b a ﴾ [األعــراف: 85]. وقال جل شــأنه: 
 Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ﴿ :[البقــرة: 60]، وقال تعالى ﴾ i h g f e ﴿

× ﴾ [القصص: 77].
وليس عجيباً أن تحظى البيئة في شريعة اإلسالم باهتمام بالغ، فهي ميراث األجيال، وفيها أودع 
اهللا كلّ مقومات الحياة لإلنســان، لذلك أرســى اإلســالم األســس والقواعد والمبادئ التي تضبط 
وتقنن عالقة اإلنســان ببيئته لتتحقق من خاللها العالقة الســوية والمتوازنة التي تصون البيئة من 
ناحية، وتساعدها على أداء دورها المحدد من قبل الخالق العليم في إعالة الحياة من ناحية أخرى. 
وقد أصبحت قضية البيئة بمشــكالتها المتعددة بــدءًا من تلوّثها، واســتنزاف مواردها، وصوالً إلى 
اإلخالل بتوازنها، من القضايا الملحة في عالمنا المعاصر، وما تواجهه البشرية اليوم من مشكالت 
وكوارث بيئية إن دلّ على شيء، فإنَما يدلّ على غياب الوعي والحس البيئي اإلسالمي وتجاهلنا للبعد 

اإلسالمي الذي يجب أن يحكم سلوكياتنا وتصرفاتنا تجاه بيئتنا.
فال شّك أن ســلوك اإلنســان الخاطئ وغير الرشــيد في تعامله مع موارد البيئة جعلها تتعرض 
لخطر شــديد، وما يعانيه العالم اليوم من مشــكالت ومخاطر بيئية والتي هي نتاج ما اقترفناه في 
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حقّ بيئتنا من استغالل مدّمر ومســتنزف ِلمواردها، هذه المعاناة تعتبر نوعاً من العقوبة اإلصالحية 
يلفت الحــقّ ـ جلّ في عاله ـ نظرنــا إليها لعلنا نفيق عمــا نَحن فيه، ونرجع إلى تعاليم اإلســالم 

وضوابطه في التعامل مع البيئة.

إن قضية البيئة وما تضمنته من أبعاد متشــعبة ومشــكالت متعددة، قد طرحت نفســها في 
العقديــن األخيرين كواحدة من أخطــر القضايا في العصر الحديث إن لــم تكن أخطرها على 
اإلطالق. وإن تفاقم المشــكالت البيئية في العالم أجمع، وما ترتب عليها من مخاطر تهّدد كلّ 
الكائنات على السواء أصبح من األمور التي تستوجب من الجميع المشاركة الفاعلة في مواجهة 
تلك المشــكالت البيئية سواء أكانت مشكالت بيئية على المســتوى المادي (تلوّث الهواء ـ تلوّث 
الماء ـ التلوّث اإلشــعاعي ـ التلوّث الضوضائي ـ تلوّث التربة ـ تلوّث الغذاء... إلخ) أم مشكالت 
معنوية (تلوّث خلقــي ـ تلوّث ثقافي ـ تلوّث سياســي ـ تلوّث اجتماعي... إلخ)، مع تســليمنا بأن 
النمط الثاني (التلوّث المعنوي) يعتبر األســاس بل واألخطر على البيئة من كل األنواع األخرى، 
بل ويســتوجب اهتماماً خاصاً من كل الجهات المعنية على مستوى الحكومات أو مستوى الهيئات 

الرسمية وغير الرسمية.

وهذا البحث المتواضع هو إســهام من الباحث بالحديث عن ســبل حمايــة البيئة من المنظور 
اإلسالمي. واهللا تعالى أسأل التوفيق والسداد.

التعريف بالبيئة:
 º ¹ ¸ ﴿ البيئة في اللغة: مشــتقة من (البوء) وهو القرار أو اللــزوم(1)، ومنه اآلية

« ﴾ [الحشر: 9]، والتبوء اّتخاذ المسكن وإلفه والتزامه.
وفي االصطالح: المحيط الذي يوجد فيه اإلنســان وما فيه من عوامل وعناصر تؤثر في تكوينه 

وأسلوب حياته(2).
وقد عّرف علُم البيئة بأنه: «الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه اإلنسان، بما يضّم من 

ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها».
وُعرفت أيضاً: بأنها: «اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء 

وكساء ودواء ومأوى ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بني البشر»(3).

القاموس المحيط للفيروز آبادي، والمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية القاهرة.  (1)
البيئة واإلنسان، علي رضا أبو زريق، ص 7، 1 سلسلة دعوة الحق إصدار رابطة العالم اإلسالمي، 1416هـ.  (2)

البيئة والمناهج الدراسية، أحمد إبراهيم شلبي ص 16 الرياض، مؤسسة الخليج العربي 1984م.  (3)
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أما عن المفهوم اإلســالمي للبيئة: فإنّه مفهوم شــامل، فهي تعني األرض والسماء والجبال وما 
فيها من مخلوقات، بما فيها اإلنسان وما يحيط به من دوافع وعواطف وغرائز.

ويتميز مفهوم البيئة في اإلسالم بشــموليته فهو يضّم كلّ مخلوقات اهللا من إنس وجان والبحار 
واألنهار والجبال والنبات والحيوانات والحشرات، وإن هذه المخلوقات سّخرها اهللا 4 لإلنسان.

ويتمتّع اإلسالم بنظرة أعمق وأوســع للبيئة، حيث طالب اإلنسان أن يتعامل مع البيئة من منطلق 
أنها ملكيــة عامة يجب المحافظــة عليها حتى يســتمر الوجود، قــال تعالى: ﴿ ^ _ ` 

j i h g f e dc  b a ﴾ [األعراف: 85].

وقد ُعني اإلســالم عنايًة خاصًة بنظافــة البيئة باعتبارهــا المحل الذي يقيم فيه اإلنســان 
ويحصل منه على احتياجاته ويمارس فيه عبادته وأعماله التي تعينه على مواجهة متطلبات الحياة، 
ومن الوســائل التي حرص عليها اإلســالم في حفظ البيئة العناية بالنظافة، واإلسالم في عنايته 
بالنظافة ســبق كل األديان وجميع الحضــارات، فالنظافة في ديننا عبــادة وقربة، بل فريضة من 
أهم فرائض اإلســالم، ولذلك فإن المطالع لكتب الفقه اإلســالمي أول ما تقــع عينه فيها يجد 

الحديث عن الطهارة.
وليس أدل على اهتمام اإلســالم بالنظافة والطهارة من أنه جعل طهارة البدن والثوب والمكان 
هي شرط من شــروط صحة الصالة، وهذه إشارة إلى السلوك الذي يجب أن يكون عليه المسلم في 

الصالة وخارج الصالة، فالنظافة هي عنوانه الدائم، ولذلك دعا النبّي ژ إلى:

العناية بنظافة الجسد؛ فحثنا على االغتســال وخاصة يوم الجمعــة الذي هو عيد المسلمين  –
األســبوعي، ففي الحديث: «غســل الجمعة واجب على كلّ ُمحتلم»(1)، «حقّ على كلّ مسلم في 

كل سبعة أيام يغسل فيه رأسه وجسده»(2).

كما عني بنظافة الفم واألسنان؛ فرغب في السواك وبخاصة عند الوضوء والصالة، «تسوكوا  –
، وما جاءني جبريل إال أوصاني بالسواك حتى لقد  الســواك مطهرة للفم، مرضاة للرب فإن
 تي»(3)، وكان النبّي ژ ال يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إال وعلى أم خشــيت أن يفرض علي
تســوك، فقد ثبت في الرواية أنّه ژ «كان إذا قام من الليل يشـــوص فاه بالسواك»، كما 

رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري، صحيح الجامع، رقم 4155.  (1)
متفق عليه من حديث أبي هريرة، اللؤلؤ والمرجان، رقم492.  (2)

رواه ابن ماجه، الطهارة باب 7، حديث رقم 289. المسند 121/6.  (3)
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أمر بالمضمضة واالستنشاق في الوضوء، وأمر بنظافة الشعر «من كان له شعر فليكرمه»(1). 
كما أمر بإزالة شــعر اإلبط والعانة وتقليم األظافر، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبّي ژ 
ـ : الختان واالســـتحداد ونتف اإلبط وتقليم  قــال: «الفطرة خمس ـ أو خمس من الفطرة 

األظفار وقّص الشارب».
ولم تقتصر عناية اإلسالم بالنظافة على نظافة الجسد فحسب بل اتسعت الدائرة لتشمل نظافة 
البيــوت والطرقــات؛ فالنفس تنشــرح للمــكان النظيــف وتنقبض لمنظــر القــذارة، ولذلك حث 
الرســول ژ على نظافة البيوت فقال: «إن اهللا طيب يحب النظافـــة، جواد يحّب الجود، فنظفوا 
طون في نظافة بيوتهم من القمامة والفضالت،  أفنيتكم، وال تشبهوا باليهود»(2)، فاليهود كانــوا ُيفر
فنظافة البيت مســتحبة طبعاً وشرعاً؛ ألن اإلسالم دين طيب يدعو إلى النظافة، وقد وردت في ذلك 
نصــوص عامــة مثــل قولــه تعالــى: ﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [البقــرة: 222]. ومثل 
قوله ژ : «إنكـــم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباســـكم حتى تكونوا كأنكم 

شامة في الناس، فإن اهللا ال يحّب الفحش وال التفحش»(3).
وتستهدف دعوة اإلســالم إلى نظافة البيوت المحافظة على الصحة العامة؛ ألن تراكم األوساخ 
في البيوت يعطي الحشــرات والجراثيم مجاالً رحباً لالنتشــار والتكاثر فضًال عــن انبعاث الروائح 

الكريهة التي تزكم األنوف، وتجعل البيوت مكاناً غير صالح لإلقامة فيه(4).
وقد ارتبطت نظافة البيئة في اإلسالم ارتباطاً مباشــرًا بالطهارة سواء طهارة البدن، أو طهارة 
المكان والتي تشمل األسواق والمساجد وغيرها من األماكن التي يقيم اإلنسان فيها بصورة دائمة أو 
مؤقتة، فالمســاجد هي البيوت المعدة ألداء الصالة والجتماع المســلمين لطلــب العلم والتفقه في 
الدين، ولذلك كان االعتناء بنظافتها وهو ما أكـده أيضاً الرسول ژ بقوله: «البصاق في المسجد 

خطيئة وكّفارتها دفنها»(5).

رواه أبو داود، 4163.  (1)
رواه الترمذي وحسنه األلباني في مشكاة المصابيح.  (2)
رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وضعفه األلباني.  (3)

محمد الســـيد أرناؤوط، التلوث البيئي وأثره على صحة اإلنســـان، مكتبة األسرة، سلســـلة العلوم والتكنولوجيا، الهيئة   (4)
المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2007م ص 232 - 233.

رواه البخاري 428/1 في المساجد، باب كفارة البزاق في المسجد، ومسلم رقم (552) في المساجد، باب النهي عن البصاق   (5)
في المسجد، وأبو داود رقم (474) و (475) و (476) في الصالة، باب في كراهية البزاق في المسجد، والترمذي رقم (572) 
في الصالة، باب ما جاء في كراهية البزاق في المســجد، والنســائي 50/2 - 51 في المســاجد، باب البصاق في المســجد. 
ارُتها َدْفُنها» أخرجه الجماعة إال الموطــأ، [195]. وفي أخرى ألبي داود قال: «التْفُل في  البصاُق في المســـجد خطيئة، وكف»

ارُته أن ُيواريَه». وفي أخرى له: «النخاعُة». المسجد خطيئة، وكف
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إن نظرة اإلسالم إلى البيئة نابعة من المعرفة باهللا، والتصور الشامل لإلنسان، والكون، والحياة، 
وإن أي خلل في التصوّر ينعكس فسادًا في السلوك، فاإلسالم ينظر إلى اإلنسان على أنه سيّد الموقف، 
فهو ســيّد هذا الكون، وكل ما في الكون مخلوق من أجله مســخر له باعتباره الخليفــة المؤتمن، قـال 
تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) (* + , - . / 0 1 
 l k ﴿ :2 3 4 5 6 87 9 : ; > = < ﴾ [البقــرة: 30]، وقـال تعالى

z y x w v u ❁ s r q p o n m } | { ﴾ [ص 71، 72].

إن موقع اإلنســان في هذا الكون يحّدد له الدور الذي ينبغي عليه القيــام به لتحقيق المهّمة 
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ﴿ :التي نيطت به، فاإلنسان خليفة مؤَتمن، قال تعالى
¸ Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [األحزاب: 72]، فالخالفة عن الخالق 
في الخلق، تلزم اإلنسان الخليفة بالمحافظة على الكون ـ المستخلَف فيه ـ حتى يؤدي األمانة التي 
حملها فال يظلم نفسه، فهو ســيّد هذا الكون، ولتحقيق هذه السيادة سخر له كل شيء حتى يتمكن 

من أداء األمانة.
ولن يكون اإلنســان جديرًا بحمل أمانة الخالفة إذا أســاء اســتعمال هذه النعم التي تتكون منها 
عناصر البيئة، أو تصرف فيها على نحو غير مشــروع، جرياً وراء منفعة خاصة، أو استســالماً ألنانية 
مقيتة، فالخالفة تعني أول ما تعني تعمير األرض بإشــاعة الخير والســالم فيها، وبالعمل على إظهار 
عظمة الخالق وقدرته عن طريق االنتفاع اإليجابي بكل المخلوقات التي ســخرها اهللا لخدمة اإلنسان، 
 ﴾ Ò Ñ ﴿ [هود: 61]، ومعنى ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :ويتجلى ذلك في قوله تعالى
كما جاء في كتب التفســير: أي جعلكم عمــارًا تعمرونها وتســكنون بها، وهذا ال يتأتــى إّال بأمريـن: 
أولهمــا: أن تبقــي الصالح على صالحه وال تفســده، والثانــي: أن تصلح ما يفســد وتزيد إصالحه، 

وال شّك أن في األمرين خير ضمان لحماية البيئة وسالمتها، وتحقيق التنمية واستدامتها.
ونظرة اإلسالم إلى البيئة تتمثل في بعض الحقائق الهامة، ومنها: ـ

أن الشــريعة اإلسالمية وضعت تصورًا شــامًال للبيئة شمل اإلنســان والحيوان والنبات والجماد  ـ  1
والماء والهواء، وجعلت اإلنسان مكرماً على ســائر المخلوقات وسخرتها له، انطالقاً من قاعدة 

االستخالف.
لقد نظر الدين اإلسالمي إلى البيئة من خالل استخالف اإلنسان في عمارة البيئة والكون؛ ألنه  ـ  2

اعتراف بحق اإلنسان في البيئة ومواردها.
لقد أرست الشريعة اإلســالمية مبدأ سد الذرائع إلى الفســاد أياً كان نوعه تقييدًا للتعامل مع  ـ  3

البيئــة بما يدرأ عنها المفســدة إبان التصرف الســّيء فــي المباحات أو الحقــوق، فضًال عن 
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المجاوزة والعــدوان، وهو مبدأ عظيم األثر فــي توثيق مصالح األمة مادياً ومعنوياً بما يشــمل 
موارد البيئة الطبيعية، فيندرج تحت مضمون هذا المفهوم الحفاظ علي البيئة.

إن الفقه اإلسالمي تناول بالتنظيم والتأصيل، عقودًا مهمة، تتصل باستثمار األرض مثل: عقد  ـ  4
ا يعتبر دليًال بيناً على أن اإلسالم قد  السلم والمزارعة والمساقاة وإحياء األرض الموات... ِمم

أولى عناية لهذه الموارد الطبيعية ليجعل من األرض جنة الدنيا زراعة وغرساً وعمارة.
إن مفهوم الحماية في الشريعة اإلسالمية واسع جدًا، يشــمل: اإلقامة واإليجاد للموارد، إن لم  ـ  5

يكن قائماً، وتثبيت قواعده، أو اســتثماره بأنجح السبل ليؤتي منافعه، كما يشمل التنمية، والتي 
من مفهومها التطوير إلى األفضل، فضًال عن شــمولها للحفظ الذي يعنــي اإلمداد بما يضمن 

استمرار القيام، ويدرأ أسباب النقص في اإلنتاج، نتيجة لفساد الموارد.
االلتزام بنظافة البيئة من األمور األساســية التي حرص عليها الرسول ژ وأوصى بها، إذ نص  ـ  6

أكثر من حديث على أن النظافة من اإليمان.
أكدت الشــريعة اإلســالمية في حديثها عن البيئة حقيقة الترابط القوي والفعال بين مكوناتها،  ـ  7

فالهواء يحمــل الماء، والمــاء ينزل علــى األرض فيخرج النبــات الذي يتغذى عليه اإلنســان 
والحيوان.

حمايــة البيئة في الشــريعة اإلســالمية أمانة ومســؤولية يتطلبهــا اإليمــان، وتقتضيها عقيدة  ـ  8
االســتخالف فــي األرض، وإذا كان من ثمــرات اإليمان الصــادق وآثاره اإلخبــات هللا تعالى، 
وإخالص العبادة إليه، فإن مــن ثمراتها أيضاً القيام بالتكاليف الشــرعية كما أمر اهللا تعالى 

ورعاية البيئـة والمحافظة عليها كما خلقها اهللا رحمـة بالمخلوقات(1).

٭ ٭ ٭

Iô¡£ªdG  ájƒÑædG  á sæ t°ùdGh  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  »a  áÄ«ÑdÉH  ájÉæ©dG

إن بيئتنا التــي أنعم اهللا علينا بها ومنحنــا إياها، يتعين علينا أن نســعى لحمايتها والمحافظة 
ـ ، وقد حذر ـ جلّ شأنه ـ كلّ من يسيء إليها أو يفسد فيها  عليها لتؤدي دورها كما أراد اهللا ـ تعالى 
أو يبدلها... بالعقاب الشديد، قال تعالى: ﴿ * + , - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ 
[البقــرة: 211]، وقــال تعالــى: ﴿ ` i h g f e d c b a ﴾ [البقرة: 60]، 

د مرسي، ص 64، 65، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 1420هـ/1999م. اإلسالم والبيئة، محم  (1)
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 ² ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :وقال تعالــى
 Ù Ø × Ö Ô Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :³ ﴾ [األعــراف: 56]. وقال تعالــى

Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [الروم: 41].

فعبارة ﴿ Ñ Ð ﴾ تتضمن كلّ المعاني المادية والمعنوية التي تنتج عن سلوك اإلنسان 
التخريبي في الطبيعة والمجتمع، والتلوّث بمعناه الواســع أقرب إلى مفهوم الفســاد، وقد تقدم 
لفظ البر على البحر تأكيدًا لحقيقة موضوعية وهي: أن نشــاط اإلنســان بدأ في البر أوالً، ثم 

امتد إلى البحر.

﴿ Ø × Ö Ô ﴾ أي: بالذي جمعته أيدي الناس وعملته نتيجة ســعيها للكسب الجشع، 
فالمصانع والمعامل ومحطــات الطاقة الذرية ووســائط النقل الجوية والبريــة والبحرية، وطرائق 
اســتثمار الخيرات في البر والبحر، كالزراعة والصيد والتعدين واإلنشاء والتعمير كلها وسائل وسبل 

للكسب، وهذه السبل أصبحت مصدرًا لتلوّث البيئة من الماء والهواء والتراب.

﴿ Ü Û Ú Ù ﴾ أفضل كلمة تعبر عن هذه المعاني المختلفة هي ﴿ Ù ﴾ عمل 
اإلنسان األسمدة والمبيدات الكيميائية وذاق التسمم من بعضها، وعمل األشعة ليستخدمها لصالحه 
فدفع ثمن ذلك جزءًا من صحته، وعمل وســائط النقل لتريحه في االنتقال، ولكن تشهد الطرقات 
مئات الكوارث والمجازر من حوادث الســير، ولوال هذا الذي يذوقه اإلنســان مــن بعض ما عملته 
يداه، لما تنبه إلى خطورة ما يقــدم عليه من تخريب لألنظمة البيئية، فبــدأ يدّق ناقوس الخطر 

لحماية البيئة(1).

فاإلسالم خاتم الرساالت الربانية إلى البشر تضمن قواعد وضوابط لسلوكيات البشر تجاه بيئتهم 
ر  التي يعيشون فيها، كي تتحقق العالقة المتوازنة والسوية بين اإلنســان وبيئته لتسـتمر الحياة كما قد

اهللا، وحتى يرث اهللا األرض وما عليها، قال تعالى: ﴿ Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [البقرة: 36].

فاإلنسان مستخلف وليس مالكاً حتى يتصرف فيها على هواه دون ضوابط، فاإلنسان وصّي على هذه 
الموارد البيئية ال مالك لها، مثلما هو مستخلف على نفسه وليس مالكاً لها فاإلنسان ملك لخالقه.

وكون اإلنسان مســتخلفاً على إدارة واســتثمار محيطه الذي يعيش فيه، فعليه صيانته والحفاظ 
عليه من أي تدمير أو تخريب، فأي شكل من أشكال الضرر ســواء للبشر أو لغيرهم من المخلوقات 

قد نهى عنه اإلسالم.

د فيض اهللا الحامدي، بحث منشــور في مجلة نهج اإلســالم، العدد (63) رمضان  تلــوث البيئة فســاد في البر والبحــر، محم  (1)
1416هـ/1996م، ص 160.
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فالبيئة بمواردها الطبيعيــة ال تعتبر ملكاً خالصاً لجيل من األجيــال يتصرف بها كيفما يريد، 
إنما هي ملك وميراث دائم للبشــرية، ال يســتطيع أي جيل أن يدعي لنفســه ملك هذا الحق، قال 
تعالــى: ﴿ Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [البقــرة: 36]، وفكرة العمل على ضمــان وصيانة وبقاء 
اســتمرار البيئة بالعطــاء على مدى الزمن قــد طرحت حديثاً مــن خالل مفهــوم «التنمية القابلة 
لالســتمرار أو التنمية المســتديمة»، ومفهوم «تقويم األثر البيئي للمشــاريع» الذي يعني: ضرورة 
إجراء تقويم ِلما قد تحدثه المشاريع للبيئة المحيطة بمنطقة المشروع بما في ذلك اإلنسان ذاته، 
فإذا تبين أن لهذا المشــروع ضررًا لعناصر البيئة المحيطة بمنطقة المشروع بما في ذلك اإلنسان 
ذاته يتم تعديلــه لتجنب إحداث الضرر، وحتى إلغاء المشــروع إن لم تتمكن الدراســات والتقنية 
المتوفرة حتى وقت إعداد المشــروع من تجنب ومنع إحداث إضــرار للبيئة، على اعتبار أن الحفاظ 
علــى موارد البيئة مقدم علــى المنفعة االقتصادية، التــي كثيرًا ما قد تكون غير قابلة لالســتمرار 
إلهمالها االعتبارات البيئية، فالمشاريع التنموية غير القابلة لالستمرار تكون ذات آثار بيئية سلبية 
واألضرار التي ســتحدثها ســيكون كلفة إصالحها مرتفعة، وقد تكون أضرارًا غير قابلة لإلصالح، 
وبالتالي تكون خطط التنمية فاشلة وذات أثر اقتصادي ســلبي على المواطنين المستهدفين بخطط 
 yx w v u £ ﴿ :التنميــة وعلى اقتصاد الدولــة ومواردها(1)، وصدق اهللا تعالى إذ يقــول

z} | { ~ ے ﴾ [البقرة: 195].

ومن دالئل القرآن الكريم على االهتمام بالبيئة أن نجد عددًا من سوره تسمى بأسماء للحيوانات 
والحشرات، وبعض النباتات والمعادن، وبعض الظواهر الطبيعية.

فنجد من أســماء السور: ســورة البقرة، وســورة األنعام، وسورة الفيل، وســورة العاديات وهي 
الخيل... وكلها من الحيوانات.

ونجد سورة النحل، وسورة النمل، وسورة العنكبوت، وكلها من الحشرات.
ونجد في القرآن سورة التين وهو من النباتات، وسورة الحديد وهو من المعادن.

ونجد ســورة الرعد، وهو من الظواهــر الطبيعية، وســورة الذاريات، وهي الريــاح التي تذرو 
األشياء، وسورة النجم، وسورة الفجر، وسورة الشمس، وسورة الليل، وسورة الضحى، وسورة العصر، 

وكلها ظواهر طبيعية.
ونجد ســورة الطور، وهو يعني الجبل مطلقاً أو جبًال معيناً، وسورة البلد، والمراد به مكة البلد 

الحرام، وسورة األحقاف، وهي في الجزيرة العربية، وسورة الحجر، وسورة الكهف، وكلها أماكن.

د مرسي ص 59، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 1999/1420. د مرسي محم اإلسالم والبيئة: محم   (1)
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فهذه التسميات للســور القرآنية لها دالالتها وإيحاؤها في نفس اإلنسان المسلم، وربطه بالبيئة 
من حوله، بحيث ال يكون في عزلة أو غفلة عنها(1).

ــنة النبوية المطهرة بالبيئة وعناصرها، فقد وردت الكثير من األحاديث النبوية  وقد اهتمت الس
التي تلفت نظر المســلم إلى االهتمام بأمر البيئة كغرس األشــجار والــزرع وحمايتها، وعدم قطعها 

لغير مصلحة عامة، وقد ربط الغرس والزرع باألجر من اهللا والصدقة الجارية.

وقد وردت في هذا الصدد أحاديث كثيرة منها:

عن أنس بن مالك ƒ قال: قال رســول اهللا ژ : «ما من مســـلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً 
فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة إال كان له به صدقة»(2).

وقال رسول اهللا ژ : «ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إّال سأله اهللا 8 عنها 
يوم القيامة، قيل: يا رسول وما حقها؟ قال: حقها أن يذبحها فيأكلها، وال يقطع رأسها فيرمي به»(3).

وقال رســول اهللا ژ : «من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى اهللا 8 يوم القيامة يقول: يا رّب، إّن 
فالناً قتلني عبثاً، ولم يقتلني لمنفعة»(4).

وقال رسول اهللا ژ : «إن قامت الســـاعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم حتى 
يغرسها فليغرسها»(5).

فقد حّث النبّي الكريم على أن يظل اإلنســان المســلم يغرس غرســه لتجميل البيئة وتحسينها 
ونشر الظل حتى لو قامت الساعة.

رعاية البيئة في شريعة اإلسالم، للدكتور القرضاوي، ص 54، ط: دار الشروق.  (1)
رواه البخــاري، واللفظ له في كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه برقم (2152)، ومســلم في كتاب   (2)
المســاقاة، باب فضل الغرس والزرع برقم (2901)، والترمذي في كتاب األحكام عن رســول اهللا، باب ما جاء في فضل 
الغرس برقم (1303)، وأحمد في مسند أنس بن مالك برقم (12038)، والدارمي في كتاب البيوع، باب في فضل الغرس 

برقم (2496).
أخرجه اإلمام عبد الرزاق في مصنفه، 450/4، رقم (8414)، البيهقي في الســنن الكبرى 163/3، باب إباحة أكل العصافير،   (3)
الحديث رقم 4860، والحاكم في المستدرك 261/4، كتاب الذبائح، الحديث رقم (7574)، وقال: «هذا حديث صحيح اإلسناد 

ولم يخرجاه».
أخرجه اإلمام البيهقي في السنن الكبرى 73/3، من قتل عصفورًا بغير حقها، الحديث رقم (4535)، وابن حبان في صحيحه،   (4)
214/13، ذكر الزجر عن ذبح المرء شــيئاً من الطيور عبثاً دون القصد في االنتفاع به، الحديث رقم (5894)، الطبراني في 
المعجم الكبير 245/22، رقم (638)، قال الهيثمى في مجمع الزوائد 30/4: «رواه الطبراني في المعجم الكبير، وفيه جماعة 

لم أعرفهم».
أخرجه اإلمام البخاري في األدب المفرد 168/1، رقم (479)، واإلمام أحمد في مســنده 183/3، رقم (12925)، قال الهيثمي   (5)

في مجمع الزوائد 63/4: «رواه البزار ورجاله أثبات ثقات».



الفقه الحضاري، فقه العمران306 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وقال رسول اهللا ژ : «الناس شـــركاء في ثالثة: الماء والكأل والنار»(1)، وقد حرص اإلسالم 
على النظافة، وجعل المحافظة عليها من اإليمان.

ُهوُر َشـــْطُر اإليماِن»(2)، فنظافة الثوب  قال: قال رسول اهللا ژ : «الط عن أَِبي مالك األَْشــَعِري
والبدن والمكان من عالمات اإليمان.

 عن النبّي ژ َقال: «ال يَُبوَلن ƒ ونهى كذلك أن يبال فــي الماء الراكد، فقد روي عن جابر
ائم الذي ال يجِري ُثم يَْغَتِسُل فيه»(3). أََحُدُكْم في الماِء الد

وجعل إماطة األذى عن الطريــق صدقة، فقد أخرج الطبراني في الكبير، والبخاري في األدب 
المفرد، عن المســتنير بن األخضر بن معاوية بن مرة عن جده قال: كنت مع معقل بن يســار في 
بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه عن الطريق، فرأيــت مثله فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن 
أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت يا عم: رأيتك صنعت شيئاً فصنعت مثله، فقال: سمعت رسول 
اهللا ژ يقــول: «من أماط أذى من طريق المسلمين كتب اهللا له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة 

دخل الجنة»(4).
وعن أَِبي هريرةَ أَن رســولَ اهللا ژ َقالَ: «بينما َرُجٌل يَْمِشـــي بَِطِريٍق وجد ُغْصَن َشْوٍك عَلى 

َرُه فشكر اُهللا َلُه فََغَفَر َلُه»(5). الَطِريِق فَأَخ
وهكــذا نرى أن اإلســالم بتعاليمه وأحكامه حرص علــى وقاية البيئة من التلــوّث، وأوجب على 
اإلنســان المحافظة على الكون وعمارته، لتتحقق له السعادة المنشــودة، فإذا أدرك اإلنسان السر، 
 ^ ] \ [ Z Y ﴿ :وأدى األمانة التي تحملها، كانــت له الحياة الطيبة، قال تعالــى

_ ` k  j i h g f ed c b a ﴾ [النحل: 97].

أخرجه اإلمام أبو داود في ســننه، 278/3، كتاب اإلجــارة، باب في منع الماء، الحديث رقم (3477)، وابن ماجه في ســننه   (1)
826/2، كتاب الرهون، باب: المســلمون شــركاء في ثالث، الحديث رقم (2472)، البيهقي في السنن الكبرى 150/6، كتاب 
المزارعة، باب ما ال يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة، الحديث رقم (11612)، قال البوصيرى في مصباح الزجاجة، 80/3: 

«إسناده ضعيف».
أخرجه مسلم في صحيحه، 140/1، باب فضل الوضوء، الحديث رقم (556).  (2)

البخــاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، الحديث رقم236، 94/1. ومســلم، باب فضل الوضوء، باب النهي عن   (3)
البول في الماء الراكد، الحديث رقم282، 235/1.

أخرجــه الطبراني في المعجم الكبير، 216/20، رقم (502)، عن المســتنير بن األخضر بن معاوية عن أبيه، قال الهيثمي في   (4)
مجمع الزوائد، 136/3: «قال المزي: صوابه عن المستنير بن أخضر بن معاوية بن قرة عن جده، كما رواه البخاري في كتاب 

األدب، فإن كان كما قال المزي فإسناده حسن ـ إن شاء اهللا ـ وإن كان فيه: عن أبيه أخضر فلم أجد من ذكر أخضر».
صحيــح البخاري، 233/1، كتــاب الجماعة واإلمامة، باب فضــل التهجير إلى الظهر، الحديث رقم (624)، وصحيح مســلم،   (5)

1521/3، كتاب اإلمارة، باب بيان الشهداء، الحديث رقم (1914).
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وإذا أعرض اإلنســان ونأى بجانبه، ولم يؤّد األمانة على الوجه المطلــوب، كانت حياته ضيقة 
 Ç Æ Å ﴿ :قاسية، إذ األمراض واألوبئة والتلوّث ضرب من ضروب الضيق، وصدق اهللا القائل

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [طه: 124].

يقول اإلمام الشاطبي في الموافقات: «وقد اتفقت األمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت 
للمحافظة على الضروريات الخمس وهي: الدين، والنفس، والنســل، والمال، والعقل، وليس يخفى 
أن ثالثاً على األقـل من هذه الضروريات الخمس وهي: النفس، والنسل، والعقل، ال تكتمل المحافظة 

عليها إال بحفظ الصّحة»(1).
وعن هذه الضروريات يقول اإلمام الشاطبي: «والحفظ لها يكون بأمرين:

أحدهمــا: ما يقيم أركانهــا، ويثبت قواعدهــا، وذلك عبارة عــن مراعاتها من جانــب الوجود، 
والثاني: ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم(2).

وهذا التصنيف البديع الذي وضعه اإلمام الشاطبي ينطبق أفضل انطباق على الهدي اإلسالمي 
في ضمان البيئة الصحية التي ال بد منها لحفظ هذه الضروريات.

٭ ٭ ٭

»eÓ°SE’G  ÉæKGôJ  »a  áÄ«ÑdG  áeÓ°S

التراث اإلســالمي يزخر بمؤلفات عديدة حول البيئة وســالمتها من جوانب مختلفة، فعلى سبيل 
المثال ألّف الكندي: «رسالة في األبخرة المصلحة للجو من األوباء، ورسالة في األدوية المشفية من 
الروائح المؤذية»، ووضع ابن المبرد كتاباً أســماه: «فنون المنون في الوباء والطاعون»، وتكلم ابن 
ســينا بالتفصيل في كتابه «القانون» عن تلوّث المياه بشــكل عام وكيفية معالجة هذا التلوّث لتصبح 
المياه صالحة لالســتعمال، كما أنه وضع شــروطاً تتعلق بطبيعة الماء والهواء المؤثرين في المكان 

عند اختيار موقع ما للسكنى.

أما الرازي فقد نشد سالمة البيئة عندما استشــاره عضد الدولة في اختيار موقع لمستشفى ببغداد، 
فاختار الناحية التي لم يفســد فيها اللحم بسرعة. وكانت المستشــفيات بصورة عامة تتمتع بموقع تتوافر 
فيه كل شروط الصحة والجمال، فعندما أراد السلطان صالح الدين أن ينشئ مستشفى في القاهرة اختار 

له أحد قصوره الفخمة البعيدة عن الضوضاء وحوله إلى مستشفى ضخم كبير هو المستشفى الناصري.

الموافقات للشاطبي، 38/1.  (1)
الموافقات للشاطبي، 8/2.   (2)
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وقد ألف الرازي «رســالة في تأثير فصل الربيــع وتغير الهواء تبعاً لذلــك»، بينما تحدث أبو 
مروان األندلســي فــي كتابه: «التيســير في المــداواة والتدبير» عن فســاد الهواء الــذي يهب من 
المســتنقعات والبرك ذات الماء الراكــد. وجاء في كتاب: «بســتان األطباء وروضــة األلباء» البن 
المطران الدمشــقي، ما يؤكد ضــرورة مراعاة تأثير البيئة عند تشــخيص المــرض، فقال: «ينبغي 
للطبيب إذا قدم على مــداواة قوم في بلد، أن ينظر في وضع المدينة، ومــزاج الهواء المحيط بها، 
والمياه الجارية فيهــا، والتدبير الخاص الذي يســتعمله قوم دون قوم، فإن هــذه هي األصول، ثم 

بعدها النظر في سائر الشرائط»، وهذه رؤية متقدمة في «علم الطب البيئي»(1).

وكتب ابن قيم الجوزية في كتابه «الطب النبوي» فصًال عن األوبئة التي تنتشــر بســبب التلوّث 
الهوائي، واالحتراز منهــا، وقد لخص ذلك الفصــل بقوله: «والمقصود: أن فســاد الهواء جزء من 
أجزاء الســبب التام والعلة الفاعلة للطاعون، وأن فســاد جوهر الهواء هو الموجب لحدوث الوباء، 
وفســاده يكون الســتحالة جوهره إلى الرداءة، لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه، كالعفونة والنتن 
والســمية، في أي وقت كان من أوقات الســنة، وإن كان أكثر حدوثه فــي أواخر فصل الصيف، وفى 
الخريف غالباً، لكثرة اجتماع الفضالت المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف، وعدم تحللها في 
آخره. وفــي الخريف لبرد الجــوّ وردغة األبخرة والفضــالت التي كانت تتحلل فــي فصل الصيف، 
فتنحصر فتســخن وتعفن فتحدث األمراض العفنة، وال سيما إذا صادفت البدن مستعدًا قابًال، رهًال، 

قليل الحركة، كثير المواد، فهذا ال يكاد يفلت من العطب»(2).

وقد تناول علماء الحضارة اإلسالمية المشــكالت البيئية في أجزاء أو فصول من مؤلفاتهم.. 
ولــم يقف األمر عند هــذا الحد، حيث نجد من بين علماء المســلمين مــن رأى ضرورة معالجة 
د بن  الموضوع في كتاب مســتقل ليؤكد أهميته في حياة الناس على مر العصور، فقد صنف محم
أحمد التميمي في القــرن الرابع الهجري (العاشــر الميــالدي) كتاباً كامًال عن التلــوّث البيئي 
وأســبابه وآثاره وطــرق مكافحته والوقايــة منه، وفصل الحديــث فيه عن ثالثية الهــواء والماء 
والتربة، وتبــادل التلوّث بين عناصرهــا، وجعل عنوانه: «مــادة البقاء في إصالح فســاد الهواء 
والتحرز من ضرر األوباء»، وأوضح في مقدمته الغــرض من تأليفه بقوله: وكان الباعث لي على 
تأليف هــذا الكتاب والعناية بهــذا األمر، أني نظرت حــال علماء األطباء، الســاكنين باألمصار 
الفاســدة األهوية والبلدان المشــهورة باألوبئة، الكثيرة األمراض، التي يحدث بها عند انقالبات 

اإلنســان والبيئة والتنمية من منظور إســالمي، د. أحمد فؤاد باشــا، المجلة العالمية الخيرية، العدد (208)، السنة التاسعة   (1)
عشر، رجب 1428هـ ، أغسطس 2007م.

ابــن قيم الجوزيــة (ت 751هـ/1291م): الطّب النبوي، تحقيق: ســيد إســماعيل الطبعة األولــى، دار المنار، القاهرة،   (2)
1992م، ص 40.
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فصول الســنة األمراض القاتلة والطواعين المهلكة ألجل فســاد أهويتها بمجاورة األنهار الكثيرة 
المدود، والمدائــن التي تحدق بها الغــدران، ومناقع الميــاه اآلجنة، والمشــارب الكدرة، التي 
تتصاعد أبخرتها إلى الجو فتفسده وتغلظه، مع ما يعضد ذلك ويقويه من أبخرة الزبول ومجاري 
مياه الحمامات بها، وأبخرة الجيف من الحيوانات الميتة الملقاة في أقنيتها وظواهرها وعلى ممر 
سالك طرقاتها، كأرض مصر ودمشق، والمدن التي تلي سواحل البحار ويعظم بها مدود األنهار، 
مثل بغداد، والبصرة، واألهواز، وفارس، وســواحل بحر الهند، وسيراف، وعدن، وما جرى مجرى 
هــذه األمصار العظام التي تجاور البحــار، وتخترقها األنهار، وتحدق بهــا مناقع المياه الراكدة 
والجارية، وبخاص ما كان منها منكشــفاً لمهب ريح الجنوب مكتفًال بالجبال، وبأقوار الرمال عن 
مهب ريح الشــمال، فكان األولــى بالذين يتولون منهــم عالج ملوكها، وخاصة رؤســائها، وعامة 
أهلها، أن تكون عنايتهم بمداواة الهواء الفاســد، المحدث لوقــوع األوبئة بها، الجالب الطواعين 
على ســكانها، أولى وأوجب مــن عنايتهم بمداواة مــا يتحصل بذلك من األمــراض المخوفة في 

أجساد أهلها. وأن يصرفوا همهم إلى ذلك ويفرغوا له نفوسهم.
ولم يستعرض التميمي في كتابه أسباب ملوثات الهواء فقط بل طرح حلوالً لكيفية معالجة فساد 
الهواء، وذلك عن طريــق إيقاد النيران وإحراق المــواد ذات الروائح العطرية، فالنــار ُتولد تيارًا 
هوائيّاً يسمح بتبديل الهواء يصاحبه طرد الهواء الملوث وإيصال هواء جديد، والنار بدرجة الحرارة 
العالية التي تســببها في الجو كفيلة بقتل الجراثيم الموجودة في هــذا الجو المحيط بها، ويرى أن 
من طرق الوقاية إعطاء األصدقاء بعض األدوية التي تقوي المناعة لمنع إصابتهم باألمراض. واّتخاذ 

تدابير خاصة بمراقبة أماكن انتقال العدوى كالحمامات العامة(1).
وفي الجملة يمكن القول: إن التراث اإلســالمي ســبق في وضع تشــريعات محكمة لرعاية 
البيئة وحمايتها من آفات التلوّث والفســاد ورســم منهجها في مبدأين هما: درء المفاسد وجلب 
المصالح وبذل الجهود التي من شــأنها أن تحقق ذلك. وكلما دققنا النظر في نصوص الشريعة 
اإلسالمية وصفحات التراث اإلســالمي وجدنا منهجاً إســالمياً حكيماً ينهى عن التلوّث والفساد 
بكل صوره وأشكاله، ويعوّل قبل كل شــيء على رقابة الضمير الذي يحترم القانون اإللٰهي لخير 

الناس أجمعين.

٭ ٭ ٭

أحمد فؤاد باشــا، أساســيات العلوم المعاصرة في التراث اإلسالمي، دراسات تأصيلية، مكتبة األســرة الهيئة المصرية العامة   (1)
للكتاب، القاهرة 2007م، ص 218.
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لقد حظيت البيئة بعناية بالغة في تراثنا الفقهي، ولكن الذي يطالع أبواب الفقه لن يجد النص 
على هذه التسمية (البيئة) صراحة، ولكن الحديث عنها جاء في أبواب شتى في الفقه اإلسالمي.

فأول ما يتصل بالبيئة من الفقه نجده في كتاب الطهارة، كما يتضح ذلك في جملة أحكام ثبتت 
نة النبوية، وإجماع األمة. بالقرآن الكريم والس

ونجد للبيئة ورعايتها عالقة بالحــج والحرم واإلحرام، وتحريم الصيد وقطع النباتات ونحوها 
ا يتصل بما يسمى (البيئة المحمية). ونجد للبيئة عالقة بإحياء الموات في فقه المعامالت، ونجد  ِمم
للبيئة ورعايتها عالقة بالزرع والغرس والمزارعة والمســاقاة، ونجــد للبيئة ورعايتها عالقة بالبيوع 
وما يتصل بها، وبيع الماء ونحوه، وتملك الكأل والنــار والملح، وما فيها من أحكام. كما أن للبيئة 
عالقة بكتاب النفقــات، وخصوصاً على البهائم ومــا لها من حقوق على مالكهــا، وما الواجب إذا 
أضاعوها وأهملوا فيها، وللبيئة عالقة بالجهاد، وماذا يبــاح فيه من إتالف وما ال يباح... إلى آخر 
هذه األبحــاث المتصلة بالبيئة، وتدخــل في أبواب متفرقة مــن أبواب الفقه، الــذي ينظم الحياة 
اإلسالمية كلها بأحكام الشرع، ويقود الدورة الحضارية لألمة المسلمة باعتبارها أمة صاحبة رسالة 

ومنهج متميز.
والفقه اإلسالمي ال يتصل بالبيئة بوصفه أحكاماً فحسب، بل يتصل بالبيئة اتصاالً وثيقاً بوصفه 
قواعد كلية كذلك، فكثير من هذه القواعد يدخــل كثير منها في أمر البيئة وينظمها ويحميها ويوفر 

لها الرعاية ومن أشهر هذه القواعد:
قاعدة: ال ضرر وال ضرار، وهي قاعدة مأخوذة من نص حديــث نبوي، صححه العلماء بمجموع 

طرقه، وهذه القاعدة الكلية يتفرع عنها قواعد جزئية شتى قررها الفقهاء، مثل قولهم:

الضرر يزال بقدر اإلمكان. –

الضرر ال يزال بضرر مثله. –

يتحمل الضرر األدنى لدفع الضرر األعلى. –

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. –

الضرر األشد يزال بالضرر األخف. –

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما. –

يختار أهون الشرين. –

درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. –
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وهذه من القواعد الشــرعية التــي اعتمدتها مجلة األحكام العدلية وجعلتهــا في مقدمة موادها 
التي قننت بها جوانب المعامالت في الفقه الحنفي، ورتبت عليها أحكاماً شتى.

وهذه القواعد وأمثالهــا، وهي كثيرة معروفة لها وزنها وأهميتها حينمــا نريد أن نقنن األحكام 
المتعلقة برعاية البيئة والحفاظ عليها.

ومن المعلوم أن العقوبات في الشــريعة نوعان: عقوبات محــددة منصوص عليها في جرائم 
معينة، وهي المعروفة في الفقه باســم الحدود والقصاص. وعقوبات غير منصوص عليها، وهي 
العقوبــات التعزيرية، وهي المفوضة إلى رأي اإلمام أو القاضــي، وهذه العقوبة في كل معصية 
ال حد فيها وال كفارة، وهي تشمل معاصي كثيرة، وخصوصاً ما يتعلق بحقوق العباد ومصالحهم، 
فيدخل فيها الحفــاظ على البيئة دخوالً أولياً. فالشــريعة اإلســالمية بجميــع مذاهبها وإجماع 
فقهائهــا توجب حماية المجمــوع من تجاوزات األفــراد وإن كان في ذلك حجــر على حرياتهم 
الفردية، فإن حريتهم ليســت مطلقة، بل هي مقيدة بأن ال تضر اآلخرين، وأصل هذا: الحديث 
الذي رواه البخــاري وغيره عن النعمان بن بشــير ^ عن النبّي ژ قــال: «مثل القائم على 
حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم اســـتهموا على ســـفينة فأصاب بعضهـــم أعالها وبعضهم 
أســـفلها، فكان الذين في أسفلها إذا اســـتقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نـــؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم ومـــا أرادوا هلكوا جميعاً، وإن 

أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»(1).
والمحافظة على البيئة ال يؤيدها ويؤكدها الفقه وحده، بل تؤيدها وتؤكدها كذلك أصول الفقه، 
وخصوصاً مقاصد الشــريعة التي بين فيها األصوليون: أن الشريعة إنما جاءت إلقامة مصالح العباد 
فــي المعاش والمعــاد، أو في العاجل واآلجــل، وأن مقصود الشــريعة من الخلق هــي حفظ دينهم 

وأنفسهم ونسلهم وعقولهم وأموالهم.

٭ ٭ ٭

رواه البخاري في كتاب الشركة برقم (2493).  (1)
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هنالك منطلقان إلثبات هذه الفكرة وهما:
اعتبار ذلك مقصدًا شرعياً مضافاً إلى ما سبق تقريره من المقاصد الخمسة. ـ  1
اعتبار ذلك مقصدًا مستندًا إلى المقاصد الخمسة المعروفة (متمماً للواجب). ـ  2
باعتبار أن مقصد رعاية البيئة تتوقف عليه المقاصد األساسية، وإهماله يتنافى مع حفظها. ـ  3

وفيما يلي إيضاح ذلك:
1 ـ اعتبار سالمة البيئة مقصداً شرعياً بذاته:

ينطبــق على (ســالمة البيئة وحفظها) ألنــه يتوقف عليــه التمكن من تحقيق الهــدف من أداء 
التكاليف الشــرعية، وهو «إخراج المكلف من داعية هواه، ليكون عبدًا هللا اضطرارًا»(2)، فإن البيئة 
إذا لم تكن سليمة نقية خالية ستعوق المكلف عن أداء ما أوجبه عليه اهللا من حقوق لربه تعالى ثم 

لنفسه وأهله ومجتمعه ومن يشاركون في الحياة.

2 ـ اعتبار سالمة البيئة مقصداً متمماً للواجب:
بالتأمــل في األثر يترتب على ســالمة البيئة وحفظها يتبين أنه يرجع إلــى حفظ البيئة وحفظ 
النفس والنســل، فإن أكثر العبادات والواجبات الدينيــة والدنيوية ال يمكن أداؤهــا أصًال، أو على 
الوجه الصحيح إال إذا توافرت البيئة التي يعيش فيها اإلنســان ويتعامــل مع عناصرها من ماء نقي 
طاهر، وجو صحي يبقي علــى قوة بدنه وغذاء نافع ال يضعف بدنــه، ويلحق به األمراض واألعراض 

السيئة التي يورث بعضها لساللته.
ويقرر أحد الفقهاء المعاصرين أن صحة اإلنســان التي تهدف الشــريعة إلــى حفظها وصونها 
تقتضي أن كل تصرف سلبي في البيئة يؤثر ســلباً على صحة اإلنسان غير مقبول شرعاً؛ ألنه يتنافى 

ومقاصد الشريعة(3).
وإذا كان الطرح المعاصر الســابق لمكانه حماية البيئة على أنهــا من مجاالت التعاون لتحقيق 
مقصد االســتخالف في األرض، فإن هناك طرحــاً أقوى لموقع حفظ البيئة وهو أنه مقصد أساســي 

البيئــة والحفاظ عليها من منظور إســالمي، للدكتور عبد الســتار أبو غدة، بحث مقدم إلى مجمع الفقه اإلســالمي في دورته   (1)
التاسعة عشرة.

الموافقات للشاطبي، 100/2.  (2)
اإلسالم والبيئة خطوات نحو فقه بيئي، للشيخ حسين الخشن، 23، نشر دار الهادي بيروت، 2000.  (3)
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(ضروري) من مقاصد الشــريعة، وذلك ما قرره الدكتور عبد المجيد النجار، وفيما يلي جوانب من 
بياناتــه لتقرير تلك الدعوى، فهو بعد أن أشــار إلى أن على اإلنســان أن ينجــز مهمة الخالفة في 
األرض، متمثًال في كل ما له عالقة بالحياة اإلنســانية من أرض وما عليها من حيوان ونبات وجماد، 
وما يحيط بها من غالف جوي ومن ســماء وما فيها من كواكب وإجــرام تبين أن لها عالقة بالحياة 

وتأثيرًا فيها قال(1):
«المتأمل في أحكام الشريعة يجد أن كثيرًا منها إنما شرع لتحقيق مقصد حفظ البيئة الطبيعية 
أن تعمل فيها يد اإلنســان بتصرفات تخل بنظامها، أو تعطــل مقدراتها على أن تكون صالحة للحياة 
منمية لها، أو تربك توازنها الذي تقوم عليه عناصرها المختلفة، وقد جاءت تلك األحكام متضافرة 
كلها على منع اإلنســان من ذلك، وأمره بان يبقى على الطبيعة صالحة كما خلقها اهللا، وأن يمارس 
عليها مهمــة الخالفة على ذلك الوجه من الصــالح، وما فتئت تلك األحكام تظهــر أهميتها وتتأكد 
الحكمة في أوامرها ونواهيها، وذلك كلما أســفرت األزمة البيئية عن وجهها الكالح، وتعالت نذرها 
بالمصير البائس للحياة، وذلك هو مبرر أن نفرد هذا المقصد الضروري بفصل مســتقل من فصول 

المقاصد الضرورية للشريعة اإلسالمية.
نة  وجماع ما جاء في الدين من أمر بحفظ البيئة ونهي عن أي ضرر بها ما جاء في القرآن والس
من نهي مغلظ عن الفساد في األرض، ومن تشنيع كبير على هذا الصنيع، وذلك في مواطن متعددة 
ومواقف مختلفــة مما يدلّ علــى أن حفظ البيئة من الفســاد مقصد ضروري من مقاصد الشــريعة 
̈ ﴾ [األعراف: 56] (2). اإلسالمية، ومما جاء في ذلك قوله تعالى: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § 
وانطلق فيمــا ذهب إليه مــن مدلول اآليات بأن الفســاد هنــا ال يقتصر على الفســاد الديني 
واألخالقي واالجتماعي، وإنما يشــمل الفســاد الذي يطال البيئة الطبيعية وهو مقصد أساســي فيها 

وليس ثانوياً ملحقاً بذلك.
 W V U T S R Q ﴿ واستشــهد بما ذكره الطبري عن الســّدي في تفســير
Z Y X] \ [ ^ _ ﴾ [البقــرة: 205] بأن الذي نزلت فيه هذه اآلية إنّما نزلت 
في قتلة ُحُمرًا لقوم من المســلمين، وإحراقه زرعاً لهم، وذلك وإن كان جائزًا أن يكون كذلك، فغير 
فاسد أن تكون اآلية نزلت فيه، والمراد بها كلّ من سلك سبيله في قتل كل ما قتل من الحيوان الذي 
ال يحل قتله بحال، والذي يحــل قتله في بعض األحوال إذا قتله بغير حقّ، بل ذلك كذلك عندي؛ ألنّ 
اهللا تعالى لم يخصص من ذلك شــيئاً دون شــيء بل عّمه» أي: وهذا التعميم يشمل بصفة أساسية 

اإلفساد البيئي.

مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة: د. عبد المجيد النجار، 209.  (1)
وأورد بعدها اآليتين في النهي عن اإلفساد في األرض. البقرة 60، والقصص 77، وتفسير الطبري.  (2)
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وفي تفصيل الحفاظ على البيئة من هذا الفساد، جاءت أحكام شرعية كثيرة تهدف إلى تحقيق 
هذا المقصد الشــرعي، وهي أحكام تلتقي كلهــا عند ذات المقصد وإن كانت تصــل إليه من زوايا 
مختلفة، فمن حفظها من التلف إلى حفظها من التلوّث، إلى حفظها من الســرف االســتهالكي، إلى 
حفظهــا بالتنمية المســتديمة، علماً بأنّ األحكام الشــرعية الواردة في هذا الشــأن لم تكن مفصلة 
بصفة مباشرة بما قد يتصور البعض أنّه قوانين قد وضعت خصيصاً لمعالجة األزمة البيئية الراهنة، 
َوِإنَمــا هي إشــارات وتنبيهات وتوجيهات تنحــو أحياناً منحــى التعميم، وتنحو أحيانــاً أخرى منحى 
التفصيل، ولكنها تهدف كلها إلى تأســيس ثقافة بيئية تعصم التصرف اإلنســاني من االعتداء إلى 

المحيط الطبيعي بالفساد في أي وضع كان فيه، وفي أي مستوى حضاري وصل إليه(1).

٭ ٭ ٭

áÄ«ÑdG  ô°UÉæY

يمكن تقسيم البيئة وفق توصيات مؤتمر استوكهولم(2)، إلى ثالثة عناصر هي:

1 ـ البيئة الطبيعية:
وتتكون من أربعة نظم مترابطة ترابطاً وثيقاً هي: الغالف الجوي، والغالف المائي، واليابســة، 
والمحيط الجوي، بما تشــمله هذه األنظمة من ماء وهواء وتربــة ومعادن، ومصادر للطاقة باإلضافة 
إلى النباتــات والحيوانات، وهذه جميعها تمثل الموارد التي أتاحها اهللا تعالى لإلنســان كي يحصل 

منها على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى.

2 ـ البيئة البيولوجية:
وتشــمل اإلنســان «الفرد» وأســرته، وكذلك الكائنات الحية في المحيط الجوي، وتعد البيئة 

البيولوجية جزءًا من البيئة الطبيعية.

3 ـ البيئة االجتماعية:
ويقصد بالبيئة االجتماعية ذلك اإلطار من العالقات الذي يحدد ماهية عالقة حياة اإلنسان 
مع غيره، ذلك اإلطار من العالقات الذي هو األساس في تنظيم أي جماعة من الجماعات سواء 

مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة: د. عبد المجيد النجار، 1/2.  (1)
مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشــرية، الذي عقد في مدينة اســتوكهولم بالســويد عام 1973م، وحضــره ممثلون عن «113»   (2)
دولة، وممثلون مــن جميع المنظمات الدولية، والحكومية وغير الحكومية. انظر: أحكام البيئة في الفقه اإلســالمي، للدكتور/ 

د السحيباني، ص 56، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، د. ماجد راغب الحلو، ص 18. عبد اهللا بن عمر بن محم
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بين أفرادها بعضهم ببعض في بيئــة ما، أو بين جماعات متباينة أو متشــابهة معاً وحضارة في 
بيئات متباعدة، وتؤلف أنماط تلك العالقات ما يعرف بالنظم االجتماعية، واســتحدث اإلنسان 
خالل رحلة حياته الطويلة بيئة حضارية لكي تســاعده في حياتــه فعّمر األرض واخترق األجواء 

لغزو الفضاء.
وعناصر البيئة الحضارية لإلنسان تتحدد في جانبين رئيسين هما:

أوًال: الجانب المادي:
كلّ ما استطاع اإلنســان أن يصنعه كالمسكن والملبس ووســائل النقل واألدوات واألجهزة التي 

يستخدمها في حياته اليومية.

ثانياً: الجانب غير المادي:
فيشمل عقائد اإلنســان وعاداته وتقاليده، وأفكاره، وثقافته، وكل ما تنطوي عليه نفس اإلنسان 

من قيم وآداب وعلوم تلقائية كانت أم مكتسبة(1).

٭ ٭ ٭
(2)áÄ«ÑdG  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  á«≤«Ñ£J  á«Yô°T  ÇOÉÑe

1 ـ حفظ البيئة من التلف:
من المنهّي عنه نهياً مغلظاً في التعاليم اإلسالمية اإلتالف للبيئة الذي يتمثل في أحد نوعين:

اإلتالف الذي يفضي إلى عجز البيئة عن التعويض الذاتي ِلما يقع إتالفه، فيؤول إلى االنقراض 
واإلتالف في استخدام مواردها ولو كان ذلك اإلتالف استهالكاً في منفعة.

َوِإنَما طلبت الشريعة اإلســالمية صيانة البيئة من هذين النوعين من التلف لما يفضي إليه كل 
منهما مــن خلل بيئي يعطل كفــاءة البيئة عن أداء مهمتهــا في إعالة الحياة، إذ كل شــي فيها قدر 
تقديرًا في ســبيل تحقيق تلك اإلعالة، ومن النصوص الناهية عن إتالف البيئة بنوعيه قوله تعالى: 
﴿ Z Y X W V U T S R Q] \ [ ^ _ ﴾ [البقــرة: 205]، 
وقوله ژ في النهي عن إتالف الحيوان: «من قتل عصفورًا عبثاً عج إلى اهللا يوم القيامة، يقول: إن 

البيئة والحفاظ عليها، للدكتور عبد القادر أبو العال.  (1)
البيئة والحفاظ عليها من منظور إسالمي، د. عبد الستار أبو غدة.  (2)
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فالناً قتلني عبثاً ولم يقتلنــي في منفعة»(1)، وقوله ژ : «دخلت امـــرأة النار في هرة ربطتها، فلم 
تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشـــاش األرض»(2)، وكذلك األمر بالنســبة إلتــالف النبات، فقد 

قال ژ في هذا الشأن: «من قطع سدرة صوب اهللا رأسه في النار»(3).

2 ـ حفظ البيئة من التلّوث(4):
ال يكون الفســاد في األرض بإهــالك عناصر البيئة الطبيعيــة إهالكاً عبثيــاً أو إهالكاً قارضاً 
فحسب، َوِإنَما يكون الفساد أيضاً بتلويث البيئة بما يقذف فيها من عناصر مسمومة، أو بما يغير من 
رَت عليها فــي أصل خلقتها، فإن ذلك يفضي إلى  النســب الكمية أو الكيفية لمكونات البيئة التي ُقد
تعطيل العناصر البيئية في ذاتها أو في كيفياتها عن أن تؤدي دورها النفعي لإلنسان، بل قد تحولها 
هي نفسها إلى عناصر وكيفيات مســمومة، وإذا أداؤها البيئي يتحول من نفع للحياة ولحياة اإلنسان 
خاصة إلى إضــرار بهما، وقد وجدت البيئة أصًال من أجل إعمار الحياة، وتمكين اإلنســان من أداء 

مهمة الخالفة.
ومن أبين األحكام المتعلقة بصيانة البيئة من التلوّث ما جاء من تشــريع يوجب على اإلنسان 
الطهــارة في حياته كلها، ابتداءً من طهارة الجســم إلــى طهارة الثوب واآلنيــة والمنزل، وانتهاء 
بطهارة الشــارع والحي واألماكن العامــة. وقد ارتقت األوامر الشــرعية في هذا الشــأن إلى أن 
أصبحت تمثل مبدأ أساسياً من مبادئ السلوك، بل إنها ارتبطت بمفهوم العبادة ارتباطاً أصبح معه 
التطهر بمفهومه العام جزءًا من عبادة اهللا عاٍل، وناهيك عن ذَِلك أن الصالة وهي رأس العبادات 
تتوقــف في صحتها على تحقق الطهارة في الجســم والثوب والمكان، وقد قــال تعالى في التطهر 

بمعنى عام: ﴿ ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [البقرة: 222].
ومن هذه األحكام ذات الداللة في صيانة البيئة من التلوّث ما جاء في تشــريع يوجب التطهير 
لألماكن الخاصة والعامة، وصيانتها من كلّ ما عسى أن يلوثها من مختلف الملوثات، فقد قال ژ : 
«إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله»(5)، وذلــك على معنى أن يتخير لتصريف بوله موقعاً تمحى 

أخرجه النسائي، كتاب الضحايا، باب من قتل عصفورًا.  (1)
أخرجه البخاري من كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في طعام أحدكم.. وخمس من الدواب يقتلن في الحرم.  (2)

رواه أبو داود، كتاب األدب، باب قطع السدر، وقد اتجه بمعناه إلى أن القطع المتوعد فيه هو الذي يكون عبثاً وظلماً بغير حقّ.  (3)
التلــوث البيئي: كلّ تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية، ال تقدر األنظمة البيئية على اســتيعابه دون خلل   (4)
د سعيد صباريني، 156ط الفالح الكويت 1986، وقد عرف (خبث الوسط البيئي) بأنه  البيئة ومشكالتها، رشيد الحميد ومحم)
تغيير في الخواص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية المحيطة باإلنسان من ماء... إلخ والذي قد يسبب أضرارًا لحياة اإلنسان 

وغيره من الكائنات الحية (من موقع وزارة األوقاف الكويتية).
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الرجل يرتد لبوله.  (5)
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فيه آثاره بســرعة، فال يكون له تلويث يضر بما حوله، كما قال ژ أيضاً: «اتقوا المالعن الثالث: 
البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظّل»(1)، ففي هذه المواضــع يكون البراز أكثر تلويثاً للبيئة 
إذا هي مواقع حركة من شــأنها أن تزيده انتشــارًا، فورد النهي عنها منعاً للتلوّث، وفي هذا السياق 
قال النبّي ژ أيضاً: «ال يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ال يجري ُثم يغتسل فيه»(2)، وذلك 

ِلما يتسبب فيه هذا الصنيع من تلوّث المياه وعفونتها.

3 ـ حفظ البيئة من فرط االستهالك: (وقوف)
إنّ كل كائن حي فــي البيئة حياتــه أن يكون من مواردها اســتهالك مقدرة بالــدورة الكبرى، 
محسوب في قيام توازنها ودوامه، واإلنسان ال يخرج عن هذا القانون البيئي إال أن المهمة التي كلف 
بها لتكــون غاية لوجوده تقتضــي لكي ينجزهــا أن يكون اســتهالكه من مقدرات البيئــة أوفى من 
االستهالك لمجرد الحفاظ على الحياة، مثل سائر الكائنات الحية األخرى، إذ هو مكلف بالتعمير في 
األرض وهي غير مكلفة بشــيء، وهذا االســتهالك الزائد الذي تقتضيه مهمة اإلنسان في الحياة هو 

أيضاً مقدر في التكوين البيئي، محسوب في قيام توازنها ودوامه.
والنصوص الشرعية كثيرة في ذم التبذير واإلسراف وهو اإلنفاق في غير حق سواء في الماء أو 
الشجر أو سائر موارد البيئة، وفي االقتصاد والتوسط بين اإلسراف والبخل وال سيما فيما هو محدود 

الكمية غير قابل للتكاثر.
٭ ٭ ٭

á«ªæàdÉH  áÄ«ÑdG  ßØM

لَّما كانت بعض الموارد تصير باالســتهالك إلى نفاد ليس له جبر، فإن التشريع اإلسالمي جاء 
يصونها بالترشيد في ذلك االســتهالك وعدم التبذير كما بيناه آنفاً. ولكن تلك الموارد التي تصير 
هي أيضاً إلى النفاذ ولكنها تقبل الجبر لذا جاء التشــريع اإلسالمي يوجه إلى صيانتها من النفاد 
بترشيد االستهالك فيها أيضاً، فإنه جاء يوجه إلى صيانتها بطريقة أخرى أكثر فعالية في الصيانة، 

وهي طريقة التثمير والتنمية، وذلك ليكون ما يستهلك منها مخلوفاً على الدوام بما ينمي ويثمر.

رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبّي ژ عن البول فيها.  (1)
أخرجــه البخاري، كتاب الوضوء، بــاب البول في الماء الدائم وينظــر عن دور الماء الملوث في نقــل األمراض حيث (الماء   (2)
واإلصحاح في اآلالم د. عبد الفتاح الحســيني الشيخ) منظمة الصحة العالمية 1988، وعن التلوث بسبب الماء والعوامل الحية 
واألســمدة والكيماويات العضوية بحث «صحة البيئة في اإلســالم»، د. هيثم الخياط (سلســلة الهدي الصحي) منظمة الصحة 

د الصباريني. 1995، وبحث الغذاء والبيئة نزار النصف وبحث لألمراض والوراثة والبيئة، د. أحمد محم
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وفي هذا الســياق جعلت الشريعة اإلســالمية زرع الزروع وغرس األشــجار باباً عظيماً من 
أبــواب األجر ال ينقطع. فقد قال ژ : «ما من مســـلم يغرس غرســـاً إال كان ما أكل منه له 
صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل الســـبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير منه 
فهو له صدقة، وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة»(1)، وكفى بذلك دافعاً إلى التنمية البيئية في 

المجال النباتي.
ومن التشــريعات اإلســالمية في تنمية البيئة ما جعل في ملكية األرض إذا كانت مهملة من أن 
إحياءهــا بالزرع هو الســبب الذي يبتغى منــه ملكيتها، فقد قال ژ : «من أحيـــا أرضاً ميتة فهي 
له»(2)، وما جعل من أن تعطيل تلك األرض عن دورها اإلنمائي للثروة النباتية قد يكون سببا في نزع 
ملكيتها من صاحبها، قد قــال ژ : «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه»، وحينما يعتبر 
إنماء البيئة النباتية ســبباً لملكية األرض فإن ذلك يكون دافعاً قوياً لتحقيق هذا اإلنماء لفطرية ما 

في النفوس من حب التملك عامة وتملك األرض بصفة خاصة.
٭ ٭ ٭
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ذكر الدكتور القرضاوي في كتابه «رعاية البيئة في شريعة اإلسالم» أهم الوسائل التي يجب 
أن ننتبه إليها إذا كنا ننشــد بيئة صالحة خالية من كل صور الفساد واإلفساد، فقال: «لإلسالم 
وسائل عدة لحماية البيئة، وتنميتها وتحسينها، وعالج مشكالتها التي أمسى العالم كله يشكو من 
آثارها. وهذه الوســائل كلهــا تتعلق بدور اإلنســان في البيئــة، إذا الطبيعة من حولنا بشمســها 
وقمرهــا، وليلها ونهارهــا، وبحارهــا وصحاريها، ال نســتطيع أن نتحكم فيها مــن ناحية؛ وألنها 
ال مشــكلة منها وال خطر في ذاتها، إنما المشــكلة تنبع من صلة اإلنســان بهــا، ونظرته إليها، 

وتصرفه فيها، وتعامله معها.
فإذا أصلحنا اإلنســان، فقد صلحت الحياة كلها من حوله، وإنما صلح اإلنسان من داخله، 
ال من خارجــه، ومن باطنه ال من ظاهره، ومن نفســه التي بين جنبيه ال مــن غالفه البدني، 
وهذه ُســنة ثابتة قررها القــرآن الكريم حيــن قــال: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ ﴾ [الرعد: 11]، ومن المؤكد: أنه ال يصلح األنفس شيء مثل اإليمان، فهو سبيل الخالص، 

وطوق النجاة.

أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، فصل الغرر.  (1)
أخرجه الترمذي.  (2)
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هذه الوسائل اإلسالمية تتمثل فيما يلي:
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أولى هذه الوســائل هــي التربيــة والتعليم، وخصوصاً للناشــئة فــي الحضانــات والمدارس، 
بمستوياتها المختلفة حتى الجامعة.

فمن الواجب غرس فكرة العناية بالبيئة والمحافظة عليها، والتعامل معها بـاإلحسان، الذي أمر 
اهللا به، وكتبه على كل شيء، كما جاء في الحديث: «إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء» وبـالرفق 

الذي يحبه اهللا تعالى في األمر كله، وما دخل في شيء إال زانه، وال نزع من شيء إال شانه.
وباالعتدال الذي يجعل اإلنسان ينتفع بخيرات البيئة بال شــح وال إسراف، انتفاع عباد الرحٰمن 

﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الفرقان: 67].
وبشــكران النعمة الذي يجب أن يتصف بــه كل مؤمن، فهــو الذي يحفظها عليــه، بل يزيدها 
 { z yx w v u t s r q ﴿ :وينميها، وعلــى المؤمن أن يقول ما قال ســليمان

| { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [النمل: 40].
كمــا عليه أن يتعامل مــع البيئة ومكوناتها بتقــوى اهللا تعالى، وهي الشــعور برقابته 8 ، وأنه 
ال يضيع عنده عمل عامل من ذكر أو أنثى، وأنه ســبحانه ســيجزي الذين أساؤوا بما عملوا، ويجزي 

الذين أحسنوا بالحسنى.
 هذه المعاني يجب أن نغرســها فــي عقول أطفالنا، وفــي وجدانهم منذ نعومــة أظفارهم، فإن
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وهذه السن هي التي تتكون فيها العادات، وتكتسب الفضائل 

أو الرذائل، وقد قال الشاعر:
اعتـدلـت قومتهـــا  إذا  الغصون  الـخـشــــب!إن  قومتها  إذا  تلين  ولن 

ومن الــالزم هنا: أن يدخل جــزء من (علــم البيئة) وضــرورة رعايتها والمحافظــة عليها في 
المناهج، والكتب الدراسية بالقدر المالئم، وباألسلوب المناسب لسن الطالب ومداركه، وبالطريقة 
المشوقة التي تشده إلى هذا اللون من الثقافة، الذي يجب أن يرتبط بالدين، باعتباره المؤثر األول 

في حياة اإلنسان عامة، والمسلم خاصة.
وال يجوز لآلباء واألمهات أن يلقوا كل العبء على المدرســة، ويتخليا عن واجبهما في الرعاية 
والتربية، بل ينبغي أن يتعاون البيت والمدرســة في هذه التربية المنشــودة، بحيث يكمل كل منهما 
اآلخر، في تنشئة جيل المســتقبل، الذي يؤدي واجبه كما يعرق حقه، وال يقتصر على طلب الحقوق، 

مع التقصير في الواجبات.
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والوســيلة الثانية، هي: التوعيــة والتثقيف للكبــار، وللجماهير بصفة عامــة، وذلك عن طريق 
المؤسسات الثقافية التي تعمل على الرقي بفكر األمة، وتسمو بأذواقها واتجاهاتها العقلية والنفسية، 
وتصحح مفاهيمها الخاطئة، وتقوم أفكارها المنحرفة، متعاونــة مع أجهزة اإلعالم الواعي الهادف، 
الذي يبني وال يهدم، ويصلح وال يفسد، بحيث ينشــئ تصورًا معرفيا بيئياً جديدًا منبثقاً من التصور 

اإلسالمي العام هللا سبحانه ولإلنسان وللكون وللحياة، والوجود.

فالثقافة هي التي تغير األفكار واألذواق والميول، وتكون اتجاهات األفراد، خيرة كانت أم شريرة.

كما ال بد أن يدخل إصالح البيئة، والحرص على سالمتها ونمائها، وأداؤها لما يطلب منها على 
الوجه األكمل، في مناهج اإلعالم مقروءًا، أو مسموعاً، أو مرئياً، وأن تعد برامج ثقافية مالئمة، على 

شتى المستويات، بعضها أكاديمي يصلح للخاصة، وبعضها جماهيري ينفع العامة.

بل ال بد أن تدخل هــذه المعانــي والمفاهيم البيئية ضمــن األعمال الدرامية مــن التمثيليات 
والمسلسالت ونحوها، لما فيها من تشويق، وما لها من تأثير بالغ على الناس.

وال بد لإلعالم الديني أن يقوم بمهمته في التوعية والترشــيد والتوجيــه، المعتمد على القرآن 
نة، وهدي الســلف الصالح، عن طريق خطبة الجمعة، ودرس المسجد، والمحاضرات الدينية،  والس
فال ريب أن للمسجد تأثيره الكبير على عقول المسلمين، وضمائرهم، إذا تهيأ له الخطيب الصالح 

الذي يفقه دينه ويفقه عصره.
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والوســيلة الثالثة: هي رقابة الــرأي العام، الذي يمثــل (الضمير الجماعــي) لألمة، بمقتضى 
فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي ميّــز اهللا بها هذه األّمة ﴿ . / 0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [آل عمران: 110].

وهو من األوصاف األساسية لمجتمع المؤمنين والمؤمنات، كما وصفه اهللا تعالى في كتابه حيث 
 l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a ﴿ :قال

v u t sr q p o n m ﴾ [التوبة: 71].
فقّدم األمر بالمعــروف والنهي عن المنكر على الفرائض المعروفة: الصالة، والزكاة، ليشــعر 
بأهميته في الدين، وبهذا يتكــون الضمير االجتماعي لألمة، وتقرر رقابة الــرأي العام الواعي على 

أوضاعها، والسهر على استقامتها.
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وال ريب أن إصــالح البيئة ورعايتها من المعروف، وأن إفســادها وتلويثها واالعتداء عليها 
من المنكر.

ومعنى هذا: أنّ كلّ مسلم مسؤول مســؤولية تضامنية عن سالمة البيئة وصالحها، وإذا رأى من 
يجور عليها بتلويث أو إتالف أو إفســاد، وجب عليه أن ينهاه عن ذلك، بل المطلوب أساســاً أن يغير 
هذا المنكر بقدر استطاعته، بيده إن كان ذا سلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، 

وذلك أضعف اإليمان.
وبهذا يحاصر المنكر والفســاد حصارًا أدبيــاً، ويبقى في أضيق نطاق ممكــن، ويدخل في هذا 
المجال: إنشاء (الجمعيات األهلية) للمحافظة على البيئة، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذه 

الجمعيات هي البديل الشعبي عن دور (المحتسب) في عصور الحضارة اإلسالمية.
وقد كان (المحتســبون) قديمــاً يقومون بهذا الواجــب االجتماعي، وكانوا يفرضــون رقابة قوية 
ـ بسلطان الشرع ـ على أفراد المجتمع وطوائفه المختلفة، ومؤسســاته المتنوعة، بما لهم من كفاية 

وأعوان، وسلطة فيها طرف من هيبة القضاء، وطرف من قوة الشرطة، وقدرتهم على التنفيذ.
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وتبقى الوســيلة الرابعة، وهي: التشريع وســلطة القانون، الذي يلزم ويعاقب من ال يلتزم، عن 
طريــق ولي األمــر، وإلى ذلك أشــار القــرآن بقولــه: ﴿ ! " # $ % & 
لــم  فمــن  [الحديــد: 25]،   ﴾ 1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '
يصلحه الكتاب والميزان أصلحه الحديد ذو البأس الشديد، وفي الحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول 

عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته»(1).
ولقد قال الخليفة الثالــث عثمان بن عفان ƒ : «إن اهللا يزع بالســلطان ما ال يزع بالقرآن»، 
فإذا كان القرآن ينمي حوافز اإليمان وينشئ الضمائر الحية، فإن السلطان يقف بالمرصاد لكلّ من 

يتجاوز الحدود.
ولهذا كان ال بــد من دخول المحافظــة على البيئة، ومعاقبــة من يجور عليها في التشــريعات 

الملزمة لألمة.

وعندنا من عمومات النصوص، ومن المصالح المرسلة، وسد الذرائع، ومن القواعد الفقهية ما 
يعيننا على إنشاء قانون للبيئة، وفق هذه القواعد الشرعية:

متفق عليه عن ابن عمر.  (1)
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ال ضــرر وال ضرار، الضرر يــزال، والضرر يدفع بقــدر اإلمكان، يتحمل الضــرر األدنى لدفع 
الضرر األعلى، يرتكب أخف الضررين، درء المفســدة مقدم على جلب المصلحة، ما ال يتم الواجب 
إال به فهو واجب، ما أدى إلــى الحرام فهو حرام، الضرورات تبيح المحظــورات، ما أبيح للضرورة 
يقدر بقدرها، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ما بني على باطل فهو باطل، األمور بمقاصدها، العادة 

محكمة، ما قارب الشيء يأخذ حكمه، النادر ال حكم له، لألكثر حكم الكل.

وعلى الدولة أن تتخذ من اإلجــراءات اإلدارية واالقتصادية ما يحفــظ البيئة، ويرمم ما خرب 
منها، ويصلح ما فسد، إلى جوار اإلجراءات الوقائية التي تمنع الفساد قبل وقوعه.

باإلضافة إلى عقوبة من يعتدي على أي مكون من مكونات البيئة بأي صورة من الصور: بالتلويث 
أو باإلسراف في االستهالك، أو باإلخالل بالتوازن، أو غير ذلك من أشكال اإلفساد في األرض.

ومن المعروف فقهاً: أن العقوبات نوعان: نصية كالحدود، واجتهادية كالتعزير، وهو عقوبة على 
كل معصية ال حد فيه وال كفارة، وال شك أن منها قضايا العدوان على البيئة.

وعلى أولــي األمر الشــرعيين واجبــات كثيرة نحو حمايــة البيئــة وتنميتها، وإلــزام األفراد 
والشركات والمؤسســات بواجبهم نحوها، وإلزامهم بإزالة األضرار الناشئة عن أعمالهم، وإصالح 
المواقع التي تســببوا فــي تدهورها، ودفــع تعويضات عن األضــرار التي يحدثونها فــي الطبيعة، 

وال يمكن إزالتها أو معالجتها.
وعلى أولي األمر كذلك إيقاف المشــروعات المضــرة بالبيئة، وإن كان فيهــا بعض النفع ألن 
العبرة باألغلب، فما كان إثمه أكبر من نفعه فهو محــرم، وعليهم عقاب كل من يتعدى أو يقصر في 

تنفيذ العقود المتعلقة بالبيئة؛ ألن من أمن العقوبة أساء األدب.
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والوسيلة الخامسة هي: التعاون مع الجماعات والمؤسسات األهلية والرسمية اإلقليمية والدولية، 
للحفاظ على البيئة، ومقاومة كل ما يهددها من االســتنزاف والتلوّث واإلفســاد، واإلخالل بالتوازن 
الطبيعي والكوني، وهو ما دعا أحد الباحثين أن يؤلف كتاباً جعل عنوانه: «يا سكان األرض اّتحدوا» 
أي: ضّد األخطار الكبرى التي تنذر البشرية بشر مستطير إذا لم يتداركهم اهللا برحمته، ويسارعوا 

إلى العمل معاً لسد الخلل، وترميم الخراب، وإصالح الفساد ويد اهللا مع الجماعة.

ولقد خاطب اهللا الناس جميعــاً بقوله: ﴿ ? @ D C B A ﴾ [فاطــر: 6]، فعندما 
يكون العدو واحدًا، يجب أن يتحد الموقف ضده، وشــيطاننا اليوم يتمثل في الذين يفسدون البيئة، 
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ويخربونها بقصد أم بغير قصد، فهم أعداء اإلنســانية جميعاً، وعلينا أن نجند كل القوى لمقاومتهم، 
وردهم إلى رشدهم.

هذه هي الوسائل األساسية التي يتخذها اإلســالم للمحافظة على البيئة وصالحها، وهو يرحب 
بكل وســيلة يبتكرها البشــر في هذا المجال، إذا لم يكن فيها ما يخالف قيم اإلســالم وشــرائعه، 

فالحكمة ضالة المؤمن إن وجدها فهو أحق الناس بها.

٭ ٭ ٭
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لما كانــت التربية أثرها بعيد المدى في تنشــئة وإعــداد األجيال إعدادًا تربويــاً يتفق والقيم 
األصيلة، ويؤصل لدى األجيال مفاهيم خلقيــة، واجتماعية تحض على احترام البيئة وتقديرها، فهذا 
يلقي على المؤسســات التربوية (المدارس، والجامعات، والمســاجد، والنوادي... إلخ) العبء األكبر 

في تحقيق هذا الهدف األسمى.
ولعــل الواقع الذي نحياه يملي علينا من المشــكالت البيئية بأبعادها (الماديــة، والمعنوية) ما 
يجعل المؤسسات التربوية عاجزة عن القيام بمهامها، وقد يرجع السبب إلى عدم وجود منهج واضح 
وخطة واضحة ذات أهداف يسهل تحقيقها، وكذلك غياب مفهوم التربية البيئية لدى تلك المؤسسات.

وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف التربية البيئية في اإلسالم بأنها: «النشاط اإلنساني الذي يقوم 
بتوعية األفراد بالبيئة وبالعالقات القائمة بين مكوناتهــا، وبتكوين القيم والمهارات البيئية وتنميتها 
على أساس من مبادئ اإلســالم وتصوراته عن الغاية التي من أجلها خلق اإلنسان، ومطالب التقدم 

اإلنساني المتوازن».
وفي ضوء هذا التعريف للتربية البيئية من منظور إســالمي يجب أن يكون هناك تفاعل إيجابي 
بين اإلنســان والبيئة، وأن يكون ذلك التفاعل شــامًال وال يقتصر على زمان معيــن أو مكان معين، 

وليصبح جهد اإلنسان موحدًا وموظفاً توظيفاً حضارياً وتاريخياً في ضوء العقيدة اإلسالمية.
وتتضح حاجتنا الماســة إلى وجود التربيــة البيئية بصورة تطبيقية وليســت نظرية في عصرنا 
الحالي، خاصة إذا تعرفنا على مظاهر ســوء اســتخدام البيئة في العالم، ونذكر منها على ســبيل 
المثال وليس الحصــر: في المؤتمر العالمي الثاني لألمم المتحدة حول البيئة والتنمية عام 1992م 
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والذي عقد في ريودي جانيرو في البرازيل، اجتمع ثالثون ألف مشارك بما فيهم مئة زعيم ليواجهوا 
مجموعة حقائق رهيبة منها:

انخفض إنتــاج الحبوب في إفريقيا لكلّ فرد بمعدل 28 ٪ في الســنوات الخمس والعشــرين  –
الماضية.

فقــدت إثيوبيا 90 ٪ مــن غاباتها منذ عــام 1900م، األمر الذي مكّن مليــار طن متري من  –
التربة الفوقية من االنجراف سنوياً.

تواجه حيوانات أستراليا األصلية االنقراض، وكان قد انقرض 28 ٪ من حيواناتها األصيلة. –

تحتاج الحياة البحرية في الخليج العربي 180 عاماً كي تتخلص من عشرة ماليين برميل من  –
النفط التي انسكبت أثناء حرب الخليج.

تعد 10 ٪ من األنهار المنتشــرة في أنحاء العالم ملوثة، كما تلتقــط المحيطات 6.5 مليون  –
طن من النفايات سنوياً.

وهكذا تتنافس هذه القضايا الملحــة على االهتمام من قبل صناع القرار في العالم، وباإلضافة 
إلى ذلك تتوقع الدراســات أنه بحلول عام 2025م ســتنفث البلدان النامية في الهواء أربعة أضعاف 
كمية ثاني أكســيد الكربون التي تنفثها الدول المتقدمة اليوم، كما يتوقع أن تفقد األرض أكثر من 

25 ٪ من األجناس الموجودة حالياً.
إن اإلنسان في دول الشمال يستهلك من المياه ويولد من الملوثات بما يزيد عن عشرين ضعفاً 

عن المواطن في دول الجنوب.
إن التلوّث الذي يســببه مواطن أمريكي واحد يزيد على ذاك الذي يسببه مواطن عادي من دول 
العالم الثالث بعشرين إلى مائة مرة، ويماثل اســتهالك األمريكي الواحد للطاقة ما يستهلكه ثالثة 

يابانيين، أو ستة مكسيكيين، أو 13 صينياً أو 35 هندياً أو 153 بنغالدش أو 499 إثيوبياً.
كما تشــير اإلحصــاءات إلــى أن العالم قد خســر في عام واحــد فقط حوالــي 36 نوعاً من 
الحيوانات الثديية، 94 نوعاً من الطيور باإلضافة إلى تعــرض 311 نوعاً آخر للخطر، أما الغابات 
فهــي في تناقص مســتمر بمعــدل 2 ٪ ســنوياً نتيجة االســتنزاف وتلــوّث الهواء المنتــج لألمطار 
الحامضية، وكذلك التربة فإنها تتناقص باســتمرار بمعدل 7 ٪ من الطبقــة العليا كلّ عقد، وذلك 
بسبب االنجراف والتآكل بشكل مســتمر نتيجة اإلنهاك المستمر بالزراعة الكثيفة أو الرّي الكثيف، 

ا يؤدي إلى ملوحة التربة وتصحرها. ِمم
كذلك تسود استخدامات المياه ممارسات خاطئة تؤّدي إلى ندرة المياه ونضوبها، عدا عن االنخفاض 

الطبيعي الحاصل في منسوب المياه في باطن األرض، األمر الذي يهّدد البشرية بخطر حقيقي.
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إنّ هذه الحقائق واإلحصاءات توضح مدى خطورة الوضع الذي وصلت إليه األرض نتيجة ســوء 
استخدام البيئة من قبل اإلنسان، وهي مظاهر تســتلزم التدّخل السريع لإلنقاذ، وال إنقاذ للبشرية 

إال باإلسالم.
وتأتي أهمية وحتمية وجود أهداف للتربية البيئية من منظور إســالمي لتؤكد للجميع أن اإلسالم 

دين يؤكد على احترام وتقدير البيئة انطالقاً من أهداف عدة منها:ـ
تنمية الوعي البيئي لدى اإلنسان المســلم عن طريق تزويده بالرؤية الصحيحة عن البيئة  ـ  1

ومكوناتها بما يحقق دوره المطلوب في األرض باعتباره خليفة اهللا فيها.
تنمية وتكوين القيم واالتجاهات والمهارات البيئية اإلســالمية لدى اإلنسان المسلم، حتى  ـ  2

يســتطيع على ضوئها مواجهة مختلف صعابها بإرادة قوية، ومن ثم استغاللها بصورة نافعة 
بما يحقق أهداف اإلسالم.

تنمية قدرة اإلنسان المســلم على تقويم إجراءات وبرامج التربية والتعليم المتصلة بالبيئة  ـ  3
من أجل تحقيق تربية بيئية أفضل.

إيجــاد التوازن وتعزيزه بين العناصــر االجتماعية واالقتصاديــة والبيولوجية المتفاعلة في  ـ  4
البيئة ِلما فيه صالح اإلنسان المسلم.

فهم األنظمة االجتماعيــة واالقتصادية والتكنولوجية والطبيعية وعالقة اإلنســان المســلم  ـ  5
بالقضايا والتلوّث.

٭ ٭ ٭
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هي: «مجموعة األحكام المعيارية المنبثقة من األصول اإلســالمية، التــي تكون بمثابة موجهات 
لسلوك اإلنسان ِتجاه البيئة، تمكنه من تحقيق وظيفة الخالفة في األرض».

أقسام القيم البيئية اإلسالمية:
أوالً ـ قيم المحافظة.
ثانياً ـ قيم االستغالل.

ثالثاً ـ قيم التكيف واالعتقاد.
رابعاً ـ قيم الجمال.
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1 ـ قيم المحافظة: وتختص بتوجيه سلوك األفراد نحو المحافظة على مكونات البـيئة وتشمل:

المحافظة على نقاوة الغالف الجوي. –

المحافظة على نظافة الثروة المائية. –

المحافظة على رعاية الثروات النباتية. –

المحافظة على رعاية الثروات الحيوانية. –

المحافظة على استخدام الثروات المعدنية والالمعدنية. –

المحافظة على نظافة الطرقات. –

المحافظة على نظافة بيوت اهللا والبيوت العامة. –

المحافظة على الصحة البدنية. –

المحافظة على الهدوء وتوفيره. –

2 ـ قيم االســـتغالل: هي تلك القيم التي تختص بتوجيه ســلوك األفراد نحو االستغالل الجيد 
لمكونات البيئة. وتتضمن عدم اإلســراف، وعدم التبذير، والبعد عن الترف، االعتدال والتوازن في 
كل شــيء، حيث يدعو اإلســالم إلى االعتدال في اســتهالك مــوارده البيئية بحيــث تكفي ضرورته 

وحاجاته، بدون إفراط وال تفريط.

3 ـ قيم التكيف واالعتقاد: هي تلك القيم التي تختص بتوجيه ســلوك األفراد نحو التكيف مع 
بيئتهم، ونحو تصحيح معتقداتهم السلبية تجاهها وتشمل اآلتي:

التكيف مع التغيــرات الطبيعية مثل: قســوة الظــروف المناخية، طبيعــة األرض، وكذلك 
االبتعاد عــن المعتقــدات الخرافية مثــل: التعاويــذ والتمائم، والتبــرك بالشــجر، والكهانة، 

والتشاؤم.. إلخ.

4 ـ قيم جمالية: وهى تلك القيم التي تختص بتوجيه ســلوك اإلنســان نحــو التذوق الجمالي 
لمكونات البيئة.. قال ژ : «إن اهللا جميل ُيحّب الجمال، الكبر بطر اْلَحّق وغمط الناس»(1).

 } | { zy x w v u t s r q p o n m ﴿ :قال تعالــى
 ®¬ « ª © ¨ § ¦ ❁ ¤ £ ¢ ¡ ے ~

¯ ° ± º   ¹ ¸ ¶  μ´ ³ ² ﴾ [فاطر: 27 ، 28].

أخرجه مسلم.  (1)
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وتبيّن اآليات عظيم صنعه وروعة وجمال الصنعة وعظمة الصانع 4 ، الذي خلق كلّ شيء جميل.

٭ ٭ ٭
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األمر الــذي ال خالف عليه هو أن الحفاظ على البيئة ورعايتهــا هو واجب ديني تفرضه تعاليم 
اإلســالم التي تحّث على حماية البيئة واالهتمام بها، والتي تنهى عن الفســاد واإلفساد في األرض، 
كمــا أنّه حمايــة البيئة والمحافظــة عليها هو واجــب اجتماعي، يجــب أن تتكاتف مــن أجله جميع 

المؤسسات واألفراد على حد سواء.
وما أحدقت األخطار بالبيئة من حولنا إال حين تجاوز اإلنســان حده وهــو يتعامل معه؛ ولذلك 
فإن خير ضمانة للمحافظة على البيئة هو أن نحيي مبدأ الوسطية ونحن نتعامل مع بيئتنا، فقد أقام 
اإلســالم بناءه كله على الوســطية والتوازن واالعتدال والقصد، وهذا ما أرشــدنا إليه قوله تعالى: 
﴿ : ; > = ﴾ [البقرة: 143]، كما نهى عن اإلســراف في غير آية في كتاب اهللا 8 ، 
فقال ســبحانه: ﴿ ( * + ,- . / 0 1 ﴾، وقال عّز مــن قائل: ﴿ ے ¡ 
إنّــه دعــا إلــى  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª »¬ ® ¯ ° ± ﴾، بــل 
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :ى في اإلنفاق، فقال تعالىاالعتدال حت

Ó ﴾ [الفرقان: 67].
فالوسطية الرشيدة إذن هي مسلك المسلمين ودعوة اإلسالم ألتباعه في كلّ األحوال وعموم 
األوقات، ومن ثم فإنهــا خير ضمان لحماية التــوازن البيئي الذي ســنّه الخالق ـ جلّ وعال ـ 
الحتضان الحياة واستمرار الوجود على كوكب األرض، ولقد أجمعت الدراسات التي أجريت حول 
مشــكالت التلوّث البيئي على وجود عالقة وثيقة بين إســراف اإلنســان فــي تعامله مع مكونات 
البيئة المختلفة وبين التلوّث البيئي بجميع أشــكاله، كما أن اإلسراف يفضي إلى مشكالت بيئية 
أخرى ال يقتصر تأثيرها على اإلنسان وحده بل َيمتّد ليشــمل باقي األحياء التي تشاركه الحياة 

على كوكب األرض.
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وفي ختام هذه الورقة يمكن أن نستخلص أهّم التوصيات التالية:
غرس فكرة العناية بالبيئة والمحافظة عليها لدى الناشئة من خالل المناهج والكتب الدراسية،  ـ  1

ولكن ال يجب أن يلقى العبء على المؤسسات التعليمية فقط، بل يجب أن تتكاتف الجهود فتقوم 
األسرة ومؤسسات المجتمع المدني بدورها التوجيهي والتربوي.

إصــالح البيئة لــن يتحقّق إّال إذا صلح اإلنســان، لذا ال بد مــن تنمية الوعــي البيئي بتثقيف  ـ  2
الجماهير بصفة عامة، من خالل المؤسسات الثقافية والمنابر الدعوية واإلعالمية.

مناشدة الدول بسنّ القوانين والتشريعات الداخلية المتسمة بالصرامة في مالحقة ملوّثي البيئة،  ـ  3
وعدم التراخي في توقيع العقوبات عليهم، وملء الفراغ التشريعي في بعض البلدان النامية.

اتباع آلية أفضل لتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الدولية الحكومية منه وغير الحكومية  ـ  4
بشأن المشاكل البيئية تتّصف بالسرعة والدّقة، وبعيدة عن الجوانب اإلجرائية والشكلية، وذلك 

لالنتفاع بها واستخدامها في مواجهة أّي خطر يهدد البيئة.
واهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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باحث أكاديمي من الجمهورية اليمنية
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(المؤلفــات التراثية في فقه البيئة والكون والكائنات) هذا هــو العنوان الذي طلب مني ورقة 
عمل في إطاره، وقد وافقت باعتباري متخّصص في فهرسة التراث اإلسالمي في اليمن ظناً مني أن 
األمر سهل، وأني ســأحيط بالموضوع وأقدم فيه ما يفيد، وما إن بدأت حتى تراجعت وطلبت العذر 
ولم أعذر، وبالتالي فقد وجدت نفســي حائرًا أمام المؤلفات التراثية في الموضوع، خصوصاً بعد 
اطالعي على تعريفات البيئة والكون والكائنات وما يندرج تحتها من مواضيع تكاد تشــمل التراث 

اإلسالمي بمجمله.
وحيث إنّ مصطلح البيئة وفقه البيئة حديث ومستحدث ومختلف في تحديده، وتحديد ما يندرج 
تحته من عناصر، فإن من الصعوبة بمكان اإللمام بما رســم لي وحــدد في عنوان البحث المطلوب، 
ولكن حاولت اإلطاللة بين أركام المشاغل وضيق الوقت على الموضوع علّي أخرج ما عساه أن يفيد 
أو يقدم جديدًا، وأعترف أني استفدت لنفســي ببعض المعلومات والمعارف، ولكني عجزت أن أقدم 
أكثر من هــذه المحاولة المتواضعــة لمعرفة النزر اليســير مــن العناوين التي أشــار إليها بعض 
الدارسين، أو التقطها من فهارس التراث القليلة التي اطلعت عليها، ولكن قبل ذلك ال بد من إيراد 
تعريفات البيئة واإلطار المعرفي اإلســالمي المحدد للعالقة بين اإلنسان وبيئته، وأهم مالمح أحكام 

الحالل والحرام في فقه البيئة.

٭ ٭ ٭
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يقول الدكتور إبراهيم علي حســن النحاس في بحث بعنوان: «فقه البيئة في اإلسالم» حول  ـ  1
تعريــف البيئة في اللغة العربيـة: تعبير البيئة مســتحدث في لغتنــا العربية، وقد جاء من 

كلمة (باء) أي: رجـع إلى مستقر.
وقد جــاء في المعجم الوســيط: أن البيئة هـما المنــزل، والحال، ويقال: بيئــة طبيعية، وبيئة 

اجتماعية، وبيئة سياسية.
وقد جاء في قاموس المنجد في اللغة: أن البيئة هي الحالة، ويقال: إنه حسن البيئة.

ـ : ﴿ ¸ º ¹ « ﴾ [الحشر: 9]، أي:  وفي القرآن الكريم يقول المولى ـ جلت قدرته 
الذين سكنوا المدينة من األنصار، واستقرت قلوبهم على اإليمان باهللا ورسوله.

وقد استخدم علماء المســلمين كلمة البيئة اســتخداماً اصطالحـياً من القرن الثالث الهجري، 
وربما كان ابن عبد ربه ـ صاحب العقد الفريد ـ هو أقدم من نجد عنده المعنى االصطالحي للكلمة، 

والذي يشير إلى الوسط الطبيعي (الجغرافي والمكاني واإلحيائي) الذي يعيش فيه الكائن الحي.
كما يشــير إلى المناخ االجتماعي (السياســي، واألخالقي، والفكري) المحيط باإلنسان في اللغات 
األجنبية: في اللغة الفرنسية (4) تعرف البيئة بأنها ما يحيط بنا، أو الوسط، ويالحظ أن كلمة (البيئة) 
كانت ترد في مؤلفات الكتاب الفرنسيين في القرن السادس عشر، وقد نقلت عنهم إلى اللغة اإلنجليزية.

وفي اللغة اإلنجليزية: (5) تعرف البيئة بأنها ما يحيط باإلنسان في معيشته.
وفي المؤتمـرات الدولية:

أ ـ مؤتمر األمم المتحدة والذي انعقد في اســتوكهولم في يونيه سنة 1972. وقـد أورد تعريفاً 
موجزًا للبيئة بأنها كلّ شيء يحيط باإلنسان.

ب ـ مؤتمر األمم المتحــدة للبيئة والتنمية، والذي انعقد في مدينة: «ريو دي جانيرو» في يونيه 
1992م والذي أطلق عليه: «مؤتمر قمة األرض».

وقد أدى الخالف بين الشمال والجنوب إلى صعوبة تعريف البيئة واالستقرار في شأنها.
وكان الخالف واضحاً في شأن تحمل أعباء مقاومة التلوث وخاصة أعباء االستخدامات الصناعية 

للدول الكبرى، وهو ما نجم عنه المساس بطبقة األوزون(1).

فقه البيئة في اإلسالم: د. إبراهيم علي حسن النحاس، مصر (االنترنت، موقع).  (1)
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2 ـ أما الســيد الشــيرازي في كتابه «فقه البيئة»(1)، فقد أورد نقًال عن الدكتور ممدوح حامد 
عطية في كتابه «إنهم يقتلون البيئة» عدة تعريفات هي:

أ ـ مجموعة العوامل البيولوجية والكيماوية والطبيعية والجغرافية والمناخية المحيطة باإلنسان 
والمحيطة بالمساحة التي يقطنها، والتي تحدد نشاط اإلنسان واتجاهاته وتؤرخ سلوكه ونظام حياته.
ب ـ المجال الذي يحيط بالبشــر بما يكفــل لهم الحياة وطيب العيش بمــا يحويه من الموارد 
المالية والثروات المعدنيــة والبترولية ومواد البناء والمصايد والشــواطئ، والذي يكون في مجمله 

لألفراد مسرح حياتهم أو الوطن الذي يضمهم.
جـ ـ األرض الذي يحيا فيها اإلنسان مع غيره من الكائنات الحية بما تضّم من مكونات فيزيائية 

وكيمائية وبيولوجية واجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية ويحصل منها على مقومات حياته.
د ـ األرض بمــا فيها مــن مختلف األبعاد والتي قدر لــه أن يعيش فيها مع غيــره من كائنات 

ودواب وجماد.
هـ ـ اإلطار الذي يمــارس فيه اإلنســان حياته وكافة أنشــطته المختلفة (اإلنســان، الحيوان، 
النبات، األرض، الماء، الهواء)، فهي األرض التي نعيش عليها، والهواء الذي نتنفســه، والماء الذي 

هو أصل كلّ شيء حي، باإلضافة لكل ما يحيط بنا من موجودات سواء كانت حية أو جمادًا.
و ـ مجموعة من النظــم الطبيعية واالجتماعيــة والثقافية التي يعيش فيها اإلنســان والكائنات 
األخرى، والتي يســتمدون منها زادهــم، ويؤدون فيها نشــاطهم. وهذا التعريف نقــًال عن د. بدرية 

عبد اهللا العوض من كتاب (القوانين البيئية في مجلس التعاون).
ي ـ مجموع العالقات الودية والعدائيــة التي تربط الحيوان أو النبــات ببيئته غير العضوية أو 

العضوية مما في ذلك سائر الكائنات الحية.
ومن هذه التعريفات نجد اتســاع الموضوع وصعوبة متابعة ما جاء فيــه في كتب التراث صعوبة 

تحديد المؤلفات والعناوين المفردة في فقه البيئة والكون والكائنات.

٭ ٭ ٭

فقه البيئة: السيد آية اهللا محمد الشيرازي، كتاب منشور في عدد من مواقع اإلنترنت.  (1)
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ولكن قبل ذلــك نود التطرق إلى أن فقه البيئة في اإلســالم ينبثق من إطــار معرفي وتصور 
منطلق من مقومات أساســية تحدد العالقة بين اإلنســان والبيئة، وقد أوجز الباحث مصطفى أبو 
صوي دوائر العالقة بين اإلنسان والبيئة في ثالث هي: (االستخالف، التسخير، اإلعمار) سأتعرض 

لها بإيجاز وتصرف.
االستخالف، ويتمثل في نظرة اإلسالم لإلنســان والكون والحياة التي تنبثق من معارف  ـ  1

ــنة  الوحي، وخالصتها: أن اإلنســان مســتخلف فــي األرض، وقد أورد من القرآن والس
نصوصاً تؤكد هذا االستخالف بما يترتب عليه من مسؤولية جسيمة وامتحان يتبعه ثواب 
وعقاب، ثواب إن أحســن التعامل مع البيئة بحسب التوجيه الرباني، وعقاب إن حاد عن 
الطريــق وأفســد. وبالتالــي فالخالفــة فــي األرض ـ بناء على مــا أورده مــن اآليات 
واألحاديث ـ تأتــي عن علم وتصور فتقع على كاهل اإلنســان بموجبهــا العناية بمحيطه 

والرفق بالبيئة التي يدور في رحابها.
التسخير: ويعني به تسخير األشياء لإلنسان في دائرة أوسع ﴿ Ü Û Ú Ù Ø × Ö  ـ  2

æ å ä ã â á àß Þ Ý ﴾ [الجاثيــة:13]، وتســخير فــي دائرة أضيق 
تتمثل في عناصر من البيئة من البحر والمطر والفلك والريح والبدن، وكلّ ما ســخر من 
ســماوات وأرض وبحار وأنهار ودواب وأنعام من أجل اإلنســان هو من دعائم االســتخالف 

والروافد التي تعين عليه وتقوي اإلنسان على الوظيفة األساسية وهي العبودية.
اإلعمار: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [هود: 61] تذكير بفضل اهللا على اإلنســان  ـ  3

في االستخالف والتســخير، ومن ثّم الطلب منه أن يقوم بعمارة األرض والحفاظ على 
بيئتها لحفظ النوع وللقيام بالدور األساســي المتمثل في العبودية الخالصة هللا تعالى 
والذي يشــمل كافة جوانب الحياة وال يفصل بين الدين والدنيا باعتبار الدنيا مزرعة 

اآلخرة.
وعلى اعتبار أن مقاصد الشــريعة التي حصرها العلماء في خمس هي: (حفظ الدين، والنفس، 
والنسل، والعقل، والمال) بالنسبة لإلنسان، والتي ال تتم ِإال من خالل الحفاظ على البيئة باعتباره 
أحد مكوناتها، فقد حدد اإلســالم الموقف من مكونات البيئة (اإلنســان، الحيوان، النبات، األرض، 
الماء، الهواء... إلخ)، وحــّد معالم حمايتها في أحكام الحالل والحــرام، واعتبرت فروضاً ال يجب 

اإلخالل بها واعتبر اإلخالل بها هو الفساد بعينه.
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وعلى سبيل المثال:

1 - اإلنسان: 
الذي حدد اإلسالم أمورًا كثيرة في الحفاظ عليه مثل:

حرمة القتــل، ﴿ ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5  –
6 7 8 9 : ; ﴾ [المائدة: 32].

حرمة اإلجهاض. –

السالم كقاعدة والحروب كاستثناء. –

آداب الحروب (عدم إيذاء من ال عالقة له بها من األبرياء) (المرأة، الطفل، الشــيخ، عدم  –
قطع الشــجر، تخريب المعمور، قتل الحيوانات، استخدام أســلحة الدمار الشامل، القواعد 

اإلنسانية، تنظيم العالقات بين الشعوب والحضارات، األخالق وعدم اإلفساد).

2 ـ الحيوان:
حسن معاملته وعدم جواز قتله إال بشروط وآداب. –

ما يقتل يجب أن يكون في حدود الحاجة وفي حدود اإلحســان؛ ألنّ اهللا كتب اإلحســان  –
على كلّ شيء «فإذا قتلتم فأحســـنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح...» إلى آخره. 

إخفاء آلة الذبح.

تحريم الصيد لغير الحاجة ولمجرد اللهو واللعب. –

تحريم إيالم الحيوانات والطيور، وفجيعة األم بولدها. –

الرفق بالحيوان باعتباره من مكونات البيئة. –

عدم اإلسراف في القتل. –

تحريم التحريش بين الحيوانات. –

لعن الدابة. –

3 ـ النبات:
حفظ النبات واألشــجار وعدم قطعهــا والنهي عن قطعها في الحــرب إال للضرورة القصوى  –

وضمن أحكام معينة.

حفظها في السلم والحث على غرسها «ما من مســـلم يغرس غرساً أو زرع زرعاً فيأكل منه  –
طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له صدقة».

إحياء الموات من األرض بالزراعة والحث على التشجير ومحاربة التصحر. –
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حفظ األرض مــن التلوث، الحّث على النظافة، وإماطة األذى مــن الطريق، واتقاء المالعن  –
الثالث (موارد المياه، قارعة الطريق والظلّ).

4 ـ المياه:
المحافظة على الماء بحماية مصادره وعدم اإلسراف في اســتهالكه وعدم تلويثه، حتى إلى  –

درجة النهي عن االغتســال في الماء الراكد للجنب، والنهي عن البــول في الماء الراكد... 
إلخ.

5 ـ حماية الهواء:
فقد ورد فــي آداب قضاء الحاجة البعد واالســتتار، كذلك البعد عــن المناظر المؤذية وما  –

يســبب الروائح الكريهة، والنهي عــن أكل الثوم والبصل ثم دخول المســاجد قبل أن تزول 
الرائحة، وكلّ ما من شأنه إفساد الهواء مثل التدخين.

كذلك حتى التلوث الضوضائــي ﴿ æ å ä ã â ﴾ [لقمــان: 19]، وما جاء من  –
آداب منع الضوضاء في المساجد وحلقات التعليم... إلخ.

٭ ٭ ٭
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الفقه في اللغة: هو العلم بالشيء والفهم والفطنة. وَفِقه: كعلم، وكفهم: سبق غيره بالفهم.
الفقه في العرف: الوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وإليه يشير قولهم التوصل 

إلى علم غائب بعلم مشاهد.
الفقه اصطالحاً: العلم باألحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وقال بعضهم: هو علم المشروع وإتقانه بمعرفة النصوص بمعانيها والعمل به.
وعلم فقه الشريعة اإلسالمية: هو بمثابة دستور متكامل، إذا تحرك اإلنسان من خالله انسجمت 
ســير حركاته مع التعاليــم اإللٰهيّة التي هو مطالب بمراعاتها وهو الســبيل ليــس إلى تنظيم حياة 
اإلنســان في نفسه ومع أبناء جنسه فحسب بل وإلى تنظيم حياته مع محيطه وبيئته، فالفقه قد رسم 

له كل شيء في حياته حتى في كيفية التعامل مع المخلوقات الصماء البكماء.
وهو كغيــره من العلوم والمعــارف مر بأطوار متعــددة وكانت له أدوار كثيــرة، وقد يكون أكثر 
العلوم اإلسالمية حركة عبر التاريخ؛ ذلك ألنّ المطلوب منه أن يواكب تغير الزمن ويقدم حلوالً لكل 
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ما يستمد من حياة الناس، وقد توجه المسلمون إلى إمعان النظر في مصادر التشريع فاستخرجوا ما 
تتطلبه الساحة عبر العصور من األحكام تجاه مختلف القضايا.

ومنها أو ُجلها أحكام البيئة المحيطة باإلنســان في هذا الكون الفسيح الذي يعيش فيه ويتعامل 
معه ومع ما يحويه من الكائنات.

وما من كتاب من كتب الفقه يخلو من التعرض للبيئة بمفهومها الواســع، واستعراض المؤلفات 
التراثية فــي فقه البيئة والكون والكائنــات، أو رصدها يعني الوقوف أمام تــراث هائل متجدد عبر 

العصور ال قدرة لباحث على اإلحاطة بمحتواه أو اإلحاطة بفرائده ومعرفة جليته وغرائبه.
ومن خالل استعراض مؤلفات الفقهاء عبر القرون نجد أن أي مؤلف شامل في الفقه اإلسالمي 
يحتوي على الكثير من المسائل واألحكام المتعلقة بالبيئة والكون والكائنات على سبيل المثال فقط.

٭ أحكام الطهارة: وما يرتبط بها من تحديد المياه وأقسامها، وكيفية التعامل معها، وعدم اإلسراف 
في اســتخدامها، والمحافظة عليها وحمايتها من التلوث، وأحكامها التي حددت الطاهر منها في نفســه 
المطهر لغيره، والطاهر غير المطهــر، والمتنجس، والصالح وغير الصالح، كمــا حددت كل الملوثات 
التــي قد تلحق بالمــاء ونهت حتى عن إدخال المســتيقظ يده في اإلناء قبل غســلها، والشــرب من فم 
السقاء، والتنفس في إناء الشرب والنفخ فيه واألمر بتغطية اإلناء وربط السقاء حتى ال يصل إليه الغبار 
وال الحشرات المؤذية والحاملة للجراثيم، والنهي عن االغتسال في الماء الواقف الساكن الذي ال يجري 
حتى ال يتلوث بما يكون على ســطح الجسم من أوســاخ وجراثيم ومفرزات، والنهي عن التبول في الماء 

الدائم، وكذلك التبرز حتى بالقرب من الماء «اتقوا المالعن»، وتحديد النجاسات المتمثلة في:

ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي. –

لحم الخنزير بأي سبب مذهب لحياته. –

دم الحيوان غير المائي المنفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً. –

بول اإلنسان ورجيعه. –

سؤر الحيوانات وأحكامها في المياه القليلة والمختلف فيها بين الفقهاء. –

نجاسة ســؤر الســباع وآكلة اللحوم وآكلة الجيف، وكذلك الكالب والخنازير وسائر أجسام  –
الحيوانات المفسدة للماء.

كذلك ورد في الطهارة:

المحافظة على األرض اليابســة وطهارتها وعدم تدنيســها بالمخلفات والشوائب «جعلت لي  –
األرض مسجداً وطهوراً» النهي عن المالعن، إماطة األذى عن الطريق.
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نظافة الهواء المحيط. –

النهي عن الثوم في المساجد، الروائح النتنة... إلخ. –

ـ التعامــل مــع مخلفات اإلنســان والحيوان ومع ســائر ما يخــل بالبيئة الصحيــة من تلوث  –
ونجاســات وأمور غير صحيــة وأمور معترضة لإلنســان مــن جنابة وحيض ونفــاس وقضاء 

الحاجات وما يتعلق بها من آداب كلّها تهدف إلى بيئة صحية نظيفة.
٭ أحكام الصالة: وما يتعلّق بها من طهارة اإلنسان، طهارة المكان، تنظيم دور العبادة، تحديد 
األماكن غير المغصوبة وغير النجســة، تجنب الطرقات، المقابر، الحمامات، لباس المصلي وحليته 
ونوعه وتحديــد أوقات الصلــوات واألذان... إلــخ، وما في صــالة الجماعة، والجمعــة، والجنازة، 
واالستسقاء، والكسوف، والخسوف، والخوف، والمســايفة، والمطر المانع، وغيرها من أحكام وعلل 

دقيقة لها بالبيئة واإلنسان ارتباط وأي ارتباط.
٭ أحكام الجنائز: وما يتعلق بها من التعامل مع الميت في الغسل واإلسراع في الدفن وكيفيته... 

إلى آخر هذه األسرار المشتملة على الكثير مما يتعلق بالحفاظ على البيئة.
٭ أحكام الزكاة والخمس: ومــا يتعلق بها من تنظيــم البيئة االقتصادية وتحديــد التعامل مع 
األرض واإلنســان والمعادن والتجارة، ثم تحديد المصارف التي منها سد حاجة الفقراء والغارمين 

وأبناء السبيل وفي سبيل اهللا الذي يدخل تحته إعمار األرض وعمارة الطرق وتأمين السبل... إلخ.
٭ أحكام الصوم: وفوائده الصحية والنفسية وما يتعلق به من الشعور باآلخرين.

٭ أحكام الحج: وما فيه من التنظيم واالجتماع وما يتعلق بحماية الحيوانات وتحريم الصيد على 
المحرم وإيذاء الحيوان.

٭ أحكام النكاح والطالق: وما فيها من تنظيم لألســرة نواة المجتمــع والحفاظ على العالقات 
الصحية السليمة الخالية من األمراض ومن فساد النسل واإلخالل بتوازن البشرية.

٭ أحكام البيوع: صحيحها وفاسدها وتحريم الربا واالحتكار والغش وبيع المحرمات والثمار قبل 
النضوج وصالحها، وســائر ما يخل بسالمة اإلنســان والبيئة وما يتبعها من أحكام سائر المعامالت 

االقتصادية التي لها عالقة بتنظيم كل ما من شأنه البناء واإلعمار وعدم اإلفساد.
٭ أحكام الصيـــد والذبائح: أنواعها وما يحل ومــا يحرم منها وفيها من االهتمــام بالحيوانات 
والكائنات ما ال حصر له من األحكام والشروط واآلداب من عدم جواز قتل الحيوان إال ألكله أو في 
دائرة ضيقة عند الخشــية من ضرره إن بقي حياً، وفي المأكول عند صيده أو ذبحه اســتخدام اآللة 
الحادة، وإحســان القتلة، وعدم التعذيب، وإخفاء آلة الذبح، واإلباحة للحاجة، وكراهة الصيد للهو 
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واللعب، وتحديد مواســم الصيد في غير موسم التوالد والتكاثر وأدواته، وعدم إفزاع األم وصغارها 
أو فجيعتها بهم.. إلى غير ذلك مــن وجوب احترام المخلوقات الحية والحــرص على حياتها وعدم 
المســاس بها إال لحاجة، وغير ذلك مما له ضرورة للحفاظ على مكونــات البيئة، ومنع العبث بها 

وتعريضها للفناء واالنقراض.
٭ ثم أحكام الحـــدود واألروش والجنايات والديات والقصاص وكل ما له عالقة بالحفاظ على 

أمن وسالمة اإلنسان والمجتمع.
٭ وأخيرًا وليس آخر: أحكام الســير المتعلقة بتنظيم الحكم والدولة وســائر األنظمة لحياة 
البشر والمجتمعات، وما له عالقة أيضاً بالحروب وأحكامها، وتحريم الفساد واإلفساد فيها، من 
القتل، والتنكيل، والتعذيب، والهدم، والتدمير، وقطع األشــجار، والتعرض لألبرياء، وســائر ما 

يتعلق بذلك.
وخالصة القول: الفقه اإلسالمي هو ترجمة ودستور حّدد مقاصد الشريعة التي حصرها العلماء 
في خمس هي: (حفظ الدين، والنفس، والنســل، والعقل، والمال) بالنســبة لإلنسان، والذي ال يتم 
إال من خــالل الحفاظ على البيئة باعتبــاره أحد مكوناتها، فقد حدد اإلســالم الموقف من مكونات 

البيئة كما ذكرنا.

٭ ٭ ٭
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بحث بعنوان (إســهامات العلماء المســلمين في التقدم العلمي والتكنولوجي عبر العصور) أ.د/ 
أحمد فؤاد باشا أستاذ الفيزياء وعميد كلية العلوم جامعة القاهرة منشور في موقع (إسالم أون الين 
نت) أشــار تحت عنوان (العلوم البيئية) إلى الكندي الفيلســوف، وله: (رسالة في األبخرة المصلحة 

للجو من األوباء) و (رسالة في األدوية المشفية من الروائح المؤذية).
كذلك ابن المبرد الذي وضع كتاباً أسماه (فنون المنون في الوباء والطاعون).

وابن سينا الذي تكلم بالتفصيل في كتابه (القانون) عن تلوث المياه بشكل عام وكيفية معالجة 
هذا التلوث لتصبح المياه صالحة لالســتعمال، ووضع شروط التعلق بطبيعة الماء والهواء المؤثرين 

في المكان عند اختيار موقع السكن.
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والرازي الذي تشدد على سالمة البيئة عندما استشاره عضد الدولة في اختيار موقع المستشفى 
في بغداد فاختار الناحية التي لم يفســد فيها اللحم بســرعة، وألف رســالة في تأثير فصل الربيع 

وتغير الهواء تبعاً لذلك.
وأبي مروان األندلسي الذي تحدث في كتابه (التيســير في المداواة والتدبير) عن فساد الهواء 

الذي يهب من المستشفيات والبرك ذات الماء الراكد.
وابن المطران الدمشــقي في كتابه (بستان األطباء وروضة األلباء) ما يؤكد مراعاة تأثير البيئة 

عند تشخيص المرض.
وابن القيم الجوزية في كتابه (الطب النبوي) الذي احتوى فصًال عن األوبئة التي تنتشر بسبب 

التلوث الهوائي واالحتراز منها.
ولم يقــف األمر عند هذه األمثلــة لعلماء تناولوا المشــكالت البيئية في أجــزاء أو فصول من 
مؤلفاتهم حيث نجد بين علماء المســلمين من رأى ضرورة معالجة الموضوع في كتاب مستقل ليؤكد 

أهميته في حياة الناس على مر العصور.
فقد صنف محمد بن أحمد التميمي [ق4هـ ]، كتاباً كامًال عن التلوث البيئي وأسبابه وآثاره 
وطرق مكافحتــه والوقاية منه، وفصــل الحديث فيه عن ثالثيــة الهواء والمــاء والتربة وتبادل 
التلوث بين عناصر هذه الثالثية وجعل عنوانه (مادة البقاء في إصالح فساد الهواء والتحرز من 

ضرر األوبئة).
كذلك صنف علي بن رضــوان المصري كتاباً رائدًا في مجال الطــب البيئي بعنوان (رفع مضار 

األبدان بأرض مصر).
كما ذكر د. أحمد فؤاد نفسه في بحث بعنوان (التاريخ الطبيعي في الثقافة العربية واإلسالمية) 
عددًا من الكتب التي وضعها العلماء المســلمون فــي النبات والحيوان والمعــادن وضعت في ثالثة 
اختصاصــات (لغوي، زراعي، دوائي عالجــي طبي صيدالني) وأوضح أن المؤلفــات في علم الحيوان 
بمعناه الدقيق اليوم كانت قليلة، إذ أن كثيرًا من هذه الكتب كانت تتناول فن الصيد والطراد وغيره 
من فنون الفروســية إضافة إلى الطب البيطــري، أما الكتب المؤلفة في المعــادن فمعظمها يتناول 

األحجار الكريمة وخواصها، ومن العناوين التي ذكرها:

كتاب النبات، ألبي حنيفة الدينوري. –

الفالحة النبطية، البن وحشة. –

الحيوان، للجاحظ. –
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طبائع الحيوان وخواصها ومنافع أعضاءها، لعبد اهللا بن جبريل بن بختيشوع. –

حياة الحيوان الكبرى، للدميري. –

عيون األخبار، البن قتيبة الدينــوري وهو كما قال من أبرز الكتب الموســوعية العربية التي  –
تحدثت عن الحيوان، والجماد، والمعادن، واألحجار، والكون.

عجائــب المخلوقات وغرائــب الموجــودات، للقزوينــي المتوفــى ســنة 682هـ ، ومن أبرز  –
الموضوعات العربية اإلسالمية التي تصف الكون.

كما ذكر د. خليل الميس في بحث له بعض أسماء الكتب التي اعتنت باألحكام الراعية للبيئة منها: –

فصــول األحكام وبيان مــا مضى عليه العمــل عند الفقهــاء والحكام، ألبــي الوليد التاجي  –
(403 - 474هـ).

البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، ألبي الوليد بن رشد  –
القرطبي المتوفى سنة (520هـ).

مجموع فتاوى ابن تيمية، المتوفى سنة (728هـ). –

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقيــا واألندلس والمغرب، ألبي العباس  –
أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى بفاس سنة (914هـ).

حاشية رد المحتار على الدر المختار، البن عابدين المتوفى سنة (1252هـ). –
حيث يجــد الباحث أحكام العنايــة بأعيان البيئة مبثوثــة في هذه الكتب مشــروحة ومعللة في 

العديد من المواضع.
وأضيف إلى ما قاله الدكتور/ خليل الميس أن هنالك عشــرات الموسوعات اإلسالمية في الفقه 
لفقهــاء من مختلــف المذاهب تعرضــت ألحكام البيئــة بتفصيالت كثيــرة منها على ســبيل المثال 

ال الحصر في اليمن.

موسوعة االنتصار الجامع لمذاهب علماء األمصار، لإلمام يحيى بن حمزة. –

البحر الزخار، لإلمام أحمد بن يحيى المرتضى. –

األحكام، لإلمام الهادي يحيى بن الحسين. –

شرح التحرير، لإلمام أبي طالب الهاروني. –

شرح التجريد، لإلمام المؤيد باهللا الهاروني. –

شرح األحكام، للقاضي زيد. –

البيان في الفقه العمراني. –
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وعشــرات الموســوعات الفقهية التي احتوتها المكتبات الخاصة والعامة في اليمن، لمزيد من 
المعرفة عنها انظــر كتابنا (مصادر التراث فــي المكتبات الخاصة في اليمن) وانظــر أيضاً كتابنا 

(أعالم المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم).
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ابن خلدون (عبد الرحمٰن بن محمد بن محمد): مقدمة ابن خلدون (مباحث خاصة بعلم العمران، 
يحتوي على فصول:

العمران البشري على الجملة.  –
العمران البدوي. –
الدول والمراتب السلطانية.  –
العمران الحضري.  –
الصنائع. –

ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي) (223 - 321هـ).
ـ له: صفة السحاب والغيث وأخبار الرواد وما حمدوا من الكالم طبع سنة 1859م.

وصف المطر والسحاب وما نعته العرب الرواد من البقاع، طبع سنة 1963م.

أبو العالء زهر بن عبد الملك (طبيب أندلســـي) توفي سنة 557هـ ، من أوائل من تحدث عن 
ما تسببه المســتنقعات والهواء المتصاعد منها من آفات وكان يؤكد على أهمية الهواء النظيف ومن 

أكبر المشهورين في الطب التجريبي.
وله التذكرة في الدواء الســهل، طبــع ضمن كتاب الطب واألطباء في األندلس اإلســالمية،  –

بيروت سنة 1988م.
تفضيل العسل على السكر ضمن السابق. –
التيسير في المساواة والتدبير وهو من أشهر الكتب، طبع سنة 1983م ضمن السابق. –

ابن سيناء (أبو علي الحسين بن عبد اهللا بن سيناء) (370 - 428هـ).
القانون في الطب، وغيره من المؤلفات. –

ابن الشاطر (عالء الدين بن علي بن إبراهيم األنصاري المعروف بالمطعم) (704 - 777هـ).
له اإلسطرالب (تصميم). –
الربع التام آلة معرفة األوقات الشرعية. –
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الربع التام لمواقيت اإلسالم. –
الساعة الشمسية. –

ابن عبد الظاهر (أبو الفضل محي الدين بن عبد الظاهر) (620 - 692هـ).
تمائم الحمائم، كتاب عن الحمام الزاجل. –
الروضة البهية في خطط القاهرة المعزية (عمران). –

ابن قتيبة (عبد اهللا بن سليم الدينوري) (213 - 276هـ).
األشربة، طبع في دمشق سنة 1366. –
عيون األخبار، طبع سنة 1343هـ. –

ابن الكثبي (أبو المحاسن نصير الدين يوسف بن إسماعيل) توفي سنة 754هـ ، فقيه عالم. 
من آثاره:

الفرق بين األمراض المشتبهة. –
ما ال يسع الطبيب جهله. يحتوي عن الكثير من فقه البيئة. –

ابن ليون (أبو عثمان ســـعد بن أحمد بن إبراهيم التجيبي) (671 - 750هـ): أديب وشــاعر 
وفقيه أندلسي.

له إبداع المالحة وإنهاء الرجاحة في أصول صناعة الفالحة (خ). –

ابن مماني (أبو المكارم أسعد بن مهذب) (544 - 606هـ):
قوانين الدواوين، طبع ســنة 1943 (عشــرة أبواب في جغرافية مصــر ومدنها ونهرها وأنواع  –

أراضيها و... و.. إلخ).

ابن المنذر (أبو بكر بن بدر الملقب البيطار الناضري) (توفي سنة 741):
له كتاب الناصري عن الخيول. –
معرفة أمراض الخيل (10) مقاالت. –

ابن النفيس (أبو الحسن عالء الدين علي بن أبي الحزم بن النفيس القرشي) (توفي سنة 678هـ): 
الطبيب الشهير مكتشف الدورة الدموية الصغرى. آثاره كثيرة في الطب وغيره منها:

التعليق على كتاب األوبئة ألبقراط. –
تقاسيم العلل وأسباب األمراض. –
الشامل في الطب. –
شرح القانون البن سيناء. وغيرها. –
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ابن الهيثم (أبو علي بن الحسن) ق 4هـ : من أكابر علماء الرياضيات والفيزياء والبصريات.
رسالة في تنظيم مياه النيل. –
المناظر. –
الضوء.. إلى آخر مؤلفاته. –

ابن والي (برهان الدين إبراهيم بن والي بن طه المقدسي) توفي 960هـ.
تحفة العبيد في ما ورد في الخيل والرماية والصيد. –

وهذا غيض مــن فيض من المؤلفات التــي احتوتها دائرة المعارف اإلســالمية الكبرى ويصعب 
ويطول رصدها.
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(مرتبة بحسب حروف المعجم على أسماء المؤلفين)
إبراهيم الثقفي، (ت 283هـ).

كتاب األشربة الصغير والكبير (ص 67/ أعالم). –

أبو زيد البلخي (235 - 325هـ) ترجمة 83 ص 112.
كتاب صور األقاليم اإلسالمية. –
كتاب فضائل بلخ. –
كتاب القرود. –
كتاب فضل صناعة الكتابة. –
كتاب ما يصح من أحكام النجوم. –
كتاب القرابين والذبائح. –
كتاب مصالح األبدان واألنفس يعرف بالمقالتين. –

أحمد بن اإلمام عبد اهللا بن حمزة: المتوفى سنة 656هـ (ت105، ص 132).
شرح أرجوزة الخيل، شرح بها أرجوزة والده اإلمام عبد اهللا بن حمزة في الخيل واحتوى على  –

فصول منها:
فيما رواه أهل التاريخ عن ابتداء خلق الخيل لمن ذللت. ـ  1
ما يتعلق بها من األحكام الشرعية والمسائل الفقهية. ـ  2
رياضتها وأحكام لجمها وتربيتها. ـ  3
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وطبع باسم (تاريخ الخيول العربية سنة 1979م).
جواب أسئلة عن تفضيل األراضي. –

أحمد بن عبد اهللا بن عبد العزيز الضمدي (1174 - 1224هـ) ص 109 ص 137.
رسالة في حكم التنباك جزم فيها بتحريمه استنادًا إلى شهادة إسكاره عند أول استعماله. –

أحمد بن محمد البعداني (مجهول).
الرموز المستطابة في مكتوب الكيمياء والكتابة. –

أحمد الحيمي (1073 - 1151هـ) ص 159.
حدائق التمام فيما جاء في الحمام (مطبوع). –
الخيل (خ). –

أحمد بن محمد المعلمي، توفي سنة (1287هـ):
الجوهر الفرد في مناظرة النرجس والورد (رسالة). –
مناظرة بين القات والقهوة. –

اإلمام أحمد بن يحيى المرتضى (764 - 840هـ).
عجائب الملكوت. –

الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني [280 - 360هـ].
لسان اليمن وعالمها المدرج، ص 305 - 306. –

اإلكليل، الموجود منه أربعة أجزاء فيه الكثير عن البيئة. –

صفة جزيرة العرب، كتاب شهير في الجغرافيا ووصف األرض واإلنسان. –

الجوهرتيــن العتيقتين البيضاء والصفــراء، ذكر فيها صناعة التعديــن وأتى فيه بما أدهش  –
الباحثين والدارســين، وضمنه دراســة تفصيلية لكل المعادن المعروفة في عصره، كما أورد 
معلومــات قيمة عن عالقــة الكيمياء بالطب وتأثيــر األبخرة والغازات المنبعثــة أثناء عملية 
الطبخ والتعدين على مختلف أجزاء الجســم وطرق الوقاية والعالج منها (حققه وترجمه إلى 

األلمانية سنة 1968م المستشرق السويدي «كريستوفر»).

اإلبل، ذكره في مقدمة الجوهرتين. –

كتاب في الطب. –

اليعسوب في آالت الحرب وفقه الصيد وحالله وحرامه، ذكره في ج 1 من اإلكليل. –
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الحسين بن أحمد بن أحمد السياغي [1316 - 1410هـ] ت354، ص 361.
دليل اآلثار اليمنية (األماكن األثرية). –
قانون صنعاء في القرن الثاني عشر (ألحد أسالفه) تحقيق. –

الحسين بن زيد الهبل [ق11هـ ت].
تحفة الطالب في تيسير النيرين وحركة الكواكب. –

الحسين بن أبي الرجال توفي [1135هـ].
المفاخرة بين الشمعة والسراج مقامة نشرت في كتاب مقامات من األدب اليمني. –

زيد المؤيدي [ق12هـ].
تفضيل الكرم على النخيل (قصيدة أجيب عليها من عدة شعراء). –

سالم بن غنيمة [ق10هـ].
شفاء األورام فيما يعرض لألجسام (أربعون حديثاً في الطب) (خ). –

سعيد العنسي [1150 - 1211هـ]. فقيه له:
ضوء النجوم في بحث التخوم (كتاب يشتمل على تحقيق تخوم األرض). –

شعبان سليم [1065 - 1149هـ].
نتاج الفكر المعرب عن تفاضل الثمر، أرجوزة شعرية. –

عبد العزيز بن محمد بن يحيى بهران [948 - 1010] عالم فقيه، وضع قوانين آبار صعدة، له:
المختصر المفيد في معرفة ميزان السنة والنجوم وحلول الشمس (خ). –

عبد القادر أحمد الكوكباني [1135 - 1207هـ] له:
رفع االشتباه في أقسام المياه (رسالة). –

عبد اهللا بن الحسن القاسمي [1307 - 1375هـ].
بحث في خساسة التتن والتنباك والدخان. –

اإلمام عبد اهللا بن حمزة اليمني [561 - 614هـ].
أرجوزة في صفات الخيل وألوانها ونقوشــها وأصولها، شــرحها ولده أحمــد، طبعت بعنوان  –

(تأريخ الخيول العربية).
عبد اهللا بن محمد النجري [825 - 877هـ].

كاشفة الغمة في تجادل النخلة والكرمة (مقامة أدبية). –
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عبد اهللا بن الهادي الوزير [ت 840هـ] له:
تعداد المنازل، ذكر المنازل على اصطالح أهل اليمن وذكر فيها ما يحدث في الجو ويصلح  –

للزراعة وما إلى ذلك.
وله شرح التذكرة في الفقه. –

عبد اهللا اإلمام شرف الدين [913 - 913هـ] له:
الدراري المنسوقات في بواهر المخلوقات، أرجوزة (400) بيت أولها وصف الصانع ومخلوقه،  –

ثم وصف صنعاء وحدة والجراف وغيرها.
عبد الواسع الواسعي [1295 - 1379هـ] فقيه مؤرخ له:

جدول األوقات في ذكر األقدام والساعات. –
زهر الزهور في معرفة الساعات والشهور. –
كنز الثقات في معرفة األوقات. –
السيف القاطع في الزجر عن شرب الدخان الشائع (خ). –

علي بن عبد القادر الطبري [ت 1070هـ].
فوائد النيل بفضائل الخيل (خ). –

علي الطواشي [مجهول].
األسرار في معرفة الفلك الدوار (خ). –

علي علي السوادي الكوكباني [1267 - 1342هـ].
كتاب في الطب. –
كتاب في علم المساحة. –
كتاب النهي عن الملهيات من الدخان والقات. –

علي العنسي [ت 1239هـ].
الروض اإلقحواني في الشعير الزهواني (رسالة هزلية). –

القاسم بن إسحاق [ت 1165هـ].
حاشــية على شرح أشكال التأســيس في الهندســة، تدل على إتقانه لهذا العلم وكذلك علم  –

الهيئة والمنطق والطبعي.
قريش بن المهنا [ت620هـ] من صبيا.

كتاب فضل العقيق. –
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كوشيان الجيلي أبو الحسن [350هـ] مهندس فلكي عالم له:
المدخل في صناعة أحكام النجوم. –
مجمل األصول في أحكام النجوم (خ) الفاتيكان. –
الالمع في أمثلة الزيج الالمع. –
االصطرالب. –
المقالة األولى في حساب األبواب من المقاالت األربع (ثمانية فصول على.... في علم النجوم)  –

(خ) دار الكتب المصرية.
لطف اهللا الدواري [1280 - 1340هـ].

كتاب بلغة المقتات في علم األوقات (جداول فلكية تكمل جدول جده وصل فيه سنة 1659هـ). –
مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي [1932 - 14] له:

البالغ الناهي عن الغناء وآالت المالهي. –
بحث في البيع والشراء في الدم ونقل األعضاء. –

محمد بن أحمد الحجري [1307 - 1380هـ].
تأريخ مساجد صنعاء، طبع سنة 1361. –
معجم بلدان اليمن وقبائلها. –

محمد بن أحمد بن عز الدين بن الحسن [ت1053هـ] اخترع الناظور وصنع البياض والمداد 
بصنعة مبتكرة، له:

شرح قصيدة الهادي بن عز الدين في علم الفلك. –
محمد النجراني [ت603هـ] له:

كتاب الموجز المعين على مساحة األرضين. –
الرياض النفاحة في علم المساحة. –

محمد بن أحمد مشحم [ت1182هـ] له:
تذكير العباد بإرسال آية الجراد (خ) غربية جامع صنعاء. –
الدواء النافع فيما في الفصد والحجامة من المنافع. –
المنهل في آداب المنزل. –

محمد إسماعيل األمير الصنعاني [1099 - 1182هـ].
بحث في (حديث الناس شركاء في ثالثة) طبع ضمن كتاب ذخائر علماء اليمن. –
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العمارة في بيوت األوقاف. –
القول المقبول في فيضان الغيول والسيول. –
المفاخرة بين العنب والنخيل. –
اليواقيت في المواقيت، (فلك). –

محمد بن علي الشوكاني [1173 - 1250هـ] له:
إتحاف المهرة في الكالم على حديث (ال عدوى وال طيرة). –
البحث المسفر في تحريم كل مسكر ومفتر. –
بحث في دم الخيل ودم ابن آدم وكونهما طاهران. –
القول المحرر في لبس المعصفر وسائر أنواع األحمر. –
القول المقبول في فيضان الغيول والسيول. –
هداية القاضي إلى حكم تخوم األراضي. –

محمد بن يونس الزحيف [ت916هـ].
شرح الصادح والباغم. –

محمد بن منصور المرادي [ت290هـ] له:
كتاب الصيد والذبائح. –
كتاب صفة العصير والطالء ومعرفة األوزان. –
كتاب تحريم األشربة والمالهي. –

محمد بن موسى الخوارزمي [ت 232هـ] له:
الزيج األول والثاني. –
صورة األرض من المدن والجبال (طبع كما في اإلعالم للزركلي). –
عمل االصطرالب. –
وصف أفريقيا وهو جزء من كتابه رسم المعمور من البالد. –
تقويم البلدان. –
كتاب الرخاصة. –

نشوان بن سعيد الحميري [ت573هـ] له:
أحكام صنعاء وزبيد. –
أرجوزة في معرفة الشهور الرومية. –
رسالة في علم النجوم والمنازل. –
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هادي الصرمي [ت1121هـ].
شمس األوان فيما تعاقب عليه الملوان (فلك). –

هاشم بن يحيى الشامي [1087 - 1158هـ] له:
حل الشبه فيما يتعلق باألشربة. –

يحيى بن الحسين بن القاسم [1035 - 1100هـ] له:
المستخرجات البينات على تحليل األشياء المستعمالت من القهوة والطباق والقات. –
منافع األبدان في مداواة أمراض اإلنسان. –

يحيى شرف الدين بن شمس الدين [877 - 965هـ] له:
الرســالة المانعة من اســتعمال المحرمات الجامعة في علة التحريم بين الحشيشة والقات  –

وغيرها من المسائل المسكرات.
كتاب ما يجب أن يعيه الواعون في مسائل برك الطهور وذكر الطاعون. –

يحيى بن محمد بن عبد اهللا بن الحسين الحسني [1114 - 1201هـ] له:
كتاب في الطب، جمع فيــه تجاربه ورتبه على حروف المعجم وذكر خواص كل ما تكلم عليه  –

من النباتات والمعادن وغيرها.
يعقوب بن إسحاق الكندي [ت260هـ] له كتب كثيرة منها:

رسالة في اإلبانة. –
رسالة في الترقق في الصناعات. –
رسالة في قسمة القانون. –
رسالة في الغذاء والدواء المهلك. –
رسالة في علة الجذام وما يشفيه. –
رسالة في عضة الكلب. –
رسالة في أقسام الحميات. –
رسالة في أجساد الحيوان إذا فتت. –
رسالة في األبخرة المصلحة للجو من الوباء. –
رسالة في األدوية المشفية من الروائح المؤذية. –
وله في الفلك وفي الجدليات والنفسيات وغيرها الكثير.. منها: –
رسالة في العلة التي تبرد على الجو وتسخن ما قرب من األرض. –
رسالة في علة كون الضباب واألسباب المحدثة له. –
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رسالة في أحداث الجو. –
رسالة في أنواع الحجارة. –
رسالة في تمويج الغمام. –
رسالة في أنواع النحل وكرائمه. –
رسالة في العطر. –
رسالة في الحشرات. –
رسالة في الزالزل والخسوف وغيره. –

يوسف الكوكباني [ت 116هـ].
طوق الصادح المفصل بجواهــر البيان الواضح، جمع فيه ما قيل من أشــعار في الحمام مع  –

تراجم أصحابها.
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اكتفاء القنوع، (53/1).
الدمشقي: هو شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي طالب األنصاري الصوفي المعروف باسم 
شــيخ الربوة ولد ســنة 654هـ وتوفي بصفد في أرض فلســطين ســنة 728هـ 1326م له كتاب في 
مة مهرن في بطرسبرج سنة 1866م واسمه: نخبة  مة فراين والعال القوزموغرافيا، اعتنى بطبعه العال

الدهر في عجائب البر والبحر.
القزويني: هو زكريا بن محمد بن محمود القزويني نسبة إلى مدينة قزوين في العراق العجمي 
المتوفى ســنة 682هـ ســنة 1283م صاحب كتاب آثار البالد وأخبار العباد وهــو في القوزموغرافيا 
مة ووســتنفلد في مدينة غوتنغن فــي 2 ج ســنة 1848م، وللقزويني أيضاً كتاب  اعتنــى بطبعه العال
«عجائب المخلوقات في وصف الكون» طبع منه ترجمة فارســية ســنة 1264هـ على البالطة، أي: 
على الحجــر. متقنة الطبع فــي مدينة طهران مع أشــكال، أي: صــور. وجمع أيضاً كتــاب عجائب 
مة ووســتنفلد، وأيضاً في القاهرة ســنة  المخلوقــات عربياً فــي غوتنغن ســنة 1849م باعتناء العال
1305هـ بهامش حياة الحيوان الكبرى للدميري، والفصل منه في شــهور الروم وهو بالحقيقة نتيجة 
ســريانية إنما هو مأخوذ من عجائب المخلوقات، وقد طبع على حدته مع ترجمة وشــروح التينية في 

مدينة اليبسك سنة 1859م باعتناء الطالب للعلم األديب وليم فولك.. أسماء الكتب، (194/1).
األصمعي: وهو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أجمع بن مطهر ولد في 

سنة اثنتين وعشرين ومئة على القول األرجح.
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وله: كتاب الخيل وكتــاب اإلبل وكتاب الماء وكتــاب األخبية، وكتاب الوحــوش وكتاب النبات. 
أسماء الكتب، (224/1).

أبو حنيفة الدينوري وهو أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري: ومن تصانيفه:
ـ كتاب النبات.

ـ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، (99/3).
ـ أعجب العجائب مجموعة مشتملة على خواص النبات والحيوان تركي.

لمحمود ابن القاضي (قاضي) مانياس الرومي الحنفي ألّفه للسلطان مراد الثاني:
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، (395/3).

غوصة الفياض في علم النبات: لتقي الدين الناشري.
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ـ (468/3).
الدرر اللوامع في النبات وما فيها من المنافع في الطب.

لمحمد بن عمر بن سليمان التونسي فرغ منه سنة 1256 مطبوع.
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، (585/3).

روح البيان في خواص النبات والحيوان.

للسيد محمد بن خليل الطرابلسي المعروف بالقاوقجي:
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، (342/4). الفهرست، (107/1).

كتاب النبات والشجر، وكتاب اإلبل.
البن السكيت يعقوب بن إسحاق.

كتــاب اإلبل، وكتــاب النبات: ألبــي على هشــام بن إبراهيــم الكرماني الكوفــي النحوي. 
الفهرست، (81/1).

أبو زيد اسمه سعيد بن أوس األنصاري: كتاب اإلبل والشــاه، وكتاب المطر، وكتاب خلق 
اإلنســان، وكتاب النبات والشــجر، وكتاب التمر، وكتاب المياه، وكتــاب الوحوش، وكتاب نعت 

الغنم. الفهرست، (82/1).
األصمعي: وله مــن الكتب: كتاب خلق اإلنســان، وكتاب خلق الفرس، وكتاب الخيــل، و كتاب اإلبل، 
وكتاب الشاه، وكتاب الوحوش، وكتاب النحلة، وكتاب النبات والشجر، وكتاب المياه. الفهرست، (103/1).

القاسم بن معن بن عبد الرحمٰن بن عبد اهللا بن مسعود:
كتاب األنواء، وكتاب صفة النخل، وكتــاب صفة الزرع، وكتاب الخيل، وكتــاب النبات، وكتاب 

النبت والبقل. الفهرست، (105/1).
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هشام بن إبراهيم الكرماني:
وله من الكتب: كتاب الحشرات، وكتاب الوحش، وكتاب خلق الخيل، وكتاب النبات.

الفهرست، (117/1).
السكري أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد اهللا بن عبد الرحٰمن بن العالء السكري وله من 

الكتب: كتاب الوحوش جود في تأليفه، وكتاب النبات.

الحامض أبو موسى سليمان بن محمد الحامض بن أحمد الحامض:
وله من الكتب: كتاب خلق اإلنسان، وكتاب النبات، وكتاب الوحوش. الفهرست، (155/1).

أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو:
وله: كتاب الخيل بخط ابن الكوفي، وكتاب النبات. الفهرست، (498/1).

أبو عبد اهللا جابر بن حيان بن عبد اهللا الكوفي:
كتاب النبات، وكتاب األحجــار، وكتاب الحيوان، وكتاب الحيوان الثانــي، وكتاب الطين، وكتاب 
الملح، وكتاب الحجر الحق األعظم، وكتاب الطبيعة، وكتاب األشــجار. فهرســة ابن خير اإلشــبيلي، 

.(336/1)
كتاب النبات: ألبي عبيد البكري: هدية العارفين، (215/1).

السجستاني: سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الحشمي اإلمام أبو حاتم السجستاني البصري 
توفي سنة 250، وقيل سنة 248هـ : له من التصانيف:

كتاب اإلبــل، وكتاب الجراد، وكتاب الحر والبرد والشــمس، وكتاب الحشــرات، وكتاب الزرع، 
وكتاب الطير، وكتاب المياه، وكتاب النبات والشــجر، وكتاب النحل والعسل، وكتاب النخلة، وكتاب 

الوحوش. هدية العارفين، (450/1).

ابن األعرابي: محمد بــن زياد الكوفي البغــدادي المعروف بابن األعرابي أبــو عبد اهللا اللغوي 
المتوفى سنة 231.

له من الكتــب: كتاب الخيل، وكتاب الذيــاب، وكتاب صفة الخيل، كتاب صفــة الزرع، وكتاب 
النبات، وكتاب نسب الخيل. هدية العارفين، (489/1).

المالقي: محمد بن معمر أبو عبد اهللا المالقــي اللغوي من أعيان مالقــة كان متفنناً في علوم 
شتى والغالب عليه اللغة توفي بعد سنة 524 أربع وعشرين وخمسمائة. له:

شرح كتاب النبات ألبي حنيفة الدينوري في ستين جزء.
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، (305/4).
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كتاب اإلبل، للحافظ أبي القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مفرج الغافقي األندلسي 
المالحي الغرناطي المتوفى سنة 619. الفهرست، (123/1).

المفجع أبو عبد اهللا المفجع محمد بن عبد اهللا الكاتب البصري لقي ثعلباً وأخذ عنه وعن غيره، 
وكان شــاعرًا شيعياً وله قصيدة يسميها باألشــباه يمدح فيها علياً ‰ وبينه وبين أبي بكر بن دريد 

مهاجاة. وله من الكتب: كتاب الشجر والنبات. هدية العارفين، (25/1).
الجرمي: أحمد بن حاتم أبو نصر الجرمي البغدادي توفي سنة 231هـ. صنف:

كتاب اإلبل، وكتاب الجراد، وكتاب الخيل، وكتاب الزرع والنيل، وكتاب الشجر والنبات، وكتاب 
الطير، وكتاب البنا واللبن. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، (293/4).

كتاب الخيل: ألبي عمرو كلثوم بن عمرو العتابي.
كتاب الخيل: ألبي مالك عمرو بن كركرة األعرابي البصري.

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، (294/4).
كتاب الخيل: ألبي الفضل عباس بن الفرج الرياشي المتوفى سنة 257هـ.

كتاب الخيل: ألبي محمد عبد اهللا بن محمد بن هارون التوزي المتوفى سنة 238هـ.
كتاب الخيل: لعمرو بن أبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني.

كتاب الخيل: للقاضي أحمد بن محمد الحيمي الزيدي اليمني.
كتاب الخيل الصغير: البن دريد محمد بن الحسن المتوفى سنة 321هـ.

كتاب الخيل الكبير: البن دريد أيضاً. الفهرست، (69/1).
كتاب الخيل: ألبي محلم الشيباني واسمه محمد بن سعد. الفهرست، (79/1).

أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي: لــه: كتاب الخيل، وكتاب اإلبل، وكتاب األســنان، وكتاب 
المجان، وكتاب الزرع. الفهرست، (85/1).

الثوري عبد اهللا بن محمد بن هارون: وله من الكتب: كتاب الخيل وســبقها وأنســابها وشياتها 
وغرتها وأضمارها ومن نسب إلى فرسه. الفهرست، (86/1).

أبو الفضل العباس بن الفرج مولى محمد بن ســـليمان بن علي الهاشـــمي: وله من الكتب: 
كتاب الخيل، وكتاب اإلبل. الفهرست، (115/1).

أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الكوفي مولده بها وإنما سمي الدينوري؛ ألنه كان قاضي 
الدينور: له: كتاب الفرس ستة وأربعون باباً، وكتاب اإلبل ستة عشر باباً، وكتاب الرياح إحدى وثالثون 

باباً، وكتاب السباع والوحوش سبعة عشر باباً، باب الهوام أربعة عشر باباً. الفهرست، (118/1).
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إبراهيم بن محمد بن سعدان بن المبارك. وله من الكتب: كتاب الخيل. الفهرست، (119/1).
أبو عبد اهللا الخوالني بن مهرويه: وله من الكتب: كتاب الخيل. الفهرست، (140/1).

هشام بن محمد بن السايب الكلبي: له: كتاب الخيل. الفهرست، (166/1).
القاضي وهو أبو الحسين عمر بن الحسن بن مالك الشـــيباني: وله مــن الكتب: كتاب مقتل 

زيد بن علي، وكتاب الخيل. الفهرست، (176/1).
أبي  أبو عبد الرحمٰن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بـــن معاوية بن عمرو بن عتبة بن  العتبي 

سفيان بصري. وله من الكتب: كتاب الخيل. الفهرست، (209/1).
أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر: له: كتاب الخيل الكبير. كشف الظنون، (1417/2).

كتاب الخيل، لمحمد بن رضوان المتوفى: سنة 657. معجم المؤلفين، (55/5).
عامر بن عمران بن زياد الضبي (أبو عكرمة) نحوي، لغوي، راوية، من أهل ســر من رأى. من 

آثاره: كتاب الخيل، وكتاب اإلبل والغنم. هدية العارفين، (1/1).
كتاب الخيل.

الجوزجاني: أبو إســحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الحافظ نزيل دمشق توفي سنة 
259هـ. هدية العارفين، (35/1).

البرقي: أحمد بن أبي عبد اهللا محمد بن خالد بن عبد الرحٰمن بن محمد أبو جعفر البرقي من 
فقهاء الشــيعة، أصله من الكوفة، سافر جده إلى برقة وهو ولد ونشأ بها توفي سنة 376. له: كتاب 

الخيل. هدية العارفين، (216/1).
سهيل «بالتصغير» بن أحمد بن سهل الريوندي الحافظ أبو سعيد النيسابوري المحدث المتوفى 

سنة 350. من تصانيفه: كتاب الخيل. هدية العارفين، (227/1).
الرياشي: عباس بن الفرج الرياش أبو الفضل البصري اللغوي توفي مقتوالً سنة 257هـ.

له: كتاب اإلبل، وكتاب الخيل. اكتفاء القنوع، (52/1).
الزمخشري: المتوفى ســنة 538هـ 1144م صاحب المعجم، أي: القاموس الجغرافي المسمى: 

كتاب الجبال واألمكنة والمياه طبع في اليدن سنة 1856م. الفهرست، (365/1).
أحمد بـــن الطيب هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مروان السرخســـي ممـــن ينتمي ِإَلى 

الكندي: له: كتاب منفعة الجبال. معجم المؤلفين، (134/1).
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون الطوســـي، الكاتب، النديم (أبو عبد اهللا) 

لغوي. من مصنفاته: كتاب في أسماء الجبال والمياه واألدوية. هدية العارفين، (219/1).
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الهروي: أبو عمر شمر بن حمدون النهروي اللغوي توفي في حدود سنة 225. له: كتاب الجبال 
واألودية. هدية العارفين، (350/1).

عزيز بن الفضل بن فضالة بن مخارق بن عبد الرحمٰن بن عبد اهللا المعروف بابن مخارق أبو 
الشعث الهذلي البغدادي: له من الكتب: صفات الجبال واألودية. هدية العارفين، (479/1).

ابن الهيتم: محمد بن الحســن بن الهيتم أبو علي الفيلســوف البصري كان عالماً بالرياضيات 
والطب والفلسفة انتقل إلى مصر وتوفي بها في حدود ســنة 430هـ. من تصانيفه: استخراج أعمدة 

الجبال. هدية العارفين، (205/2).
ابن شمل البصري: الحافظ أبو الحسن نضر بن شــميل بن ضرسة بن يزيد بن كلثوم التميمي 
الماز في البصرة األديب النحوي من تابعي التابعين القاضي بمرو وعالمها المتوفى بها ســنة 204. 
صنف من الكتب: خلق الفرس، وكتاب الشــمس والقمر، وكتاب الصفات يحتوي عدة كتب: األول في 
خلق اإلنســان والكرم وصفات النســاء. الثاني في األخبية والبيوت وصنعة الجبال والشعاب. الثالث 
في اإلبل الرابع في الغنم والطير والشمس والقمر والليل والنهار واأللبان والكمات واآلبار والحياض 
واألرشــية الدالصفة الخمر. الخامس في الزرع والكرم والعنب وأســماء البقول واألشــجار والرياح 

والسحاب واألمطار. كشف الظنون، (1453/2).
كتاب الكون والفســاد مقالتان ألرســطو لخصه: القاضي األجل: أبو الوليد بن رشــد المالكي 

األندلسي. هدية العارفين، (192/2).
الضبي: أبو طالب المفضل بن ســلمة بن عاصم الضي الكوفي األديــب اللغوي المتوفى ببغداد 
ســنة 290. صنف من الكتب: كتاب األنواء، وكتــاب الزرع والنبات والنخل وأنواع الشــجر. إيضاح 
المكنون في الذيل على كشــف الظنون، (305/4). كتاب الشــاة: ألبي زيد سعيد بن أوس األنصاري 

البصري. المؤلفات في الحديث وعلومه في العهد الجمهوري في تركيا، (22/1).
نة النبوية، يونس ماجد، صامصون، 1997، 182ص. رسالة دكتوراه. البيئة في الس

فهرس مكتبة المصطفى مع الروابط، (320/1).
البيئه والبعد اإلسالمي، فؤاد عبد اللطيف السرطاوي.

فهرس مكتبة المصطفى مع الروابط، (218/2).
رؤية الدين اإلسالمي في الحفاظ على البيئة، عبد اهللا شحاتة.

فهرس مكتبة المصطفى مع الروابط، (290/2).
رعاية البيئة في شريعة اإلسالم، يوسف القرضاوي.

فهرس شعراء الموسوعة الشعرية، (221/1).
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أحمد بن ماجد بن محمد السعدّي شهاب الدين المعلم، أسد البحر، ابن أبي الركائب»:
يقال له (الســائح ماجد)، من كبار ربابنة العــرب في البحر األحمر وخليــج البربر والمحيط 

الهندي وخليج بنجالة وبحر الصين؛ ومن علماء فنّ المالحة وتاريخه عند العرب.
وصنف كتبــاً ومنها: (الفوائد فــي أصول علم البحــر والقواعد ـ ط) وأرجوزة ســماها (حاوية 
االختصار في أصول علم البحار ـ خ) و (األرجوزة السبعية ـ ط) و (القصيدة المسماة بالهندية ـ ط) 

و (المراسي على ساحل الهند الغربية) ورسائل أخرى. معجم المؤلفين، (28/8).
عيسى بن عبد الوهاب القطامي: ربان كويتي، عارف في علم البحار واألسفار. توفي في مسقط 

بعد سنة 1350هـ.
من آثــاره: دليل المحتار في علم البحــار باللغة العامية الكويتية أثبت فيه المســافات واألعماق 
والشعاب المرجانية على سواحل الخليج العربي وبحر العرب والبحر األحمر وشواطئ أفريقية والهند.

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، (265/4).
كتاب األرض والمياه والجبال والبحار: ألبي عثمان سعدان بن المبارك الضرير النحوي المتوفى 

سنة 220هـ.
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، (261/4).

كتــاب اإلبل: ألبي زيــاد يزيد بن عبد اهللا بــن حر الكالبــي المتوفى ســنة 200هـ. كتاب اإلبل: 
لنصر بن يوسف الكوفي صاحب الكسائي. كتاب اإلبل: ألبي السمح األعرابي. الفهرست، (142/1).

هشام بن محمد بن السايب الكلبي: كتاب قســمة األرضين، وكتاب األنهار وخواصها وما فيها 
من العجائب والجبال.

د. عبد اهللا بن عمر السحيباني.
عبد الرحمٰن بن علي (ابن الديبع الشيباني) (942).

ـ كتاب منكرات الشــوارع (ذكر فيه موضع اإلســطوانات والدكاك وإخراج الروشــن واألجنحة، 
وربط الدواب على الطريق، وسوقها مع الشــوك والحطب بحيث تمزق ثياب الناس، وطرح القمامة 
على الطريق، ورش الماء بحيث يخاف منه التزلق، وإرسال الماء من الميازيب في الطريق الضيقة، 

وإلقاء الثلج والماء واألوساخ في الطريق، والكلب العقور وحيازته).
ـ بغية اإلربة في معرفة أحكام الحسبة. ط ابن جميل الرفاعي ط 1 سنة 1423هـ.

ـ فقه البيئة في اإلســالم، إلبراهيم علي حســن النحاس. مؤتمر التجديد في الفكر اإلسالمي. 
نشر وزارة األوقاف، القاهرة، 2001، عدد 14ص. أحكام البيئة في الفقه اإلسالمي.
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أريد اإلشــارة إلى بعض الكلمات التي يكررها بعض المفكرين اإلسالميين حيث ال تصّح شرعاً؛ 
أولها: ما يذكر في بعض الكتب أن «اإلنسان خليفة اهللا في األرض»، وهذا خطأ محض؛ ألنّ الخليفة 
فــي الواقع يتطلب أن تكون له صفات من المســتخلف، والبشــر ال شــيء في تكوينهــم من صفات 
الخالق، ولذلك ألفت كتب كثيرة للتخلّص من التسرب اللفظي لهذه الكلمة، فالناس خلفاء بعضهم 
بعضاً وليســوا خلفاء هللا 8 . وثانيها: كلمة «الطبيعة» دخلت في الفلســفة اإلســالمية لتؤّكد الفكر 
المادي اإللحادي، أي: أَن الطبيعة وجدت هكذا، وليست من خلق اهللا تعالى. ويكّرر الدكتور الطبيعة 
المخلوقة من اهللا، ويحســن أن يقــال: الكون أو الطبيعــة اإللٰهيّة، لنصل بذلك إلــى أصل الخلق، 
وليســت الطبيعة موجودة بذاتها كمــا يقول المالحدة. وثالثها: ما يقال للشــريعة اإلســالمية بأنها 
«تــراث» هي أكبر ضربة توّجه للفكر اإلســالمي؛ ألنّ التراث هو التاريخ الــذي انتهى وانقضى، أما 
الشريعة فال، فهي مستمرة، وال يصّح استعمالها؛ ألنها تجعل اإلسالم قام لفترة زمنية محددة وانتهى 
مفعوله، ومثلها: حماية البيئة في التراث وغيرها من الكلمات. ورابعها: مصطلح «الضمير» فهو تعبير 
مادي علماني بديل عن التعبير اإلســالمي وهو القلب. ولذلك فإن هنــاك أفكارًا علمانية تروج لهذه 

المصطلحات َتحتاج إلى تصحيح؛ ألنّ انعكاساتها تضّر بالفكر اإلسالمي.

:»Ñ«gƒdG  ºq∏°ùe .O  á∏NGóe

بداية نشــكر منّظمي هذه الندوة، ثُم إننا عند إسقاطها على الواقع نشعر بألم شديد للمخالفة 
التي نراها هنا وهناك ســواء في ما يتعلق بالبيئة أو بالعمران. كما أَننا نؤكد أَن اإلنسان الذي يضّر 
بالبيئة غير متعّمد لذلك، َوِإنَما هو ناتج عن جهله للحكم الشرعي والمضّرة التي تلحق به. والواعون 
لهذه األمور قلّة في المجتمعات، لذلك يحتاج إلى نشــر الوعي البيئــي، بداية من المناهج التربوية 
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التي ترّكز على فقه العبادات والمعامالت دون فقه العمران. وأتمنّى بشكل جّدي تبني مالحظة توعية 
الناشــئة بالبيئة في مقرراتها الدراســية بأســاليب شــيقة، ومخاطبة الهيئات التعليمية بإدخال فقه 

العمران والمحافظة على البيئة.

:Qƒ°TÉY  ≈Ø£°üe .CG  á∏NGóe

شــعرت ِفي كلمة د. عبد الباقي ببعض القلق في مســألة حماية البيئة الفكرية، فالعبارة َتحتمل 
شــيئاً من التوّتر والغموض ولذلك فهــي محتاجة إلى توضيح، وهل الحمايــة الفكرية تعني تحالف 
مجموعة من الفقهاء مع السلطة في إيجاد نوع من الرقابة على األفكار، ومواجهة بعض األفكار التي 
ال يرضى عنها الفقهاء، أم أنها تعني إيجاد البيئة الســليمة للتفكيــر؟ بمعنى أن ال يكون الفقيه هو 
المتحّدث عن الضوابط فقط، ولكــن يتحدث عن اآلفاق الرحبة للتفكير، وهذا يتطلب محاولة تقوية 
نقاط الضعف الموجــودة في المنظومة الفكرية التــي قام بها العلماء، مثــل قضايا الحرية وحقوق 
اإلنســان. وهناك مســألة تحّدث عنها الفقهاء وهي فقه األكوان، وشــعرت في هذه الندوة بالعراقة 
والقدر الكبير من الغزل العفيف بين الشــريعة ونظرتها للبيئة، لكن تصــوّري أَن الجماعة الفقهية 
تحتاج للنــزول إلى الواقع حتى يكــون الجانب الفقهي الــذي يمثل الرؤية اإلســالمية حاضرًا غير 
منحصر في النصوص النظرية فقط، فلماذا ال يتبنى أحد المشايخ الدفاع على البيئة في كلّ مكان، 
ونرى غياب الفقهاء كلياً عن الواقع، وهذا يطرح مســألة مهمة وهي مســألة الســلطة كما في بعض 
الدول التي تقوم بإنشــاء مصانع اإلســمنت في بلدها، وربما تحتفل بالمصدر األّول في اإلســمنت؟؟ 

وهذا يحتاج إلى وقفة.

:»fRGƒdG  ˆG óÑY  Oƒ©°ùe .O  á∏NGóe

أشكر المتحدثين ورئيس الجلســة على وحدة القياس الجديدة ثالث دقائق. فأبدأ أوالً: بموضوع 
الفقه، بالرغم من اإلشــادة به وللمســائل المطروحة فإنّ هناك مســائل لم تجد لها فقهاً كالهواء 
والغازات المتصاعدة، فــكان ينبغي على المحاضرين في هذا المجــال أن يجدوا وحدة لقياس تلك 
العالجات الجزئية وبين ما يحدث اآلن بحيث يخرجون لنا بقوانين ضابطة ســلوك اإلنســان في هذا 
العصر. ثُم إن المسلمين ليسوا هم المســؤولين عن تلوث البيئة، لكن الغرب بشكل عام هو القائم 
بهذا التلوث، فيكون بيننا وبينهم حوار يبيّن لهم ما في شــريعتنا لعلهم يقتنعون بذلك ويعودون إلى 
رشــدهم. ثُم إنّ الدكتور برهان المتخّصص في فلسفة األخالق كان ينبغي أن يشير إلى قضية مهمة 
جدًا بالنســبة للفرق بين القيم في اإلسالم النابعة من الفطرة المشــرقة من النفس وتشكّل الوعي 
الباطني لدى اإلنســان، وبين القيم عند الغرب المنطلقة من مفهوم اعتباري. فال يمكن االلتقاء مع 



359مناقشة الجلسة الخامسة

الغــرب بهذه النظرة فال بــد من إقناع الغــرب من النظــرة المنطلقة من الداخــل ال من الموقف 
االعتباري. وقد كنت أتمنى أن يتطّرق إلى هذا، كما نتمنى إيجاد قوانين رادعة لحماية البيئة.

:»bÉÑdG óÑY .O  ÜGƒL

في حديثــي عن التلوّث الفكري قصدت بــه الثقافة الغربية التي دخلت على المجتمع المســلم، 
وخاصــة العلمانيين الذين روجوا للحــركات الهدامة التي صوروها بأنها إصالحيــة، منها القديانية 
والبهائيــة. العلمانيون اليوم صــاروا يحصلون من الكتّــاب واإلعالميين على وصف قــادة ومفكرين 
إســالميين، كما صاروا يهاجمون بعــض الفتاوى التي تصدر مــن المجامع الفقهيــة أو من األزهر 
ويســتضيفهم اإلعالم للدعاية إلى آرائهم الشــاذة، كمســألة الدخان الذي ال يفطــر في رمضان، 
والقبالت والمعانقة بين طلبة الجامعة من اللمم، وليس فيها حرمة، وأســاس كلّ ذلك من الثقافات 
الغربية الدخيلة، فتدخل الفتنة على الشباب الذي ال يفرق بين الفقيه والمفكّر، عالوة على ما ينشر 

في النت من اإلباحية وغير ذلك، هذا ما قصدته.

:∫ƒL .O  ÜGƒL

أشكر الدكتور الزحيلي على مالحظته ِفي اســتعمال كلمة «الطبيعة»، وقد ترجمتها من التركية 
ا ترجمتها إلى العربية سّميتها الطبيعة، واألولى أن تسمى  التي نستعملها كمفهوم فلســفي، ولكن لَم
بالكون. وقد تطّرقت إلى قيم غربية منحصرة، ولكن تقيدت كثيرًا بالقيم اإلســالمية خاصة، وهناك 
أخالقيات كثيرة في مشاكل البيئة نشأت بسبب القيم الغربية الحديثة، وغياب القيم الدينية القديمة 

كالمسيحية في الغرب هي السبب أيضاً، ولوال غيابها لما حدثت هذه الكوارث البيئية.
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أستاذ بجامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان
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تتبوأ عمارة األرض مقصدًا أساســياً وهدفاً أصيًال في الشــريعة اإلســالمية، نظرًا ِلما في هذا 
المقصد من ارتباط بالغاية من خلق اإلنسان، ووجوده في األرض ومعاشه فيها، وهي عبادة هللا 4 ، 
ا اختص به اإلنســان من بين ســائر المخلوقات من حوله ووجد ألجله،  ولهذا كانت عمارة األرض ِمم

ولواله ما وجد(1)وذلك ما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [هود: 61].
فقد خلق اهللا تعالى األرض وهيأها للحياة والعمارة، فخلق فيها مخلوقات كثيرة، وجعلها أجناساً 
 n m ﴿ : 4 متعددة، وعلى هيئات مختلفة، فقال تعالى ـ ممتنــاً على عباده في معرض بيان قدرته
 ¢¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 μ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ❁ ¤ £
ان والتفاح  أجناسها من الرم ﴾ y ﴿» :[فاطر: 27 ، 28]، قال صاحب الكشاف ﴾ º     ¹ ¸ ¶

ا ال يحصر أو هيئاتها من الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها»(2). والتين والعنب وغيرها ِمم
ا يدلّ على كثرة كلّ قســم من هذه  ات، ِمم وقــد وردت كلمة «مختلف ألوانها» في اآلية ثالث مر
األقسام من حيث أجناسها ومن حيث هيئاتها، ومن حيث خصائصها ومن حيث وظائفها، فإن اختالف 
األجناس والخصائص يوحي باختــالف الوظائف التي ال تقف عند بيان القدرة اإللٰهيّة فحســب، بل 
تتعدى ِإلَى توجيه اإلنسان بأن يبذل قصارى جهده الستثمار كلّ هذا التباين في الخصائص، وبمقدار 
ما يبذل مــن جهد فكري وعلمي فــي التعامل مع هذه النعــم، فإنها تتفتّق له فــي ثناياها عن نعم 

األصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص 90.  (1)
الزمخشري، الكشاف، 274/3.  (2)
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ال تحصى، وهذا هو الذي يدفع بالعاقل المتفكر ِإلَى الخشــية مــن اهللا تعالى، ولهذا اختتمت اآلية 
بحصر الخشــية في العالمين الذين يعرفون اهللا من خالل التدبر في آياتــه، والتفكر في مخلوقاته 

التي بثها في هذا الكون، شاهدة على وحدانيته وقدرته ولطفه 4 .
هذا، وكما هيأ اهللا 4 األرض لإلنســان، فقد هيأ اإلنســان على حال تمكنــه من العيش فيها 
والتعايــش مع ما فيها، ومن ثَم القيــام بعمارتها، ذلك أن العمارة تحتاج ِإلَى عمل جســدي، وجهد 
عقلي، فزوده بالخصائص البدنية والقدرات العقلية الكتســاب المهــارات والمعارف التي تمكنه من 
القيام بهذه الوظيفة الســامية، ثم إن بــذل تلك القدرات يحتاج ِإلَى حافــز، فكان أن زوده الخالق 
اللطيف بالغرائز والرغبات، وفطره على حب االســتئثار بثمرة جهده البدني والعقلي، فإذا رأى تلك 
الثمرة له وحده ومنافعها تحقق له إشــباع حاجاته الفطرية من الطعام والشــراب والكســاء عاود 
ة بعد أخرى وبذل الجهد والنفــس والنفيس، فتزدهر الحياة وينمو العمران، ويزداد اإلنتاج  العمل مر
ويتحّســن(1). وقد بدأت عمارة األرض منذ أن وجد آدم ‰ وأســرته، ومع مرور الزمان ظهرت في 
المجتمع اإلنســاني ظاهرة االستئثار باألشياء، واالســتحواذ عليها، واســتعمالها واالنتفاع بها، وهذه 
العالقة الخاصة بين اِإلنَســان واألشياء التي استأثر بها دون سائر الناس، هي التي أطلق عليها اسم 

الملكية أو الملك.
وعندما جاء اإلسالم وجد الملكية شائعة في المجتمع البشري، فتبوأت في نظامه الشامل مكانة 
ع لها  أساســية وموقعاً مهماً، فربطها باِإليَمان باهللا واليوم اآلخر، وجعل لها وظيفة اجتماعية، وشــر
القواعد الكلية واألحكام التفصيلية، وفرض على صاحبها القيود التي يجب عليه مراعاتها فال ُيحيد 
بها عن أداء وظيفتها في الحياة، انســجاماً مع الفطرة التي فطر الخالق المشّرع 4 اِإلنَسان عليها 

وتحفيزًا للقيام بعمارة هذه األرض.
وتحاول هــذه الورقة عرض بعض أحكام حماية الملكية لــألرض والثروات الطبيعية، في مدخل 

وفصلين: مدخـل: َتحديد المفاهيم: األرض ـ الملكية ـ الثروات الطبيعية.
الفصل األول: ملكية األرض.

الفصل الثاني: الثروات الطبيعية.

٭ ٭ ٭

القرضاوي، مالمح المجتمع المسلم، ص 202.  (1)
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ا كان الحكم على الشيء فرع عن تصوّره، وكان بيان المفاهيم من عادة الدارسات البحثية،  لَم
لزم تبيان المفاهيم األساســية التي يتكوّن منها عنوان هذه الورقة البحثية، وهي: الحماية والملكية 

والثروات الطبيعية.

أوًال: الحماية:
جاء في لســان العرب: «حمى الشــيء حمياً وحمًى وحماية ومحميَة: منعــه ودفع عنه... وأحمى 
المكان: جعله حمى ال يقــرب(1)، وعلى هذا فإن الحماية تعني المحافظة على الشــيء من إتالفه أو 
 c ﴿ :إفساده، وتقّرب من كلمة الحماية «الرعاية» وتعني: حفظ الشيء وتولّي أمره، قال تعالى
o n m l k j i h g f e d ﴾ [الحديــد: 27] أي: ما حفظوها 
وصانوها حقّ المحافظة والصيانة، وعلى هذا فالرعاية تعني: إحاطتها بالحفظ والعناية والصيانة(2).
إال أن كلمة الرعاية تعني أكثر من مجرد المنع والدفع، فرعاية الطفل ال تقتصر على منعه من 
كل ما يؤذيــه، بل تعني توفير جميع الضروريــات التي يحتاج إليها، وكلما توفرت له األشــياء التي 
تعمل على نموّه بدنياً وعقلياً وِإيَمانياً وعلمياً كان معنى الرعاية له أشمل وأفضل، فالحماية جزء من 

الرعاية، وال أدلّ على ذلك من قول النبّي ژ : «كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته».
أما من حيــث االصطالح، فقد ورد هــذا المفهوم في الفقه اإلباضي في مباحث وجوب تســليم 
الزكاة، فقد قال الســالمي: «الحماية: هي السيرة في الرعية بالعدل ومنع الظلم عنهم من بعضهم 

البعض أو من غيرهم»(3).

ثانياً: الثروات الطبيعية:
الثروات: من الفعل الثالثي: ثرا، جمع ثروة، وهي كثــرة العدد من الناس والمال، يقال: ثروة 

رجال وثروة مال، يقال: ثرا المال ثراء: نما، وثرا القوم: كثروا، والثراء كثرة المال(4).

ابن منظور، لسان العرب، 198/14، دار صادر.  (1)
نة النبوية، الندوة العلمية الدولية الثالثة  د عبد القادر ركائز التنمية المســتدامة، وحماية البيئة في الس انظر: الفقي، د. محم  (2)
نة النبوية، األمانة العامة لندوة الحديث، ص 5، موقع نبي الرحمة دوت كوم  للحديث الشريف حول: القيم الحضارية في الس

www.nabialrahma.com.

انظر: السالمي: معارج اآلمال، 285/16.  (3)
ابن منظور، لسان العرب، ج 110/14.  (4)
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نة النبوية الشريفة في حديثين  َما وردت في السولم ترد كلمة «ثروة»، في القرآن الكريم، َوِإن
شــريفين جاء في أحدهما قولــه ژ : «ما بعث اهللا نبياً إال في ثروة من قومه»(1)، وفي الحديث 
اآلخر قوله ‰: «وأما أول ثلة يدخلون النار فأمير مســـلط، وذو ثروة من المال ال يؤدي حّق 

اهللا في ماله...»(2).
والكلمة التي جــاءت في القرآن الكريم ولهــا صلة لغوية بهذه المفردة هــي كلمة «ثرى» في 
قولــه i h g f e d c b a ` _ ^ ﴿ : 4 ﴾ [طــه: 6]. قــال األلوســي: 
«الثَرى: التراب الندي، تثــرى ثرى فهي ثرية كغنية»(3)؛ وأقرب األلفــاظ في القرآن الكريم داللة 
على مفهــوم الثروة هما: رزق ونعمة(4) والمعنــى الذي يتجلى من كلمتي «الــرزق» و«النعمة» أنهما 
يحمالن عنصرًا قيمياً معيناً، وهذا يعني: أنّ اإلسالم ال يقصر النظر ِإلَى الثروة من خالل العنصر 
المادي فحســب، ِإنَما يضّم ِإلَى ذلك عناصر قيمية، عقيدية وأخالقية وغيرها من القيم الحضارية 
التي توحي بها المفردتان الســابقتان وغيرهما من المفردات القرآنية، في فهم معنى الثروة، وفي 

استخدامها، أو توظيفها(5).
ة مواضع بعد ذكر عــدد من النعم التي امتنّ  ففي القرآن الكريــم وردت كلمة «نعمة» في عد
اهللا بها على عباده، ففي مطلع ســورة النحل ذكر اهللا تعالى خلق الســماوات، واألرض، واِإلنَسان، 
واألنعام، والخيــل، والبغال، والحميــر، والماء، والليل، والنهار، والشــمس، والقمــر، والنجوم، 
ومخلوقات أخــرى مختلفة األلــوان، والبحــر، والجبال، واألنهــار، والطرق ومعالمهــا، والنجوم، 
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سنن الترمذي، حديث رقم 2010.  (1)
صحيح ابن خزيمة، حديث رقم 2249.  (2)

اآللوسي، روح المعاني، 477/8.  (3)
رفعت العوضي، مفاهيم إسالمية الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.  (4)

رفعت العوضي، المرجع السابق.  (5)
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  ﴾ F E D C BA @ ? > = < ﴿ :عجز العباد عن عّد هذه النعمة فقــال
[النحل: 18]، وهذه النعم المذكور هي الثروات الطبيعية ذاتها(1).

وحبذا لو أن الباحثين يســتخدمون المفاهيم القرآنية في بحوثهم التي يتطرقون فيها ِإلَى نظرة 
اإلســَالم وهدي القرآن، ِلما في هذه المفردات من بعد حضاري، وأثر إيجابي في السلوك اِإلنَساني 
المتفاعل مع البيئــة ومكوناته، وليس فــي هذه الدعوة انتقــاص وانتقاد لما هو ســائد ومعتاد من 

المفاهيم مثل: «الثروات» و«المصادر» و«الموارد».

وإذا تجاوزنا إشــكالية التفاضل بيــن مفهومي «الــرزق» و«النعمة» ومفهوم «الثــروة» وأثبتنا 
استعمال الكلمة األخيرة، جرياً مع الواقع، فإن المقصود بالثروات الطبيعية هي: الموارد األولية التي 
يستمد منها اِإلنَسان ـ بصورة مباشرة وغير مباشرة ـ ما يؤمن له البقاء في هذه األرض ويشبع منها 
حاجاته، وهي: الماء والكائنات الحية والنباتات في البر والبحر والمعادن السائلة والجامدة، وجاء 
ـ «الطبيعيــة» بياناً للحالة التي هي عليها قبل أن تنتقل ِإلَى الحاالت األخرى بســبب تدخل  وصفها ب
اِإلنَســان فيها بأّي صورة كانت، وقيدًا إلخراج بقية الثروات غير الطبيعية، حيث أصبح من الشــائع 
اســتعمال كلمة الثروة في مجاالت مختلفــة؛ فيقال ـ مثًال ـ «الثروة البشــرية» و«الثــروة النقدية» 

و«الثروة العلمية».

هذا، وللباحثين في تقسيم هذه الثروات (الموارد) اعتبارات مختلفة، ومن تلك االعتبارات تجدد 
الثروة وعدم تجددها، وبالنظر ِإلَى هذا االعتبار فإنّ الثروات تنقسم ِإلَى ما يلي:

أّوًال: ثروات غير متجددة ومعرضة للنفاد بسبب تزايد االســتغالل البشري، وهي النفط والغاز 
والفحم وسائر أنواع المعادن.

ثانياً: الثروات المتجددة التي يعاد إنتاجها وهي: الثروة الحيوانية والنباتية والمائية.
ثالثاً: الثروات الدائمة، وهي الطاقة الشمسية والبحرية والريحية(2).

أما كلمة «الرزق» ومشتقاتها فقد وردت في سياق هذه المخلوقات في عشرات اآليات الكريمة. انظر المعجم المفهرس أللفاظ   (1)
القران الكريم.

ar.wikipedia.org :الموسوعة الحرة  (2)
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ثالثاً: الملكية:
لك (بفتــح الميم وضّمها  الملكية: مصدر صناعي مأخــوذ من الفعل الثالثي ملــك يملك، واْلِمُ
الك األمر (بفتح الميم وكسرها) قوام األمر  وكسرها): احتواء الشــيء والقدرة على االستبداد به. وَمِ
واألمر الذي يملك به(1). وقد شــاع حديثاً ـ بين الباحثين ـ إطالق لفظ الملك (بكســر الميم) على 
ماله عالقة بملك األشــياء من ما له ونحــوه، وإطالق لفظ اْلُملك (بضم الميــم) على ما له عالقة 

بالسلطة والوالية العامة.
ولم يكن لفــظ اْلِملكية متداوالً بين الفقهاء القدامى، غير أنه اســتقر التعامل به لدى الفقهاء 
المتأخريــن والباحثيــن المعاصرين، حتى أصبــح بديًال لمفهــوم الِملك الذي درج الســابقون على 

استعماله، وقد وردت تعريفات كثيرة للملك عند الفقهاء:
فقــد عرف القرافي الملك بأنه: «حكم شــرعي مقدر على العيــن أو المنفعة يقتضي تمكن من 

يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك».

وعّرفه ابن تيمية بأنه: «القدرة الشرعية على التصّرف في الرقبة»(2).

أما الشيخ علي الخفيف فقال بأن الملكية هي: «إباحة شــرعية في عين أو منفعة تقتضي تمكن 
صاحبها االنتفاع بتلك العين أو المنفعة وأخذ العوض عنها»(3).

أما الشــيخ مصطفى الزرقاء فقد عرف الملكية بأنه: «اختصاٌص حاجٌز شــرعاً ُيَســوغُ صاحَبه 
التصرَف إال ِلمانع»(4).

ومن الواضح أن كلّ تعريف نظر ِإلَى الملك من زاوية مســتقلة، فالتعريفان األول والثالث نظرا 
ِإلَى حقيقة الملك، والثانــي نظر ِإلَى موضوع الملك وأثره في المملــوك، أما التعريف الرابع فركز 

على العالقة التي أنشأها المشرع بين المالك والمملوك.
ومهما يكن من أمر فإن الملك هو عالقة أنشأها الشرع الشريف بين اِإلنَسان وذلك الشيء 
«جعلته يتمكن من االنتفاع به بكلّ الطرق الســائغة له شــرعاً، وفي الحدود التي بينها الشارع 

الحكيم»(5).

لسان العرب، مادة: ملك.  (1)
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 29178. نقًال عن النظام االقتصادي في اإلسالم، ص 207.  (2)

الفروق، للقرافي، 208/3.  (3)
الزرقاء، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، 240/1.  (4)

د، الملكية، ص 65. أبو زهرة، محم  (5)
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ونستنتج من ذلك أن الملكية تقوم على ثالثة أركان، هي:

المالك: سواء كان شخصاً حقيقياً أم اعتبارياً. –

والمملوك: وهو المال عقــارًا كان أو منقوالً، الذي يتجلى فيه معنــى التملك، وبعدمه تنتفي  –
الملكية حقيقة وحكماً.

العالقة بينهما، وهي تلك الصلة التي نشــأت نتيجة إحراز اِإلنَســان للمال وهذه الصلة هي  –
التي سّميت ملكاً أو ملكية(1).

وال ريب أن الملكية قديمة قدم اِإلنَسان، وجاءت الرساالت السابقة تأمر الناس باحترامها وعدم 
 التعدي عليها، فحرمت أكل أموال النــاس بالباطل، ونهت عن التطفيف فــي المكيال والميزان، ثُم
جاء اإلســَالم فأقّر الملكية، وشــرع لها األحكام المعززة لها، وأحاطها بقدسية عظيمة، واعتبر بذل 

النفس ومفارقة الحياة في سبيلها صورة من صور الشهادة.

٭ ٭ ٭

∫ shC’G  π°üØdG
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ت الشريعة اإلســَالمية باألرض باعتبارها المراح الذي يعيش عليه اِإلنَسان، وحددت الطرق  اهتم
التي تثبت بها الملكية عليها، فاألرض، في النظام االقتصادي اإلســَالمي، ملك هللا تعالى، وهو ملك 
دائم، أما الناس فهم مســتخلفون فيها، وملكيتهم لها ملكية مؤقتة ال تلبــث أن تزول؛ ألنهم راحلون 
عنها ال محالة، والفقهاء يقسمون ملكية األراضي باعتبارين: بحسب عائداتها، وبحسب نوع الضريبة 

المفروضة عليها(2)، وهي على االعتبارين ال تخرج عن أربعة أقسام:

القســـم األول: «أرض مملوكة ملكيــة خاصة لألفراد والمؤسســات الخاصة» وهــي أقدم أنواع 
الملكية الواقعة على األراضي.

علي الخفيف، أحكام المعامالت المالية، ص 43.  (1)
الزرقاء، المدخل، 151/3.  (2)
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القسم الثاني: أراض مملوكة ملكية عامة، وتشــمل األراضي المتروكة لمصلحة األهالي للرعي 
واالحتطاب لقربها من العمــران، واألراضي الموقوفة لوجوه البر(1)، فهــذه األراضي ال تمتلكها جهة 
بعينهــا، وينتفع بها كل فرد من األمة، وقــد تكون لجماعة منها دون النظر ألشــخاص أفرادها على 

التعيين، بحيث يكون االنتفاع بعينها متعلق بوصفهم ال بأعيانهم(2).

القســـم الثالث: أراض مملوكة للدولــة، وهي كل أرض تعلقــت بها مصلحة عامة المســلمين، 
وال تكون داخلة في الملكية العامة وهي «أراضي بيت المال» وســميت فــي بعض القوانين المعاصرة 
ـ «األراضــي األميرية»(3) وتتصرف فيها الدولة كشــخصية اعتبارية تصرف الشــخص الحقيقي بما  ب

يعود على األمة أو بعضها بالمنفعة المقصودة منها.

ـ (األراضي الموات) وهو ما  القسم الرابع: األراضي المنفكة عن الملكيــة، وهذا القسم يعرف ب
لم يملكه أحد في اإلسَالم بُعرف وال عمارة، ملك في الجاهلية أو لم يملك(4)، وهي بعيدة عن أقصى 
ـ «األرض البيضــاء»(6)، وتعتبر  العمران(5) وقــد جرى وصف األرض المــوات الخالية من العمــارة ب

القوانين المعاصرة هذا القسم من أمالك الدولة(7).

٭ ٭ ٭
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جاء اإلسَالم بشريعته الشــاملة الصالحة لكلّ زمان ومكان، فوجد الملكية الخاصة قائمة 
في المجتمع البشــري، فأقرها وشــرع لها أحكاماً، فأباح تصرفات ومنع أخرى، وبين األسباب 
التي بها َيمتلك اِإلنَســان األشــياء، ومنها، األرض، وهذه األســباب منها ما هو ناقل للملكية؛ 
كاإلرث، والهبة، والشــراء، ومنها ما هو مثبت للملكية ابتداء، وهو إحياء الموات، ويتّم اإلحياء 

من خالل طريقين:

الزرقاء، المدخل، 151/3.  (1)
العبادي، عبد السالم، الملكية في الشريعة اإلسالمية، 244/1.  (2)

الزرقاء، المدخل، 152/3.  (3)
انظر: النووي، روضة الطالبين، 294/5 الكندي، المصنف 169/19.  (4)

الزرقاء، المرجع السابق.  (5)
النفوسي، القسمة وأصول األراضين، ص 129.  (6)

الزرقاء، المرجع السابق.  (7)
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األول: مبادرة األفراد أو الجماعة من الناس ِإلَى أرض فيعمروها(1)، وهو ما ورد في كتب الفقه 
تحت عنوان (إحياء الموات)(2).

الثاني: أن يمنح الحاكم (الدولة) الشــخص أرضاً ليعمرها، وهو ما عرف بنظام (اإلقطاع)(3)، 
وسيقتصر الحديث في هذه الورقة على الطريقة المثبتة للملكية على األراضي المنفكة عنها.

äGƒªdG  AÉ«MEG  ≥jô£H  »°VGQC’G  á«μ∏e  :∫ shC’G  Ö∏£ªdG

ا يحفظ أو يدعى» وصورة  يعرف الموات من األرض بأنه «ما لم يكن فيه أثر متقدم أو شيء ِمم
إحياء اِإلنَســان له هو أن «يأتي برية من األرض ليس فيها أثر عمارة فيبني فيها بناء أو يحفر فيها 
بئرًا أو يحيي بها أرضاً بزرعها»(4). قال أبو إسحاق الحضرمي: «وال يتّم إحياء الموات ِإال بوجود أربع 
ا ال تجري عليها عمارة  ا ال يعرف لها مالك. الثاني: أن تكون ِمم خصال، أحدها: أن تكون األرض ِمم
اإلســَالم. الثالث: أن يعمل فيها ما يدلّ على إحيائها. الرابع: أن يكون المحيي لها موّحدًا إن كانت 

في أرض المسلمين»(5).

واألصل في مشروعية إحياء الموات: األحاديث الثابتة عن النبّي ژ فعن عروة بن الزبير قال: 
أشهد أنّ رسول اهللا ژ قضى أنّ األرض أرض اهللا، والعباد عباد اهللا، ومن أحيا مواتاً فهو أحقّ به، 
جاءنا بهذا عن النبّي ژ الذين جاؤوا بالصلوات عنه»(6)، وقال ژ : «من ســـبق ِإَلى ما لم يسبق 

إليه فهو أحّق به»(7).
وإذا كان حكــم اإلحياء ـ فــي العموم ـ هــو اإلباحة وهو ما ذهــب إليه جمهور أهــل العلم، 
ومســتحّب وهو قول الشــافعية(8)، فإنه ـ في بعض الظروف ـ يصل ِإلَى حكم الوجوب، إذا توقفت 
حياة الناس وضرورات معيشــتهم عليه، كما أنــه قد يرتد ـ في المقابل ـ ِإلَــى التحريم متى أدى 
اإلحياء ِإلَى وقوع مفســدة محرمة أو ضرر فادح بالبيئة أو النــاس، أو كانت صفة اإلحياء تناقض 

نصاً قطعياً أو حكماً شرعياً.

النفوسي، القسمة وأصول األراضين، ص 202.  (1)
تعريفات إحياء الموات عند الفقهاء متقاربة وال تختلف ِإال في بعض الشروط التي تجب مراعاتها.  (2)

النسفي، طلبة، ص 97، 315. الرازي، حلية، ص 152. الدسوقي، حاشية، 68/4.  (3)
الكندي، المصنف، 169/19.  (4)

الحضرمي، إبراهيم بن قيس، مختصر الخصال، ص 153.  (5)
أبو داود، سنن، رقم 3073.  (6)

البيهقي، السنن الكبرى، 139/10.  (7)
الشربيني، اإلقناع، 23/2.  (8)
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ــنة النبوية العمليــة، فقد أقطع الرســول ژ أراضي مواتاً  أما اإلقطــاع: فثابت ـ أيضاً ـ بالس
لألنصار فــي البحرين، وأقطع الزبيــر وبالالً المزني وغيرهــم(1)، وكذلك فعل مــن جاء بعده من 
الخلفاء والحكام(2)، واقتــدى به الخلفاء من بعده فأمروا عمالهم بمنــح األراضي الصالحة للزراعة 
للنــاس؛ ألن «ذلك أعمر للبــالد، وأكثر للخراج»(3)، وقــد اتفقت المذاهب الفقهية على مشــروعية 
اإلقطاع من حيث اإلجمال وإن اختلفت من حيث التفاصيل(4)، وما سبق ذكره من أحكام إحياء الموات 

في المطلب السابق تنطبق على حاالت اإلقطاع، فال نكررها.

ÉgDhÉ«MEG  Rƒéj ’  »àdG  äGƒªdG  »°VGQCG  :»fÉãdG  Ön∏£ªdG

استثنى الفقه اإلسَالمي بعض األماكن من مشــروعية اإلحياء، فمنع عمارتها وتملكها، ومن هذه 
األماكن: مجاري الســيول واألودية داخل القرى، قال عمر بن القاسم: «الوادي مثل الطريق ال يجوز 
ألحد أن ينتفع به يحــدث فيه حدثاً»، ومنع الفقه تحويل الســيول عن «مجاريهــا التي تعتمد عليها 
ك علــى جانب الوادي عن حقّه ورضي مــا يفعله المالك في  وتبلغ إليهــا»، إال إذا تنازل أحد اْلُمال
اح بن عقبة: «إذا كان الوادي بين مالين فرضي أحدهما بدفن  الجانب اآلخر من المجرى، قال الوض

اآلخر وإدخاله في الوادي فال بأس عليه».
وبعضها أجاز عمارتها وأباح تملكها ما دام العمران قائماً فيها، ومنها الجبال، فمن بنى في جبل 
«فله ســكنه ما كان البناء قائماً، فإذا انهدم البناء أو مات بانيه لم يكن لورثته من بعده إال البناء 

فأما أصل الجبل فال يملك».
وفي جواز إحياء الموات القريب مــن العمران اختالف بين الفقهاء، ولهــا أحكام تفصيلية في 
كتب الفقه، أما الرمــوم ـ وهي الموات المجــاور لألراضي المملوكة ملكية عامــة أو خاصة ـ فحقّ 

عمارتها لمن ملك تلك األراضي فقط(5).

á«μ∏ªdG  ¬H  âÑãJ  …òdG  AÉ«ME’G  áë°U  •hô°T  :ådÉãdG  Ö∏£ªdG

ــا كان اإلحياء في األرض الموات يعطي المحيي حقّ تملك تلك األرض فقد اشــترط الفقهاء  لَم
شروطاً لصحة عمارة األرض الموات وثبوت الملكية الخاصة فيها، وهذه الشروط هي:

انظر: أبو يوسف، الخراج، ص 62. أبو عبيد، األموال، ص 286 - 287.  (1)
المرجع السابق، ص 289 - 291،   (2)

أبو يوسف، الخراج، ص 61.  (3)
شرح النيل حـ 6، ص 682.  (4)

الكندي، المصنف، 123/19 وما بعدها.  (5)
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أوًال: أن يكون المحيي مسلماً:
فال يملك غير المســلم األرض الموات في بالد اإلســَالم وهو قول فريق مــن الفقهاء(1)، لقول 
النبّي ژ : «موتان األرض هللا ولرســـوله ثم هي لكم مني» فجمع الموتان وجعله للمسلمين، وألنّ 

موتان الدار من حقوقها والدار للمسلمين فكان مواتها لهم كمرافق المملوك(2).
وذهب فريــق آخر ِإلَى عدم التفرقة بين المســلم والذّمي في اإلحياء؛ لعمــوم قول النبّي ژ : 
«من أحيا أرضاً ميتة فهي له»(3)، وألنّ هذه جهة من جهات التمليك فاشــترك فيها المسلم والذّمي 

كسائر جهاته، قال الشيخ ابن بركة: «وعندي أن التفريق بينهما يصعب على متكلفه»(4).
على أنه يوجد قول وســط بين القولين السابقين، وهو تمليك غير المســلم منفعة اإلحياء دون 
األرض(5)، وهذا القول يعطي زراعة األرض وعمارتها بعدًا ِإنَســانياً يتجاوز المسمى الديني واالنتماء 
العقدي فجعل اإلحيــاء متاحاً لكلّ فرد فــي المجتمع؛ ألنّ األرض هللا والناس كلهــم عباد له، بنّص 

الحديث الشريف: «فمن سبق ِإَلى أرض فزرعها كان أحّق بها من غيره».

ثانياً: موافقة الحاكم ـ أي: الدولة ـ لمباشرة اإلحياء:
وهو شرط قال به فقهاء الحنفية(6) والزيدية(7) مستدلّين على ذلك بقوله ژ : «ليس ألحد إال ما 
طابت به نفس إمامه»(8)، بينما ذهب جمهور أهل العلم ِإلَــى عدم وجوب هذا اإلذن(9)، لظاهر أحاديث 
اإلحياء، وألنّ اإلحياء كباقــي المباحات كاالحتطاب، واالحتشــاش، بجامع تحصيل األمالك باألســباب 
الفعلية(10)، علــى أن اإلمام مالك يفرق بيــن الموات القريب من العمران فيشــترط فيــه إذن اإلمام، 
بخــالف الموات البعيــد؛ ألنّ «ما قرب يحتــاج ِإلَى النظر فــي تحديد حريم البلد... فــال بد فيه من 

الحكام»(11)، وقريب منه قول القاضي الحنفي أبي يوسف الذي يرى اشتراط اإلذن عند توقع الضرر.

الحضرمي، مختصر الخصال، 153. الســالمي، جوهر النظام، 103/3. الشــربيني، مغني المحتاج، 362/2. العنســي اليمني   (1)
الصنعاني، أحمد بن قاسم، التاج المذهب ألحكام المذهب، ص 143.

ابن قدامة، المغني، 162/6.  (2)
ابن بركة، الجامع، 406/2، ابن قدامة، المغني، 162/6.  (3)

ابن بركة، الجامع، 406/2.  (4)
الكندي، المصنف، 171/19.  (5)
أبو يوسف، الخراج، ص 64.  (6)

أبو القاسم، التاج المذهب، ص 144.  (7)
الطبراني، المعجم الكبير، حديث رقم 3533.  (8)

البســيوي، مختصر، ص 285. ابن جزيء، القوانين، 222، القرافي، اإلحكام، ص 111، الشافعي، األم، 230/7، عبد السالم،   (9)
قواعد، 121/2.

القرافي، اإلحكام، ص 111.  (10)
المرجع السابق.  (11)
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وقد ذكر اإلمام ابن بركة قول بعــض الفقهاء من غير اإلباضية باشــتراط أمر الحاكم في تمليك 
الموات دون تعليق بتأييد أو اعتراض(1)، بينما يرى ســماحة شــيخنا الخليلي ـ حفظه اهللا ـ األخذ بهذا 
الشرط، سّدًا لذرائع الفساد واستئصاالً لشأفة النزاع ان أفضى ترك الناس وشأنهم ِإلَى فساد ونزاع(2).

وهذ االختالف عالمة على سعة الفقه ومرونة الشريعة اإلسَالمية وصالحيتها لكلّ زمان ومكان، 
وقدرتها على رفد الحياة اِإلنَســانية باألحكام التي تحقق المقاصد الشــرعية مهما اختلفت الظروف 
البيئيــة والعمرانيــة، فإذا كان إطالق أيــدي الناس في حيازة األراضي مناســباً لألحوال الســابقة 
تشجيعاً لهم على اســتصالح األراضي وعمارتها يوم لم يكن هناك ذلك التشاّح والتنازع فإن تدخل 
الدولة هو الذي تفرضه األحوال المعاصرة، قطعاً لدابر التنازع والتشاح، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في 
مجال االنتفاع بالمباحات بين فئات المجتمع، ودرءًا لظاهرة التفاوت الطبقي غير الطبيعي بين أفراد 
األمة التي يغذيها جشــع أرباب رؤوس األمــوال العظيمة في التهام األرض الذي يــؤّدي ِإلى حرمان 
الطبقــة العامة الفقيرة من حقهم في البنــاء والزراعة، وليس في هذا اإلجــراء نقضاً لمبدأ حرية 
الملكية الفرديــة، وال عائقاً للتنمية واالســتثمار، بل هو عيــن الصواب، مراعاة لمقاصد الشــريعة 

القائمة على مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد.

على أن ثمة سبباً آخر يوجب أن يكون اإلحياء بإذن الدولة وتصريح منها وهو وجوب األخذ بأسباب 
األمن والســالمة، التي غالباً ما يتهاون في مراعاتها أولئك الذي يتعســفون في استعمال حقوقهم عند 
إقامة المنشئات الصناعية والورش المهنية والحرفية، حفظاً لألنفس واألموال والبيئة عموماً، فضًال عن 

الحاجة ِإلَى وضع التصورات والخطط المستقبلية للمرافق العامة لألّمة امتدادًا وتوسعة وتطويرًا.

ثالثاً: تحّقق العمارة:
فقد جعلت الشريعة اإلسَالمية عمارة األرض الموات ـ بأي وجه من وجوه العمارة بحسب عادة كل 
عصر ومصر وعرفهما ـ ســبيًال ِإلى ثبوت الملكية فيها، ولهذا ذهب جمهــور الفقهاء ِإلَى عدم اعتبار 
اإلحياء واقعاً بمجرد تحجير األرض بوضع عالمة عليها، أو تسويرها، أو تسويتها، أو تقطيع أشجارها، 
أو تجفيف مائها ـ مثًال ـ حّجة الدعاء ملكيتها وال سبباً كافياً لتملكها، َوِإنَما اعتبر فعل ذلك شروعاً في 
اإلحياء، وهو ليس كاإلحياء في ثبوت الملكية(3)، َوِإنَما يكــون إحياؤها بإجراء الماء عليها؛ ألنّ اإلحياء 

يكون بالماء(4)؛ لقوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * ﴾ [النحل: 65].

ابن بركة، الجامع، 406/2.  (1)
الخليلي، فتاوى المعامالت، ص 376.  (2)

د أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، ص 112، باقر الصدر، اقتصادنا ص 71. محم  (3)
الكندي، المصنف، 170/19.  (4)



د. علي بن هالل بن محمد العبري 373حماية األرض والثروات الطبيعية

فضًال عن أن مجرد التحجير ال يحقّق مقصود الشــارع الحكيم من اإلحياء وهو توفير الطعام، 
واألحكام الشــرعية جاءت لإلعمال ال لإلهمال، فإذا كان اإلحياء ثبت بأعلى مراتب الحكم الشرعي 
وهو الوجوب الذي يفيده األمر اإللٰهي ﴿ Ò Ñ ﴾ المتجه ِإلَى الناس كلهم «فإن قيام فرد من 
المكلفين بحجر جزء من األرض مع عجزه عن عمارتها هو منع لغيره من األفراد عن تحقيق مقصود 
الشارع، وكلّ فعل مشــروع ال يحقّق مقصد الشارع يعود على مشــروعيته بالنقض ولو كان في أصله 
مشروعاً، وال ريب أن التحجير وســيلة والزراعة أو البناء مقصوده، فإذا تقاصر عن تحقيق مقصوده 
صار غير مشــروع، فقصد الشــارع من حيازة األرض وتثبيت الملكية فيها هــو عمارتها بالزراعة أو 

البناء أو االنتفاع بها منفعة متحقّقة، ال مجرد االستيالء عليها.
فالتحجيــر ال يثبت حقاً ِلمن قام به علَى تلك األرض وال يصّح منه أي تصرف فيها قبل إحيائها 
كبيع أو هبة أو رهن أو غير ذلك فهو باطل وغير ثابت شــرعاً؛ ألن هــذه التصرفات ال تثبت ِإال في 
ـ : «ليس  المملوكات، والموات قبل إحيائه غير مملوك، قال ســماحة شــيخنا الخليلــي ـ حفظه اهللا 
لِإلنَسان أن يبيع ما لم يتملكه، واألرض قبل إحيائها ليســت متملكة ألحد إن كانت مواتاً، فال يحقّ 
لمن منحت له أن يبيعها حتى يحييها بوجه من وجوه اإلحياء، أّما منح الدولة لها ِإلَى أحد بعينه فال 

يعدو أن يكون إذناً باإلحياء»(1).

رابعاً: القدرة على اإلحياء:
يشــترط أن يكون مقدار األرض المقطوعة بقدر ما يســتطيع المقطع إحياءهــا(2)؛ ألنّ العمارة 
واالنتفاع هما القصــد من اإلقطاع، فال يصّح أن تبقى األرض غير مســتغلة وال منتفعاً بها، وألن في 
إعطــاء الجهة الممنوحة أكثر من قدرتهــا على اإلحياء فيه حرمان لآلخرين مــن أراض أباحها اهللا 
ابتداءً لكل من يقدر علــى إحيائها واالنتفاع بها، فضًال عن التأثير الســلبي الذي يتركه عدم إحياء 
أراض واســعة، وموزعة في أماكن عديدة من الدولة، على اقتصاد األمة وموارد الدولة، بل وتعطيل 

لنعم اهللا تعالى التي سخرها لِإلنَسان.
من أجل ذلك جاء حكم آخر يســلب التحجير مشــروعيته، وهو ســحب ما عجــز المحتجر عن 
إحيائــه من األرض، بعد مضي ثالث ســنين من القيام بالتحجير أو اإلقطــاع، فما أحياه خالل تلك 
المدة ملكه، ومــا عجز عن إحيائه يبقى على اإلباحة األصلية يســتوي فيها هو وغيره(3)؛ لقوله ژ : 
«عادي األرض هللا ولرسوله، ُثم لكم من بعده، فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لِمحتجر حق 

فتاوى المعامالت، ص 377.  (1)
أبو يوسف، الخراج، ص 62. الشافعي، األم، 269/3. ابن قدامة، المغني، 473/5.  (2)

المراجع السابقة.  (3)
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بعد ثالث سنين»(1)، وألنّ مرور هذه المدة دون إعمارها دليل على أنه ال يريد إعمارها بل تعطيلها، 
فبطل حقه، وتعود ِإلَى حالها مواتاً(2).

وقد طبق الخليفة الفاروق ƒ هذا النظام، فاسترجع جزءًا من األرض التي أقطعها الرسول ژ 
ا لم يســتطع إحياءها كلها(3). وعمًال بهذا الشــرط يجب وضع القــدرات المادية  بالالً المازنــي لَم
واإلمكانــات العملية في االعتبار عند إقطاع األرض(4)؛ ألنّ العمارة واالنتفاع هما القصد من اإلقطاع، 
وألنّ في إعطاء الجهة الممنوحــة أكثر من قدرتها على اإلحياء حرمانــاً لآلخرين من أراض أباحها 

اهللا ابتداءً لكل من يقدر على إحيائها واالنتفاع بها.
هذا، وقد تحدث العمارة في األرض ومع ذلك ال تثبــت الملكية في األرض فقد يتعارف جماعة 
من الناس على عمارة أرض دون تملكها لســبب ما، فـ«إن زالت العمــارة فليس لهم في البقعة بعد 
ذلك شيء، وإن سبقوا ِإلَى البقعة فهي لهم دون غيرهم، وإن سبق إليها رجل فإنه يعمرها كيف شاء 
فتكون له منافعهــا ومضارها»(5)، وال ريب أن هــذه الصورة من عمارة األرض يمكــن العمل بها في 
االســتثمار في المجال الزراعي والعقاري؛ ألنهــا تبقي األرض في حكــم األرض الموات، وفي ذلك 
تقليل لألضرار المتوقعة على سيادة الدولة واســتقرارها األمني واالقتصادي واالجتماعي من تمليكها 

للمستثمر األجنبي.

خامساً: مراعاة المصالح العامة:
ونعني بذلك أن يكون اإلحياء فــي األراضي التي ال تؤثر على المصلحة العامة، وال تضر بالغير 
فــردًا كان أو جماعة أو بالمجتمع كله أو باألمــة في مجال من مجاالتها الرئيســة، فال يصّح توزيع 
األراضي التي قد تحتــاج إليها الدولة إلقامــة المرافق العامــة، أو التي تمثل مــوردًا هاماً للناس 
كمنابت الــكأل التي يحتاج إليهــا الناس إلطعــام دوابهم، ومثلهــا أرض المعــادن كالنفط والملح 
ونحوهما، أو األراضي القريبة من مجاري قنوات المياه الجوفية؛ ألنّ ما كان من مرافق البلدة، فهو 
حق أهل البلدة، وفي اإلقطاع إبطال حقهــم، وهذا ال يجوز(6)، وإذا حدث إحياء في أرضهم تبيّن بعد 
ذلك أنها تؤثّــر على المصالح العامــة، نزعت الملكيــة الخاصة منها، وعــوض صاحبها التعويض 

العادل، شأنها في ذلك شأن كلّ ملكية خاصة تتعارض مع المصلحة العامة.

رواه أبو يوسف، الخراج، ص 69.  (1)
الكاساني، بدائع الصنائع، 194/6، الشافعي، األم، 46/4.  (2)

أبو يوسف، الخراج، ص 69.   (3)
الشافعي، األم، 269/3، ابن قدامة، المغني، 473/5.  (4)

أبو العباس النفوسي، القسمة وأصول األراضين، ص 202 - 203.  (5)
الشافعي، األم، 265/3. الكاساني، بدائع الصنائع، 194/6.  (6)
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سادساً: مراعاة الحقوق والمصالح الخاصة لألراضي المملوكة ملكية الخاصة
ـ (حقوق االرتفاق) ومنها ـ على ســبيل المثال ال الحصر ـ حق المرور وحق الشرب  والموسومة ب
وحق المســيل والحريم وغيرها من الحقوق، فحق التملك، في األصــل، مطلق إذا ما التزم المكلف 
باألحكام الشرعية، لكن قد تطرأ ظروف وأســباب، تجعل بقاء هذا الحقّ مطلقاً، يفضي ِإلَى مآالت 

ونتائج غير مقصودة شرعاً من إباحة حق التملك.
وقد عمل بهذه التدابيــر الخليفة الفاروق ƒ حيث منع أهل مكة من التوســع في البناء الذي 
يضّر بالحجيج؛ «ألنّ عرصات مكّة للحجيج ينزلون فيها، وال ينبغي استغاللها والتوسع فيها لمصلحة 

أفراد معدودين، أو حجزها عن حجاج بيت اهللا الحرام»(1).

وعموماً، فــإن العالقة بين حــق اإلحياء والحقــوق العامة والخاصــة الثابتة تنظمهــا المبادئ 
التشريعية العامة والقواعد الكلية والفرعية التي استنبطها الفقهاء من النصوص التشريعية الجزئية 
والكلية، ومنها ـ على ســبيل المثــال ـ قاعدة (الضرر وال ضــرار) فهذه القاعدة مــن أكثر القواعد 
إعماالً في أحــكام إحياء الموات واالنتفاع بالحقــوق الخاصة والعامة، ومن األمثلــة التطبيقية لهذه 

القاعدة مجرى السيل وتغيير مجراه، يقول اإلمام نور الدين السالمي(2):

الــســـــيـــــول ــول  ــح ـــ ت ال  تـســــيـلوقــيــل  ما  حيث  المجـــاري  عن 
فـال أرض  علـــى  الســـيل  أتى  مـعــــزالفلو  يصـرفـــوه  أن  ألهلــهـــا 
للـمـوضــــع صرفـــه  أرادوا  واســــمـعولـــو  فافهم  منه  أتاهـــم  وقد 
ضــــرر بـــرده  ليـــس  يكـــن  النـظـروإن  فـــي  ذاك  يجـــوز  لغيـــره 
ارتـفــــع هاهنـــا  المانـــع  يـقـعألّنمـــا  بالغيـــر  الضر  خـــوف  وذاك 
الـســــيـل وفيها  أرضـــاً  يجـــري الكثيـــر منـــه والـقـلـيـلومشـــتر 
ســلـمــا إن  ــده  ــس ي مـــن أن يضـــر غيـــره فيـأثـمــــافــجـــــائــز 

ومــن األمثلة على الدفع إذا كان حدوث الضرر متوقعاً، ويغلب عن الظن وقوعه، منع حفر اآلبار 
قرب عيون األفَالج ومجاريها، الذي يؤدي ِإلَى استنزاف مياهها، أو تدنّي مستوى تدفقها، أو تسربها 

ِإلَى باطن األرض، أو ِلما يصيبه من ضرر عام بالمجتمع.
فنجد أن قاعــدة «ال ضرر وال ضــرار» قاعدة أصيلة في اإلســَالم، قادرة علــى تلبية حاجة ما 

تحتاجه األمة في مجال الملكية وحقوقها على المستويين الفردي والجماعي.

القرشي، أوليات الفاروق، 243/1.  (1)
جوهر النظام، 105/3.  (2)
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سابعاً: أن ال تكون هذه األرض الموات سبق إحياؤها
بــأن ظهرت فيها بعض معالــم اإلحياء، كآثار الســواقي وغيرها، فإن كان ســبق إحياؤها وكان 
مالكها معلوماً وكان يقصد تملكهــا، فال يجوز إحياؤها من قبل غيره؛ ألنه تعد ال يثبت حقّا، أما إذا 
لم يقصد تملكها، َوِإنَما االنتفــاع بها في وقت مخصوص ثُم تركها، فيجوز ِلمن جاء بعده أن يحييها 
بقصد َتملّكهــا(1)، وأما إذا ســبق إحياؤها وعادت مواتــاً، وكان مالكها مجهوًال، فقــد أجاز الفقهاء 

للفقراء االنتفاع بها دون تملكها(2).

٭ ٭ ٭
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يقصد بالملكية العامة لألرض أن يكون المالك لها المجتمع ومنفعتها للجميع، وأساس اعتبارها 
ملكية عامــة كونها منفعة لكل النــاس، ألن في تملك بعضهــم لها واختصاصهم بهــا يلحق الضرر 

باآلخرين، وما كان منفعته عامة فملكيته عامة(3).
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿:واألصل فــي مشــروعية الملكيــة العامة قولــه تعالــى
Å ﴾ [البقــرة: 29]، وقول النبّي ژ : «الناس شـــركاء في ثالث: في الكأل والماء والنار»(4)، 
مة الشــيخ أبو العباس النفوسي اشــتراك الناس في منافع هذه  وفي رواية «والملح»، ويرى العال

األشياء دون ملكها(5).
وسواء أكان اشتراك الناس شراكة ملك أم شراكة منافع؛ فجميع ما في األرض جعله اهللا تعالى 
للناس جميعاً، دون تمييز بينهم، وال يخرج من هذه الملكية العامة إال ما استأثر به فرد بعينه بسبب 
عمل يقوم به؛ كالثمار المقطوفة من الشــجر العام أو الملتقطة مــن األرض أو الماء المنفصل عن 
عينه أو موضعه بســبب آدمي، أو صيد لحيوان، أو إحياء ألرض كما مّر. وتنقسم هذه األراضي ِإلى 

قسمين: األراضي المملوكة ملكية عامة، واألراضي المملوكة للدولة.

السالمي، المرجع السابق، 519/4.  (1)
السالمي، جوابات اإلمام السالمي، 522/4.  (2)

غازي عناية، األصول العامة لالقتصاد اإلسالمي، ص 303.  (3)
أبو داود، سنن، رقم 3477.  (4)

القسمة وأصول األراضين، ص 238.  (5)
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وهي أراضي المرافق العامة(1)، التي تعود منفعتها ِإلى الناس جميعاً(2) بصورة مباشرة بدون قيد 
أو شــرط ِإال ما حددته الشريعة اإلســالمية لكل مرفق من حيث أسلوب اســتعماله والمحافظة عليه 
وكيفية التصرف فيه، أو ما تسنّه الدولة من قوانين تهدف ِإلى تنظيم استخدامها وإدارتها والجهات 
المشرفة عليها، كالمساجد والمصليات، ومدافن الموتى، والطرق، واالستراحات، واألسواق، وميادين 
الســباق، وســاحات األفراح، وأماكن تجفيف الثمار، ورمي النفايات ومخلفات البناء، وقنوات الري، 

وأحواض تجميع مياه األمطار والسيول، ومرابط الدواب.

ا يحتاج إليه المجتمع في كلّ عصــر وكل بيئة، تمنع طبيعتها من أن  فهذه المرافــق، وغيرها ِمم
تقع تحت التملك الفردي، كونها من مقومات الحواضر البشرية عبر العصور، فكل أرض أقيم عليها 
مرفق عام، أو ما في حكمه، تصبح أرضاً مملوكــة ملكية عامة خرجت بها من دائرة األرض الموات، 
إن كانت قبل إنشــاء المشــروع مواتاً، أو كانت مملوكة ثُم انتقلت ِإلى ملك عام بسبب من األسباب 
الناقلة للملكية، وال يصــّح التصرف فيها تصرفاً يفــوت على الناس منافعهــا، أو يضعهم في ضيق 

وحرج شديدين.

وقد حوى الفقه اإلســالمي جملة من األحكام الكلية والفرعية، التي تنظم المرافق العامة، وما 
أحكام الطرق، والمســاجد واألســواق وغيرها إال جزء من ذلك النظام البديع الذي لم تصل إليه 

العقول البشرية والنظريات المعاصرة ِإال حديثاً.

وحيث إن إقامة المرافق العامة من واجبات الدولة متى توفــرت اإلمكانات المادية(3)، كان من 
الواجب عليها أن تراعي، عند اختيــار األراضي إلقامة المرافق، القواعد التــي تحكم الموازنة بين 
المصالح والمفاســد، كقاعدة: «درء المفاســد أولى من جلب المصالح»، وقاعدة: «الضرورة تقدر 
بقدرها»، وأصل العام: «النظر في مآالت األفعال»، فإذا كانت المصلحة ضرورية وعامة والمفســدة 
المرافقــة محتملة أو ممكن معالجتها فعلــى الدولة إقامة هذا المرفق، بخالف ما لو تبين تســاوي 
المصلحة والمفســدة، أو غلبة الثانية على األولى، كما أن عليهــا أن تراعي طبيعة األرض التي يقام 
عليها المرفق وما يحتاج إليه من حقوق االرتفاق شأنه في ذلك شأن حقوق ارتفاق الخاصة، بل أكثر 

منها، ألنّها تحقق مصلحة عامة، والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة.

المرافق: مفردها مرفق، وهو ما استعين به، كالمغتسل ونحوه. ابن منظور، لسان العرب، 119/10.  (1)
أمــا األراضي الموقوفــة للمصلحة العامة أو لجهــة محددة من جهات البر، فغالباً ما تكون قد ســبقت فيهــا المكية الفردية   (2)

فحبسها مالكها لتصير منفعتها للجهة التي حبست من أجله.
علي العبري، مدى سلطة الدولة في رعاية البيئة، رسالة دكتوراة غير منشورة، ص 157.  (3)
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تقــّدم الدولة خدمات كثيرة وفــي مجاالت عديــدة، فالدولة توفّر األمن فــي المجتمع وتحمي 
البالد من العدوان، وتبني المرافق العامة الصحية والتعليميــة واألمنية واإلدارية والطرق والموانئ 
والمطارات وغيرها، وتقوم على تشــغيلها واإلشراف عليها، والشــك أن توفير المستلزمات والعاملين 

في هذه القطاعات يتطلب توفير أموال كبيرة وميزانيات ضخمة.

ا يعني أن تكون  وعليه فإن الدولة بحاجة ِإلَى ما يؤمن لها تلك المــوارد المالية الالزمة، ِمم
لها أمالكها الخاصة غيــر تلك األمالك العامة التي ينتفع بها الناس، ومنها األراضي التي تملكها 
الدولة «األمة» ملكية تامة كشخصية حكمية اعتبارية يمثلها الحاكم(1)، يتصرف فيما تملكه الدولة 
تصرف األشــخاص الحقيقيين استغالالً واستثمارًا، وبيعاً وشــراءً وهبة ضمن حدود مصلحة األمة، 
وقد بدأت ظاهــرة ملكية األراضي مع ظهور الدولة في المدينة عصر الرســالة، وحركة الفتوحات 

فيما بعد.
ومن خالل االطالع على كتب الفقه وعمارة األرض فإن األراضي المملوكة للدولة هي:

أوًال: األراضي المفتوحة:
عرف الفقه اإلســالمي ما ســّمي باألراضي المفتوحة بفعل حركة الفتوحات اإلســالمية، وتشمل 
األراضــي المفتوحة عنوة، واألراضــي المفتوحة صلحــاً، واألراضي التي جال عنهــا أصحابها خوفاً، 
واألراضي الصوافي، واألراضي الموات، وقد بحث الفقه اإلســالمي حكم كلّ قسم من هذه األقسام، 
في كتب الفقه عموماً، وفي كتب األموال والخراج. وتطرق الفقهاء ِإلَى ملكيتها؛ فمنها ما اتفقوا على 
اعتبارهــا ملكية عامــة، ومنها ما اختلفوا في ملكيتهــا ملكية خاصة أو عامة، وهــل هي من األمالك 

العامة أو من أمالك الدولة الخاصة(2).

وليس القصد من ذكر أراضي الفتوحات في هذه الورقة سرد أحكامها التفصيلية، َوِإنَما اإلشارة 
ِإلَى تطور الفقه اإلسَالمي ومرونته وقدرته على مراعاة البيئات المكانية والظروف الزمانية وتطور 
الحياة اِإلنَســانية، يدلّنا على ذلــك ما فعله الخليفة الراشــد عمر بن الخطاب من عدم تقســيم 
أراضي الســواد من العراق على المقاتلين، وإبقائها في أيدي مالكها، مقابل أداء نسبة من إنتاجها 

يؤّدونه للدولة.

الزرقاء، المدخل الفقهي، 263/3.  (1)
الكندي، المصنــف، 107/19، غازي عناية، األصول العامة لالقتصاد اإلســالمي، ص 314. الصــدر، اقتصادنا، ص 419 وما   (2)

بعدها، النظام االقتصادي في اإلسالم، ص 235.
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فهذا التصرف من الخليفة الثاني ƒ يكشــف عن فهم عميق آليات ســورة الحشر الواردة في 
الفيء، فقد قال لمن اعترض على عدم تقســيمه على الفاتحين: «كيف أقسمه بينكم وأدع من يأتي 

بعدكم؟! فأبقي تلك األراضي في أيدي أصحابها المالكين لها قبل الفتح ووضع الخراج عليها»(1).
وقد ضمــن هذا التدبير الحكيم للمســلمين موردًا عامــاً ودائماً، وفي الوقــت ذاته حفظ ألهل 
البالد األصليين مصدرًا للرزق، وذلك هو العدل والرحمة الذين جاء بهما اإلسالم لِإلنَسانية كلها، 
مة اإلباضي الكبير الشــيخ محبوب بــن الرحيل (القرن الثاني الهجري)  يؤكد ذلك ما ورد عن العال
في رّد الصوافي التي أخذها الملوك من أهلهــا ظلماً، فقد روي عنه ـ نقًال عن كتابه ـ أنه قال: «إن 
كانت صوافي جاهلية هرب أهلها عنها فهي للمســلمين عامة، قسمها ِإلى اإلمام يصنع فيها ما يشاء 
من الحقّ والعدل والقسمة للفقير والغني وابن السبيل وغير ذلك من أبواب البر المعروف، وأما إن 
كانــت من صوافي الملوك التي أخذوها من الناس ظلماً فتلك ال يســع الدخــول فيها وال في قبضها 

وترد ِإلى من أخذت منه»(2).

ثانياً: األراضي المحمية:
الحمى: نوع من أنواع التدبير الشرعي الذي جعله الشارع بيد الدولة األراضي الموات واألراضي 
العامرة عمارة طبيعية بالمراعي والغابات لالنتفاع بها لغرض محدد، فتنتقل من اإلباحة العامة ِإلى 

ملكية الدولة(3).
وكانــت أول صورة من صور الحمى في اإلســالم ما ثبت عن النبّي ژ أنــه حمى أرض النقيع 
لتكون مرعى للخيل الغازية في ســبيل اهللا، وقال ژ : «ال حمى ِإال هللا ورسوله»(4)، قال الشوكاني: 
«قال الشــافعي: يحتمل معنى الحديث شــيئين أحدهما ليس ألحد أن يحمي المســلمين ِإال ما حماه 
النبّي ژ ، واآلخر معناه إال على ما حماه عليه النبّي ژ  .  فعلى األول ليس ألحد من الوالة بعده أن 

يحمي، وعلى الثاني يختّص الحمى بمن قام مقام رسول اهللا ژ وهو الخليفة خاصة»(5) . 
ثم حمى عمــر ƒ أرضاً إلبل الصدقــة حتى يتّم صرفهــا ِإلَى جهاتها الشــرعية المحددة(6)، 

وبظاهر الحديث السابق أخذ فقهاء اإلباضية فقالوا: «ال َيجوز ألحد أن يحمي أرضاً وال شجرًا»(7).

النظام االقتصادي في اإلسالم، ص 236.  (1)
الكندي، المصنف104/19.  (2)

د علي القري، مقدمة في األصول العامة في االقتصاد اإلسالمي، ص 87. محم  (3)
صحيح البخاري، رقم2370.  (4)

الشوكاني، نيل األوطار، باب الحمى لدواب الخيل.  (5)
أبو عبيد، األموال، ص 375.  (6)

الكندي، المصنف، 169/19.  (7)
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ولعلّ ما ذهب إليه هذا القول مبعثه درء المفسدة المترتبة على تعسف الحكام في استعمال هذا 
الحــق، فيقومون بحماية األراضي الخصبة والموارد الطبيعية لمصالحهم الشــخصية باســم الدولة 
والمصلحــة العامة، كما كان يفعــل بعض العرب فــي الجاهلية من تحديد أماكــن مخصصة لرعي 
ماشيتهم دون ســائر قومهم، فجاء الحديث الشريف، ليلغي ما كان ســائدًا عند العرب وليبقي حق 

الحمى هللا ورسوله متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
على أن إضافة هذا الحق هللا ورســوله ِإنَما شــأنه في ذلك شــأن ســائر الحقــوق العامة التي 
أضيفت هللا ـ جلّ جالله ـ ولرســوله ژ وذلك لعظيم خطرها وشــمول نفعها؛ وإّال فإن األرض كلها 
ملك هللا تعالــى، وما الناس إال مســتخلفون فيها، ورســول اهللا ژ لم يحم األرض لنفســه، وإنما 
لمنفعة المســلمين، فإذا اقتضت المصلحة العامة حماية جزء من األرض الموات أو األرض العامرة 

بالمراعي والغابات أو بعض المواقع االستراتيجية وجب على الدولة القيام بذلك.
فمعنى الحديث الشريف يتسع لهذا التصرف؛ ألن علة الحكم تحقيق مصلحة األمة، وحيث كان 
تحقيقها يتوقف على األخذ بنظام الحمى وجب األخذ به. وهذا ما يشــير إليه جواب الخليفة الراشد 
عمر ƒ عندما ســأله رجل من المســلمين معترضاً: «يا أميــر المؤمنين، بالدنــا قاتلنا عليها في 
الجاهلية وأسلمنا عليها في اإلسالم، عالم تحميها؟» فأجابه عمر: «المال مال اهللا والعباد عبد اهللا، 

واهللا لوال ما أحمل عليه في سبيل اهللا ما حميت من األرض شبرًا في شبر»(1).

ثالثاً: عمارة األرض الموات:
كان للدولة نصيب وافر من إحياء األراضي واســتصالحها، وعمارتها، منذ القرن األول الهجري 
وإلى اليوم، وذلك بســبب حاجة الدولة ِإلى مصادر لألموال لتنهض بالوظائف الملقاة على عاتقها، 
فالبنى التحتية يحتاج إنشــاؤها ِإلَى مبالغ طائلة، كما أن تشــغيلها واالنتفاع بها، وصيانتها يستلزم 
أمواالً كبيرة، فضًال عن متطلبــات الدفاع واألمن ونفقات الموظفين، وهــذا كله يفرض على الدولة 
اســتغالل الموارد المتاحة، وفي مقدمتها األراضي الموات الصالحة للزراعة، التي يعجز األفراد عن 

استصالحها وزراعتها، بسبب التكاليف التي تتطلبها.
وهذا اإلحياء تقوم به الدولة إما استقالالً بنفسها فتخطط، وتنفذ، وتتكفل بجميع التكاليف 
واألعباء من ماليــة الدولة، وفي هذه الحال فإن األراضي المســتصلحة وكل ما يرتبط بها من 
قنوات وأفــالج وآالت ومبان وإيرادات تعود ملكيتها للدولة نفســها، ففي عهد اإلمام ســيف بن 
سلطان اليعربي جرى «حفر سبعة عشر فلجاً... وغرست في ناحية الباطنة من المبسلي [نوع من 

المرجع السابق.  (1)
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التمر]» ثالثون ألف نخلة، ومن النارجيل ســتة آالف وغرســت أشــجار مجلوبة من البحر [من 
خارج ُعمان] «مثل الورس والزعفران، كما تم جلب ذباب [حشرة]»(1)، ومن أهم المشاريع التي 
أقيمت في تلك الفترة مشــروع فلج البزيلي غربي بلدة ضنك، في عهد اإلمام ســيف بن سلطان 
مة إبراهيم بن سعيد العبري المفتي  ـ (قيد األرض) ويذكر سماحة الشيخ العال اليعربي الملقب ب
الســابق للســلطنة في كتابه بأنّ ذلك الفلــج «كان من أغــزر أنهار ُعمان ماء وقــد كان يزرع 
الحنطة والســكر وكثير من أجنــاس البقوالت مثل الحلبــة والحمص والبصل وما شــابهه من 
الخضــروات» ثــّم قــال: «وكنت وقفــت في بلــد المســفاة على كتــب من اإلمــام 5 لهذا 
ا يرسله إليه هذا المصلح من  ن له فيها ما يصل لديه من الحنطة والسكر ِممالشيخ 5 (2) يبي
محصول ذلك النهر لكني ال أقوم اآلن بحفظ العدد علــى اليقين وهو كثير جدًا، ولو بينته هنا 

لشك في ذلك كثير من الناس نظرًا ِإلى الحالة الحاضرة»(3).
هذا، وقد يتم ذلك اإلحياء بالمشاركة بين الدولة من جهة واألفراد أو الجماعات من جهة 
أخرى، وتكون تكاليف المشروع وغلته حســبما يتفق عليه الطرفان المشاركان، وغالباً ما يكون 
للمشارك قســم من ملكية األرض، ونصيبها من الماء، حيث يتم االتفاق بين الدولة والقبيلة أو 
الجماعة من الناس على استخراج المياه الجوفية بواسطة شقّ القناة المسماة: «الفلج»، على أن 
يتم تمويل المشروع بالمشاركة، وبعد تدفق الماء تقسم األرض المراد استصالحها ونصيبها من 

الماء بين الطرفين بحسب النسبة التي تم االتفاق عليها(4).
ورّبما يأخذ اإلحياء ـ أيضاً ـ أسلوب كراء األرض بنسبة من محصولها، مثل ما فعل عمر بن 
عبد العزيز ƒ ، إذ أمر أحد والته بدفع األرض الصافية ِإلَى من يزرعها بالنصف، أو بالثلث، 
أو بأقلّ من ذلك، وإن لم يجد فليدفعها ِإلى من يزرعها مجاناً، بل أمره في آخر األمر أن ينفق 

عليها من بيت المال وال يتركها خراباً ومواتاً.
ومــع أن الفقهاء قالوا بجــواز تصرف الحاكم فــي أراضي الصواف وما فــي حكمها التي 
تملكها الدولة بيعاً وتأجيرًا ومنحاً، فإن قول اإلمام أبي ســعيد الكدمي بعدم بيع أراضي الدولة 
ِإال إذا كان حفــظ الدين والدولة متوقفيــن على ذلك(5) هو ما ينبغــي أن يصار إليه في عصر 
العولمة والتجارة المفتوحة ويستعاض عن البيع بالتأجير، وفق الشروط والضوابط والقيود التي 

الحجري، نظام األفالج في ُعمان ودوره في التنمية، ص 38.  (1)
د بن يوسف العبري. يعني به والي اإلمام على والية ضنك الشيخ محم  (2)

العبري، الشيخ إبراهيم، تبصرة المعتبرين، نسخة مصورة من مخطوطة بخط علي بن سالم الدغاري، ص 36 - 37.  (3)
العبري، تبصرة المعتبرين، ص 36 - 37. الحجري، نظام األفالج في ُعمان ودوره في التنمية، ص 38.  (4)

الكندي، المصنف، 120/19.  (5)
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تحفظ المصالح العامة متــى احتاجت ِإلى تغطيــة النفقات الضرورية لحمايــة البالد وتوفير 
الحاجات الضرورية التي يجب عليها توفيرها لألمة.

وللباحثين في تناولهم في تقسيم الملكية العامة طرائق مختلفة، فمنهم من قسم الملكية العامة 
ِإلى قســمين: قســم مملوك ملكية عامة، وقســم مملوك من قبــل الدولة، ومنهم مــن اعتبر جميع 

الملكيات العامة ملك للدولة باستثناء األوقاف، ومنهم من ال يرى للدولة أي ملكية.
وال يخفى أن هذا الخلط ناشــئ من أن الملكية العامة وملكية الدولــة بينهما تداخل، فالدولة 
«هي المشرفة والمراقبة على معظم أو كل ما يقع داخل الملكية الجماعية» ولكن تبقى للدولة صفة 
المالك الحقيقي لبعض األموال العامة التــي تنفق منها في وجوه اإلنفاق العام «وهذا التداخل ربما 
حمــل بعض الباحثين ِإلى الخلط، خلطــوا بين الملكيتين، فجعلوا جميع األراضي ـ باســتثناء أراضي 
الملكية الخاصة ـ ملكاً للدولة، مستدلين على ذلك بإقطاع الرسول ژ األراضي والمعادن لعدد من 
المسلمين بوصفه حاكماً؛ ألنه لم يكن يملك ما أقطعه ملكية خاصة له، وكذلك بالنسبة للخلفاء من 
بعــده، فإن الخلفاء الراشــدين من بعده كانــوا يقطعون النــاس لفهمهم أن الصحــاري، والجبال، 
والموات، مملوكة للدولة»(1). لكن ذلك التداخل ال يلغي الفرق بين الملكيتين في نقطتين أساسيتين، 
وهما االســتثمار ونقل الملكية: فمن حيث االستثمار فإن «الملكية العامة توجه إلشباع حاجات مجموع 
األمة وتحقيــق مصالحها العامة كبناء المؤسســات التعليميــة والصحية، أما ملكيــة الدولة فيمكن 
اســتثمارها في المصالح العامة والخاصة على حد سواء؛ فبوســع ولي األمر تخصيص بعض األموال 

لذوي الحاجة من األفراد بخالف األولى».
ـ «إن ما يدخل في نطاق الملكية العامة ال يجــوز لولّي األمر نقل ملكيته  ومن حيــث الملكية ف
ِإلى األفراد ببيع أو هبة أو نحــوه، خالفاً لما يدخل في ملكية الدولة إذ يجــوز فيها وفقاً لتقدير 
ولّي األمر»(2). وممــن يرى ـ قديماً ـ وجــوب الفصل بين ملكيــة الدولة والملكيــة العامة الفقيه 
ا عظمت به البلوى اعتقاد بعض العوام أن أرض النهر  ــبكي، فقال: «ِمم الشــافعي تقي الدين الس
ملك بيت المال، وهذا أمر ال دليل عليــه، َوِإنَما هو كالمعادن الظاهــرة ال يجوز لإلمام إقطاعها 
وال تمليكــه...» ِإلَى أن قال: «...ولو فتح هذا الباب ألدى ِإلى أن بعض الناس يشــتري أنهار البلد 
كلها ويمنع بقية الخلق عنها، فينبغي أن يشــهر هذا الحكم، ليحذر من يقدم عليه كائناً من كان، 
ويحمل األمر على أنها مبقاة على اإلباحة كالموات، وأن الخلق يشــتركون فيها، وتفارق الموات في 

أنها ال تملك باإلحياء...»(3).

جامعة القدس، النظام االقتصادي، ص 238.  (1)
المرجع السابق.  (2)

رفيق المصري، أصول االقتصاد اإلسالمي، ص 49. نقله عن: السيوطي، الحاوي للفتاوي، 180/1، ط. دار الكتاب العربي.  (3)
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وقد استقر الوضع في معظم قوانين األراضي المعاصرة على اعتبار جميع األراضي المنفكة عن 
الملكية الخاصة وملكية الوقف مملوكة للدولة، ففي السلطنة نص قانون األراضي الصادر بالمرسوم 
السلطاني رقم80/5 سنة 1980م في المادة الخامســة منه على أن: «جميع أراضي السلطنة مملوكة 
للدولة فيما عدا األراضي المســتثناة بنّص خاص في هذا القانون»، وهــو ما ورد في المادة 8 التي 
نصت على أنه: «تستثنى من أراضي الدولة األمالك الموقوفة وما تثبت ملكيته لألفراد الُعمانيين أو 
يملك لهم طبقاً ألحكام هذا القانون»(1)، وبهذا القانون أصبحت جميع أراضي السلطنة محمية بحكم 
القانــون، وال ُيمكن ألي فرد أو أســرة أو أي جهة كانت أن تباشــر إحياء أرض وفــق القول الفقهي 
المســتند ِإلى أحاديث اإلحياء، بل ال بد من موافقة الجهات المختصة وفق القوانين السارية لتمليك 

األراضي وكيفية إعمارها.
والخالصة: أن كلّ ما يتعلــق بحماية األرض وعمارتها هو من صالحيات الدولة واختصاصاتها، 
فعلى عاتقها تقع مهمة تخطيط األراضي، بحيث يتّم مســح األراضــي ومعاينتها، ومن ثم بيان صفة 
اإلحياء التي تتناســب مع هذه األرض أو تلك، فما يصلح للزراعــة ال يصلح للبناء، وما كان صالحاً 
للبناء أو للصناعة مثًال، ال ينبغي أن يزرع ألن اســتصالحه للزراعة أكثر كلفة منه للبناء، ومما يدلّ 
على اهتمام حكام ُعمان قديماً بعمارة األرض وفق تخطيط سليم وتنفيذ أمين ما ذكره سماحة الشيخ 
إبراهيم العبري في بعض كتاباته بأن اإلمام ســلطان بن سيف اليعربي كتب ِإلى واليه على ضنك أن 
يختار قسماً من األراضي الموات التي سوف يرويها فلج البزيلي لزراعة قصب السكر، ويختار أرضاً 

أخرى إلقامة مائة معصرة لقصب السكر(2).

٭ ٭ ٭

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (188) الصادرة في 1980/2/16.  (1)
لألسف لم أتذكر عند كتابة هذا البحث المكان الذي توجد فيه هذه الوثيقة، وعسى أن أتذكرها وأظفر بها قريباً.  (2)
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أجاز اإلسَالم ثبوت الملكية الفردية على الثروات الطبيعية، وجعل أحقية تملك الشيء لمن سبق 
إليه، فقال ‰: «من سبق ِإلى شيء لم يسبق إليه فهو أحقّ به».

إال أن الشــارع الحكيم استثنى من مشــروعية التملك الفردي باإلحياء واالستباق ما كان وجوده 
ضرورياً للناس، ال يســتغني عنــه أحد منهم، فقال ‰: «الناس شــركاء في ثــالث: الماء والنار 

والكأل»، وجاء في رواية أخرى ذكر «الملح»(1).
فهذه األمور األربع التي ذكرها الحديث الشريف فيها إشارة ِإلَى كلّ الثروات الطبيعية:

ففي ذكر الماء إشارة ِإلى الثروة المائية في األودية واألنهار والبحار وجوف األرض.
وفي ذكر الكأل إشارة ِإلى الثروة النباتية في األودية والجبال واألراضي التي ال يملكها أحد.

وفي ذكر النار إشارة ِإلى مصادر الطاقة في مواقعها الطبيعية كالبترول والغاز.
وفي ذكر الملح إشارة ِإلى الثروة المعدنية الموجودة في األرض.

وذكر هذه األمور األربع ليس على ســبيل الحصر، َوِإنَما ألنها كانت من الضروريات المعروفة 
في ذلك الوقت في جزيرة العرب، وبالتالي فكل ما ال يســتغني عنه أحد من الناس في عصر من 
العصور وفي أي بيئة من البيئــات، يصبح ثروة طبيعية مملوكاً ملكية عامــة ينتفع به جميع الناس 
بحســب حاجاتهم من غيــر أن يملكوا أصلهــا ومواقع وجودها، وســنتحدث عن هــذه الثروات في 

المطالب التالية:
المطلب األول: الثروة المائية.

المطلب الثاني: الثروة النباتية والحيوانية.
المطلب الثالث: الثروة المعدنية.
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يتوزع المــاء من حيث وجوده في الكرة األرضية ِإلى ثالثة أقســام، هي: المياه الســطحية 
والمياه الجوفية والميــاه الجوية الموجودة فــي الغالف الجوي، وحكم هــذه المياه في وضعها 

د بن أحمد، اإلقناع، 23/2. الشربيني الخطيب، محم  (1)



د. علي بن هالل بن محمد العبري 385حماية األرض والثروات الطبيعية

الطبيعــي أنها مباحة للناس جميعاً لقوله ژ : «الناس شــــركاء في ثالثــــة: في الماء والكأل 
والنار»(1)، وألنه من الضروريات التي ال يســتطيع اِإلنَسان االســتغناء عنها، فكان ال بد عقًال أن 

يكون مباحاً، وحقاً مشاعاً(2).
أما إذا انتقلت من وضعها الطبيعي بفعل بشري َتحويًال عن َمجرى أو حبساً في موضع، ففي هذه 

الحالة تكون قد انتقلت من حكم اإلباحة ِإلى حكم الملكية الخاصة، وتفصيل ذلك ما يلي:
أوًال: الميـــاه المملوك ملكيـــة عامة: وهي كلّ مــاء لم يحــرز، وال يجري فــي ملك أحد، 
وال يختّص به أحد من الناس، ويشــمل مياه األنهــار واألمطار واألودية والعيــون والغدران واآلبار 
والحياض المحفورة والمعدة في الصحراء وعلى الطرق للشرب وسقي الماشية، والمياه المتجمعة 
في األراضي، ومياه البحــار، والمياه الجوفية قبــل انتقالها وجريانها في األفــالج، أو نزفها من 
اآلبار، فهذه المصادر ماؤها مملوكة ملكية العامة، لكلّ أحد أن ينتفع بمياهها، شرباً، وسقياً، ورياً، 
وبناءً واغتساالً، وأي وجه من وجوه االستعمال واالستهالك، وال يجوز منعها عن أحد، وال بيعها على 

وضعها األصلي المباح(3). 
ثانياً: الماء المملوك ملكيـــة خاصة: وهو كل ماء انتقــل ِإلى حيازة فرد أو أكثر بســبب من 
أســباب الحيازة، كالنهر المتفرع من النهر العظيم بفعل اِإلنَســان وجهده(4)، والعيون واألودية التي 
تعتمد عليها القرى والحقول، والبلدان للشرب والســقي، وتتوقف عليها حياة واستمرار هذه الجهات 
المنتفعة بها، واآلبار، واألفَالج، التي شقّت في باطن األرض، واألفَالج التي تستمّد ماءها من العيون 

واألودية السائلة(5).
فهذا القســم من الماء قد أصبح ملكاً خاصاً لمن تســبب في كريه وتدفقه، وجريانه، ولذلك 
ثبت ِلمن حازه كامل التصّرف فيه، فردًا كان أو جماعة، ِبحسب ما يتفقون عليه وما يتراضون به من 
القســمة والمهايأة(6)، وال يجوز لغير الحائز لهذا الماء أن يتعدى بوجه من الوجوه االستعمال سوى 
االنتفاع به للشرب وسقي الماشية، وما ال يضّر بالمالك وماله، وفي حدود ما تعارف عليه أهل البلد 

أو الحي، المالكين للماء(7).

رواه ابن ماجه.  (1)
النفوسي، القسمة، ص 501.  (2)

انظر: البسيوي، مختصر، ص 252، أبو يوسف، كتاب الخراج، ص 97. النووي، روضة الطالبين، 304/5. ابن جزي، القوانين   (3)
الفقهية، ص 222. ابن قدامة، المغني، 476/5.

البسيوي، مختصر، ص 252. أبو يوسف، الخراج، ص 97، ابن قدامة، المغني، 478/5.   (4)
البسيوي، مختصر، 2 525، النووي، روضة، 304/5، ابن جزي، ص 222.  (5)

النفوسي، القسمة، ص 501. ابن قدامة، المغني، 479/5 وما بعدها. النووي، روضة، 311/5.  (6)
البسيوي، مختصر، ص 252، ابن قدامة، 482/5.  (7)
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ا تســتحدثه  أما حماية هذه الثروة فإن األنهار العظيمة واألودية والبحيرات، وما في حكمها ِمم
الدولة نفســها من مصادر للمياه، ومــا يرافق تلك المصــادر من قنوات، وخزانــات وغيرها، فمن 
اختصاصات الدولة المباشــرة، وذلك ألنّ هذه المصادر مشــتركة بين الناس كافة، والمنفعة فيها 
عامة، فإهمالها وعــدم االهتمام بها رعاية وصيانة قد يؤدي ِإلى ضرر فــادح وعام، وما كان كذلك 

فتدبيره وإدارته من واجبات الدولة، أو اإلمام حسب تعبير الفقهاء(1).
أما بالنســبة لمصادر الميــاه الخاصة، فحمايتها مــن قبل الدولة تظهر اإلدارة في اإلشــراف 
واإلدارة غير المباشــرتين ويتجليان في حمل أصحاب هذه المصادر علــى صيانتها وحفظها وإصالح 
المتضّرر منها، إذا ما اختلفوا أو تقاعســوا عن القيام بذلك، وفــي الفصل في الخالفات والدعاوى 
التي تقع بين المالكين، ويفشــلوا في حلها وتســويتها بينهم، حيث تتولى ســلطة العدالة ممثلة في 
قضــاة الدولة النظر في بينــات وحيثيات القضايا المدفوعــة إليهم، ومن ثُم الفصــل فيها بأحكام 
ــنة، ومــا تعارف عليــه الناس في كل حــوزة من أعراف وســنن معتبرة في الشــريعة  القرآن والس
اإلســَالمية، وتوثيق حقوق المالكين للماء حســب النظام الســائد والمتبع، والمتعارف عليه، وكتابة 
صكوك البيع والشــراء، وما يتم من توزيع وقســمة الماء بين الورثة الذين تــؤول إليهم من تركة 
المتوفّى(2)، وليس في هذا التدخل من قبل الدولة تضييقاً على مّالك المياه الخاصة، فباإلضافة ِإلى 
حقّ الدولة في العمل على اســتقرار العالقــات االقتصادية واالجتماعية بين المالك أنفســهم، فإن 
ملكيتهم للمياه ليســت ملكية مطلقة، فإنّ للملكية وظيفة اجتماعية وِإنَسانية، ومن هذه الوظيفة حق 
الناس جميعاً في االستعمال الشــخصي منه، يقول اإلمام الســالمي 5 (3): «فإن للناس في األنهار 

حقوقاً يأخذونها بال استئذان من أصحاب الماء».
وفي ضوء المســتجدات المعاصرة، وما طرأ على مصادر المياه من تغيرات مثيرة للقلق، بسبب 
استنزافها، فإن الدراســات والبحوث في مجال المياه تلح على وجوب أن يكون للدولة موقف حازم، 

وإشراف مباشر على المصادر الخاصة للمياه(4).
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ولى اإلسَالم الثرروة النباتية عناية كبرى فجاءت اآليات الكريمة تنبه اِإلنَسان ِإلى هذه الثروة 
 ± ° ¯ ® ¬ «ª © ﴿ :التي ال غنى لِإلنَســان عنها، قال اهللا تعالى

السرخسي، المبسوط، 175/23.  (1)
البسيوي، مختصر، 287، أبو يوسف، الخراج ص 95، العوتبي، الضياء، 233/18، الحجري، نظام األفالج ص 53.  (2)

جوابات اإلمام السالمي، 275/4.  (3)
الشقصي، إدارة األفالج، ص 117 - 120، الحجري، نظام األفالج، ص 102.  (4)



د. علي بن هالل بن محمد العبري 387حماية األرض والثروات الطبيعية

 &  %  $  #  "  !  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²
 7 65 4 3 2 1 ❁ / . - , +* ) ( '

8 9 : ﴾ [النحل: 5 - 8].

ودعا اإلســَالم ِإلى إطعامها وســقيها، وعدم إيذائها، والرفق بها عند اســتعمالها ورحمتها عند 
ذبحها، وإلى المحافظة عليها فحرم المســاس بها لغير حاجة، واعتبر إتالفها من مسببات استحقاق 
ســخط اهللا تعالى، فقد روى أبــو هريرة أنّ رســول اهللا ژ قال: «بينا رجل بطريق، اشـــتّد عليه 
العطش، فوجد بئراً فنـزل فيها، فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال 
الرجل: لقد بلغ هـــذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ منـــي، فنـزل البئر فمأل خفه ماء، 
فسقى الكلب، فشكر اهللا له فغفر له». قالوا: يا رسول اهللا، وإن لنا في البهائم ألجرًا؟ فقال: «في 

كل ذات كبد رطبة أجراً»(1).
وعن أبــي هريرة قال: قال النبّي ژ : «بينما كلب يطيـــف بركّية، كاد يقتله العطش، إذ رأته 

بغي من بغايا بني إسرائيل، فنـزعت موقها، فسقته فغفر لها به»(2).
وفي مقابل ذلك فإن اإلســاءة ِإلــى البيئة وما فيها من أحياء مدعــاة ِإلى التعذيب في نار 
بت امرأة في هرة، ســـجنتها  جهنم والعياذ باهللا. فعن أبي هريرة أنّ رســول اهللا ژ قال: «ُعذ
حتى ماتت، فدخلت فيها النار، ال هي أطعمتها وال ســـقتها إذ حبستها، وال هي تركتها تأكل 

من خشاش األرض»(3).
ونهى عن كلّ ما يؤدي ِإلــى انقراض الثروة الحيوانية، ومن ذلك النهي عن إخصائها، فعن ابن 

عمر قال: «نهى رسول اهللا ژ عن إخصاء الخيل والبهائم»، وقال ابن عمر: «فيها نماء الخلق»(4).
ونهى عــن إزهاق أي روح في غير فائدة فقال: «ما من ِإنَســـان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير 
حقها إال ســـأله اهللا 8 عنها يوم القيامة»، قيل: يا رســول اهللا وما حقّها؟ قال: «حقها أن يذبحها 
ن أزهق روحة  فيأكلها وال يقطع رأسها فيرمي به»(5)، وســيقف هذا العصفور يوم القيامة شاكياً ِمم
عبثــاً فعنه ژ قال: «من قتل عصفوراً عبثاً عّج ِإَلى اهللا يوم القيامة يقول: يا رب إن فالناً قتلني 

عبثاً ولم يقتلني منفعة»(6).

صحيح البخاري، الحديث رقم 2466، صفحة 423.  (1)
صحيح البخاري، رقم 3267.  (2)
صحيح البخاري، رقم 3482.  (3)

مسند اإلمام أحمد، 24/2، رقم 4769.  (4)
الحاكم، المستدرك، رقم 7574.  (5)

البيهقي، السنن الكبرى، 73/3، رقم 4535.  (6)
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كما ورد عنــه ‰ «نهيه عن قتــل النملــة والنحلة والهدهــد والصــرر»(1)، وغيرها من 
المخلوقات الحية؛ ألن قتلها من غير حاجة وهدف ُيعــد عبثاً(2) وتصرفاً ينم عن الالمباالة نحو 
مخلوقات ال تضر باِإلنَســان، بل تنفعه علم تلك المنفعة أم لم يعلمها، إذ ليس في الكون شيء 
مخلوقــاً عبثاً، بل لحكمة ربانية، وفائــدة، حتى تلك الكائنات التي تبــدو أنها ضارة أو مؤذية، 

فيها من المنافع لِإلنَسان لم يكن يعلمها إال حديثاً وال يزال يجهل الكثير.

وقد أوجب الفقهاء الغرامة والحبس على الذي يقتل كلب الراعي وكلب الصيد والقطط إذا 
لم يطلع أربابها بما تلحقه به مــن ضرر، ولم ينذرهم بقتلها، وجعل بعضهم قيمة الكلب ثمانية 

دراهم وبعضهم أربعين درهماً، وقيمة القط أربعة دراهم وبعضهم جعله ثمانية عشر درهماً(3).

فاإلســَالم يوجه الناس ِإلى التعامل مع هذه المخلوقات من منطلق االنتفاع بها على الوجه 
المشــروع، مع المحافظة عليها، ليس بعدم قتلها والعبث بها فحســب، بل والعمل على تنميتها، 

وتكثيرها حتى ال يتهددها الفناء واالنقراض بسبب طارئ خارج عن المألوف والحد الطبيعي.

وقد حمى(4) ژ أرضاً تسّمى «النقيع» خصصها مرعى للخيل المعدة للجهاد والغزو، وحمى 
الخليفة الفاروق ƒ منطقتي الربذة والشــرف إلبــل الصدقة والفقراء من المســلمين الذين 
يكســبون أرزاقهم من الماشــية، ومنع من ســواهم من المســلمين من االنتفاع بمراعي هاتين 
المنطقتيــن(5). وليس مــن تعليل لفعل الرســول ژ ، وفعل اإلمام عمر فــي الحمى إال مصالح 
المســلمين الدينية والدنيويــة، ولما كان األمر كذلــك فالحكم قابل ألن يتوســع العمل به في 

مجاالت أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك(6).

هذا، وال يفوتنا التذكير بالثــروة البحرية، وقد امتن اهللا على عباده بذكر نعمة البحر وما 
حوى من نعــم ال تعد وال تحصى، وذكر منها مــا كان معروفاً لدى العرب فقال 4 في ســورة 
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اإلمام الربيع، الجامع الصحيح رقم 64.  (1)
العوايشة، األحاديث الواردة في حماية البيئة، ص 115.  (2)
المحيولي، سالم بن خميس، فواكه البستان، ص 204.  (3)

قــال الماوردي: حمى المــوات: هو المنع من إحيائــه إمالكاً، ليكون مســتبقى اإلباحة لنبت الكأل ورعي المواشــي. األحكام،   (4)
ص 185.

صحح البخاري بشرح فتح الباري 175/6.  (5)
ابن قدامة، المغني، 447/5، الكندي، بيان الشرع، 171/37.  (6)
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وما قلناه فيما يجب اتخاذه لحماية الثروة الحيوانية والنباتية من تدابير وإجراءات نؤكده 
هنا، فسفن الصيد العمالقة التي تجرف بشــباكها اآللية الضخمة كل ما تالقيه في سيرها من 
كائنات بحرية صغيرها، وكبيرها، وبكميات هائلة، وفي جميع األوقات بال اســتثناء، يحتم ســنّ 
التشــريعات القانونية التي تقيــد حقّ اإلباحة المطلق فــي صيد البحر، انطالقــاً من القاعدة 
الفقهية الثابتة باســتقراء النصوص الشــرعية العامة والخاصة «ما ال يتــّم الواجب ِإال به فهو 

واجب»، وقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
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لم يكن نصيب الثروة النباتية من اهتمام اإلسَالم وتشريعاته بأقل من الثروات األخرى، 
ــنة إجراءات عمليــة وتدابير وقائية للمحافظة على الثــروة النباتية، فمن  فقد وردت في الس
الواردة في تحريم صيد الحرم وقطع شجره، وهو تشريع قصد منه المحافظة  ذلك األحكام 
على مظاهر الحياة البرية في هذه األراضي، إذ لو تركت مباحة النقرضت واختفت الحيوانات 
واألشــجار البرية بسبب أعداد الحجيج الذين يأتون كلّ عام ألداء مناسك العمرة والحج بما 
يقومــون به من صيد للحيوانات وقطع لألشــجار. فــكان هذا تدبير شــرعي للمحافظة على 

البيئة. مكونات 
ونهى النبّي ژ عن عقر الشــجر وهو قطعه من أصوله، ويكفي اِإلنَسان أن يأخذ شيئاً من 
فروعه إذا احتاج إليه، ألنه عصمة للدواب في الجدب(1)، وتوعد فاعل ذلك بالعذاب في اآلخرة، 

فقال ژ : «من قطع سدرة صّوب اهللا رأسه في النار»(2).
وقد حمل عدد من الفقهاء النهي على الكراهة، قال: «كره بعض قطع الشــجر المثمر كان 
ســدرًا أم غيره، ونســب هذا التكريه ِإلَى محبوب ـ رحمة اهللا عليه ـ وهو مذهب منير بن النير 
وعزان بن الصقر. وفي األثر: قال: أخبرني ســعيد بن محرز عن محمد بن هاشم أو من يثق به 
أن منير بن النير نزل ِإلَى هاشم بن غيالن وكان يقطع لجمل منير السدر، ويقول منير للقطاع 
أكثروا، فقال له محمد بن هاشم أو غيره: أليس يكره قطع السدر؟ قال: ِإنَما يكره ما خرج من 
السدر، وأما أشــياء الناس فال. ومعنى قوله: ما خرج من الســدر، أي: ما خرج من األمالك، 
بدليل قوله وأما أشياء الناس فال، ومعناه: أن أشياء الناس التي يملكونها فأمر ذلك إليهم، ما 
شــاؤوا قطعوا وما شاؤوا أبقوا، أما ال تكريه ففي الســدر الخارج عن أمالكهم وإنما كره هؤالء 
قطع الخارج عن أمالك الناس من الشــجار المثمرة لما في ذلك من قطع انتفاع الناس، فإن 

الصنعاني: المصنف، 201/5.  (1)
رواه أبو داود، سنن أبي داود، الحديث رقم 5239.  (2)
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الناس ينتفعون بمثل ذلك وربما يستغني بعضهم عن االقتيات بغيره فكان في قطعه إضاعة لهذه 
المصلحة، وذهب بعضهم ِإلى تحريم القطع لمثل ذلك»(1)، وجاء في مختصر اختالف الفقهاء: 
«أجاز اإلمام أبو حنيفة والثوري قطع السدر، وكرهه قوم ونهوا عنه إال ما كان في زرع مفسد له 

فإنهم أباحوه»(2).
وليس معنى اختصاص الســدر بالذكر جواز قطع ما سواه من األشــجار، فجميع األشجار مفيدة 
ولها وظيفة بقاء الحياة، َوِإنَما ذكر الســدر على وجه الخصــوص ألنه «ينبت في الصحارى، ويصبر 
على العطش، ويقاوم الحــر، وينتفع الناس بتفيؤ ظالله واألكل من ثمــاره، إذا اجتازوا الفيافي في 

سفر أو في رحلة أو في بحثهم عن الكأل والمرعى»(3).
ومهما يكن من أمر فإن طريقة قطع األشجار لالنتفاع بها في البناء أو الطاقة، أو االصطالء، 
ليســت كما كانت في الســابق، ففــي الماضي كانت المنشــار اليدويــة والفأس هما الوســيلتان 
الوحيدتــان لذلك، أما اليوم، وبفضل التقــّدم العلمي والتقني، فإن بإمــكان فرد واحد أن يقضي 
ـ بالمناشير الكهربائية ـ على غابة من األشجار في أيام معدودة، بل ويمكنه أن يقتلع منها األشجار 
من تحت التربــة بما يملك من معدات وآليات، فلو لم تتخذ اإلجراءات للحّد من قطع األخشــاب، 

وتخضع مناطق معينة للحظر الكلي عن القطع، لما بقي في بعض الدول من شجرة وال نبتة(4).

á«fó©ªdG  IhôãdG  :™HGôdG  Ö∏£ªdG

المعادن جمع معدن، جاء في لســان العرب: «عــدن فالن بالمكان يِعدن ويعــُدُن عدنا وعدونا: 
أقام، ومركز كل شيء معِدنه... قال: ومنه المعِدن، بكسر الدال، وهو المكان الذي يثبت فيه الناس؛ 
ألن أهله يقيمون فيــه وال يتحولون عنه، قال الليث: المعِدن مكان كل شــيء يكون فيه أصله ومبدؤه 
نحو معدن الذهب والفضة واألشياء، وفي حديث بالل بن الحرث: «أنه أقطعه معادن القََبليّة؛ العادن: 
المواضع التي يســتخرج منها جواهر األرض»(5)، كمجلس ـ اســم للمكان الــذي خلق اهللا تعالى فيه 
الجاهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس، وسمي معدن لعدونه، أي إقامته، يقال: عدن بالمكان 

أي أقام، ويسمى المستخرج منه معدناً(6).

السالمي: العقد الثمين، ج 4، ص 195.  (1)
الرازي: مختصر اختالف الفقهاء، 391/4.  (2)

الفقي، ركائز التنمية المستدامة، وحماية البيئة، ص 24.  (3)
العبري، مدى سلطة الدولة في رعاية البيئة، ص 120.  (4)

لسان العرب، 277/13.  (5)
السالمي، معارج اآلمال، 24؟/154.  (6)
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هذا، والثــروة المعدنية ال تقل أهمية في هذا العصر عن الثــروات األخرى، فهي المادة الخام 
للصناعة، فإذا كانت المعادن في العصور السابقة تســتخرج ألواني الطبخ وأدوات الحراثة والقتال 
وبعض االســتعماالت األخرى، فإنها اليوم الثروة التي تتحكم في الحضــارة المعاصرة، وبها تتفاوت 
الــدول قوة وضعفاً، وإذا كان عدد العناصــر المعدنية المعروفة ـ قديمــاً ـ ال يتجاوز عددها أصابع 

اليد، فإنها اليوم تتجاوز المائة عنصر.
وقد نبه القرآن الكريم ِإلى هذه الثروة الحيوية، فجاء ذكر الحديد في ســورة ســميت باسمه، 
قال تعالى: ﴿ - . / 0 1 2 3 ﴾ [الحديد: 25]، واهتم المسلمون بالصناعات 

المعدنية، وبرعوا في صناعة السبائك المختلفة..
وكان للفقهاء دور في بيان حكم ملكية المعادن من خالل تقسيمها ِإلى قسمين: ظاهرة وباطنة، 
وهو تقســيم فقهي مبني على طبيعة المعدن وما تحتاجه من عمل بشري إلبراز خصائصه المعدنية، 
فالمعادن الظاهرة هــي: «المواد التي ال تحتاج ِإلــى مزيد عمل وتطوير لكي تبــدو على حقيقتها، 
ويتجلى جوهرهــا المعدني، كالملح والنفط مثــًال..»، والمعادن الباطنة هــي: «كل معدن احتاج في 

إبراز خصائصه المعدنية ِإلى عمل وتطوير، كالحديد والذهب..»(1).
وإذا علمنا أن األرض ال تخرج أن تكــون مملوكة أو غير مملوكة، فإن جمهور الفقهاء(2) يرون أن 
جميع المعادن الظاهرة، والمعادن الباطنة القريبة من سطح األرض والباطنة المستترة في األراضي 
الموات، «ال تملك باإلحياء وال يجوز إقطاعها أحدًا من الناس وال احتجازها»، بل تبقى ملكية عامة، 
ال يستأثر أحد بمنافعها دون غيره وال بمنابعها، َوِإنَما يجوز لكل فرد أن يأخذ من مواردها المعدنية 
وفقاً لحاجته، ألن النبّي ژ أقطــع أبيض بن حمال معدن الملح، فلما قيل له إنه بمنزلة الماء العّد 
فرده... قال ابن عقيل: «هذا من مــراد اهللا الكريم وفيض جوده الذي ال غنــى عنه، فلو ملكه أحد 
باالحتجاز ملك منعه فضاق على الناس، فإن أخذ العوض عنه أغاله فخرج عن الموضع الذي وضعه 

اهللا من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة»(3).
ومن الفقهاء من أجاز لألفراد تملك المعادن الباطنة المســتترة إذا توصل إليها بالحفر وقصد 
التملك كإحياء الموات(4)، واعترض هذا القول «بأن النص التشــريعي القائل: «من أحيا أرضاً فهي 
له» يحصر مشــروعية اإلحياء في األرض، والمعدن ليس أرضاً»(5)، وبنــاء على هذا االعتراض «فإن 

الصدر، اقتصادنا، ص 468، الشربيني الخطيب، مغني المحتاج 372/2، ابن قدامة، المغني 571/5.  (1)
الشربيني الخطيب، مغني المحتاج، 372/2، ابن قدامة، المغني، ج 572/5، الصدر، اقتصادنا، ص 475.  (2)

ابن قدامة، المغني، 572/5.  (3)
مغني المحتاج 372/2 وابن قدامة، المغني 572/5.  (4)

الصدر، اقتصادنا، ص 468.  (5)
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المناجم ال يســمح للفرد تملك عروقها وينابيعها المتوغلة في األرض، َوِإنَمــا تخضع لمبدأ الملكية 
العامة، وأمــا تملك الفرد للمادة المعدنية في األرض بالقدر الذي تمتــد إليه أبعاد الحفرة عمودياً 
وأفقيــاً فهو موضع الخالف، فقــول أجاز منح الفرد حــق تملك المعدن في تلك الحــدود، إذا كان 
المعدن باطناً مســتترًا، والقول اآلخر يعطي الفرد حق تملك ما يستخرجه من المادة المعدنية وهو 

أولى باالستفادة من المعدن، واستخدام حفرته في هذا السبيل من أي شخص آخر(1).
أما إذا ظهر المعــدن الجامد، في أراضــي الملكية الخاصة؛ ففي قول بــأن ذلك المعدن ملك 
لمالك األرض» ألنه ملك األرض بجميع أجزائها وطبقاتهــا بخالف ما إذا كان معدن جارياً كالنفط 

والقار، فالراجح أنه ملكية عامة؛ ألنه ليس من أجزاء األرض(2).
ومهما يكــن من أمر، ففي العصر الحالي، الذي أصبحت الموارد المعدنية تمثل الخام 
للصناعات جليلها وحقيرها رخيصها وثمينها، فإن الثروة المعدنية ال ينبغي أن يختلف في أن 
في  تتجلى  فإن حمايتهــا  األمر كذلــك  كان  وإذا  االعتباريــة،  بشــخصيتها  للدولة  ملكيتهــا 
وأماكن  اإلمكان، لمعرفــة كمياتها ومقاديرها  باطنها قدر  استكشــافها في ظهر األرض وفي 
التي تراعي  المســتقبلية  لتنفيذ الخطط  بيانات عامة تكون جاهزة  وجودها، وإعداد قاعــدة 
الشــريعة لتحقيقها، ومن ثم وضع  التي جاءت  األولويات وفق قاعدة «المصالح الضرورية» 
إستراتيجية طويلة المدى لالنتفاع بها، في الحاضر والمستقبل، من غير استنزاف يؤدي ِإلى 

القادمة منها. حرمان األجيال 

٭ ٭ ٭

المرجع السابق.  (1)
ابن قدامة، المغني، 573/5، الحطاب، مواهب الجليل، 335/2، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، 25/2.  (2)



د. علي بن هالل بن محمد العبري 393حماية األرض والثروات الطبيعية

á``°UÓ`îdG

ا سبق بيانه ِإلى أن اإلســَالم أولى األرض وثرواتها الطبيعية عناية كبيرة، فناط  نخلص ِمم
باألمة ممثلــة في الدولة مهمة حمايــة األرض والثروات، وحدد كيفية عمارة األرض واســتغالل 
ثرواتها بما يؤدي ِإلى االنتفاع بها بطريقة تحقق أقصى درجــة ممكنة من العدالة في التوزيع، 
وتحافظ على بقائها ألقصى مدة ممكنــة، وجعل لتملكها طرقاً واضحة وهذا يتطلب مجموعة من 
اإلجراءات، وفي مقدمتها التخطيط الســليم، والتنظيم الدقيق وإعداد قاعدة بيانات عامة تكون 
جاهزة لتنفيذ الخطط المستقبلية التي تراعي األولويات وفق قاعدة «المصالح الضرورية» التي 
جاءت الشــريعة لتحقيقها، فضًال عن تهيئة البيئة المناســبة التي تشــجع النــاس على العمل 

والسعي في عمارة األرض.
وال يغيــب عن البــال دور المبــادئ العقدية، والمثــل األخالقية، والقيــم االجتماعية، في 
المحافظــة على الثروات الطبيعية، فما من آية أو حديث ورد فيه ذكر لنوع أو أكثر من مكونات 
البيئة، أو بيان حكم تكليفي يحدد ما يجب على المكلف االلتزام به في تصرفاته مع مكوناتها، 
إال وكان ذلك الذكــر أو الحكم ممزوجاً، ومقرونــاً بذكر قيمة ِإيَمانيــة، أو خصلة من خصال 
الخير قصد الشــارع الحكيم من المكلــف التحلي به، وتطبيقها ســلوكاً في حياتــه في بيئته، 

وعالقته بمكوناتها الحية وغير الحية.
وال ريب أن نشر القيم اِإليَمانية والخلقية، يوفر على الدولة كثيرًا من التكاليف والنفقات 
المضاعفة، التي تضطر ِإلى إنفاقها إلدارة األجهزة الرقابية المكلفة بحماية األرض والثروات، 
وإلزالــة اآلثــار المترتبة على تصرفــات الناس ومخالفاتهــم للقوانين واألنظمــة، بل ويجعل 
المجتمع نفســه يتولى هذه الرقابة بصورة تلقائية، بدافع من الشــعور بالمسؤولية، والتواصي 

بالحق والخير.

٭ ٭ ٭
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المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم بحاشــية المصحف الشــريف، وضعه محمد  ـ  1
فؤاد عبد الباقي.

األصفهاني، أبو القاســم الحســين بن محمد، الذريعــة ِإلى مكارم الشــريعة، تحقيق  ـ  2
ودراسة: أبو اليزيد العجمي، دار الوفا، المنصورة، ط2، 1408هـ ، 1987م.
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أستاذ العلوم السياسية ـ المركز القومي للبحوث االجتماعية 
والجنائية، بمصر
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المــاء هو أصل الحياة، وهــو من أعظم النعم التــي أنعم اهللا بها على خلقه فــي الدنيا، ومن 
أفضــل المنن التي يمتن بهــا عليهم في اآلخرة أيضــاً. واألدلة على ذلك كثيرة الــورود في القرآن 
 ﴾ x w v u t s r q p o ﴿ :الكريــم، ومنها قولــه تعالــى
[ق: 9]. ومنها أيضاً أن الماء آية من آيات اهللا التي تدعو للتفكير والتأمل في كيفية االستفادة منه في 
 I H ﴿ :ري العطش، وفي إنبات مزروعات وثمار مختلفة المذاق والشــكل والرائحة، قال تعالى
 [ Z Y X W ❁ U T S R Q P O NM L K J

\ [ ^ _ `g f e d c b a ﴾ [النحل: 10،  11]. ومن 

اآليات كذلك ما يدلّنا على أن الماء من نعيم الجنة، وأن الحرمان منه نوع من العذاب، قال تعالى: 
﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ².. ﴾ [األعراف: 50].

ورد ذكر الماء في القرآن الكريم ضمن خمســمائة آية، توضح معانيه وأنواعه وأوعيته ومجاريه 
ة، وكلمة «نهــر» و«أنهار» وردتا  ين مرواســتخداماته المتعددة. فمثًال؛ وردت كلمة «ماء» ثالثاً وســت
ة، وكذلك وردت كلمات مثل «العيون» و«الينابيع» و«المطر» و«البرد» و«الغيوم»  اثنتين وخمســين مر
و«الرياح» عشــرات المرات في القرآن الكريــم، إلى جانب مئات األحاديث النبوية الشــريفة التي 
اشــتملت على توجيهات قيمة في كيفيــة التعامل مع المياه والمحافظة عليها وترشــيد اســتخدامها 
واإلفادة منها. ويرتبط المــاء بالبيئة ارتباطاً عملياً وثيقاً في أغلب ســياقات وروده في آيات القرآن 

نة النبوية الشريفة. الكريم، والس
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وألهمية الماء على هذا النحو، قررت أحكام الشريعة اإلسالمية أن ملكية الماء من حيث األصل 
يجب أن تكون عامة، وأن يكون حقّ االنتفاع به لكلّ الناس دون تمييز بينهم. وحرمت الشريعة أيضاً 
احتكار الماء ـ ضمــن تحريمها االحتــكار عامة ـ ونهت عن إفســاده، وقيدت التصــّرف فيه بالبيع 
والشراء؛ وذلك عمًال بقول الرسول ژ : «الناس شركاء في ثالث: الماء، والكأل، والنار». وصنف 
الفقهاء «مرفــق المياه» ضمن المرافق العامــة التي يجب أن تنهض بها الدولــة من حيث حمايتها 
وتوفيرها وتنقيتها وتوزيعها توزيعاً عادالً، على أن يشــاركها في القيام بهذه المهمات أبناء المجتمع، 
والموسرون منهم خاصة؛ إما بدعم ميزانية هذا المرفق، أو بالمشاركة مباشرة في توفير الماء وفق 
نظام «األسبلة»، أو «الصهاريج»، أو القنوات، أو «اآلبار» الموقوفة لوجه اهللا تعالى لتيسير الحصول 

عليه للذين يحتاجونه حيثما كانوا.
وتحفل مصادر الفقه اإلسالمي بكثير من التفاصيل المتعلقة بتنظيم المياه، وتطهيرها والتطهّر 
بها، وترتيب إجراءات ســقي النبات، والحيوان، والطير، ناهيك عن اإلنسان، مع مراعاة االعتبارات 

البيئية والمحافظة عليها في جميع األحوال.
وتوســعت اجتهادات الفقهاء في مســائل المياه على مر الزمن، وفي مختلف أصقاع المجتمعات 
اإلسالمية. وكلما قلبنا في صفحات التراث اإلســالمي، أو نقبنا في تجارب أمم الحضارة اإلسالمية 
وشــعوبها، وجدنا رصيدًا هائًال من اآلداب والقواعد التي تنظم مرفــق الماء، وتوضح كيفية إدارته: 
جلباً، وتنقية، وتخزيناً، وتوزيعاً، وحفظاً، وتنمية لمصــادره. ويلفت النظر أن الفقهاء كانوا يراعون 
في اجتهاداتهم ما نســميه بلغتنا المعاصرة مبدأ «االســتدامة» في كلّ تصّرف مــن التصرفات التي 

تجري على استعمال الماء.
وبفضل التوجيهات الواردة في القرآن العظيم، وفي أحاديث النبّي الكريم؛ وبما للماء من أهمية 
حيوية، اهتم بــه العلماء والفقهاء فــي اجتهاداتهم، والمفتين في فتاويهــم، والقضاة في أحكامهم، 

وعامة الناس وخاصتهم في تصرفاتهم واستعمالهم للماء في مختلف مناحي حياتهم.
وإذا حاولنا الســباحة في «مباحث الماء» في كلّ مصادر الفقه اإلسالمي، فالخشية من الغرق 
لن تنجي من اإلســهاب واإلطالة؛ ولهذا قصدنا إلى قصر البحث في مســألتين فقط: األولى: عامة 
تتناول المالمح األساســية لفقه المياه في العبادات والمعامالت، والثانية: خاصة تتناول فقه المياه 
وقواعد إدارتها كما تجلّت في االجتهادات الفقهية التي نمت وترعرعت حول نظام الوقف اإلسالمي، 
وعمدنا إلى رســم المعالم الكبرى لهذا الجانب من جوانب الفقه الذي أســهم إســهاماً فاعًال في 

العمران الحضاري للشعوب واألمم اإلسالمية.

٭ ٭ ٭



د. إبراهيم البيومي غانم 401فقه إدارة المياه وحماية البيئة في نظام الوقف اإلسالمي

á«fóªdG  äÓeÉ©ªdGh  á«æjódG  äGOÉÑ©dG  »a  √É«ªdG  ¬≤a  : k’hCG

:äGOÉÑ©dG  ¬≤a  »a  √É«ªdG  ``  1

«باب الطهارة» هو من أكثر أبواب فقه العبادات تفصيًال وبياناً ألحكام استعمال المياه من أجل 
«التطهر»، والنظافة البدنية/الحســية أثنــاء أداء بعض العبادات وخاصة الصــالة، والحج، وتالوة 
القــرآن الكريم. ولعلّ ظــروف الحياة االقتصاديــة واالجتماعية والبيئية في كثير مــن المناطق في 
المجتمعات اإلسالمية في العصور الســابقة هي التي دفعت أغلبية الفقهاء لإلسهاب في بيان أحكام 
المياه المتعلقة بأداء العبادات، تحرياً للدقة في توفير شــروط صّحة العبــادة؛ باعتبار أن «الطهور 

شطر اإليمان» كما قال الرسول ژ .
أما اليوم فقد زالت أغلبية الظروف التي أوجبت ذلك اإلسهاب في أغلبية المجتمعات، وأضحى 
من اليســير التحقق من طهارة الماء لدى األغلبية الســاحقة من الناس، حيث تكفلت الدولة بهذه 
المهمة عبر مؤسســات متخصصة في شــؤون المياه وكيفيات معالجتها وتقديمها وفق شروط الصحة 
والسالمة العامة. وعليه فإن ما يهّم الجمهور العام من فقه المياه في العبادات هو المبادئ األساسية 

الواجب االلتزام بها في هذا الشأن، ومجملها هو اآلتي:
أن أغلب الماء الذي يستعمله الناس في المدن واألرياف طاهر في ذاته مطهر لغيره.أ ـ  
وجوب التزام مبدأ االقتصاد وعدم اإلســراف في اســتعمال الماء لغرض الوضوء، أو أداء ب ـ  

العبادات وااللتزامات الدينية عامة. وإذا كان اإلســراف في الماء منهياً عنه في الوضوء، 
فإنّ النهي عنه أشد وأقوى في االستعماالت األخرى، باعتبار أن اإلسراف من عوامل الخلل 

في منظومة التوازن البيئي، وإهدار مواردها.
ة عدة أنواع مــن المياه يجوز اســتخدامها من أجل التطهــر ألداء العبادات (ماء ج ـ   أن ثَم

المطر ـ ماء البحر ـ الماء المتجمع من ذوبان الثلج والبرد ـ ماء النهر ـ ماء البئر ـ ماء 
العين).

االســتعاضة بالتيمم في حال تعذر وجود الماء، أو إذا كان شــحيحاً ال يكفي إال لشــرب د ـ  
اإلنسان أو الحيوان.

ال يخرج الماء عن صالحية اســتخدامه للطهارة من أجل العبــادة إال إذا خالطه ما غير هـ ـ  
لونه، أو طعمه، أو رائحته.

ة األديان في استخدام المياه.و ـ   ة األبدان مقدمة على صح صح
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بدأت النــواة األولى لفقه الميــاه في مجال المعامــالت المدنية على عهد الرســول ژ ، وذلك 
عندما حّث أصحابه للمبادرة بعمل خيري للنفع العام تمثل حينها في «وقف بئر رومة» بالمدينة المنورة 
في السنة األولى لهجرته إليها. وكان الدرس من تلك المبادرة واضحاً وهو أن «الماء» يجب أن يكون 
متاحاً بال تكلفة للناس أجمعين، فــإن تعذر ذلك، وكان ال بد من نفقات لتوفيــره، فإن مبادرات أهل 

الخير بوقفه، أو بالوقف عليه بهدف توفيره مجاناً، هو من أعظم القربات عند اهللا تعالى.
ورافــق «الفقه» تلــك التطورات في عالقــة المــاء بالحياة المدنيــة والحالــة الحضارية في 
المجتمعات اإلســالمية؛ بل إن التاريخ المعرفي للفقه اإلســالمي يوضح لنا أن اجتهادات كثيرة من 
أعالم الفقهاء في شأن «الماء» عموماً، قد ســبقت تلك التطورات المدنية والحضارية، وكانت سبباً 
من أسبابها، وذريعة أدت إلى تغذيتها بالقوة المعنوية، وبالحجج الشرعية؛ األمر الذي جعلها تحظى 

بقبول اجتماعي واسع.

بين الفقهاءُ أن للماء من حيث إمكانية تملكه حالتين:

األولى: أن يكون مملوكاً ملكية عامة في جميع مصادره الســطحية (األنهار والبحار والبحيرات 
وفروعها). وأّكدوا على أن الملكية العامة للماء هي األصل؛ لقول رسول اهللا ژ : «الناس شركاء في 

ثالثة: الماء، والكأل، والنار»، والشركة العامة تقتضي اإلباحة.
والثانية: أن يكون المــاء ملكية خاصة، وذلك بحيازته، ويكون مصــدر الحقّ في التصرف فيه 
كملكيــة خاصة هــو ما بذله حائــزه فيه من عمــل وجهد، وما يقتضيــه ذلك من نفقــات لجلبه أو 

استخراجه، أو تخزينه، أو تنقيته، ونقله، وتوزيعه، وصيانة مستلزماته وأدواته... إلخ.

وفي العصور الســابقة، كانت المصادر الجوفيــة للمياه هي أكثر مصادر الميــاه قابلية للتملك 
ملكية خاصة، وال تزال المياه الجوفية حتى وقتنا الحاضر هي أهم أنواع المياه القابلة للتملك ملكية 
خاصة، والتصرف فيها كســلعة تخضع لقوانين الســوق، أما بقية أنواع المياه فال تزال ضمن دائرة 
الملكية العامة، مع فرض بعض الرســوم على اســتخدامها في المنازل والمنشآت الخاصة والعامة، 

بهدف تغطية بعض نفقات توفيرها وتوصيلها للمستفيدين منها.

بيــن الفقهاء أيضاً أنه بثبوت ملكية الماء أو مصدر من مصادره ـ الســطحية أو الجوفية ـ فإنه 
يعتبر: إمــا حقاً من حقوق الملكية األصليــة العينية في بعض الحاالت؛ وذلــك عند حيازته ولو من 
مصدر عام للماء كنهر جاٍر أو سيل ساٍر، أو عند حيازة مصدر من مصادره الجوفية مثل بئر معين أو 

عين عذبة. وإما يصبح حقاً من حقوق االرتفاق، أو مادة لحق من حقوق االرتفاق.
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وسواء كان الماء ملكاً عينياً، أو كان حقاً من حقوق االرتفاق، فقد اعتبره الفقهاء ماالً، وأجازوا 
وقفه لالنتفاع به وتخصيصه للمصلحة العامة. وأياً كانت نوعية ملكية المياه (ملكية عينية أصلية، 
أو ملكية انتفاع عيني كحق من حقــوق االرتفاق)، فقد نظر الفقهاء إليه علــى أن له ثمناً في أغلب 
األحوال، وأنه يعتبر ســلعة اقتصادية داخلة في التداول السوقي وليست خارجة عنه. وبما أن له ثمناً 
مقدرًا بتكلفة توفيره، أو بأكثر قليًال أو أقل قليًال من تلك التكلفة، فال بد من طرف يدفع هذا الثمن 

مقابل الحصول عليه.

وقد ألقى الفقهاء على الدولة والمجتمع معاً المسؤولية األولى في توفير المياه والتكفل بجميع 
نفقاتها، أو بأغلبها، حتى تكون متاحة لمواطنيها بالقدر المناســب الحتياجاتهم، وبالنوعية الصحية 
التي تحقق مصالحهــم، وتحافظ على بيئتهم وصحتهم العامة. وقد يكون مــن يدفع تكلفة الماء هو 
المســتهلك (الهيئات واألفراد) وذلك في حاالت مخصوصة ونادرة، أو قد يكــون دافع التكلفة طرفاً 
وســيطاً يوفر الماء مجانــاً لمن يحتاجه، وهذا الطرف الوســيط لــم يكن في التجربــة التاريخية 
اإلســالمية ســوى الوقف، إلى جانب بعض أعمال الصدقات والتبرعات التي خصصها األثرياء وأهل 
الخير لتقديم المياه لذوي الحاجة إليها ســواء كانوا آدميين، أو ذوات أرواح من الدواب والبهائم، 

والطيور، أو نباتات ومزروعات.

والحاصل أن فقه المعامالت في المياه قد اســتقر على مبدأ أساســي هو أن «حّق االنتفاع 
من الماء أوســـع بكثير من حّق ملكيته». ويلخص هذا المبدأ الرؤية اإلسالمية التي استنبطها 
الفقهاء بشأن تنظيم وإدارة واستغالل المياه وتوزيعها بعدالة، باعتبارها مرفقاً حيوياً، ومصدرًا 

للنماء والتقدم.
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دفع الحرص على «عدالة توزيع المياه» إلى إنشاء ما عرف في التاريخ اإلسالمي باسم «محكمة 
المياه»؛ مهمتها النظر في المنازعات التي تنشــب بســبب المياه بين المســتفيدين منها. وكان أول 
ظهور لهذه المحكمة في مدينة بلنسية باألندلس في عهد عبد الرحٰمن الناصر سنة 318هـ ، وال تزال 

آثارها باقية، إلى اليوم.

كانت لوائح تلك المحكمة تنّص أن القاضي يجــب أن يتوجه ـ في ذلك الزمن ـ إلى المحكمة 
كل يوم خميس من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة صباحاً، لكي يستمع مع باقي القضاة 
إلى مظالم السقاة، ويحضر اجتماع الحراس الموكول إليهم حراسة السواقي. وتنتخب هيئة محكمة 
الميــاه من بين القضــاة (الرئيس ونائــب الرئيس واألعضــاء) بالتصويت، وتدور مناقشــاتها علناً. 
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وإضافة إلى اختصاص المحكمة في الفصل في المنازعات المائية، تختص أيضاً بتحصيل الغرامات، 
واإلشراف على تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام.

وتحفل سجالت المحاكم الشــرعية ـ في مختلف البلدان العربية واإلسالمية ـ بكثير من أقضية 
المياه، التي تنم عن خبرة واســعة في هذا المجــال، من المهم جدًا أن يتوفر الباحثون لدراســتها 

واإلفادة منها في استنباط حلول لمشكالت المياه في عصرنا الراهن.

٭ ٭ ٭
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ثمة عالقة تكاد تكون عضوية بين الوقف والمياه؛ حيث يكشــف لنا السجل التاريخي لألوقاف 
في مختلف البلدان العربية واإلســالمية عن تغلغل الماء في جوانب نظام الوقف جميعها منذ نشأته 
على عهد رســول اهللا ژ إلى اليوم. وليس من قبيل المصادفة أن يكون وقف بئر رومة في المدينة 
 ƒ المنورة من أوائل األوقاف التي ظهرت في عهـد رسول اهللا ژ ، فقـد روي عـن عثمان بـن عفان
أن النبّي ژ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، وكانت لرجل من بني غفارة، وكان 
يبيع منها القربة بمّد(1)، فقال: «تبعنيها بعين في الجّنة؟» فقال: يا رسول اهللا، ليس لي وال لعيالي 
غيرها، فبلغ ذلك عثمان فاشتراها بخمســة وثالثين ألف درهم، ثُم أتى النبّي ژ فقال: أتجعل لي 
ما جعلت له؟ فقال: «نعم». وفي رواية أخرى قال ژ : «من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع 

دالء المسلمين بخير له منها في الجنة؟» فاشتريتها ـ أي عثمان ـ من صلب مالي(2).
وقــد ظلّ االرتباط وثيقاً بين المــاء والعمران المدني منذ العصور الموغلــة في القدم، وأدرك 
مؤسســو المدن واألمصار اإلسالمية أهمية الماء كشــريان للحياة المدنية المســتقرة، وكان توجيه 
النبّي ژ بوقف بئر رومة نموذجاً احتذى به المســلمون في مختلــف بقاع األرض، وعلى مر العصور. 
وسجلت كتب الحكمة السياسية المـاء على رأس قائمـة تضـم ستـة شـروط ضروريـة لعمـارة المـدن، 
ة الهواء  وهي: ســعة المياه المســتعذبة، وإمكان الميرة المســتمدة، واعتدال المكان الموافــق لصح
والتربة، والقرب ممــا تدعو الحاجة إليه مــن المراعي واألحطاب، وتحصين المنــازل من األعداء 

والزعار، وأن يحيط بالمدينة سواد (أرض زراعية خصبة) تعين أهلها بموادها(3).

«المد»: نوع من المكاييل، وكان يســاوي في فجر اإلسالم، وخاصة في المدينة ربع صاع، وعند أبي حنيفة يتسع المد لرطلين   (1)
بغداديين. والمد يساوي اآلن 2185,5 جرام قمح، أي إنه يساوي 1,5 لتر تقريباً.

محمد بن علي الشــوكاني، الســيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، تحقيق: محمود إبراهيــم زايد، ومحمود أمين النواوي   (2)
(القاهرة: المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، 1404) ج 3، 313، والحديث رواه النسائي والترمذي، وأخرجه البخاري تعليقاً.

الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق الملك وسياسة الملك، تحقيق: رضوان السيد (بيروت: 1989) ص 219.  (3)
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وتؤكد األحكام الفقهية الخاصة بالوقف على أن الوقــف ال يصح إال في مال مملوك: إّما ملكية 
رقبة، أو ملكية منفعة ـ في بعض الحاالت ـ أو هما معاً.

وبثبوت ملكية الماء أو مصــدر من مصادره، فإنّــه يعتبر: إما حقاً من حقــوق الملكية األصلية 
العينية في بعض الحــاالت؛ وذلك عند حيازته ولو من مصدر عام للماء كما أســلفنا. وإما حقاً من 

حقوق االرتفاق، أو مادة لحق من حقوق االرتفاق(1).

وســواء كان الماء ملكاً عينياً، أو كان حقاً من حقوق االرتفاق، فقد اعتبره الفقهاء ماالً متقوماً، 
وأجازوا وقفه لالنتفاع به وتخصيصه للمنفعة العامة. وكما أســلفنا، فقــد توالت أوقاف المياه منذ 
بداية نشــأة نظام الوقف، وتأسى الواقفون برســول اهللا ژ في حثه على الوقف بصفة عامة، ووقف 
بئر رومة بصفة خاصة بالنســبة لمن اختاروا تخصيص ريع وقفياتهم، أو جزء منه لتوفير المياه، أو 
قيامهم بوقف مصدر من مصادرها كبئــر أو عين أو حصة مقدرة من أي من تلك المصادر، ومن ثم 

شملت أوقاف المياه أنواعاً متعددة منها:
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تكشف الخبرة العربية اإلســالمية في مجال الوقف عن أن أغلب وقفيات المياه قد انصبت على 
المصادر الجوفية (العيون، واآلبار)، إلى جانب بعض المصادر السطحية، مثل: الجداول، والنهيرات، 
والبحيرات الصغيــرة. ولم يقتصر األمر على مجرد وقف مصدر من تلــك المصادر الموجودة فعًال، 
وإنما أســهمت األوقاف أيضاً في اســتحداث المزيد منها، وذلك بحفر آبار جديدة، أو شــق قنوات 
وجداول مائية لتيســير الحصــول عليها. وكان الهــدف الغالب هو توفير المياه لالســتخدام اآلدمي 
والحيواني، وهو ما نجده بكثرة في شروط وقفيات مصادر المياه المشار إليها؛ حيث حرص الواقفون 
على تخصيص اســتعمال الماء الموقوف ألغراض محـــددة ال يجـوز الخروج عليها احتراماً لشــرط 
الواقف، وضماناً الســتمرار تحقيق المنفعــة من المياه. واألمثلة على هذا النمــط من أوقاف المياه 

كثيرة، ومنها اآلتي:
أ ـ وقف العيون: ومن أشــهر نماذجها في التاريخ العربي اإلســالمي «وقف عين زبيدة» زوجة 
هارون الرشيد، وقد وقفتها لإلســهام في إمداد مكّة بالمياه العذبة. ويذكر اليعقوبي في تاريخه أن 

حــق الملك هو الحق العيني الكامل، وجميع الحقوق األصلية األخــرى متفرعة عنه. فالملك التام هو ملك الرقبة ومنفعتها معاً،   (1)
ويتفرع عنه ملك الرقبة وحدها وملك المنفعة وحدها، وحقوق االرتفاق. وأسباب ملك المنفعة ثالثة: العقد، والوصية، والوقف. 
أما حقوق االرتفاق فتســمى الحقوق المجردة. ويعرف حق االرتفاق بأنه «حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشــخص آخر»، ومن 
أشــهر حقوق االرتفاق الشــرب والمســيل والمرور والتعلي والجوار. ولمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرزاق السنهوري، مصادر 
الحق في الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة بالفقه الغربي (القاهرة، معهد الدراسات العربية العالية، ط2، 1958) ج 1، 26 - 30.
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الســيدة زبيدة أمرت خازن أموالها بعمل ما يلزم كي تصبح العين صالحة إلنتاج المياه وانتفاع أهل 
مكة بها، ونقل عنها أنها قالت للخازن: «اعمل ولو كلفك ضربة الفأس دينارًا»(1). ويذكر المسعودي 
أن جملة ما صرف من أجل تجهيز عين زبيدة وتشــغيلها بلغ ألف ألف وسبعمائة ألف دينار ذهباً(2). 
وحسب رواية األزرقـي عـن أخبـار مكـة، فإن الســيدة زبيدة بعد انتهاء العمل وتمام المشروع قامت 
برمي المســتندات في نهر دجلة، وقالت: «تركنا الحساب ليوم الحســاب، ومن بقي عنده شيء من 

المال فهو له، ومن بقي له شيء عندنا أعطيناه»(3).
وأوقاف العيون كثيرة ومعروفة في تاريخ الوقف في بلدان عديــدة، مثل: المغرب، والجزائر(4)، 
ولكن أغلبها ما عاد لــه وجود أو أثر بعد أن عدت عليه عوادي الزمــن، وتغيرت نظم توفير المياه، 

وامتدت شبكاتها الحديثة إلى معظم األحياء السكنية في المدن والقرى.
ب ـ وقف اآلبـار: واآلبار قابلة بطبيعتها للتملك الخاص بالنظر للجهد البشــري الذي يبذل في 
حفرها وتهيئتها لالستعمال. ومن هنا جاز وقفها. ولكي تعتبر تابعة لألمالك العامة، أو محملة بحقّ 
ارتفاق مقرر للمنفعــة العامة يجب أن تكون قد أعــدت بالفعل أو قانوناً الســتعمال عام، أو لمنفعة 
عامة(5). ومن أكثر اآلبار شهرة في تاريخ الوقف بئر رومة التي سبقت اإلشارة إليها. وقد عرف تاريخ 
الوقــف كثيرًا من اآلبار الموقوفة داخــل المدن، وفى القرى واألرياف، وعلى طرق الســفر، وخاصة 
طرق الحــّج القديمــة، ومنها طريــق الحــّج اليمانــي(6)، وطريق الحــّج المصري، وطريــق الحّج 

العراقي(7)... إلخ.
ج ـ وقف «األفالج» و«الغيـــول»: أما األفالج فهي معروفة في ســلطنة ُعمــان وبعض اإلمارات 
العربية فــي منطقة الخليج، والفلج: عبارة عــن نظام لتوفير المياه لمجموعة مــن المزارعين لرّي 

اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي (مطابع بوالق، مصر) ج 2، 824 - 924.  (1)
المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق: محي الدين عبد الحميـد (بيروت: دار الفكر، 1393، 1973) ج 4، 317.  (2)
األزرقي: أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، تحقيق: رشدي صالح ملحس (مكة: دار الثقافة 1414 - 1994) م2، ص 327.  (3)

لمعرفــة نبذة عــن أوقاف عيون الماء فــي الجزائر انظر مثًال: عبد الجليــل التميمي، وثيقة أحباس الجامــع األعظم. المجلة   (4)
التاريخيــة المغاربية، العــدد 7، 1992، ص 42 - 75، حيث تظهر الوثيقــة المذكورة أن من بين وقفيات الجامع عشــر عيون 
مياه، وعشر بحيرات. أما في المغرب انظر مثًال: أوالد علي عبد السالم، والغلبزوري بدر الدين، الدور االقتصادي واالجتماعي 
ألحباس مدينة تطوان (بحث غير منشــور، كلية اآلداب والعلوم اإلنســانية، جامعة عبد المالك الســعدي، 1994) ص 17. حيث 
يحلل تاريخ شــبكة مياه األوقاف التي كانت تزود مدينة تطوان معتمدة على عيون بســفح «جبل درسة» عبر قنوات من الفخار 

باسم «مياه السكوندو». إلى المساجـد، وباقي المؤسسات، وتسمى هذه المياه حالياً 
كامل مرسي، محمد، األموال الخاصة والعامة في القانون المصري: دراسة تفصيلية ألحكام المحاكم األهلية والمختلطة، مجلة   (5)

القانون واالقتصاد، العدد السابع، السنة التاسعة، شوال 1358/ ديسمبر9391، ص 727.
انظر مثًال: عبد الرحٰمـن محيـرز، صهاريـج عـدن (عـدن: الهمـدانـي للطباعـة والنشـر، بت) ص 7 - 5.  (6)

لمعرفة بعض التفاصيل انظر: أمينة حســين جالل، طرق الحج ومرافقه في الحجاز في العصر المملوكي (رسالة دكتوراه غير   (7)
منشورة ـ جامعة أم القرى 1407 - 1987) ص 23 وما بعدها.
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األرض، وتوجد ثالثة أنواع منها هي: أفالج غيلية، وأفالج عينية، وأفالج داؤودية، وجميعها يســتمد 
مياهه من المياه الســطحية المتحدرة من أعالي األودية. وقد طور الُعمانيون نظاماً إلدارة األفالج، 
بما في ذلــك تعيين موظفين، وترتيب أولويات اســتخدام المياه: للشــرب أوالً، ثم لســقي األرض 
الزراعية، ثم لبعض األغــراض المدنية والصناعية في حالة توافر فائض مــن المياه، مع االهتمام 

بجدولة نوبات الري نهارًا وليًال، ومراعاة العدالة في توزيع المياه، وفي تحديد سعر لها.
وأما الغيـــول: فهي معروفـة في اليمن، وهــى قريبة من نظام األفالج(1). وقــد دأب أهل اليمن 
وأهل ُعمان على وقف ما يملكون من غيول أو أفالج، أو حصص منها للمصلحة العامة، وال تزال آثار 
وقفياتهم ماثلة حتى اليوم، وتظهر في ميزانية وزارة األوقاف اليمنية أرقام تشــير إلى إيرادات بيع 

مياه األوقاف(2).
وقد وضع الفقهاء عديدًا من قواعد تنظيم عملية تخصيص استعمال المياه الموقوفة، آخذين في 
االعتبار شــروط الواقف من جهة، وتحقيق منفعة المســتخدمين للمياه من جهــة أخرى. فمثًال: إذا 
شــرط الواقف أن تكون مياه البئر التي وقفها لشــرب اإلنسان وســقي الحيوان، فال يجوز الوضوء 
منها، وخاصــة إذا كانت مياه البئــر قليلة وفي منطقة قاحلة. وإذا شــرط الواقــف أن تكون المياه 
لمسجد أو لمدرسة أو لمشــفى أو تكية، فال يجوز األخذ من تلك المياه لغسيل المالبس أو لنظافة 

المنزل، أو لسقي الحديقة(3).

:∞bƒdG  ≈∏Y  AÉª∏d  ¥ÉØJQG  q≥M  OƒLh  ``  2

قد يكون للماء غير الموقوف حقّ من حقوق االرتفــاق ـ أو أكثر من حقّ ـ على عين من األعيان 
الموقوفة، ومن ذلك مثًال: حقّ مرور مجرى المياه مــن أراضي الوقف، أو حقّ مرور إمدادات المياه 
من مباني الوقف، أو حقّ مسيل (صرف) عبر أراضي أو مباني الوقف. وفي جميع هذه الحاالت، وما 
شــابهها، فإن تنظيم حقوق ارتفاق المياه على أعيان الوقف يتــم تنظيمها مع مراعاة مصلحة الوقف 
من جهة، وضمان حقوق االرتفاق للغير من جهة أخــرى. وبالرغم من أن حاالت وجود حقوق ارتفاق 

لمزيد من التفاصيل حول نظام وقف األفالج في ُعمان انظر: عبد اهللا الغافري، األفالج الُعمانية تاريخها وهندســتها وإدارتها   (1)
(دراسة منشــورة على اإلنترنت: www.nizwa.com/volume)، وانظر أيضاً: أحمد بن سعود السيابي، التجربة الوقفية الُعمانية 

(الملتقى السنوي الرابع لألمانة العامة لألوقاف11 - 1997/11/12) ص ص 6 - 8.
انظر مثًال: الموازنة العامة للدولة (1999 - 2000) وزارة المالية ـ صنعاء 1999، قسم 31 وزارة األوقاف واإلرشاد، حيث بلغت   (2)

يمنياً في سنة 1999. إيرادات مياه األوقاف اليمنية 1000,000 رياالً 
حول قواعد استخدام المياه الموقوفة انظر: عبد الرؤوف المناوي الشافعي، كتاب تيسير الوقوف علـى غوامـض أحكام الوقوف،   (3)
تحقيق: مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفـى الباز (مكـة المكرمـة، والـريـاض: مكتبـة نـزار مصطفـى البـاز، 1998) 

ج 1، ص ص 275 - 872.
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للماء ـ غير الموقوف ـ على أعيان الوقف ليســت كثيرة، فإنهــا ذات أهمية خاصة؛ لكونها تعتبر من 
حقوق االرتفــاق اإلدارية، وهى تختلف عن حقوق االرتفاق المدنية التي عادة ما تكون حقوقاً ســلبية 

ال تقتضي عمل شيء من الجهة الواقع عليها الحق، كتحمل حقّ المرور، أو المطل (فتح نافذة).
أما حقوق االرتفاق اإلدارية(1)، فقد تفرض التزاماً إيجابيــاً لمصلحة الجهة صاحبة الحقّ، مثل 
وجوب القيام ببعـض األعمال الواقية من الفيضان لمنــع طغيان المياه على األراضي، وفي مثل هذه 
الحالة، فإن جهة الوقف تســهم في عمــل من أعمال صيانة مجــاري المياه، وتتحمــل نفقات هذه 

الصيانة أداءً لحق من حقوق االرتفاق الواجبة على الوقف.

:√É«ªdG  ≈∏Y  ∞bƒ∏d  ¥ÉØJQG  q≥M  OƒLh  ``  3

قد يكون لوقف حقّ من حقوق االرتفاق ـ أو أكثر من حقّ ـ على مصدر من مصادر المياه (السطحية 
أو الجوفية) أو مياه األمطار في بعض الحاالت. ومن ذلك مثًال: حقّ الشفة، وحقّ الشرب. ويقصد بحق 
الشفة «حقّ شــرب الماء... والمراد بها شرب بني آدم لدفع العطش، أو للطبخ، أو الوضوء، أو الغسل، 
ا يناسبها»(2).  أو غســل الثياب ونحوها، والمراد بها في حقّ البهائم االســتعمال لدفع العطش ونحوه ِمم

ويثبت حقّ الشفة بهذا المعنى لمستخدمي أرض الوقف، والدواب التي تعمل فيها.
أما حقّ الشــرب، فيقصد بــه «النوبة من الماء لســقي األرض والزرع»(3). ويثبت حقّ الشــرب 
ألراضي الوقف ومزارعه من القنــوات أو الترع أو الجداول أو البحيرات العذبــة التي تقع بمحاذاة 
أراضي الوقف، أو عقاراته المبنية، أو تمر مـن خاللهـا، علـى أن تتحمل جهة الوقف أية مصروفات 
أو رســوم أو ما شــابه ذلك؛ لضمان وصول المياه إليها أســوة بغيرها من الجهات أو األراضي غير 

الموقوفة سواءً بسواء.
ة توافق بين أغلبية الفقهاء على أن أّول حقوق اســتعمال المياه هو «حق الشفة»؛ وأن الحقّ  وثَم
الثاني هو «حق الشرب»، وهذان الحقان وما يترتب عليهما من وجوه استعمال المياه ال يمكن الوفاء 
بهمــا لكلّ بنــي آدم إال إذا روعــي فيهما مبدأ االســتدامة؛ إمــا بالمحافظة على مــوارد المياه، أو 
باستحداث الجديد منها، وال يتم شــيء من ذلك إال بمراعاة الجوانب البيئية التي ال تنفك عن أي 

إجراء من اإلجراءات التي تتناول المياه جلباً واستعماالً وصرفاً.

للتفرقة بين حقوق االرتفاق اإلدارية والمدنية انظر: محمد كامل مرسي، مرجع سابق، ص 738.  (1)
رســتم، ســليم، باز اللبناني، شــرح المجلة (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3 مصححة ومنقحة ومزيدة 1406 - 1986)   (2)

المادة 1263، ص 683.
علي الخفيف، تأثير الموت في حقوق اإلنســان والتزاماته. مجلة القانون واالقتصاد، القســم األول، العددان 5و 6 السنة 10،   (3)

1359 - 1940، ص 43.
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:∞bƒdG  ¿É«YCG  äGP  »a  kÉ«°SÉ°SCG  kGô°üæY  AÉªdG  ¿ƒμj  ¿CG  ``  4

هذه الصورة هــي الغالبة في عالقــة الوقف بالميــاه ومصادرها وأنمــاط إدارتها على وجه 
العموم. وتتجلى هذه الصورة بوضوح إذا نظرنا إلــى التكوين االقتصادي لنظام الوقف؛ إذ نجده 
يتكون من ثالثة أقســام رئيسية يدخل الماء في كل قســم منها من باب أنه ضرورة ال تتم منفعة 

الوقف دونها، وهي:
أ ـ األراضي الزراعية: شــكلت األراضي الزراعية العمود الفقري في ممتلكات األوقاف، وخاصة 
في البلدان التي تمثل فيها الزراعة قطاعاً رئيســياً من قطاعاتها االقتصادية. ومعروف أن مياه الرّي 
هــي روح الزراعة، وال يمكن فصل وقــف األراضي الزراعية عن الميــاه ومجاريها ومصادرها وطرق 
صيانتها وإدارتها. وقد بلغت مساحات األراضي الزراعية الموقوفة نسبة يعتّد بها في بعـض البلدان، 
ا يؤسف له أنّه ال توجد  مثـل: مصر، والعراق، وسوريا، والسودان، واليمن، والجزائر، والمغرب. َوِمم
بيانات إحصائية (دقيقة وحديثة ومتاحة) عن مساحات األراضي الزراعية الموقوفة في البلدان العربية 

بشكل عام، أو في بعضها على األقل بشكل خاص.
وغالباً ما يواجه الباحث في هذا الموضوع بعبارات إنشــائية مطاطة تشــير إلى «اتســاع» رقعة 
األراضي الزراعية الموقوفــة، أو القول بأنها «شاســعة»، أو «هائلة»، دون تحديد مدى االتســاع أو 
الشســاعـة أو الهـول الذي يشــار إليه، وما ذلك إال تعبير عن واحدة من المشكالت «المعلوماتية» 
التي يعاني منها قطاع األوقاف في البلدان العربية جميعها، وإن بدرجات متفاوتة السوء من بلد إلى 
آخر. كلّ مــا نعرفه ـ مثًال ـ عن إجمالي مســاحة األراضي الزراعية الموقوفة فــي مصر حالياً أنها 
حوالي 200.000 فــدان: منها مائة ألف فــدان تبقت من األوقــاف القديمة الموروثــة من العهود 
الســابقة، وكانت حوالي 700.000 فدان حتــى منتصف من القرن الماضي، ثــم تعرضت للتفكيك 
والضياع خالل عقدي الخمسينيات والستينيات من ذلك القرن. ومن المأتي ألف فدان المشار إليها 
حوالي مائة ألف فدان جديدة اشــترتها هيئة األوقاف المصرية في محاولة منها إلعادة تثبيت نظام 
الوقف في األراضي الزراعية بعد أن ُقلع منها في تلك الفترة، منها 48,000 فدان شــرق العوينات، 
و 30,000 فدان في توشــكي، و 21,500 فدان في الصالحية، و 2,200 فدان في أنشــاص بمحافظة 
الشــرقية(1). وكانت آخر اإلحصاءات قبــل ثورة 1952 تفيد ـ كما أســلفنا ـ بــأن إجمالي األراضي 
الموقوفة وصل إلى حوالي ثالثة أرباع المليــون فدان(2). وكانت وزارة األوقاف المصرية تقوم بإدارة 

وزارة األوقاف بين الماضي والحاضر والمستقبل (القاهرة: وزارة األوقاف المصرية، ب ت) ص 109 - 111.  (1)
البيومي غانم، إبراهيم، األوقاف والسياســة، مرجع ســابق، الفصل الخامس، ص 458 - 499، حيث يحلل إجراءات ثورة يوليو   (2)
لالســتيالء على أراضي األوقــاف وتفكيك البنيــة التحتية لنظام الوقــف، وص 502 حيث يرد إحصاء عــن إجمالي األراضي 

الزراعية قبل1952.
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المياه الالزمة لزراعة نسبة كبيرة منها عن طريق قسم خاص هو «قسم الزراعة»، وقسم متخصص 
داخلها هو «قسم الري والميكانيكا»، وكان أشبه بوزارة ري مصغرة داخل وزارة األوقاف.

وكان من اختصاصات هذا القســم: إنشاء المســاقي والمصارف، ووضع المقايسات عن تطهير 
تلك المســاقي والمصارف، والنظر في تعدي األهالي عليها، وتدبيــر طرق الري والصرف، وصيانة 
وإنشاء الكباري على الترع والمصارف، والحصول على رخص آالت الري، والنظر في طلب الغير ري 
أطيانهم من فتحات األوقاف (حقوق االرتفاق)، وتحرير صور جداول المناوبات التي ترد من تفاتيش 
الرّي، ومباشــرة اإلجراءات الالزمة لشــراء الســواقي وآالتها وتركيبها... إلخ(1). ولكن هذا القسم 
(الــري والميكانيكا) قــد ألغى مــن وزارة األوقاف بعد أن اســتولت الحكومة علــى معظم األراضي 
الزراعية التي كانت تديرها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وسلمتها لهيئة اإلصالح 

الزراعي لتوزعها على صغار الفالحين.
وفــي الجزائر، تشــير بعض اإلحصاءات إلــى أن إجمالــي األراضي الزراعيــة الموقوفة يبلغ 
11539.64 هكتــارًا(2)، وفي فلســطين يبلغ 100.000 دونم(3)، وهي تشــمل فقط مســاحة الوقف 
الصحيح في األراضي الزراعية. وفي األردن 9946.8 دونم بنسبة 0.38 ٪ من إجمالي الزراعية(4). 
أما فــي اليمن، فــإن مبيعــات الحاصالت تشــكل 11 ٪ مــن إجمالي إيـــرادات األوقـــاف بمبلغ 
75,000,000 ريــال(5). وال تتوافــر لدينـا إحصاءات أخــرى عن مســاحات أراض الوقف في بقية 

البلدان العربية.
ب ـ المباني الســـكنية والمنشـــآت الحرفية والصناعية الموقوفة: شــكلت المباني السكنية 
والمنشــآت الحرفية والصناعية القســم الثاني من ممتلكات األوقاف، وبخاصــة في المدن الكبرى، 
والمراكز الحضرية، إلى جانب بعض المساكن والمنشآت الخاصة في القرى والبوادي. وقد احتاجت 
تلك المباني والمنشآت باستمرار للمياه لالستعمال اآلدمي، أو لشرب الحيوان، أو ألغراض صناعية 
وحرفية مختلفــة. وال تتوافر لدينا أيــة بيانات تتعلق بمياه المباني والمنشــآت الســكنية والحرفية 
والصناعية، وال تظهر المصادر الرســميـة المتاحـــة أيـة معلومـات عـن هـــذا الجانب في مختلف 

البلدان العربية.

القانون رقم 36 لسنة 6491 بشأن الئحة إجراءات وزارة األوقاف (القاهرة: مطبعة وزارة األوقاف، 1946) ص 57 - 95.  (1)
انظر: مشــروع حصر األمالك الوقفيــة (الجمهورية الجزائرية: وزارة الشــؤون الدينية. مديريــة األوقاف، 1998، غير   (2)

منشور) ص 6.
مصطفى الصليبي، محمد، الوقف واالقتصاد في فلسطين (بحث غير منشور، 2000)، ص 12.  (3)

الحوراني، ياســر، الوقف والتنمية في األردن (ُعمان: من إصدارات اللجنة الوطنيــة العليا إلعالن ُعمان عاصمة للثقافة   (4)
العربية 2002) ص 194.

الدوسي، حسن سالم، الوقف واالقتصاد في الجمهورية اليمنية (بحث غير منشور، 2000) ص 74.  (5)
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ج ـ المؤسســـات الوقفية: ارتبطت بالوقف مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات التي أنشئت 
بأموال األوقــاف، أو خصصت لها عوائــد األوقاف لإلنفاق عليها وتســييرها حتى تقــدم الخدمات 

والمنافع التي أنشئت من أجلها. ويمكن تصنيف تلك المؤسسات في أربع مجموعات رئيسية هي:
1 ـ منشآت للعبادة، وأهمها: المساجد، والجوامع، والزوايا.

2 ـ مؤسسات تعليمية، وأهمها: المدارس، والكتاتيب، والمعاهد، والجامعات.
3 ـ مؤسسات صحيـة، وأهمهـا: المستشفيات، والعيادات، والصيدليات.

4 ـ مؤسســات اجتماعيــة، وأهمهــا: دور األيتام، والمالجــئ، والتكايا، واألربطــة... إلخ. وقد 
احتاجت تلك المؤسسات والمنشآت جميعها للمياه (للشرب. للطهارة. للنظافة. للطعام...)، ولم يكن 
من سبيل للحصول عليها إال بأن تتكفل جهة الوقف بتوفيرها واإلنفاق من ريع الوقف من أجل ضمان 
وصولها للمؤسسة الوقفية، مع ترتيب اســتعمال حقوق االرتفاق للوقف من موارد المياه القريبة منه 
في مثل تلك الحاالت. وشــأنها شأن المباني والمنشــآت الموقوفة؛ ال تتوافر عن المؤسسات الوقفية 
أية معلومات عن الجانب الخاص باســتهالكها الميــاه من المصادر المختلفة، ســواء كانت مصادر 
ة حضورًا كثيفاً للمياه في  خاصة باألوقاف، أو مصادر عامة أو خاصة لجهات أخرى. والحاصل أن ثَم
نظام الوقف، وأن هذا الحضور قد نشــأت عنه مجموعة من المؤسسات المائية التي ارتبطت أساساً 
بنظام الوقف، وقامت من أجل اإلسهام بشكل مباشــر في إدارة مياه األوقاف ومؤسساتها ومصالحها 
المختلفة، ولخدمة أغراضها المتنوعة، ســواء كانت لالســتعمال اآلدمــي، أو الحيواني، أو ألغراض 

الزراعة، أو الصناعة.
ومن أهم مؤسســات األوقاف التي نشــأت لإلســهام في إدارة المياه (جلباً، وتخزيناً، وتنقية، 
وتوزيعاً، واســتعماالً ألغراض آدميــة أو حيوانية): األســبلة، والحمامات، والصهاريــج، واألحواض، 
والخزانات(1). وتحتاج مثل هذه المؤسسات إلى دراسات خاصة تحلل الفقه الخاص بكلّ منها تحليًال 
متعمقاً من واقع الخبرات التي تراكمت حولها في األزمنة الماضية؛ وذلك بهدف استخالص المبادئ 
والقيم التي تكفلت بنجاحها في أداء مهماتها، والنظر في إمكانية اإلفادة منها في مواجهة مشكالت 
الواقع الراهن، والتخطيط للتعامل مع المشكالت التي قد يحملها المستقبل في هذا المجال الحيوي.

٭ ٭ ٭

لمعرفــة نبذة عن تلك المؤسســات المائية الوقفية انظر: غانم، المرجع الســابق، ص ص 317 - 423 وعن أســبلة تونس من   (1)
منظور تاريخي انظر: راندي ديغليم، الوقف في تونس في القرنين الثامن عشــر والتاســع عشــر، في راندي ديغليم (محرر): 

الوقف في العالم اإلسالمي أداة سلطة اجتماعية وسياسية (دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية، 1995) ص 29.
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É¡JQGOEGh  áaƒbƒªdG  √É«ªdG  äÉjOÉ°üàbG  ¬≤a  :kÉãdÉK

الجانـب االقتصادي في فقه المياه بصفة عامة، وفي المياه الموقوفة بصفة خاصة، لم يحظ بما 
يستحقّه من اهتمام الجماعة العلمية في المراكز البحثية والجامـعات العربية، اللهـم إال في حـاالت 
استثنائيـة ونادرة. ويكشف السجل التاريخي لعالقة نظام األوقاف بالمياه ومصادرها عن مادة بالغة 

الثراء إلجراء بحوث اقتصادية متعمقة ومبتكرة في الوقت نفسه.

:áaƒbƒªdG  √É«ªdG  äÉjOÉ°üàbG  ¬≤a

تكشــف االجتهادات الفقهية الخاصــة بعالقة نظام األوقاف بالميــاه ومصادرها عن مادة بالغة 
الثراء إلجراء بحوث متعمقة ومبتكرة في «فقه اقتصاديات الماء» وكونه «سلعة عامة».

وتفيد المصادر الفقهية والتاريخية ـ التي اطلعنا عليها ـ أن اقتصاديات مياه األوقاف قد تباينت 
بتباين الغرض من الوقف ذاته، واختلفت طرق حســابها باختالف نمط عالقــة المياه بالوقف. كما 
تفيدنا تلك المصادر بأنه ليس صحيحاً االنطباع الســائد بأن األوقاف المائية كانت تعمل ـ أو يجب 
أن تعمل ـ خارج نظام الســوق وقواعده االقتصادية التي تقوم على أســاس العرض والطلب وتحديد 
ســعر للخدمة أو الســلعة في ضوء تفاعالت قوى العرض والطلب. وتتضمن ميزانيات بعض وزارات 
األوقاف مبالغ تشــير إلى إيرادات بيع ميــاه األوقاف، كما أن وثائق األوقاف المحفوظة بأرشــيفات 
وزارات األوقاف العربية ودوائرهــا اإلدارية تحتوي على معلومات غزيرة تفيد بأن مياه األوقاف كانت 
مدرجة باســتمرار ضمن بنود ميزانية األوقاف الصغيرة منها والمتوسطة والكبيرة، وتلك التي كانت 

تدار إدارة أهلية خاصة، أو إدارة حكومية عامة.

ومن ثم، ليس صحيحاً أن مياه األوقاف كانت تدار إدارة غيــر اقتصادية، أو أن قواعد إدارتها 
ـ علــى األقل من الناحيــة النظرية أو االفتراضية ـ كانت غير رشــيدة. ومن الحقائــق المهمة التي 
تؤكدها وثائــق األوقاف أن جهة معينة تحملت تكاليف توفير الميــاه، في جميع األحوال، وذلك على 

النحو اآلتي:
إذا كان الموقوف عبارة عن مصدر مائي (بئر، أو عين مثًال) والهدف منه هو اإلنفاق من ريعه أ ـ  

على أعمال ومؤسســات ومنافع أخرى، فإن مياه الوقف في هــذه الحالة تخضع بالكامل لنظام 
السوق، ويكون لها سعر مساٍو للمياه المعروضة في السوق للبيع والشراء سواء بسواء، والقاعدة 
العامة الواجــب تطبيقها في المعامالت الوقفيــة هي أنه ال يجوز تأجير أعيــان الوقف أو بيع 
منتجاته بأقل من سعر الســوق، وإنه يفتى دوماً بما فيه مصلحة الوقف، واألنفع لجهته، واألدر 
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لخيره، وإنه يجــب االحتياط له حتــى ال تغتاله النفــوس النهمة، وإال وقع اإلخالل بشــروط 
الواقف، وهذا غير جائز ال شرعاً وال قانوناً.

إذا كان الموقــوف عبارة عــن مصدر مائي، وكان هــدف الواقف هو توفيــر المياه لآلدمي أو ب ـ  
للحيوان أو لري األرض دون مقابل، فإن المياه الموقوفة ال تخضع ألســعار الســوق، بل تقدم 
مجاناً حسب شــرط الواقف، ويتكفل الوقف ذاته بتحمل نفقات تقديمها على الوجه الذي أراده 
منشئ الوقف. ومن األمثلة على ذلك ما يظهر مثًال في ملفات أوقاف كبار الواقفين، ومنهم في 
مصر ـ مثًال ـ ملف محاسبة وقف عمر مكرم نقيب األشراف في مصر وزعيم المقاومة الشعبية 
ضّد الحملة الفرنســية على مصر ـ أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشرـ إذ 
اشــترط تخصيص ثمانية أردب قمح لملء السبيل، وثالثة أردب قمح إلحضار قواديس للساقية 
وكيزان للسبيل وأباريق للشــرب، وأربعة أردب أخرى لرجل يمأل السبيلين بمدينة أسيوط، وكل 

ذلك من حاصل ريع أوقاف السيد عمر مكرم نفسه.
المياه الالزمة لري األراضي الزراعيــة الموقوفة. وهذه المياه يتحمل الوقــف الزراعي تكلفتها، ج ـ  

وتستنزل هذه التكلفة من ريع األرض وفقاً لألسعار أو الرسوم المطبقة على األراضي األخرى غير 
الموقوفة. وكذلك تتحمل تكلفة مياه المباني السكنية والحرفية والصناعية الموقوفة. ومن األمثلة 
على ذلك من األوقاف المصرية أيضاً ما أن أحمد باشــا المنشاوي ـ من كبار المالك ومن كبار 
منشئي األوقاف في مصر أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ـ قد وقف 12 وابور 
مياه قوة الواحــد منها تتراوح بين 8 و 10 حصــان باإلضافة إلى طلمبة 8 بوصــة، وذلك لتوفير 

المياه الالزمة لري األراضي التي وقفها في وجوه متعددة من المنافع والخيرات العامة.
المياه التي تلزم لمؤسسات األوقاف (مدارس، ومســاجد، ومنازل، ومستشفيات... إلخ) يجري د ـ  

احتساب ثمنها باعتباره جزءًا من مصروفات هذه المؤسسات، وتتكفل بدفعها موارد الوقف التي 
تموّل تلك المؤسسات، وانطبق ذلك على بعض أسبلة المياه التي كانت ملحقة بمؤسسات وقفية 

أخرى، أو كانت مستقلة عنها ولكنها تقدم خدماتها المائية للمترددين عليها.

في ضوء ما ســبق، يمكن القول إن خبرة نظام الوقف المائي تكشــف عــن أن قطاع الوقف الذي 
ال تخلو منه دولة عربية هو طرف في توفير بعض مصادر المياه، أو توفير خدمة المياه ذاتها وفق نظام 
السوق، وأن هذا القطاع طرف في إدارة جانب من الموارد المائية الالزمة لالستعمال اآلدمي والحيواني 
والزراعي والمدني، وخاصة تلك الموارد المستمدة من مصادر جوفية، أو من مصادر سطحية، وال يمكن 
إغفال هذا القطاع عنــد النظر إلى قضايا البيئــة وحمايتها. كما أن قطاع األوقــاف طرف في تقديم 

المياه وفق منطق االقتصاد االجتماعي خارج نطاق السوق أحياناً وطبقاً له أحياناً أخرى.
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ة قواســم مشــتركة بيــن تقاليد نظام الوقــف في إدارة  وفي ضوء تلك الحقائق، يتّضح أن ثَم
المياه، ونظم المحافظة على البيئة وحمايتها. ويضيف تراث إدارة أوقاف المياه بعدًا أخالقياً متميزًا 
إلى مفهوم إدارة المياه واقتصادياتها، كما أنه يضيف بعدًا شــرعياً (قانونياً) من شــأنه اإلسهام في 

تأصيل قواعد إدارة المياه في مختلف مراحلها، والعمل على تنمية مصادرها في الوقت نفسه.
وبالرغــم من أن أغلب تقاليــد إدارة المياه في نظام الوقف قد تجمــدت ولم تواصل تطورها؛ 
وذلك ألسباب متعددة ـ ال مجال للخوض فيها هنا ـ فإنها تضمنت جوانب عدة ال تزال تحمل بداخلها 

عناصر بقائها وفعاليتها، ومن أهم هذه الجوانب اآلتي:

1 ـ الجانب الشرعي:
ويكشــف هذا الجانب في فقه الوقف المائي عن عمق المحتوى اإلنســاني ـ البيئي الذي نبهت 

إليه أحكام إدارة المياه من المنظور الشرعي.

2 ـ الجانب األخالقي:
ويكاد هــذا الجانب أن يكون غائباً عن المفهوم إلدارة مصــادر المياه. أما تراث الوقف المائي 
فيقدم في هذا الجانــب الكثير من المبــادئ واآلداب واألخالقيات المرتبطة بــإدارة المياه، وطرق 
الحصول عليها، وكيفية اســتهالكها. ويســتمد هذا الجانب األخالقي قوته من الــوازع الديني ومن 
ضمير الفرد الذي يتعامل مع المياه، ســواء كان مســتهلكاً، أو موظفاً فــي إدارتها. ومن بين اآلداب 

واألخالقيات التي تمدنا بها خبرة اإلدارة الوقفية في هذا المجال:
إن إدارة المياه يجب أن تسند لمن يكون قادراً وكفئاً في جلب مصالحها ودفع المفاسد عنها، أ ـ  

ومن أعظم المفاسد أن يكون الموظف خائناً غير أمين، ومن حقّ ولّي األمر أن ينزع يد من لم 
يكن أميناً عادالً في إدارته لمياه األوقاف، وأن يحّمله أية خسائر يكون قد ألحقها بالمياه أثناء 

إدارته لها.
مبـــدأ أن «الحّق في المياه يكـــون على قدر الحاجة»، ســواء كانت لالســتعمال اآلدمي، أو ب ـ  

الحيواني، أو على قدر المساحة إذا كانت لالستعمال الزراعي.
ة الصالة، ج ـ   ما هو للشرب ال يصّح الوضوء منه، وإذا صح هذا بالنسبة للوضوء وهو شرط صح

فمن باب أولى أنه يجب أن يستهلك كل ماء فيما خصص له فقط.
َرف في استعمال المياه، ولو للوضوء، فال يجوز أن يزيد على ثالث مرات، وخاصة د ـ   يحرم الس

إذا كان الماء ماءً موقوفاً على التطهير، كماء المساجد، والمدارس.
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أدوات اســـتعمال المـاء الموقـوف، مثـل: األباريـق، والـدالء، واألكــواب... إلخ، إذا تلفت بيد هـ ـ  
المســتهلك ال يطالب بتعويضها، إال إذا كان متعدياً، ومن التعدي استعمال مياه الوقف في غير 
ما خصصت له، فإذا تلف شيء من تلك األدوات أثناء االستعمال المخالف كان على المستهلك 

تعويض ما تلف بعد محاسبته.
الســـقايات المســـبلة على الطرق يمتنع أن تســتعمل في غير الشــرب، أو نقل الماء منها و ـ  

ــة قواعد وأخالقيــات أخرى تحتاج إلــى التنقيب  للشــرب، وما ســوى ذلك ال يجوز(1). وثَم
ة أدلة تشــير إلى أن مثل  والتفتيش عنها في المصادر التــي تحتوي تراث نظام الوقف. وثَم
تلك اآلداب واألخالقيات قد روعيت في نظم ولوائح إدارة أوقاف المياه، ومنها مثًال: ما ورد 
في الئحة ديوان عموم األوقاف المصرية التي أصدرها الخديوي عباس األول، فقد جاء فيها 
«...وإن كان في شــرط الواقف ما ينّص على َممنوعية بيع المــاء من الصهاريج التابعة لتلك 
المســاجد، يصدر إلى ناظر الوقف وإلى شيخ الســقائين تعليمات أكيدة لعدم بيع الماء من 

أمثال الصهاريج المشار إليها...»(2).
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ليس لمثل هذا النوع من البحوث الجديدة في موضوعها خاتمة يمكن أن تنتهي إليها وتغلق بها؛ 
إذ األولى ـ والحال أن ما ورد في هذا البحث يعتبر ُمجّرد فاتحة ـ أن نورد بعض األفكار التي أثارها 
النظر في فقه المياه وحماية البيئة وعالقة الوقف بالمياه وطرق إدارتها؛ حتى تكون حافزًا لباحثين 

وخبراء آخرين للخوض فيها وإخضاعها للدراسة، ومن ذلك اآلتي:
دراســة فقه المعامالت الخاص بالمياه في كتب الفقه اإلســالمي ومصــادره التراثية القديمة  ـ  1

(كتب المذاهب المختلفة)، ومقارنتها بما َيخص المياه في مدونات القوانين الحديثة (مثل مجلة 
األحكام العدلية، ومرشــد الحيران لقدري باشا مثًال)، ومقارنة ذلك بما هو وارد في التقنينات 
المدنية المعاصرة؛ كي تحصل اإلفادة من هذه الدراسات في تطوير إدارة المياه، وربط النظم 

المعاصرة إلدارتها بتلك القواعد.

المناوي، تيسير الوقوف، مرجع سابق، ج 1، 275 - 872.  (1)
الئحة ديوان عمــوم األوقاف الصادرة ســنة 1267 - 1851 (دار الوثائق القومية، محافظ األبحــاث، محفظة 125، دفتر    (2)

1158، قرار المجلس الخصوصي).
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دراســة بعض المؤسســات التقليدية التي أســهمت في إدارة المياه الموقوفة دراسة متعمقة وفق  ـ  2
منهجية دراسة الحالة التي تستقصي جميع البيانات والخبرات المتعلقة بالمؤسسة محلّ البحث، 

ومن تلك المؤسسات: أسبلة المياه، واألفالج، والساقيات، والحمامات، ونظم الري... إلخ.
إعادة النظر في قوانين ولوائح إدارة المياه الموقوفــة وغير الموقوفة. وفقه المياه عامة، ومياه  ـ  3

الوقف خاصة يساعد في تطوير هذه القواعد؛ ألنه قائم أساساً على مراعاة «المصلحة» العامة 
والخاصة، فالمصلحة هي لب مقاصد الشــريعة كلها، ونظام الوقف هو أحد النظم االجتماعية 

الفرعية التي قامت من أجل اإلسهام في تحقيق مقاصد الشريعة في المجتمع المدني.
ضرورة وضع ميثاق أخالقي إلدارة المياه وآداب استعمالها وحماية البيئة، على أن يكون مستندًا  ـ  4

إلى تعاليم الديــن الحنيف، ومســتلهماً لحصيلة الخبــرات اإليجابية لتجــارب األمم في هذا 
الخصــوص، وأن يجــرى تعميم هــذا الميثاق على المســتويات المحليــة والوطنيــة واإلقليمية 

والعالمية، وتتخذ اإلجراءات الكفيلة بتطبيقه وااللتزام به.
تضميــن أخالقيــات وآداب إدارة المياه إلى جانب فقــه إدارتها وحمايتها في مقــررات التربية  ـ  5

المدنية بمراحل التعليم في البلدان العربية واإلســالمية، وخاصة في مقررات مراحل التعليم ما 
قبل الجامعي.

بالنظــر إلى معاناة كثير من بلدان العالم اإلســالمي من شــح المياه، نرى أنــه آن األوان كي  ـ  6
تنهض جهة مسؤولة لبناء قاعدة معلومات منظمة عن األوقاف بصفة عامة، وأوقاف المياه بصفة 
خاصة في البلدان العربية واإلســالمية؛ حتى يمكن بناء سياســات ذات كفــاءة عالية، واتخـاذ 
قـــرارات مالئمـة في كل ما يتصل بقطاع األوقاف، أو بعالقة هــذا القطاع بغيره من القطاعات 

والمرافق األخرى.
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الواعظ المكلف برئيس قسم الوعظ واإلرشاد بمسندم، 
سلطنة ُعمان
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الحمد هللا وكفى، والصالة والسالم على النبي المصطفى، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أهل الوفا.
أمــا بعد: فهذه الورقــة في أحكام الميــاه وتصاريفها الشــرعية من خالل كتابي بيان الشــرع 
والمصنف. تلك المســألة الفقهية المهمة، والتي تناولها الكتابان الموسوعيان بشكل مفصل وموسع. 
ففي بيان الشــرع تناول ما يزيد على خمســة وعشــرين جزءًا أبواباً تتحدث في أحكام المياه، وفي 
المصنف تناولت ما يزيد على خمســة عشــر جزءًا أبواباً تتحدث في أحكام المياه أيضاً. فكان من 

األهمية بمكان الكتابة في هذا الموضوع، إبرازًا للجانب الحضاري في الفقه الُعماني.
لقد جــاءت هذه الورقة فــي تمهيد وثالثة مباحث. تحــدث التمهيد في أهميــة الماء في حياة 
اإلنســان والكائنات الحية والجمادات. وتحــدث المبحث األول في التعريــف بالكتابين ومؤلفـيهما. 
وتحدث المبحث الثاني في أقســام المياه وأحكام كل قسم، وفي أحكام اآلســار ورطوبات بني آدم، 
وفي مســائل متفرقة عدة تناولت أحكام اآلبــار، والماء الجاري والماء الراكــد، وحاالت الماء مثل 
الفقد أو الغصب أو الشــراء. وأورد المبحث الثالث نماذج من الفقه الحضاري المتعلق بالمياه من 
خالل كتاب المصنّف وبيان الشــرع، فأورد نموذجاً في مواصفات المــاء الصالح، ونموذجاً ثانياً في 
مصادر المياه، ونموذجاً ثالثاً في أهم اســتعماالت المياه، ونموذجاً رابعــاً في طرق المحافظة على 

المياه، ونموذجاً خامساً في سبل توفير المياه ورعاية مصادرها.
ويالحظ أن الورقة اعتمدت بشــكل أســاس على اســتخراج أحكام المياه من خــالل كتابي بيان 
الشــرع والمصنّف، دون التطرق إلــى مراجع أخرى، وذلك لظروف الوقت المتــاح، وكون الموضوع 

المطلوب قد حدد بالكتابين سلفاً.



الفقه الحضاري، فقه العمران418 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

كما أنني حاولت التمهيد في كل جزئية بالحكم العام المشــهور فيها، ثم بعد ذلك أتناول 
الخالف الــذي أورده المؤلفان في تلك الجزئية إن كان ثمة اختــالف، معضدًا حديثي بنقوالت 
من الكتابين إن أمكن، وإال أشــرت في الهامش إلى موضع المسألة في الكتابين في حالة ضيق 
المجــال عن نقل التفاصيل بنصها مــن الكتابين. وحاولت قدر جهدي اإلشــارة المختصرة إلى 
بعض األلفاظ الغريبة التي ترد في النص المنقول، والترجمة للشخصية الواردة، وعزو اآليات، 
وتخريج األحاديث في مسند اإلمام الربيع بن حبيب وحده، بسبب اعتماد المؤلفين عليه أساساً 
في االســتدالل باألحاديث الشــريفة. كما حاولت في بعض المواضع التعليــق قبل أو بعد أو في 

الهامش على النص المنقول من الكتابين.
لقد اقتصرت في هذه الورقة على إيراد األحكام العامة المتعلقة بالمياه، دون الخوض في 
التفاصيــل، نظــرًا ألن المجال هنــا ليس مجاالً للتفصيــل، وظهر ذلك االختصــار في إيراد 
المســائل، حيث كنــت أكتفي أحياناً بإيراد الــرأي الذي ألمح ميل المؤلــف إليه، دون إيراد 
الخالفات والتشــعيبات الكثيرة في المســألة، وبالتالي ستجد أن مسائل قد فاتت، وستجد أن 
ُيـشـــر إليها. وســيالحظ العموم في المبحث الثالث بشكل أكبر، حيث الهدف  تفصيالت لم 
من ذلك المبحث إيراد إشــارات فقط، لما يمكن أن يلمح فــي الكتابين من اهتمام حضاري 

المياه. بمسألة 
واهللاَ أسأل التوفيق والسداد.

٭ ٭ ٭

AÉªdG  á«ªgCG  :ó`«`¡`ª nJ

يعتبر الماء من أهّم األسباب التي تحفظ بقاء الكائنات الحية وغير الحية في هذا الوجود، فهو 
 q p o n ﴿ :سبب لحياة كل شيء كما يشــير إلى ذلك قول اهللا تعالى في سورة األنبياء
s r ﴾ [األنبياء: 30]، ولذلك فهو يشكل ثالثة أرباع مســاحة الكرة األرضية، ومتوسط نسبة الماء 
من وزن الكائنات الحية 80 ٪(1). وقد أشــارت الدراســات العلمية المتخصصــة إلى أن الماء كذلك 
يدخل في تكوين وتشــكيل الجمادات، مثل الصخور والمعادن، وال تقتصر أهميته على حياة الكائنات 

الحية فقط(2). فالماء هو سّر الوجود، ولذلك كثر وجوده.

الهادي واليحمدي والتيواجني، فقه العبادات، 45/1.  (1)
نة (آيات اهللا في اآلفاق)، ص 191 وما بعدها. ر: النابلسي، موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والس  (2)
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تأتي أهمية الماء لإلنسان من حيث تعدد استعماالته، فهو يستخدمه للشرب وصنع الطعام 
ومضغه. كما يستخدم جسم اإلنسان الماء لتحليل المواد الغذائية وتوصيلها إلى مختلف أجزاء 
الجسم. وكذلك يستخدم اإلنسان الماء للطهارة والنظافة وإزالة األدران والجراثيم التي تضر 
بالبدن. كما أن الشرع الشريف شــرع لإلنســان رفع الحدث بالماء أو بديله للتمكن من أداء 
بعض األركان والعبادات. فاإلنســان ال يســتغني إطالقاً عن الماء، إذ حياته المادية والنفسية 

قائمة عليه.
والماء أســاس كذلك لحياة الحيوان والنبات، اللذان هما زينة وغذاء لإلنسان في الحياة. 
فالحيوانــات بعضها يحتــاج للماء في الشــرب وهضم الطعــام والتخلص مــن الفضالت، وهي 
الحيوانــات البرية، وبعضها يحتاج للماء للعيش فيه، وللحصول علــى الغذاء والهواء من خالله، 
وهي الحيوانات المائية. والنبات يحتاج للماء للتزود بالغذاء والسوائل والمعادن من التربة، ومن 

ثم توصيلها إلى مختلف أجزاء النبات. فالحيوان والنبات ال ينموان إال بالماء.
ويشــكل الماء في الحياة طابعاً جمالياً وزينة. فهو الذي يجري في األنهار التي تنشأ على 
ضفافها الحضــارات الرائعة. وهو الذي يترقرق فــي الينابيع والجــداول فيعطي للنفس بهجة 
وانتعاشــاً. وهو الذي يتبخر في الهــواء فيعطي للجو لطافــة واعتداالً. وهو الــذي يتماوج في 
البحار التي تمد اإلنســان بالغذاء والحلية وســهولة التنقــل بين القارات. وهو الذي يشــكل 
السحب التي ترسل رشات المطر الذي يخّضـر األرض، ويجلو غبار الجو ودخانه. فالماء روح 

الحياة وبهجتها النفسية.
وبما أن للماء أهمية كبرى ســواءً في الجانب الحيوي أو الجانب الحضاري، فإن الشــريعة 
نة النبوية المطهرة  اإلسالمية اهتمت به اهتماماً بالغاً، عبر نصوص القرآن الكريم ونصوص الس
واجتهــادات العلماء. حيث نظمت النصوص الشــرعية المختلفة واجتهادات علماء اإلســالم طرق 
اســتخدام الماء، وطرق التعامل معه على حسب حاالته المختلفة، وعلى حسب احتياجات اإلنسان 
له. ومن ذلك االهتمــام الكبير: ما نجده في الحضــارة الُعمانية العريقة التــي نظـم علماؤها 
األفذاذ أحكام المياه وفقهها بدقة متناهية، تتنــاول التفاصيل كبيرها وصغيرها، من أجل تقنين 
التعامل مع المياه بصورة حضارية تنطلق من القواعد الشــرعية الرصينة في هذا المجال. وهنا 
مة محمد بن  في هذا البحث سوف أتناول هذه المسألة من خالل كتاب بيان الشرع للمؤلف العال
إبراهيم الكندي من علماء ُعمان في القرنين الخامس وأول الســادس الهجري، وكتاب المصنّف 
مة أبي بكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى الكندي من علماء القرن السادس الهجري. للمؤلف العال

٭ ٭ ٭
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اســمه كتاب «بيان الشــرع الجامع لألصل والفــرع»(1)، ســماه جامعه ومرتبه الشــيخ أبو بكر 
أحمد بن موسى الكندي صاحب المصنّف بهذا االسم(2).

وهو موســوعة ضخمة ومتكاملة في علوم الشــريعة اإلسالمية، يعتبر من أشــهر مؤلفات إباضية 
المشرق، ويعّد مرجعاً هاماً لكل الفقهاء والمؤلفين الذين جاؤوا من بعد(3). قال عنه صاحب المصنّف 
في تقديمه له: «حســن في العلم تصنيفه، وازدهر في األعين تأليفه، وفاق في الكتب وضعه، وجاوز 
كثرتها جمعه، بوفورة مســائله، وســهولة مداخله، واتضــاح مناهجه، وبيان مخارجــه، ووثيق أصوله 
وأســبابه، وكثرة فروعه وأبوابه، حوى جواهر اآلثار المشــهورة، والجوامع المأثورة، والسير المؤلفة، 

والكتب المصنّفة، فجاء بحمد اهللا سالماً من الدخل، صحيحاً من السقم والزلل»(4).
اختـلف في عدد أجزائه، واألشــهر أنها واحد وســبعون جــزءًا، ويقال: إنه فـقــد منه جزءان، 
أحدهما الجزء الســابع عشــر من الكتاب، وهو في الزكاة، وقد أبدله الشــيخ مداد بن عبد اهللا بن 
مداد الناعبــي (ق 9 - 10هـ)، والثاني منهما الجزء الرابع والعشــرون، وهو فــي أحكام الحج، وقد 

أبدله الشيخ عبد اهللا بن عمر بن زياد الشقصي (ق 10هـ)(5).
ويذكر أن للشيخ أبي بكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى الكندي صاحب المصنّف الفضل في جمع 
وترتيب كتاب بيان الشرع، فقد كان هذا الكتاب مبعثرًا في أوراق متفرقة، وغير مرتب على أجزاء أو 
أبواب، فرتبه صاحــب المصنّف، وأصلح خلله، وأكمــل النقص في بعض أبوابه بمــا وجده من قطع 
مكتوبة بخط مؤلفه، وقدم له بمقدمة بليغة تدل على مكانة كتاب بيان الشــرع ومؤلفه(6). ويذكر أن 

الشيخ محمد الكندي صاحب بيان الشرع توفي قبل أن يرتب كتابه بيان الشرع(7).
ومــن حيث المادة فقد حوى الكتاب في مادته أصول وفروع الشــريعة اإلســالمية، فقد تحدث 
المؤلف فــي الجزء األول عن العلــم وما يتعلق به، وتحــدث في أصول الفقه كاالســتدالل وأصول 

ر: السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، المقدمة ص ط.  (1)
الكندي، بيان الشرع، 6/1.  (2)

ر: السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، المقدمة ص ط.  (3)
الكندي، بيان الشرع، 6/1.  (4)

السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، المقدمة ص ط.  (5)
الكندي، المصنف، المقدمة 1/ز.  (6)

السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، المقدمة ص ط.  (7)
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الفتوى والتقليد، وتحدث في القرآن وما يتعلق به من علوم كالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ. 
وتحدث الجزء الثاني في أسماء اهللا تعالى وصفاته وتوحيده، وفي العقل والجهل والتكليف. وتحدث 
في الجزء الثالث في الواليــة والبراءة، وفي الفرق والمذاهب واالختــالف. وفي الجزء الرابع في 
الوالية والبراءة مرة أخرى، وفيما يســع جهله وما ال يسع. وتحدث في الجزأين الخامس والسادس 
ــنن واألخالق الحســنة والســيئة. وتحدث في الخامس عن التوبة، وتحدث في  عن شــيء من الس
الســادس عن النية والتقية والســلطان. وتحدث في السابع في النجاســات وأحكامها. وفي الثامن 
والتاســع في المياه والطهارات والوضوء والغســل. وفي األجزاء من العاشر إلى الخامس عشر في 
الصالة وأحكامها. وفي الســادس عشــر في األموات والقبور. وفي األجزاء من الســابع عشــر إلى 
التاسع عشر في الزكاة. وفي الجزأين العشرين والحادي والعشرين في الصيام وزكاة الفطر. وفي 
األجزاء من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين في الحج. وفي الخامس والعشرين في النذور. 
وفي السادس والعشرين في األيمان. وفي السابع والعشرين في الذكاة والصيد واألطعمة واألشربة. 
وفي الثامن والعشــرين في القاضي والقضاء. وفي التاسع والعشــرين في األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكــر. وفي الثالثين في األحكام والدعــاوى. وفي الحادي والثالثيــن والثاني والثالثين في 
الشهادة. وفي الثالث والثالثين في اليمين والوكالة. وفي الرابع والثالثين والخامس والثالثين في 
الدعاوى واألحكام. وفي السادس والثالثين في الطرق واألشــجار والدواب. وفي السابع والثالثين 
في المساجد واألوقاف. وفي الثامن والثالثين في الشفعة. وفي التاسع والثالثين في البحار واآلبار 
واألفــالج والنخيل والطرق والمنــازل. وفي األربعين فــي العمل والعمال واإلجــارات. وفي الحادي 
واألربعين في المشتركات والشركاء. وفي الثاني واألربعين إلى الخامس واألربعين في الربا والبيوع. 
وفي السادس واألربعين في العتق. وفي السابع واألربعين إلى الثالث والخمسين في النكاح والفراق. 
وفي الرابع والخمســين فــي الحيض والنفاس. وفي الخامس والخمســين في اإلمــاء والعبيد. وفي 
الســادس والخمســين في الولد والوالدين. وفي الســابع والخمســين في معامالت اليتيم واللقيط 
والمفقود والغائب واألصــم وأحكامهم. وفي الثامن والخمســين في اإلقرار والعطية. وفي التاســع 
والخمســين إلى الثاني والســتين في الوصية والموصي. وفي الثالث والســتين فــي الميراث. وفي 
الرابع والستين في األمانة والهدية واللقطة والسرقة والغصب. وفي الخامس والستين في الضمان 
والمظالم. في السادس والستين والسابع والســتين في القتل والقصاص. وفي الثامن والستين إلى 

الحادي والسبعين في اإلمامة والجهاد والدعوة والحدود.

ومن حيــث الخصائص: فإن الكتــاب يتميز بقوة اللغة، وســعة العرض للموضوعــات، وتفصيل 
المســائل وتناولها من جوانب مختلفة، وإيراد أقوال العلماء حتى من علماء غير المذهب، والمقارنة 
والترجيح في كثير من األحيان، ويناقش ويطرح رأيه ويعلق. كما يالحظ وجود االستدالل بالنصوص 
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الشرعية، واالســتنباط واالنطالق منها. ويالحظ كثرة إيراد اآلثار عن السلف في القضية الواحدة. 
كما أن الكتاب يتميز بدقة نســبة األقوال واآلثار إلى أصحابها. ويتنــاول الكتاب كثيرًا من اللطائف 
اللغوية. ويالحظ في الكتاب تكرار بعض المسائل والموضوعات واألبواب وتداخلها أحياناً. كما يظهر 
أن النســاخ زادوا كثيرًا في مسائل الكتاب، ومما يدلل على ذلك وجود مســائل لعلماء متأخرين في 
الكتاب، ولعل ذلك راجع إلى أن صاحب الكتاب لم يرتبه في حياته، وإنما كان منثورًا في األوراق.

:(1)´ô°ûdG  ¿É«H  ÜÉàc  ∞dDƒªH  ∞jô©àdG  :kÉ«fÉK

اسمه ونسبه: هو أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد(2) بن عبد اهللا بن المقداد  ـ  1
الكندي(3)، من أهل سمد بنزوى.

مة أبو عبد اهللا الكنــدي في القرن الخامس الهجــري، ولكن لم تذكر  ـ  2 فترة حياته: ولــد العال
التراجم التي اطلعت عليها سنة والدته. وامتدت حياته إلى أوائل القرن السادس الهجري، حيث 
توفي عشية الثالثاء 10 رمضان 508هـ الموافق لـ 7 فبراير 1115م، وقيل: ليلة األربعاء الثنتي 

عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 508هـ الموافق لـ 9 فبراير 1115م(4).
ا  ـ  3 نشـــأته العلمية: نشــأ أبو عبد اهللا الكندي في مدينة نزوى العريقة، حيث العلم والعلماء، ِمم

كان له أبلغ األثر في تكوين شــخصيته العلمية، فقد كانت المدينة آنذاك تمثل المركز الفكري 
والعلمي لُعمان، وتزخر بحلقات العلم والمعرفة، وقد انعكســت تلك الحياة على الشيخ، فأصبح 

مجّدًا في طلب العلم، حريصاً على مجالسة العلماء.
مكانته العلمية: كان الشــيخ أبو عبد اهللا الكندي شخصية علمية موسوعية، فقد كان ضليعاً في اللغة  ـ  4

العربية، وعالماً موســوعياً في الفقه اإلسالمي، وقاضياً، وناظماً للشــعر، وعالماً متمكناً في العقيدة 
والفلسفة والتاريخ والتفسير وغيرها من العلوم المتنوعة التي تناولها في مؤلفاته. وكان دقيق النظر 
والفهم، واسع االطالع على ما دونه العلماء من قبله، سواء من علماء المذهب اإلباضي أو من غيره. 
وكل هذا أّهـله ألن يكون مرجع المســلمين وإمامهم في وقته، وقد عبر عــن هذه المكانة تلميذه أبو 
بكر أحمد بن عبد اهللا الكندي في تقديمه لكتابه بيان الشــرع(5) حيث قال: «فهذا كتاب صنّفه الثقة 

مصادر الترجمة: ر: الســعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص هـ ـ ز. والكندي، بيان الشرع، 6/1 - 7. والكندي،   (1)
المصنــف، 1/ز ـ ن. والتيواجني، أشــعة من الفقه اإلســالمي، 145/3. وصحيفة الوطن الُعمانية، عــدد 9670، مقال لناصر 

الحجري، ص 12.
السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص هـ.  (2)

الكندي، المصنف، 1/ز.  (3)
السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص ز.  (4)

وردت هذه المقدمة محكية في الجزء األول من كتاب المصنف ألبي بكر الكندي.  (5)
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الفقيه، العالــم النبيه، أبو عبد اهللا بن إبراهيم بن محمد بن ســليمان الكندي الســمدي، كرم اهللا 
مثواه، وجعل الجنّة إن شــاء اهللا مأواه، وحسن في العالم تصنيفه، وازدهر في العلم تأليفه»(1). كما 

عبر عنها أبو بكر أحمد بن محمد المعلم(2) حينما قال: «قدوة زمانه وعصره ومصره»(3).
صفاته وأخالقه: كان حريصاً على اســتغالل أوقاته والتفاني في حفظ العلم وتدوينه(4). وصفه  ـ  5

تلميذه الشــيخ أبو بكر أحمد بــن عبد اهللا بن موســى الكنــدي بالتقى والبر والجــود والحلم 
والشجاعة وسمو األدب، واالحتراس من المكاره والزالت(5).

شيوخه: تتلمذ على يد القاضي الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان النزوي(6). ـ  6
مة الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح النزوي الغالفقي(7). ـ  7 تالمذته: من تالمذته العال
إنتاجه العلمي: تعدد إنتاجه العلمي بين الكتب والنظم والمسائل واألجوبة والردود والتفسيرات  ـ  8

لبعض اآلثار. فمن نتاجه: موسوعته الشرعية الشهيرة كتاب «بيان الشرع» الذي زاد على سبعين 
جزءًا، حوى أصول الشــرع واألديان واألحــكام واألخالق، و«العبيريــة»، وهي قصيدة في وصف 
الجنة، و«النعمة»، وهي أرجوزة طويلة في أصول الشــريعة وفروعها. وله مســائل وأجوبة وردود 
كثيرة(8)، ولــه كتاب «اللمعة المرضية في أصول الشــرع وفروعه»، وله تفاســير لبعض اآليات 

القرآنية الكريمة ضمنها في كتاب بيان الشرع(9).

:∞ qæ°üªdG  ÜÉàμH  ∞jô©àdG  :kÉãdÉK

كتاب المصنّف موســوعة ضخمة في علوم الشريعة اإلســالمية، في األصول والفروع، يتألف من واحد 
وأربعين جزءًا. وهو من أشهر مؤلفات إباضية المشرق، ويعتبر مرجعاً للفقهاء والعلماء الذين أتوا من بعد.

ومن حيث المادة فقد حوى الكتاب أصول وفروع الشريعة، فقد تحدث المؤلف في الجزء األول 
ــنن واألخــالق والحقوق. وفي الجزء  في العلم والعلماء والحجج والفتيا. وفي الجزء الثاني في الس

الكندي، المصنف، 1/ ل.  (1)
فقيه عاش في القرن الخامس الهجري، له مســائل في األثر، كان حياً إلى تاريخ 7 من ذي الحجة سنة 477هـ. ر: السعدي،   (2)

الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص 9.
السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص هـ.  (3)

صحيفة الوطن الُعمانية، العدد 9670، من مقالة لناصر الحجري، ص 12.  (4)
الكندي، بيان الشرع، 6/1.  (5)

السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص هـ.  (6)
ندوة تطور العلوم الفقهية في ُعمان (الفقه الُعماني والمقاصد الشرعية)، ص 322.  (7)

ر: السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص هـ ـ ز.  (8)
صحيفة الوطن الُعمانية، العدد 9670، من مقالة لناصر الحجري، ص 12.  (9)
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الثالث في النجاســات والطهارات. وفي الجزء الرابع في الوضوء والغسل. وفي الجزء الخامس في 
الصالة. وفي السادس في الزكاة. وفي السابع في الصوم وزكاة الفطر. وفي الثامن في الحج. وفي 
التاسع في االعتكاف والنذور واأليمان والكفارات والذبائح. وفي العاشر إلى الثاني عشر في اإلمامة 
والجهاد والحدود واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الثالث عشــر إلى الســادس عشر في 
القضاء والوالة واألحكام والدعاوى والشهادة واأليمان والوكالة. وفي السابع عشر إلى التاسع عشر 
في البحــر واألفالج والطــرق والمزارع والدور والمســاجد. وفي العشــرين في الــدواب والضمان 
والوكالة والديون. وفي الحادي والعشــرين في العمل والعمال واإلجارات. وفي الثاني والعشرين في 
األمانــة والوديعة واللقطة. وفي الثالث والعشــرين فــي األوالد واللقطاء واليتامــى والبلوغ والغائب 
والمعاق. وفي الرابع والعشرين إلى السادس والعشــرين في البيوع. وفي السابع والعشرين والثامن 
والعشرين في اإلقرار والعطية والوصية. وفي التاسع والعشرين في الوصي والميراث. وفي الثالثين 
في العبيد واإلمــاء. وفي الحادي والثالثين فــي الموت والقبور. وفي الثانــي والثالثين إلى الثامن 
والثالثين في النكاح والفراق. وفي التاسع والثالثين في الحيض والنفاس. وفي األربعين في الحدود. 

وفي الحادي واألربعين في القتل والقصاص.
ومن حيث الخصائص: فــإن الكتاب يتميز بقوة اللغة، وإيراد اللطائف والمعاني اللغوية لكثير من 
المفــردات التي ترد في المســائل الفقهيــة، كما يتميز الكتاب بســعة العرض للموضوعــات، وتفصيل 
المســائل وتناولها من جوانب مختلفة، وإيراد أقــوال العلماء حتى من علماء غيــر المذهب، والمقارنة 
والترجيح في كثير من األحيان، ويناقــش ويطرح رأيه ويعلق. كما يالحظ وجود االســتدالل بالنصوص 
الشــرعية، واالســتنباط واالنطالق منها. ويالحظ كثرة إيراد اآلثار عن الســلف في القضية الواحدة. 
ويالحظ فــي الكتاب تداخل بعض المســائل والموضوعات واألبواب. كما أن المؤلف يســوق الشــواهد 
الشعرية والمعلومات الطبية والفلسفية والتاريخية اللطيفة أحياناً، مما يثري الموضوع الفقهي المطروح.

:(1)∞ qæ°üªdG  ÜÉàc  ∞dDƒªH  ∞jô©àdG  :kÉ©HGQ

اسمه ونسبه: هو أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى بن سليمان بن محمد بن المقداد الكندي  ـ  1
الســمدي النزوي(2)، المعروف باألعرج الفلوجي(3)، وابن عم الشــيخ محمد بن إبراهيم الكندي 

مؤلف بيان الشرع.

ـ ز.  مصادر الترجمة: ر: السالمي، تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان، 334/1، 338، 340، 349، 350. والكندي، المصنف، 1/و   (1)
والســعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشــرع، ص 5. وندوة تطور العلوم الفقهية (الفقه الُعماني والمقاصد الشــرعية)، 

ص 322 - 324، 531 - 533. والتيواجني، أشعة من الفقه اإلسالمي، 145/3.
الكندي، المصنف، 1/و.  (2)

السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص 5.  (3)
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فترة حياته: يعتبر الشيخ أبو بكر أحمد بن عبد اهللا الكندي من علماء القرن السادس الهجري،  ـ  2
حيث ولد في أواخر القرن الخامس الهجري(1)، دون أن أقف على سنة ميالده. وأما تاريخ وفاته 
فقد توفي عشــية االثنين لخمس عشــرة ليلة خلت من شــهر ربيع اآلخر ســنة 557هـ ، بعد أن 
عرض له المرض وهو بســوني(2)، فانحدر إلى أهله بنزوى، ولبث عندهم عشرة أيام ثم توفي، 

وقبر بالمض من سمد نزوى(3).
نشـــأته العلمية: ولد بنزوى، وفيها كانت نشأته وحياته، في بيت علم اشــتهر بثالثة من كبار  ـ  3

العلماء، أولهم ابن عمه الشــيخ محمد بن إبراهيم الكندي مؤلف كتاب بيان الشــرع، وثانيهم 
عّمه الشــيخ محمد بن موسى بن ســليمان الكندي صاحب كتاب الكفاية وكتاب جالء البصائر، 

وثالثهم هو(4). وتتلمذ في نزوى على علماء وجهابذة عصره(5).
شـــيوخه: تتلمذ الشــيخ كما قلنا على جهابذة علماء عصره، منهم أبو بكر أحمد بن محمد بن  ـ  4

صالح(6) النزوي الغالفقي(7).
مكانته العلمية: تمتع الشيخ بمكانة علمية رفيعة بين أهل زمانه، تدلّ عليها غزارة إنتاجه العلمي،  ـ  5

ومشاركاته االجتماعية والسياسية في عصره، وردوده على بعض العلماء، وشهادة العلماء له.
فمــن ناحية اإلنتــاج العلمي كثرت آثــاره العلميــة وتنوعت في الفقــه واللغة والنحــو وعلم الكالم 
ا يدلّ على موسوعيته واجتهاده وتحقيقه. والمعامالت والشعر واألدب، كما سنرى في الفقرات الالحقة، ِمم

ومن ناحية المشــاركات االجتماعية والسياســية في عصره، فقد وصل إلى المشاركة في أخطر 
القضايا السياسية واالجتماعية، وهي المشاركة في تنصيب األئمة، فقد شارك في تأييد إمامة اإلمام 
محمد بن أبي غســان، وكانت له سيرة سماها «سيرة البررة» يناظر فيها عنه ويحتّج له(8). كما عقد 
اإلمامــة لإلمام محمد بــن خنبش في ســوني (العوابي) ســنة (556هـ)، وحضر معــه بمعية جماعة 
المســلمين، وأقام عنده ســتة أشــهر، قبل أن يعرض له المرض الذي توفي فيه(9). وهذا يدلل على 

مكانته بين علماء عصره، واعتباره مرجعاً من المراجع.

الكندي، المصنف، 1/ز.  (1)
هي بلدة العوابي قديماً.  (2)

السالمي، تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان، 349/1 - 350.  (3)
الكندي، المصنف، 1/ز.  (4)

الكندي، المصنف، 1/ز. وندوة تطور العلوم الفقهية في ُعمان (الفقه الُعماني والمقاصد الشرعية)، ص 322.  (5)
السالمي، تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان، 334/1.  (6)

ندوة تطور العلوم الفقهية في ُعمان (الفقه الُعماني والمقاصد الشرعية)، ص 322.  (7)
السالمي، تحفة األعيان، 338/1.  (8)
السالمي، تحفة األعيان، 350/1.  (9)
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ومن ناحية الــردود على العلماء فقد رد على شــيخه أبــي بكر أحمد بــن محمد بن صالح في 
السيرة التي كتبها األخير ينكر فيها على أحداث اإلمام محمد بن أبي غسان، فكان الرد من أبي بكر 
الكندي بليغاً كما يقول اإلمام نور الدين الســالمي في تحفته(1). وهذا الرد البليغ يدل على رسوخه 
العلمي من جهة، وخاصة السياسة الشرعية، ويدل على شجاعته االجتماعية ومكانته من جهة أخرى.

وال غرو أن تجد العلماء يشــهدون له بالتفوق العلمي، ومن ذلك شهادة اإلمام السالمي له في 
معرض ذكر رده على شــيخه أبي بكــر أحمد بن محمد بن صالــح في إمامة اإلمــام محمد بن أبي 
غسان، فقال السالمي: «ورد هذا التلميذ على شيخه ردًا بليغاً مسلماً لو سلم صحة أصل اإلمامة»(2). 
وشــهد له بمثل ذلك مرة أخرى عند وصفه لكتابه االهتداء، فقال: «وركبه على قواعد مبتكرة وفروع 
معتبرة»(3). وقد أثنى على العالمة أبي بكر الكندي جملة من العلماء، مبينين رسوخ قدمه في العلم، 

وعلو كعبه فيه(4).
6 ـ إنتاجه العلمي: بســبب المكانة العلمية الســامقة التي تمتع بها الشــيخ أبو بكر أحمد بن 
عبد اهللا الكندي، واحتكاكه بكبار علماء عصره، وســعة اطالعه، فقد كثرت منتجاته العلمية وتنوعت 
بين الموسوعات والكتب واألجوبة واألشــعار األدبية والفقهية، منها موسوعته في علوم الشريعة كتاب 
«المصنّف» الذي يزيد على أربعين جزءًا، ومنها «التخصيص» في الوالية والبراءة، وكتاب «االهتداء» 
ألّفه في افتراق أهل ُعمان إلى نزوانية ورســتاقية، وكتاب «التســهيل» في الفرائض، وكتاب «ســيرة 
البررة»، وكتاب «التيســير» ألّفه في النحو، وكتاب «الجوهر المقتصر» ألّفه في علم الكالم، وكتاب 
«التقريب» في اللغة، وكتاب «الذخيرة». كما يرجع له فضل جمع كتاب بيان الشــرع وتســميته بهذا 
االســم، بعد أن كان مبعثرًا فــي أوراق، وغير مرتب على أجزاء وأبواب، فرتبــه وأصلح خلله، وأكمل 
النقص في بعض أبوابه(5). كما أن له سيرة فيها رّد على من اعترض على اإلمام محمد بن أبي غسان 

في حربه ألهل العقر بنزوى(6).

٭ ٭ ٭

السالمي، تحفة األعيان، 340/1.  (1)

السالمي، تحفة األعيان، 340/1.  (2)
ندوة تطــور العلوم الفقهية في ُعمان (الفقه الُعماني والمقاصد الشــرعية)، ص 324، نقًال عن: الســالمي: اللمعة المرضية،   (3)

ص 22.
ندوة تطور العلوم الفقهية في ُعمان (الفقه الُعماني والمقاصد الشرعية)، ص 324.  (4)

ر: الكندي، المصنف، 1/ز. وندوة تطور العلوم الفقهية في ُعمان (الفقه الُعماني والمقاصد الشرعية)، ص 322 - 323، 532.  (5)
السالمي، تحفة األعيان، 340/1 - 341.  (6)
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ينقسم الماء باعتبار الطهورية من عدمها إلى ثالثة أقســام موجودة في الطبيعة، وقد خّصص 
الشرع الحنيف لكلّ قسم من هذه األقسام أحكاماً خاصة من حيث االستعمال.

1 ـ الماء الطهور:
الطهور: هو الذي يطهر الشــيء، وهــو الفعول للطهارة(1). وهو المــاء الباقي على أصل خلقته، 
ويلحق به عند جمهــور الفقهاء ما تغير بطول مكثــه(2)، أو بما هو متولد منــه كالطحلب، أو بطاهر 
ينفك عنه كالملح وورق األشــجار والتراب(3). وهو الموجود على صورة الماء النازل من الســماء، أو 
النابــع من األرض، مثل ماء األمطــار والعيون واألنهــار والبحار واآلبار وماء الثلــج والبرد(4)والماء 
المتكاثف من البخار. قال صاحب المصنّف: (والماء المطهر باّتفاق األمة: ماء الســماء وماء البئر 

وماء العيون وماء البحر)(5).
وقد أورد صاحب بيان الشــرع تعريفاً ووصفاً للماء الطهور: بأنــه هو الماء المطهـر، وهو ماء 
السماء وماء البئر وماء العيون وماء البحر. قال: (ومن كتاب أبي محمد(6): فأما من الكتاب فقوله: 
﴿ _ ` c b a ﴾ [الفرقــان: 48] يعنــي: مطهـــرًا، ألن الطهــور في اللغة: هــو الفعول 
للطهــارة)(7). وقال في موضع آخــر: (فالماء المطهر ما نزل من الســماء، وما خــرج من األرض، 
ال خالف بين الناس في ذلك قبل أن يخلط بغيره، أو يضاف إلى شيء يعرف به(8)). وقال من كتاب 
أبي محمــد أيضاً: (والماء الطاهر: هو المطهر باتفاق األمة ماء الســماء ومــاء البئر وماء العيون 

وماء البحر)(9).

الكندي، بيان الشرع، 8/8.  (1)
ر: الكندي، المصنف، 314/3.  (2)

المعولي، المعتمد في فقه الصالة، ص 65.  (3)
الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، 264/1 - 265.  (4)

الكندي، المصنف، 363/3.  (5)
لعله يقصد جامع أبي محمد عبد اهللا بن محمد بن بركة.  (6)

الكندي، بيان الشرع، 7/8.  (7)
الكندي، بيان الشرع، 14/8.  (8)
الكندي، بيان الشرع، 8/8.  (9)
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وبنفس المنهجيــة أورد صاحب المصنّف تعريفاً للماء الطهور، وخاصية الطهورية، ولعله ســاق 
نفس األدلــة واآلثار الموجودة في كتاب بيان الشــرع(1). قــال: (وفي موضع: والطهــور في اللغة هو 
الفعول للطهارة، وهو الذي يعرف منه تطهير الشــيء بعد الشــيء، والماء الذي ال يطهر األشــياء 

ال يستحقّ هذا االسم)(2).
وُيـفهم من بيان الشرع أن هذا القســم من الماء طاهر في ذاته، مطهر لغيره(3)، وهو المطهر 
األساسي للنجاســات، وال يجزئ غيره ولو كان طاهرًا، كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء، وإن كان 
آخرون يرون جواز إزالة النجاســات بالماء المضاف ولكن بشرط عدم وجود الماء المطلق الطهور، 
ومنهم صاحب بيان الشرع(4). ويفهم من المصنّف أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، وإن 

كان الماء المضاف يزيل الخبث وال يرفع الحدث(5).
ويمكــن تلخيص األقوال التي أوردها صاحب بيان الشــرع في هذه المســألة إلــى ثالثة أقوال 
للفقهاء: قــول: يقول بعدم ثبوت الطهــارة بغير الماء الطهــور. وقول: يقول بثبــوت الطهارة بالماء 
المضاف في حالة فقــدان الماء الطهور. وقول: يقول بالطهارة بالمــاء المضاف إلى أن يجد الماء 
الطهور فيتطهر به. ويظهر أن صاحب بيان الشرع يميل إلى القول األخير كما ُيـفهم ذلك من مسألة 
أوردها: (ومعي أنه يخــرج في معاني قولهم أنه إن كان في حال عدم وجود الماء، كان ذلك طهارته 
في حالة العدم، فإذا وجد الماء غسله ولزمه غسله، ويفرق بين عدم الماء ووجوده، فعلى معنى هذا 
القول لموضع ثبوت زوال النجاسة بمعنى ما يشــبه الطهارة من الماء وعدم الماء، كان ذلك عذرًا 

وخارجاً من النجاسة طهر، فإذا وجد الماء لزمه حكمه، وقبل أن يجد الماء فهو بحال الطهارة)(6).
ماء البحر:

ماء البحر طهــور، لقول النبّي ژ : «هو الطهور ماؤه الحل ميتتـــه»(7)، ومن الناحية العقلية 
المنطلقة من القواعــد الفقهية الخاصة بأحكام المياه أن ماء البحر عظيم أعظم من اليابســة وما 
فيها، ومن الصعب أن تغلب عليه نجاســة، فيبقى بذلك طاهرًا. وقد أورد صاحب بيان الشرع مسائل 
واســتدالالت في طهورية ماء البحر نقلها عن طائفة من العلماء(8). ومن ذلك قوله: «قال أبو سعيد: 

ر: الكندي، المصنف، 312/3.  (1)
الكندي، المصنف، 311/3.  (2)

ر: الكندي، بيان الشرع، 56/7.  (3)
ر: الكندي، بيان الشرع، 20/7 - 26.  (4)
ر: الكندي، المصنف، 324/3 - 325.  (5)

الكندي، بيان الشرع، 21/7.  (6)
رواه الربيع في الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، برقم163.  (7)

ر: الكندي، بيان الشرع، 5/8 - 6.  (8)
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معي إن معاني االتفاق يوجــب في قول أصحابنا إثبــات إجازة التطهر بماء البحــر، وإنه من الماء 
الطهــور المطهر، وال معنــى للمعارضة للقول فــي ماء البحــر؛ ألن الماء كله ماء مــا لم يثبت ما 
ن ذكرهم صاحب بيان الشرع: أبو بكر الصديق وعمر بن  مضى»(1)، وممن قال بطهورية ماء البحر ِمم
الخطاب وابن عباس وعقبة بن عامر وعطاء وطاووس والحسن البصري ومالك وأهل المدينة وسفيان 

الثوري وأهل الكوفة واألوزاعي وأهل الشام والشافعي وأحمد بن حنبل(2)، وأصحابنا اإلباضية(3).
ولكن هنالك قول آخر يورده صاحب بيان الشــرع عن عبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عمرو بن 
العاص(4) بعدم إجزاء الوضوء والغسل بماء البحر، وأن التيمم أحّب إليهما منه(5)، ولكن هذا القول 
رُّد عليه بأن ماء النهر كذلك مضاف إلى النهر، ومع ذلك مجمع على طهوريته، فكذلك ماء البحر، 

كما رُّد على هذا القول بالحديث النبوي السابق الذكر في طهورية ماء البحر(6).
وعلى نفس األقوال وعلى نفس االســتدالالت واالستشــهادات يعتمد صاحب كتــاب المصنّف في 
القول بطهورية ماء البحر، كما يشير كذلك إلى القول المخالف الذي قال به ابن عمر وعبد اهللا بن 

عمرو بن العاص(7). وال داعي لتكرار تلك النصوص التي تشابهت عند صاحبي الكتابين.
الماء الماكث طويًال:

يــرى صاحب بيان الشــرع طهورية الماء الذي طال بقــاؤه، ويورد هذا الرأي عن ابن ســيرين 
والحسن البصري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو عبيدة وإسحاق(8)، وأورد مثل ذلك عن اإلمام 
أبي ســعيد الكدمي، قال: «قال أبو ســعيد: ما ثبت اســم الماء وجوهره على ما وصفنا فال يضيره 
إبطاؤه في اإلناء، وال غيره من البقاع، وهو ماء طهور؛ ألنه اعتراض لقول يزيله عن حكمه بذلك من 

المعاني وال لغيرها»(9).
2 ـ الماء المضاف:

وهو الماء غير المطلق، الذي ال يعــرف إال بما أضيف إليه، وهو ماء فقــد طهوريته باختالطه 
بطاهــر ينفك عنه. وحكمــه أنه يزيل الخبــث وال يرفع الحــدث(10). مثل ماء الــورد والعصير وماء 

الكندي، بيان الشرع، 5/8.  (1)
ر: الكندي، بيان الشرع، 5/8، نقًال عن شرح أبي سعيد الكدمي على كتاب اإلشراف للنيسابوري.  (2)

ر: الكندي، بيان الشرع، 5/8 - 6.  (3)
ر: الكندي، بيان الشرع، 5/8، نقًال عن شرح أبي سعيد الكدمي على كتاب اإلشراف للنيسابوري.  (4)

المصدر نفسه.  (5)
ر: الكندي، بيان الشرع، 5/8 - 6.  (6)

ر: الكندي، المصنف، 361/3 - 364.  (7)
ر: الكندي، بيان الشرع، 7/8، نقًال عن شرح أبي سعيد الكدمي على كتاب اإلشراف للنيسابوري.  (8)

الكندي، بيان الشرع، 7/8.  (9)
ر: الهادي واليحمدي والتيواجني، فقه العبادات، 46/1.  (10)
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الزعفران. قال في بيان الشــرع: «طاهر في نفســه، غير مطهر إال أحداثاً ال تــزول إال به»(1). وقال 
صاحب المصنّف: «وال أعلم أن أحدًا أجاز التطهر إال بالماء المطلق، َوِإنَما الخالف بين الناس في 

الماء المستعمل»(2).
وينقسم الماء المضاف إلى ثالثة أقسام:

مضاف إلى الخارج منه: مثل ماء األشجار والثمار. ـ  1
مضاف إلى الواقع فيه: مثل الماء الذي خلط به زعفران أو ورد أو نحوه. ـ  2
مضاف إلى مكان: مثل ماء النهر وماء البحر وماء البئر. وهذا النوع مطلق وطهور، ويمكن  ـ  3

أن يسمى ماءً إطالقاً بدون إضافة. والحديث هنا عن الماء المضاف ال يشمل هذا القسم.
ويورد صاحبا كتابي بيان الشرع والمصنّف هذه التقسيمات الثالثة وأحكامها في إحدى المسائل، 
قاال: «ومن الكتاب(3): واألمواه ثالثة، فماء مضاف إلى الواقــع فيه، وماء مضاف إلى الخارج منه، 
وماء مضاف إلى مكان يقوم به. فالماءان المتقدم ذكرهما ال يجوز التطهر بهما، وإن كانا طاهرين، 
إذ اسم الماء ال يقع عليه ماءً مطلقاً، فالماء الذي ورد الشرع به هو الذي استحق اسم الماء مطلقاً، 
أال ترى إلى قول اهللا تعالى: ﴿ º ¹ « ¼ ﴾ [النســاء: 43]؟ ومــاء ال يخرج عن حد الماء 

المطلق، إذ الماء ال يقوم إال في محل»(4).
ويرى صاحب بيان الشرع أن هذا القسم من الماء وإن كان طاهرًا، إال أنه غير مطهر(5)، إال في 
حالة فقدان الماء المطلق الطهور، فإنه ُيـســتخدم إلزالة النجس، إلــى أن يوجد الطهور. ويورد أن 
بعض العلماء يرون إجزاء إزالة النجاسة به: «قال بشير(6): كذلك من غسل دماً من ثوب ببصاق حتى 
يســيل البصاق في األرض، مثل ما لو غســله بالماء أنه يجزئه، وشبه النجاســات مثل الدم في هذا 
المعنى. قال: وكذلك إن غســله بالدهن وبالخل وباللبن وبالنبيذ أنه يجزئه. قال غيره: نعم، قد قيل 
هذا. وقيل: ال يطهر إال بالماء»(7). ويرى صاحــب المصنّف أن الماء المضاف ال يجزئ في الطهارة، 
وذلك ما يظهر من إيراده لمســألة في هذه القضية، قال: «مســألة: وال يجوز الوضوء بماء مضاف 
إلى صفة غير المــاء المطلق، كماء الورد، والزعفران، والباقالء، وماء األشــجار، وال يجوز إال بماء 

الكندي، بيان الشرع، 8/8.  (1)
الكندي، المصنف، 368/3.  (2)

لعله يقصد جامع أبي محمد.  (3)
الكندي، بيان الشرع، 13/8. والكندي، المصنف، 368/3.  (4)
عدا الماء المضاف إلى محل، فإنه طهور، مثل ماء البحر.  (5)

أحد العلماء، وال أدري من يقصد، إذ يوجد أكثر من خمســة علماء بهذا االســم ممن نقل عنهم في بيان الشرع. ر: السعدي،   (6)
الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، 20 - 23.

الكندي، بيان الشرع، 20/7.  (7)
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مطلق يقع عليه اسم الماء، وعلى هذا أجمع أهل العلم»(1). ويورد قوًال بجواز إزالة النجاسات به، قال: 
«مسألة: وال يتوضأ بالخل وال باللبن وال الدهن وال الريق وال الدموع. وقيل: إنه يطهر النجاسات»(2).
وبنفس الطريقة في الماء الطهور، يمكن تقســيم األقوال التي أوردها صاحبا كتابي بيان الشرع 

والمصنّف في تطهير الماء المضاف للنجاسات إلى ثالثة أقوال(3):

قول يقول بعدم تطهير الماء المضاف للنجاسات مطلقاً. –

وقول يقول بتطهيره للنجاسات في حالة عدم وجود الطهور. –

وقول يقول بتطهيره للنجاسات مطلقاً. –

ويورد صاحب بيان الشــرع في ذلك مســألة تـبرز هذه األقوال الثالثة، قال: «مسألة: قلت له: 
ماء الورد والدهان وماء األشجار، هل تقوم مقام الماء أو لم يكن في جميع الطهارات من النجاسة 
وغيرها مما ال تقوم إال به؟ قال: فمعي أنه قد قيل في جميع ما ذكرت أنه ال يطهر النجاســات عند 
وجود وال عدم. وإنما يطهرها الماء الطهور الذي ســماه اهللا طهــورًا، وهذا ماء طاهر ليس بمطهر. 
وأحسب أن بعضاً قال: إنه يجزئ عند االضطرار والعدم للماء المطهر. وأحسب أن بعضاً قال: يجزئ 
ذلك على كل حال، ألن هذا مثله، ومثل الشــيء منه. ويعجبني القول األول. وإن استعمل عند العدم 
فهــو أحب إلي»(4). كما يورد صاحب المصنّف مســألة أيضــاً تبرز تلك األقوال، قال: «مســألة: أبو 
سعيد: وإذا وجد الماء المطلق الطهور، ووجد الماء المشبه له، لمعنى يستدل به: أنه يزيل معنى ما 
يزيل الماء الطهور، أو يقوم مقامه في غسل نجاسة، أو وضوء، فال معنى لتركه بعد وجوده؛ ألنّه قد 
أشــبهه باالســم، أو المعنى المراد به. ويلحقه بذلك معاني االختالف، أن يكتفي به دون التيمم، أو 

يستعمل مع التيمم، ويعجبني في االحتياط أن يستعمل التيمم»(5).

الماء المستعمل:
الماء المستعمل يلحق بالماء المضاف. وهو الذي استهلك في الوضوء أو الغسل، أو غسل شيء 
من األشــياء الطاهرة التي تستهلكه. وهو طاهر في نفســه، يزيل الخبث، وال يرفع الحدث. قال في 
بيان الشرع: (قال أبو ســعيد: يواطئ قول أصحابنا يخرج في الماء المستعمل في الغسل من الجنابة 
والوضوء للصالة، وما أشــبه هــذا من المراد به الفرائــض فكان باالعتبار مســتهلكاً في ذلك، أنه 

الكندي، المصنف، 372/3.  (1)

الكندي، المصنف، 372/3.  (2)
ر: الكندي، بيان الشرع، 25/7. والكندي، المصنف، 372/3 - 373.  (3)

الكندي، بيان الشرع، 25/7.  (4)
الكندي، المصنف، 373/3.  (5)
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ال يجوز استعماله بعد ذلك ألداء الفرائض من وضوء وال غسل وال تطهير نجاسات، وهو طاهر يجوز 
شــربه واســتعماله في الطهارات(1))(2). وقال صاحب المصنّــف: (وال يجوز التطهــر للصالة بالماء 
المستعمل، ولو كان في نفسه طاهرًا)(3). وقال: (ويجوز استعمال الماء المستعمل في إزالة النجاسات؛ 

ألنّه يزيل النجاسة لطهارته في نفسه)(4).
وينقسم الماء المستعمل إلى قسمين:

1 ـ الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل:
والماء المستعمل في الوضوء أو الغسل له حالتان:

أ) المستعمل الذي فارق البدن: بحيث يتم استهالكه في الوضوء ثم يسقط من البدن في إناء 
أو غيره. وفي حكم استخدامه للوضوء والغسل مرة أخرى ينقسم العلماء إلى قسمين، كما أورد ذلك 

صاحبا بيان الشرع والمصنّف:
ـ قول: ال يجوز اســتخدامه للوضوء والغســل. وهو قــول مالك واألوزاعي والشــافعي وأصحاب 
الرأي، وقول عند الثوري، وقال به أبو سعيد الكدمي وأصحابنا(5). قال في بيان الشرع: (ومن الكتاب 
من جامع أبي جعفر: وكل ماء استعمل، فال يجوز أن يستعمل للغسل وال للوضوء مرة أخرى)(6). وقال 
صاحب المصنّــف: (وقال محمد بن محبوب: إذا توضأ رجل بماء، فاجتمــع ذلك في إناء، فتوضأ به 

رجل للصالة، وصلى به، فإنه ينتقض صالته)(7).
ـ قول آخر: يجوز اســتخدامه للوضوء والغسل. وهو قول بعض أصحابنا كما يظهر، وقول علي 
وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحســن البصري والنخعــي ومكحول والزهري، وقول 
عند أبي ثور(8). قال في بيان الشرع: (قال أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن بركة(9): أما أخذ الماء 

يقصد إزالة النجاسات.  (1)
الكندي، بيان الشرع، 11/8.  (2)
الكندي، المصنف، 382/3.  (3)
الكندي، المصنف، 383/3.  (4)

ر: الكندي، بيان الشرع، 11/8 - 12.  (5)
الكندي، بيان الشرع، 12/8.  (6)
الكندي، المصنف، 385/3.  (7)

ر: الكندي، بيان الشرع، 11/8 - 12.  (8)
عالــم فقيه ُعماني، عاش في القرن الرابع الهجري، عاصر العديد من العلماء كالشــيخ أبي إبراهيم محمد بن ســعيد بن أبي   (9)
بكر والشــيخ أبي الحســن الذي كان يذاكره، والشيخ أبي ســعيد الكدمي، وتدل اآلثار عل وجود تالميذ له. أثنى عليه الكثير 
من العلماء كالشــيخ األصم الذي وصفه بأنه صاحب الحجج البليغة، له العديد من اآلثار العلمية مثل: الجامع، والموازنة في 
أصول الدين، والمبتدأ في أصول الدين، وكتاب التقييد، وشــرح جامع ابن جعفر، وأجوبة متفرقة في كتب األثر. للترجمة: ر: 

السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص 135.
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مما قد اســتعمل به المتوضؤون، فإن استعماله لما ينســاه، أو لجارحة أخرى، فبين أصحابنا في 
جواز ذلك خالف)(1).

ب) المستعمل الذي لم يفارق البدن: وهو الماء أو البلل الباقي في أعضاء الوضوء أو الغسل بعد 
الوضوء أو الغسل. وينقسم العلماء كذلك إلى قسمين في حكمه، كما يورد ذلك صاحب بيان الشرع:

قول: ال يجوز استخدامه لما نسي من األعضاء بدون غسل. وروي هذا القول عن الثوري.
قول آخر: يجوز استخدامه لما نسي من األعضاء بدون غسل. وذهب إلى هذا القول علي وابن عمر 
وأبو أمامة وعطاء بن أبي رباح والحســن البصري والنخعي ومكحــول والزهري، ومحمد بن محبوب من 
أصحابنا اإلباضية. قال في بيان الشرع: (مســألة من كتاب األشياخ: وعن محمد بن محبوب 5 فيمن 
نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه أن عليه إعادة الوضوء والصالة، وإن كان شيء من وضوئه لم يجف، 
فإنما عليه أن يمســح رأسه، فإذا كان في لحيته ماء فأخذ منه ومســح به رأسه أجزأه، وكذلك إن كان 

في جارحة من حدود الوضوء موضع لم يصبه الماء، وكان في بدنه شيء من الماء فرطبه أجزأه)(2).

2 ـ  الماء المستعمل في غسل شيء من األشياء غير الوضوء والغسل أو طبخ طعام 
أو شراب: 

وهو الذي استخدم في غســل إناء من طعام، أو طبخ فيه طعام، أو طبخ هو وشيء من األشربة، 
أو نـقع فيه شــيء من األوراق أو الثمار. وحكمه عنــد العلماء كما يورد صاحبا كتابي بيان الشــرع 
والمصنّف، أنه طاهر في نفســه، غير مطهر لغيره ال يصلح للوضوء وال للغسل، ولكن يصلح إلزالة 
النجاسات(3). قاال: (وعن أبي الحواري(4): وعن رجل يتوضأ أو يغسل بماء قد استعمل لجارحة أخرى، 
أو بماء قد غســل به جرجرًا ووضع فيه غزالً نسج به، أو إناء غسل به من طعام أو غيره، أو ماٍء قد 
طبخ فيه بسر(5)، أو ماء زق فيه خوص(6) أو غضف، ولم يجد ماءً غيره، أو قد وجد غيره، وتوضأ به 
وصلى. فعلى مــا وصفت، فلم يجيــزوا أن يتوضأ بالماء المســتعمل، مثل الذي يقطــر من الوضوء 

والغسل، وكذلك الذي يغسل به اإلناء ويطبخ به البسر، فال يجوز الوضوء بذلك)(7).

الكندي، بيان الشرع، 12/8.  (1)
الكندي، بيان الشرع، 11/8 - 12.  (2)

ر: الكندي، بيان الشرع، 6/8، 16.  (3)
أبــو الحواري محمد بن الحواري القري، من فقهاء القرن الثالث الهجري، لــه العديد من اآلثار العلمية، منها كتاب الجامع.   (4)

للترجمة: ر: السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص 220.
هو الرطب قبيل نضوجه.  (5)

أوراق النخيل.  (6)
الكندي، بيان الشرع، 16/8. والكندي، المصنف، 391/3.  (7)
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مســألة: إذا لم يوجد الماء الطهور ووجد الماء المســتعمل، فهل يجزئ اســتخدام المستعمل 
للوضوء والغسل؟

يورد صاحبــا كتابي بيان الشــرع والمصنّف فــي هذه المســألة ثالثة أقوال عنــد أصحابنا 
اإلباضية، قاال: (قال أبو ســعيد: فإذا عدم الماء الطهور ووجد الماء المستعمل، فعندي يخرج فيه 
معاني االختالف من قولهم(1): فبعض يجيز اســتعماله مع التيمم. وبعض يجيز استعماله عند عدم 
الماء، وأرجو أنه ال يوجب معه تيمماً. ولعل في بعض القول ال يرى اســتعماله باســتهالكه، ويرى 

التيمم أولى منه)(2).

3 ـ الماء النجس:
هو الذي خالطته نجاســة فغيرت أحد أوصافه الثالثة، الطعم أو اللون أو الرائحة. أما إذا كان 
قليًال دون القلتين فإنه يتنجس بمخالطة النجاســة له ولو لم يتغير أحد أوصافه عند بعض العلماء، 
للحديث النبوي الشــريف: «إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمـــل خبثاً»(3)، بينما يرى آخرون عدم 
تنجس المــاء القليل ما دام لــم يتغير أحد أوصافــه(4). وبطبيعة الحال فإنّ هذا القســم من الماء 

ال يرفع الحدث وال يرفع الخبث.
ويرى صاحب بيان الشرع في هذه المسألة أن الماء ســواءً كان أكثر من القلتين أو دونها، فإنه 
ال يتنجس إال إذا تغيـر أحد أوصافه الثالثة، حيث يورد في ذلك عددًا من المســائل وأقوال العلماء، 
ومن ذلك مــا أورده بقوله: (وأما قول من ال يرى قليل الماء ينجس بحلول النجاســة فيه إال أن يغير 
طعم المــاء ولونه أو ريحه، فالمــاء طاهر بحالة وقوع ذلــك وقوع فيه، وبه نقــول)(5). كما يورد في 
المقابل أقوال من قال بنجاسة الماء إذا كان دون القلتين ولو لم يتغير أحد أوصافه، حيث أورد آراء 
مجوعة من الفقهاء في ذلــك(6). ويفهم من كتاب المصنّف نفس الرؤية، حيث يرى بأن الماء ســواء 
كان قليًال أو كثيرًا فال ينجســه إال ما غلب عليه. قال في المصنّــف: (وحكم الماء طاهر حيث وجد، 
جارياً أو راكــدًا، صافياً أو كدرًا، قليًال كان أو كثيرًا، حتى يصح حلول نجاســة فيه تنقله عن حكمه، 

وتغيره عن وصفه)(7).

أي: قول أصحابنا اإلباضية.  (1)
الكندي، بيان الشرع، 11/8. والكندي، المصنف، 390/3.  (2)

رواه الربيع في الجامع الصحيح، في كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، حديث رقم159.  (3)
ر: الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، 278/1 - 279. والمعولي، المعتمد في فقه الصالة، ص 67.  (4)

الكندي، بيان الشرع، 30/7.  (5)
الكندي، بيان الشرع، 29/7 - 30.  (6)

الكندي، المصنف، 314/3.  (7)
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ال نجاسة إال بغلبة: الماء طاهر ال ينجســه إال ما غلب عليه(1) بطعم أو لون؛ ألنّ الحكم حكم 
األكثر(2)، كما يرى صاحب بيان الشرع. ولو كان هذا الماء قليًال(3).

ويورد صاحب المصنّف ما يورده صاحب بيان الشــرع، من أن الماء ال ينجسه إال ما غلب عليه 
فغير أحد أوصافه. قال: (وفي خبر: الماء الطاهر ال ينجســه إال ما غلب عليه)(4). ويفهم من مسألة 
أخرى أوردها أن هذا الماء ولو كان قليًال، فإنه ال ينجســه إال ما غلب عليه، قال: (مســألة: والماء 
قبل حلول النجاسة فيه فطاهر بإجماع، ومختلف فيما حلت فيه النجاسة، ولم تغير له طعماً وال لوناً 

وال ريحاً. فال يجوز إفساد ما أجمعوا على طهارته إال بإجماع مثله، أو خبر ال معارض له)(5).
ال نجاســـة إال بيقين: يرى صاحب بيان الشــرع أن الماء ال يتنجس إال بيقيــن؛ ألنّ حكمه حكم 
األصل، حتى يثبت تغير األصل، وقد أورد في ذلك مجموعة من المسائل واألقوال، منها قوله: (مسألة: 
ومــن صّب عليه ماء في أيام النيروز فهو طاهر، حتى تعلم نجاســته)(6)، وقال: (وكل ماء وجد متغيرًا، 
ولم يعلم أن تغيره من نجاســة، فهو محكوم له بحكم الطهارة؛ ألنّا على يقين من أنه طاهر، ولســنا 
على يقين من أنه قد صار نجساً، وليس شــكنا في زوال الطهارة عنه بموجب لثبوت النجاسة فيه)(7). 
كما أورد رأياً يقول بأنه ال يقبل قول من أخبر بتنجس بئر إال أن يكون ثقة، وعلى قول أبي سعيد(8) أنه 

ن قال بتنجيسها حتى يفسر صفة ذلك(9). ال يقبل ِمم

الكندي، بيان الشرع، 19/7.  (1)

الكندي، بيان الشرع، 15/7.  (2)
ر: الكندي، بيان الشرع، 30/7.  (3)

الكندي، المصنف، 313/3.  (4)

الكندي، المصنف، 314/3.  (5)

الكندي، بيان الشرع، 9/7.  (6)
الكندي، بيان الشرع، 13/8.  (7)

الكدمي أبو سعيد محمد بن سعيد من قبيلة النعب، من بلدة كدم بوالية الحمراء، فيها كانت حياته ووفاته، عالم محقق، وفقيه   (8)
مدقــق، وإمام في العلم، كثرت عنه النقول في كتب األثر، ورع زاهد متواضع، لقب بإمام المذهب لمكانته الســامقة في العلم 
واإلفتاء، واشــتهر بكنيته في كتــب األثر، فحيثما وردت هذه الكنيــة في كتب األثر فهو المراد. وال تشــير المصادر إلى تاريخ 
والدته، ولكن مــن المرجح أن يكون ولد في أوائل القرن الرابع الهجري. تلقى تعليمه بنزوى بيضة اإلســالم، حيث تتلمذ على 
أبي الحسن محمد بن الحســن، وأبي عبد اهللا محمد بن روح بن عربي، وأبي عثمان رمشــقي بن راشد، وأبي إبراهيم محمد بن 
ســعيد بن أبي بكر، ومن تالمذته أحمد بن محمد بن الحســن، وعبد اهللا بن محمد بن زنباع، وابنه ســعيد بن محمد بن سعيد، 
وموســى بن مخلد، عبد اهللا بن محمد بن زمام. وقد عاصر ابن بركة. ومن آثاره العلمية: كتاب أبي سعيد، وجوابات أبي سعيد، 
وجامع أبي سعيد، واالستقامة، والمعتبر، وتعليقات وشروح على كثير من الكتب مثل جامع أبي جعفر وكتاب اإلشراف البن المنذر 
النيســابوري وكتاب الفضل بن الحواري، وتفســير لبعض آيات القرآن الكريم، ومجموعة من األشــعار مثــل قصيدة في الوالية 
والبراءة وجواب نظمي إلى ابنه ســعيد. لم تحدد اآلثار تاريخ وفاته، ولكنه كان حياً إلى يوم األربعاء لثالث عشــرة ليلة خلت 
من ربيع األول 361هـ ، وهو تاريخ تقييد أحد تالمذته عنه. ر: السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص 226 - 230، 
باجــو مصطفى صالح، بحث مقدم لندوة تطور العلوم الفقهية فــي ُعمان خالل القرن الرابع الهجري، ص 271 - 274، آل ثاني 

سليم بن سالم، بحث مقدم لندوة تطور العلوم الفقهية في ُعمان خالل القرن الرابع الهجري، ص 317 - 325.
الكندي، بيان الشرع، 10/7.  (9)
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وعند صاحب المصنّف نفس الرؤية، حيث يرى أنه ال نجاسة للماء إال بعلم يقين. وقد أورد في 
ذلك مجموعة من المسائل كذلك، من ذلك قوله: (مســألة: وقيل عن أبي عبد اهللا(1) في خّب(2) فيه 
ماء، ترده الصبيان والعيال ويشــربون منه، فال بأس بكل ذلك، وال بالوضوء منه حتى يستيقن على 
نجاســة بعينها. وقال أيضاً: في وعاء فيــه ماء بين يدي حجام يرطب للناس به، ومســني من مائه، 

قال: ال بأس حتى تعلم فيه فسادا)(3).

الماء القليل:
نة  الماء الطاهر ولو كان قليًال ال ينجس، إّال إذا تغير أحد أوصافه الثالثة بنجاسة، لداللة الس
النبوية الشــريفة على ذلك؛ فعن جابر بن زيــد عن ابن عباس عن النبّي ژ قــال: «الماء طهور، 

ال ينجسه إال ما غير طعمه أو لونه أو رائحته»(4).
واختلف العلماء في نجاســة الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغلب عليه، ولم تغير شيئاً 
من أوصافــه الثالثة. وقد تناول بيان الشــرع هذه المســألة بالتفصيل، حيــث أورد قول القائلين 
بطهارة الماء القليل الذي أصابته نجاســة ولم تغيره، وأورد رأي اآلخرين القائلين بنجاسة الماء 
القليل الذي أصابته نجاســة ولم تغيره، كما أورد ردود الفريق األول على الفريق الثاني في هذه 
المســألة، وقد تابعه صاحب المصنّــف وبنفس المنهجية وبنفس المســائل في هذه المســألة(5). 

وملخص ما أورداه(6):

قول بطهارة الماء القليل إذا أصابته نجاســة ولم تغير شــيئاً من أوصافــه الثالثة. ويظهر من 
مســألة أوردها صاحب المصنّف أنه يميل إلى هذا القول(7). وكذلــك يظهر من حديث صاحب بيان 

الشرع أنه يميل إليه(8).

وقول آخر: بنجاســة الماء القليل إذا أصابته نجاسة ولم تغير شيئاً من أوصافه الثالثة. ولعلهم 
استدلوا بأحاديث نبوية شريفة وردت تدل على تنجس الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولو لم تغلب 
عليه؛ فعن جابر بن زيد قال: قال رسول اهللا ژ : «إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثاً»، وفي 

لم أقف عليه، ولعله يقصد محمد بن محبوب، أو محمد بن إبراهيم صاحب بيان الشرع، أو غيرهما.  (1)
منخفض من األرض فيه ماء مجتمع.  (2)

الكندي، المصنف، 314/3.  (3)
رواه الربيع في الجامع الصحيح، في كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، برقم 158.  (4)

ر: الكندي، المصنف، 312/3 - 313.  (5)
ر: الكندي، بيان الشرع، 8/8 - 10. والكندي، المصنف، 312/3 - 313.  (6)

ر: الكندي، المصنف، 314/3.  (7)
ر: الكندي، بيان الشرع، 15/7، 30.  (8)
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رواية أخرى: «قدر قلتين ماًء ال ينجســـه شـــيء»(1)، فيفهم من هذا الحديث بمفهوم المخالفة أن 
الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يتأثر بالنجاسة، ولو لم يتغير طعمه وال ريحه وال لونه.

نة النبوية دلت على عدم تنجس الماء إال  ورد أصحاب القول األول على الفريق اآلخر: بأن الس
بما غير أحد أوصافه الثالثة. وأن اهللا تعالى سمى الماء طهورًا، والطهور هو الذي يطهر الشيء بعد 
الشــيء، فما لحقه من نجاسة يلحقها التطهير. وأن المسلمين أجمعوا على طهارة الماء إذا لم تغير 
ا لم يرد فيه وحي فليس  النجاســة شــيئاً من أوصافه، واختلفوا في حدود الماء، وما اختلف فيه ِمم

ألحد أن يضع به حدًا يتعلق به حكم.

حكم االنتفاع بالماء النجس في الطهارة وأشباهها:
يورد صاحب المصنّف أن الماء المتنجس إذا اســتخدم لعجن طحين أو ما شابهه، فإن هنالك 
خالفاً بين أهل العلم في اســتخدام ذلك العجيــن: فقول يطعمه الدجاج والبهائــم وبه قال مجاهد 
والشافعي ومالك. وقول يطعم ما ال يؤكل لحمه. وقول ال يطعم شيئاً. وقول يطعم األطفال وممن قال 
به أبو سعيد الكدمي من أصحابنا اإلباضية(2). قال: (مسألة: أبو سعيد: أكثر ما قيل إن هذه األشياء 
إذا تنجســت، من العجين والطبيخ وما أشبه ذلك، أنه ال وجه إلى تطهيرها، ويدفن وال يطعم شيئاً 
من الدواب، وال أحدًا من الناس، صغيرًا وال كبيرًا، وال تباع، ولعله يخرج: وال توهب؛ ألنّه إذا ثبت 
أنه ال ينتفع بها بوجه، بطل بيعها وهبتها؛ ألنّه محرم، فال يغير. وقول: أنها وإن ثبت أن ال وجه إلى 
طهارتهــا، فإنه يطعم الدواب، ولو كان نجســاً؛ ألنّ الدواب ال إثم عليهــا وال تعبد. وقيل: يجوز أن 
يطعم ذلك الــدواب واألطفال من الناس، وكل مــن ال إثم عليه؛ ألنّه يقع لهــم موقع النفع، وليس 

عليهم منه مضرة، وال إثم عليه)(3).

ويرى صاحب المصنّف أن الماء النجس ال يصح االنتفاع به، وال يباع وال يشــترى، إال في حال 
الضرورة التي ال محيص عنها(4).

ويرى صاحب بيان الشــرع عدم جواز االنتفاع بالماء المتنجس ال في إزالة النجاســة وال في 
رفع الحدث، من خالل إيراد مســائل في ذلك عن بعض العلماء، من مثل قوله: (قال غيره: نحب 
إذا علم بالبئر أنها نجسة ال ينتفع بها حتى يعلمه من يأتي أنها نزحت)(5). كما يطرح رأياً بإعادة 

رواه الربيع في الجامع الصحيح، في كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، برقم 159.  (1)
ر: الكندي، المصنف، 40/3.  (2)

الكندي، المصنف، 40/3 - 41.  (3)
ر: الكندي، المصنف، 45/3.  (4)
الكندي، بيان الشرع، 30/7.  (5)
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صالة من صلى بوضوء من ماء بئر متنجس(1). وال يصح كذلك استخدام الماء المتنجس في شرب 
وال طعام(2)، إال في حال االضطرار الذي ال محيص عنه(3). وكذلك أورد رأياً بعدم إطعام البهائم 
ا هو متنجــس، وإن كان هنالك قول بجــواز ذلك(4)، وقول آخــر بجواز إطعام  مأكولة اللحــم ِمم
األطفال مما عارضته نجاســة؛ ألنهم غير متعبدين بترك النجس(5). أما في ســقي األشجار فيفهم 
من صاحــب بيان الشــرع جواز ســقيها بما هو نجــس، من خالل إيراد مســألة عــن محمد بن 
محبوب 5 في جواز سمد األشجار بالنجس(6)، والماء مثل السماد في ذلك. وإن كان يورد قوًال 
آخر في موضع آخر بتنجس الشــجرة إذا سقيت بماء نجس، حتى تسقى بماء طاهر مرة أو مرتين 

أو ثالثاً، على حسب الخالف(7).
وبالتالي فــإن ما حرم تناولــه أو االنتفاع به حرم بيعه وشــراؤه، إال على قول مــن قال بجواز 
االنتفاع به في بعض الجوانب مثل إطعام أو ســقي الدواب المأكولة واألطفال من المتنجس نجاســة 
عارضة ليست أصلية(8). وإن كنا ال نتفق مع رأي القصد إلى سقي وإطعام البهائم المأكولة واألطفال 
ا هو متنجس نجاسة غير أصلية، لعلة قذارة النجاسة ودنسها وتأثيراتها الصحية التي ظهرت في  ِمم

العصر الحديث، وكذلك للنواحي التربوية المتعلقة باألطفال.

ما ينجس الماء:
1 ـ النجاســات الخارجة من بنــي آدم، مثل البول والغائــط والمني والمــذي والدم والحيض 
والقيء(9). قال في بيان الشــرع: (قال أبو سعيد: وال أعلم بينهم(10) تفريقاً في قليل البول وكثيره، إال 
أنه مفسد، إذا ثبت فســاده يفســد قليله وكثيره، لمعاني قولهم عندي)(11). وقال: (ومن الكتاب(12): 
ثبت أن رســول اهللا ژ أمر بغســل المذي من البدن... إلى أن قال: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج 
معاني االتفــاق في قول أصحابنا على القــول األول. وال أعلم بينهم اختالفاً، إال أن فيه الغســل من 

الكندي، بيان الشرع/ 31/7.  (1)
ر: الكندي، بيان الشرع، 154/7 - 161.  (2)
ر: الكندي، بيان الشرع، 161/7 - 165.  (3)

ر: الكندي، بيان الشرع، 153/7 - 154، 159.  (4)
ر: الكندي، بيان الشرع، 159/7.  (5)

الكندي، بيان الشرع، 154/7.  (6)
ر: الكندي، بيان الشرع، 181/7 - 184.  (7)

ر: الكندي، بيان الشرع، 159/7 - 160. والكندي، المصنف، 40/3 - 44.  (8)
ر: الكندي، المصنف، 84/3 - 103.  (9)

أي: بين اإلباضية.  (10)
الكندي، بيان الشرع، 53/7.  (11)

أي: من شرح كتاب اإلشراف للنيسابوري للشيخ أبي سعيد الكدمي.  (12)



ناصر بن خلفان بن خميس البادي 439أحكام المياه وتصاريفها الشرعية

البدن والثوب، قليلــه وكثيره، وأنه نجس ما كان من قليل أو كثير)(1). وقال: (قال أبو ســعيد: معاني 
االتفاق من أصحابنا يخرج معــي أن المني نجس قليله وكثيره، في البــدن والثوب)(2). وقال صاحب 
المصنّف: (مســألة: أنجس األنجاس عندنا البول، ثم العذرة، ثم الــدم، ثم الجنابة. واألبوال كلها 
نجســة ألن اهللا تعالى حرم كلها، وســمى الرســول ژ البول من ابن آدم خبيثاً، فإذا صح بالكتاب 

نة تحريم بعض البول وجب تحريم البول كله، واهللا أعلم)(3). والس
2 ـ ميتة ذوات الدم من جميع الحيوانات البرية(4).

3 ـ ميتة ذوات الدم مــن الحيوانات التي تعيش في الماء وفي البــر إذا ماتت في البر، 
مثل الضفدع(5).

4 ـ أبوال جميع الحيوانات البرية. قال في بيان الشرع: (قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني 
ا هو مثلها من اسمه أو جنسه، أن أبوال  االتفاق من قول أصحابنا أن أبوال األنعام كلها وما أشــبهها ِمم
ذلك كله مفســد، ال نعلم بينهم اختالفاً في ذلك)(6). وقال في المصنّــف: (اختلف أصحابنا في أبوال 
الدواب، واتفقوا علــى أن بول الخنزير وبول ابــن آدم نجس. واألبوال عندنا كلها نجســة، بدليل قول 
ا يخبث، وهي في حيز الخبائث)(7). [األعراف: 157]، واألبوال كلها ِمم ﴾ Z Y X ﴿ : 8 اهللا
5 ـ ميتة وآسار ورطوبات وأرواث الحيوانات النجسة، مثل الكلب والخنزير والحية. قال في بيان 
الشــرع: (ومن جامع أبي محمد: الخنزير مجموعــه محرم، وال يجوز االنتفاع بشــيء منه)(8). وقال: 
(والحيات واألماحي والخنازير مفســد ســؤرهن وما متن فيــه وخبثهن)(9). وقــال صاحب المصنّف: 

(الخنزير مجموعه محرم، وال يجوز االنتفاع بشيء منه)(10).
6 ـ آسار السباع، على قول من قال بنجاسة سؤرها. قال في بيان الشرع: (قال أبو سعيد: وقد قيل: إنّ 
آسارها فاسدة، ولعل ذلك يخرج على معنى قول من يفسد لحومها للنهي عن ذوات الناب من السباع)(11).

الكندي، بيان الشرع، 53/7.  (1)

الكندي، بيان الشرع، 55/7.  (2)
الكندي، المصنف، 27/3.  (3)

ر: الكندي، بيان الشرع، 77/7 - 81. والكندي، المصنف، 104/3 - 105.  (4)
ر: الكندي، بيان الشرع، 88/7.  (5)

الكندي، بيان الشرع، 56/7.  (6)
الكندي، المصنف، 88/3.  (7)

الكندي، بيان الشرع، 67/7.  (8)
الكندي، بيان الشرع، 251/7.  (9)

الكندي، المصنف، 111/3.  (10)
الكندي، بيان الشرع، 107/7.  (11)
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7 ـ ميتة ذوات الــدم المجتلب، مثل البعــوض والبراغيث والقردان والحلم. فــإذا عرفت أنها 
تجتلب دماً، فهي نجســة تلحقها أحكام النجاسات(1). قال في المصنّف: (وقال بشير(2): دم البراغيث 
الصغار السود والضمج الذي يكون في البيوت ال بأس به. وأما الذي يلدغ ويكون في مرابط الدواب 

وغيرها، والحلم والقراد فجميعه مفسد)(3).
8 ـ دماء جميع الحيوانات البرية. قال في المصنّف: (وعن أبي ســعيد في [كتاب] االســتقامة: 
والمجتمع عليه أن الدم المســفوح من األنعام الذكية(4)، دم المذبحة ودم المنحر، وما تبع ذلك ما 
لم تغســل المذبحة، وهي ما به صارت ذكية، فهو رجس، قليله وكثيره، في البدن والثوب، حرام في 

المأكوالت والمشروبات، من جميع الدواب والطير، من ذوات الدماء األصلية غير المجتلبة)(5).
9 ـ ذرق الطيور على قول من قال بفساده(6).

ما ال ينجس الماء:
1 ـ ال يتنجس الماء إذا اختلطت به نجاســة ولكنها لم تغير شــيئاً من أوصافه الثالثة(7)، لداللة 
ــنة الشــريفة على ذلك، ومن ذلك ما رواه الربيع عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبّي ژ  الس
قال: «الماء طهور ال ينجسه إال ما غير طعمه أو لونه أو رائحته»(8). قال صاحب بيان الشرع: (مسألة 
من كتاب األشــياخ(9): وعمن أخذ أن الماء ال ينجسه إال ما غلب عليه، أهو عدل لمن اضطر إلى ذلك، 
ــنة دالة عليه، أن الماء ال ينجســه إال ما غير لونه أو  أم غيــر عدل عندك؟ قال: بل هو عدل؛ ألنّ الس

طعمه أو عرفه، فعلى هذا جائز لمن أخذ بذلك مع االضطرار، وقد أخذوا بذلك مع االختيار)(10).
2 ـ جميــع ما ال دم فيه فــي األصل وال دم فيــه مجتلب مــن الطير والدواب مثــل الجراد 
والعقارب والذباب فإنه طاهر حياً وميتاً وكل ما خرج منه طاهر(11)، وال ينجس الماء إذا وقع فيه. 

ر: الكندي، بيان الشرع، 256/7. والكندي، المصنف، 100/3.  (1)
لم أقف على من المقصود بالضبط، فهناك غير واحد من العلماء الذين نقل عنهم اسمهم بشير.  (2)

الكندي، المصنف، 100/3.  (3)
أي: المذبوحة.  (4)

الكندي، المصنف، 95/3.  (5)
ر: الكندي، المصنف، 136/3.  (6)
ر: الكندي، بيان الشرع، 7/8.  (7)

رواه الربيع في الجامع الصحيح، في كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، برقم 158.  (8)
هو كتاب موســوعي في الشــريعة اإلســالمية، قام بتأليفه مجموعة من علماء ُعمان األفاضل في القــرن الثالث الهجري، هم:   (9)
أبو زياد، وســعيد بن محرز، ومحمد بن هاشــم، ومحمد بن محبوب، وغيرهم، وكان ذلك في عهد اإلمام غســان بن عبد اهللا 

(192 - 207). ر: البوسعيدي، الرائع في التاريخ الُعماني، 296/1.
الكندي، بيان الشرع، 7/8.  (10)

ر: الكندي، بيان الشرع، 255/7.  (11)
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قال في بيان الشــرع: (وأما العقــرب والدبي(1) فإنه ال يفســد الماء، وال ينجســه إذا مات فيه. 
وكذلــك كل دابة ليس فيهــا دم فإنها ال تنجس ما ماتت فيــه)(2). وقال في المصنّــف: (قال أبو 
الحســن: وأما العنكبــوت والعقرب والذباب ال يفســد، واهللا أعلم)(3). وقال: (ومــوت ما ليس له 

دم سائل في الماء ال يفسده)(4).
3 ـ الحيوانات التي تعيش في الماء وفي البر سواء، ال تنجس الماء إذا ماتت فيه، قال صاحب 
بيان الشرع: (قال(5): فإذا ماتت الضفدع في الماء لم تنجسه، وإذا ماتت في غير الماء نجسته)(6). 
وقال صاحب المصنّف: (قــال(7): إن كان يأكل الضفادع في الماء فعنــدي أن بعضاً يقول: موتها في 
الماء ال يفســده، فعلى هذا هي بمنزلة الصيد(8)، والصيد ال يفســد باالتفاق، ميتته وال دمه، بتأكيد 

نة عن النبّي ژ )(9). الس
4 ـ الحيوانات مأكولة اللحم ال تنجس الماء إذا وقعت فيه ولم تمت فيه: قال في بيان الشرع: 

(قال(10): إذا وقعت الشاة وأشباهها في بئر ثم خرجت حية لم تنزف البئر)(11).
5 ـ آســار الدواب مأكولة اللحم ال تنجس المــاء، وكذلك مكروهة اللحم ســؤرها مكروه عند 

بعض، وال بأس به عند آخرين(12). كما سيأتي تفصيله في فقرة الحقة.
6 ـ آسار الســباع على قول بعض العلماء، كما يورده صاحب بيان الشرع(13) ال تفسد الماء. قال 
في بيان الشــرع: (قال أبو ســعيد: وأما الســباع فيخرج في معاني قولهم: كراهيتها من غير فســاد 

بمعاني االتفاق)(14)، وسيأتي ذلك في فقرة الحقة.

نوع من الحشرات، ربما يقصد به الزنابير؛ ألننا نقول في اللهجة المحلية الدبي بالياء ومفرده الدبية، ونقصد به الزنابير.  (1)
الكندي، بيان الشرع، 88/7، 149.  (2)

الكندي، المصنف، 101/3.  (3)

الكندي، المصنف، 109/3.  (4)
لم يشر المؤلف إلى القائل.  (5)
الكندي، بيان الشرع، 88/7.  (6)

أي: أبو سعيد الكدمي.  (7)
يقصد صيد البحر.  (8)

الكندي، المصنف، 146/3.  (9)
أي: اإلمــام محمد بن محبوب بن الرحيل أبو عبــد اهللا، قاض فقيه وعالم نزيه، من أعالم ُعمــان العظام في القرنين الثاني   (10)

والثالث الهجريين. للترجمة: ر: السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص 247.
الكندي، بيان الشرع، 88/7.  (11)

ر: الكندي، بيان الشرع، 29/7 - 37. والكندي، المصنف، 138/3.  (12)
ر: الكندي، بيان الشرع، 107/7.  (13)

الكندي، بيان الشرع، 107/7.  (14)
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7 ـ الــدواب التي تعيش فــي الماء وحده دون البر، مثل الســمك، فإنها ال تفســد الماء، حية 
وميتة، ســواءً ماتت في الماء أو فــي خارجه. قال في بيان الشــرع: (ويدل على ذلــك ما روي عن 
النبّي ژ أنه ســئل عن الوضوء بماء البحر، فقــال: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته»(1)، يعني أنها 
ال تفسد الماء، فإنما يفسده لو مات فيه ما ال يعيش فيه، واهللا أعلم)(2)، وقال: (وأما الضفدع ونحوه 
كالسلحفاة التي تعيش في الماء وتموت فيه، فال يفسد هذا الماء بموتها، كالسمك الذي في البحر، 
موته فيه ذكاته، كذكاة صيد البر الذبح)(3). وقال في المصنّف: (مسألة: وأما السمك الذي ال يعيش 
في البر، وال يشــبه ذوات البر فدمه طاهر. والذي ال يعيش في البر وهو مشــبه لذوات البر؛ فعلى 
ضربين: فما أشبه األنعام والصيد، فقول ميتته حالل ألنه صيد بحر، وقول يذكى لشبهه بما يذكى، 
وما أشبه الخنزير فهو يســمى خنزيرًا، فقول إنه حرام ودمه تبع له، وقول ليس بحرام. وهو أصح؛ 

ألنّه كله صيد البحر، ولم يستثن اهللا منه شيئاً)(4).

8 ـ بعض الحيوانــات التي تعم بها البلــوى، وال يمكن التحرز منها، مثل الفــأر والبرص، إذا 
وقعت في الماء ولم تمت فيه، فإنها ال تنجســه. قال في بيان الشــرع: (مســألة: وسألته عن الفأرة 
واللغ أو شيء من الدواب يقع في الماء أو في الدبس أو شيء من الطهارات فيخرج منه وهو يتحرك 
بعد لم يمت. فيموت مــن حين ما أخرج أم هو طاهــر؟ قال: نعم، ما لم يمت فهــو طاهر ليس به 

بأس)(5). وقال صاحب المصنّف: (وسؤر الفأر وبعره فيه قول أنه نجس، وقول طاهر)(6).

9 ـ رطوبــات المؤمنين مــن بني آدم من غير النجاســات ال تنجس الماء، مثل العرق والســؤر 
والريق والمخاط(7). وسيأتي تفصيل ذلك في فقرة الحقة.

10 ـ أرواث الحيوانات المأكولــة اللحم، وبعض الحيوانات مكروهة اللحم مثل الحمير. قال في 
بيان الشــرع: (من كتاب المعتبر(8): وال بأس بســؤر الخيل واإلبل والبقــر والحمير والغنم من الماء 

وغيره، وأرواثها، وال نعلم أنه مفسد)(9)

سبق تخريجه.  (1)
الكندي، بيان الشرع، 149/7.  (2)
الكندي، بيان الشرع، 149/7.  (3)

الكندي، المصنف، 97/3.  (4)
الكندي، بيان الشرع، 149/7.  (5)

الكندي، المصنف، 142/3.  (6)
ر: الكندي، بيان الشرع، 106/9.  (7)

للشيخ أبي سعيد الكدمي.  (8)
الكندي، بيان الشرع، 220/7.  (9)
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1 ـ اآلسار وأحكامها:
الســؤر: هو ما تبقى من بعد الشرب. والســؤر له أحكامه الخاصة بالطهارة والنجاسة، وذلك 
تبعاً للشارب، فإن كان الشارب نجساً كان السؤر نجســاً، وإن كان طاهرًا فطاهر، وإن كان مكروهاً 

فمكروه. والتفصيل التالي يوضح ذلك.
اآلسار الطاهرة:

وهي آســار المؤمنين من بني آدم، وآســار الحيوانات مأكولة اللحم، مثــل الغنم واإلبل والبقر 
والدجاج. وآسار الطيور غير مأكولة اللحم، وسؤر ما ال يحترز منه مثل السنور والفأر، وآسار الخيل 
والبغال والحمير على قول. وقد أورد بيان الشرع مسائل في ذلك، منها قوله: (قال أبو سعيد: يواطئ 
قول أصحابنا يخرج عندي على تطهير آســار الدواب كلها من األنعــام والخيل والبغال والحمير من 
الماء وغيره من األشياء وما يشــبه هذه الدواب كلها من األنعام وخرج مخرجها، فهذا عندي يخرج 
على ظاهر قولهــم، وقد يخرج عندي كراهية ســؤر الخيــل والحمير وما أشــبههما لموضع كراهية 
لحومها)(1). وقال: (وما حل أكل لحمه لم يفســد ســؤره، إال أن يكون رآه أكل نجاسة ثم مس الماء 
قبل أن يأكل شيئاً أو يغيب عنه)(2)، وقال: (ولم ير المســلمون بأساً بسؤر السنور)(3)، وقال: (قال(4): 
والدجاج ال يفسد سؤره إال أن يرى في منقاره نجاسة)(5). وقال: (وأما سؤر ما ال يؤكل لحمه كالحمار 
األهلي وما ال يؤكل لحمه من الطير، ورخص فيه أشــياخنا ألجل أنــه ال يمتنع منه في البيوت كنحو 
الفأر والســنور وما جرى مجراها، وأيضاً فإن الطير يأخذ الماء بمنقــاره فال يتيقن اختالط لعابها 
بالماء، وال تأخذ بألسنتها مثل الســباع)(6). وقال: (من كتاب المعتبر(7): وال بأس بسؤر الخيل واإلبل 
والبقر والحمير والغنم من الماء وغيره)(8)، وقال: (وكذلك ســؤر الطير جميعاً وخزقه ال نبصر فيه 

فسادًا إال الحمام األهلي)(9).

الكندي، بيان الشرع، 107/7.  (1)
الكندي، بيان الشرع، 87/7.  (2)
الكندي، بيان الشرع، 87/7.  (3)
لم يشر المؤلف إلى القائل.  (4)
الكندي، بيان الشرع، 88/7.  (5)

الكندي، بيان الشرع، 219/7.  (6)
للشيخ أبي سعيد الكدمي.  (7)

الكندي، بيان الشرع، 220/7.  (8)

الكندي، بيان الشرع، 233/7.  (9)
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وينحــو صاحب المصنّــف منحى صاحب بيان الشــرع في هذه المســألة، ويــورد نفس األقوال 
واالستشهادات، ومن ذلك قوله: (مسألة من [كتاب] المعتبر: وسؤر الطير جميعاً وخزقه ال نبصر فيه 
فسادًا)(1). وقوله: (ولم ير أصحابنا بأساً بسؤر الدجاج ما لم ير على منقاره قذر)(2). وقوله: (وسؤر 
الفأر وبعره فيه قول أنه نجس، وقول: طاهر)(3). وقوله: (وأما الجعالن(4) وشــبهها من الخنافس، ما 
ال دم فيه من الطائر والدواب باالتفاق على الشــبه، أنه طاهر ال بأس بســؤره)(5). وقوله: (مسألة: 
وقيل سؤر الرخم والغراب والعقاب والسنور ال بأس به، إال أن نراه يأكل الجيفة ويرد الماء، فذلك 
مفســد)(6). وقوله: (قال الربيع(7): آســار الدواب كلهــا، الجمل والحمار والبقر والغنم نشــرب منه 

ونتوضأ منه، إال الجاللة)(8).

اآلسار النجسة:
وهي آســار الحيوانات النجســة، مثل الخنزير والكلب والحيات، وآسار السباع على قول، وآسار 
بعض الطيور الجارحة على قول. ومما أورده صاحب بيان الشــرع في ذلك، قاعدة أن ما حرم لحمه 
فسؤره فاســد. قال: (قال أبو سعيد: ألنه كل ما فســد لحمه ففي االعتبار أنه مفسد سؤره)(9). وقال: 
(قال أبو سعيد: وأما الســباع فيخرج في معاني قولهم: كراهيتها من غير فساد بمعاني االتفاق. وقد 
قيل: إنّ آسارها فاســدة، ولعل ذلك يخرج على معنى قول من يفسد لحومها للنهي عن ذوات الناب 
من السباع)(10)، وقال: (مسألة: سألت أبا سعيد عن سؤر الكلب من الماء إذا لعق بلسانه ولم يمسه 
شيء من شــربه هل ترى به بأســاً؟ قال: ســؤر الكلب نجس. هكذا قال)(11)، وقال: (وعندي أن لحم 

الكندي، المصنف، 138/3.  (1)

الكندي، المصنف، 140/3.  (2)

الكندي، المصنف، 142/3.  (3)
نوع من الخنافس.  (4)

الكندي، المصنف، 142/3.  (5)

الكندي، المصنف، 144/3.  (6)
الربيع بــن حبيب بن عمرو أبــو عمر الفراهيدي: إمام فقيه ومحدث نبيه وسياســي محنك، عاش في آخــر القرن األول وأكثر   (7)
القــرن الثاني الهجري، عاش في البصــرة، وأصله من غضفان بالباطنة من ُعمان، أخذ عــن علماء البصرة كاإلمام جابر بن 
زيد واإلمام أبي عبيدة مســلم بن أبي كريمة وضمام بن السائب وغيرهم، وأخذ عنه محبوب بن الرحيل وموسى بن أبي جابر، 
وبشــير بن المنذر وأبو صفرة ومحمد بن المعلى الكندي، كان تقياً ورعاً أميناً داعية إلى اهللا، له مسائل كثيرة في كتب األثر. 

للترجمة: ر: السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص 76.
الكندي، المصنف، 165/3. والجاللة: هي التي تأكل النجاسات.  (8)

الكندي، بيان الشرع، 107/7.  (9)

الكندي، بيان الشرع، 107/7.  (10)
الكندي، بيان الشرع، 93/7.  (11)
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جميع الســباع حرام وســؤرها نجس، إال الســنور فإن ســؤره ليس بنجس)(1)، وقال: (والحية سؤرها 
نجس)(2)، وقال: (وشدد من شدد من المسلمين في سؤر الرخم والغراب)(3).

وينحــو صاحب المصنّف هذا المنحى، فمعه أن ما حرم لحمه فســؤره فاســد. قال: (مســألة: 
ودليلنــا على من وافقنا في تحريم الســباع وخالفنا في ســؤرها، أن ســؤرها نجس: أنــا لما رأينا 
الخنزير حرام لحمه ولبنه، وسؤره نجس بإجماع، وجب أن يكون كل ما حرم لبنه ولحمه من السباع 
فســؤره نجس)(4). قال: (الخنزير مجموعه محرم، وال يجوز االنتفاع بشــيء منه)(5). وقال: (مسألة: 
والحيات واألماحي(6)والحتار(7) مفسد سؤرهن)(8)، وإن كان يورد أقواًال بعدم فساد سؤرهن(9). وكذلك 

يورد أن ما يتغذى على النجس فسؤره فاسد(10).

اآلسار المكروهة:
وهي آســار ما كره لحمه مثل الحمير والبغال والخيل على قول، وآسار السباع على قول، وآسار 
ما ال يحترز منه مثل الســنور والفأر على قول، وآسار ما يتغذى على النجاسة في حالة الشّك أن في 
منقاره نجاســة، أما إذا علمت نجاسة منقاره فســؤره نجس. ومما أورده بيان الشرع في ذلك قوله: 
(قال أبو ســعيد: وكل ما كــره لحمه فكذلك يخرج في االعتبــار كراهية ســؤره)(11). وقال: (قال أبو 
سعيد: وقد يخرج عندي كراهية سؤر الخيل والحمير وما أشبههما لموضع كراهية لحومها)(12). وقال: 
(قال أبو ســعيد: وأما الســباع فيخرج في معاني قولهم: كراهيتها من غير فساد بمعاني االتفاق)(13). 

وقال: (وقد اختلف في سؤر السنور والفأر، فبعض كرهه)(14).
وعند صاحب المصنّف نفس النظرة في هــذه القضية، ويضيف قوالً آخر: إنّ ما كان يخلط في 

الكندي، بيان الشرع، 218/7.  (1)
الكندي، بيان الشرع، 88/7.  (2)

الكندي، بيان الشرع، 239/7.  (3)
الكندي، المصنف، 197/3.  (4)
الكندي، المصنف، 111/3.  (5)

مفردها: محاة، وهي نوع من الثعابين.  (6)
لم أقف عليه، ولعله نوع من الزواحف الثعبانية.  (7)

الكندي، المصنف، 149/3.  (8)
ر: الكندي، المصنف، 150/3 - 151.  (9)

ر: الكندي، المصنف، 140/3.  (10)
الكندي، بيان الشرع، 107/7.  (11)
الكندي، بيان الشرع، 107/7.  (12)
الكندي، بيان الشرع، 107/7.  (13)
الكندي، بيان الشرع، 243/7.  (14)
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طعامه النجاســة مثل الدجاج فســؤره مكروه في حالة الشــك، أما في حالة اليقين بتنجس منقاره 
فيفسد سؤره. ومن ذلك قوله: (وكره بعض سؤر الدجاجة؛ ألنّها تخلط األنجاس، فال يؤمن من كون 
النجاسة على منقارها، وإن لم تكن متيقنة، واالحتياط في ترك سؤرها أولى على قول من كرهه)(1).

ما ولغ فيه الكلب:
الكلب حيوان نجس، وقد اختلف العلماء في سؤره إذا ولغ في إناء. وقد أورد صاحب بيان الشرع 
أقــواالً عدة في تنجيس الكلب للماء إذا ولغ فيه، فهنالك قول يقــول بعدم تنجس الماء إال بما غلب 
عليه، وســؤر الكلب كباقــي النجاســات. وقول ثاٍن يقــول بتنجس المــاء مطلقاً، وذهــب إلى ذلك 
أصحابنا(2) والشــافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقول ثالث يقــول بإمكانية أن ُيـتوضأ به 
إذا لم يوجد غيره، وُيـتيمم بعده، وبهذا قال مالك واألوزاعي وابن سلمة وابن الماجشون. وقول رابع 
يقول بإمكانية الوضوء بــه إذا لم يوجد غيره مع عدم اشــتراط التيمم بعده، وبــه قال الزهري(3). 
ويرى صاحب بيان الشرع الرأي القائل بنجاسة الماء من ولوغ الكلب فيه، وأورد مسألة وجهت ألبي 
سعيد الكدمي في ذلك، قال: (مسألة: سألت أبا سعيد عن سؤر الكلب من الماء إذا لعق بلسانه ولم 

يمسه شيء من شربه هل ترى به بأساً؟ قال: سؤر الكلب نجس. هكذا قال)(4).

أما صاحب المصنّف فقد أورد قولين في المســألة، قول بنجاسة ســؤر الكلب، وقول بطهارته. 
قال: (اتفق أبو عبيدة مســلم بن أبي كريمــة ومالك بن أنس على إجازة ســؤر الكلب، وطهارة فضل 
مائه، وكذلك سائر السباع)(5). كما أورد مسألة الكلب المكلـب واالختالف في طهارة سؤره ونجاسته. 
قال: (وســؤر الســباع كلها مفســد، ِإال الكلب المكلب، وال يقطع الصالة، فإنه قيل: ال يفسد سؤره، 
وال من مســه وهو رطب. قال أبو محمد(6): عندي: أن الكلب ال ينتقل لصيانة أهله من حكم الكالب، 

من أن يكون سبعاً، وأنه يقطع الصالة، وينجس سؤره، واهللا أعلم)(7).
أما في مســألة االختــالف في فضل الكلب هــل يتوضأ بــه أو ال، فإن صاحــب المصنّف يورد 

الخالف السابق الذي أورده صاحب بيان الشرع(8).

الكندي، المصنف، 140/3.  (1)
حكى ذلك أبو سعيد الكدمي، ر: الكندي، بيان الشرع، 106/7.  (2)

ر: الكندي، بيان الشرع، 106/7.  (3)
الكندي، بيان الشرع، 93/7.  (4)

الكندي، المصنف، 195.  (5)
لم أقف عليه.  (6)

الكندي، المصنف، 195/3.  (7)
ر: الكندي، المصنف، 201/3 - 202.  (8)



ناصر بن خلفان بن خميس البادي 447أحكام المياه وتصاريفها الشرعية

2 ـ رطوبات بني آدم وتأثيرها على طهارة الماء:
فضل الرجل وفضل المرأة:

الفضل: هو الماء المتبقي من بعد الوضوء أو الغســل. وهو طاهر، ســواءً فضل الرجل أو فضل 
المــرأة؛ ألنّ الماء طاهر فــي األصل ما لم تخالطه نجاســة وتحوله عن حكم الطهــارة. وقد أورد 
صاحب بيان الشــرع تفصيًال في ذلك عن بعــض العلماء: قول بجواز تطهــر كل من المرأة والرجل 
بفضل صاحبه، وممن قال به مالك والثوري والشــافعي وأبو ثور وأصحــاب الرأي. وذهب إلى ذلك 
أصحابنا(1)، قال في بيان الشرع: (قال أبو ســعيد: وال علة تدخل على الماء الطهور فسادًا، وال شيء 

يحيله عن أحكامه ما لم تصح نجاسته)(2).
ن  وقول بجواز تطهر الرجل بفضل المرأة غير الحائض دون فضل شــرب ووضوء الحائض، َوِمم

قال به ابن عمر وأحمد.
ن  وقول بجواز تطهر كل مــن الرجل والمرأة بفضل صاحبه ما لم يكــن أحدهما جنباً، َوِمم

قال به األوزاعي.
ن قال به الحســن وابن المســيب  وقــول بعدم جواز تطهر الرجــل بفضل المرأة الحائض، َوِمم

وغنيم بن قيس.
وقــول بكراهية تطهر الرجــل بفضل المــرأة الحائض كراهــة تنزيه، وهو قول عنــد أصحابنا 
اإلباضية، قال في بيان الشرع: (قال أبو سعيد: ولكن ما أتى من قول أصحابنا أنهم كرهوا للرجل أن 
يتوضأ بفضل وضوء الحائض وغســلها، وأما إن كانت جنباً وفي ســائر أحوالها، فال أعلم في قولهم 
في ذلك كراهية، وإنما هذه كراهية ليست بحجر، وال معنى لهذه الكراهية إال على معنى التنزيه)(3).

ولكن نقول: ما دام الكل متفق علــى طهارة بدن الحائض من غير موضع النجاســة، فلَم يقال 
بعدم طهارة فضل الحائض ما دام لم يختلط بنجاسة؟ وخاصة إذا قلنا: إنّ الماء ال ينجس بمالمسة 
النجاســة له إذا لم تغلب عليه، وهنا في هذه الحال تكون الحائض كذلك مالمسة بشيء من بدنها 
الطاهر الماء، فكيف تفسده؟ ويعضد هذا مســألة أوردها صاحب المصنّف، قال: (مسألة: وال بأس 

بفضل وضوء المرأة وغسلها،... إلى أن قال: وكذلك أجازوا بفضل شربها)(4).

ر: الكندي، بيان الشرع، 41/8 - 42.  (1)
الكندي، بيان الشرع، 41/8.  (2)
الكندي، بيان الشرع، 41/8.  (3)
الكندي، المصنف، 366/3.  (4)
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عرق الحائض والجنب ورطوباتهما من غير النجاسات(1):
جســد الجنب والحائض طاهر، َوِإنَما النجاســة في موضعها، وأمرهما بالغســل تعبدي محض 
ال ألجل النجاســة. وبالتالي فإنّ عــرق ورطوبات الجنــب والحائض طاهرة، فــإذا أدخال في الماء 
أيديهما أو شــيئاً من بدنهمــا رطباً بعرق، أو غيره مما لم تلحقه نجاســة، فإن ذلــك الماء طاهر. 
ويذهب صاحبا بيان الشرع والمصنّف إلى هذا الحكم(2)، ويورد صاحب بيان الشرع االتفاق عليه من 
مســائل وأقوال العلماء، ومن ذلك قوله: (ومن غيره(3) عندي: أنه يخــرج في معاني االتفاق من قول 
أصحابنــا، وأرجو أنه من قــول قومنا: أن عــرق الجنب والحائــض وريقهما وجميع ما مســهما من 
الرطوبة، أو مســاه، وما خرج من أنفهما، وجميع ما كان يخرج منهما، أنه ال فرق بينه وبين الطاهر 
في ذلك من الرجال والنساء، أن ذلك منهما كله طاهر، إال ما مس من ذلك شيئاً من موضع األذى 
من النجاسة من دم، أو جنابة)(4)، ويورد اســتدالًال على ذلك بحديث النبّي ژ أورده بعض العلماء 
الذين نقل عنهم في كتاب بيان الشــرع في هذه المسألة(5)، وهو قوله ژ لعائشة: «ليست حيضتك 
في يدك»(6). وأورد صاحب المصنّف مثله، قال في المصنّف: (مسألة: أبو سعيد: يخرج شبه االتفاق 
ا خرج من  بطهارة الريــق، ال فرق بين الناعس واليقظان، وكل ما جاء من اإلنســان من رطوباته ِمم
فمه، أو من مناخره، أو من حلقه، أو من رأســه، أو من صدره، مما لم يأت من جوفه، أو من قبله، 
أو من دبره، من غير الدم وما أشــبهه، فذلك كله من اإلنســان من جميع أهل اإلقرار، من الصغار 
منهم والكبــار، والحائض والجنب، فكل ذلك يخرج عندي على معنــى الطهارة، ما لم يخصه حكم 

شيء من النجاسة بحكم)(7).

سؤر الحائض والجنب:
بناءً على المسألة الســابقة، بطهارة بدن الجنب والحائض إال موضع النجاسة منهما، فإن سؤر 
الجنب والحائض طاهر، يصح للشــرب والوضوء. وقد ذهب إلى هذا الحكم صاحب بيان الشرع(8)، 
حيث أورد عددًا من مســائل وأقوال العلماء في ذلك، مع التفصيل(9)، فالجنب ســؤره طاهر للشرب 

وكذلك النفساء كالحائض.  (1)
ر: الكندي، بيان الشرع، 105/9 - 107. والكندي، المصنف، 127/3 - 135.  (2)

أي من غير كتاب المعتبر لإلمام أبي سعيد الكدمي.  (3)
الكندي، بيان الشرع، 106/9.  (4)

ر: الكندي، بيان الشرع، 105/9 - 106.  (5)
رواه الربيع في الجامع الصحيح، في كتاب الطالق والخلع والنفقة، باب في الحيض، برقم551.  (6)

الكندي، المصنف، 131/3.  (7)
ر: الكندي، بيان الشرع، 105/9 - 107.  (8)
ر: الكندي، بيان الشرع، 105/9 - 107.  (9)
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والوضوء، والحائض ســؤرها طاهر للشــرب، وطاهر للوضوء عند األغلب وقال مــن قال بأنه مكروه 
للوضوء كراهة تنزيــه(1)، وتعظيماً ألمر الصــالة(2). ومن ذلك قوله: (ومن غيــره عندي(3): وكذلك 
سؤرهما ـ أي: الحائض والجنب ـ من الماء والطعام من شرابهما ووضوئهما يخرج في معاني االتفاق 
أنه طاهر، جائز للشــراب منه والوضوء واالغتســال، إال ســؤر الحائض من الوضوء عند االستنجاء 
والغســل، فمعي: أنه كره من كره ســؤرهما، وفضل وضوئهما من هذا الوجه ال من شرابهما للوضوء 
والغســل، ولم يكن يكره للشــراب وغير ذلك من الطهارات، وال معنى عنــدي لذلك، وال فرق بين 
ذلك عندي فــي الوضوء، وال غيره، وال يخرج ذلك عندي إال على وجه التنزه)(4)، إلى أن قال: (وإن 
أفــرده مفرد في معنى الوضــوء للصالة، فليس ذلك ببعيــد لتعظيم أمر الصــالة)(5). وعند صاحب 

المصنّف مثل ذلك.

غسل المرأة والرجل من إناء واحد:
غســل المرأة والرجل من إناء واحد جائز، وال يلحق الماء من ذلك حجر على أحدهما، وذلك 
لحديٍث ورد عن الســيدة عائشــة # فعن جابر بن زيد عن عائشــة أنها قالت: «كنت أغتســل أنا 
ورســول اهللا ژ من إناء واحد»(6). وســواء في ذلك كان الرجل جنباً والمرأة حائض، أو ســواهما 
جنب. ويرى صاحب بيان الشرع هذا الحكم في هذه المسألة، وحكى االتفاق عليه، قال: (وأما غسل 
المرأة وزوجها باإلنــاء الواحد، فال معنى يدل على منع ذلك، بل ذلك خــارج في معنى االتفاق أنه 

جائز، من جهة كان غسلهما من جنابة، أو هي من حيض وهو من جنابة)(7).

رطوبات المشركين وتأثيرها على طهارة الماء:
المشــرك نجس، لقول اهللا تعالــى: ﴿ 2 3 4 ﴾ [التوبة: 28]. واختلــف العلماء في 
ماهية هذه النجاســة، فبعض يرى أنها نجاسة حسية بدنية، ويرى آخرون أنها نجاسة معنوية لما هو 
عليه من الشــرك. فمن قال: بأن المشرك نجس نجاسة حســية، قال بنجاسة جميع رطوباته وسؤره، 
ويجب عليه أن يغتسل إذا أسلم. ومن قال بالنجاســة المعنوية قال غير ذلك. وقد أورد صاحب بيان 
الشرع هذا االختالف في أقوال ومســائل العلماء في هذه المســألة(8)، ومن ذلك قوله: (ومن كتاب 

ر: الكندي، بيان الشرع، 106/9.  (1)

ر: الكندي، بيان الشرع، 107/9.  (2)
أي: من غير كتاب المعتبر للشيخ أبي سعيد الكدمي.  (3)

الكندي، بيان الشرع، 106/9.  (4)

الكندي، بيان الشرع، 107/9.  (5)
رواه الربيع في الجامع الصحيح، في كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، برقم 144.  (6)

الكندي، بيان الشرع، 107/9.  (7)
ر: الكندي، بيان الشرع، 121/7 - 127.  (8)
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اإلشراف(1): واختلفوا في الكافر يســلم، فكان مالك بن أنس يرى أن يغتســل، وأوجب ذلك أبو ثور 
وأحمد بن حنبل، وقال الشــافعي: أحب أن يغتســل، فإن لم يكن جنباً أجــزأه أن يتوضأ)(2). وقوله: 
(ودليل آخر قــول اهللا تعالــى: ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 ﴾ [التوبة: 28] فهو 
نجس بقول اهللا تعالى جل ذكره، ومن يثبت له اسم نجس لم يكن متطهرًا، ولم يستحق اسم متطهر 

مع استحقاقه اسم النجس، واهللا أصدق المسمين، وبه التوفيق)(3).
ويورد صاحب بيان الشــرع أن الكتابي مثل المشرك في النجاســة. قال: (قلت له(4): فما الفرق 
بين المأمون الثقة فــي دينه من أهل الكتاب، وبيــن الفاجر من أهل القبلة الــذي يؤمن ويجوز أن 
يؤمن على النجاســة؟ ولم يجز أن يؤمن اليهودي على النجاسة بشركه؟ قال: ال يؤمن على النجاسة 

عندي، وهو نجس، وأحكامه أحكام النجاسة)(5).
وكذلك صاحب المصنّف يشير بشــكل أوضح إلى خالف العلماء في نجاسة المشرك، ونجاسة أهل 
الكتاب، من حيث كونها حســية أو معنوية. قال: (مســألة: قال أبو محمد(6): اختلــف أصحابنا في معنى 
تسمية اهللا 8 للمشركين أنجاساً، فقول: معناه الشــتم لهم، كما سماهم قردة وخنازير، وليس هم في 
الحقيقة قردة وخنازير. وقول: سماهم أنجاساً لمالمستهم لألنجاس وقلة توقيهم لها. قال أصحابنا: هم 
أنجاس في أنفســهم. ولــم أعرف وجه قولهم، إن النجاســة التي ســماهم اهللا بها وجبــت ألعيانهم أو 
أفعالهم؟ فإن كانت العين نجســة، فال تزول النجاســة ما كانت العين موجودة، كالدم والبول والعذرة، 
وإن كانت بفعله الذي هو اعتقاده للشــرك، يزول بزواله، ويثبت بثبوته)(7). كما أشار بشكل واضح كذلك 
إلى الخالف في نجاســة أهل الكتــاب، هل هم كالمشــركين أم غير ذلك؟ وأورد مســائل للعلماء تبيّن 
خالفهم في بعض الجزئيات المتعلقة بهذه المسألة. قال: (اختلف المسلمون في رطوبة أهل الكتاب، فقال 
بعض بنجاســتهم، واحتج بقول اهللا تعالى: ﴿ 2 3 4 ﴾ [التوبــة: 28]. وقال بعض بطهارتهم، 
واحتج بأن هذه اآلية نزلت في مشــركي العرب أال يقربوا المســجد الحرام بعــد عامهم ذلك، وأن اهللا 
تعالى قد خصهم بتحليل طعامهم، وطعامهم يكون رطباً ويابســاً، وأن عمر ƒ توضأ من جرة نصرانية. 

وأنكر ذلك بعض، ولم يصححه على عمر ƒ ، وتأول اآلية في طعامهم أنه ذبائحهم، واهللا أعلم)(8).

من شرح كتاب اإلشراف للنيسابوري، شرح اإلمام أبي سعيد الكدمي.  (1)
الكندي، بيان الشرع، 121/7.  (2)
الكندي، بيان الشرع، 125/7.  (3)

لم يشر إليه.  (4)
الكندي، بيان الشرع، 127/7.  (5)

لم أقف عليه.  (6)
الكندي، المصنف، 76/3.  (7)
الكندي، المصنف، 76/3.  (8)
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الماء الجاري والماء الراكد:
يرى صاحب بيان الشــرع أن الماء الجاري ال تؤثر فيه النجاســة ســواءً كان قليًال أو كثيرًا(1). 
وهذا بال شــك إذا كانت النجاســة لم تغلب عليه. وأما الماء الراكد فإنه يرى فيه أنه ما لم تغلب 

عليه النجاسة فهو طاهر، وما غلبت عليه النجاسة فهو نجس(2).
وأما صاحب المصنّف فيورد اختالفاً في الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة من ذوات األعيان، 
ولكن يظهر أن نهايته تؤول إلى القول بعدم تنجس الماء الجاري إال بما غلب عليه. قال: (مســألة: 
فيمن طرح نجاسة من الذوات(3)رطبة في ماء جار، ينجس أو ال ينجس؟ فقد اختلف في مثل هذا إذا 
وقع فيه االحتمال من الطهارة والنجاسة، فقول: يكون نجساً؛ ألنّه يحتمل النجاسة، وإنما صار بسبب 
وقوعها. وقول: إنه طاهر حتى يعلم أنه نجس، لطهارة أصل الماء، والنجاســة لم تغلب عليه فتنقله، 

وطهارته أشبه عندنا باآلخرة لمعان كثيرة غير االحتمال)(4).

اآلبـار:
أحكام مياه اآلبــار من حيث الطهارة والنجاســة ال تختلف عــن أحكام المياه التــي تناولناها 

سابقاً، ما عدا في بعض الجزئيات. وسوف نتناول تلك الجزئيات في النقاط التالية:

1 ـ أنواع اآلبار:
أ) البئر المستبحرة: وهي كثيرة الماء، التي فيها عين تطرح الماء بقوة، فيتجدد بسرعة، بحيث 

ال يمكن استنفاده(5).
ويورد صاحب بيان الشــرع أقواالً في حّد البئر المســتبحرة: فبعض قال: ولو كانت تنقص حتى 
يخرج نصف الدلو أو ثلثه فتلك مســتبحرة ما لم تفرغ. وبعض قــال: إذا نزع منها أربعون دلوًا ولم 
يفرغ ماؤها فتلك مســتبحرة. وقال آخرون: ولو نقصت ما لم يفرغ ماؤها فتلك مستبحرة(6). وكذلك 
صاحب المصنّف يورد مثله، فيقول: (وقد قالوا: البئر المستبحرة التي ال تنزحها الدالء، وقول: التي 

ر: الكندي، بيان الشرع، 183/7.  (1)

ر: الكندي، بيان الشرع، 183/7.  (2)
أي: لها ذات وعين.  (3)

الكندي، المصنف، 30/3.  (4)
الهادي واليحمدي والتيواجني، فقه العبادات، 48/1.  (5)

الكندي، بيان الشرع، 34/7.  (6)
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فيها قامتا ماء، وقول: إذا كان من الماء أربعون قلة. وقول: إذا كانت ال تنزح كثيرة الماء، ال يذهب 
في ذلك إلى حد من القامة وال عدد من القالل، إال قول: إذا كانت ال تنزح)(1).

والبئر المســتبحرة ال ينجســها شــيء إال ما غلب عليها. ويورد صاحب بيان الشرع مسألة في 
البئــر إذا كانت بها عين تطرح، قال: (وســألته عن الطــوي إذا كان فيها عين تطــرح فيها، كلما 
حفرت أصيبت تلك العين، هل تكون هذه الطوي جارية ال ينجسها شيء؟ قال: إذا صح أنها كذلك، 
تدخلها عين معروفة، فهي جارية، ال ينجسها إال ما غلب عليها)(2). ويقول صاحب المصنّف: (والبئر 
الكثيرة الماء التي ال تنزح فإنه ال ينجسها شيء)(3). ويقول: (وإذا وقع الجنب في بئر قبل أن يغسل 
األذى، واغتســل فيها ولبس ثيابه. فــإن كانت هذه البئر مســتبحرة لم يفســدها، وإن كانت غير 

مستبحرة فقد أفسدها)(4).
ب) البئر غير المســتبحرة: وهي قليلة المــاء. وأحكامها من حيث الطهارة والنجاســة كأحكام 
«الماء القليل» الذي تحدثنا عنه سابقاً. ويرى صاحب بيان الشرع أن البئر القليلة الماء إذا تنجست 
أُخرجت منها النجاســة، ونـزح جميع مائها(5). وصاحب المصنّف يورد في ذلك خالفاً: فقول: تخرج 
النجاسة وتنزح. وقول: تنزح وليس عليهم أكثر من ذلك. وقول: يحفر طينها ثم تنزح. وقول: إذا لم 

تخرج عين النجاسة تدفن حتى يغلب الطين على مائها فيستهلكه، ثم تحفر ثم تنزح(6).

2 ـ حاالت وقوع شيء في البئر:
أ) حالة إذا بقي الواقع في البئر حياً: رأينا في فقرة «ما ال ينجس الماء» أن ما وقع في الماء 
من الحيوانات غير النجســة ولــم يمت فيه فإنه ال ينجــس الماء، وكذلك في البئر، مثل اإلنســان 
المؤمن واألنعام والفئران والســنور والدجاج، فإن البئر ال ينجس بذلك. قال صاحب بيان الشــرع: 
(قال(7): إذا وقعت الشاة وأشباهها في بئر ثم خرجت حية لم تنزف البئر)(8)، وقال: (مسألة: وسألته 
عن الفأرة واللغ(9) أو شــيء من الدواب يقع في الماء أو في الدبس أو شــيء من الطهارات فيخرج 
منه وهو يتحرك بعد لم يمــت. فيموت من حين ما أخرج أو هو طاهر؟ قــال: نعم، ما لم يمت فهو 

الكندي، المصنف، 335/3.  (1)
الكندي، بيان الشرع، 34/7.  (2)
الكندي، المصنف، 334/3.  (3)
الكندي، المصنف، 335/3.  (4)

ر: الكندي، بيان الشرع، 29/7 - 37.  (5)
ر: الكندي، المصنف، 348/3.  (6)

أي: اإلمام محمد بن محبوب بن الرحيل.  (7)
الكندي، بيان الشرع، 88/7.  (8)

الوزغ أو الُبـرص.  (9)
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طاهر ليس به بأس)(1). وقال صاحب المصنّف مثل ذلك: (والوزغة إذا وقعت في الماء ولم تمت لم 
تنجسها، فإن ماتت في بئر ال تنزحها الدالء لم تنجسها، وكذلك الفأرة إن وقعت في بئر وهي حية 

لم تفسدها، وكذلك الدجاجة)(2).
ب) حالة موت اإلنسان أو الحيوان في البئر: إذا وقع حيوان أو إنسان في بئر فمات فيها، فإنها 
تنجس بذلك. قال صاحب بيان الشــرع: (ومن جامع أبي محمد: فإذا وقع في بئر أو غيرها إنســان 
فمات فيها، أخرج ونزح ماؤها كله، أو مقدار ما فيها من الماء إذا لم يقدر على نزح مائها كله، لما 

روي عن ابن عباس وابن الزبير أنهما نزحا زمزم من زنجي وقع فيها فمات)(3).
جـ) حالة وقوع النجاســـات في البئر وعدم التأثير فيها: إذا وقعت عين نجســة في بئر كثيرة 
الماء، مثل البول والغائط والدم والكلــب والميتة والخنزير والحية، فإن البئر تلحقها أحكام المياه 
من حيث الطهارة والنجاسة. فإن غلبت عليها النجاسة أو غيرت أحد أوصافها تنجست، وإن لم تغلب 
عليها النجاسة ولم يتغير شيء من أوصافها اعتبرت طاهرة. وإن كانت البئر قليلة الماء وهلكت فيها 
عين النجاســة، ولــم يتغير الماء، اعتبــرت طاهرة كذلك. وهــذا الحكم هو المســتفاد من حديث 
صاحبي بيان الشــرع والمصنّف عن أحكام اآلبار(4). قال في بيان الشرع: (مسألة: عن أبي الحواري: 
وعن بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة، فتركها أصحابهــا كما هي، ولم يخرجوا منها الميتة وال العذرة، 
وهجروها ما شاء اهللا، إلى أن أصاب الغيث وكثر ماؤها، هل يجوز أن يستقى منها للوضوء والصالة؟ 
وقلت ما تقول إن قل ماؤها بعد ذلك، هل يجوز أن يتوضأ منها ويشــرب منها؟ فعلى ما وصفت فإذا 
استبحرت جاز لهم أن يســتقوا منها ـ وإن قلت بعد ذلك ـ فقد طهرت أو يستقى منها، إال أن يتغير 
ماؤها بطعم أو ريح، إال أن تكون الميتة قائمة بحالها والعذرة، فإذا قلـت فســدت، وإذا كثرت البئر 

طهرت. فإن كانت العذرة والميتة قد هلكا، لم تضرها القلة بعد الكثرة)(5).

3 ـ مقدار الماء الواجب نزحه من البئر المتنجسة:
يرى صاحبا كتابي بيان الشرع والمصنّف أن البئر إذا تنجست وجب إخراج عين النجاسة منها 
ما أمكن، ثم النزح من مائهــا بمقدار ما يزول التغير الحاصل في أحــد األوصاف إذا كانت كثيرة 
الماء، أما إذا كانت قليلة الماء أُخرجت النجاســة، ونـزح جميع الماء(6). ويورد صاحب بيان الشرع 

الكندي، بيان الشرع، 149/7.  (1)
الكندي، المصنف، 338/3.  (2)

الكندي، بيان الشرع، 35/7.  (3)
ر: الكندي، بيان الشرع، 29/7 - 37. والكندي، المصنف، 334/4 - 357.  (4)

الكندي، بيان الشرع، 36/7 - 37.  (5)
ر: الكندي، بيان الشرع، 29/7 - 37. والكندي، المصنف، 342/3 - 353.  (6)
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مســألة في ذلك عن الشــيخ أبي ســعيد الكدمي، قال: (قال أبو ســعيد 5 : أن البئــر إذا كانت 
ال تنزح فال تنجس إال أن يغلب عليها حكم النجاســة بلون أو عرف أو طعــم، فإذا غلب عليها حكم 
النجاســة ينزح منها الماء بغير ما غلب عليها من حكم النجاسة، ليس لذلك حد في قلة وال كثرة، 
إال زوال ذلك الغالب، ولو بدلو واحد أو ألف دلو)(1)، وهذا مذهب حسن ووسط يجمع بين األقوال، 

والتي أوردها صاحبا كتابي بيان الشرع والمصنّف في مقدار ما ينزح من البئر المتنجسة.

بديل الماء عند عدم وجوده:
إذا لم يجد المســلم الماء، أو لم يقدر على اســتعماله بســبب مرض أو خــوف أو نحوه، فإن 
الشــرع الشــريف جعل التراب بديًال عنه في رفع الحدث. وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك، 
ــنة  [النســاء: 43]، ومن الس ﴾ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :فمن القرآن الكريم قوله تعالى
النبوية ما رواه جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبّي ژ قال ألبي ذر: «التيمم يكفيك إن لم تجد 

الماء عشر سنين»(2).
وقد تحدث صاحبا بيان الشــرع والمصنّف في هذه المســألة بالتفصيل في مواضع عديدة من 
كتابيهمــا، وخالصــة ما قــااله: أنّ التيمم بديل عــن الماء في حالــة فقدان المــاء، أو العجز عن 
اســتخدامه(3). ومن ذلك على ســبيل المثال ال الحصر قــول صاحب بيان الشــرع: (ومن جامع أبي 
 ½ ¼ » º ¹ ﴿ : 8 محمد: الطهارة بالصعيد واجبة عند عــدم الماء، لقول اهللا
¾ ﴾ [النســاء: 43]، والصعيد في كالم العرب: هو التراب. وقيل: هو أيضاً ما صعد على وجه األرض 
منها. ومعنى قولــه طيباً: الطاهر منهــا والحالل، واهللا أعلــم)(4)، وقال: (مســألة: ومن جامع أبي 
محمد ƒ : وإذا عدم الجنب الماء، أجزأه التيمم في الحضر، وفي السفر، فإذا وجد الماء اغتسل، 
ولم يكن عليــه إعادة ما صلــى بالتيمم، لقول النبّي ژ ألبــي الدرداء(5): «الصعيــد الطيب طهور 
يكفيك ولو إلى السنين، فإذا وجدت الماء فامسســه جلدك»(6))(7). وقول صاحب المصنّف: (التيمم 
فــرض في كتاب اهللا 8 عند عدم المــاء، ال لعذر لمن جهله عند لزومــه. قال اهللا تعالى: ﴿ ¹ 
º « ¼ ½ ¾ ﴾ [النســاء: 43]، والصعيــد: ما صعد على وجــه األرض، والطيب: هو 

الكندي، بيان الشرع، 32/7.  (1)
رواه الربيع في الجامع الصحيح، في كتاب الطهارة، باب في فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، برقم 171.  (2)

انظر على سبيل المثال: الكندي، بيان الشرع، 97/9 - 101، 167 - 206. والكندي، المصنف، 239/4 - 272.  (3)
الكندي، بيان الشرع، 171/9.  (4)

لعله يقصد أبا ذر وليس أبا الدرداء، ووقع تحريف عند النسخ، كما يظهر ذلك عند تخريج الحديث في مسند اإلمام الربيع.  (5)
رواه الربيع في الجامع الصحيح، في كتاب الطهارة، باب في فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، برقم170.  (6)

الكندي، بيان الشرع، 97/9.  (7)
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الحالل الطاهر، فامســحوا بوجوهكــم وأيديكم. والتيمم رحمــة من اهللا لعبــاده، ورخصة لهم في 
دينهم، إذ أمرهــم به عند عدم المــاء. قال أبو المؤثر(1): ومن ُســنّة الوضوء لمــن لم يجد الماء 

التيمم، وهو فريضة من اهللا تعالى ورخصة)(2).
وجوب طلب الماء: إذا حضرت الصالة وأراد المســلم أن يصلي فعليــه أن يطلب الماء ويبحث 
عنه، ويجتهد في ذلــك، وال يتيمم حتى ييأس من وجــود الماء. وقد تناول صاحــب المصنّف هذه 
المســألة، وقال فيها بوجوب طلب الماء فرضاً بنص اآلية الكريمة. قال: (وأما إذا صار المسافر في 
موضع اليائس من وجــود الماء، وحضرت الصالة، فالمأمور به أن يطلــب الماء، ويجتهد في بغيته، 
وال بد من الطلب والمالحظة، يميناً وشــماالً، ويســأل أصحابه إن كان معه ناس، والطلب فريضة، 
لقول اهللا تعالى: ﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [النســاء: 43]، فلم يبح التيمم إال بعد العدم 
مــن الماء، والعدم ال يكون إال بعد الطلــب واالجتهاد. فإن جهل الطلب مع إياســه من وجود الماء، 

وتيمم وصلى فعليه البدل، وأخاف أن تلزمه الكفارة(3)، لتركه المفروض عليه)(4).

شراء الماء للوضوء والغسل:
إذا لم يجد المســلم الماء للوضوء إال بثمن يشتريه به أو يشــتري الوسيلة التي تأتي به 
ا اختلفت  مثل الحبل الذي يجذب به الماء من البئر، فهل يشــتري الماء أو الوســيلة؟ ذلك ِمم

في آراء العلماء.

وقد تناول صاحبا كتابي بيان الشــرع والمصنّف هذه المســألة، وأوردا فيها تفصيًال للعلماء 
كما يلي(5):

الحالة األولى: إذا وجد الماء بثمن مثله، ولم يكن الثمن مجحفاً في حقه: يشتريه اتفاقاً.
الحالــة الثانية: إذا وجد الماء بثمــن مثله، وكان الثمن مجحفاً في حقه: ال يشــتريه، ويتيمم. 

وذهب إلى ذلك أصحابنا اإلباضية.

هو الصلت بن خميــس، أبو المؤثر، عالم ُعماني فقيه عاش في القرن الثالث الهجــري، تتلمذ على اإلمام محمد بن محبوب،   (1)
وأبــي زياد الوضاح بن عقبة، ومــن تالميذه أبو الحواري محمد بن الحواري. ومن آثاره العلميــة: قصيدة في التوحيد والوالية 
والبــراءة، وكتــاب الوصايا، وكتاب البيان والبرهان، وكتــاب األحداث والصفات، وتعليقات على مســائل من جامع ابن جعفر. 

للترجمة: ر: السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص 111.
الكندي، المصنف، 240/4 - 241.  (2)

على قول من قال بالكفارة على تضييع الصالة قياساً على كفارة تضييع الصوم.  (3)
الكندي، المصنف، 50/3.  (4)

ر: الكندي، بيان الشرع، 39/8 - 40. والكندي، المصنف، 405/3 - 407.  (5)
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الحالــة الثالثة: إذا وجــد الماء بثمن أعلــى من ثمنه، ولم يكــن الثمن مجحفاً فــي حقه: قول: 
يشــتريه، وبه قال مالك وأحمد. ويظهر أنه قول عند أصحابنا اإلباضية. وقول: ال يشتريه، ويتيمم. وبه 
قال الشافعي واألوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي والثوري. ويظهر أنه قول عند أصحابنا اإلباضية أيضاً.

الحالة الرابعــة: إذا وجد الماء بثمن أعلى من ثمنه، وكان الثمن مجحفاً في حقه: ال يشــتريه 
قوالً واحدًا. إال أَن الحسن البصري ذهب إلى أن على الذي ال يجد الماء إال بالثمن أن يشتريه ولو 

بماله كله.
قال في بيان الشــرع: (قال أبو سعيد: أما شــراء الماء للوضوء، فيخرج عندي في قول أصحابنا 
في بعض ما قيل: إنه ليس له أن يشتريه بأكثر من ثمنه وقيمته. وفي بعض قولهم: إنه إذا كان يقدر 
على ثمنه، وال يخاف الضرر على نفســه، كان عليه أن يشــتريه إذا وجده للوضوء والغسل. فأما إذا 
خاف على نفســه الضرر، لم يكن عليه أن يشــتريه في معنى قولهم، وجده بثمنــه وأقل من ثمنه، 
وتيمم)(1). وقال صاحب المصنّف: (مســألة: ومن وجد مع رجل ماء فلــم يعطه إال بثمن، فال يأخذه 

منه قهرًا، ولكن يجوز له التيمم).

الماء المغصوب:
يــورد صاحب المصنّف قوليــن عند أصحابنا اإلباضية فــي الوضوء والغســل بالماء المغصوب 
والمســروق: قول بجواز الطهارة بالماء المغصوب. ولكن بعض العلماء علــل هذا القول بتعليل آخر، 
قال فــي المصنّف: (قال(2): وعندي أن اإلجــازة فيه منصرفة إلى ماء اآلبــار، إذ ال يقع عليه غصب 
وال ملــك، والمنع المنصرف إلى ما غصب أو ســرق بعــد نزعه من اآلبار، وحصولــه في يد مالك 
له)(3). وقول بعدم جواز الطهارة بالماء المغصوب؛ وذلك ألن اهللا تعالى نهى الغاصب والســارق عن 
استعمال ما غصبا وسرقا، والمستعمل لذلك عاص هللا 8 ، فال يمكن أن يكون فعل واحد، يوقع في 
عين واحدة، مــن فاعل واحد، في حالــة واحدة، فيكون طاعتــه هللا ومعصيته. وقــد أمر اهللا تعالى 
المتعبــد أن يتقرب إليه بالماء الذي أباح اســتعماله، فإذا ترك ما أمر به، واســتعمل ما نهى عنه، 
استحق العقاب على المخالفة، ومن استحقّ العقاب على فعل لم يجز أن يكون ذلك الفعل قربة هللا، 

ولم تحصل له بها طهارة(4).
٭ ٭ ٭

الكندي، بيان الشرع، 40/8.  (1)
يقصد أبا محمد، ولم أقف عليه.  (2)

الكندي، المصنف، 399/3.  (3)
ر: الكندي، المصنف، 399/3.  (4)
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 √É«ªdÉH  á≤∏©àªdG  ájQÉ°†ëdG  ÖfGƒédG  øe  êPÉªf  :ådÉãdG  åëÑªdG
∞ qæ°üªdGh  ´ô°ûdG  ¿É«H  »HÉàc  ∫ÓN  øe

في هذا المبحث سوف أورد أمثلة على حضور الجانب الحضاري المتعلق بالمياه في كتابي بيان 
الشــرع والمصنّف، وهي عبارة عن خمســة نماذج توضح ذلــك. وال يفوتني أن أشــير إلى أن هذا 
الجانب لم ُيـعبر عنــه صراحة، وإنما يمكن مالحظته عند تتبع األبواب والمســائل المتعلقة بأحكام 

المياه، وإليكم تلك النماذج:

:ídÉ°üdG  AÉªdG  äÉØ°UGƒe  :∫hC’G  êPƒªædG

يمكن أن نلمح من الكتابين اهتماماً ـ ولو بصورة غير مباشــرة ـ بوضع مواصفات الماء الصالح 
الذي يمكن استخدامه في الطهارات أو الشرب أو غير ذلك، وعلى سبيل المثال نجد شرطين ليكون 

الماء صالحاً لالستخدام اآلدمي:
أن يكون الماء بذاتــه طاهرًا لم تخالطه نجاســة. وقد فّصـل صاحبا كتابي بيان الشــرع  ـ  1

والمصنّف في تطهير مصادر المياه من النجاســات والمياه المتنجســة، ومن ذلك عندما 
تحدثا عن نزح اآلبار المتنجسة(1).

أن يكون مصدر الماء بعيدًا عن المجاري النجسة (مثل البواليع والكـنـف)، حتى ال تتسرب  ـ  2
إليه النجاسات والقاذورات. وقد وضع صاحبا كتابي بيان الشرع والمصنّف في سبيل ذلك 
شــروطاً وحدودًا لحفر اآلبار، وهي أن تكون بعيدة عن الكنف والبواليع بمقدار ال تتســرب 
معه المياه النجسة إلى المياه الصالحة، حتى أنهما أوردا مسائل لتحديد المسافة بالذراع 

بين البئر والبالوعة، وبين البئر النجسة والبئر الطاهرة(2).

:√É«ªdG  QOÉ°üe  ºgCG  :»fÉãdG  êPƒªædG

تعتبر اآلبار واألفالج من المصادر الرئيســة للمياه في ُعمان، تأتي بعدهــا مياه العيون والمياه 
المتجمعة من األمطار واألودية، ولذلك نجد اهتماماً كبيرًا بالمصدرين األولين الرئيسين في كتابي 
المصنّــف وبيان الشــرع، حيث أكثــر المؤلفان من األبــواب والمســائل التي تحدد أحــكام هذين 

المصدرين، وقواعد االنتفاع بمائهما، فانظر معي إلى األمثلة التالية:

ر: الكندي، بيان الشرع، 29/7 - 37. والكندي، المصنف، 342/3 - 353.  (1)

ر: الكندي، بيان الشرع، 39/7 - 40. والكندي، المصنف، 359/3 - 360.  (2)
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1 ـ اآلبار:
عند بيان الشــرع: تحدث صاحب بيان الشــرع عن أحــكام اآلبار كثيرًا في كتابه، وعلى ســبيل 
المثال ال الحصر: تحدث في الجزء السابع عن أحكام طهارة اآلبار ونجاستها وتطهيرها إذا تنجست. 
وتحدث في الجزء الثامن والثالثين في شــفعة اآلبار. وتحدث في الجــزء األربعين عن األجرة على 
حفــر اآلبار. وتحدث فــي الجزء الحادي واألربعين في قســمة اآلبــار. وتحدث في الجــزء الحادي 

والستين عن الوصية لآلبار.

عند المصنّف: تحدث كذلك بســعة في أحكام اآلبار، ومن ذلك على ســبيل المثال: تحدث في 
الجزء الثامن عشر عن قواعد االنتفاع بماء اآلبار. وتحدث في الجزء السادس والعشرين عن قسمة 

اآلبار. وتحدث في الجزء الثامن والعشرين عن الوصية لآلبار.

2 ـ األفالج:
في بيان الشــرع: تحدث كثيرًا في مسائل وأحكام األفالج وقواعد توزيعها، ومن ذلك على سبيل 
المثال: تحدث في الجزء الســادس والثالثين في صرف المضار عن الســواقي. وتحدث في الجزء 
السابع والثالثين في طناء(1) ماء الفلج. وتحدث في الجزء الثامن والثالثين في الشفعة في السواقي. 
وتحدث في الجزء الحادي والســتين في الوصية لألفالج. وتحدث في الجزء الخامس والستين في 

قواعد االنتفاع بمياه ألفالج.

في المصنّف: تحدث كثيرًا أيضاً في مســائل وأحكام األفالج، ومن ذلك على ســبيل المثال: 
تحدث في الجزء الســادس عشــر عن اليمين في الســواقي. وتحدث في الجزء الثامن عشر عن 
االنتفاع من األفالج. وتحدث في الجزء الحادي والعشرين في العمل في األفالج وحفرها. وتحدث 
في الجزء السادس والعشــرين في الشــفعة في األفالج. وتحدث في الجزء الثامن والعشرين في 

الوصية لألفالج.

:√É«ªdG  ä’Éª©à°SG  øe  :ådÉãdG  êPƒªædG

يعتبر الماء ســّر الحياة، يستخدمه اإلنســان في أنشــطة حيوية مهمة مختلفة، وقد تناول 
الكتابان أهّم اســتخدامات المياه، ووضعا أحــكام وقواعد وضوابط لتلك االســتخدامات، ومن 

األمثلة على ذلك:

بيع حصة من ماء الفلج.  (1)
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1 ـ الشرب: 
إذا أردنا أن نســتدل على تقدم الفقه الحضاري الُعماني في هذه المسألة، فإننا سنجد شواهد 
وأدلة باهرة علــى ذلك، من خالل الجهــد الفقهي الجبار الــذي بذله الفقهــاء الُعمانيون لتقنين 
وترتيب مسألة الشــرب. ومن ذلك ما بذله صاحبا كتابي بيان الشــرع والمصنّف في هذا المجال، 

حيث تناوال هذه المسألة في مواضع عديدة من كتابيهما، وكمثال على ذلك:
ـ عند صاحب بيان الشــرع: أورد أحكام ماء السقيا في السفينة في البحر، ومن ذلك قال: 
(في رجل ركب مع أهل السفينة فليس له أن يســتأثر عليهم في الماء إذا أراد صاحب الفنطاس 
أن يؤثره، وال يشرب برأيه إذا كان سقيهم واحدًا، فال يزيد على أهل السفينة وال يستأثر عليهم 

ولو عطش)(1).
ـ عند صاحب المصنّف: بين أحكام الشرب واالنتفاع من اآلبار(2)، ومن ذلك قال: (مسألة: وعن 
الخروس(3) التي على الطرق، قال(4): ما أظن أنها تجعل على الطريق ِإال للشــرب، فال بأس على من 

شرب منها)(5).

2 ـ رفع الحدث: 
من أهّم استخدامات الماء عند المسلم، استخدامه في رفع األحداث للتمكن من أداء العبادات. 
مثل الغسل للمشرك إذا أسلم، والغســل من الجنابة، والوضوء، وغسل الميت، والغسل من الحيض 
والنفاس، واألغســال المســنونة في بعض العبادات مثل صــالة الجمعة والعيديــن واإلحرام. وهذه 

االستخدامات تعد من القربات والعبادات هللا تعالى.
وقد تحدث صاحب بيان الشــرع في هذا الجانــب بإفاضة في عدة مواضــع. وكمثال على ذلك 
حديثه عن الوضوء والغســل وأحكامهما في أبواب كثيرة، وعلى سبيل المثال قوله: (وإنما فرض اهللا 
الوضوء والغسل ديناً وتقرباً إلى اهللا بهما؛ ألنّ الطهارة إنما جعلها اهللا للصالة)(6). ومن ذلك إيراده 
لمسألة اغتسال المشــرك والمرتد إذا أسلما، قال: (قال أبو ســعيد: معي أن معنى االتفاق من قول 
أصحابنا يخرج معناه على أن على جميع من أسلم من مشرك من كتابي أو غيره من جميع المشركين 

الكندي، بيان الشرع، 112/6.  (1)
ر: الكندي، المصنف، 83/18 - 92.  (2)

جمع خرس: وهي األواني الفخارية التي يوضع فيها الماء.  (3)
أي: أبو سعيد الكدمي.  (4)

الكندي، المصنف، 86/18.  (5)
الكندي، بيان الشرع، 124/7.  (6)
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الغســل، لثبوت قول اهللا تعالــى: ﴿ 2 3 4 ﴾ [التوبة: 28]، وكذلك عنــدي يخرج معاني 
قولهم في المرتد بقول أو عمل ما يشبه االتفاق على ثبوت الغسل عليه إذا أسلم بعد ردته)(1).

وكذلك تحدث صاحب المصنّف بســعة في كتابه عن رفع األحداث باألغســال والوضوء(2)، ومن 
ذلك قوله: (مســألة: والمتوضئ يقول تمسحت، والمسح خفيف الغسل؛ ألنّ الغسل للشيء تطهير له 

بإفراغ الماء، والمسح له تطهير بإمرار الماء)(3).

3 ـ التنظف ورفع النجاسة:
من أهم استخدامات الماء التنظف به والتطهر من القاذورات والنجاسات واألوساخ. وقد تحدث 
صاحبا كتابي بيان الشــرع والمصنّف في أحكام هذه المســألة كثيرًا في مواضع عدة من كتابيهما، 
وقد تناوال هذا الموضوع في صور شــتى ومســائل مختلفة. فقد بيّنا أحكام المياه المزيلة للنجاسات 
وغير المزيلــة، كما رأينا ذلك فــي المبحث األول. وتحدثــا عن تنظيف الثيــاب واألواني واألرض 
والطعام بالماء. ومن األمثلة على تلك المســائل في هذا الجانب: ما أشــار إليه صاحب بيان الشرع 
من أن بول الشــاة وقيء الصبــي ُيـصب عليهما المــاء إلزالتهما(4). وكذلك الجرح الذي ســال منه 
دم يطهر بغمســه في الماء(5)، وكذلك يســتخدم الماء في غســل اللحم والذبيحة(6). وغسل وتطهير 
الثياب من النجاسات(7). وقال: (ومن قول أبي سعيد الكدمي: ألن الصب والنضح بالماء الطهور إذا 
ثبت على النجاسة في غير الذوات ثبت مستهلكاً لها؛ ألنّه مزيل لها في االعتبار إذا ثبت طهورًا)(8). 
وقال: (مسألة: وسألته(9) عن ثوب قرضه الفأر هل تجوز الصالة فيه قبل أن يغسل بالماء؟ قال: ال، 
حتى يغسل)(10). وقال: (مسألة: وعن فأرة أصيبت في الحب ميتة، فأرجو أني كتبت إلى أبي الحواري 
أسأله عن ذلك، فكتب إلي أن تغســل ما مست الميتة من الحب)(11). وقال: (أحسب عن أبي الحسن 
محمد بن الحســن وســألته عن دابة أكلت حباً كثيرًا، ثم إن الدابة ماتت، شــاة كانــت أو غيرها، 

الكندي، بيان الشرع، 121/7.  (1)
ر: الجزء الثالث والرابع من المصنف.  (2)

الكندي، المصنف، 15/4.  (3)
الكندي، بيان الشرع، 9/7.  (4)

الكندي، بيان الشرع، 17/7.  (5)

الكندي، بيان الشرع، 18/7.  (6)
ر: الكندي، بيان الشرع، 43/7، 137 - 146.  (7)

الكندي، بيان الشرع، 56/7.  (8)
لم يشر إليه، ولعله يقصد ابا المؤثر.  (9)

الكندي، بيان الشرع، 89/7.  (10)

الكندي، بيان الشرع، 90/7.  (11)
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فأخرج ذلك الحب من بطنها، هل لهم أن يغســلوه ويأكلوه؟ قال: نعم. قالوا: يغسل ثم يرّوح(1) حتى 
ييبس ثم يجعل في الماء الطاهر بمقدار ما لبث في بطنها ميتة ثم يؤكل)(2). وقال: (ومن جامع أبي 
ا ال عين له قائمة، فإنها تطهر بثالث  محمد: وســؤر الســباع وســائر النجاســات كالبول وغيره ِمم
غســالت)(3). وقال: (من قول أبي ســعيد: وأما األبدان والثياب فال أعلم في قولهــم أنه يطهر بغير 
الغسل، إال أنه إذا عدم الماء فإزالة النجاســات من البدن والثوب بما قدر عليه من تراب أو غيره 
ثابت في معنى ما يشــبه االتفاق من قول أصحابنا؛ ألنّه إذا عــدم الماء ثبت معنى التيمم عن حكم 

الطهارات في الوضوء ولمعنى الطهارة من النجاسات مع إزالتها بما يمكن(4)).

وصاحب المصنّف تناول الموضوع أيضاً في كتابه في مواضع شتى منه، ومن ذلك قوله: (فالماء 
طهور األبدان، وغسول األردان(5))(6)، وقوله: (في األرض يصيبها البول أو غيره من النجاسات، فحكم 

المكان نجس به حتى يصب الماء عليه، أو تذهب عينه بغيرها)(7).

4 ـ الّري:
من أهم اســتخدامات الماء رّي المزروعات به. وقد تناول صاحب بيان الشــرع هذه المسألة في 
عدة مواضع في كتابه، بل وصلت دقة األمر عنده إلى تحديد مساحة الجيل(8) الذي تستحقه الشجرة، 
والمدة الزمنية بين نوبات ســقيها، وكمية الماء الالزم(9). كما تناول بدقة أيضاً أحكام السواقي التي 
تســقي المزروعات وحدودها وضوابطها. وكذلك تناول مسألة ســقيا النباتات بالنجاسات التي يقصد 
بها التســميد وأحكام ذلك(10). وعلى ســبيل المثال قال: (فإذا كان الماء وســطاً من ذلك وضمت ثم 
أخرج لكل نخلة ثالثة أذرع يدور جذعها، ثم تسقى شربة أو شربتين حتى يعلم أنها توطت أرضها. ثم 
تترك من بعد ذلك أن تشرب إلى آدها(11)وما تسقى مثلها. ثم يساق إليها الماء في وقت معروف)(12).

يبسط وتسلط عليه الشمس.  (1)
الكندي، بيان الشرع، 101/7.  (2)
الكندي، بيان الشرع، 113/7.  (3)
الكندي، بيان الشرع، 188/7.  (4)

كذا في األصل، ولعله يريد األدران، وحصل تحريف.  (5)
الكندي، المصنف، 309/3.  (6)
الكندي، المصنف، 26/3.  (7)

يقصد بها الحوض من التراب الذي يحيط بالشجرة ليحفظ لها الماء عندما تسقى.  (8)
ر: الكندي، بيان الشرع، 90/49 - 91.  (9)

ر: الكندي، بيان الشرع، 179/7 - 184.  (10)
اآلد: وحدة قياس زمنية لتوزيع مياه األفالج بُعمان، تقدر بالساعات الفلكية.  (11)

الكندي، بيان الشرع، 90/49.  (12)
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ونحى صاحب المصنّف نفس المنحى حيث تحدث عن عملية سقي األشجار والمزارع وأحكامها، 
ومن ذلك حديثــه عن أحكام ميــاه األفالج وتنظيــم قواعد الســقي بها، وما يجوز مــن ذلك وما 
ال يجوز، قال مثًال: (مســألة: محمد بن إبراهيــم(1): في الماء الذي ينطلق مــن اإلجالة(2) وال يقدر 
صاحبه على ســده، أنه إن انتفع به صاحبه بطناء أو بيع أو هبة أو غير ذلك، فهو أولى به، وإن لم 
ينتفع به فقول محمد بن محبوب أنه يجــوز لغيره أن ينتفع به، وقول ال يجوز ذلك. قال: فإذا انطلق 
ماء من فلــج أعلى غلبه إلى فلج أســفل، فعلى قول محمد بن محبوب: لصاحب األســفل أن يســقي 

بفلجه، وال ضمان عليه، وقد يكون قليًال أو كثيرًا)(3).

5 ـ مال تـقـّوم به األشياء:
من االســتخدامات التي تقع على الماء اعتباره ماالً يمكن البيع والشراء به. وقد تناول صاحب 
بيان الشــرع إلى هذه المســألة في كتابه: فقد اعتبر أن الماء مال يجري عليه ما يجري على المال 
من إمكانية اإليصاء به بعد الموت في حدود الثلث، ومن إمكانية اعتباره مهرًا، ومن إمكانية التصدق 
به، ومن إمكانية بيعه وقبض ثمنه، ومن أنه ال يجوز التصرف في ماء الغير ال بالوصية وال بغيرها(4).
وتناول كذلك صاحب المصنّف هذا الجانب، فقد تحدث مثًال عن مسألة بيع الماء من األنهار، 
وبيع نصيــب األيتام واألغياب من الماء، وماء اآلبار واالختالف في جــواز بيعه من عدمه، وأم الماء 
ملك من األمــالك(5). ومن ذلك قوله: (وكذلــك إن وقع على البئر ضــرر «فال ضرر وال ضرار في 
اإلسالم» وال نحب أجرة ذلك، ونأخذ في هذه البئر بقول من يقول: أنه ال تجوز أجرتها، لذلك فإن 
فعل ذلك لم نقل إنه أخذ حراماً محجورًا؛ ألنّه ملك يتولد منه أســباب األمالك، ويقع عليه الحجر 

والبيع والشراء)(6).

:ÉgQOÉ°üeh  √É«ªdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ¥ôW  øe  :™HGôdG  êPƒªædG

من النماذج التي تدلّ علــى تقدم الفقه الحضــاري الُعماني نموذج المحافظــة على المياه 
ومصادرها، وقــد تناول الكتابان أهم تلك الطرق بصورة غير مباشــرة فــي مواضع عديدة، ومن 

أمثلة ذلك:

محمد بن إبراهيم الكندي صاحب بيان الشرع.  (1)
أحواض تجمع فيها المياه للسقي. أو هي الجيل (الحوض الترابي) الذي يجعل حول الشجرة لسقيها فيه.  (2)

الكندي، المصنف، 90/18.  (3)
ر: الكندي، بيان الشرع، 255/60.  (4)

ر: الكندي، المصنف، 24/25 - 30.  (5)
الكندي، المصنف، 26/25.  (6)
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1 ـ صيانة المياه من التلوث والتنجس:
من أهم طرق حماية الميــاه ومصادرها حمايتها من التلوث والتنجــس، حتى تبقى طاهرة نقية 
بعيدة عن القاذورات التي تســلبها الطهورية، وتســلبها صالحية االســتخدام. وبما أن اإلسالم جاء 
لمصلحة اإلنســان الدينية والدنيوية فإنه اعتنى بحماية المياه ومصادرها من التلويث والتنجيس من 
خــالل مجموعة من اإلجراءات األخالقيــة الراقية، وقد اعتنى صاحبا كتابّي بيان الشــرع والمصنّف 

بهذا الجانب عناية قيمة، من خالل آرائهما المبثوثة في الكتابين، ومن ذلك:
إذا تنجس مصدر من مصادر المياه كاآلبار وجب على المســلمين إزالة النجاسة، وتطهير ذلك 
المصدر، حتى يعود طاهــرًا نقياً صالحاً لالســتخدام. حيث يظهر ذلك من خــالل تناول الكتابين 

لمسألة تطهير اآلبار ونزحها عندما يتنجس ماؤها(1).
إذا تنجس ماء معين في إناء وُعـلم بنجاسته، وجب إراقة ذلك الماء(2).

إذا تنجــس مصدر من مصادر المياه فال يصح اســتخدام مائه حتى يعود إلــى طهارته وصالحيته. 
ويظهر ذلك في بيان الشــرع من خالل مســألة عدم جواز االنتفاع بماء البئر النجسة للطهارة والشرب 
حتــى تنزح وتطهــر(3). وكذلك عند صاحــب المصنّف حينما تحــدث عن أن من علم بنجاســة ماء فال 
يستخدمه حتى يعلم يقيناً أنه قد طهر(4). قال في المصنّف: (مسألة: ومن رأى في بئر نجاسة، ثم غاب، 
ثم رجع ورأى أصحابها يسقون منها، لعله لم يقع عليها حكم الطهارة عنده حتى يعلم أنها قد طهرت)(5).
أن من نَّجـس مصدرًا من مصادر المياه فعليه أن يخبر الناس حتى ال يســتخدموا مياهاً نجسة، 
وكذلك عليه أن يســعى لتطهير ذلك المصــدر المائي، أو أن يطلب ممن يســاعده أن يقوم بذلك، 
كنزح بئر ونحوها. ويظهر ذلك في بيان الشرع من خالل مسألة أن من تسبب في تنجيس بئر فعليه 

أن يخبر أهلها ليتجنبوا استخدام المياه النجسة ولينزحوها(6).
من نجس بئــر قوم فعليه أن يزيل النجاســة، وإن لــم يطلب منه أصحاب البئــر. قال صاحب 
المصنّف: (مســألة: قال أبو الحواري: من ألقى النجاســة فــي بئر قوم، فإنه يلزمــه إخراجها، إن 

كلفوه، ويخرج النجاسة بال رأيهم، وال ينزحها إال برأيهم؛ ألنّ الماء لهم، وهو أولى به)(7).

ر: الكندي، بيان الشرع، 29/7 - 37. والكندي، المصنف، 334/3 - 353.  (1)
ر: الكندي، بيان الشرع، 217/7.  (2)

ر: الكندي، بيان الشرع، 30/7 - 31.  (3)
ر: الكندي، المصنف، 32/3 - 35.  (4)

الكندي، المصنف، 33/3.  (5)
ر: الكندي، بيان الشرع، 31/7، 35.  (6)

الكندي، المصنف، 340/3.  (7)
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يجب إبعــاد مصادر المياه الصالحــة عن مجاري المياه النجســة، وقد فّصـل صاحبــا كتابي بيان 
الشــرع والمصنّف في المسافة التي يجب أن تؤخذ في الحســبان بين البئر وبين المجاري النجسة عند 
إرادة حفر بئر جديدة، كما بيّنا فساد ماء البئر التي تسربت إليها المياه النجسة من البواليع والكنف(1).

ال يصّح للمســلم أن يقضي حاجته بالقرب من مصادر وموارد الميــاه، صيانة لها من التنجس 
والتلوث. وقد أورد صاحب بيان الشرع استدالالً بحديث نبوي شريف على ذلك، قال: (مسألة: منه(2): 
وفي الحديــث: «اتقوا المالعن وأعـــدوا النبل» النبــل: بضم النــون وفتح الباء، وهــي الحجارة 
لالســتنجاء، والمالعن: قيل المواضع التي لعن من يبرز فيها. وفي حديث آخر: «المالعن الثالث، 

وهي الموارد، والطرق، والظل»)(3).
يؤمر المســلم عندما يســتيقظ أال يغمس يده في اإلناء، وذلك خوفاً من أن تكون يده المســت 
نجاســة أثناء النوم فتختلط بالماء فتنجســه، ويورد صاحب بيان الشــرع(4) مســألة مــن جامع أبي 
محمد(5) يذكر فيها الحديث النبوي في ذلك: «إذا اســـتيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في 

اإلناء حتى يغسلها ثالثاً، ال يدري أين باتت يده»(6).
ُيـنهى المسلم إذا كانت به نجاســة أن يغتســل في مورد الماء إذا كان راكدًا بحيث تغلب عليه 
النجاســة، حتى ال يفســد على الناس مواردهم، كما أشار إلى ذلك بيان الشــرع والمصنّف(7). قال 
صاحب بيان الشــرع: (مســألة(8): وإن كانت عين صغيرة وال يســتطيع أن يغرف منها، وال يقع فيها 
فيفســدها على نفسه، وعلى غيره؟ قال محمد بن المســبح(9): إال أن يقدر على الماء فيناله إذا كان 
كفاه نظيفتين فيغسل األذى من نفســه، ثم يقع في الماء فيغسل. حدثنا هاشم بن غيالن(10) بذلك، 

وال ينجس على الناس مواردهم)(11)

ر: الكندي، بيان الشرع، 39/7 - 40. والكندي، المصنف، 359/3 - 360.  (1)
أي: من كتاب الضياء للعوتبي، العالمة الفقيه سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري من فقهاء القرن الخامس الهجري. للترجمة:   (2)

ر: السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص 97.
الكندي، بيان الشرع، 51/7.  (3)

ر: الكندي، بيان الشرع، 113/7.  (4)
عبد اهللا بن محمد بن بركة.  (5)

رواه الربيع في الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، حديث رقم88، عن أبي هريرة.  (6)
ر: الكندي، بيان الشرع، 9/9، 29، 114، 115. والكندي، المصنف، 329/3.  (7)

هذه المسألة عن جامع ابن جعفر.  (8)
هو محمد بن المســبح بن عبد اهللا، أبو عبد اهللا، عالم فقيه عاش في القرن الثالث الهجــري، من آثاره العلمية تعليقات على   (9)

جامع ابن جعفر، وله مسائل في كتب األثر. للترجمة: ر: السعدي، الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع، ص 254.
هو هاشم بن غيالن، أبو الوليد، عالم فقيه، عاش في أواخر القرن الثاني الهجري. للترجمة: ر: السعدي، الُعمانيون من خالل   (10)

كتاب بيان الشرع، ص 308.
الكندي، بيان الشرع، 114/9.  (11)
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س إناء من آنية الماء، مثل األواني المصنوعة من الطين، أو غيرها، فعلى المســلم أن  إذا تنج
يطهرها طهارة تذهب بعين النجاســة وأثرها، قبل أن يســتخدمها للمــاء الطاهر. ويظهر ذلك عند 
صاحب بيان الشــرع حينما أورد باباً كامًال في تطهير األواني التي تمتص الماء(1)، حيث بين طريقة 

تطهير األواني التي تصنع من الطين إذا وقعت فيها نجاسة(2).
ينهى من أراد أن يحدث بالوعة ـ وهي تجمع المياه النجسة وقد تتسرب إلى المياه الصالحة ـ 

أن يحدثها إذا كانت تضّر بالغير، ولو كان ذلك في ملكه(3).

2 ـ ترشيد استهالك المياه:
عند صاحب بيان الشرع: (مسألة منه(4): ويســتحب االقتصاد في الماء، ويكره السرف فيه)(5). 

وعند صاحب المصنّف نفس النص، قال: (ويستحب االقتصاد في الوضوء، ويكره السرف)(6).
واعتبر صاحب بيان الشــرع أن اإلســراف في اســتخدام الماء للوضوء تعدياً وظلماً، وذلك من 
خالل مسألة أوردها عن اإلمام أبي سعيد الكدمي: (قال أبو سعيد: معي يخرج من كما قيل في معاني 
قول أصحابنا أو ما يشــبهه أو ما هو داخل فيه وإن لم يكن يأتي فيه هذا النّص عن النبّي ژ أنه 
من زاد علــى الثالث فقد ظلم وتعّدى، ولكنــه قيل عنه فيما يخرج من قولهم أنــه قال في الوضوء 
واحدة لمن قل ماؤه، واثنتان للمســتعجل، وثالث فســرف، وأربع فسرف، والســرف معنا خارج إلى 

حال التعدي)(7).
كما أورد صاحبا الكتابين مســائل وأقواالً في النهي عن اإلســراف في استخدام الماء، ولو كان 

ذلك من أجل الوضوء والغسل(8). ومن ذلك:

نهي النبّي ژ عن اإلسراف في استخدام الماء(9). –

االقتصاد في استخدام الماء من األعمال المستحبة والقربات التي يثاب فاعلها(10). –

الباب السابع والثالثون من الجزء السابع، بعنوان في تطهير األواني التي تنشف بالماء.  (1)
ر: الكندي: بيان الشرع، 133/7 - 136.  (2)

ر: الكندي، بيان الشرع، 169/7.  (3)
أي: من كتاب الضياء للعوتبي.  (4)
الكندي، بيان الشرع، 59/8.  (5)

الكندي، المصنف، 27/4.  (6)
الكندي، بيان الشرع، 73/8.  (7)

ر: الكندي، بيان الشرع، 83/8، 133. والكندي، المصنف، 27/4 - 28.  (8)
ر: الكندي، بيان الشرع، 59/8. والكندي، المصنف، 27/4.  (9)

ر: الكندي، بيان الشرع، 59/8 - 60. والكندي، المصنف، 27/4.  (10)
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اإلسراف في استخدام الماء يعد تعدياً وظلماً، ولو كان في العبادات مثل الوضوء والغسل(1). –

أوردا تحديدًا لمقدار الماء الذي يســتخدم للوضوء والغســل عن النبــّي ژ ، وهو ربع صاع من  –
المــاء للوضوء، وصاع واحد للغســل(2). وإن كانا يوردا في مواضع أخرى أقــواًال بأن تقدير كمية 
الماء المســتخدمة للوضوء والغســل يرجع إلى طبيعة الشخص نفســه، حيث يختلف الناس في 
طريقة اســتخدامهم للماء على حســب ظروفهم، ولكن األمر بأال يســرف أي شخص فوق حاجته 

الطبيعية التي تناسبه، بدون تحديد مقدار عام(3).

يوجد شــيطان على الماء يقــال له الولهان يولع النــاس لكثرة صّب الماء علــى الوضوء، وعلى  –
الناس الحذر منه(4).

ا يحفظ اقتصاد الماء، فإن  – نهى الشرع الشريف عن التشــكيك في الوضوء والغســل، وذلك ِمم
المشكك يعيد غسل األعضاء كرات ومرات، مما يؤدي إلى ضياع قدر كبير من الماء(5).
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تنــاول صاحبا كتابي بيان الشــرع والمصنّف الوســائل التي يمكن للمجتمع مــن خاللها توفير 
مصادر المياه ورعايتها، ومن تلك الوســائل التي تناوالها: إصالح مصادر المياه الموجودة والوصية 

والوقف لها لحفرها أو صيانتها.
ففي بيان الشــرع: تحدث عن أحكام الوصية بحفــر بئر، وأنه يجب إنفــاذ وصية الموصي في 
حدود الثلث، وأنــه إذا زاد المال الموصى بــه لحفر البئر فإن على الوصــي أن يوقفه لخدمة تلك 
البئر، وأن الوصــي يمكن له أن يصرف من الوصيــة في إصالح بئر موجــودة إذا لم تكن الوصية 
محددة(6). وكذلك أشــار إلى الوصية بخدمة الفلــج والعمل في إصالحــه، وأن الموصي إذا أوصى 
بشيء من المال للفلج، ولم يمكن إنفاذه، فإنه يجزئ الوصي أن يعمل في الفلج بقدر ذلك المال(7). 
كما يلمح من هذا الســياق الذي ســاقه المؤلف حقيقة تاريخية، وهي أسلوب ُعماني قديم في توفير 
المياه للناس، وهو حفر اآلبار الموارد على طرقات ُعمان، يردها الســيارة والمسافرون، وأن الناس 

ر: الكندي، بيان الشرع، 73/8.  (1)
ر: الكندي، بيان الشرع، 83/8. والكندي، المصنف، 27/4.  (2)

ر: الكندي، بيان الشرع، 28/9 - 29. والكندي، المصنف، 28/4.  (3)
ر: الكندي، بيان الشرع، 133/8.  (4)
ر: الكندي، بيان الشرع، 133/8.  (5)
ر: الكندي، بيان الشرع، 16/61.  (6)
ر: الكندي، بيان الشرع، 14/61.  (7)
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كانوا يوصون باألموال لحفرها وإصالحها(1). قال: (وقلت: ما تقــول في رجل أوصى في ماله بمائتي 
درهم يحفر بها طوي مورد على بعض طرقات ُعمان، هل يجوز للوصي أن يجعلها في حفر طوي كانت 

قد حفرت من قبل، أو إنما يحفر بها طوي تقرح؟)(2).
وفي المصنّــف: تحدث عن أحكام صيانة األفالج، وأنه على من يســتأجره أهــل الفلج لصيانة 
الفلج أن يتم عمله، وعليهم أن يؤدوا حقه في المقابل(3). وتحدث عن الوصية بحفر اآلبار وإصالحها 
وإصالح األفالج، فمن أوصى بذلك، فعلى ورثته أن ينفذوا وصيته، وما بقي من المال يجعل لخدمة 
البئر الموصى بها أو الفلج(4). كما يلمح من ســياق كالمه تلك الحقيقة التاريخية من أن أهل ُعمان 
كانوا يحفــرون اآلبار التي يردها المســافرون على طرقهــم، وأورد نفس النص الذي أورده ســلفه 
صاحب بيان الشــرع، قال: (وقلت: ما تقول فــي رجل أوصى في ماله بمائتــي درهم يحفر بها طوي 
مورد على بعض طرقات ُعمان، هل يجــوز للوصي أن يجعلها في حفر طوي كانت قد حفرت من قبل، 

أو إنما يحفر بها طوي تقرح؟)(5).

٭ ٭ ٭

ر: الكندي، بيان الشرع، 16/61.  (1)

ر: الكندي، بيان الشرع، 16/61.  (2)
ر: الكندي، المصنف، 135/21 - 136.  (3)

ر: الكندي، المصنف، 28(1)/22 - 27.  (4)
الكندي، المصنف، 28(1)/22.  (5)
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مــن خالل البحث الســابق رأينــا اهتمام كتابي بيــان الشــرع والمصنّف بالجانــب الحضاري 
والعمراني، من خالل دراســة موضوع المــاء الذي تناوله الكتابان بالتفصيل، ويمكن أن نشــير إلى 

بعض االستنتاجات من ذلك:

حرص الفقهاء الُعمانيون المتقدمون على ربط الحيــاة كلها بالعبادة، ومن ذلك ربط أحكام  –
المياه بالعبودية هللا، وتناولها من جهة شرعية صرفة، فينبغي االستفادة من ذلك المنهج في 
السعي إليجاد أطر حضارية معاصرة للمســلمين منطلقة من الضوابط الشرعية، حتى ينطلق 

المؤمن في بناء الحضارة، بدافع من اإليمان، وكون ما يقوم به عبادة هللا 8 .

هناك اهتمــام كبير في كتب الفقهاء الُعمانيين المتقدمين بمســألة المياه وما يتعلق بها من  –
أحكام وتصاريــف، ويحتاج هذا الجهد الكبيــر إلى إبراز وإظهار، لنســتفيد منه في الوقت 
المعاصر في التعامل المنضبط بضوابط الشــريعة مع المياه ومصادرها، والذي يكفل بدوره 
االســتثمار األمثــل لمصادر الميــاه، والتغلب على مســألة هدرهــا والتعدي علــى مصادرها 

الطبيعية.

وجد لدى الفقهاء الُعمانيين ما يمكن أن نسميه اهتمام اإلسالم بحماية البيئة، وإن لم يعبر  –
عن ذلك صراحــة، ولكنه يلمح من أبوابهــم المتعلقة بالمياه، ويمكن أن تخصص دراســات 

مستفيضة إلبراز ذلك لالستفادة منه.

٭ ٭ ٭
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رئيس الشؤون الدينية التركيـة المساعد

á`aô©ªdG  áª«b

ال زلنا نؤمن ونكرر باســتمرار أهمية المعرفة بالنســبة لإلنســان، ومدى القيمة التي أضفاها 
الدين الحنيف على المعرفة، ومدى أهمية اكتساب الفرد والمجتمع اإلسالمي للحكمة والمعرفة. إننا 
نحن أبناء حضارة لم تكترث بنوعيــة المعرفة وطبيعتها بقدر اهتمامهــا بالمعرفة التي توفرت فيها 

ميزة األخالق والمسؤولية أو باألحرى بالمعرفة التي تطابقت واندمجت فيها الحكمة بالمعرفة.

إن الموضــوع الذي ينبغي التأكيد عليه هــو أخالق المعرفة، والبعد األخالقــي في العالقة بين 
اإلنســان والمعرفة، وخصوصاً فــي يومنا هذا بعد أن اســتحالت المعرفة بســبب تقنيات االتصاالت 
المعاصرة إلى معلومات بحتة، وغيرت طابعها فيما بعد لتصبح وســيلة للتسلية وأداة لسيطرة الجهل 

والتلوث المعلوماتي.

إن األخالق واإليمان بالقيم التي تجعل اإلنســان إنساناً بكلّ معنى الكلمة قد أخفقت في مجاراة 
سرعة االكتشافات التي سجلها العالم في هذه البسيطة.

إن كثرة معرفة شــخص ما ال تعني أنّه أكثر تهذيباً أو أكثر تواضعاً أو حتى أكثر استقامة. وخير 
دليل على ذلك، هو إن العصر الحالي الذي يشهد التطورات التي تنتزع إعجاب العقول البشرية لم 
يجلب لإلنسانية ســوى الصراع واإلرهاب عوضاً عن السالم واالطمئنان. إن التطورات التي شهدناها 
معاً في القرن الماضي في مجال العلوم والتكنولوجيا لم تســتهدف خدمة الســالم، بل على العكس 
وكأنها استهدفت خدمة الصراع واإلرهاب بالذات؛ ألنها لعبت دورًا كبيرًا في تحريض اإلنسانية على 
القتل، وزودت المغفلين وأصحاب األحقاد والضغائن باألسلحة الفتاكة. ونتيجة لذلك، تحول اإلنسان 
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إلــى عبد ورقيق تتحكــم به التكنولوجيا كيفما شــاءت. كما اســتفحلت ظاهرة االســتهالك والترف 
والجشع والسخط ووصلت إلى مرحلة ال تطاق. وال بد من اإلشارة في هذا اإلطار إلى وجود التناسب 

التام بين كبر هذه الحقيقة المرة وبين الحاجة الماسة للتمسك باألخالق.
إن التطــورات الكبيرة التي تســجلها العلوم والتكنولوجيــا في عصرنا الحالــي توضح بمنتهى 
الجالء مدى الحاجة الماســة لألخالق الحســنة. وقد يقول قائل: بأنّ الحقوق لوحدها تمثل أخالق 
القــوة والمقدرة، ومع ذلــك يمكن الجزم بأنه ال يمكــن كبح زمام تلك القــوة والمقدرة من خالل 

استبعاد األخالق منها.
إن النقاط التي حاولت اإلشارة إليها ليست سارية المفعول بالنسبة للمعلومات الغربية/العلمانية 
فحســب، بل تنطبق إلى حد كبير على المعلومات الدينية التي تشــكل األخالق سبب كينونتها؛ ألنه 
على الرغم من التطور الكبير الذي انتاب اإلمكانيات الماديــة للعلوم الدينية في يومنا هذا مقارنة 
بما كانت عليه في الماضي (اإلنسان المتعلم، اإلعالم، اإلمكانيات التقنية...) ِإال أن النقاش ما زال 
مطروحاً حول درجة انعكاس التطورات في مستوى المعرفة على حياة األفراد والمجتمعات واستحالتها 

بالتالي إلى أخالق ومسؤوليات متأصلة.

٭ ٭ ٭

á`aô©ªdG  ¥ÓNCG  ∫Éée

لقد شهد الوقت الحاضر تطورًا رزيناً في مجال األبحاث التي تناولت األخالق بالمعنى العلمي، وفي 
مقدمتها فلســفة األخالق، وحاز بالفعل على أدبيــات ثرية في مجاالت مختلفــة. إذ يمكن في هذا اإلطار 
اإلشارة إلى األخالق العامة التي تربط كافة الناس، وإلى األخالق التي ال بد من أن تتوفر في كل مهنة، 

مثل أخالق العمل وأخالق الجهد والتجارة واإلنتاج، وأخالق الطب والسياسة وأخالق الفكر/القلم.
في حين أن مفهوم أخالق المعرفة لم يستخدم بشكل شائع حتى اآلن. وقد يشير البعض ألخالق 
العلماء ولكن ليس ثمة من يشــير إلى أخالق المعرفة لوحدها. وبما أن المسلمين مضطرين لتمثيل 
مفهوم األخالق العلمية والمســؤولية معاً فإننا آثرنا اســتخدام عبارة أخالق المعرفة. ولهذا السبب 
علينا أن نتطرق أوالً للمبادئ األخالقية المشار إليها تحت بعض العناوين مثل أخالق العلم، وأخالق 
األبحاث والدراســات. ومن ثم اإلشارة للمواضيع المدرجة تحت بعض العناوين، مثل اآلداب العلمية، 
وحقــوق العلم، وزينة العلم ومصائب العلــم وهموم العلم، وضياع العلم المذكــور في مؤلفاتنا التي 

تتناول األخالق التقليدية التي تستند على الرواية.
٭ ٭ ٭
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إن عالقــة المعرفة بالقــوّة ورأس المال والســلطة، وبمعنى آخر العالقة بيــن العلماء واألمراء 
شــكلت ســبباً للكثير من القضايا المؤثرة عبر التاريخ. هذا علماً بأن يتعذر إنكار كينونة العالقات 
الضرورية المتعددة األوجه بين المعرفة والقدرة والسلطة. لقد نشأت هذه العالقة من جراء المعرفة 
التي أرادت التسلق للسلطة، والسلطة التي توّخت اســتغالل المعرفة. وغنّي عن الذكر، بأنّ المعرفة 
وأصحاب المعرفة بالذات، أي: العلماء هم الذين تعرضوا للضرر واالستغالل من جراء هذه العالقة؛ 
ألنّ كل ســلطة متدينة كانت أم علمانية بذلت ما في وسعها من أجل االستفادة من المعرفة والعلماء 
بمنتهى الجلف والخشونة من أجل دعم شرعيتها، أو فرض سلطتها على الجماهير. لقد اتخذت هذه 
العالقة في العصر الحالي صفة أكثر تعقيدًا حيث منحت األفضلية للعلماء المستشــارين عوضاً عن 
علماء القصور والعلماء الخدم في قصور العصور الوســطى. وال شــك أن أخــالق المعرفة هي التي 
ستضع حدًا لالســتغالل الغير أخالقي لحساســية المعرفة، أو تســخير القوة الكامنة في كل معرفة 
صحيحة لنزوات وطموح الســالطين المســتبدين، وهي التي ســتحدد المبــادئ األخالقية للمواقف 

اإليجابية أو السلبية في العالقات بين المعرفة والقدرة والسلطة.

٭ ٭ ٭

¥ÓNC’Gh  á«°ù°SDƒªdG  áaô©ªdG

إن اكتساب المعرفة لطبيعة مؤسسية معينة ليس أمرًا خاصاً بالوقت الحاضر. ومع ذلك، أصبحت 
المعرفة المؤسســية أمرًا ضرورياً نتيجة اكتســاب التربية في العصر الحالي للطابع اإليديولوجي. إذ 
يتعــذر أحياناً القول بأن هنــاك فرقاً كبيرًا من زاويــة العالقة بين المعرفة واألخــالق في المدارس 
الكنســية في العصور الوســطى، والمدارس الدينية وجامعات العصر الحديث؛ ألنّ المؤسسة والرتب 
واأللقاب التي تمنحها والتسلســل الهرمي فيها والشهادات قد ســبقت المعرفة بذاتها، في حين أنها 
أسســت في المقام األول من أجــل رفع الحجاب عــن الحقيقة. ولهذا الســبب، حالت المؤسســات 
المذكورة فــي معظم األحيان دون ظهور حقيقــة المعرفة المجردة من جراء العالقــات القائمة بينها 
وبين السلطة والقدرة. هذا علماً بأن قيام أي شــخص كان بممارسة نشاط ما في أية أكاديمية كانت 

واستحواذه على سلسلة من الصفات واأللقاب، ال يعني أنّه رجل علم بكل معنى الكلمة.
ومع ذلك، تفضل الســلطة التعاون مع حملة هذه األلقاب بحجة أنهــم أصحاب المعرفة. فمثًال 
يصعب على الناس تبني أحد اآلراء الغير معقدة إن صدرت من شــخص عــادي وغالباً ما يتغير هذا 



الفقه الحضاري، فقه العمران474 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

الموقف إن تفوه أحد أصحاب األلقاب برأي مماثل؛ ألنه ســرعان ما يتحــول إلى حقيقة ليس ألحد 
الحق باالعتراض عليها. ولهذا السبب، يمكن الجزم بأن العالقة بين المعرفة والسلطة آخذة بالتطور 

حول هذا المحور في يومنا هذا إلى حد كبير.

٭ ٭ ٭

¥ÓNC’Gh  ájó≤ædG  áaô©ªdG

لقد استغلت المعرفة عبر التاريخ بشكل فعال لتحقيق الهدفين التاليين:
المساهمة في استمرار الوضع الراهن. ـ  1
تحسين الوضع الراهن وتكييفه نحو األفضل. ـ  2

إن الهدف األول ليس صحيحاً من زاوية أخالق المعرفة؛ ألنّ المســاهمة في استمرارية الوضع 
 الراهن سوف يساعد على اســتمرارية الظلم والضغوط واألخطاء التي تكتنفها، أضف إلى ذلك بأن
النظام المؤســس قد ال يرغب أبــدًا بظهور الحقائق. وفي مثــل هذه الحالة تفقــد المعرفة طابعها 
النقدي وتميل إلــى االبتعاد عن المعرفة واألخالق غير النقدية. هذا علمــاً بأن إخراج الحقائق إلى 
حيز الوجود لوحده قد ال يشــفي الغليل، بل إن الضرورة تســتدعي الصراع ضد المعرفة الكاذبة أو 
الزائفة التي تســترها. وال يمكــن تحقيق هذا الهدف ما لــم تتوفر المعرفة النقدية شــريطة عدم 
التنازل في مطلق األحوال عن مبدأ العدالة في االنتقاد؛ ألنّ تخلي رجل العلم عن هذا المبدأ ســوف 

يؤدي إلى انعدام الثقة به.

٭ ٭ ٭

OÉ«ëdGh  OôéàdG  CGóÑeh  áaô©ªdG  ¥ÓNCG

إن الموضوع الذي يتم تأكيده باســتمرار عن أخالق المعرفة أو األخــالق األكاديمية في الوقت 
الحاضر هــو مبدأ تجرد وحياد رجل العلم. وقد يبدو هذا الطور ألول وهلة وكأنه مبدأ أخالقي هام. 
ال ريب أن التزام رجل العلم بالحياد والتجرد إبان توخي الكشف عن الحقيقة من خالل االبتعاد عن 
أهوائه ونزواته، وعن آرائه المسبقة وقيوده، وعن األعباء المفروضة عليه من قبل القدرة أو السلطة 

مبدأ أخالقي هام.
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مع ذلــك، تملي علينا الضرورة التعرف عن القصد من مبدأ الحيــاد، مثل كيف ولمن الحياد؟ 
وهل يمكــن لرجل العلم أن يظل على الحياد قبل كل شــيء؟ وما هي إمكانية بقــاء رجل العلم على 
الحياد أو إمكانية اســتمرار التزامه األخالقي؟ وأليس رجل العلم الــذي يبحث عن الحقيقة متحيزًا 
باألصل للحقيقة بنفســها؟ إن هذه التســاؤالت تضطرنا بالفعــل إلى تناول مبدأ الحيــاد في إطار 

حساسية أخالق المعرفة.

٭ ٭ ٭

ájó«∏≤àdG  QOÉ°üªdG  »a  É¡aógh  áaô©ªdG  ¥ÓNCG  áfÉμe

إن أهم مســألة من زاوية العالقة بين المعرفــة واألخالق تتمثل في الهدف مــن الوصول إلى 
المعرفة، واســتخدامها بالصورة المالئمة لذلك الهدف. وكما قال العالم التركي الشــهير الماليلي 
محمــد حمدي يازير: «قد تحظــى كافة العلوم باالحترام، ولكن كلما كبر شــأن ذلــك العلم أصبح 
متاحــاً للكرامة العلمية ومالئماً الســتخدامه فــي الخير والشــّر. وكلما أصبح العلــم عظيماً ورفيع 
المستوى ازدادت احتماالت فتنة الشر. هذا ويمكن استخالص العقاقير من السموم إن استغلت العلوم 

بشكل جيد واستخالص السموم من العقاقير إن استخدمت بصورة سيئة»(1).
هناك حديث اســتخدمه المحدثون كعنوان رئيس، إذ قال ابن ماجــه عن عبد اهللا بن عمر قال، 
ـــَفَهاءَ أَْو لُِيَباِهَي بِِه اْلُعَلَماءَ أَْو لَِيْصِرَف  قال الرســول األكرم ژ : «َمْن َطَلَب اْلِعْلَم لُِيَمارَِي بِِه الس
 ارِ»(2) كما روى جابر بن عبد اهللا نفس الحديث بالشــكل التالي: أَناسِ ِإَلْيِه فَُهـــَو في النُوُجوهَ الن
ـــَفَهاءَ، َوَال َتَخيُروا بِِه  ُمـــوا اْلِعْلَم لُِتَباُهوا بِِه اْلُعَلَمـــاءَ َوَال لُِتَماُروا بِِه السالنبــّي ژ َقالَ: «َال َتَعل

اْلَمَجالَِس، فََمْن فََعَل ذَلَِك فَالناُر الناُر»(3).
ـــا ُيْبَتَغى بِِه َوْجُه  َم ِعْلماً ِممكما قال رســول اإلســالم ژ حســب رواية أبي هريرة: «َمْن َتَعل

ْنَيا َلْم يَِجْد َعْرَف اْلَجنِة يَْومَ اْلِقَياَمِة»(4). لُِيِصيَب بِِه َعَرضاً ِمَن الد ُمُه ِإالاِهللا 8 َال يََتَعل
إنّ الموضوع اآلخر الذي تزداد فيه الروايات في أجزاء «كتاب العلم» في مصنفات الحديث ذو 
عالقــة بالروايات التــي تتناول العلــم والعمل، وأعني بالــذات روايات الخطيب البغــدادي في هذا 

الماليلي محمد حمدي يازير، حق ديني قرآن ديلي، 447/2.  (1)
سنن ابن ماجه، افتتاح، 23، رقم الحديث: 253.  (2)
سنن ابن ماجه، افتتاح، 23، رقم الحديث: 254.  (3)
سنن أبي داود، العلم، 12، رقم الحديث: 3666.  (4)
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الموضوع في كتابه تحت عنوان «جامع بيان العلم والفقه» الذي نقل القول التالي عن علّي ƒ : «يا 
َحَملََة العلــِم اْعَملوا بــه، فإنما العالُم َمــن َعِلَم ثُم َعِمــَل وواَفَق ِعلُْمــهُ َعَملَهُ»(1). وقيل عن ســيّدنا 
عيسى ‰ أَنه قال: «َكْيَف َيكُوُن ِمْن أَْهِل اْلِعلِْم َمْن َيْطلُُب اْلكََالَم ِليُْخِبَر ِبِه َوَال َيْطلُُبهُ ِليَْعَمَل ِبِه؟»(2).
ال شــّك أن كل علم مفيد ولكن ليس ثمة فائدة من العلم الذي ال ينعكس على الحياة العملية. 
وخير دليل على ذلك الدعاء التالي الذي كان النبّي ژ يتلوه باســتمرار: «اللهُم ِإني أَُعوذُ ِبَك ِمنَ 

األَْرَبِع: ِمْن ِعلْمٍ َال َينْفَُع َوِمْن َقلٍْب َال َيْخَشُع َوِمْن نَْفٍس َال َتْشَبُع َوِمْن ُدَعاٍء َال ُيْسَمُع»(3).
إنّ الروايات المسرودة تحت عنوان آداب العلم تشير إلى ضرورة توحيد العلم بمفاهيم التواضع 
والحلم والوقار والســكينة. وبالنظر لرواية الطبراني في كتبه تحت عنوان «المعجم األوســـط» أنه 
قال، قال الرســول األكرم ژ : «تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار وتواضعوا لِمن تتعلمون 

منه، وال تكونوا جبابرة العلماء»(4).
 لقد اســتخدم النبّي ژ مفهوم الوقار والعلــم معا في أماكن أخرى في دعائــه حيث قال: «إن

رَُسولَ اِهللا ژ َكاَن ِإذَا اْستَْيقََظ ِمنَ اللْيِل َقالَ: اللُهم زِْدنِي ِعْلماً»(5).
ْيَب، َفقَالَ: َيا رَب َما َهَذا؟ َفقَالَ اهللاُ َتَبارََك َوَتَعالَى: َوَقاٌر  اِس رَأَى الشلَ النَكاَن ِإْبَراِهيُم ‰ أَو

َيا ِإْبَراِهيُم. َفقَالَ: َيا رَب ِزْدِني َوَقارًا»(6).
وإن كان اإلنســان مزّودًا بالمعرفة والحكمة ومســتأثرًا بالســكينة والوقار الذي يليق بالمعرفة 
والحكمة، وناجحاً في تحويل المعرفة والحكمة هذه إلى أخالق ومسؤولية في الحياة العملية فإن كلّ 
تصرف أخالقي يصدر عنه يعتبر حلماً. وبهذه الطريقة يتحد العلم بالحلم وهو ما أشــار إليه النبي 
األكرم ژ بقوله: «ما أنزل اهللا شيئاً أقل من اليقين، وال قسم بين الناس شيئاً أقل من الحلم، وما 

أووي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم»(7).

٭ ٭ ٭

جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر، 17/2.  (1)
شعب اإليمان للبيهقي، 322/3.  (2)

سنن أبي داود، الوتر، 12، رقم الحديث: 1550. سنن ابن ماجه، افتتاح23، رقم الحديث: 250.  (3)
المعجم األوسط للطبراني، 200/4، رقم الحديث:6184. جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر، 246/1.  (4)

سنن أبي داود، األدب، 108، رقم الحديث: 5063.  (5)
موطأ مالك، الجامع، 32، رقم الحديث: 3408.  (6)
جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر، 247/1.  (7)
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توّضح مصادر األخالق التقليدية المبنية على الرواية بأن ســيدنا عيســى ‰ قال: «ال تطرح 
اللؤلــؤ إلى الخنزير؛ فــإن الخنزير ال يصنع باللؤلؤ شــيئاً، وال تعِط الحكمة لمــن ال يريدها؛ فإن 
الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن ال يريدها شــّر من الخنزير»(1). كما نقل ابن عبد البّر نفس العبارات 
من خــالل الحديث الذي استســقاه عن المصطفــى عليه الصالة والســالم حيث قــال: «قام أخي 
عيسى ‰ خطيباً في بني إســرائيل فقال: «يا بني إسرائيل، ال تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، 
وال تمنعوها أهلها فتظلموهم»(2). هذا علماً بأن الروايات األخرى تطلق على هذه المسائل اسم «حقوق 
ة اْلَحْضَرِمي، أَنه قال: إنّ عليك في علمك حقّاً  العلم»، وذلك حسب الرواية التالية «عن َكِثير بن ُمر
كما أن عليك في مالك حقّاً: ال تحدث العلم غير أهله فتجهل، وال تمنع العلم أهله فتأثم، وال تحدث 

بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، وال تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك»(3).

٭ ٭ ٭

جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر، 217/1.  (1)

جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر، 217/1.  (2)

جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر، 218/1.  (3)
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صحيح لدينا جانب معرفّي يقول: ﴿ Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [اإلسراء: 85]، والعلم رحم بين 
أهله. ولدينا معارف كلية تتعلق بضبط عملية المعرفة ككل، منها القواعد الثالث المذكورة وهي: «ال 
ــة» وهذه قواعد ضابطة في كيفية التعامل  ينقل عن مذهب مخالف» وقاعدة «إذا كنت ناقًال فالصح
مع المصــادر واختيار اآلراء، وقاعدة «إذا كنــت مّدعياً فالدليل»، وكلّ هــذه القواعد يمكنها ضبط 

ذهن من يدخل في عالم المعرفة حيث يكون األمر منضبطاً.
وقــد كنت أتمنى من األســتاذ ناصر أال تكون مقارنتــه بين المصنّف وبيان الشــرع؛ ألنّ األول 

تلخيص للثاني، َوِإنَما تكون بين كتابين أحدهما مشرقّي والثاني مغربي حتى تكون أكثر فائدة.
وهناك نقطة أخرى في تصور المياه في الفقة اإلســالمي أن يكون متناوالً لكلّ المياه في الكون 
ا يأتي من السماء أو من باطن األرض أو غيرها، فإنّ لها خصوصية في اإلسالم، وهي التي تبلور  ِمم
الفكرة اإلســالمية في إطارها التفصيلي والحكمي في العبادات والمعامــالت، والتي ينبغي أن تنال 

حقها من االهتمام في المجامع والدراسات.

:…ôaÉ¨dG  π«Ñf .O  á∏NGóe

أّتفق مع الدكتور البيومي في االهتمام بكثير من القضايــا المائية، وربما أختلف معه في قضية 
اهتمام العلماء حتى المعاصرين بالمسائل المائية في باب العبادات، وأقول بأنّ هذه المسائل محتاج 
إليها في جميع العبادات. كما أختلف أيضاً مع الدكتور جورماز في كون المعرفة قوة؛ ألنّ كلمة القوّة 

نكرة، فقد تستخدم في جانب التسلّط أو في جانب الوصول إلى الخير والنفع.

á°SOÉ°ùdG  á°ù∏édG äÉ°ûbÉæe
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اهتم الفقهاء بمصادر المياه فوضعوا حريماً للبئر أربعين ذراعاً حول البئر حتى ال يفســد الماء 
وال ينزفه، أما في األنهار فقد أجازوا لإلمام كري األنهار ِبمعنى إزالة األطيان واألتربة التي تترسب 
عليــه لفائدة النهر. وأما األمطار فقد أباحوا منه ما أحرزه اإلنســان، فيأتــي دور األوقاف في وضع 
صهاريج لجمعها واســتفادة الناس منها، كالقيروان وفاس، وكذا النواعير ِفي الشام. وأشير إلَى أنّ 
للماء أحكامــاً متعلّقة أيضاً بالــزكاة، فزكاة الثمار ترجــع إلى كيفية حصولها على الماء كالعشــر 
ونصفه وسهولة أو صعوبة ريها. ومن حقوق االرتفاق أيضاً، حقوق البذرة وحقّ المسيل. وهناك أيضاً 
الجعالة في حفر البئــر وأجيزت فيه الجهالة المغتفرة، وهناك عقــود االمتياز للحصول على الماء، 
وهناك قانون في الجزائر لتنظيم ذلك. وقد أثار شــجوننا هذا الموضوع أن نبحث في أحكام المياه 
وما يتعلّق بها حتى نســتنبط ما يفيدنا في معالجة القضايا المعاصرة. وكان ينبغي أن نتناول الفقه 

الحضاري في التعلّم والتعليم، فقد اهتّم العلماء في هذا، منها المستفيد في آداب المفيد.
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النظرة األخالقية تبين ســّر نظرة اإلنســان للوجــود، والمحافظة علــى األرض تعني ُمحافظة 
اإلنسان على نفسه. وقضية األرض عموماً هل هي من حقّ الدولة حسب الوظيفة االعتبارية أن توهب 

األرض ِلمن تشاء، أم أن هناك مجالس الشورى هي التي تتولى ذلك؟ ألنها مسؤولية خطيرة.

:…ôÑ©dG  QóH .CG  á∏NGóe

أوالً: كانت للُعمانيين عالقة كبيرة بالبحر ويشكّل أحد المصادر المائية، فهل لماء البحر مكانة 
في كتابي المصنف وبيان الشــرع، ولماذا قلّة الحديث عن هذا المصــدر الهام في التراث اإلباضي 

المشرقي خاّصة رغم اتصالهم بالبحر.
ثانياً: المعرفة النقدية هل لها حّد يحدها من الجانب الديني أو الجانب القيمي؟ أو أين نضع 

التراث اإلسالمي من المعرفة النقدية، وخاصة عند الخلط بين النّص وتفسيره.

:…ôÑ©dG  »∏Y .O  ÜGƒL

الدولة لها الحقّ ِفي هبة األرض ِلمن تشــاء، ولكن ليس وحدها الســلطة التنفيذية، َوِإنَما هي 
ا كانت السلطات  بأجهزتها الثالثة في تنفيذ ذلك. نعم في القديم كان الخليفة هو القائم بذلك لَم
الثالث مجتمعة في يده، أما اليوم فقد توزعت السلطات فيتّم ذلك وفق القوانين واألنظمة الموضوعة 

ويتّم منح هذه األراضي.
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لم أقصد فــي حديثي أن يتوّقــف البحث في مجال العبــادات، ولكن يقتصر عليــه ويأخذ هذا 
الحجم الكبيــر والتكرار المملّ فال، فكثير من األحكام تكون فــي الدرس وال تكون في الغرس؛ ألنّ 

هناك ملوثات هائلة من مياه األنهار والبحار.
والمســائل التي ذكرها الدكتور أبو غدة ذكرتها كاملة وزيادة في الورقة، وألخصها في العبارة 
التي بدأت بهــا وهي: أن الفقه القديم قد أّدى ما عليه وأكثر، وأما الفقه المعاصر فلم يقم بشــيء 
في القضايا المســتحدثة فــي فقه المياه. ودليــل ذَِلك عدم وجــود فتاوى في الشــركات المتعددة 
الجنســية التي تأتي لبيع الماء الذي َتجلبه من تحت أقدامنا، وبأســعار غالية مع إمراض كثير من 
الناس بســبب بعض المواد المستعملة، وتضرب بجميع المقاصد الشــرعية من حفظ النفس والمال 
وغيرها. هناك محكمة المياه التي أنشئت بلنسيا باألندلس لم تتجدد، وهناك تراث هائل لم يدرس 
ولم يوّجه أحد لدراستها، وكذلك السجالت الشــرعية، والجرائم المستحدثة، والمصانع وأصحاب 
النفوذ التي تضّر بالناس، فهذه القضايا ال يجوز السكوت عنها بأّي دعوى؛ ألنها تكرس الظلم واهللا 

يأمر بالعدل.
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في كون المعرفة قوّة هي كلمة نقلتها من جدران لندن، ويمكن أن تقال بأنها كلمة حقّ يراد بها 
باطل؛ ألنّ القوة كما قلت لو فّسرت بالسيطرة على الجهل لكان صحيحاً، ولكن الغرب اليوم يستعمل 

المعرفة كقوة وسيطرة على العالم، وهذا في الحضارة اإلسالمية ليس صحيحاً.
الجانب النقدي في العلوم اإلســالمية كثير في علم الرواية وكذا في علم الدراية، وقد يختلف 
مع العلوم الغربيــة في بعض الجوانب، وكذلك الجدل في الخالف وعلم الكالم والمناظرة كلها نقد 

لكن مؤسس على آداب وأخالقيات.
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ا في كتاب بيان الشرع فقد تحدث  هناك جزئية بســيطة ذكرتها في البحث عن مياه البحر، أَم
ا صاحب المصنف فقد ذكرها في الجزء الثالث. في الجزء السابع والثامن عن أحكام البحر، َوأَم
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نائب رئيس المحكمة العليا، سلطنة ُعمان
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ا جاءت الياء بعد األلف همزت  ه من قضيت، ولَمالقضاء لغة: القضاء بالمّد، أصله قضاي؛ ألن
والجمع أقضية، والقضاء الحكم أو الفصل في الحكــم، والقاضي هو: القاطع لألمور المحكم لها، 

والقضايا األحكام(1).
وللقضاء عّدة معان منها على سبيل المثال ال الحصر:

الفصل والحكم، ومنها قوله تعالى: ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾  ـ  1
[الشورى: 14]، أي: لحكم بين هؤالء المختلفين في الحق(2).

اإليجاب واإللزام، قال تعالى: ﴿ n m l k j i h g ﴾ [اإلسراء: 23](3). ـ  2

الفراغ واالنتهاء(4)، قال تعالى: ﴿ t s r q p o n  ـ  3
w v u ﴾ [البقــرة: 200] ومعنى قضيتم: أديتم وفرغتــم(5)، ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 

﴿ l k j i h g f e d ﴾ [النساء: 103].

ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1، 2000م، مادة «قضَي»، 131/12.  (1)
الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر، جامع البيان في تفسير القرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1408هـ/1988م، 16/25.  (2)

القرطبــي، أبــو عبد اهللا محمد بــن احمد األنصــاري، الجامع ألحكام القــرآن، دار الفكــر للطباعة والنشــر، بيروت،   (3)
1405هـ/1985م، 172/5.

الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تح: د. هادي حسن حمودي، 127/5.  (4)
القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 237/10.  (5)
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الخلق والتدبير، قال تعالى: ﴿ ! " # $ % ﴾ [فّصلــت: 12]، أي: خلقهنّ وعملهن  ـ  4
.(1)وأحكم خلقهن

البيان(2)، قال تعالى: ﴿ & ' ) ( * + , - . ﴾ [طه: 114]، أي: يبين  ـ  5
لك بيانه.

اإلرادة والمشــيئة، قال تعالى: ﴿ N M L K J I H G ﴾ [غافــر: 68]، أي: إذا أراد  ـ  6
شيئاً خلقه(3).

وهذه المعاني كلها تعــود إلى أصل واحد، قال قطب األئمة: «والقضــاء بأوجهه في اللغة راجع 
على انقضاء الشيء وتمامه»(4).

وفي تبصــرة الحكام: القضاء على وجــوه، مرجعها إلى انقطاع الشــيء وتمامه، وكلّ ما أحكم 
عملـه أو أتّم أو ختـم أو أّدى أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضى(5).

القضاء اصطالحاً: عّرف اإلباضية القضاء في االصطالح: بأنه «اإلخبار عن حكم شــرعي على 
سبيل اإللزام»(6)، وهو عين التعريف عند ابن رشد من المالكية(7).

وعّرفه الحنفية بأنه «الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل اهللا 8 »(8).
وهناك تعريفات أخرى مع بقيّة المذاهب تقرب من بعضها البعض مثل:

الشافعية: «إلزام من له اإللزام بحكم شرعي»(9). –

الحنابلة: «اإللزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات»(10). –

وهبة الزحيلي، التفسير الميّسر، ط10، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، 197/24.  (1)
الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص 1420.  (2)

الفضيالت، جبر محمود، القضاء في اإلسالم وآداب القضاء، دار عمار، األردن، ّعمان، ط1، 1412هـ/1991م، ص 10.  (3)
اطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل، 10/13.  (4)

ابــن فرحون، برهان الديــن إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام فــي أصول األقضية ومناهج األحكام، مكتبــة الكليات األزهرية،   (5)
القاهرة، مصر، ط1، 1416هـ/1986م، 12/2.

اطفيــش، محمد بن يوســف، شــرح كتاب النيل وشــفاء العليــل، مكتبة اإلرشــاد ـ جدة ـ المملكــة العربية الســعودية، ط3،   (6)
1405هـ/1985م، 13/13.

ابن فرحون، تبصرة الحكام، 11/1.  (7)
الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، 495/3.  (8)

شــمس الدين محمد أبي العباس، الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج، دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان،   (9)
1404هـ/1984م، 235/8.

البهوتــي، منصور بن يونس، كشــاف القناع عن متن االقتناع، تح: محمد حســن محمد حســن إســماعيل، دار الكتب العلمية   (10)
ـ بيروت ـ لبنان، ط1، 1418هـ/1997م، 362/6.
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الزيدية: «إلزام ذي الوالية بعد الترافع»(1). –

اإلمامية: «الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم»(2). –

٭ ٭ ٭

AÉ°†≤∏d  ø«KóëªdG  äÉØjô©J  øeh

هو: «فصل الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل اإللزام»(3). –

ن له الوالية فيما يقع فيه النـزاع لمصالح  – أو: «إظهار الحكم الشرعي ـ على وجه خاص ـ ِمم
الدنيا، وذلك على سبيـل اإللـزام، حسماً للتداعي وقطعاً للخصام»(4).

وهذه التعريفات كلها كما قلت قريبة من بعضها البعض، إال أنها تتفاوت في بعض القيود وتتفق 
في عناصر مهمة وهي:

1 ـ اإللزام، وهذا القيد يخرج الفتوى؛ ألنها غير ملزمة.
2 ـ الفصل يكون بواسطة اإلخبار عن حكم شرعي في الوقائع المعروضة.

نة واإلجماع  ه مستمد من مصادرها الكتاب والسوهذا هو القضاء الصحيح في شريعة اإلسالم؛ ألن
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :والقياس إلــى غير ذلك من مصادر التشــريع، قــال تعالــى

³ ﴾ [المائدة: 49].
 ﴾ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :وقال

[النساء: 105]، إلى غير ذلك من األدلّة الموجبة للحكم بشريعة اهللا.

٭ ٭ ٭

الصنعاني، محمد بن إســماعيل، سبل الســالم شــرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان،   (1)
ط6، 1412هـ/1991م، ص 223.

اإلمام الخميني، تحرير الوسيلة، ط1، مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني، 1421هـ/2000م، ص 823.  (2)
أ. د. محمد نعيم ياســين، نظرية الدعوى بين الشــريعة اإلســالمية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1، دار النفائس،   (3)

1419هـ/1999م، األردن، عّمان، ص 28.
د. ســعـود بن ســعد آل دريب، التنظيم القضائي في المملكة العربية الســعودية في ضوء الشريعة اإلســالمية ونظام السلطـة   (4)

القضائية، جامعـة اإلمام محمد بن سعود، الرياض، السعودية، 1419هـ/1999م، ص 53.
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AÉ°†≤dG  á«Yhô°ûe

نة واإلجماع والمعقول: القضاء مشروع وثابت من أدلة كثيرة من الكتاب والس

:É¡æe  Iô«ãc  ÜÉàμdG  øe  ¬à«Yhô°ûe  ásdOCG  ``  1

 s r q p o n m l k j i h g ﴿ :قوله تعالــى
z y xw v  ❁ t } | ﴾ [األنبياء: 78، 79].

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :وقول تعالــى
ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø ﴾ [ص: 26].

ففي اآليـــة األولى يخبرنا الحق 4 عن نبيــي اهللا داود وســليمان 6 وحكمهما بين الناس 
واإلشادة والتأييد فيما حكما فيه.

ـه داود ‰ للحكم بالحق وعدم اتبــاع الهوى، فدلت  وفــي اآلية الثانيـة أمر منه تعالى لنبيـ
كذلك على وجوب الحكم بالحقّ، وعدم الميل إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء نفع.

 U T S R Q P O ﴿ :ــد ژ فقد خاطبه به بقولــه ا نبينا ُمحم أم
 g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V

h ﴾ [المائدة: 48].
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :وقوله

½¾ ¿ Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [المائدة: 49].

د بالحكم الـذي أنزله اهللا في كتابـه، «وال تتبع أهواءهم» يعني فيمـا  أي: «احكم بينهم» يا ُمحم
أمروك به(1).

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :يقول الحــقّ ســبحانـه ثُم
À ¿ ¾ ½ ¼ » º   ¹ ﴾ [النساء: 65].

د ژ بأن الذين رغبوا عن التحاكم  وجه الداللة أن الحقّ سبحانه أقسم بربوبيته لرسوله ُمحم
إليك من المنافقين ال يؤمنون إيمانا حقّا إال إذا توافرت فيهم:

أ ـ أن يحكّموا الرسول في قضايا المنازعات التي يختلفون فيها.

الجمل، سليمان بن عمر العجيلي الشافعي، الفتوحات اإللٰهيّة، المكتبة التجارية بمصر، 499/1.  (1)
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ب ـ أال يجدوا ضيقاً وشكّاً في الحكم الذي يصدره.
ج ـ أن ينقادوا انقيادًا تاماً ويسلّموا للحكم ظاهرًا وباطناً(1).

:ájƒÑædG  á sæ t°ùdG  øe  ``  2

إن المتتبع للسنّة النبوية يجد مشروعية القضاء ثابتة من أقواله ژ وأفعاله وتقريراته، ومن ذلك:

ـ حديث عمرو بن العاص أنّه ســمع رســول اهللا ژ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ُثم أصاب 
فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر»(2).

ـ حديث أمّ ســلمة # زوج النبّي ژ أنه ســمع خصومة بباب حجرته فخــرج فإذا رجالن من 
األنصار جاءا يختصمان في مواريث بينهما قد درســت، ليس بينهما بينة، فقال لهما رسول اهللا ژ : 
«إنكم تختصمون إلّي وإنما أنا بشـــر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، َوِإنَما أقضي بينكم 
على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فال يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار 
يأتي بها إســـطاطاً(3) في عنقه يوم القيامة»، فبكى الرجالن، وقال كل واحــد منهما: حقي ألخي، 
ا إذاً فقوما فاذهبا فلتقتسما، ثم توّخيا الحّق، ثم استهما، ثم ليحلل كل  فقال رسول اهللا ژ : «وأم

واحد منكما صاحبه»(4)، ففي هاذين الحديثين ما يدلّ داللة واضحة على مشروعية القضاء.
ا من حيث مباشرته ژ للقضاء بنفسه فهو مبسوط في كثير من األحوال، من ذلك: وأم

ـ مــا ورد أن رجًال من األنصار خاصم الزبير إلى رســول اهللا ژ في ســقي نخل له، وكـانت 
أرض الزبير أقـرب إلى الماء مـن أرض خصمه، فقال الرســول ژ للزبير: «اسق أرضك ثم أرسـل 
الماء إلى أرض جـارك»، فقال الـرجل: إنــه ابن عمتك، فتلوّن وجـه الرســول ژ ، وقال للزبيـر: 

«اسق ُثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر»(5).

الزحيلي، وهبة، التفسير الميّسر، ط10، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، 139/5.  (1)
ــنة، بــاب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقــم الحديث (7352)، 390/4.  البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والس  (2)
مســلم، كتاب األقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم الحديث (1416)، ص 681. ابن ماجه، ســنن 

ابن ماجه، باب الحسد، ص 719.
اإلسطاط: المسعار الذين يحّرك به النار.  (3)

ــنة بروايــات متقاربة، انظــر: البخاري مع فتح الباري، 134/13، مســلم مع شــرح النووي،  الحديــث ورد في كتاب الس  (4)
5.4/12، الموطأ ص 488، مســند اإلمام أحمد 215.214/15، ســنن النســائي 233/3، ســنن ابن ماجه 777/2، ســبل 

السالم، ص 421.
صحيح البخاري بحاشــية الســندي 35/2، سنن النســائي، 238/8، سنن أبي داود مع معالم الســنن 181/4، السنن الكبرى   (5)

للبيهقي 106/1.
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ـ حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ^ قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول اهللا اقض بيننا 
بكتاب اهللا، فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب اهللا، فقـال األعرابي: إن ابني كـان عســيفاً 
على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: «على ابنك الرجــم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، 
 ثم ســألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلــد مائة وتغريب عام، فقــال النبّي ژ : «ألقضين
ا أنت يا  بينكما بكتاب اهللا، أما الوليدة والغنم فرّد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأم

أنيس فاغُد على امرأة هذا فارجمها» فغدا عليها أنيس فرجمها(1).
ـ جاءت امرأة طلقها زوجها إلى رسول اهللا ژ وقالت: يا رسول اهللا، إن ابني هذا كان بطني له وعـاء، 

وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وأراد أبوه أن ينتزعه مني، فقال ژ : «أنت أحق به ما لم تتزوجي»(2).
م اهللا وجهه ـ قاضياً على اليمن، وكذلك معاذ بن  وقد جعل النبّي ژ علي بن أبي طالب ـ كــر
جبل ومعقل بن يســار، واســتعمل أبا موســى األشــعري على ناحية منها وجعل عتّاب بن أسيد والياً 

وقاضياً على مكة بعد فتحها.
أما من حيث تقريراته ژ فمنها:

ـ إقراره ژ سعد بن معاذ في بني قريظة عندما نكثوا العهد وقال له: «حكمت فيهم بحكم اهللا 
يا سعد من فوق سبع سماوات»(3).

ا أراد أن يبعث معاذ إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك  ـ حديث أن رسول اهللا ژ لَم
قضاء؟»، قال: أقضي بكتاب اهللا، قال: «فإن لم تجد في كتاب اهللا؟»، قال: فبُســنة رسول اهللا ژ ، 
قــال: «فإن لم تجد في ُسنة رسول اهللا ژ وال في كتاب اهللا؟»، قال: أجتهد رأيي وال آلوا، فضرب 
رسول اهللا ژ صدره وقال: «الحمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا لما يرضي رسول اهللا»(4)، وفي 

هذين الحديثين داللة واضحة على مشروعية القضاء، حيث أقر ژ أصحابه على ذلك.
ا مــن حيث داللة اإلجماع على مشــروعية القضاء فــإن ذلك ثابت لم ينــازع فيه أحد، قال  أم
الشيخ خميس بن سعيد الشقصي في منهجه: «صّح ثبوت وجوب األحكام من كتاب اهللا تعالى وبُسنة 

رسول اهللا ژ وإجماع المسلمين»(5).

مسند اإلمام الربيع بشرح نور الدين السالمي، 264/3، البخاري، كتاب الصلح، رقم (2695)، 169/2، مسلم، كتاب الحدود،   (1)
باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم (1697)، ص 673.

سنن أبي داود مـع معالـم السنـن، 282/3، ابن حجـر العسقـالني، بلـوغ المـرام، باب الحضانة، ص 984.  (2)
صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب مناقب سعد بن معاذ، رقم (3802)، 37/3، الشوكاني، نيل األوطار، كتاب الجهاد   (3)

والسير، رقم (3464)، 193/8، 
سنن أبي داود، كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقم (3589)، ص 608م، مسند اإلمام أحمد، 208/15.  (4)

الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين وبالغ الراغبين، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 607/9.  (5)
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 ويقول ابن قدامة: «وأجمع المســلمون على مشــروعية نصب القضاء والحكــم بين الناس؛ ألن
أمورهم ال تســتقيم بدونه، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيــام به، وأداء الحق فيه، لذلك جعل 
اهللا فيه أجرًا مع الخطــأ، وألنّ فيه أمرًا بالمعــروف، ونصرًا للمظلوم، وأداء للحق إلى مســتحقه، 

وإصالحاً بين الناس»(1).
ويقـول الخطيب الشربيني مـن الشافعية: «واإلجماع منعقد على فعله، أي: القضـاء سلفاً وخلفـاً، 

وقـد استقضـى رسـول اهللا ژ والخلفـاء الراشدون من بعده»(2).
ا من حيث المعقول فإن العقل الســليم يقضي بوجوب القيام بالقضاء على األمة بمجموعها،  وأم
وذلك أن طباع البشــر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق، وقل من الناس من ينصف غيره بنفسه، 
والظلم أكبر الكبائر، وهو ســبب هالك األمم وخرابها، فمنعه قبل وقوعــه أو رفعه إذا وقع من أول 

الواجبات على المسلمين.
والقضاء بأسسه وأصوله العادلة هو أكمل وســيلة لتحقيق هذا الهدف العظيم، فكان القيام به 

فرضاً على األمة(3).
٭ ٭ ٭
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إن المتتبع لألحـاديــث الـواردة في تـولّي القضاء كثيرة، منها المرّغب ومنها المرّهب، نعـرض 
بعضهـا ثم نعقّـب عليهـا بـما قيـل في تـأويل ما تحمله من معان:

ًال: أحاديث الترغيب: أو
عن عمرو بن العاص أنه ســمع رســول اهللا ژ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ُثم أصاب فله  ـ  1

أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(4).
قال رسول اهللا ژ : «ليوم واحد من إمام عادل أفضل أو خير من عبادة ستين سنة، وحّد يقام  ـ  2

في أرض بحقه أزكى من مطر أربعين خريفاً»(5).

ابن قدامة، أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدســي، المغني، تح: عبد اهللا بن علي بن المحســن وعبد الفتاح محمد،   (1)
هجر للطباعة والنشر، القاهرة، 1410هـ/1990م، 06/6. 

الخطيــب، محمد الشــربيني، مغني المحتــاج إلى معرفة معاني ألفــاظ المنهــاج، ط1، دار إحياء التــراث العربي ـ بيروت،   (2)
1422هـ/2001م، 303/6.

أ. د. محمد نعيم يس، نظرية الدعوى، ص 53.  (3)
سبق تخريجه.  (4)

الزيلعي، نصب الراية، 67/4.  (5)
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عن عائشــة # أنه ژ قال: «هل تدرون من الســـابق إلى ظّل اهللا يوم القيامة؟» قالوا: اهللا  ـ  3
ورسوله أعلم، قال: «الذين إذا سمعوا اْلَحّق قبلوه، وإذا سئلوه أعطوه، وإذا حكموا للمسلمين 

حكموا كحكمهم ألنفسهم»(1).
جـاء عن رســول اهللا ژ أَنه قال: «يد اهللا مع القاضي حين يقضي»، وفي رواية: «إن اهللا مع  ـ  4

القاضي ما لم يجر»(2).
عن عبد اهللا بن عمرو أن رســول اهللا ژ قال: «إن المقســـطين في الدنيا على منابر من نور  ـ  5

عن يمين الرحمٰن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما وّلوا»(3).

ثانياً: أحاديث الترهيب:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رســول اهللا ژ قــال: «يأتي القاضي يوم القيامة مغلول  ـ  1

ا أن يفك عنه عدله أو يهوي به جوره في النار»(4). اليدين، إم
ورد من حديث أبي هريرة ƒ أن رسول اهللا ژ قال: «َمن جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير  ـ  2

سّكين»(5). وفي رواية: «َمن حكم بين اثنين فكأنما ذبح نفسه بغير سّكين»(6).
عن عائشة # قالت: سمعت رسول اهللا ژ يقول: «يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى  ـ  3

من شدة الحساب مـا يتمّنى أنـه لم يقض بيـن اثنين في تمرة قط»(7).
عن ابن عمر ƒ أن رســول اهللا ژ قــال: «َمن كان قاضياً عالماً قضى بالجور كان من أهل  ـ  4

النار، ومن كان قاضياً فقضى بجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضياً عالماً فقضى بعدل 
فبالحرّي أن ينقلب كفافاً»(8).

مسند اإلمام أحمد، 211/15، حلية األولياء، 16/1.  (1)
متفق عليه من طريق عمرو بن العاص وأبي هريرة، البخاري بحاشــية الســندي، 181/4، صحيح مسلم شرح النووي، 13/12،   (2)

سنن أبي داود، 307/3، سنن النسائي، 224/8، سنن ابن ماجه، 776/2، مسند احمد، 208/15.
صحيح مسلم بشرح النووي، 211/12، سنن النسائي، 221/18، مسند أحمد 211/15، البيهقي، السنن الكبرى، 87/10.  (3)

مسند اإلمام الربيع شرح نور الدين السالمي، 246/3.  (4)
ســنن أبي داود 306/3، ســنن الترمذي، 614/3، ســنن ابن ماجه 774/2، مســند اإلمام أحمد 210/15، ُســنن الدارقطني   (5)

204/4، سنن البيهقي 96/10، سبل السالم 458/4.
مسند اإلمام الربيع بشرح نور الدين السالمي 248/3.  (6)

مســند اإلمام أحمد 210/15، الســنن الكبرى 96/10، ســبل الســالم 167/4، مجمع الزوائد 192/4، وجاء فيه: رواه احمد   (7)
وإسناده حسن.

مســند اإلمام أحمد، 209/15، ســنن الترمذي 613/3، مجمع الزوائد 193/4، وقال عنه الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في   (8)
الكبير واألوسط والبّزار ورجاله ثقات.
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عن أبي هريرة ƒ : سمعت رســول اهللا ژ يقول: «ليوشـــكن الرجل أنه يتمّنى أنه خر من  ـ  5
الثرّيا ولم يل من أمر الناس شيئاً»(1).

هــذا والذي يتبيّن جليّاً أن األحاديــث الواردة في مدح القضاء والترغيب فيــه ِإنَما هي في حق 
القضاء بالعدل والحق، ال مطلق القضاء، والعدل هو الهدف األول واألخير للقضاء.

ا أحاديث الترهيــب فهي كما يقول صاحب معين الحكّام: اعلــم أن كل ما جاء من األحاديث  أم
التي فيهــا تخويف ووعيد، فإنما هي في حق قضاة الجور والعلماء والجهال الذين يدخلون أنفســهم 
ا قولــه ژ : «َمن ولي القضاء  في هذا المنصب بغير علم، ففــي هذين الصنفين جاء الوعيد، وأم
فقد ذبح بغير ســـكين»، فقد أورده أكثر النــاس في معرض التحذير من القضــاء، وقال بعض أهل 
العلم: هذا الحديث دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته، وأن المتولي له مجاهد لنفسه وهواه، 
وهو دليل علــى فضيلة من قضى بالحق، إذ جعله ذبيــح اْلَحقّ امتحاناً، لتعظم لــه المثوبة امتناناً، 
ا استسلم لحكم اهللا وصبر على مخالفة األقارب واألباعد في خصوماتهم فلم يأخذه في  فالقاضي لَم
اهللا لومة الئم حتــى قادهم إلى أمر اْلَحقّ وكلمة العدل، وكفّهم عن دواعي الهوى والعناد جعل ذبيح 

الحق هللا، وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة(2).
قال قطـب األئمــة نقًال عن بعض أهــل العلم: اعلم أن أكثــر المؤلفين بالغ فــي التحذير من 
القضــاء حتى تقّرر في ذهن كثيــر من الفقهاء والصالحيــن أن من ولي القضاء فقد ســهـل عليـه 
دينـه، وألقى بيده إلى التهلكة، وهذا غلط فاحش تجب التوبــة منه، والواجب تعظيم هذا المنصب 
الشريف ومعرفة مكانه من الدين، فيه بعث رسول اهللا ژ ، ووردت في شرفه آثار، وما جاء فيه من 

التغليظ ِإنَما هو في حق من يقضي بالجور أو بال علم، أو من يرغب فيه لترتفع به منـزلته(3).
هذا ما قاله العلماء في هذا األمر، أسأل اهللا التســديد في فصل األحكام، وأن يعفو عني فيما 
ا مضت به الليالي واأليام. فيجب على من ابتلي ـ مثلي ـ بالقضاء أن يستعيـن باهللا،  أخطأت فيها مم
 x w v ut s r q p ﴿ :وأن يعتبــره من الجهاد فــي طاعة اهللا قال تعالــى

y ﴾ [العنكبوت: 69] قال ابن عاصم من المالكية:
بالـقـضـا بليــــت  أن  لـّمـــا  بعد شـــبـاب مــــّر عنـــي وانقضـىوذلك 
قـضـى رب  مــــن  أســــأل  به علـــّي الرفق منـه فـــي القـضـاوإننـــي 

أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح اإلسناد، انظر: نصب الراية للزيلعي 65/4.  (1)
الطرابلســي، اإلمام عــالء الدين أبو الحســن علي بن خليل، معيــن الحكام فيما يتــردد بين الخصمين مــن األحكام، ط2،   (2)

1393هـ/1973م، ص 8.
اطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل 55/3.  (3)
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أكـونـــا أن  والتـوفيـــق  مـــن أمــــة بـالـحــــق يـعـدلـونـاوالحمــــل 
الـثـالث عـــدد  مــــن  أرى  وّراثـيحتـــى  لـــي  الفــــردوس  وجنــــة 

والحمل: القوة، والــورّاث: التراث(1). كما أن الــرأي العدل والمنهج اْلَحــقّ أن ال يطلب المرء 
العاقل منصب القضاء بنفسه، ولكن إذا ابتلي به ويجد في نفسه كفاءة ومقدرة عليه فليستعن باهللا، 
عمًال بالحديث الشريف: «من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم 

يستعن عليه أنزل اهللا ملكاً يسدده»(2).
وقـد قال ژ لعبد الرحٰمن بـن عوف ƒ : «ال تسأل اإلمـارة، فإنك إن أعطيتهـا عن مسـألة 

وكلت إليها، وإن أعطيـت عن غيـر مسألة أعنت عليها»(3).
قال صاحب األكمام الشيخ سيف بن حمد األغبري:

فَـــال كفايــــة  فـــرض  عـدالوحكمــــه  مـــن  به  قــــام  إن  تطلبــــه 
فقــــم بــــه واســـتعـن الـمـهيمنـاوإن يـكــــن عليـــك قــــد تـعّينـــا
عـظـيـــــــم خـطــــــره  ثـوابـــــه جـســــيـــم(4)فـإنـمـــا  وهـكـــــذا 

ويقول الشيخ خميس بن سعيد الشقصي في منهج الطالبين: «والذي نقوله ونحبّه لمن ناصحنا 
في اهللا أنه إذا أراد الدخول في األحــكام أن ينظر أهل زمانه، ومن كان في عصره من إخوانه، فإن 
كان يرى أن غيره أقوى منه علماً، وأحّد فهماً، وأضبط حزماً في األمور منه، أن يعتذر ويســتعفي من 

أراد منه الدخول في الحكام، نظرًا منه هللا ولعباده، فيما يراه أقرب للحق وأعّز.
وإن كان يرى أنــه في زمانه وعصره، المقــّدم في إخوانه من أهل مصــره، ويفوقهم علماً 
وفهماً، وضبطاً في األمـور، أن ال يتعذر من الدخول، ويترك األحكام ضائعة، وأمور اإلسالم غير 
جامعة، وســبل الحق دارســة، وشــوارع الدين طامســة، رغبة في الراحة العاجلة، وعوضاً من 

الحياة الباقية اآلجلة.
وليكن دخوله في األحكام احتســاباً هللا، وابتغاء مرضاته، ال رغبة فــي الدنيا وال طلباً في 
الرياسة، وال الستخدام الناس، وصرف وجوههم إليه، واستجالب نفعهم له، ويكون اعتقاده أنه 

اطفيش، شرح النيل 52/13.  (1)
مســند اإلمام أحمد 209/15، سنن أبي داود 408/3، ســنن الترمذي 614/3، وقال عنه: هذا حديث حسن غريب، سنن ابن   (2)

ماجه 2، 774، سبل السالم 159/4.
صحيح البخاري مع فتح الباري 106/13، صحيح مسلم بشرح النووي 116/11، سنن النسائي 235/8، سنن البيهقي 100/10،   (3)

سبل السالم 159/4.
األغبري: سيف بن حمد بن شيخان األغبري، فتح األكمام عن الورد البّسام في رياض األحكام، وزارة التراث القومي والثقافة،   (4)

سلطنة ُعمان، 1401هـ/1981م، ص 15.
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متى ما وجد من هو أعلى منــه منزلة في العلم أن يعتذر إليه ويســتعفيه، ويطلب منه المعذرة 
بسالمة صدر وطيب نفس.

فإن دخل على هذه الصفة ولم يقض إال بحقّ وعلم، فنرجو له من اهللا السالمة، وال يضيع 
عند اهللا إحســان محســن نصح هللا وأعطى هللا وتورع عن محارم اهللا، واجتنب ما يسخط اهللا، 

فإنّ اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمًال(1).
ِإنهَا كلمات من أروع ما قيلت في هذا المقام، فهي كالميزان، يعرف بها اإلنسان أمر نفسه 
حينما يعرض عليه أمر تولّي القضاء، كلمات في طيّها نصح وإرشاد، وتوجيه لمن أراد أن يسلك 

طريق السداد.

٭ ٭ ٭
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وقف الســلف الصالح @ حول القضاء والواليــة العامة وقفة ترتعد منها الفرائــص، وتنخلع معها 
القلوب، وكانوا حذرين من الوقوع في أمر يتمنون أن لو ُكفُوا عنه، وذلك لخطورة في شــأنه وعظم أمره، 
ومع ذلك فهم محّصنــون بالعلم والورع والتقوى، قــال عمر ƒ : «وددت أن أنجو من هــذا األمر كفافاً 
»(2)، ودعا ƒ رجًال ليوليه القضاء فأبى فجعل يديره على الرضا فيأبى، حتى قال: أنشدك  ال لي وال علي
اهللا يــا أمير المؤمنين، أّي ذلك تعلم خيرًا لي، قال: أن ال تلي، قــال: اعف عنّي، قال: قد فعلت(3). وقال 

أبو قالبة: «مثل القاضي العالم كمثل السابح في البحر األخضر، فكم عسى أن يسبح حتى يغرق»(4).
وهذا ابن عمر يتحاور مع الخليفة عثمان بن عفّان في أمــر القضاء حينما طلبه ليولّيه القضاء 
فأبى، وانتهى األمر إلى إعفائه منه، ففي المصنّف: قال عثمــان البن عمر: لتقضين، قال: ال. قال: 
فإن أبــاك كان يقضي. قال: إن أبي كان إذا أشــكل عليه شــيء ســأل النبّي ژ ، فإن أشــكل على 
النبّي ژ سأل جبريل ‰ وإني ال أجد من أسأل، فإنه بلغني أن القضاة ثالثة: رجل جائر فهو في 
النار، ورجل قضى بجهل فهو من النار، ورجل اجتهد فأصاب فذلك كفاف، ال عليه وال له، ثُم قال: 

سمعت رسول اهللا ژ يقول: «َمن عاذ باهللا فقد عاذ بمعاذ». قال عثمان: بلى.

الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين، 47/9 - 48.  (1)
اطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل، 50/3.  (2)

المرجع السابق 50/3.  (3)
المرجع السابق 50/3، معين الحكام، ص 9.  (4)
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قال: فإني أعوذ باهللا أن تستقضيني، فأعفاه، وقال: ال تجبرن أحدا(1). قال أحد األدباء:
تـَوّلـيـُتــــهوليـــُت القضــــاءَ ولْيـــت الـقـضـا شـــيئـاً  يــــُك  لـــم  ءَ 
الـقـضـا للقضـــاء  تـمـنـيـُتـه(2)وقـــد ســـاقني  قـدمـــاً  كنـــُت  ومــــا 

ويروى عن حميد بن خميس بــن علي الحجري كان عالماً ومفتياً، وعليــه مدار الفتوى في قرية 
الواصــل من بدّية بُعمان، وقد طلب منــه أهل البلد أن يقضي بين الخصــوم فامتنع، وقال لهم: أما 
تكفيكم الفتوى، ال أقدر على غلّ اليدين بين القبر والمحشر، وكان هذا الرجل ال يهدأ في الليل، إذ 
يقضيه في درس القرآن والتســبيح والتهليل، وكان له أختان يجلس لهما بعد صالة الظهر يحفّظهما 
القرآن، وكانتا تقوالن لــه: ال تتخلّف علينا عن هذا المجلس، نأنس بك فال توحشــنا، وكان يجلس 

معهما من النساء العابدات فيحّدثهنّ من وراء حجاب(3).

ويروى أن أحد العلماء بنزوى لـّما بلغه موت القاضي صيّر نفسه كالمجنون يمشي في الطرقات 
يجّر عرجوناً حتى ال يطلبه اإلمام فيوليه القضاء.

ة ثالثين  وقد ُدعــي اإلمام أبو حنيفة إلــى القضاء فلم يجب حتــى ُضرب ثالث مرات، فــي كلّ مـر
صوتاً، فقال في الثالثة: حتى أستشير أصحابي، فاستشار أبا يوسف، فقال: لو تقلّدت لنفعت الناس! فنظر 
إليه شــبه المغضب، وقال: أرأيت لو أمرُت أن أعبر البحر ســباحة أكنت أقـدر عليه! وكأني بـَك قاضياً، 

د بـن الحسن صاحب اإلمـام فأبى حتى حبـس وُقـيّد فاضطر فتقـلد حينئذ(4). وُعرض القضاء على ُمحم

هذا، وإن ذكرنا موقف كثير من الســلف امتناعهم عن تولّي القضاء فإنما ذلك خشـــية ورهبة 
من الجهل والجور وعظم األمر وخطورته، ولكن في المقابل تــواله الكثير مـن الصحابة والتابعيـن 

والعلمـاء والفقهـاء ليقيموا العـدل، وينشروا الحق، ويرفعوا الظلم.

ففي الحديث الشــريف: «ليوم واحد من إمام عادل أفضل أو خير من عبادة ستين سنة، وحّد 
 : ƒ يقام في أرض بحقـــه أزكى من مطر أربعين خريفاً»(5)، ولهذا قال ســيدنا عمر بن الخطاب

«القضاء فريضة محكمة وُسنة متبعة»(6).

الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد اهللا، المصنّف، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1404هـ/1984م، 21/13 - 22.  (1)
الخصيبي، محمد بن راشد، الزمّرد الفائق في األدب الرائق، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1408هـ ، 1987م، 56/2.  (2)

المرجع السابق 186/2.  (3)
الحســام الشهيد، عمر بن عبد العزيز، شــرح أدب القاضي ألبي بكر الخّصاف، تحقيق: الشيخ أبو الوفاء األفغاني والشيخ أبو   (4)

بكر محمد الهاشمي، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، ط1، 1414هـ/1994م، ص 4 - 6.
الزيلعي، نصب الراية 76/4.  (5)

سنن الدارقطني 206/4، سبل السالم162/4.  (6)
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وقال ابن مسعود ƒ : «ألن أجلس قاضياً بين اثنين أحّب إلّي من عبادة سبعين سنة»(1).
قال مســروق بن األجدع التابعي: «ألن أقضي بقضية فأوافق الحق أحّب إلّي من رباط ســنة في 

سبيل اهللا»(2).
ولذلــك كان تولي القضاء فـرض عيــن على من وجب عليــه(3)، ويؤخذ به جبرًا خشــية ضياع 
األحكام، وفساد األمور. سئل اإلمام مالك: أيجبر الرجل على والية القضاء؟ قال: نعم، إذا لم يوجد 

منه عوض. قيل: أيجبر بالضرب والحبس؟ قال: نعم(4).

٭ ٭ ٭

á°ùªN  É¡fEÉa  AÉ°†≤dG  áØ«Xh  Ö∏W  ΩÉμMCG  ÉeCG

1 ـ واجــب، إذا كان من أهل االجتهاد أو مــن أهل العلم والعدالة، وال يكــون هناك قاض، أو 
يكون ولكن ال تحل واليته، وكذلك إن كان القضاء بين من ال يحل بقاؤه عليه، وال ســبيل إلى عزله 

ِإال بتصدي هذا للوالية.
فيتعيّن عليه التصدي لذلك والســعي فيه، إذا قصد بطلبه حفــظ الحقوق وجريان األحكام على 

وفق الشرع.
2 ـ مباح، إذا كان الطالب للقضاء فقيرًا وله عيال، فيجوز له السعي في تحصيله ليسّد خلّته، 

وكذلك إن كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه، فيباح له أيضاً.
3 ـ مســتحب، إذا كان هنــاك عالم خفي علمه عن النــاس فأراد ولّي األمر أن يشــهره بوالية 
القضاء، ليعلّم الجاهل ويفتي المسترشــد، أو كان هو خامل الذكــر ال يعرفه ولّي األمر وال الناس، 
فأراد الســعي في القضاء ليعرف موضع علمه، فيســتحب له تحصيل ذلك والدخول فيه بهذه النية، 
قال بعضهم: وقد يســتحب لمن لم يتعيّن عليه، ولكنه يرى أنه أنهض به، وأنفع للمســلمين من آخر 

ن يستحق التولية ولكنه مقّصر عن هذا. توّاله وهو ِمم

وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، 5936/8.  (1)
سنن الدارقطني 205/4، البيهقي، السنن الكبرى، 89/10.   (2)

اطفيش، شرح النيل، 40/13 - 41، جواهر اإلكليل، 221/2، الكاساني، بدائع الصنائع، 482/9، مطالب أولى النهى شرح   (3)
غاية المنتهى، 455/6 - 446، المجموع شــرح المهذب 362/18، زاد المحتاج بشــرح المنهــاج 510/4، تبصرة الحكام 

12/1، المغني، 36/9.
ار للنشــر والتوزيع، ط 1،  الحريري، الدكتور إبراهيم محمد، القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في اإلســالم، دار عم  (4)

1420هـ/1999م، ص 20.
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4 ـ مكروه، إذا كان سعيه في طلب القضاء لتحصيل الجاه واالستعالء على الناس، فهذا يكـره 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :له السعي، ولـو قيل: إنـه يحرم كـان وجهه ظاهرًا، لقوله تعالى

¿ Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ﴾ [القصص: 83].
قلــت: التحريم هنا واضح دليله، قــوّي برهانه. ويكره أيضاً إن كان غنيّــاً عن أخذ الرزق على 

القضاء، وكان مشهورًا ال يحتاج أن يشهر نفسه وعلمه.
5 ـ حرام، إذا ســعى في طلب القضاء وهو جاهل، ليس له أهلية القضاء أو يسعى فيه وهو من 
أهل العلم، لكنــه متلبّس بما يوجب فســقه، أو كان قصــده بالوالية االنتقام مــن أعدائه، أو قبول 

الرشوة من الخصم(1).
٭ ٭ ٭

¬≤ØdG  »a  AÉ°†≤dG  »qdƒJ  •hô°T

هناك شــروط ذكرها الفقهــاء لتولّي القضاء، منها مــا هو متفق عليه، ومنها مــا اختلف فيه، 
نبيّنها فيما يأتي:

1 ـ اإلسالم(2)، لقوله تعالى: ﴿ @ F E D C B A ﴾ [النساء: 141].
قال الماوردي: «القضــاء والية، وال والية للكافر على مســلم، والقاضي المســلم يجعل نصب 
عينيه مراقبة اهللا عز وجل له في قضائه، والحكم بشريعته، والكافر ليس له دين يردعه عن الجور 
والحيف، وألن الفاسق من المسلمين أحسن حاالً من الكافر لجريان أحكام اإلسالم عليه، فلّما منع 

الفاسق من والية القضاء فإنه أولى أن يمنع منه الكافر»(3).
ـه غير مكلّف، قــال ژ : «رفع القلم عن  2 ـ البلوغ(4): فال يصــّح تولية الصبي القضاء؛ ألنـ

ثالثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ»(5).

)الطرابلســي، علي بن خليل، معين الحكام، ص 10، الكاســاني، بدائع الصنائع 4/7، فتح القديــر، 460/5، تبصرة الحكام،   (1)
16/1 - 17، مواهب الجليل، 102/6، مغني المحتاج، 374/4، األحكام السلطانية ألبي يعلى، ص 72.

اطفيش، شــرح كتاب النيل، 19/13، الســيابي، خلفان بن جميّل، سلك الدرر، 335/2، األغبري، ســيف بن حمد، فتح األكمام عن   (2)
ام ص 17، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 308/6، ابن أبي الدم، كتاب القضاء، ص 70، ابن حزم، علي بن أحمد بن  الورد البس

سعيد، المحلّى باآلثار، دار الكتب العلمية ـ بيروت، 377/8، ابن رشد، بداية المجتهد، 449/2، ابن قدامة، المغني، 39/9.
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، تح: محمود مطرجي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1414هـ.  (3)

اطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل، 19/13، السيابي، خلفان بن جميّل 335/2، األغبري، فتح األكمام، ص 17، الطرابلسي،   (4)
علي بن خليل، معين الحكام، ص 25، ابن رشد، بداية المجتهد، 360/9، النووي، محي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين، 

دار الفكر، للطباعة والنشر، بيروت، 266/9، الشربيني، مغني المحتاج، 307/6، اإلمام الخميني، تحرير الوسيلة، ص 825.
ابن حجر، فتح البــاري، باب ال يرجم المجنون والمجنونة، 79/14، الترمذي، كتاب الحدود، حديث 1343، النســائي، كتاب   (5)=
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3 ـ العقـل(1): فـــال يصـح القضاء من مجنــون أو معتوه، قال القطــب 5 : «ويكفي من 
العقل صّحة التمييز، وجودة الفطنة، والبعد من الســهو والغفلة»(2)، وقال ابن فرحون المالكي: 
«ال يكفي بالعقل المشــروط في التكليف، بل ال بّد أن يكون صحيح التمييز، جيّد الفطنة، بعيدًا 

عن السهو واللغط»(3).
4 ـ العـدالة(4)، وهـي شــرط عند جمهـــور الفقهـاء، قال القطب 5 : «وال الفاســـق ـ أي: 
ال يولّى الفاســق ـ ألنه غير مأمون على األحكام، وال يوثق به(5). والعدالة: هي صفة العدل، والعدل 

هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصّر على صغيرة، واجتنب ما يخلّ بمروءة أمثاله.
وتتحقق العدالة كمـا يقول الماوردي: بكون الشــخص صادق اللهجة، ظاهر األمانة، عفيفاً عن 

المحارم، متوقياً المآثم، بعيدًا عن الريب، مأموناً في الرضا والغضب، صاحب مروءة(6).
وفي المذهب تشديد على مسألة العدالة وشــرطيتها في تولي القضاء حتى جعلوا الورع شـرطاً 
للصحة، قال القطب 5 : والتحقيق أن العلم والورع هما شـرط صحة، وقـال: الورع تـرك الحرام 
والشــبهات، والتوقف في األمور والتثبّت فيها، وال يشــترط الورع الزائد عن ذلك(7)، وذلك بعد أن 

حكى قول العاصمي من المالكية.
والـورْع فيــــه  العلـــم  مع كونـــه الحديث للفقـــه جمْع(8)ويســـتحّب 

وفي منهج الطالبيــن: «وقيل في بعض اآلثار: إنه ال يجوز القضــاء إال لمن جمع العلم والحلم 
والتقوى والورع والفهم»(9).

الطالق حديث 3378، أبو داود، كتاب الحدود، حديث 3823، ابن ماجه، كتاب الطالق، حديث 2031، أحمد، مســند العشرة 
المبشرين بالجنة، حديث 1122.

)اطفيش، محمد بن يوســف، شــرح النيل، 19/13، الســيابي، خلفان بــن جميّــل، 335/2، األغبري، فتــح األكمام، ص 17،   (1)
الطرابلســي، علي بن خليل، معين الحكام، ص 25، ابن رشــد، بداية المجتهد، 360/9، النووي، محي الدين يحيى بن شرف، 
روضة الطالبين، دار الفكر، للطباعة والنشــر، بيروت، 266/9، الشــربيني، مغني المحتاج، 307/6، اإلمام الخميني، تحرير 

الوسيلة، ص 825.
اطفيش، شرح النيل 22/13.  (2)

ابن فرحون، تبصرة الحكام، 25/1.  (3)
الشــقصي، منهج الطالبين، 32/9، ابن رشــد، بداية المجتهد 460/2، ابن فرحون، تبصرة الحــكام، 21/1، ابن قدامة، المغني   (4)

12/6، الشربيني، مغني المحتاج 309/6، ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء ص 70، اإلمام الخميني، تحرير الوسيلة ص 825..
اطفيش، شرح النيل 22/13.  (5)

الماوردي، األحكام السلطانية، ص 66.  (6)
اطفيش، شرح النيل 20/13.  (7)

اطفيش، شرح النيل، 20/13.  (8)
الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين 31/9.  (9)

=
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وقال نور الدين السالمي في جوهره:
علـم ذا  فتـــى  للقضـــاء  حـلـميـختـــار  ذا  ذنبهـــم  عـــن  فيما قضى 
ورْع ذا  عـّفــــا  لـلــــوم  لـطـَمْع(1)محتمــــًال   قــــط  يتحـركـــن لــــم 

ا األحناف فإن العدالة ليســت شرط صحة عندهم، قال الكاســاني: العدالة ليست بشرط لجوار  أم
التقليد، لكنها شرط الكمال، فيجوز تقليد الفاسق وتنفيذ قضاياه، إذا لم يجاوز فيها حّد الشرع(2).

 وقــال صاحب معين الحكام: والعدالة ليســت شــرط األهلية، بل هي شــرط األولوية، حتّى أن
الفاسق يصّح قاضياً، ولكن األفضل أن يكون القاضي عدالً(3).

والحقيقة أن الفســق علة مانعة، وداء خطير، فكيف يؤتمن الفاسق على دماء الناس وأعراضهم 
ن فقدها في نفسه، ولم يجعل لها قدرًا في دينه. وأموالهم، أم كيف ترجى العدالة ِمم

5 ـ سالمة السمع وسالمة القدرة على الكالم(4)، فال يصّح أن يتولّى األبكم واألصّم القضاء؛ 
ألن األبكم ال يمكنه النطق بالحكم، وال يفهم جميع الناس إشارته، واألصم ال يسمع كالم الخصوم 

والشهود، وال يستطيع التمييز بين المقّر والمنكر.
قال القطــب 5 : ال تنعقد والية األصّم واألبكــم واألعمى، ويجب عزلهم، ولــو طرأ عليهم، 

لعدم المقصود من الفهم واإلفهام(5).
ويقول القاضي أبــو الوليد من المالكية: وعندي أنه ـ أي: األصــم ـ ممنوع لما يحتاج إليه من 
سماعه دعوى الخصوم، وســماعه أداء الشهادة، وليس كل شــاهد يمكنه أن يكتب شهادته فيعرضها 

عليه، فمنهم من ال يكتب(6).
6 ـ الذكورة، واشترطها الجمهور وهم اإلباضية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
وزفـر مــن الحنفية، والزيـدية واإلمامية(7)، واســتدلوا بقولــه تعالى: ﴿ ! " # 

$ % & ' ) ( * + , - . ﴾ [النساء: 34].

السالمي، عبد اهللا بن حميد، جوهر النظام في علمي األديان واألحكام، ط10، 1405هـ/1984م، ص 518.  (1)
الكاساني، بدائع الصنائع 437/5.  (2)

الطرابلسي، علي بن خليل، معين الحكام، ص 14.  (3)
الشــقصي، منهج الطالبين 32/9، الســالمي، جوهر النظام، 517، اطفيش، محمد بن سيف، شرح النيل 23/13، ابن نجيم،   (4)
البحر الرائق، 443/6، ابن رشــد، بداية المجتهــد 460/2، ابن فرحون، تبصرة الحــكام، 22/1، النووي، روضة الطالبين، 

267/9، ابن قدامة، المغني، 13/6.
اطفيش، شرح النيل، 23/13.  (5)

ابن رشد، بداية المجتهد، 461/2.  (6)
اطفيش، شرح النيل، 23/13. الشقصي، منهج الطالبين 32/9، الكندي، المصنف 66/13، األغبري، فتح األكمام ص 17، ابن  (7)=
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تدلّ اآلية على القوامة في األســرة، ولكن هذه القوامة أعطيت الرجــال، فلو كانت المرأة على 
ل المســؤولية ألعطيت القوامة في األســرة، فإذا لم تعطها وهـي على مجموعة  قدرة الرجل في تحم

صغيرة، فكيف يجوز لها والية القضاء، وهي من أنواع الواليات العامة.
كما استدلوا بقوله ژ : «لن يفلح قوم وّلوا أمرهم امرأة»(1)، فالنهي عن تولية المرأة القضاء 
المســتفاد من هذا الحديث ليس لــذات القضاء، إذ هو مشــروع، وإنما هو لما يجــاوره من مظنة 
التقصير في الحكم، بســبب نقصها الطبيعي عن الرجل، وانســياقها وراء العاطفة، وبسبب العوامل 
الطبيعية التي تعتريها بتوالي األشــهر والســنين من حمل وحيض ووالدة وإرضاع، فتؤثر في انتظام 

قيامها بالقضاء وفي إصابة اْلَحقّ.
تقول لجنــة الفتوى باألزهر الشــريف: «إن رســول اهللا ژ ال يقصد بهــذا الحديث مجرد 
اإلخبار عن عدم فالح القوم الذين يولّون المرأة أمرهم؛ ألن وظيفته عليه الصالة والسالم: بيان 
ما يجوز ألمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفالح وما ال يجوز لها أن تفعله حتى تســلم من 
الشّر والخســار، َوِإنَما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من األمور العامة إلى 
المرأة، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على فالحهم وانتظام شملهم 
على االمتثال، وهو أســلوب القطع بأن عدم الفالح ملزم لتولية المرأة أمرًا من أمورهم، وال شك 
أن النهي المســتفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتولى أي شيء من 
الواليات العامة وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأســلوبه، كما يفيــده المعنى الذي من أجله 
كان هذا المنع، وهذا هو ما فهمه أصحاب الرســول ژ وجميع أئمة السلف لم يستثنوا من ذلك 
امرأة وال قوماً، وال شأناً من الشؤون العامة، فهم جميعاً يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي 
المرأة اإلمامة الكبرى، والقضــاء، وقيادة الجيوش، وما إليها من ســائر الواليات، وهذا الحكم 
المستفاد من هذا الحديث، وهو منع المرأة من الواليات العامة ليس حكماً تعبدياً، يقصد مجرد 
امتثاله، دون أن تعلم حكمته، َوِإنَما هو من األحــكام المعللة بمعان واعتبارات ال يجهلها الواقفون 
على الفروق الطبيعية بين نوعي اإلنســان ـ الرجل والمرأة ـ ذلك أن هذا الحكم لم ينط بشيء 
وراء األنوثــة التي جاءت كلمة «امرأة» في الحديث عنواناً لهــا، وإذن فاألنوثة وحدها هي العلة، 
وواضح أن األنوثة ليس من مقتضاها عدم العلم والمعرفــة، وال عدم الذكاء والفطنة حتى يكون 

فرحون، تبصرة الحكام 21/1، ابن رشد، بداية المجتهد 460/2، النووي، روضة الطالبين، 265/9، الشربيني، مغني المحتاج 
ـ «شــرح  308/6، ابن قدامة، المغني، 12/6، عبد اهللا بن مفتاح، أبو الحســن، المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف ب
األزهار»، مكتبة التراث اإلسالمي، صعـدة، اليمن، 1424هـ/2003م، الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي، المبسوط 

في فقه اإلمامية، الشرق األوسط، بيروت، لبنان، طبعة عام 1992م، 101/8.
البخاري، كتاب الفتن التي تموج كموج البحر، رقم الحديث 4، 343/7099، الصنعاني، سبل السالم، ص 237.  (1)

=
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شــيء من ذلك هو العلة؛ ألن الواقع يدل على أن للمرأة علماً وقدرة على أن تعلم كالرجل، وعلى 
أن لها ذكاء وفطنة كالرجل، بل قد تفوق إحداهنّ الرجل فــي العلم والذكاء والفهم، فال بّد أن 
يكون الموجب لهذا الحكم شيئاً وراء ذلك كله، إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على 
غرائز تناســب المهمة التي خلقت ألجلها، وهي مهمة األمومة، وحضانة النشء وتربيته، وهذه قد 
تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة، وهي مع هــذا تعرض لها عوارض طبيعية، تتكرر عليها 
في األشهر واألعوام، من شــأنها أن تضعف قوتها المعنوية، وتوهن من عزيمتها في تكوين الرأي 
والتمسك به، والقدرة على الكفاح والمقاومة في ســبيله، وهذا شأن ال تنكره المرأة من نفسها، 
وال تعوزنــا األمثلة الواقعية التــي تدل على أن شــدة االنفعال والميل مــع العاطفة من خصائص 

المرأة في جميع أطوارها وعصورها...»(1).
وذهب الحنفية إلى جواز تولي المرأة القضاء في األموال قياساً على قبول شهادتها في ذلك(2). 
وأجــاز ابن حزم وابن جرير توليتها القضــاء مطلقاً(3)، وقالوا: إن األصل هــو أنّ كل مـن يأتي منه 

الفصـل بين الناس فحكمه جائز، إّال ما خّصه اإلجماع من اإلمامة الكبرى(4).

واستدل مجيزو تولّي المرأة القضاء بأدلّة:
أ ـ األصل في األشياء اإلباحة ما لم يقم دليل على المنع، فكلّ من يصلح للفصل في الخصومة 
فإنه يجــوز وتصلح واليته للقضاء، والمــرأة صالحة وقادرة على الفصـل فــي الخصومة، وليس بها 
مانع من ذلك، وعليه تصح توليتها القضاء؛ ألن أنوثتها ال تحول دون فهمها للحجج وإصدار الحكم.

وأجيب: بأن دليل المنع قائم، وقد أخرج المرأة من أصل اإلباحة.
ب ـ المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية.

ويجاب عن هذا الدليل: بأن هناك فارقاً بين اإلفتاء والقضاء، فاإلفتاء ليس من باب الواليات، 
فهو إخبار عن حكم شرعي ال إلزام فيه، أما القضاء فهو إخبار مع اإللزام، وهـو مـن باب الواليات، 

فليس هناك جامع معتبر بينهما حتى يصح اإللحاق والقياس.
ج ـ القياس على الحســبة، فقــد روي أن عمر بن الخطــاب ƒ ولّى امرأة تدعى أم الشــفاء 

الحسبة على السوق، فيجوز أن تتولى القضاء؛ ألن كال منهما من الواليات العامة.

نظام القضاء في اإلسالم ص 29.  (1)
ابن نجيم، البحر الرائق، 433/6، الكاســاني، بدائع الصنائع، 438/5، نظــام وآخرون، الفتاوي الهندية، 364/2، ابن حزم،   (2)

ابن رشد، بداية المجتهد، 460/2.
المحلّى باآلثار، 434/8.  (3)

ابن رشد، بداية المجتهد 344/2.  (4)
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ويجاب عن ذلك: بأنه لــم يصح عن عمر ƒ ذلك، فقـد قال أبو بكر بــن العـربي: هـذا لم 
يصح فال تلتفتوا إليه، َوِإنَما هو دسائس المبتدعة في األحاديث(1).

ويؤيد ذلك أمران: أحـدهما أنـه مخالف للحديث المتفق على صحته وهو قوله ژ : «لن يفلـح 
قوم وّلوا أمرهم امرأة»، ومحال أن يخالف عمر ƒ هذا الحديــث. واآلخر: أن فكرة الحجاب في 
اإلسالم، هي في األصل فكرة عمر ƒ ، حيث أشــار بها على رسول اهللا ژ بالنسبة لنسائه، فنزل 
الوحي من الســماء بموافقة رأيه فيها وصارت تشــريعاً لألمة، فيســتحيل بعد ذلك أن ينقض هذه 

الفكرة بتوليته امرأة على السوق لتظل طوال اليوم تخالط الرجال.
هذا مــا ذكره الفقهاء حول مذهــب الحنفية في تولّي المــرأة القضاء، وقد بيّــن بعض الباحثين 
مذهب الحنيفــة أنه على العكس من ذلك، فتوليــة المرأة القضاء ال يجوز عندهــم أيضاً كما هو رأي 
هــا ذلك، فإن قضت على هذا التولية، أو بناء على تحكيم شــخصين إّياها في  الجمهور، ويأثم َمن وال
نة، ونص تحقيقه في المسألة: نزاع بينهما نفذ قضاؤها في غير الحدود والقضاء إذا وافق الكتاب والس
وقــد أخطأ البعض في فهم مذهــب الحنفية، فنســبوا إليهم أنهم يقولون بجــواز تولية المرأة 
القضاء في غير الحدود والقصاص، أو كما يقول ابن رشــد في األموال(2)، وهذا خطأ آخر، والدليل 

على ذلك أمران:
األول: نّصت كتب المذهب علـى تأثيـم مولّي المرأة القضاء، فهذا صاحب تنـوير األبصار يقول 
ما نصه: «والمرأة تقضي في غير حد وقــود وإن أثم المولّي»(3)، وهو صريح في عدم جواز توليتها، 
إذ ال إثم إال بارتكاب غير المشروع، كما أنه صريح في أن قضاءها ال ينفذ في الحدود والقصاص، 

وينفذ في غيرهما.
وهذا شــيخ المحققين الكمال بن الهمام يقول ردًا على اســتدالل الجماهير بحديث: «لن يفلح 
قوم وّلوا أمرهم امرأة» على عدم توليتها، وعلى عدم نفــاذ حكمها لو وليت ما نصه: «والجواب أن 
غاية ما يفيده منع أن تســتقضي وعدم حله، والكالم فيما لو وليت، وأثم المقلد بتوليتها، أو حكّمها 
خصمان فقضت قضاء موافقاً لدين اهللا أكان ينفــذ أم ال؟ لم ينهض الدليل على نفيه بحد موافقته 
مــا أنزل اهللا»(4)، وهو صريــح أيضاً في موافقة الحنفيــة غيرهم في القول بعدم حــل تولية المرأة 
القضاء، والخالف بينهم وبين غيرهم إنما هو فــي نفاذ الحكم الموافق للحق بعد إثم المولّى لها، 

فالحنفية يقولون بنفاذ الحكم في غير الحدود والقصاص، ويقول غيرهم بعدم النفاذ.

أحكام القرآن البن العربي، 1445/3.  (1)
بداية المجتهد، ج 2، ص 370.  (2)

حاشية ابن عابدين على شرح التنوير: ج 4، ص 370.  (3)
فتح القدير: ج 5، ص 486.  (4)
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واآلخر: أن رئيس القضاة كان في أكثر العصور حنفياً، وكان إليه تقليد القضاة في جميع أنحاء 
البـالد اإلســالمية، ولم يؤثـر عنه قط تقليـد امرأة، ولـو كان ذلك عنـد الحنفية جائزًا ال إثم فيه 

لوقع مرة في تلك العصور المتطاولة.

أما منشــأ الخطأ في فهم مذهب الحنفيــة، فهو عبارة وردت في الهدايــة والفتح والعناية 
وغيـرها نصها: «ويجوز قضاء المرأة في كل شــيء ِإال في الحدود القصاص»(1)، ففهم البعض 
أن المراد بلفظ القضاء التولية والتقليد، فحكى عنهم القول بجواز توليتها القضاء، وفهم بعض 
آخر أن المراد بالقضــاء الحكم، ولما كان حكمها جائزًا نافذًا كانــت توليتها جائزة، إذ جواز 
الحكم ونفاذه فرع جواز التوليــة وصحتها، وإذن فيلزم من جواز الحكــم ونفاذه جواز التولية 

والتقليد.

وتلك أفهام خاطئة فليس المراد بالقضاء في العبارة المذكورة التولية والتقليد؛ ألن التولية 
فعل المولّي والقضاء فعل القاضي، فال يدل أحدهما على اآلخر الختالفهما، كما أنه ال يلزم من 
جواز حكمهــا ونفاذه جواز توليتها إذ قد تكون توليتها غير جائزة، ويكون قضاؤها بناء على هذه 
التولية جائزًا بناء على أصــول الحنفية وموقفهم من النهي ومقتضاه، ذلــك أنهم يقولون: «إن 
النهي عن الشــيء إذا لم يكــن لذاته، بل كان ألمر مجــاور له أفاد المشــروعية مع الكراهية 
التحريمية»، بمعنى أن المكلف لو فعل الشــيء المنهي عنه فــإن فعله يكون صحيحاً تترتب عليه 
األحكام الشــرعية مع اإلثم، فمثًال النهي عن الوطء حال الحيض ليس لذات الوطء ـ ألن وطء 
الزوجة حالل ـ، وإنما هو لما يجاوره من األذى، فإذا وقع وطء في الحيض أثم الزوج الرتكابه 
المحّرم، ولكن يتـرتب على هذا الوطء جميع أحكام الوطء المشــروعة من ثبوت النسب، وحلها 
للزوج األول، وتكميــل المهر، وثبوت حرمة المصاهــرة، ونحو ذلك، والنهي عــن تولية المرأة 
القضاء المســتفاد من قوله ژ : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» من هذا القبيل، فإن النهي 
عــن توليتها ليس لذات القضاء، إذ هو مشـــروع، وإنما هو لما يجاوره مــن مظنة التقصير في 
الحكم بســبب نقصها الطبيعي عـن الرجل، وانســياقها وراء العاطفة، وبسبب العوامل الطبيعية 
التي تعتريها بتوالي األشهر والســنين من حيض وحمل ووالدة وإرضاع، فتؤثر في انتظام قيامها 
بالقضاء وفــي إصابة الحق، وتطبيقاً للقاعدة المذكورة عند الحنفيــة لو ولّى ولّي األمر المرأة 
القضاء أثم بهذه التولية، الرتكابه أمرًا غير مشروع، ولكن يكون قضاؤها صحيحاً نافذًا في غير 
الحدود والقصاص وإذا وافق الحق، ويتبيّن من هــذا أنه ال يلزم من جواز قضائها ونفاذه جواز 

تقليدها وتوليتها.

فتح القدير: ج 5، ص 485، مجمع األنهر، ج 2، ص 168.  (1)
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ا تقــدم أن الحنفية مع الجمهور فــي القول بأنه يحرم تولية المــرأة القضاء، وأن  ويخلص ِمم
الخالف بينهم وبيــن الجمهور ِإنَما هو في نفــاذ حكمها بعد إثم موليهــا، فالجمهور يقول: ال ينفذ 

حكمها مطلقاً، والحنفية يقولون ينفذ حكمها بشرطين:

أن يكون ذلك في غير الحدود والقصاص. –

نة. – أن يوافق قضاؤها الكتاب والس

وبغيرهما معاً ال ينفذ لها حكم، هذا هو حقيقة مذهب الحنفية، وكل فهم له على غير هذا فهو 
خطأ محض(1).

ومن هنا يتبين لك رأي الجمهور، لما يلي:.

قـوة األدلة التي استندوا إليها في قولهم، وحكى بعضهم اإلجماع على ذلك. –

عدم صالحية المرأة لهذه المهمة من نواح عدة: –

أ ـ إن مهمة القضاء مهمة عظيمة خطيرة تســتلزم من القاضي أن يخالط الخصوم والشــهود، 
ويسمع منهم الدعوى والبينات، ويناقشهم فيها، وينفـرد بكاتبه أو مـزكي الشهود، والمرأة منهية من 

أن تخالط الرجال وتخلو بهم.

ب ـ القضــاء فرع عن اإلمامة العظمى، والتــي ُيختار لها األكمل واألنســب؛ ألن القضاء متعلق 
بأموال الناس ودمائهم وأعراضهم وحقوقهم، ويجب أن يبعد عنه كل ما ينوء بحمله؛ حتى تصان هذه 

الحقوق وتحمى.

ج ـ إن اهللا ـ تبارك وتعالى ـ أوكل إلى المرأة مهمة أصيلة عظيمة القدر، ينبغي عليها أن تقوم 
بها وتؤديها على أكمل وأتم وجه، أال وهي: رعاية البيت وطاعة الزوج وتربية الناشــئة، فإن انشغلت 
بمهمة أخــرى أضاعت هذه األمانــة، ويترتب على هذا ضيــاع البيوت، وهذا مرفوض في الشــريعة 

اإلسالمية، والتي جاءت لبناء األسرة والبيت والمجتمع بناءً قوّياً رصيناً.
وهذا ال يعني حجر المرأة عن العمل بصورة مطلقــة، َوِإنَما المقصود أال تعمل فيما يتعارض مع 

فطرتها ومهمتها التي أوكلت إليها، فهناك عمل التدريس والطب لبنات جنسها.
د ـ طبيعة المرأة الفطريــة، والتكوينية مانعة من ذلك(2)، فالمرأة بطبيعتها أكثر شــفقـة، 

نظام القضاء في اإلسالم، ص 25 - 27.  (1)
من الدراســات التــي بينت الفروق التكوينيــة والفطرية بين الرجل والمــرأة وأثرها على عمل كل منهمــا: كتاب عمل المرأة   (2)
=المســلمة، حيث بيّن أن عاطفة المرأة أقوى من عاطفة الرجل، وأن إرادة المرأة أضعف تماســكاً من إرادة الرجل، وشــجاعة 
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وأسـرع انفعاالً وتسـرعاً في األمـور وتعتريها أمور فطرها اهللا ـ تعالى ـ عليها تجعلها عاجزة عن 
أداء هذه المهمة خير أداء.

فقد عقد المحامي كمال إمام أحمد فصًال في كتابه: «والية المرأة القضاء»(1) أورد فيه العديد 
من الدراسات المعاصرة والتي تثبت عدم صالحية المرأة لهذه المهمة وخالصة ما ذكره:

المــرأة يعتريها في فترة الحيض صــداع وأرق وخفقان واضطرابات نفســية كاالكتئاب، وفي  –
أثناء الحمل يحدث لها تغيرات في الجهاز العصبّي كاألرق والخمول واالضطراب العصبي.

تحدث للمرأة في سن اليأس اضطرابات جسمانية في الجهاز العصبي والهضمي. –

المرأة شــديدة التأثر بما حولها من وقائع، وما يدور بخلدها من أفكار، ولذلك تحدث لها  –
اضطرابات نفسية كالحزن على موت قريب، أو خوف من حمل أو غيره.

في فتـرة النفاس تتعرض المرأة الكتئاب وقد يستمر معها فترة من الزمن. –

ثــم أورد بعض الدراســات التي أجريت علــى طبيعة المــرأة التكوينية وأثرهــا على عملها 
وسلوكها كالدراسة التي قامت بها د. سوسن الغزالية في اإلرهاق واإلنجاب، والدراسة التي قام 
بها علماء أمريكيون فــي المعهد الطبي األمريكي حول «الفــروق البيولوجية بين الرجل والمرأة 

وأثر تلك الفروق».
ا كانوا يتصورون، وأن االختالفات بينهما تصل لمســتوى الخلية  وخالصتها: أن الفروق أعمق ِمم
البشرية، والرجال والنساء يختلفون حتى في أنماط مرضهم ودورة حياتهم، وأن هذه االختالفات من 

شأنها أن تحدث فرقاً في استجابة الذكور واإلناث لألدوية(2).
 ﴾ ́ كذلــك مــا جــاء فــي بحــث: «المعجــزة العلمية فــي قولــه تعالــى: ﴿ ² ³ 
[آل عمــران: 36] (3)» للدكتور عبد الوهــاب الراوي، حيث أعد هذا البحث وبيــن فيه حقائق كثيرة يجب 

الوقوف عليها وخالصة ما ذكره:

المرأة أدنى من شــجاعة الرجل، ثم عقد مبحثاً بيّن فيه الحالة النفسية التي تعتري المرأة الحائض وغيرها واآلثار المترتبة 
عليها، انظر: محمد صالح ناصر، أبو اليقظان، عمل المرأة المســلمة في الواقع المعاصر، معهد العلوم الشــرعية مســقط ـ 

سلطنة ُعمان، ط:1، 1424هـ/2003م، ص 26 وما بعدها.
كمال إمام أحمد، والية المرأة القضاة، ص 87.  (1)

انظر الدراسة التي أورد ذكرها في الكتاب: كمال إمام أحمد، والية المرأة القضاء، ص 131.  (2)
عبد الوهاب الراوي، المعجزة العلمية في «وليس الذكر كاألنثى»، بحوث المؤتمر العالمي الســابع لإلعجاز العلمي في القرآن   (3)

نة، طبعة شركة صحاري للهدايا والطباعة، ط:2006، 1، ج 2، ص 6 من البحث وما بعدها. والس

=



د. عبد اهللا بن راشد بن عزيز السيابي 505فقه أدب القضاء

كانت هناك حاالت محدودة من النساء الالتي تفوّقن ـ استثنائياً ـ على الرجال في بروزهن في  •
مناصب اإلدارة العليا، ولكن كانت نســبة هذه الحالة في التاريخ الحديث جزئية استثنائية إلى 
نسبة الرجال، والمنطق القياسي ال يسمح باستخراج قاعدة في حاالت استثنائية جزئية، ثم ذكر 

أمثلة لذلك.
تمكنت مجموعة من علماء الجهاز العصبي في أمريكا من التوصل إلى اســتنتاجات عميقة، حيث  •

تبيــن أن دماغ الذكــر واألنثى مختلفــان، فالرجال يركزون علــى أداء عمل معيــن، وال يصرف 
انتباههــم عن ذلــك معلومات طارئة أو زائــدة، بعكس النســاء، فقابلية التركيــز معهن أقل من 

ا يزيد درجة النسيان. الرجال، فيغلب التشتت على تفكيرهن ِمم
ثم ذكـر عـن بروفســـور فلســفة بأمـريكا أنه كتب يقــول: «أدركت أن معظم النســاء يجدن في  •

األمومة رضاً تامــاً... فوقوف المرأة األم على إطعام الجيل وكســائهم، وتعليمهم، وتربيتهم، هي 
مهمة رفيعة نبيلة، ترقى على مهمة كسب المال من خالل العمل».

وعقـد الدكتور رشدي شحاتة أبو زيد كذلك في آخر كتابه: «تولية المرأة القضاء» مبحثاً ذكر 
فيه آراء علماء الطــب وعلماء النفس في تكوين المرأة، ذكر فيه التأثيــرات الكبيرة التي تتأثر بها 
المرأة أثنــاء الحمل، والرضاع، والحيض والنفاس، والعدة وســن اليأس، وذكــر أن هذه التغيرات 
النفسية والبيولوجية تؤثر على ذاكرة المرأة وقدرتها العقلية على استيعاب الحوادث، ثم ختم مبحثه 
بقوله: «وال شــك أن هذه الحقائق الطبية العلمية تتفق تماماً مع مبادئ الشــريعة اإلسالمية والتي 

تمنع المرأة من تولي المرأة الواليات العامة ومنها القضاء في أي عصر من العصور»(1).
وإذا كانت المرأة ال تصلح للقضاء في فترة الحيض وال فتــرة النفاس وال فترة الحمل وال فترة اإلرضاع 
́ ﴾ [آل عمران: 36]. وال فترة العدة وال في سن اليأس فمتى تصلح؟ وصدق اهللا العظيم القائل: ﴿ ² ³ 

ـ عدم نجــاح تجربة المرأة في مجال واليتها القضاء في بعــض الدول، وهذا راجع أصًال لعدم 
صالحيتها لهذه المهمة، وقد ذكر بعض الباحثين العديد من المواقف التي تؤيد ذلك منها:

عقد المحامي كمال إمام أحمد في كتابه «والية المــرأة القضاء» عدة فصول تحت هذا المعنى،  •
أحـدها بعنوان: «وقائع تكشف ضعف النساء عن العمل بالقضاء»(2) وذكر فيه العديد من المواقف 
التي تؤيد ذلك، وآخر بعنوان: «أداء النساء القاضيات ال يدل على كفاءتهن في هذا المجال»(3)، 
وآخـر بعنوان: «عدم صالحية المــرأة للقضاء من واقع العلم التجريـبــي»(4) ومن المواقف التي 

رشدي شحاتة أبو زيد، تولية المرأة القضاء، 159 وما بعدها.  (1)
كمال إمام أحمد، والية المرأة القضاء، ص 14.  (2)
كمال إمام أحمد، والية المرأة القضاء، ص 60.  (3)
كمال إمام أحمد، والية المرأة القضاء، ص 81.  (4)



الفقه الحضاري، فقه العمران506 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

ذكرها: فشــل قاضية أمريكية في تطبيق القانون، حيث أصدرت أمرًا يحظر على الزوج االّتصال 
بزوجته وطفله مع استقرار حياتهما!.

ذكر الدكتور مجيد محمود أن وزارة العدل العراقية اختارت نخبة من النساء الّالتي يحملن 
شــهادة الحقوق، وفتحت لهن أبواب المعهد العالي للقضاء إلى جانب الرجال، وقلدت مجموعة 
من خريجــات المعهد منصــب القضاء، وبعد خمس ســنوات قامــت وزارة العــدل بعزل جميع 
القاضيات، وأغلقت أبــواب المعهد، وفصلت من كنّ فيه بتاريخ 1984/9/1م، وذلك بعد فشــل 
التجربة تماماً، وعجز المرأة عن القيام بأعباء هذه المهمة مع ما أتيح لهن مـن فرص التعليـم 
والتدريب قـدرًا مساوياً لما أتيح للرجال، ورغم أن بعضهن تفوقت في الجانب النظري، غير أن 

الجانب العملّي كان بعكس ذلك(1).
د رأفت عثمان في كتابه «النظام القضائي في الفقه اإلسالمي» أورد ما نشرته صحيفة  الدكتور ُمحم
االتحاد (أبو ظبي 1988/2/23م) أن قاضية في روما أصيبت باإلغماء عند سماعها تفاصيل جريمة قتل(2).

ـ في بعض القضايا ـ كالزنا مثًال ـ كيف يقبل أن تستجوب المرأة الجاني، ويذكر لها جريمته بكامل 
تفاصيلها!؟ ومنـصب القضاء يلزمه الهيبة واإلجالل والوقار، فكيف تكون الهيبة لمن طبيعته الرقة!؟.

فالقضاء عمل شــاق، ومهمـة عصيبة، وهي إحـدى الواليات التي رأت الشــريعة اإلســالمية أن 
الرجال أقـدر عليها، ال لشـــرفها ومنصبها، وإنما لقوتها وثقـل حمل أمانتهــا، فإقصاء المرأة عـن 

توليتها القضاء ليـس إنزاالً من قدرها، أو حّطاً من شأنها، ولكنه رحمة وإنصاف لها.
7 ـ الحرية: وهي شرط من شروط تولّي القضاء، وقد انقضى زمن العبودية، فال داعي إلطالة 

الكالم في هذا الشرط.
8 ـ البصر: واشترطه الجمهور وهم الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية على الراجح معهم، 

وأحد قولي اإلباضية، وأكثر الشيعة(3).
معلّليــن بأن األعمى ال يعرف المدعي مــن المدعى عليه، والمقّر من المقَّر له، والشــاهد مـن 
المشــهود له، والحـاكم مضطّر إلــى أن ينظـر لكل من يطلــب عنـده مطلباً مـــن مطالب اْلَحقّ، 

واألعمى وإن كان يميّز األصوات، فإنه ال ُيّميز إال الصوت المتكّرر عنده.

مجيد محمود أبو حجير، المرأة والواليات العامة، ص 416 - 417.  (1)
محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه اإلسالمي، ص 151.  (2)

ابن نجيم، البحر الرائق، 433/6، الكاســاني، بدائع الصنائع 439/5، ابن فرحون، تبصرة الحكام، 1، 21، ابن رشد، بداية   (3)
المجتهد، 460/2، النووي، روضة الطالبين، 266/9، الشربيني، مغني المحتاج، 375/4، ابن قدامة، المغني، 13/6، اطفيش، 
شــرح النيل 23/13، الشــقصي، منهج الطالبين 32/9، الكنــدي، المصنف 66/13، الطبطائي، آية اهللا الســيد علي، رياض 

المسائل في بيان األحكام بالدالئل، دار الهادي، بيروت، ط1، 1412هـ ، 242/9.
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وقيل: بجواز تولية األعمى، وعليه بعض اإلباضية(1) وقـول مرجـوح عن الشافعية(2)، قال ابن أبي 
الدم الحموي الشــافعي: واحترزنــا بالبصر عن األعمى، فــال يصح تقليده القضــاء على المذهب 
الصحيح، وحكى الجرجاني قوالً قديماً بعيدًا أَنه يصـح تـوليته وهـو قـول غريب، لم أر أحـدًا حكـاه 

غيره، ومثله ال يعّد في المذهب(3).
وقـــال العّالمة أبـو بكــر أحمد بن عبد اهللا بـن موســى الكندي صـاحب المصنّــف: قيل: كـان 

ان اإلمام(4). مسبّـح بن عبد اهللا أعمى، وكـان يقضي في نزوى بين الناس في أّيام غس
قال نور الدين السالمي في جوهره:

يـقـضـي فقيل  األعمى  في  يـقـضـيوالخلف  ليــــس  وقيــــل  بينهمـــا 
َمـــن لم يكن زكـنإذ ال يكــــون حاكماً  وصـــف  على  شـــاهداً  يصلح 
األشـــخـاص علـى  الحكم  واإلشــــخـاصألنـمـــا  لإلبـصار  يـحتـــاج 
اإلنـســــانـاوالمنــــع ظاهــــر إذا مـــا كـانــــا يلــــزم  جبـر  هنــــاك 
يـعـروأمــــا إذا لـــم يــــك فيــــه جـبـر مـحــــّل  للمـنــــع  فليــــس 
ــه ـــ ــوّج ـــ ــه م ـــ ــالم ـــ توّجـهألنـــــمــا ك التي  الدعوى  في  الحكم  في 
نـافـع(5)وذاك كاإلفـتـــاء هـل مــــن مـانـع بـأمــــر  اإلفتاء  لـه مــــن 

وأدلــة المجيزين لتولّي األعمــى القضاء أن شــعيباً ‰ كان أعمــى، والقضاء بعض 
وظائف الرسل.

ا يتفق وصفات الرسل. عمى شعيب لم يثبت، وال هو ِمم ورّد: بأن
ومن أدلتهم: أن النبّي ژ ولّى ابــن أمّ مكتوم على المدينة أثناء غيابه، والقضاء يندرج 

في اإلمارة.
ورّد: بأن استخالفه كان في إمامة الصالة، واإلمارة أسندت إلى أبي لبابة(6)، والحقيقة أن شرط 
سالمة حاســة البصر لمن يولّى القضاء ضرورية في هذا العصر لما ذكره الجمهور، ولما يقتضيه 
من مطالعــة األوراق المقدمة في الدعــوى وقراءتها وفحصهــا، التي كثرت فــي عصرنا الحاضر، 

اطفيش، شرح النيل 23/13، الشقصي، منهج الطالبين 32/9.  (1)
النووي، روضة الطالبين 266/9.  (2)

ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء، ص 73 - 74.  (3)
الكندي، أحمد بن عبد اهللا، المصنّف، 67/13.  (4)

السالمي، عبد اهللا بن حميد، جوهر النظام ص 517 - 518.  (5)
الشــربيني، مغني المحتــاج 375/4، ابن قدامة، المغنــي، 12/6، الحريري، إبراهيم بن محمد، القواعــد والضوابط الفقهية   (6)

لنظام القضاء في اإلسالم، ص 48.
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وامتألت ملفات المحاكم بها، من أول ما تقدم الدعوى وإلى تنفيذ الحكم الصادر فيها، ثُم إنه من 
قواعد الفقهاء في هذا المجال قولهم: «السالمة من اآلفات أهيب لذوي الواليات»(1).

9 ـ االجتهاد:
ـ «اســتفراغ الوســع في طلب علــم الحادثة»(2)، وقال العوتبــي في تعريفه:  وعّرفه الوارجالني ب
«االجتهاد بــذل المجهود في طلب حكــم الحادثة»(3)، ومــن النصوص الضابطة لشــروطه ما قاله 
الوارجالني: «إن الذي يجوز له الرأي واالجتهــاد في النوازل، من كان عارفاً بوضع األدلة مواضعها 
من جهة العقل والشرع والتوقيف فيها، ويكون عالماً بأصول الديانات وأصول الفقه، وعالماً بأحكام 
الخطــاب في فنون الشــريعة من العمــوم والخصــوص، واألوامر والنواهــي، والمفّســر والمحمل، 
والمنصوص والمنســوخ. ويعلم من النحــو واللغة وما يفهم بــه معاني الــكالم، كالم العرب، فإنه 
نة واآلثار  ة واآلثار إلى طريقهما، فإنه ال غنى للسن ة واآلثار، ويحتاج في السن يحتاجهما للقرآن والس
عن تصحيح طرقهمــا، وعوفينا في القرآن من ذلك؛ ألن اهللا تعالى تولّى حفظه، وأجمعت األمة على 
متنه، فإن حرم المجتهد شــيئاً من هذه الشــروط كان راوية ال عارفاً، ومتفقهـــاً ال فقيهاً، ويكـون 

صحيح األمـانة، مأمـون الخيانة، سليم الديانة»(4).

وقد اختصر الغزالي شروط االجتهاد كلها في اثنين:
أ ـ اإلحاطة بمدارك الشرع، والقدرة على االستنباط.

ب ـ العدالة، واجتناب المعاصي القادحة(5).
ــنة ومعانيها، وآثار من قبله من المسلمين، ورّجح نور  واشترط بعض العلماء حفظ القرآن والس

الدين السالمي عدم اشتراط ذلك(6).
والقدرة على االجتهاد شــرط في تولي القضاء عند اإلباضية في القول الراجح وعند الشافعية 

والحنابلة والظاهرية وجمهور المالكية(7).

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد، األحكام السلطانية، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ص 48، السمناني، أبو القاسم علي بن   (1)
محمد، روضة القضاة وطريق النجاة، تح: د. صالح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1404هـ/1984، 51/1.

الوارجالني، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم، العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واالختالف، 268/2.  (2)
العوتبي، سلمة بن مسلم، الضياء، 242/1.  (3)

الوارجالني، العدل واإلنصاف، 257/2.  (4)
الغزالي، المستصفى، 350/2.  (5)

السالمي، طلعة الشمس، 277/2 - 278.  (6)
اطفيش، شــرح النيل 25/13، الســالمي، جوهر النظام ص 518، الشــقصي، منهــج الطالبيــن، 31/9 - 32، النووي، روضة   (7)
الطالبين، 265/9، ابــن قدامة، المغني، 14/6، ابن حزم المحلّى، 327/8، ابن فرحون، تبصرة الحكام، 21/1، ابن رشــد، 

بداية المجتهد 460/2.



د. عبد اهللا بن راشد بن عزيز السيابي 509فقه أدب القضاء

 Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :مســتدلين بقوله تعالى
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :[النســاء: 105]. وقوله ﴾ Ç Æ
ä ã â á àß Þ ﴾ [النســاء: 59]. ففي اآلية األولى بيــان أن النبّي ژ كان يقضي 
بين الناس بما أوحى اهللا إليه بالنص الصريح أو االجتهــاد. وفي اآلية الثـانية أمر برّد التنازع إلى 

كتاب اهللا وسنته، وال يكون ذلك إال من مجتهد.
وذهب بعــض العلماء إلى عدم اشــتراط االجتهــاد، فيجوز أن يولّــى المقلّد القضـــاء(1)، قال 

القطب 5 وأهل القضاء: عدل، ذكر، فطن، مجتهد إن وجد، وإّال فأمثل مقلّد(2).
وهذا القول هو أنســب لزماننا، فأين من يملك أدوات االجتهاد في هذا العصـر، ولكن ال يجوز 
أن يولّى الجاهل الذي ال يعرف القدر الكافي من األحــكام، وليس عنده من اللغة العربية ما يفهم 

بها الكالم، فالجاهل يفسد أكثر مّما يصلح، واهللا المستعان.
قال المازري في اشــتراط كون القاضي نّظارًا(3): هذه المسائل تكلم عليها العلماء الماضون 
لـّما كان العلــم في أعصارهم كثيرًا منتشــرًا، وشــغل أكثر أهلــه باالســتنباط والمناظرة على 
المذاهــب، وأما عصرنا هذا فإنه ال يوجد في اإلقليم الواســع العظيم مفت نّظار، قد حّصل آلة 
ــنن واإلطالع على ما في القرآن من  االجتهاد، واســتبحر في أصول الفقه ومعرفة اللســان والس
األحكام، واالقتدار على تأويل ما يجب تأويله، وبناء ما تعارض بعضه على بعض، وترجيح ظاهر 
على ظاهر، ومعرفة األقيسة وحدودها وأنواعها وطرق استخراجها وترجيح العلل واألقيسة بعضها 
على بعض، هذا األمر زماننا عار منه في إقليــم المغرب كله، فضًال عمن يكون قاضياً على هذه 
الصفة، فالمنع من والية المقلد القضاء في هذا الزمــان تعطيل لألحكام وإيقاع للهرج والفتن 
والنزاع، وهذا ال ســبيل إليه في الشــرع، ولكن تختلف أحوال المقلديــن، فربما ولّى والة األمر 
عاّمـيّاً لغناه عما في أيدي الناس، وتحليه باســم العدالة وَســْمت الوقــار، ولكنه ليس معه من 
التخصيص ومجالســة العلماء ومطالبة مــا يخرجه عن أهل الغباوة والجهــل ويلحقه بطبقة من 
يفهم ما تقول الخصوم بين يديه، فهذا ال ينبغي أن يولّى قضاءً وال ُيوثَُق به فيه، انتهى، وكانت 

وفاة المازري سنة ست وثالثين وخمسمائة(4).

الهداية، 74/3، رّد المحتار 318/4، السيابي، سالم بن حمود، هدي الفاروق، ص 44.  (1)
اطفيش، شرح النيل، 19/13.  (2)

نّظار: مفرد، جمعها نّظارة، فيقال: قوم نّظارة، وأصل الكلمة من النظر واستعملت هنا مجازًا لتدل على شدة إعمال النظر في   (3)
األمور وفحصها والتدقيق فيها من جميع وجوها.

ابن فرحون، تبصرة الحكام، 22/1.  (4)
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هذا وقد ذكر الفقهاء شروطاً أخرى لتولّي منصب القضاء، وأطلقوا عليها شروط الكمال وهي:
الكتابة: وهي في الحقيقة تعتبر في عصرنا من الشروط الواجبة، فاألّمية في الكتابة تكاد غير  ـ  1

موجودة، وقد تعدت الكتابة باليد إلى الكتابة بجهاز الحاســوب وغيــره، والذي ال يجيدها فهو 
أّمّي في هـذا العصر بمفهوم التقدم العلمي والتكنولوجي.

أن يكون غير محدود، أي: لم يقم عليه حّد شرعي الرتكابه ما يوجب ذلك. ـ  2
أن ال يكون مطعوناً عليه في نســبه بوالدة لعان أو زنى، حتى ال تقلّ قيمته بين الناس إذا عرفوا  ـ  3

عنه ذلك، فيبقى محتقرًا عندهم.
أن ال يكون فقيرًا، وهكذا كفلته األنظمة الحديثة التي أعطت القضاة رواتب مجزية في كلّ الدول. ـ  4
أن يكون غير مستضعف، ألهمية شخصيته في المجتمع. ـ  5

تلك خمسة أوصاف ينتفي عنها، وخمسة أخرى ال ينفك عنها:
الفطنة. ـ  1
النزاهة. ـ  2
المهابة. ـ  3
الحلم. ـ  4
استشارة أهل العلم والرأي. ـ  5

ومن الصفات المستحبة في القاضي:
أن يكون ورعاً؛ ألن الورع يحمله على تحّري اْلَحقّ. ـ  1

قال ابن حبيب مــن المالكية: إن لم يكن علم فعقل وورع، فبالعقل يســأل، وبـالورع يقف، فإن 
الورع ترك الحرام والشبهات، والتوقف في األمور والتثبت فيها(1).

وقد مّر ما رّجحه القطب 5 من أن الورع شرط صّحة ال كمال.
أن يكون كامل المروءة فإن كمال المروءة يجعله مبتعدًا عن سفاسف األمور، متقبل األحكام عند  ـ  2

الناس، لما له من هيبة واحترام.
أن ال يكون مديناً ألحد؛ ألن في الدين منّة على المدين. ـ  3
أال يكون محدودًا. ـ  4
أن يتخذ أعواناً من أهل الصالح ليخبروه بما يسمعونه عنه وعن شهوده. ـ  5

اطفيش، شرح النيل، 20/13.  (1)
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أن يؤدب من يسيء إلى مجلس قضائه. ـ  6
أال يباهي بماله من جاه أو مال. ـ  7
أن يكون جميل الهيئة ظاهر األبهة، وقور المشية والجلسة. ـ  8
أن يجتنب فضول الكالم. ـ  9

أن يكون قليل اإلشارة بيده عند تكلمه. ـ  10
أن يكون ضحكه تبّسماً. ـ  11
أن يكون نظره فراسة، وإطراقه تفهّماً. ـ  12
أن يرتدي دائماً أجمل زّيه. ـ  13

روى الشعبي أن رجـًال كان يهـدي كل عـام جزورًا إلى عمر بن الخطاب ƒ وذات يوم خاصم 
رجـًال فرفع أمرهما إلى عمر ƒ فلما مثــال بين يديه، قال صاحب الجزور موجهاً الكالم للخليفة: 
يا أمير المؤمنين، اقــض بيننـا قضاء فصـًال كما يفصل الرجـل من ســائر الجـــزور، فقضى عمر 

عليـه، وكتب إلى عّماله: أال إنّ الهدايا هي الرشا فال تقبلُن من أحد هدية.

أن يتأنى في إصدار الحكم، فقد قــال ژ : «إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب، وإذا استعجلت  ـ  14
أخطأت أو كدت تخطئ».

ومن الصفات المستحبة أيضاً في القاضي ســالمة أطرافه، وبهجة صوته، وزيادة ورعه وزكاته 
وتقــواه، وحســن األحدوثة عنــه ـ أي: الحديث حَســن عنه بين النــاس ـ وخلوّه عن الشــبهات في 
ـ ، واألقضية  االعتقــادات، وتضلّعه في علم الشــروط ـ علم الصكوك الشـــرعية والكتابة العدليــة 
والحكومات، فإنها أمر وراء الفقه، واستمداده من علم األدب المانـع من اللحن والسقط، واتصافـه 
بكل جميلة تزيده هيبة في النفوس، وعظمة في القلوب، وخلــوّه من كل ما ينقص قدره ومنزلته في 

أقواله وأفعاله(1).
وعــن الربيع بــن حبيب عــن رجل من أهــل مكة يقــال لــه: المنهال بن صالح عــن عمر بن 
الخطاب ƒ قال: إذا كان فــي القاضي خمس خصال فقد كمل أمره، وإن كانت أربع فوصمة، يعني 
عيبــاً، أو ثالث فوصمتــان، قيل، وما هي يــا أمـير المؤمنين؟ قــال: علم ما كان قبلـــه من اآلثار، 
والتنـّزه عن المطامع، والحلم عـن الخصوم، وعـدم االســتخفاف باألئمة في خالف اْلَحقّ، ومشاورة 

أولي الرأي والدين(2).

الفضيالت، د. جبر محمود، القضاء في اإلسالم وآداب القاضي، ص 62.  (1)
اطفـيش، محمـد بن يـوسف، شــرح النيل، 68/13، الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع، وزارة التراث القومي والثقافة ـ   (2)

سلطنة ُعمان، 1408هـ/1988م، 14/28، 21.
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وقال الزهري: ثــالث إذا كن في القاضي فليس بقاض: «إذا كــره اللوائم، وأحب المحامد، 
وكره العدل»(1).

وقال موهب قاضي عمر على فلســطين: إذا لم يكن للقاضي ثالث خصال فليس بقاض: يشــاور 
وإن كان عالماً، وال يسمع شكية أحد وليس معه خصمه، ويقضي إذا علم(2).

م اهللا وجهه ـ إلى عامله في مصر األشــتر النخعي يضع له الشروط  وقد كتب اإلمام علي ـ كر
التي يجب أن تكون فيمن يختاره للقضاء، ويبيّن له الصفات الواجبة والمســتحبّة في القاضي: «ثم 
ن ال تضيق به األمــور، وال تمحكه الخصوم،  اختــر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفســك، ِمم
وال يتمادى في الزلّــة وال يحصر (أي: يضيق صــدره) من الفيء إلى الحق إذا عرفه، وال تشــرف 
نفسه على طمع، وال يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلّهم 
ن ال يزدهيه  تبّرماً بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكّشف األمور، وأصرمهم عند اّتضاح الحكم، ِمم
إطراء، وال يستمليه إغراء، وأولئك قليل، ثم أكثر تعاهد قضائه، وأفسح له في البذل بما يزيل علته، 
وتقــلّ معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك مــا ال يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن 

بذلك اغتيال الرجال له عندك فانظر في ذلك بليغاً»(3).

٭ ٭ ٭

¿ƒfÉ≤dG  »a  AÉ°†≤dG  »qdƒJ  •hô°T

ا في عصرنا الحاضر وبخاصة في بلدنا ُعمان فإن قانون السلطة القضائية في مادته الواحدة  أم
والعشرين حّددت شروط متولّي القضاء بكونه:

مسلماً، ُعماني الجنسية: ألن الشريعة اإلسالمية هي أساس التشريع، وهو ما نص عليه النظام  ـ  1
األساســي للدولة الصــادر بالمرســوم الســلطاني 1996/101م وذلك في المــادة الثانية منه 

«اإلسالم دين الدولة، والشريعة اإلسالمية هي أساس التشريع»(4).

وكونه ُعمانياً ذلك ألن القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ويمارس هذه السيادة من 
هو فرد من أفرادها، ومرتبط بها برابطة الجنسية، وقد استثنت المادة (22) من قانون السلطة 

الكندي، المصنّف، 40/13.  (1)
المرجع السابق 40/13.  (2)

نهج البالغة، 97/2.  (3)
الجريدة الرسمية، العدد (587) السنة 25، التأريخ 1996/11/15م.  (4)
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القضائيــة في حالة عدم وجود ُعمانــي أن يولّى القضاء من ينتمي بجنســيته إلى إحدى الدول 
العربية من المسلمين.

كامل األهلية: أي يتمتع بأهليته الكاملة التي ال يشــوبها نقص أو عـــدم مـن صغر أو جنون أو  ـ  2
سفه أو عته أو غفلة.

محمود السيرة حسن السمعة: وهذا الشرط من األهمية بمكان، فحتى يكون القاضي في موضع  ـ  3
الثقة واالحترام والقبول ال بّد له من سيرة حميدة، وســلوك حسن، وسمعة مشّرفة، مبتعدًا عن 

كل ما يخرم عدالته، ويشين مروءته.
حاصًال على شهادة في الشــريعة اإلســالمية، أو قانون من إحدى الجامعات، أو المعاهد العليا  ـ  4

المعترف بها.
أال يكون قد صدر ضّده أحكام جزائية أو تأديبية، ألســباب ماّسة بالذمة والشرف، ولو كان قد  ـ  5

رُد إليه اعتباره.

وهذا الشــرط في غاية النزاهــة والحيطة من أن يتولّى القضاء شــخص لوث ســمعته بأعمال 
مشينة أوجبت معاقبته وتأديبه.

أن يجتاز االختبارات والمقابالت التي تعقد لهذا الغرض. ـ  6

ه لجنة مختصة معقودة لهذا الغرض، فيها من األعضاء الشــرعيين والقانونين، كلّ  وهـذا تتوال
في مجال اختصاصه، تختبر المتقدمين لشغل وظيفة القضاء، تحريرياً وشفوياً، وتجري معهم مقابلة 
ة  شــخصية، ومن قبل في هذا العمل ُعيّن في وظيفة قاض مســاعد، وخضع لتدريب نظرّي وعملي مد
ســنتين، فإذ لم يجتز التدريب بنجاح زيد مدة ال يتجاوز مجموع تدريبه ثالث سنوات، وإذ لم يجتز 
التدريب خالل هذه المدة كلها نقل إلــى وظيفة غير قضائية كل ذلك عمًال بالمادة (23) من قانون 

السلطة القضائية.
روي عن يحيى بن أكثــم ـ رئيس القضاء في عصره ـ أَنه يمتحن مــن يريدهـم للقضاء، فـقال 
ه بصاحبه، فولــد لكلّ واحد من امرأته  ج كـلّ واحد منهما أملواحد منهم: ما تقـول في رجليــن زو

ولد، ما قرابة ما بين الولدين؟ فلم يعرفهما المسؤول.
فقال يحيى بن أكثم: كل واحد من الولدين عّم اآلخر ألّمه.

وقيل: دخل رجل من أهل الشــام على عبد الملك بن مروان، فقال: إنــي تزوجت امرأة وزوجت 
ابني أّمها، وال غنى لي عن رفدك.
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قال له عبد الملك: إن أخبرتني ما قرابة ما بين الولدين إذا ولدتاهما؟
فقال: يا أميـر المؤمنين: هـذا حميد بن مجيـد قلّدته ســيفـك وولّيته ما وراء بابك، فاســأله، 
متني على العلم باألنســاب، ولكن على الطعــن بالرماح، أحدهما عّم  فقال: يا أمير المؤمنين ما قد

اآلخر، واآلخر خاله(1).

وقيل: إن امرأة أتت إلى عمر ƒ فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل 
وما أحّب أن أشكوه وهو في طاعة اهللا، فلم يفهم عمر.

فقال: ليس من شــيء أن أمنع أحدًا من عبادة ربه، وكان حاضرًا عنده كعب بن سور، وقيل: إنه 
من أهل ُعمان. فقــال: يا أمير المؤمنين إن هذه تقول لك: إنه ليس لها من زوجها نصيب، فقال له 

عمر: قد فهمت قصتها فاحكم بينهما.

فجلس الرجل للحكم بينهما، وحضرا بين يديه فقالت المرأة:
مسجدهيا أيهــــا القاضي الحكيم أرشـــده فراشــــي  عن  حليلي  ألهى 
تـعـّبـده مضجعــــي  فـــي  يـعـبــــدهزّهــــده  باليقيــــن  رب  وخـــوف 
يـكــــّدده جبينــــه  يـرقــــدهمفتـرشـــاً  مــــا  وليلــــه  نـهـــاره 
فاقـــض القضا يا كعـــب ال تـرّددهولســـت في أمـــر النســـاء أحـمـد

فقال كعب للزوج: ما تقول أنت؟ فقال:
في ســـورة النور وفي السبع الطولإنـــي امـــرؤ أوجلني ما قـــد نـزل
جـلل تخويـــف  اهللا  كتـــاب  الحجلوفـــي  وفي  فرشـــهـا  في  أزهدني 
مـن طاعـــة اهللا ومـن بـــّر الـبـعلفحثهـــا يـــا ذا على خيـــر العـمـل

ففي القرآن واعظ لـمـن عقل
فقال كعب:

عـقـلإن لهـــا حّقـــاً عليــــه يــــا رجـل لِمـــن  أربــــع  مـن  واحـــدة 
العلـل عنـــك  ودع  ذاك  لهـــا  الثالث فـــي مهـلاجعل  أمر  وأنت مـــن 
وصــــل وقمهــــن  فصنهـــن  العمـلإذاً  بتضييـــع  القول  ال ينفــــع 

ثُم التفت إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إن اهللا قد أحل من النساء مثنى وثالث ورباع، فله 
ثالثة أيام ولياليهن يعبد فيهنّ ربه، ولها يوم وليلة.

الشقصي، منهج الطالبين 18/9، اطفيش، شرح النيل، 26/13 - 28.  (1)
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فقال عمر: واهللا ال أدري مــن أّي أمريك أعجب، من فهمك أم من حكمــك، اذهب فقد وليتك 
ا قدم طلحة والزبير وعائشة البصرة، دخل كعب إلى بيت وطيّن عليه، وجعل  قضاء البصرة. وقيل: لَم

كوّة يتناول منها طعامه وشرابه، اعتزاالً للفتنة.
فقيل لعائشة # : إن كعب بن سور إن خرج معك لم يتخلّف من األزد أحد، فركبت إليه فنادته 

فلم يجبها، فنادته الثانية فلم يجبها.
فقالت: يا كعب ألســت بأمك، ولي عليك حقّ؟! فكلّمها، فقالت: ِإنَما أريد أن أصلح بين الناس 
فخرج فأخذ المصحف، ومشــى بين الصفين يدعوهم لما فيه، فجاء ســهم غرب فقتله، وكان خيّرًا 

صالحاً وليس له عقب.
فأنى لنا اليوم بعقل راجح وفطنة متوّقدة مثل هؤالء، وليس عندهم شــهادات أكاديمية أو دورات 
تدريبيّــة، فكم من حامل شــهادة في هذا العصر ويتقــّدم لطلب وظيفة القضـــاء وهو ال يعرف من 

القضاء أبجدياته، وال يستطيع صعود سلم مستوياته.
هذا، ويمكن أن يتولّى وظيفة القضاء مباشرة دون الدخول في تدريب وغيره حسبما نّصت عليه 
ن اشتغل بتدريس الشريعة اإلسالمية أو القانون،  المادة (25) من قانون السلطة القضائية وذلك ِمم

في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، أو مارس مهنة المحاماة مدة ال تقل عن:
ثالث سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاض.أ ـ  
ســّت ســنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي ابتدائية ثان، منها بالنســبة إلى المحامين ب ـ  

سنتان أمام المحاكم االبتدائية.
ثماني ســنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي ابتدائية أول، منها بالنســبة إلى المحامين ج ـ  

ثالث سنوات أمام المحاكم االبتدائية.
اثنتي عشــرة ســنة، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة اســتئناف، منها بالنســبة إلى د ـ  

المحامين سنتان أمام محاكم االستئناف.
سبع عشرة سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي المحكمة العليا، منها بالنسبة إلى المحامين هـ ـ  

سنتان أمام المحكمة العليا.
كما أعطت المادة (26) من القانون نفسه الجواز لتولي القضاء من مضى على اشتغاله بأعمال 

نظيرة مدة ال تقل عن:
خمس سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاض.أ ـ  
ثماني سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية ثان.ب ـ  
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عشر سنوات، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة ابتدائية أول.ج ـ  
أربع عشرة سنة، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي محكمة استئناف.د ـ  
تسع عشرة سنة، إذا كان التعيين في وظيفة قاضي المحكمة العليا.هـ ـ  

واألعمال القانونية النظيرة حّددها القرار الوزاري (2001/128م) الصادر من وزير العدل، وهي:

أعمال التحقيق واإلفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية. –

أعمال العقود ومراجعتها، أعمال البحوث القانونية، أعمال التوثيق. –

إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي. –

األعمال شبه القضائية بالمحاكم، وتشمل: الصكوك والتركات وأمناء السّر. –

أعمال اللجان ذات االختصاص القضائي. –

أعمال التحكيم في المواد المدنية والتجارية. –

أعمال التحقيق وجمع االستدالالت التي يقوم بها ضبّاط الشرطة(1). –

٭ ٭ ٭
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لقد حفل الفقه اإلسالمي بمجموعة من عقود التولية، تبيّن المنهجية التي يسير عليها القاضي 
في عمله، ويسترشــد بها في أداء مهمته، فهي بمثابة الدســتور الذي ينطلق منه في تعامله مع نفسه 
ا ســبق الحديث عنه حول علّي ومعاذ حينما وجهّهما ژ إلى اليمـن،  والخصوم والمجتمع، فضًال عم

وأنار طريقهما بما يجب أن يكونا عليه، وبما يلزم أن يحكما به.

ثُم إن أبا بكر الصّديق ƒ قال لعمر بن الخطاب ƒ : اعلم أنه ليس شــيء أعظم عند اهللا من 
ا أمر بالحكم صاح صيحة واشــتّد عليه، ثم سكن ألمر اهللا  الحكم، وما عّظمه فهو عظيم، وأنه ژ لـم
فوفّقــه، فحكم بما أمره، وأنــت اليوم يا عمر إنما تحكــم برأيك، وليس لك أن تتــرك حقوق الناس، 
، فإن اهللا يوفقني كما أخبرني ژ . وال تلبس عليهم، فاحكم بما أمرتك به، وما أشكل عليك فأرجعه إلي

الجريدة الرسمية، العدد 697، السنة 30، التاريخ 2001/6/15م.  (1)
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وتحاكم إليه يهودّي ومسلم فرأى الحق لليهودّي فقضى له، فقال: إن جبريل وميكائيل على لسانك، 
أحدهما عن يمينك واآلخر عن شــمالك، فقال له: ما يدريك ال أمّ لك؟، فقال: إنها مع كلّ قاض قضى 

بالحق، فإذا تركه عرجا عنه، ووكاله إلى شياطين اإلنس والجن، فقال عمر: إني أحسبه كما قال(1).
وهذه «رســالة القضاء» من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ƒ إلى أبي موســى األشــعري، 
ر بها العلماء كتبهم في  حفظها لنا التاريخ فوق أربعة عشــر قرناً، احتذى بها قضاة اإلســـالم، وصد
موضوع القضاء، وقد أفردت لها شروح وتعليقات ودراســات، فهي بصدق رسالة من حقها أن تكتـب 

بماء الذهب، ونّصها:
«بســم اهللا الرحٰمن الرحيم، من عمر أمير المؤمنين إلى أبي موســى األشــعري: سالم عليك، 
فإني أحمد اهللا الذي ال إلٰه إال هــو، أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة وُســنّة متبعة، فافهم إذا 
ـذ إذا تبيّن لك، فإنه ال ينفــع تكلم بحق ال نفاذ له، ســوّ بين النــاس في وجهك  أدلــي إليك ونفـ
ومجلســك وعدلك، حتى ال ييأس الضعيف من عدلك، وال يطمع الشــريف في حيفك، والبينة على 
المدعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المســلمين إال صلحاً أحل حراماً أو حرم حالالً، 
ال يمنعك قضاء قضيته باألمس ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه رشدك أن تراجع الحق، فإن الحق 
ومراجعتــه خير من الباطل والتمادي فيــه، والفهم الفهم فيما تلجلج في صــدرك مما ال يبلغك في 
ــنة، اعرف األمثال واألشكال وقس األمور عند ذلك، واعمد إلى أحبها إلى اهللا وأشبهها  الكتاب والس
بالحق فيمــا ترى، اجعل للمدعي حقاً غائباً أو بينة أجًال ينتهي إليــه، فإن أحضر بينة أخذت بحقه، 
وإال وجهت عليــه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمــى، وأبلغ في العذر، والمســلمون عدول بعضهم على 
بعــض، إال مجلودًا في حّد، أو مجّرباً عليه شــهادة زور، أو طعيناً في والء أو نســب، فإن اهللا تعالى 
تولى منكم الســرائر، ورّد عنكم بالبينات واأليمان، وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر 
للخصـوم عند الخصومات في مواطن الحق التي يوجب اهللا بها األجر ويحســن بها الذخر، فإنه من 
يصلـح ما بينه وبين اهللا ولو على نفســه يكفيه اهللا ما بينه وبيــن الناس، ومن تزين للناس بغير ما 

يعلم اهللا منه شانه اهللا، فما ظنك بثواب اهللا في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسالم»(2).

وكتب عمر إلى أبي موسى أيضاً:
«أقـم اْلَحقّ ولو ســاعة من نهار، وأخف الفســاد، واجعل لهم يدًا يدًا، ورْجًال رْجًال، وآس بين 
ت بواد خصيب  اك يــا عبد اهللا بن قيس أن تكون بمنـزلة البهيمة، إذا مرالناس، وتعاهد رعيتك، وإي

ة إال الِسَمن، َوِإنَما حتفها في سمنها»(3). فلم تكن لها هم

اطفيش، شرح النيل 50/13 - 51، الكندي، المصنّف، 11/13.  (1)
الطرابلسي، معين الحكام، ص 14 - 15، اطفيش، شرح النيل، 62/13 - 63، الشقصي، منهج الطالبين 11/9 - 12.  (2)

الكندي، المصنف، 13/13.  (3)
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ا أراد أن يبعثه إلى الكوفة: ار بن ياسر َلم وقال لعم
ار: إن أول أمرك كان ما علمت: تعبد األصنام، وتذبح لألوثان، أضلّ  اســمع ما أقول لك يا عم
الضالين، وأجهل الجاهلين، ثُم اســتنقذك اهللا من ذلك، فعبدته وحده، وجاهدت في سبيله، وكنت 

خير أصحابك.
َوِإنَما كنت تلي نفســك، وقد ولّيتك أمة من األمم، في دمائهم وأموالهــم، وعيالهم وذراريهم، 
تحكم فيهــم برأيك، فطوبى لك إن أنقذتهــم، وعدلت فيهم، وكنت أحد الرجلين، أصلحت نفســك 

وصاحبك، وبؤساً لك إن أفسدت نفسك، وأفسدت صاحبك(1).

وكتب عمر ƒ أيضاً كتاباً لعتبة بن غزوان:
«إني قد اســتعملتك على كبير الهنــد، وهي حومة من حومــات العدو، وكفــاك اهللا ما حولها، 
وأعانــك عليها، وقــد أمرت العالء بــن الحضرمي: أن يمــدك بعرفجة بن هزيمــة األزدي، وهو ذو 
مجاهــدة للعدو، وقد بلي وبلــوت، ورجوت وجّربت، فإذا قــدم عليـك فأنت أميــره، وهو على جنده، 
يطيعك وال يتعدى أمرك، فاستشره وقّربه؛ فإنه خير وزير مع أمير. وادع إلى اهللا، فمن أبى فالجزية 
على صغر وذلّة، وإال فالسيف في غير هوادة، واتق اهللا فيما ولّيت، وإياك أن يقدمك إلى كبير، وأن 
يفسد عليك أخرى لك؛ فإنك صحبت رسول اهللا ژ ، إذ صاحبته قليًال فنّماك بالخير، ونما بك بعد 
الضعف والذلة، حتى صرت أميرًا مسلّطاً، وملكاً مطاعاً، تقول فيسمع لك، وتأمـر فيطاع أمرك، فيا 
لها نعمة، إن لــم ترفعك فوق قدرك، وتُطل من دونك. احتفظ مــن النعمة احتفاظك من المعصية، 
فو اهللا لهي أخوفها عندي عليك أن َيســتدرجك ويخذلك وتقول: إن لــك فأضيق من عدلك، وأرتفع 

فتسقط سقطة فتهوي به في نار جهنم(2).

وكذلك كتب إلى معاوية بن أبي سفيان:
«أما بعد، فإني كتبت إليك كتاباً في القضاء لم أرَ لك لنفســي فيه خيرًا، الزم خمس خصال َيْسلم 
لك دينك وتأخذ منه بأفضل حّظك؛ إذا تقدم إليــك الخصمان فعليك بالبيّنة العادلة واليمين القاطعة، 
وأْدن إليك الضعيف حتى ينشط قلبه ولســانه، وتعاهده فإنك إن لم تعاهده ترك حقه ورجع إلى أهله، 

فإنما ضيّع حقه من لم يرفع له رأساً، وعليك بالصلح بين الناس فيما لم يتبين فيه فصل القضاء»(3).
وكتب اإلمام علي ـ كرم اهللا وجهه ـ إلى مالك بن الحارث بن األشـــتر حين وجهه إلى مصر 
كتابــاً عظيماً، لم يدع له صغيرة وال كبيرة إال بيّنها له، فقد خــّط له الخطط، وأوضح له المنهج، 

الكندي، المصنّف، 89/13.  (1)
المرجع السابق، 89 - 90.  (2)

اطفيش، شرح النيل، 68/13.  (3)
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وأنار له الســبيل، وهداه إلى أقــوم الطريق: «هذا ما عهد بــه علّي أمير المؤمنيــن إلى مالك بن 
الحارث األشتر، حين وجهه إلى مصر، لجباية خراجها، أو مجاهدة عدوها، وإصالح أمرها، وعمارة 
بالدها، أمره بتقوى اهللا وإيثار طاعته، وإيثار ما أمر به في كتابه، ومن فرائضه وسننه، التي ال يسع 
أحدًا إال اتباعها، وال يشقى أحد إال مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر اهللا بنيته ويده ولسانه، فإنه 
قد تكفل بنصره وهو ال يخلف الميعــاد. إني قد وجهتك إلى بالد قد جرت عليها دول قبلك من عدل 
وجور، وإن الناس ينظرون قبلك من أمورك، فما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك، ويقولون فيك 

مثل ما كنت تقول فيهم.
َوِإنَما يستدلّ على الصالحين بما يجري لهم على ألسن عباده، فليكن أحب إليك العمل الصالح، 

بالقصد فيما ترعى به رعيتك.
واملك هواك تسخ نفســك، فإن ســخاء النفس اإلنصاف منها فيما أحبت وكرهت، وأشعر قلبك 
الرحمة للرعية، واللطف واإلحســان إليهم، ال تكن عليهم سيفاً مسلوالً تنتقم، فإنّهم صنفان: إما أخ 
لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق، تفرط منهم الزلة، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم 
في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك مثــل الذي تحب أن يعطيك اهللا من عفوه؛ فإنك ووالي األمر 

عليك فوقهم رتبة، واهللا فوقك وفوق من وّالك أمره، وهو ابتالك بهم.
ال تندمنّ على عفو، وال تبتهجنّ بعقوبة، وال تســرعنّ إلى بادرة وجدت عنها مندوحة؛ فإن ذلك 
مهلكــة في الدين وتقّرب فــي العثر، فإذا أعجبك مــا أنت فيه من ســلطانك، فحدثت لك به تهمة 
ومخيلة، فانظر إلى عظم ملك اهللا وقدرته منك، على ما تقـدر عليه من نفسك، فإن ذلك يكسر من 
جناحك، ويطأطئ من طماحك، ويكّف من غرذتك، ويفئ إليه من غرب عقلك. إياك ومســاواة اهللا 

في عظمته والتشبه به في جبروته؛ فإن اهللا يذلّ كل جبار، ويهين كل مختال.
وليكن أحّب األمور إليك أوســطها في الحــق، وأعمها في العدل، وأجمعها للرعية؛ فإن ســخط 
العامة يجحف برضا الخاصة، وسخط الخاصة يغتفر برضى العامة، وليس أحد من الرعية أثقل من 
الوالي مؤنة في الرخاء، وأقلهم معونة في البالء، وأكره لإلنصاف، وأســأل باإللحاف من الخاصة، 

وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة على األعداء العاّمة من األمة.
وليكن أبعد رعيتك منهم أطلبهم لمعايبهم؛ فإن للناس عيوباً، فال تكشــف عما غاب عنك؛ فإن 
اهللا يحكم عليهم. وال تعجلنّ إلى تصديق ســاع، وإن تشــبّه بالناصحين، إن شــد وزراؤك من قبلك 
لألشــرار وزيرًا فال تكوننّ لك بطانة تشــركهم في أمانتك، كما أشركوا في ســلطان غيرك؛ فإنهم 

أعوان الظلمة وُخوّان األئمة.
جالس أهل الورع والصدق وذوي العقل واإلحســان، ثُم ارضهم على أن ال يطروك، وال يمدحوك 

بباطل لم تفعله، فإن كثرة اإلطراء تحدث الرَهق، وتدني من الغّرة.
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وأكثر مدارسة العلماء، ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أهل بالدك، وإقامة ما استقام 
به الناس قبلك؛ فإن ذلك يحق الحق ويبطل الباطل.

واعلم أن الرعية طبقات، ال يصلح بعضها إال ببعض.
منها: جنــود اهللا. ومنها: كتّاب العامة والخاصة. ومنها: قضاة العــدل. ومنها: عّمال اإلنصاف. 

ومنها: أهل الخزنة والخراج، ومسلمة للناس.
ومنها: التجار وأهل الصناعات.

ومنها: الطبقة الســفلى من ذوي الحاجة، وكل قد سمى اهللا ســهمه في كتابه، وشرحه لنبيه 
في سنته ژ .

فالجنود حصون الرعية، ودين الوالة، وعّز الدين، وال قــوام للرعية ِإال بالجنود الذين يكونون 
من وراء حاجتهم، وبهم يصلون إلى عدوهم، وصالح هؤالء بالعمال والكتّاب، والقضاة، بما يجمعون 

من المنافع، ويؤمنون عليه من خواص األمور وعوامها.
تفقّد أمـور رعيتك، وال يعظمـنّ في نفسـك شيء قوّيتهـم به، وال تحقرنّ لطيفـاً تعاهدتـهم بـه وإن 

قـلّ؛ فإنـه داعية لهم إلى بذل النصيحة، وحسن الظنّ بك.
وال تدع لطيف أمورهم اتكاالً على حسمها، فإن لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به، وللحسيم 

موقعاً ال يستغنون عنه.
ليكن..... جندك من واساهم في معونتك، وأفضل عليهم ببذلها يشبع من وراءهم من... وأهليهم، 
حتى يكون همهــم هّماً واحدًا، في جهاد عــدوك وعدوهم، التكرمة واإلرصاد بالتوســعة، وحقق ذلك 
بحســن الفعال، واخصص أهل النجـدة، وأفســـح في آمالهم إلى منتهى ما لك لديهم من النصيحة 

بالبذل وحسن التعهد والثنـاء؛ فـإن الذكر منك بحسن فعلهم يهّز الشجاع، ويحّرض الناكل.
اعرف لــكل منهم ما أبلى، وال تضمر بــالء أمر إلى غيره، وال تقصر بــه دون غاية بالئه، ثم 
انظر في أمر عمالك، واســتعملهم اختيارًا، وال تولّهم محاباة وال أثرة، وأوسع عليهم في الرزق؛ فإن 
في ذلك قوة لهم على استصالح أنفسهم، وغنى عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا 
أمرك، ويسلمون أمانتك، ثم تفقدهم باإلشراف عليهم، فإن أحد بسط يده إلى خيانة بسطت عليهم 
عقوبتك في بدنــه، وأخذته بما أصاب في عمله، ثم نصبته بمقام الذلة، ووســمته بالخيانة، وقلّدته 

عار التهمة منها.
وليكن نظرك في عمـارة األرض أبلغ من نظرك في استجالب الخراج، فإن الجلب ال يـدرك إال 

بالعمارة، ومـن طلب الخراج بغيـر عمارة أخرب البالد وأهلك العباد.
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وال يثقلنّ عليك شــيء خففت به عنهم المؤنة؛ فإنه ذخر يعّدونه لعمارة البالد، وتزّين لواليتك 
والعمران.... ما حملته، ويكون خراب البالد من عوز أهلها، وعوزهم لظن سوء الوالة بالبقاء.

واعمل عمل من يحب أن يّدخر حســن الثناء من الرعيــة والمثوبة من اهللا، والرضا من اإلمام. 
واجعل لذوي الحاجة منـك قســماً، تفّرغ لهم شــخصك وذهنك، ثم تأذن لهم عليك، وتجلس لهم 

مجلساً تتواضع فيه هللا الذي رفعك.
واخفض لهم جناحك في مجلســك، وألن لهم كفك في مراجعتك، حتــى يكلمك متكلمهم، غير 

متعتع؛ فإني سمعت رسول اهللا ژ يقول: ال تقّدس أمة إال بأخذ الضعيف منها حقه غير متعتع.
واحتمل الخرج منهم والفيء، ونّح عنك الضيق واألنفة، يبسط اهللا عليك أكناف رحمته، ويوجب 

لك ثواب أهل طاعته. وأعط ما أعطيت هنيئاً، وامنع في إجمال وإعزاز.
وليكن أكرم أعوانك عليـــك ألينهم جانباً، وأرحمهم بالضعفاء، ثــم امض لكل عمله؛ فإن لكل 

يوم ما فيه.
واجعل لنفســك فيما بينك وبيــن اهللا تعالى أفضل تلــك المواقيت، وال يطولــنّ احتجابك عن 
رعيتك؛ فإن احتجاب الوالة عن الرعية شــعبة من الضيق، وقلة علم باألمور، واالحتجاب يقطع عنهم 
ما احتاجوا دونه، فيصغر عندهم الكبير، ويعظم الصغير، ويشاب الحق بالباطل، وإنما الوالي بشر، 
ال يعرف ما توارى الناس به عنه من األمور، وليســت على القول ســمات، تعرف بها ضروب الصدق 
من الكذب. َوِإنَما الناس رجالن: رجل ســخت نفســه بالبذل للحق، ففيــم احتجابك من واجب حق 
تقتضيه، أو خلق كريم تســديه، وإما مبتلى بالمنع، فما أســرع كف الناس عن مسألتك، إذا تبينوا 

منك ذلك، مع أن كثرة حاجات الناس ما ال مؤنة فيه عليك، من شكاية مظلمة، أو طلب إنصاف.
وامتنع بما وصفت لك، واقنع فيه على حظك ورشــدك، وإن ظنّت الرعيــة بذلك حيفاً فاصحر 
بهم بغدرك؛ فإن تلك رياضة لنفسك، وارفق برعيتك، إن تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق في 

خفض واحتمال.
ال تدعن صلحاً دعاك إليــه عدّو هللا فيه رضا؛ فإن في الصلح دعــة لجنودك، وراحة لهمومك، 

وأمناً لبالدك، فإن وقعت بينك وبين عدوك قضية، عقدت له بها صلحاً، وألبسته بها ذمة.
فُحْط عهـدك بالوفاء، واردع ذمتك باألمانة، واجعل نفســك ُجنّــة دون ما أعطيت، وال يدعونك 
ضيق أمر لزمك فيه عهد اهللا إلى فســخه؛ فإن صبرك على ضيق صــدر ترجو فيه انفراجه، وفضل 

عاقبته خير من غدر تخاف تبعته.
وإّياك واإلعجاب بنفســك، والثقة بها، وحب اإلطراء؛ فإن ذلك أوثق فرص الشيطان، ليمحو به 

إحسان المحسن.
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وإياك والمنّ على رعيتك، والخلف لها بوعدك، والســرع إليها بلســانك؛ فــإن في المنّ تبطيل 
اإلحسان، والخلف يوجب المقت.

املك حميّة أنفك، وَســوْرة غضبك، وسطوة يدك، وعزمة لســانك، واحترس من كل ذلك بكف 
التأذية وتأخير السطوة(1).

د بن  كما كتب أمير المؤمنين الحكم المســـتنصر باهللا كتاباً فيه عهد والية القضاء إلى ُمحم
السليم عام 353هـ ، ونصه:

د بن  بسم اهللا الرحٰمن الرحيم، هذا الكتاب أمر به أمير المؤمنين الحكم المستنصر باهللا ُمحم»
إســحاق الســليم واله خطة القضاء واختاره للحكم بين جميع الناس ودفعه إلى أعلى المراتب عنده 
في تنفيذ األحكام، غير مطلق يده إال بالحق، ولســانه إال بالعدل، ورســم له في كتابه رسوماً، بدأ 
فيها بأمانة اهللا 8 ، وجعل اهللا الشهيد بها عليه، أمره بتقوى اهللا العظيم، الذي يعلم خائنة األعين 
وما تخفي الصــدور، وأن يجعل كتاب اهللا أمامه، ينظر فيـه نظــر المتفكر المعتـبر، فـإنه عهد اهللا 
الــذي بعث بـه نبيّه ژ ، فأحــلّ حالله وحرم حرامه وأمضــى أحكامه، وفارق األمــة على أنهم لم 

يضلـوا ما اتبعـوه، فهـو العروة الوثقى، والطريقـة المثلى، والنهج المنيـر، ودين اهللا القويم.

وأمره أمير المؤمنين أن يقتدي بُسنّة رســول اهللا ژ التي بها عملت األئمة، وعليها اتفقت األمة،  –
فالحق معروف والباطل مكشــوف، وبينهما متشابهات، فيها يحمد التوقف، وعندها يشكر التثبت، 
ففي كتاب اهللا تعالى رسمه، وُســنّة نبيه ژ أصل الـدين وفروعه، ودليله وتأويله، ومن يرد اهللا 

به خيرًا يفقهه لإلقتداء بهما واالقتباس منهما.

وأمره أن يصلح ســريرته فيهــا يصلح اهللا عالنيتــه، وأن يبرأ من الهوى فإنــه مضلة عن طريق  –
الحق، وأن يجعل الناس في نفســه ســواء إذا جلــس للحكم بينهم حتى ال يطمع فيه الشــريف، 

وال ييأس منه الضعيف.

وأمره أن يعتبر أمره وما قلــده، فيعلم أنه راكب طريقاً منتهاها إلى الجنة أو إلى النار، ليس  –
عن أمرهما مصرف، وال بينهما موقف، فحق لمن أراد النجاة أن يستكثر من الحسنات، ويمنع 
ن أراد أن يدنسه في الشــبهات، ويعلم إنه حاكم في ظاهره، محكوم عليه في باطنه،  دينه ِمم
 Ò Ñ ﴿ : 8 تطوى كل يوم صحيفته على ما أودعها، حتى ينظــر فيها غدًا بين يدي اهللا
Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ [البقــرة: 281] فمن حاسب نفسه في الدنيا كان أيسر حساباً 

في اآلخرة.

الكندي، أحمد بن عبد اهللا، المصنّف، 43/13 - 49، الكندي، بيان الشرع، 78/28 - 81.  (1)
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وأمره أن يتحفّظ في حين رفع الشــهادات عنه، فال يقضي بين المســلمين منها إال بما أقامه به  –
التحقيق على ألســنة العدول ذوي القبول، وإن استراب في شهادة أحدهم وقتاً ما فعليه أن يبحث 
عنها، فإن ثبت أنه ارتشــى أو شــهد بالهوى فله أن يســقط شــهادته، ويخل عدالتــه تنكيًال له 
وتشــديدًا لمن خلفه، وأن يحمل على الناس معاريض الوكالء على الخصومات ويطرح أهل اللدد 

الظاهر منهم، وال يحمل فضل حجاجهم عمن ال يقوم بهم.

وأمره أن يحترس بأموال اليتامى، وال يوصي عليها إال أهل العفاف عنها وحسن النظر فيها، وأن  –
يجدد الكشف واالمتحان عن أموال الناس واألحباس واليتامى، يمنع قبالتها إال على وجوهها، مما 

ال بد منه من التنفيذ وطلب الزيادة عند ذوي الرغبة في قبالتها.

وأمـره أن يختبـر كاتبه وحاجبـه، ويتفقـد عنهم أحوالهم إذا غابوا عن بصره. –

وأمره أن ال يعجل في أحكامه، فمع العجل ال يؤمن الزلل، وأن يرفع إلى أمير المؤمنين ما أشكل  –
عليه الفصل منه، ليصدر إليه من رأيه ما يعتمد عليه إن شــاء اهللا، واهللا يســأل أمير المؤمنين 

التوفيق بمنّه وفضله(1).

وكتب المسترشد باهللا أمير المؤمنين إلى قاضي القضاة ببغداد علي بن الحسن الزينبي:
«لّما تأمل في طريقته ووجده عند االختبار راجعاً إلى عقل رصين، ودين متين، وأمانة مشكورة، ونزاهة 

مخيورة، وعلم وافر، وحين راعى فيه موروث النسب فقلده قضاء القضاة بمدينة السالم وسائر األمصار:

أمره بتقوى اهللا باستشعار خشية اهللا. –

وأمره بتالوة كتاب اهللا، وأن يجعله إماماً يقتفيه، وموئًال يستند إليه في سائر أحكامه. –

وأمره بدراسة الســنن النبوية وتتبع ما يتداخلها من األخبار والفحص عن طرقها وإسنادها،  –
وتميز قوتـها.

وأمـره بمجالســة العلماء، ومباحثـة الفقهاء، ومناقشـــة ذوي البصيرة والفهم، ومشــاورتهم في  –
عوارض األمور المشكلة، وما زالت الشورى مقرونة باإلصابة.

وأمره أن يختار للحكم األماكن الفســيحة األرجاء، ويوصل إليهــم كافة الخصوم، وأن يولّي كّال  –
من المقبلين عليه ما يكون بينهم مساوياً.

وأمره بالتثبت في الحدود، واالســتظهار عند إقامتها بما يســكن إلى قوله من الشهود، وأن يدرأ  –
من الحدود ما اعترضت الشبهة دليله ﴿ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [البقرة: 229] (2).

القضاء في اإلسالم، ص 209 - 210.  (1)
القضاء في اإلسالم، 223 - 224.  (2)
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مة الكندي عهد لوالية قـــاض، أبان فيه كثيراً مـــن آداب القضاء  وفي بيان الشـــرع للعال
وأحكامه، بعد مقّدمة وعظيـــة مهمة ونصه: «بســم اهللا الرحٰمن الرحيم: عهد فــي والية قاضي 
وكتاب إليــه: إنّ أحق من آثر الحــق وعمل به وراقب اهللا في ســرائره وجهره واحتــرس من الزيغ 
والزلل في قوله وفعله، وعمل لمعاده ورجعته إلى دار فقره وفاقته، من جعل بين المســلمين حاكماً، 
وفي أمورهم ناظرًا، فسفك الدماء وحقنها وحّرم الفروج وأحلها، وأعطى الحقوق وأخذها، ومن علم 
أن اهللا مسائله عن مقدار الذرة من عمله، وأنه ينقلب في قبضته في أيام حياته، ثم يخرج من دنياه 
كخروجه من بطن أمه، إما سعيدًا بعمله وإما شــقياً بفعله، وإنا لما وقفنا عليه من تسديد مذهبك، 
وحميد هديك وســيرتك، ورجونا فيك وقرباه عندك من ســلوكك الطريقة المثلى واقتفاء آثار أئمـة 
الهــدى، والعمـل بالحـق ال بالهوى، رأينا تقليدك القضاء بين أهــل كذا وكـذا، وأمرناك بتقوى اهللا 
الذي ال يعجزه من طلب، وال يفوته من هرب، وبطاعته الذي من آثرها ســعد، ومن عمل بها حمد، 
ومــن لزمها نجا، ومن فارقها هوى، وأن توصل الجلوس لمن يحضرك من الخصوم، صابرًا نفســك 
على منازعتهــم في الحقــوق، ومرافعتهم فــي األمور غيــر متبّرم فــي المراجعــات، وال ضجر في 
المخاصمات، فإنه مــن حلول إصابة فضل، ومواقعة حقيقـة الحكــم، بغير مادة من حكم، وال معونة 
من صبر، وال ســهم من كظم، لم يكن خليقاً بالظفر بهما، وال حرّياً بالدرك لهما، وأن تقسم بين 
الخصمين إذا تقدما إليك، وجلســا بين يديك، بالسوية في لحظك ولفظك، وتعطي كل واحد منهما 
قســطه من إنصافك وعدلك، حتى ييــأس القوي من ميلــك، ويأمن الضعيف مــن حيفك، فإن في 
إقبالك بنظرك، وإصغائك بســمعك إلى أحد الخصمين دون اآلخر مـا أظل اآلخر عن حجته، وأدخل 

الحيرة على فكرته ورؤيته.
وأن تحضر مجلس قضائك من تســتظهر برأيه ومعرفته، ومن له علم بوجــوه األحكام ومزاولة 
ة ودعة وتقى، فــإن أصبت أّيدك، وإن نســيت ذّكرك، وأن  الخصومــات، ومن يرجع إلى فهــم وحج
تقتدي في كل مــا تعمل فكرك، وتمضي عليه حكمك، واســتقضيتك بكتاب اهللا الــذي جعله صراطاً 
مستقيماً، ونورًا مســتبيناً، فشــرع أحكامه، وبيّن حالله وحرامه، وأوضح مشكالت األمور، فهو جالء 
لما في الصدور، فما لم يكن في كتاب اهللا نصه، وال فيما يؤثر عن نبي اهللا حكمه، اقتديت بســنته 
ال زائغاً عن شــريعته، وال حائدًا عن طريقته، وما لم يبيّن لك الكتاب، ولم يأتك عن الرسول ژ 
حكمه، سلكت في سبيل الســلف الصالح من أئمة الهدى @ ، الذين لم يألوا الناس اختيارا، ولم 
ن  ن يعدل عليــه، أحصى بإصابة الحق ِمم يدخروهم نصيحة واجتهادا، عالماً ألنك تســعد بالعلم ِمم
تصيبه فيه، لما يتعجل من جميــل أحدوثته وذكره، ويدخر لك من عظــم ثوابه، ويصرفه عنك من 
صوب ما يتقلدك وزره، وأن تكون من تحكم بشهادته أهل التقوى في أديانهم، والمعرفة باألمانة في 
معامالتهم، والموســومين بالصدق في مقاالتهم، والمشــهورين بالفضل في حاالتهم، فإنك جاعلهم 
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بيــن اهللا 8 وبينك في كل أمر تصدره، وحكــم تبرمه، وأنك حقيق ال ترضى لنفســك منه إال بما 
رضي اهللا عنـك، وتعلم أنـك قـد أبليت عذرًا في تخييره أن ذلك هو القصد من نيتك، والصحة من 

عقيدتك ومن نفسك ومن تحسن عليه معونتك ويحضرك التوفيق في قضيتك.
ويكون من تســتعين به في المســألة عن أحوال هؤالء الشــهود ومذاهبهم ومــا يعرفون به، وما 
ينســبون إليه في مجالســهم ومســاكنهم أهل الورع واألمانة والصدق والصيانة، أن تحدث المسألة 
عنهم في كل وقت، وتفحص عن خبرهم في كل فتنة، ثم ال يكون سقوط عدالة من كنت قدمت عليه 

تعديله من استقبال الواجب في مثله واستعمال الصحة في أمره.
وأن تشرف على أصحابك وأعوانك ومن تجري أمورك على يده من خلفائك وأنسابك، إشرافاً 
يمنعهم من ظلم الرعية، وتقبض أيديهم من المآكل الردية، وتدعوهم إلى تقويم أودهم، وإصالح 
فاســدهم، ويزيد في بصيرة ذوي األمانــة والقوة منهــم والنزاهة، فمن وقف منهــم على امتثال 
لمذهبك وقبــول ألدبك واقتصاد فيما يتقلده لك أقررته وأحســنت مقالته ومؤنته، ومن تبينت منه 
حيفاً في حكمه وتعدياً في سيرته وبسط اليد إلى ما ال يجب له تقدمت في صرفه، واالستدالل به، 

وألزمته ما يلزمه.
وأن تختار لكتابتك من يعرف بالسداد في مذهبه، واالستقالل فيما يتقلده، واإليثار، ولتدين من 
تصحبه ومن تقدر عنده تقديماً لنصحك فيما يجري على يده وتوخياً لصدقك فيما يحضرك، ويغيب 
عن مشــاهدتك فإنك تأمنه مــن حكمك على ما ال يؤمن عليــه إال األمين، وتفــوّض إليه من حجج 

الخصوم من المرفوعين إليك ما ال يفوّض إال إلى ذوي العفاف والديانة.
وأن تتفقــد مع ذلك أمره وتتصفح عمله وتشــرف على مــا تحت يده بما يؤيــدك إلى أحكامه 
وضبطه ويؤمنك مــن وقوع خلل فيه، وأن تختار لحّجابيك من ال يتّجهم الخصوم، وال يختص بعضهم 
دون بعض بالوصول، وتوعد إليه في بســط الوجه، ولين الكنف في حســن اللفظ ورفع المؤنة وكف 
األذيــة، فتقلد ما قلدناك، عامًال فيه بالحق عليك هللا، ومســتعيناً على أمرك كلــه، فإنا قد قلّدناك 
جسيماً، وحّملناك عظيماً، وبرئنا إليك من وزره وأمره، واعتمدناك في توخي اْلَحقّ وإصابته، وبسط 
العدل وإقامته، واقبض ألرزاقك وأرزاق كتّابك وأعوانك وثمن قرطاسك ومؤن سائر عملك وما يجري 
من ذلك على القضاة، فقد تقدمنا بإرادة عليك في أوقات اســتحقاقك إياه، ووجوبك له، وفي الشّد 
على يــدك، والتقوية ألمـــرك، وضم العدة التي كانت تضــم إلى القضاء، مــن األولياء إليك وهو 

مفعول إن شاء اهللا تعالى»(1).
٭ ٭ ٭

الكندي، بيان الشرع، 95/28 - 98.  (1)
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ينبغي للقاضــي أن يلتزم بــآداب معيّنة تقتضيها مصلحة القضاء، وتســتدعيها رســالة العدل، 
ل الفصل بين الخصوم، وحمل أمانة  تها شخص تحم وتستوجبها المكانة العظيمة التي يرقى إلى منص
إيصال الحقوق إلى أصحابها، فبقدر ما يكون القاضي من االلتزام واالســتقامـة وحســن الســيـرة، 

وجميل السلوك يكون له من الثقة والقبول عند الناس.
قال صاحب معين الحكام: «واعلم على أنه يجب على من ولي القضاء أن يعالج نفسه على آداب 
الشرع وحفظ المروءة وعلوّ الهمة، ويتوّقى ما يشــينه في دينه ومروءته وعقله، أو يحطه في منصبه 
وهمته، فإنه أهــل ألن ينظر إليه ويقتدى به، وليس يســعه في ذلك ما يســع غيــره، فالعيون إليه 
مصروفة، ونفوس الخاصة على االقتــداء بهديه موقوفة، وال ينبغي له بعد الحصول في هذا المنصب 
سواء وصل إليه برغبته فيه وطرح نفســه عليه، أو امتحن به وعرض عليه، أن يزهد في طلب الحظ 
ن ال يستحق المنصب، أو  األخلص والسنن األصلح، فربما حمله على ذلك اســتحقار نفسه لكونه ِمم
زهده في أهل عصره ويأســه من استصالحهم واســتبعاد ما يرجو من عالج أمرهم وأمره أيضاً لما 
يراه من عموم الفســاد وقلة االلتفات إلى الخير، فإنه إن لم يســع في اســتصالح أهل عصره فقد 
أسلم نفســه وألقى بيده إلى التهلكة، ويئس من تدارك اهللا تعالى عباده بالرحمة، فيلجئه ذلك إلى 
أن يمشي على ما مشى عليه أهل زمانه، وال يبالي بأّي شيء وقع فيه العتقاده فساد الحال، وهذا من 
أشــد مصيبة القضــاء، وأدهى من كل مــا يتوقع من البالء، فليأخذ نفســه بالمجاهدة ويســعى في 
اكتساب الخير ويطلبه ويســتصلح الناس بالرهبة والرغبة، ويشــّد عليهم في الحق، فإن اهللا تعالى 
بفضلــه يجعل له في واليتـــه وجميع أمـوره فرجاً ومخرجـــاً، وال يجعل حظـه مــن الوالية المباهاة 
ن خوطب بقوله تعالى  بالرياسـة وإنفاذ األوامر والتلذذ بالمطاعم والمالبس والمســاكن، فيكون ِمم
﴿ Ï Î Í Ì Ë ﴾ [األحقــاف: 20]، وليجتهد أن يكون جميل الهيئــة، ظاهر األّبهة، وقور 
المشية والجلسة، حسن النطق والصمت، محترزًا في كالمه من الفضول وما ال حاجة به، كأنما يعّد 
حروفه على نفسه عّدًا، فإن كالمه محفوظ وزللـه في ذلك ملحوظ، وليقلل عند كالمه اإلشارة بيده 
وااللتفات بوجهه، فإن ذلك من عمل المتكلفين وصنع غير المتأدبين، وليكن ضحكه تبّســماً، ونظره 
فراسة وتوّســماً، وإطراقه تفهّماً، وليلزم من السمت الحسن والسكينة والوقار ما يحفظ به مروءته، 
فتميــل الهمم إليه، ويكبر في نفــوس الخصوم من الجرأة عليه، من غيــر تكبّر يظهره، وال إعجاب 

يستشعره، وكالهما شْين في الـدين، وعيب في أخالق المؤمنين(1).

الطرابلسي، علي بن خليل، معين الحكام ص 15.  (1)
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وبعد هــذه الوصيّة الجامعة المانعة التي تتعلق بالقاضي نفســيّاً وروحيّــاً وأخالقيّاً نذكر بعض 
اآلداب الخاصة والعامة التي يجب على القاضي التحلّي بها:

1 ـ عدم قبول الهدية إال من قريب أو صديق معتاد:
وقد قبلها سيّدنا عمر بن الخّطاب ƒ من إخوانه، وليس المراد إخوانه في النسب.

ا عمر بن عبد العزيز ƒ فقد رّدها، فقيل لــه: كان النبّي ژ يقبلها، فقال: كانت له هدّية  أم
ب بها إلينا لواليتنا(1). ب بها إليه لنبوّته ال لواليته، ونحن يتقر ه كان ُيتَقَرولنا رشوة؛ ألن

روى أبو حميد الساعدي قال: قال ژ : «هدايا العّمال غلول»(2).
ن ولي أمرًا من أمور المسلمين، ويدخل في ذلك  والمقصود بالعّمال الوالة والقضاة وغيرهم ِمم

في هذا العصر كلّ موّظف في الدولة أخذ هدّية مقابل خدمة يقّدمها لمستحق.
وعنه قال: بعث النبــّي ژ رجًال من األزد يقال له: ابن اللتبيّــة على الصدقة، فقال: هذا 
لكم وهذا أهدي إلّي، فقام النبّي ژ فحمــد اهللا وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال العامل نبعثه، 
فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا لي، أال جلس في بيت أبيه، فينظر أيهدى أم ال؟»، والذي نفس 
د بيده، ال نبعث أحدًا منكم فيأخذ شيئاً إال جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن بعيرًا  ُمحم
 همله رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شــاة تْيَعر، ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه، فقال: «الل

هل بّلغت؟» ثالثاً.
قال نور الدين السالمي في جوهره:

الـهـدايـا يقبـــض  أن  لــــه  إن أهـديـــت لـــه مـــن الرعـايــــاومـــا 
يـهــــادي لهـــم  كان  لمـــن   جـوادإال صاحـــب  مـن  القضـــا  قبل 
أهــــالوإن يكـــن قــــد قبضـــوه جهـــال يكــــون  للـــذي  تـــرّد 
حــــرام أهلهـــا  عـــن  اإلمــــامإمســـاكهـا  أو  القاضـــي  أمســـكهـا 
ــرّد ـــ ي فــمــثــلـــــهـــــا  ــت  ــف ــل ت أو قيمــــة الـمثـــل لهــــم يـعــــّدإن 
نـجــــل وهــــو  الثـانـــي  تـحـّلوعمــــر  ال  قــــال  العزيــــز  عبــــد 
ــــالقــــد أهديـــت لـــه فرّدهــــا إلـى مــــن كان أهداهـــا ومـــا تقب

اطفيش، شــرح النيــل 76/13، أبو بكر الخّصــاف، آداب القضــاء، ص 91، ابن فرحون، تبصرة الحــكام، 26/1 - 27،   (1)
الطرابلســي، علي بن خليل، معين الحكام 15 - 16، الزحيلي، الفقه اإلســالمي وأدلته 5959/8، ابن أبي الدم الحموي، 

أدب القضاء، ص 114. 
مسند اإلمام أحمد، 41/10.  (2)
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قـبـل مثلهــــا  المختار  لــــه  قـــال هـدّيـــة لــــه حتمـــاً تـحـّلقيـل 
رشــــاء مثلنـــا  فـــي  الـثـنــــاء(1)وإنـمــــا  لـــه  طــــاب  بـرّدهـــا 

مة خلفان بن جميّل السيابي في سلك الدرر: وقال الشيخ العال
الـهـدايــــا يقبـــل  أن  لـــه  إال مـــن الـمعتـــاد فـــي الـبـرايـاومـــا 
المعطـــى اســـتـراب  إن  ســـّيما  يـعـطــــىال  قــــد  لبـاطــــل  بأنـــه 
حـْق إبطــــال  علـــى  قبولها  ـــا  أو حـــّق باطـــل فكفر يســـتحـْق(2)أم

وأجاز أشهب من المالكية قبولها من غير الخصمين إذا كان صديقاً وكافأه عليها، أو كان قريباً(3).

2 ـ أن ال يجيب الدعوة الخاصة، وهي من العشرة فما دونها(4):
قال ســحنون من المالكية: يجيب الدعــوة العامــة دون الخاصة، وتنزهه عــن الدعوة العامة 
ه اإلمام مالك ألهل الفضل أن  أن يكون ألخ في اهللا، وخاصة أهله، أو ذوي قرابة، وكــر أحســن، إال

يجيبوا كل من دعاهم(5).
وفي فتح األكمام:

بـه  ُخــــص لطعـــام  يجيـــب  أهـــل الغنـــا واألقويـــاء فـانـتـبـْهفال 
الـبـَشـْر لــعــامــة  ولــيــمــة   يحتجر(6)إال لـــم  أكلــــه  أجـــاب  فإن 

ا  ة، من إجابة دعوة خاصة أو عامة، ويبتعد القاضي عمقلت: يراعى في ذلك العادات االجتماعي
تحوم حوله الريبة أو الشكوك في ذلك.

3 ـ تحريم أخذ الرشوة:
الرشـــوة هي: تلقّي موّظف عام أو عامل ماالً أو خدمة أو منفعة مقابــل أداء عمل أو امتناع عن 

عمل يدخل ضمن واجباته(7).

السالمي، جوهر النظام، ص 519 - 520.  (1)
السيابي خلفان بن جميّل، سلك الدرر، 342/2.  (2)

ابن فرحون، تبصرة الحكام، 27/2.  (3)
ابن فرحون، تبصرة الحكام 27/2 - 28، الطرابلســي، معين الحكام ص 19، ابن أبي الــدم الحموي، أدب القضاء، ص 114،   (4)

الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، 5960/8.
ابن فرحون، تبصرة الحكام، 28/1.  (5)

األغبري، سيف بن حمد، فتح األكمام ص 23.  (6)
كرم، د. عبد الواحد كرم، مجموعة مصطلحات الشريحة والقانون، ط2، 1418هـ/1998م، ص 212.  (7)
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 r q p o n m l k ﴿ :وهي حرام باّتفاق للقاضي وغيره، قال تعالى
z y x w v u t s } ﴾ [البقرة: 188].

قال القطب في تفسير اآلية؛ أي: ال يأكل بعضكم مال بعض، وقوله: ﴿ o ﴾ الوجه الباطل، 
أي: ال يجيز العقل الصحيح استعماله وال الشرع، أو يجيزه وال يجيزه الشرع، كالرشوة والربا، وما 
يؤخذ على الزنى أو الكهانة أو الســرقة والقمــار والغصب والتطفيف وأجرة الغنــاء، وثمن الخمر 

والمالهي وشهادة الزور والخيانة في األمانة.
 q p ﴿ ،حبس المال عن مالكه بال حق حرام والمراد باألكل األخذ، ولو بال إتــالف؛ ألن
s r ﴾ أي: وال تدلــوا بحكومتها بظاهــر األمر أو بحكم الجور فحــذف المضاف ويدلّ لذلك 
قوله: ﴿ s r ﴾، إذ ال معنى إللقائها إليهــم، وإنما المراد الترافع بها إليهم بخصام الفجور، 
ليأخذها أو بعضها، أو يثقل الخصام على صاحبها فيتركها، أو ال تلقوها رشوة إليهم(1)، انتهى بتصّرف.

ة معاني لقوله تعالى: ﴿ s r q p ﴾، وقيل: المعنى  قال القرطبي: بعدما ذكر عد
ال تصانعوا بأموالكم الحكّام وترشوهم ليفصلوا لكم بأكثر منها، قال ابن عطية: وهذا القول يترّجح، 

ألن الحكام مظنّة الرشا، إال من عصم وهو األمل...
قال القرطبي: فالحكّام اليوم عين الرشا ال مظنّته، وال حول وال قوة إال باهللا(2).

قلت: هذا زمان القرطبي المتوفى في ليلة االثنين التاسع من شوال سنة ستمائة وإحدى وسبعين 
ال زمانه، وصدق الشاعر: للهجرة، وهو يشكو من عم

كل من القيت يشكو دهره
فكيف بنا اليوم فــي عام 1431هـ في عصر خربــت فيه الذمم، وقلت األمانــة، وصار الدرهم 

والدينار هم كلّ الناس ونار جميعهم، إال من رحم رّبك، وال حول وال قوة إال باهللا.
قال ژ : «لعن اهللا الراشي والمرتشي والرائش».

الرائش هو: الذي يسوّي األمر بينهما.

4 ـ شهود الجنازة وعود المريض:
ال بأس أن يشهد القاضي الجنازة ويعود المريض؛ ألن ذلك من الحقوق التي تجب على المسلم 

اطفيش، محمد بن يوسف، تيسير التفسير للقرآن الكريم، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 275/1 - 276.  (1)
القرطبــي، أبــو عبد اهللا محمد بــن أحمد األنصــاري، الجامع ألحكام القــرآن، ط3، دار الكتــاب العربي للطباعة والنشــر،   (2)

1387هـ/1967م، 339/1 - 340.
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فيما بينه وأخيه المســلم، وفي الحديث الشــريف: «حق المسلم على المســـلم خمس: رّد السالم، 
وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإذا استنصحك فانصح له»(1).

٭ ٭ ٭

¬æμ°ùeh  »°VÉ≤dG  ¢ù∏éªH  ≥q∏©àJ  ÜGOBG
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قال ژ : «إياك والغضب والقلق». وقال: «ال يقضـــي القاضي وهو غضبان» وفي رواية: «ال 
يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان»(2).

وفي رسالة عمر بن الخطاب ƒ ألبي موسى األشعري السالف ذكرها: «إياك والغضب والقلق 
والضجر والتأذّي بالناس، والتنكر لهم عند الخصومة».

وعن ميمون بــن مهران قال: بعثني عمر بن عبد العزيز ـ يعني علــى القضاء ـ وقال: «ال تقضي 
على غضب وال ضجر، وليكن من رأيك الحلم عن الخصوم، واعلــم أنه ال خير في قضاء إال بفهم، 

وال خير في فهم إال بحكم، وال خير في حكم إال بفصل، وال خير في فصل إال بعدل»(3).
ويدخل فــي معنى الغضب كلّ ما شــغل النفس من الهــم والنعاس والجــوع المفرط والعطش، 

والتخمة، والخوف والمرض، وشدة الحزن والسرور ومدافعة األخبثين.
قال صاحب معين الحــكام: ومنهــا ـ أي: اآلداب ـ أن ال يجلس على حال تشــويش من جوع أو 
غضب أو هّم؛ ألن الغضب يسرع مع الجوع، الفهم ينطفئ مع الشبع، والقلب يشتغل مع الهّم، فمهما 

عرض له ذلك لم يجلس للقضاء، وإن عرض في المجلس انصرف(4).

:´ô°ûdG  ¿É«H  ÖMÉ°U  …óæμdG  º«gGôHEG  øH ó sªë oe  áe qÓ©dG  ¬dÉ`b  Ée  kÉ°†jCG  ÜGOB’G  øe  ``  2

وإذا انتهى اإلمام أو القاضي في مجلســه صلى ركعتين، ثم ســأل اهللا العافية له ولهم، وسأله 
العون والتوفيق، ثم ليجلس لحكم وعليه الســكينة والوقار، وينبغي للقاضي إذا صار إلى مجلسه أن 

الزيعلي، نصب الراية، 72/4، الصنعاني، سبل السالم، 148/4، مجمع الزوائد، 184/8.  (1)
فتح الباري، 136/13، مسلم بشرح النووي، 15/12، الشوكاني، نيل األوطار، 272/8، مجمع الزوايد، 194/4.  (2)

الخّصاف، أبو بكر أحمد بن عمر، أدب القاضي، بشرح اإلمام عمر بن عبد العزيز، المعروف بالحسام الشهيد، ص 80.  (3)
الطرابلسي، علي بن خليل، معين الحكام، ص 19.  (4)
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يسلّم على القوم لقول رسول اهللا ژ : «أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السالم»(1).
وقال قطب األئمة في شــرح النيل: وإذا أراد أن يقضي جلس مســتقبًال، وبسمل واستعان باهللا، 

وصلى على النبّي ژ ، وسأل اهللا أن يهدي قلبه، ويثبت لسانه(2).
روي عن عمر عبد العزيز ƒ إذا جلس مجلساً قال: «بسم اهللا الرحٰمن الرحيم، ال حول وال قوّة 
ِإال باهللا العلّي العظيم، استمســكت بالعروة الوثقى التي ال انفصام لها، واهللا ســميع عليم، وتعّززت 
 Ø × ❁ Õ Ô Ó   Ò ﴿ ،باهللا العزيز الحكيم، وتوكلت على اهللا رّب العرش العظيم

Û Ú Ù ❁ ! " # $ % & ﴾ [الشعراء: 205 - 207] ثم َتمثّل بقول ابن عبد األعلى:
بالـمـنى ونفـرح  يبلـى  بـما  النـوم حالمنســــّر  باللّذات في   كمـا ســـر
لـك الزمنهارك يـــا مغـرور ســـهو وغـفـلـة والــــردى  نــــوم  وليـلك 
غـّبـه تذكر  ســــوف  ا  عم البهائموتشـــغل  تعيش  الدنيــــا  في  كـذلك 
وســــالمفال أنت فـــي اليقظان يقظان حازم نـاج  الّنـوام  في  أنـت  وال 

ثم يقول: كم من مســتقبل يوماً وليس بمستكمله، ومنتظر غدًا وليس من أهله، ولو رأيتم األجل 
ومسيره ألبغضتم األمل وغروره(3).

وقيل: إن شــريحاً قاضي عمر بن الخطاب ƒ كان كلّما قعد إلى الحكم نظر في رقعة مكتوب 
 Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :فيهــا

ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü ﴾ [ص: 26].

:IQƒ°ûªdG  ``  3

يندب للقاضي أن يستشير ويستعين في ما يجهل من األحكام أو يشكل عليه من القضايا(4).
دًا ژ : ﴿ = < ? ﴾ [آل عمران: 159] فامتثل أمر ربه وشاور  قال تعالى مخاطباً نبيّه ُمحم
أصحابه في كثير من المواقف، قال أبو هريرة ƒ : «ما رأيت أحدًا أكثر مشورة من رسول اهللا ژ 
ألصحابه». وقال تعالى: ﴿ p o n ﴾ [الشــورى: 38]، قال الحسن البصري في هذه اآلية: واهللا 

ما شاور قوم قط ِإال وفقهم اهللا تعالى ألفضل ما بحضرتهم(5)، يعني ما في اجتهادهم من الحكم.

الكندي، بيان الشرع، 19/28.  (1)
اطفيش، شرح النيل، 74/13.  (2)

الشقصي، خميس بن سعيد، منهج الطالبين، 19/9، الكندي، بيان الشرع، 9/38 - 10.  (3)
الخّصاف، أدب القاضي، ص 67، الكاساني، بدائع الصنائع، 11/7، الدر المختار، 316/4.  (4)

الخّصاف، أدب القاضي، ص 76، الحريري، إبراهيم بن محمد، القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في اإلسالم، ص 84.  (5)
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وقد ذكر الفقهــاء أنه يندب أن يجلس مــع القضاء جماعة من الفقهاء للمشــورة، قال صاحب 
منهج الطالبيــن: «وإذا تهيّأ رجالن يجالســانه من أهل العلــم والورع يحضران الحكــم، فـإن زلّ 

أرشداه، وإن غفل عن الحق أخبراه، ويقوّمان الخصوم، فهو أسلم له دنيا وأخرى»(1).
وهــذا ال يتأتى في هذا العصــر، الذي أخذ نظــام المحاكم طابعاً خاصــاً، وكذلك نظام 
المرافعات، وأصبح القاضي يجلس على منّصة الحكم، ال يســمح لغيــره أن يجلس معه، ولكن 
يمكن أن يستشــير في غير جلســة الحكم بالطريقة المناســبة التي يراها، وقد ســهّلت وسائل 
االّتصال الحديثة هذا األمر، وأصبح التحدث مع القريب والبعيد عبر زرّ يضغط، أو إشــارة أو 

نداء فقط.

:RQÉH  í«°ùa  ¿Éμe  »a  AÉ°†≤∏d  ¢ù∏éj  ``  4

يصل إليه كل أحد، ويكون في وسط البلد الذي يقضي فيه، ويكون في مجلسه مستقبل القبلة(2).
يمكن تطبيق هــذه األمور في عصرنا باختيار المحكمة في مــكان بارز يصل إليه الناس 
بســهولة، وأن يكون مبنى المحكمة الئقاً بالقضاء ومهابته، من حيث ســعته وجمال تصميمه، 
ليضفي مهابة ومكانة مرموقة، وأن تجعل قاعات المحاكمة يستقبل القاضي فيها القبلة مهما 
أمكن ذلك، ففي الحديث الشــريف: «لكل شيء شرف، وإن أشرف المجالس ما استقبل به 

القبلة».
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ويلزم العبــوس من غير غضب، ويمنع من رفــع الصوت عنه، وال ينبغــي أن يمازح أحدًا في 
مجلس القضاء(3).

هــذه الصفــات كلهــا أو اآلداب تــورث القاضــي والقضـــاء هيبـــة في نفــوس الخصوم 
والحاضريــن، إذ ال يليــق بالقاضي أن يكــون متضاحكاً فــي مجلس القضــاء، أو يلقي النكت 

ليضحك بهـا اآلخرين.

الشقصي، منهج الطالبين، 34/9.   (1)
الشــقصي، منهج الطالبين، 33/9، 38، الكندي، المصنف، 52/13، ابن فرحون، تبصرة الحكام، 31/2، الطرابلســي، معين   (2)

الحكام، ص 18.
الكندي، بيان الشــرع، 8/28، الكندي، أحمد بن عبد اهللا، المّصنف، 53/13، الشقصي، منهج الطالبين، 36/9، الطرابلسي،   (3)

معين الحكام، ص 19، ابن فرحون، تبصرة الحكام، 33/1.
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إن أراد بذلك إجمام نفســه(1). أي: يريد دفع اإلرهاق والتعب عنها، َوِإنَما أن يرفع الجلسة حتى 
يستعيد نشاطه، ويواصل عمله.

٭ ٭ ٭
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مة الكندي صاحب بيان الشرع: «وإذا قعد الخصمان فينبغي به أن يقبل بوجهه إليهما، ويساوي  قال العال
بينهما في النظـر إليهما واإلقبال عليهما، وينصف كل واحد منهما من اآلخر في الكالم واإلقبال عليه»(3).

مة الشــقصي في المنهج: «وإذا جلس إليه ـ أي: القاضي ـ أعرض عنهم هنيهة حتى  وقال العال
تجترئ قلوبهم، وتنشط ألسنتهم، ويذكرون حجتهم، ويجلس الخصمان بين يديه، ويساوي بينهما في 

المجلس، وال يرفع أحدهما على اآلخر»(4).

قال صاحب معين الحكام: إذا حضر الخصمان بين يديه فليسوّ بينهما في النظر إليهما والتكلم 
معهما، ما لم َيلد أحدهما، فال بأس أن يســوء نظره إليه تأديباً لــه، ويرفع صوته عليه، لما صدر 
منه من اللدد ونحو ذلك، وهــذا إذا علم اهللا تعالى منه أنه لو كان ذلــك من صاحبه فعل به مثل 
ذلك، ويحّضهما عند ابتداء المحاكمة على التودد والوقار، ويســكّن جأش المضطرب منهما، ويؤّمن 
رْوع الخائف والحصر في الكالم حتى يذهب عنه ذلك، ويقعدهما بين يديه ضعيفين كانا أو قويين، 
أو ضعيــف مع قوّي، وال يقــّرب أحدهما إليــه، وال يقبل عليــه دون خصمه، وال يميــل إلى أحدهما 
بالســالم فيخّصه به وال بالترحيب، وال يرفع مجلســه، وال يســأل أحدهما عن حاله وال عن خبره، 
وال عن شيء من أمـورهما في مجلسهما ذلك، وال يســارّهما جميعاً وال أحدهما، فإن ذلك يجّرئهما 

عليه ويطمعهـما فيه، وما جّر إلى التهاون بحدود اهللا فممنوع، ويسوّي بينهما(5).

الطرابلســي، معين الحكام، ص 19، ابــن فرحون، تبصرة الحكام، 33/1، الكندي، بيان الشــرع، 15/28، الشــقصي، منهج   (1)
الطالبين 35/9.

الكندي، بيان الشرع، 15/28، اطفيش، شرح النيل، 66/13، الطرابلسي، معين الحكام، ص 20، ابن فرحون، تبصرة الحكام 37/1.  (2)
الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع، 15/28.  (3)

الشقصي، منهج الطالبين، 33/9 - 34.  (4)
الطرابلسي، علي بن خليل، معين الحكام، ص 20.  (5)
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وفي هذا العصر نّظم مكان جلوس الخصمين بين يدي القاضي، فنصب لكلّ واحد منهما كرسّي 
م أحد منهما أو يتأخر. يجلس عليه، فال مجال ألن يتقد

ولكــن يبقى الحديث حول المســاواة بينهمــا في النظر والنطق واإلشــارة وغيرهــا فهذا تلزم 
العدالة فيه، وال يلقّن أحدًا منهما حّجة، وال يكلّم أحدهما بلغة ال يعرفها اآلخر..

ا ورد من اآلثار حول هذه اآلداب ما رواه الشعبي قال: «كان بين عمر بن الخطاب وأبّي بن  ومـم
كعب ^ تدارؤ في شيء، فجعال زيد بن ثابت بينهما فأتياه في منزله، فقال له عمر: أتيناك للحكم 

بيننا، وفي بيته يؤتى الحكم».
وقيل: إن عمر بن الخطاب ـ رحمة اهللا عليه ـ عنته منازعة في شيء، وهو يومئذ أمير المؤمنين 
فاجتمع هو وخصمه إلى أبّي بن كعــب، فلما دخل عليه قال له: جئتك مخاصماً، فطرح إليه وســادة 
فجلس عليها، ثم قال عمر: هــذا أول جورك، أنا أقول لك: جئتك مخاصماً وأنت تطرح لي وســادة 

أجلس عليها؟!.
ثُــم قام عمر فجلس مع الخصم فنازع خصمه، فرأى أبّي عليــه اليمين، فقال له: أتحلف؟ فقال 
عمر: نعم، فقال أبّي للخصم: اعف أمير المؤمنين عن اليمين، ومضى عمر في اليمين حتى انتهى(1). 
وأتى األشــعث بن قيس شــريحاً في مجلس القضاء، فظن شريح أَنه أتاه مســلّماً فقّربه وأجلسه إلى 

جنبه، ومع األشعث خصم.
فقال خصم األشعث: ِإنَما جئتك معه ألخاصمه إليك.
فالتفت شريح إلى األشعث فقال: كذلك؟. قال: نعم.

قال: تحوّل مع خصمك، فتغيّر وجه األشعث، ثُم قـال: عهدي بك يا شريح وشأنك.
فقال له: يا أشعث، جهلك نعمة اهللا عليك، وعقوبتهما على غيرك، إني كذا كنت.

فقال األشعث: واهللا ألرضينه من حقّه، ثم ال أخاصم.
فقال له: أنت وشأنك، فقام من عنده مغضباً.

ويقال: إن ابن عّم شــريح أتى شــريحاً، وهو من بني عدي، فقال له: يا أبا أمية، إن لي قرابة 
وحقاً، وإني أريد أقّدم إليك خصماً لي وأحب أن تقضي لي عليه.

فقال شريح: نعم، إن شاء اهللا إن استطعته.

الشقصي، منهج الطالبين، 24/9 - 25.  (1)
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فلمــا كان من الغــد أتى األعرابــي بخصمه إلى شــريح فاختصمــا إليه، فتوجــه القضاء على 
األعـرابي، فلما رأى األعرابي شريحاً يتجاهل عليه، قال: يا أبا أمية أين ما وعدتني؟!.

قال: اْلَحقّ حال بيني وبين ذلك، ثُم قضى على األعرابي(1).
تلك أمثلة رائعة من عدالة شــريح، ساوى فيها بين الخصمين، دون ميل إلى قريب أو حبيب، أو 

رئيـس أو مرؤوس، كذا فليسر القضاة على هذا النهج، تحقيقاً للعدالة.
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حتى يأخذه النعاس والضجر، فإنه إذا عرض له ذلك أحدث ما ال يصلح(2).
ا يؤســف له أن يجعل القاضي مائة دعوى وأكثر في جلسة واحدة في هذا العصر،  مـم قلت: إن
ل، فمن  تلك األحــكام تنقض أو تعد ليقال عنه: إنه منجز فيســتحق الثناء والتقدير اإليجابي، وجل
أين يســع الوقت في ســاعات محدودة وقد ال تتجاوز خمســاً أن يســمع القاضــي كالم الخصمين 
وحججهما، ويقرأ أوراق الدعوى، ويســتوعب القضيّة فيشكّل حكماً صائباً فيها، وهل العبرة بالكّم أم 
بالكيف؟ وإذا كان العذر كثرة القضايا وقلة عدد القضاة، فإن هذا ال يبرر المسير على هذا المنهج 

السقيم، فاألمر هللا من قبل ومن بعد.

:»°VÉ≤dG  ƒfhÉ©e  ``  3

نظرًا ِلما للعمل الكبير الذي يتحّمله القاضي، والمسؤولية الملقاة على عاتقه، فإنه ال يتأتى له 
القيام بهــذه المهمة على أكمل وجــه ما لم يكن بجانبه مــن يعينه، ويهيّئ له الظروف المناســبة 
لذلك، فهــو إذًا محتاج إلى معاونين من كتّــاب ومحضرين وخبراء وموظفين فــي المحكمة، للقيام 

باألعمال المساعدة التي يحتاج القاضي إليها.
وقـد بحث الفقهاء قديماً وحديثاً هذا األمر، وذكروا أَنه من ضرورّيات العمل القضائي(3).

قــال القطب: العــون واحد أعوان القاضــي، الذين يدفعــون الخصوم ويرفعونهــم، ويحضرون 
الخصم، ويفعلون مثل ذلك، واألصل أن تكون أجرته من بيت المال، إال إن لم يتيّسر ذلك(4).

وقال: ينبغــي أن يتخذ ـ القاضي ـ كاتباً أمينــاً عالماً فهماً ورعاً حّرًا بالغاً، ويقعد عن يســـار 

الشقصي، منهج الطالبين، 21/9 - 22.  (1)
الكنـدي، بيان الشرع، 19/28، الطرابلسي، معين الحكام، ص 19. ابن فرحون، تبصرة الحكام، 32/1.  (2)

الشــقصي، منهج الطالبين، 39/9، اطفيش، شــرح النيل، 77/13، الخّصاف، أدب القاضي، ص 69، 101، أبو فارس، محمد   (3)
عبد القادر، القضاء في اإلسالم، ص 76.

اطفيش، شرح النيل، 73/13.  (4)
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الحاكــم، مـن حيث يـراه الحاكــم ويعلم ما يكتــب كالم الخصمين، ويكتب ما حكــم به... ويتخذ 
ن تجوز شهادته(1). ِمم ترجماناً عارفاً باللغات.... وال يكون الترجمان إال

ثُم ذكر الخالف في إجزاء الترجمة من اثنين أو واحد.
د آداب القاضي: الخامس: أن يرّتــب له أعواناً، وهم  وقال ابن أبي الدم الشــافعي عندما عــد
المســّمون باألجرياء، المرّتبون إلحضار الخصوم إذا اســتعدي عليهم، وينبغــي أن يكونوا من ذوي 

الدين، وأهل الثقة واألمانة والتعفّف، والبعد عن الطمع(2).
قال صاحب معيــن الحكام الحنفي، يجب أن يكــون أعوان القاضي فــي زّي الصالحين، فإنما 

يستدلّ على المرء بصاحبه وغالمه، ويأمرهم بالرفق والليـن في غير ضعف وال تقصير(3).
ومن أعوان القضاة «الجلواز»، وجمعه جالوزة، وقد ســّموا بذلك لجلوزتهم، وهي: شّدة سعيهم 

بين األمير.
قال صاحب البدائع الكاســاني الحنفي: هو ـ الجلواز ـ من يقف علــى رأس القاضي، لتهذيب 
المجلس، وبيده سوط يؤدب المنافق وينذر به المؤمن، ويقال له: صاحب المجلس في عرف ديارنا(4).

وفي الفتاوى الهندّية: إذا جلس القاضي لفصل الخصومات ينبغي أن يقوم بين يديه رجل يمنع 
الناس من التقدم بين يديه في غير وقتهم، ويمنعهم عن إساءة األدب، ويقال له: صاحب المجلس، 
اع،  وله أسام كالشرطي والعوين والجلواز، وينبغي أن يكون معه سوط األدب، وأن يكون أميناً غير طم

حتى ال يرشى فيميل إلى بعض الخصوم، ويترك تأديبه إذا أساء(5).
والجلواز أو الشرطي يحفظ نظام جلسة المحاكمة بالداخل، وال بّد منه قديماً وحديثاً.

ومن أعوان القاضي «المحِضر» وهو: موظف من موظفي المحكمــة مهمته القيام بتبليغ األوراق 
الصادرة عن المحكمة إلى أصحابها(6).

ويكون محضر إعالن ومحضر تنفيذ، كلّ في مجال اختصاصه(7).

المرجع السابق، 77/13.  (1)
ابن أبي الدم، أدب القضاء، ص 108 - 109.  (2)

الطرابلسي، علي بن خليل، معين الحكام، ص 17.  (3)
الكاساني، بدائع الصنائع.  (4)

الشيخ نظام وآخرون، الفتاوى الهندية.  (5)
فيصل محمود الذيب، أعوان القضاة ودورهم في القضاء بين الماضي والحاضر، (ماجســتير) 2000م، الجامعة األردنية، كلية   (6)

الدراسات العليا، ص 77.
انظر: المادتين (5، 343) من قانون اإلجراءات المدنية والتجارية الُعماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/29م.   (7)
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ـ «أمين السّر»، ونص قانون اإلجراءات المدنية والتجارية  ا كاتب الجلسة فهو ما يسّمى اآلن ب أم
في المادة الخامســة والعشــرين منه على ما يلي: «يجب أن يحضر مع هيئة المحكمة في الجلسات 
وفي جميع إجراءات اإلثبات أمين ســّر، يتولّى تحرير المحَضر ويوثّقه مع رئيس الجلســة، وإال كان 

العمل باطًال.
ومن أعوان القاضي أيضاً «الخبراء»، والخبرة هي: «تحقيق قضائي اختياري طارئ في مســائل 

فنية تعتـبر مـن الوقائع، في مـوضوع نزاع معروض على القضاء للبّت فيه»(1).
فالخبرة يحتاج إليها القاضــي إليضاح بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالدعوى، والتي ال يحيط 

القاضي بها علماً، فالخبرة تساعده على الوصول إلى الحقيقة.
وقد نصت المادة (99) من قانون الســلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني 1999/90م 
على أن: «يصدر قرار من وزير العدل بتنظيم أعمال الخبرة أمــام المحاكم، ويحدّد حقوق الخبراء 

وواجباتهم، وطرق مسـاءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم الوظيفية».
ويصنف الخبراء إلى ثالث فئات:

أ ـ خبراء الجدول وهم: الذين يتقدمون للتسجيل فيه باختصاص معيّن وفق شروط معيّنة.
ب ـ خبراء الدائرة وهـم: خبراء موظفون في وزارة العدل، تستعين المحاكم بخبراتهم.

ج ـ خبراء الجهة وهم: خبراء الجهــات الحكومية االختصاصيّون فيهــا، وتلجأ إليهم المحاكم 
باالّتفاق مع الجهة التي يتبعونها لالستعانة بخبراتهم(2).

واهللا ولي التوفيق.

٭ ٭ ٭

د. محمد واصل، حسين بن علي الهاللي، الخبرة الفنية أمام القضاء (دراسة مقارنة)، مسقط، 2004م، ص 23..  (1)
انظر: قرار معالي الشيخ وزير العدل رقم 2002/77م، المتضّمن الئحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم في ستين مادة.  (2)
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د بن مكرم، لســان العرب، دار صــادر، بيروت، لبنان،  ـ  1 ابن منظور: جمال الدين ُمحم
ط1، 2000م.

د بن جرير، أبــو جعفر، جامع البيان في تفســير القــرآن، دار الفكر،  ـ  2 الطبــري، ُمحم
بيروت، لبنان، 1408هـ/1988م.

د بن احمد األنصاري، الجامع ألحــكام القرآن، دار الفكر  ـ  3 القرطبي، أبو عبــد اهللا ُمحم
للطباعة والنشر، بيروت، 1405هـ/1985م.

الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تح: د. هادي حسن حمودي. ـ  4
وهبة الزحيلي، التفسير الميّسر، ط10، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق. ـ  5
الفيروز أبادي، القاموس المحيط. ـ  6
الفضيالت، جبر محمود، القضاء في اإلسالم وآداب القضاء، دار عمار، األردن ـ عّمان،  ـ  7

ط1، 1412هـ/1991م.
ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج  ـ  8

األحكام، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، مصر، ط1، 1416هـ/1986م.
د بن يوســف، شــرح كتاب النيل وشــفاء العليل، مكتبة اإلرشاد ـ جدة ـ  ـ  9 اطفيش، ُمحم

المملكة العربية السعودية، ط3، 1405هـ/1985م.
الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان. ـ  10
د أبو العباس، الشهير بالشــافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح  ـ  11 شــمس الدين ُمحم

المنهاج، دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان، 1404هـ/1984م.
د  ـ  12 د حســن ُمحم البهوتي، منصور بن يونس، كشــاف القناع عن متن اإلقتناع، تح: ُمحم

حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، ط1، 1418هـ/1997م.
د بن إسماعيل، سبل الســالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام،  ـ  13 الصنعاني، ُمحم

دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، ط6، 1412هـ/1991م.
اإلمام الخميني، تحرير الوســيلة، ط1، مؤسســة تنظيم ونشــر آثار اإلمــام الخميني،  ـ  14

1421هـ/2000م.



د. عبد اهللا بن راشد بن عزيز السيابي 539فقه أدب القضاء

د نعيم ياســين، نظرية الدعوى بين الشــريعة اإلســالمية وقانون المرافعات  ـ  15 أ. د. ُمحم
المدنية والتجارية، ط1، دار النفائس، 1419هـ/1999م، األردن، عّمان.

د. سعـود بن ســعد آل دريب، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء  ـ  16
د بن سعود، الرياض،  الشريعة اإلسالمية ونظام السلطـة القضائية، جامعـة اإلمام ُمحم

السعودية، 1419هـ/1999م.
الجمل، سليمان بن عمر العجيلي الشافعي، الفتوحات اإللٰهيّة، المكتبة التجارية بمصر. ـ  17
د عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدســي، المغني، تح: عبد اهللا بن  ـ  18 ابن قدامة، أبو ُمحم

د، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، 1410هـ/1990م. علي بن المحسن وعبد الفتاح ُمحم
د الشــربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط1، دار  ـ  19 الخطيب، ُمحم

إحياء التراث العربي ـ بيروت، 1422هـ/2001م.
الطرابلسي، اإلمام عالء الدين أبو الحسن علي بن خليل، معين الحكام فيما يتردد بين  ـ  20

الخصمين من األحكام، ط2، 1393هـ/1973م.
األغبري: سيف بن حمد بن شــيخان األغبري، فتح األكمام عن الورد البّسام في رياض  ـ  21

األحكام، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ُعمان، 1401هـ/1981م.
الكندي، أبو بكر أحمد بن عبد اهللا، المصنّف، وزارة التراث القومي والثقافة، ســلطنة  ـ  22

ُعمان، 1404هـ/1984م.
د بن راشــد، الزّمــرد الفائق في األدب الرائــق، وزارة التراث القومي  ـ  23 الخصيبي، ُمحم

والثقافة، سلطنة ُعمان، 1408هـ ، 1987م.
الحسام الشــهيد، عمر بن عبد العزيز، شرح أدب القاضي ألبي بكر الخّصاف، تحقيق:  ـ  24

د الهاشمي، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ  الشيخ أبو الوفاء األفغاني والشيخ أبو بكر ُمحم
لبنان، ط1، 1414هـ/1994م.

د، القواعــد والضوابط الفقهية لنظــام القضاء في  ـ  25 الحريــري، الدكتور إبراهيــم ُمحم
ار للنشر والتوزيع، ط 1، 1420هـ/1999م. اإلسالم، دار عم

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، المحلّى باآلثار، دار الكتب العلمية ـ بيروت. ـ  26
د بن حبيب، الحاوي الكبير، تح: محمود مطرجي،  ـ  27 الماوردي، أبو الحســن علي بن ُمحم

دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1414هـ.
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النووي، محي الدين يحيى بن شــرف، روضة الطالبين، دار الفكر، للطباعة والنشــر،  ـ  28
بيروت.

الســالمي، عبد اهللا بــن حميــد، جوهر النظــام في علمــي األديان واألحــكام، ط10،  ـ  29
1405هـ/1984م.

ـ «شرح  ـ  30 عبد اهللا بن مفتاح، أبو الحســن، المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف ب
األزهــار»، مكتبة التراث اإلســالمي، صعـدة، اليمن، 1424هـ/2003م، الطوســي، أبو 
د بن الحسين بن علي، المبسوط في فقه اإلمامية، الشرق األوسط، بيروت،  جعفر ُمحم

لبنان، طبعة عام 1992م.
كمال إمام أحمد، والية المرأة القضاة. ـ  31
́ ﴾ [آل عمــران: 36]، بحوث  ـ  32 عبد الوهــاب الراوي، المعجــزة العلمية في ﴿ ² ³ 

ــنة، طبعة شــركة صحاري  المؤتمر العالمي الســابع لإلعجاز العلمي في القرآن والس
للهدايا والطباعة، ط:2006، 1.

رشدي شحاتة أبو زيد، تولية المرأة القضاء. ـ  33
مجيد محمود أبو حجير، المرأة والواليات العامة. ـ  34
د رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه اإلسالمي. ـ  35 ُمحم
الطبطائي، آية اهللا السيد علي، رياض المسائل في بيان األحكام بالدالئل، دار الهادي،  ـ  36

بيروت، ط1، 1412هـ.
د، األحكام السلطانية، دار الكتب العلمية ـ بيروت. ـ  37 الماوردي: أبو الحسن علي بن ُمحم
د، روضة القضاة وطريق النجاة، تح: د. صالح  ـ  38 الســمناني، أبو القاســم علي بن ُمحم

الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1404هـ/1984م.
الوارجالني، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم، العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واالختالف. ـ  39
العوتبي، سلمة بن مسلم، الضياء. ـ  40
السيابي، سالم بن حمود، هدي الفاروق. ـ  41
نهج البالغة، 97/2. ـ  42
الجريدة الرسمية، العدد (587) السنة 25، التاريخ 1996/11/15م. ـ  43
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الجريدة الرسمية، العدد 697، السنة 30، التاريخ 2001/6/15م. ـ  44
كــرم، د. عبد الواحــد كــرم، مجموعــة مصطلحــات الشــريعة والقانــون، ط2،  ـ  45

1418هـ/1998م.
د علي صبيح، 1345هـ. ـ  46 د بن إسماعيل، سبل السالم، مطبعة ُمحم الصنعـاني، ُمحم
السجستاني، أبو داود، سليمان بن أشعث، مطبعة السعادة، ط2، 1369هـ/1950م. ـ  47
د بن يوســف، تيســير التفســير للقــرآن الكريم، وزارة التــراث القومي  ـ  48 اطفيش، ُمحم

والثقافة، سلطنة ُعمان.
د عبد القادر، القضاء في اإلسالم. ـ  49 أبو فارس، ُمحم
فيصل محمــود الذيب، أعــوان القضاة ودورهم فــي القضاء بين الماضــي والحاضر،  ـ  50

(ماجستير) 2000م، الجامعة األردنية، كلية الدراسات العليا.
قانون اإلجــراءات المدنيــة والتجاريــة الُعماني، الصادر بالمرســوم الســلطاني رقم  ـ  51

2002/29م.
د واصل، حسين بن علي الهاللي، الخبرة الفنية أمام القضاء (دراسة مقارنة)،  ـ  52 د. ُمحم

مسقط، 2004م.
الناموسي، (و:384هـ/994م، ت:458هـ/1066م)،  ـ  53 البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي 

د عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،  (ســنن البيهقي الكبرى)، تح: ُمحم
1414هـ/1994م.

الحصكفي: إبراهيم بن أحمد بن علي (ت1088هـ/1677م)، (الدر المختار)، مطبوع مع  ـ  54
حاشية رد المحتار البن عابدين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط، د.ت).

(و:902هـ/1497م، ت:954هـ/1547م)،  ـ  55 عبد الرحٰمــن،  د بن  ُمحم د بن  ُمحم الحطاب: 
لبنــان،  بيــروت،  الفكــر،  دار  (ط2)،  خليــل)،  مختصــر  شــرح  الجليــل  (مواهــب 

1398هـ/1978م.
الدارقطني: علي بن عمر البغدادي أبو الحســن، (و:306هـ/919م، ت:385هـ/995م)،  ـ  56

(ســنن الدارقطني)، تح: عبد اهللا هاشــم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 
1386هـ/1966م.
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الزيلعي، عبد اهللا بن يوسف، (762هـ 1360م)، (نصب الراية تخريج أحاديث البداية)،  ـ  57
تح: شمس الدين أحمد، (ط1)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1412هـ/1992م.

السالمي: عبد اهللا بن حميد، (طلعة الشمس على األلفية)، وزارة التراث القومي، سلطنة  ـ  58
ُعمان، 1405هـ/1985م.

السيابي: خلفان بن جميّل، (ســلك الدرر الحاوي غرر األثر)، (ط1)، مكتبة دار الكتب  ـ  59
بمصر، القاهرة، 1380هـ/1961م.

د بن أحمد الخطيب، (ت:977هـ/1570م)، (مغني المحتاج إلى معرفة  ـ  60 الشــربيني: ُمحم
د خليل عيناتي، (ط1)، دار الفكر للطباعة والنشــر، بيروت،  ألفاظ المنهاج)، تح: ُمحم

لبنان، 1415هـ/1995م.
د بن علــي، (نيل األوطار، شــرح منتهى األخيــار)، دار الفكر بيروت،  ـ  61 الشــوكاني: ُمحم

(د.ط، د.ت).
العســقالني: أحمد بن حجر (فتح الباري، شــرح صحيح البخــاري)، دار إحياء التراث  ـ  62

العربي، بيروت، ط2، 1402هـ/1982م.
العينــي: محمود بن أحمــد، (و:762هـ/1361م، ت:855هـ/1451م، (البناية في شــرح  ـ  63

الهداية)، (ط2)، دار الفكر بيروت، لبنان، 1411هـ/1990م.
د، (450هـ/1058م ـ 505هـ/1111م)، (المســتصفى  ـ  64 د بن ُمحم الغزالي: أبو حامد ُمحم

من علم األصول)، (ط3)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1414هـ 1993م.
د  ـ  65 الفراهيدي: الربيع بن حبيــب، (ت:175هـ/791م)، (الجامــع الصحيح)، ضبطه ُمحم

إدريــس، راجعه: عاشــور بن يوســف كســكاس، دار الحكمــة، بيروت، دمشــق، مكتبة 
اإلستقامة، سلطنة ُعمان، (ط1)، 1415هـ/1995م.

(و:204هـ/820م،  ـ  66 الحســين،  أبــو  النيســابوري،  الحجــاج  مســلم بن  القشــيري: 
د فـؤاد عبد الباقي، دار العربي، بيروت،  ت:261هـ/874م)، (صحيح مسلم)، تـح: ُمحم

(د، ت)، 1402هـ/1981م.
الكوهجي، حســن الحســن عبد اهللا بن الشــيخ، (زاد المحتاج بشــرح المنهــاج)، تح:  ـ  67

عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، إدارة إحياء التراث اإلسالمي، قطر، ط2، (د.ت).
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د فــؤاد عبد الباقــي، (د.ط)، دار إحياء التراث  ـ  68 مالك بن أنــس، (الموطأ)، تــح: ُمحم
العربي، مصر، (د، ت).

الميرغناني: أبو الحسن، (الهداية شرح بداية المبتدي)، المكتبة اإلسالمية، (د.ت) (د.ط). ـ  69
النســائي: أحمد بن علي بــن شــعيب، (و:215هـ/830م، ت:303هـ/915م)، (الســنن  ـ  70

الكبــرى)، تح: د. عبد الغفار ســليمان البغدادي، (ط 1)، دار الكتــب العلمية، بيروت، 
1411هـ/1991م.

النووي، يحيى بن شــرف، (المجموع، شــرح المهــذب)، دار الفكر للطباعة والنشــر،  ـ  71
(د.ط، د.ت).

الوارجالني، أبو يعقوب يوســف بن إبراهيم، (ت:570هـ/1175م)(العدل واإلنصاف في  ـ  72
ُعمــان،  ســلطنة  والثقافــة،  القومــي  التــراث  وزارة  واالختــالف)،  الفقــه  أصــول 
1404هـ/1984م، شــعبان، 456هـ/ 15 من يوليــو/1064م)، (المحلــى باآلثار)، تح: 
القاهــرة،  التــراث  دار  (ط1)،  عبد الرحٰمــن،  شــاكر بن  د بــن  ُمحم أحمد بــن 

1419هـ/1998م.
د بن حنبــل الشــيباني أبــو عبــد اهللا، (و:164هـ/780م،  ـ  73 ابن حنبــل: أحمد بــن ُمحم

ت:241هـ/855م)، (مســند أحمد بن حنبل)، تح: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، مكتبة 
اإليمان، المدينة المنورة، 1412هـ/1992م، (د.ط).

أبو داود: سليمان أبو داود بن األشعث األزدي، السجستاني، (202 - 275هـ)، (سنن أبي  ـ  74
د محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، لبنان، (د، ت)، (د.ط). داود)، تح: ُمحم

اآلبي األزهري، صالح عبد الســميع، (جواهر اإلكليل شــرح مختصر خليــل)، دار إحياء  ـ  75
الكتب العربية، عيسى البابي وشركاؤه، القاهرة، (د.ط، د.ت).

الباجي: ســليمان بن خلف، (ت:474هـ/1081م)، (المنتقى شــرح الموطأ)، (ط3)، دار  ـ  76
الكتاب العربي، دار الفكر، 1992م.

ت:256هـ/870م)،  ـ  77 (و:194هـ/810م،  إبراهيــم،  إســماعيل بن  د بــن  ُمحم البخــاري: 
(صحيح البخاري)، تح: د. مصطفى ديب البغا، (ط 3)، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، 

1407هـ/1987م.
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د بن عبد اهللا أبو بكــر، (468هـ/1076م ـ 543هـ/1148م)، (أحكام  ـ  78 ابن العربــي: ُمحم
د عبد القادر عطــا، دار الكتــب العلمية، بيروت، لبنــان، (د.ت)،  القرآن)، تــح: ُمحم

(د.ط).
د بــن عبد الواحد بن عبد الحميــد السيواســي، (و: 790هـ/1388م  ـ  79 ابن الهمــام: ُمحم

ت:861هـ/1457م)، (شرح فتح القدير)، (ط 2)، دار الفكر، بيروت، لبنان، (د، ت).
ابن ماجــه: عبد اهللا بن يزيد القزوينــي، (ت:275هـ/888م)، (ســنن ابن ماجه)، تح:  ـ  80

د فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث، (د، ط.د، ت). ُمحم
د القرطبي، (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)، تح:  ـ  81 د بن أحمد بن ُمحم ابن رشد: ُمحم

د معــوض وعادل أحمــد عبد الموجــود، (ط1)، دار الكتب العلميــة، بيروت،  علي ُمحم
1416هـ/1996م.

د أمين بن عمر بن عبد العزيز، (1198هـ/1784م، 1252هـ/1836م)،  ـ  82 ابن عابدين ُمحم
(حاشــية ابن عابدين المســماة رد المحتار على الدر المختار)، المكتبة التجارية، مكة 

المكرمة، (د، ت)، (د.ط).
د، (641هـ/1146م، 620هـ/1223م)، (المغني)،  ـ  83 ابن قدامة: عبد اهللا بن أحمد بن ُمحم

ــد شــاهين، (ط 1)، دار الكتــب العلميــة بيــروت، لبنــان،  تــح: عبد الســالم ُمحم
1414هـ/1994م.

ابن نجيم: زيــن الدين بن نجيم الحنفي، (980هـ/1562م) (البحر الرائق شــرح كنز  ـ  84
الدقائق)، (ط3)، دار المعرفة، بيروت، 1414هـ/1994م.

د، (و: يوم األربعاء، آخر  ـ  85 ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الظاهري أبو ُمحم
يوم من شهر رمضان المبارك، 384هـ/ 7 من نوفمبر/994م، ت:28، شعبان، 456هـ/ 
د بن شــاكر بن  15 مــن يوليــو/1064م)، (المحلــى باآلثــار)، تــح: أحمد بــن ُمحم

عبد الرحٰمن، (ط1)، دار التراث القاهرة، 1419هـ/1998م.
الكاساني: أبـو بكر بـن مســعـود عـالء الدين، (ت:587هـ/1191م)، (بدائع الصنائع)،  ـ  86

(ط2) دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
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باحث طبيب جراح في األوعية الدموية من الجمهورية السورية
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 الحقيقة موجعة، وال يقــال لألعور أعورًا، بل عينه كريمة.. ونُطــق الحقيقة ُمكلف، ولكن َال ُبد
منها أحياناً.

لعل الكثير منكم ســمع عــن معالجة زعيم عربي في ألمانيا، ومســؤول كبير مــن المنطقة في 
أمريكا، ومن قبل وزيــر خارجية عربية، الذي تفكّك عنده شــريان أبهر الصــدر، بعد أن جلس في 

عرش الخارجية أكثر من جروميكو، فلم يعالج في حوران بل في باريس!
كلماتي هذه قد تغضب فريقاً، وينجفل منها فريق، وتثلج صدور قوم آخرين، فلو أن ابن أحدكم 
جرحت ساقه أو كسر ذراعه وتهّشم خشمه؛ ثم خير في المعالجة بين بلده والجرمان، الختار ألمانيا 

والفرنسيس واألمريكان؟
فهذه هي الحقيقة الموجعة التي ال يعترف بها أحد، ويتمنّاها كلّ أحد!

ولكن لماذا؟ والجواب التفوق العلمي!
بل لو أنّ الطفــل الذي يولد في اليمــن، لو خيّر بيــن أن يولد في لوند في الســويد، أو بين 

الحوثيين المقرودين في اليمن، الختار بدون تردد شمال األرض! أو هكذا أزعم!؟
فهذه حقيقة موجعة ثانية!

ولكن قبل البحث في التفوق العلمي، هناك ســؤال أهم وهو ما الــذي دفع الطب، وهو فرع من 
العلم إلى أعلى عليين في بوسطن وهامبورج وجرونوبل، وأرخى ليل العلم سدوله في ذمار واألصنام 
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وحلكو وحوران ونواكشوط والقيروان؛ فتدفع رؤساء تلك البلدان أن يسلموا أبدانهم لألطباء الكفرة؟!
إن هذا له قصــة ممتعة طويلة! ولكنهــا تختصر بثالث كلمــات؛ خفيفة على اللســان ثقيلة في 

الميزان؛ المناخ العقلي ـ اإلنتاج العلمي ـ التراكم التقني طبقاً عن طبق.
وحتى نفهم ظروف االنقالب العلمي ومنها الطب علينا البدء من نقطة فلسفة الطّب.

يولد اإلنســان مطوقاً باأللم، محشوًا بالتشوهات، يعضه المرض، وتفترسه الشيخوخة، ويقصمه 
الموت قصماً فال يبقي وال يذر.

ومن هذه الينابيع الخمسة تدفق الطب؛ تفسيرًا، ومعالجة، وتحدياً، وطموحاً، وأمًال...

ما ســّر األلم؟ لماذا يولد ابــن المنغولية واألهبــل والمعتوه؟ لماذا يرجــف أحدنا بالمالريا؟ 
ويذوب بالسل؟ وينحف بالسكري؟ ويذوي بالسرطان؟

ر الناس في القوقاز والهونزا في باكستان، وجبال األنديز،  بل ما ســر الشــيخوخة؟ ولماذا ُيَعم
ويموت المترفون بالبدانة والدخان مثل الفراشات والذبان، بعمر قصير وسقم طويل!

وأخيرًا في التحدي األعظم، والقهر الذي ال مفر منه لماذا نموت؟ وهل يمكن دفعه؟ أو تأخيره 
بمط العمر؟ كما حصل مع نوح الذي لبث في قومه ألف ســنة إال خمسين عاماً، وأهل الكهف الذين 

عمروا ثالث مائة سنين وازدادوا تسعاً؟
إن القرآن حين تحدث عن مط عمر شباب أهل الكهف فقاموا شباباً استخدم قوانين فيزيولوجية 
بالتقليب والتبريــد، إذ كانوا في فجوة منه، وكلبهم باســط ذراعيه بالوصيــد، وقوانين كونية بعدم 

التعرض لألشعة، ﴿ 6 7 8 9 : ; > = < ﴾ [الكهف: 17].
كما كشف الطّب اليوم النقاب عن سر الحياة في السرطان، المقاوم للموت وهو رسول الموت، 

في جدلية محيرة، فالمريض بالسرطان يموت والسرطان ال يموت!
إنها أســئلة حرجة! ونحن تعودنا أن نقول قــوالً ال يوقظ نائماً، وال يزعج مســتيقظاً، وال يحفز 

مخبرًا سرياً على كتابة تقرير سري.
إن الهرب من الموت، ورغبة المرء في دفع األجل، ومط العمر مطاً، اعترف بها القرآن؛ فقال: 

﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ «... ﴾ [الجمعة: 8].
يمثّــل الموت حقيقــة وجودية ال مفّر منهــا، مثل دورة القمــر ونبات الشــجر، وال خالص لكلّ 
الكائنات منها، ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكــرام، حتى ولو تأخر كما في الحوار الذي دار بين 
موسى وملك الموت، فموســى تفاجأ بخبر الموت كما يحصل مع كلّ نفس، وضرب ملك الموت ففقأ 
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عينه كما جاء في الحديث، وهــو ترميز عميق لكراهية الموت، مثل أّي نفــس ذائقة الموت، فمنحه 
 الرّب أن يضع يده على متن ثور؛ فله بكلّ شعرة سنة، (وهي ربما مائة ألف سنة بعدد الشعر) قال ثم

مه؟ قال ثم الموت؟ قال فاآلن....

التشوهات الجنينية، األلم، المرض، الشيخوخة.. وأخيرًا الموت...

ينابيع خمســة تدفق منها الوعي اإلنساني، مثقًال بالمعاناة، يســتنجد للحلّ فهل من راق؟ فكان 
الطب اإلجابة، وبذلك اشترك مع الدين، والفلسفة، في مثلّث متبادل التأثير..

الطّب علم منهجي يجيب على كيف، والفلســفة تثير زوابع الشكوك، وتقفز وتنتقل مع كلّ إجابة 
إلى سؤالين جديدين على طريقة سقراط.

أّما الدين فيعطي اإلجابة النهائية والقطعية والمريحة، التي قد تكون مريحة للكثيرين، ولكنها 
ال تريح القليل والنادر من القلقين.

ــا إذا أردت أن تكــون من حواري  يقــول نيتشــه: إذا أردت أن تكون مرتاحــاً فاعتقد، أم
الحقيقة فاسأل.

ا االنفجــار الكوني (Big Bang) قبل 13، 7 مليار  ولد الطّب وانفجر مثل االنفطار العظيم؛ فأم
سنة فدفع الكون نحو التمّطط فهو ال يكّف عن االتساع..
﴿ Æ Å Ä Ã Â ﴾ [الذاريات: 47].

ا االنفجار البيولوجي العظيم فبدأ قبل 530 مليون سنة، فأنتج الخالئق مختلفاً ألوانها، جدد  وأم
بيض وحمر، مختلف ألوانها وتصرفاتها ولغاتها..

﴿ U T S R Q P ﴾ [األنعام: 38].
ا اإلنسان فبدأ خلقه من طين، قبل عشــر ماليين من السنين، ثم جعل نسله من ساللة من  وأم

ماء مهين..
ا الحضارة فبدأت قبل عشــرة آالف من الســنين ومن جنوب العراق وتركيــا، بعد الطوفان  وأم
د الحيــاة، حول البحر األســود، الذي لم يكن بحرًا وال أســودًا، بل بحيــرة غنّاء محاطة  الذي جد

بشعوب بدأت الزراعة، فنقلت الثورة الزراعية إلى المعمورة جميعاً، ومنها بدأ سّر الحضارة.
ا االنفجــار العلمي ومنه الطّب، فلم يبــدأ إّال قبل خمس قرون، وتحديــدًا منذ عام 1543م  وأم
اه ديورانت عام العجائب، ونحن نعيش اليوم في انفجار ال يكّف عن التوسع، في تسونامي  الذي ســم
ال يعرف الشــواطئ، بدأه علماء المســلمين، قبل الشخير العظيم، فكسروا أســطورة أرسطو بنقلهم 
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العقل من المنطق الصوري إلى االســتقرائي، باكتشــاف القانون صعدًا من األسفل لألعلى، بعد أن 
كان يهبط من األعلى بدون بارشــوت، وكان ذلك على يد الفارابي وأبو حنيفة، وابن رشــد وأسد بن 
الفرات، وابن ســينا وجعفر الصادق، والزهراوي وابن الهيثم، وإبراهيم النظام من المعتزلة، وابن 
تيمية، مع ثالث عشــرة مجتهدًا من العظام، وابن المقفّع الذي تقفعت عظامه في التنّور المسجور؛ 
ألنّه أطلق لســان الحيوانات في التعبير عن مشــاكل البشــر، فنطق الهدهد وتحــدث الببر والحية 

والضفدع بنت ضفدعين.
ثّم أعلن الظالم، وهبوب ريح صرصر عاتية في ليالي دامســات، في أفق العالم اإلســالمي، 
منذ إعالن ابن خلدون عام 1402م أنّ لســان الكون نادى بالخمول فاســتجاب واهللا وارث األرض 

ومن عليها.
ومع إعالن نعي ابن خلدون انطفأت آلية اإلبداع في الحضارة اإلسالمية، وأعلن العقل استقالته، 
وترّشــحت المنطقة لليل طويل من االســتبداد الديني والسياســي ـ وما زال ـ وأشرقت الشمس من 

مغربها، وكتبت الحضارة بمداد من دم من الشمال لليمين.
ثّم جاءت الضربة الماحقة لكلّ الفكر القديم على يد فرانسيس بيكون.

ومن صنع العالم الحديث، وصناعة العلم ومنها الطّب الحديث ليس نحن، وبناته النظريون هم 
ديكارت وكانط وســبينوزا وهيجل ونيتشه وفوكو وجوته وهاينه ودي البواســيه وفيخته وكومت وفرويد 

وديورانت وويلز وشبنجلر وشوبنهاور وفولتير وراسل وغاليلو وبرونو وهس، إلى مائة دماغ أو يزيدون.
ومن طبّق اآلية فسار في األرض فنظر كيف بدأ اهللا الخلق كان داروين في سفينة البيجل ثالث 

سنين عددا، بغض النظر عن اإليديولوجية التي خرج بها.
ومن مخــر البحار فحدد كروية األرض كان ماجالن، وبذلك كســر المجهول وخلق العالم خلقاً 

جديدًا ونشأة مستحدثة وكوناً محدثاً.
ومن سار في جســم اإلنســان فشــرحه وكســر التابو كان فيزاليوس؛ فطارده الكرادلة والبابا 

والقساوسة حتى مات على شاطئ اليونان.
ومن سار في السماء كان كوبرنيكوس فقلب الكون وخّرت قبة السماء فوق قبة الفاتيكان.

نعم، أصبحنا على هامش التاريخ وصناعة األحداث، خارج إحداثيات العصر، يفعل بنا وال ندري، 
ونقطع أوصاالً فيذيع الخبر من موسكو لينين (سايكس ـ بيكو).

وهذا طرف من معاناة العالم اإلســالمي مع رحلة التكيف، كما يحــدث للجنين الذي يبكي مع 
مواجهة برد العالم، بعد خروجه من دفء الرحم.
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نعم، نحن في برد العولمة وشتائها فوجب التدثر والمعطف والحطب.
وتطور الطّب عندنا ال يخرج عن رحلة توديع العقل في العالم اإلسالمي منذ النكبة التي أعلنها 

ابن خلدون. فوجب تعلم لغة العالم الجديدة، بمشقة مثل األخرس الذي يتعلم أعذب الشعر.
انقلب العالم وبدأ ســفر الحضارة يكتب سطوره بخط التيني من الشــمال إلى اليمين، بعد أن 
كانت لغة العالم من اليمين للشــمال، فودعت الثقافة لغة الضاد، وسكتت شهريار وعزف السندباد 

عن الرحلة، ورجع ابن بطوطة من القفار وأغلق كتاب األغاني بدون أغنية.

ومشــت الحضارة في دروب جديدة خلف ذراري األّمي ريتشــارد قلب األســد، بعد أن بنى 
أحفاده لهــم بيتاً في القمــر، ومركبة على ظهر المريخ، وامتطوا ســحب االقتصاد ومؤسســات 
البحث العلمي ومصارف المــال، وملكوا العالم بــإدارة جماعية، واعتلوا ظهــر البحر األخضر 
اإللكتروني في صناعة اإلنترنت، وامتلكوا أربع قارات ما هو أكبر من ســطح القمر، ووضعوا في 
جيوبهم ثمانية قروش من أصل تســعة قروش في العالم؛ فإذا زلزلت األرض زلزالها في رهن 
العقارات في أمريكا عند أوباما الرأس األســود، تســرح الموظفون من مكاتبهم وأعمالهم إلى 
الشوارع الفســيحة المكتظة بجيوش العاطلين في الشــرق المنكوب، وانهار اقتصاد دبّي وغادره 
عمال البنغال، فهو يحتاج إلى حقنة تريليون دوالر، في تسونامي اقتصادي وصوالً إلى مدغشقر 
وهونج كونــج، واقتربت اليونان من حافة اإلفالس، وارتج اليــورو ورعش أمام الدوالر المريض 

فهما أعرج وأبرص.
ال يمكن إذن فهم الطّب وفلسفته وأدبه ومصيره إال ضمن منظومة معرفية، فهو مثلث من: الفن، 

واألخالق، والغطاء القانوني.
ا الفن فهو ثالث مثــل أّي وحدة عمل ناجحة، من التأســيس النظري والممارســة العملية،  فأم
والمتابعة (النقد الذاتي Follow up)، فإذا مات المريض قفزت وحدة المتابعة والمشرحة تسأل عن 
الســبب المغيب، وهل كان باإلمــكان تجاوزه وتفاديــه، ليس للمريض الذي مــات فقد مات، ولكن 
للمريض القادم، فهذا هو جو العلم وليس أنه قدر ال ســيطرة لنا عليه، فهذا هو لّب اإليمان، وحب 

اهللا ﴿ ? @ E D C B A ﴾ [آل عمران: 31].
لم َينــُم الطّب إّال في مناخ مــن حرية التفكير والتعبير، والتشــجيع ببــراءة االختراعات، 
وتحّمــل النتائج ولو إلى درجة الصدمة، وتبــادل الخبرات العلني في مؤتمرات وّدعت الســحر 
والشــعوذة والدجل واألســرار، ونقل كلّ ذلك إلى حقل العلم بســاقين من التنبؤ والتســخير. 
والدخول إلى عالم الســنن والســيطرة عليها، وإخضاع األفكار إلى دورات مكثفة تحت مســبار 

النقد ومشرحة التمحيص.
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ا الغطاء القانوني: فهو أيضاً ضروري لثالث، فليس الطب مقصاً وسكيناً ومنشارًا، إذًا لكان  وأم
الجراح أقرب لمهنة الجزارين. بل َال ُبد من نظام متكامل برافعة قانونية لحماية الطبيب والمريض.
وأهمية هذا ينعكس علــى ثالث: زيادة اإلنتــاج، وتطوير العمل، وتدريــب الطواقم الطبية من 
كوادر الشــباب، بحيث يســتمر إنتاج أجيال من األطباء يطورون ما طوره من سبقهم، وبذلك يستمر 
قلب الحضــارة في الخفقــان؛ ألن الحضــارة هي أيضاً ثــالث كلمات: خلــق األشــياء، وصيانتها، 
وتطويرها، فإذا أردنا رؤية وجهنا في مرآة الحضارة اكتشفنا أن اإلبداع عندنا انطفأ، وأن السيارات 
التي نشــتريها ال نعرف صيانتها، والمشافي التي نبنيها تنهار مثل ملح فاجأه سيل عرم، ومن سولت 
له نفسه فكرة الحديث عن التطوير كان في أعيننا انشــقاقاً سياسياً، أو بدعة، «وكل بدعة ضاللة 
وكّل ضاللة في النار»، وهذا يعني أننا خارج سكة الحضارة، وأن علينا معرفة هذا؛ ألن أقبح الناس 

من ال يعرف وال يعرف أنّه ال يعرف كما قال الفراهيدي.
إنها أجراس إنذار لقوم صم.

ا القسم الثالث في األخالق فهو بدوره ثالث: روحه، والمسار، والمصير. وأم
والطّب الحالي الذي ينتج في بوسطن وريجنســبورغ ولوند وكيوتو وجرونوبل مصاب بثالث علل 

قاتلة: روحه عدمية، ومساره عبثية، ومصيره اإللحاد. والمسؤول عن هذا بولس والكنيسة.
ا روحه فيقولونها بصراحة: الكون تحكمه الصدفة والضرورة. فأم

ا المســار فهو من أجل المال، فأصبحت تجارة الطّب مثل بيع القماش والموبايالت، بعد أن  وأم
نســف موسى عجل السامري في اليم نســفاً، إال أن األنجلوساكســون أعادوا بناء العجل الذهبي في 

مانهاتن، وقالوا: اجعل لنا إلٰهاً كما لهم آلهة؟
ا المصير فهو اإللحاد، الذي يعامل المريض على شكلين لحم وجثة، على الطريق إلى جبل  وأم
الجلجثــة، وهذا يقودنــا إلى تكرار إعالن شــبنجلر بإفالس الحضــارة الغربية، ومــرض الحضارة 

اإلسالمية إن لم يكن موتها، في المسألة قوالن.
وهــذا يدفعنا إلى القول: إنّ العالم على أبواب مخاض كبير بــوالدة عظمى، أو االنهيار األعظم 

ونهاية الحضارة، وستكون من إسرائيل بانفجار العالم نووياً.
هناك من هو أعشى في رؤية الحضارة الغربية، ويكتب عنها اثنان؛ من زار شهرًا، ومن قرأ ولم 

يعاين، وأنا رجل عشت وما زلت أعيش بين أظهرهم.
ظهر المرض الغربي بتطبيق الســالح النووي، وإبادة الهنود الحمر بالبنادق، وتســميم ثمانين 
مليون إنســان في األمريكيتين بالجدري، بحيث تقف بقايا حضارة المايا بدون كتاب يقرأ، ومن كتب 
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عنهم مثله في فيلم أبوكااليبتو (Apocalypto) الذي أخرجه ميل جيبسون، أو شحن 200 مليون أسود 
من أفريقيا، فمات أكثــر من نصفهم بالطريق في أعظم مجزرة، حــاول الغرب تخفيف وقعها بفيلم 
سخيف اسمه (االميستاد)، أو الشــيوعية الموديل والنموذج الغربي وهو نتاج ألماني من حضن كارل 
ماركس، فقاد إلى هالك 200 مليوناً من األنام، على ما حققه الشــيوعي المخضرم ســتيفان كورتوا 
في كتابه األسود، وحرق عشرة ماليين امرأة بتهمة الســحر على رواية فولتير، حرقتهم الكنيسة في 

الساحات العامة مع القطط والكتب.
ا حمل نيتشه  وافتتاح القرن السابع عشــر بحريق جيوردانو برونو المرعب مثل فروج مشوي، ِمم
على إعالن موت اإللٰــه، وفوكو عن موت اإلنســان، وهابرماز عن نهاية الحداثــة، فدعا إلى ما بعد 
الحداثة، ونمو الفاشــية والنازية على يد روزنبرج وهايدجر التي قــادت إلى مذابح القرن، وإعالن 
شبنجلر أفول الغرب (Der Untergang des Abendlandes) بمرض االستعمار، وهو المرض الذي لعنه 

القرآن ثماني مرات، على لسان المستكبرين والمستضعفين.
ا عندنا فنعيش ظاهرة تفّشي األفكار الميتة والقاتلة، وهو مصطلح يشبه وحدات الدم بانتهاء  أم
الصالحية واختالف الزمرة، فهي قاتلة ولو أعطيت لمريض يموت نزفاً، واألفكار الميتة هي التراث 
الفكري الهائل الذي انتهت صالحيته، ويجب أن يدفن بخشــوع، كما يدفــن أهل القرية موتاهم في 

مقبرة مخصصة للجثث.
ولكن من يقول لنا ما هي هذه األفكار؟ ومن يتجرأ؟

واألفكار القاتلة هي تلك األفكار الفعالة في وسطها تنقل إلى وسط مغاير بشروط مغايرة، كما 
في مجالس الشــعب من أوروبا واالنتخابات، لتصبح مجالس قرود للتصفيــق والهتاف بحياة القائد 
إلــى األبد ـ عفوًا من التعبير ـ واالنتخابات تزويرات على قدر النســبة، فإن كانت النتيجة 99,99 ٪ 

لصالح الرفيق المهيب فهي مزورة 99,99 ٪ وتنضغط األّمة إلى حجم النانو.

٭ ٭ ٭



الفقه الحضاري، فقه العمران552 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

¬∏Ñ≤à°ùeh  Ö£dG  ƒªf

يمكن فهم تطوّر الطّب مــن الداخل والخارج؛ وتعاون علوم شــتى لتطوير علم آخر، فالجوجول 
ا يعلم عن نفسه، واستنساخ دولي فتح الطريق  يعطي المعلومات، عن الشخص والمؤسســة بأكثر ِمم
في الطب إلى تداخل علمين من الهندسة النســيجية والخاليا الجذعية، لمعالجة أمراض كانت في 

حكم المستحيل، مثل باركنسون واحتشاء القلب وأمراض فرط كولسترول العائلة والسكري.
وجراحة القلب بدون توقف كما كان ســابقاً بنقل الدم إلى الخارج، وسبات القلب بالثلج للعمل 

عليه، فتحول إلى جراحته وهو يرقص رقصته المعتادة يسبّح العلي القدير.
ومعالجــة التهاب المــرارة بالجراحة المباشــرة إلــى جراحــة المناظير إلى تقنيــة النوتس 
(NOTES) عن طريق االســتغناء عن أي ثقب والدخول من فتحات الجســم الطبيعية من فم وشرج 
ومهبل وإحليل وأنف؟ أو تطويع آلية النمو في تقنية أليزاروف فتكسر العظام إلصالحها بعد أن كان 

التجبير الشيء الوحيد؟
ا اإليدز فأصبح رحمة من جانب، فقد دفع األبحاث إلى اتجاه جديد، بالكشــف عن الجينوم  أم
البشري بثالث مليارات حمض نووي، وهو علم المستقبل لفهم كيف يعمل الجينوم، وهو يشبه تماماً 
دراسة الجراثيم في حالة الموت والركود، كما حصل مع التشريح والفيسيولوجيا، وتطوير المجاهر 
من العادي إلــى اإللكتروني وأخيرًا المجهر (STED) برؤية البروتينــات عياناً، وهي تعمل وتتراكب 

فنفهم متى يضحك اإلنسان ويبكي؟ وأي بروتين كان السبب؟
أو معالجة تضيق الشــرايين بالحفر مثل الكوسا، أو نزع سماكة الجدار، ووضع أنابيب الستنت 

للتضيقات أو التوسعات من األنورزما المنتفخة خوف االنفجار.
فالعلم ال يعرف المســتحيل، وله ناظمه األخالقي الخاص، وال يتعب أو يســتريح كما ال يعرف 

التوقف واالستقالة واللغوب، فهو من روح اهللا الذي يعلم السّر وأخفى.
وهذا يقودنا إلى استشراف المســتقبل، وهنا أمامنا ثماني بوابات في طّب المستقبل مثل أبواب 

الجنة الثمانية:

1 ـ االستغناء عن الجراحة بمعرفة علل األمراض:
فال تطبّق الجراحة إّال في أضيق الحدود، بما فيها الحــوادث، فيتم معالجتها بالتبريد وتفريغ 
حوض الدم، وإنزال الحرارة، ثم ترقيع مكان اإلصابات، وضّخ الدم الدافئ من جديد، وهي تجارب 

قائمة حالياً.
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2 ـ الطب الجديد وليس البديل:
خارج طرق الفيزياء والكيمياء في المعالجة، وعلم األدوية الصيدالنية من أســبرين وصادات 
حيويــة وكورتيزون، بفهم كيف يعمل الجهــاز المناعي، كما تم في كشــف هورمون األندومورفين 
الذي يفرز من الدماغ، بل االستعانة بعلم القبور في إدراك مناعة من سبقنا، وكما نقل في نظام 
معالجة اإلبر الصينية بعد أن ضحكوا منها كثيرًا فرأوا تطبيقها الناجح في الصين، كذلك دراسة 
أخمص القدم، واكتشــاف دورة المخ العاطفية على يد جوزيــف دو، ومعرفة مركز األميجداال في 
الفّص الصدغي ودورها فــي العواطف الجامحة. كل هذا هو الســؤال الجديد القديم عن ثنائية 

.(Duality) اإلنسان

:(Human Genom) 3 ـ فّك الجينوم البشري
ليس تشــريحاً بل وظيفة كما حصل مع فهم فيسيولوجيا الجسم، فالتشريح هو خارطة جامدة، أو 
لقطة من فيلم، وهي نفس المعضلة التي تواجه علم المجهر فهو يدرس حتى اإللكتروني منه الكائنات 
جامدة وهي َتمّر مّر السحاب فتلســع البعوض وتلدغ األفعى ويقل السيروتونين فتحدث الكآبة، ويزداد 
أنزيم PIA فينشــط الحب، وهو ما ينتظر الباحثون في موضوع الجينوم البشــري بعد أن تم فكه عند 
اإلنســان والبكتيريا، وإنسان نياندرتال والشــمبانزي، وحالياً يعرف أن أكثر من 200 جين تلعب دورًا 

ياً من األمواج الغادرة. مثل الموسيقى في تنظيم ضغط الدم، وكل أدوية الضغط تدخل محيطاً لُج

4 ـ تقنية النانو:
مذكرًا بفيلــم العالم الذي أصيب بجلطة فتم وضع طاقم مع غواصــة تحت جهاز تصغير، حتى 
وصلوا إلى حجــم البكتيريا فأدخلوا بحقنة وريدية إلى دوران المصــاب، فذهبوا إلى الدماغ فأزالوا 
الجلطة فنشط العالم من عقال، وحالياً يتم التفكير في الوصول إلى خاليا السرطان بكائنات دقيقة 

تعمل مثل حيلة طروادة فتعتلي ظهرها فتفتك بها.
ــا العــالج الحالي من شــعاعي وكيماوي فهو مثل فرقة مدرعة عســكرية تنســف باألســلحة  أم
األوتوماتيكية إرهابيين قد اختطفوا طائرة، كما فعل كوماندو عربي، فســرت نكتة تقول: ما هو أسوأ 

من االختطاف؟ الجواب: أن يأتي كوماندو عربي لإلنقاذ.

5 ـ القضاء على السرطان:
وهو من أعجب األبحــاث، ذلك أن الســرطان القاتل ال يمــوت، وما زالت أنســجة (هنريتيه) 
المصابة بسرطان عنق الرحم تعيش بقوة وإصرار، مع أن صاحبتها أصبحت عظاماً نخرة. فالسرطان 
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يقتل وال يقتل، فهــو لون من التمرد علــى الموت، أما إنه قاتــل فألنه يدمر النظــام المحيط به، 
واتخاذ لون جديد من الحياة.

6 ـ إمكانية مد العمر:
والمهم في مط العمر ليس الرقم بل المحافظة على ينبوع الشباب، ويبدو أن سره في االنقسام 
الخلوي، وحالياً تم الكشــف عن سر االنقســام الخلوي، ومتى تبدأ األخطاء في الكود الوراثي حتى 

يصل إلى الخطأ المبين المكرر فيحكم على نفسه باإلعدام.

وطالما عاش نوح أكثر من ألف ســنة، وعاش أصحاب الكهف 309 سنوات هجرية، وطار عرش 
سبأ بســرعة الضوء أو هو أقرب، فهو يعني أن هناك أسرارًا في الكون للسرعات الخارقة والتحوالت 

البيولوجية، وأن هناك نبعاً للشباب ال ينضب.

7 ـ طب الفضاء وطب المحيطات:
بعــد أن بدأ التخطيــط إلحياء المريــخ، وبناء مدن قــرب طوكيو على ســطح المحيط من نوع 
X2000 تضم ستين ألف نسمة وتعلو فوق الســحب بارتفاع 4 كم، ومع انفجار السكان بزيادة مليار 
كل 8 إلى 10 ســنوات، فليس المفــر إلى البحر، وحالياً ســوف يصــل قريباً ســكان نيجيريا إلى 
400 مليون نســمة ومصر إلى 200 والســعودية إلى 40 مليوناً من األنام، في صحاري قاحلة وجبال 
 q p o n ﴿ ،جرداء مثل الجراد الزاحف. ولذا فمصير اإلنســان هو من الماء وإليه يعود

v u ts r ﴾ [األنبياء: 30].

وما نعــرف عن البحر هــو أقلّ من 1 ٪ مــن محتواه وكميــة المياه هي ثالثة مــرات أكثر من 
اليابسة، وأحسن الكابتن نيمو حين هرب من اضطهاد اإلنسان إلى عمق البحار واخترع غواصته.

8 ـ أبحاث الدماغ:
بعد فّك الجينوم البشــري اجتمع العلماء في مونتريال الكتشــاف بروتينــات الخلية، وكان نصيب 
ألمانيــا منها بروتينات الدماغ. ومشــكلة الدماغ هو تعقيــده الهائل، من 100 مليــار خلية عصبية، كلّ 
ا يرفع رقم االتصاالت إلى ما فوق الجوجول،  واحدة لها عشرة آالف ذراع للرقص مع بقية النورنات، ِمم
واتصال األعصاب ببعضها يخلق مشــكلة كبيرة من التحدي، فهي تعمل بآليــة كهربية ـ كيماوية، ولكن 
مكان انفراغ نهاية كل خلية بأختها ليست حلوى موحدة من الهدايا، بل لغة تفاهم من أربعين حرفاً للغة 
خاصة كل حرف حمض أميني خاص مثل: الســيروتونين والســيروتوئين وااليبنفرين والدوبامين، وإذا 

كانت لغتنا العربية فيها 28 حرفاً وتنفتح إلى الالنهاية فلنتصور هذه اللغة الكيماوية بأربعين حرفاً.
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وحالياً تجري أبحاث مثيرة جدًا على الدمــاغ في عّدة اتجاهات منها: وصل النورونات بالميكرو 
شــيبس ومحالة تفريغ معلومات الرأس بالكمبيوتر وبالعكس، ويرى العلماء أن طريقة تخاطب البشر 
ا االنفراغ  جدًا بطيئة، من خالل استعمال اللغة وهي في أحسن األحوال ثالثة آالف كلمة بالدقيقة، أم
العصبي المباشــر من الدماغ إلى الكمبيوتر فهو الفتح المبين، وتتم بهــذه الطريقة تبادل األفكار 

بيسر وبسرعة كهرطيسية.
وفي لوزان حالياً يعكف مركرام على مشــروع طموح ســينتهي عام 2015م فــي تركيب الدماغ 
ا دماغ اإلنسان  البشري صناعياً، بعد أن َتّم تركيب دماغ الجرذ بثالث ماليين وحدة ميكروشيبس. أم

.﴾ } | { z ﴿ (نورون) فهو كما قلنا 100 مليار خلية عصبية
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أكاديمي، ورئيس قناة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية
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يجدر بنــا أن نؤكد أنّ الفقه يمثل العنصر األبرز في الدين اإلســالمي، إذ هو المســتنبط من 
ــنة الشــريفة، وال مجال للتردد إزاءهمــا عند كلّ الفــرق وكلّ المذاهب  القــرآن الكريم، ومن الس
اإلســالمية. وقد ســبق ألحد أعالم الفكر في اإلسالم وهو أبو الحســن العامري (380هـ) في كتابه 
ـ «اإلعالم بمناقب اإلسالم»(1) أن رســم الجداول الصالحة لإلبانة عن المعرفة اإلسالمية  الموسوم ب

فجعل لها أقساماً ثالثة:
أولها: المعرفة «المليّة» وقد آثر هذا المصطلح على «الشــرعية» نظــرًا إلى كون الملية إحالة 
إلى الممارسة، وأنّ الشرعية أمارة على الجانب النظري(2). واآللة المستنبطة للعلوم هي اللغة ومنها 

أخذ علم البيان وقد توزعت عنها:
علوم القرآن من قراءات وتفسير وتأويل وعلم أســباب النزول إلى غيرها من الفروع، وقد أبان 
عنها الزركشــي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» كما قال فيها الســيوطي في «اإلتقان في علوم 
القرآن»: «علوم القرآن أفضل العلوم لتعلقها بكالم اهللا. وفضل كالم اهللا على ســائر الكالم كفضل 

اهللا على خلقه». كما في حديث الترمذي.
والعلوم اإلسالمية كلها بما فيها التفسير هي علوم كان القرآن أساسها األصل ومحورها المركز 

التي تدور في فلكه جميع هذه العلوم.

مختار الصحاح، ص 24 - 25، الطبعة الرابعة األميرية، سنة 1334هـ.   (1)
http://www.mmf-4.com/vb/t5023.html انظر: موقع ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية  (2)
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وليس المراد من علوم القرآن المعنى الواسع، بل المراد حسب المصطلح المعروف عند المفسرين 
واألصوليين وهو: «مجموعة البحوث الموضوعية والتاريخية المتعلقة بمعنى القرآن وبمبناه»(1).

ولقد دّونت هذه العلوم في بداية عهد التدوين في القــرن الثاني وكانت البداية بعدد قليل من 
األفراد، ثُم تضاعف العدد إلى العشــرات فبلغت أربعين في القــرن الثامن، وضعف ذلك في القرن 

العاشر وضعفين في القرن الثاني عشر وذكر السيوطي أنها تزيد على ثالثمائة.
وليس هذا العــّد غاية في ذاته فالمجال بقــي رحيباً وهو بحاجة إلى إضافــات من أهل الذكر 
والفكر عمقاً وأفقاً.. وهذا شأن القرآن وهو مفتوح ال تنقضي عجائبه.. إنه كتاب ينطوي على الرموز 

وهي البدايات لكل تأويل بالمعنى العلمي، توقاً إلى إصالح الدنيا والدين.
ولعلوم القرآن أهمية كبيرة تظهر في جوانب كثيرة:

منها أنها وســيلة عملية لحفظ القرآن تجســيماً لقوله تعالى: ﴿ l k j i h g  ـ  1
m ﴾ [الحجر: 9].

ومنها أنها وسيلة لفهم القرآن فهماً عميقاً، فكثير منها ال يخرج عن كونه تفسيرًا موضوعياً،  ـ  2
ومعلوم أنّ التفسير الموضوعي يركز على جزئية ضمن القرآن كله، أي: إنّ دائرة البحث في 
ا يؤدي إلى الكشــف عن أبعاد الموضوع وحقائقه، وتظهر وجوه  الجزئية تتوســع وتتعمق ِمم
اإلعجــاز القرآني في المباني والمعانــي وذاك بيان للناس بالدخول فــي دين اهللا كما قال 

تعالى: ﴿ Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ ÁÀ ﴾ [فصلت: 53].
٭ ومنها: علوم الحديث(2) وفيها علم السند والمتن والرواية والدراية... وقد أثبت ابن قتيبة في 
د  ث الفاصل بيــن الراوي والواعــي»: صنّفه القاضــي أبو محم تأويل مختلــف الحديث» «الُمَحــد»

امهُْرُمزي المتوفى سنة 360هـ. الحسن بن عبد الرحٰمن بن خالد الر
«معرفة علوم الحديث»: صنّفه أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 

405هـ ، لكنه لم يهذب األبحاث، ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب.
«الُمْســتَْخرج على معرفة علوم الحديث»: صنّفه أبو نَُعْيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني المتوفى 
سنة 430هـ ، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن، 

لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضاً.

 http://www.el-houda.org/index انظر: موقع ملتقى أنصار الهدى  (1)
http://majdah.maktoob.com/vb/majdah4901 :انظر: الموقع المخصوص بدراسة عن علم الحديث وأقسامه وأنواعه  (2)
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«الكفايــة في معرفة أصول الرواية»: صنّفه أبو بكر أحمد بــن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
المتوفى ســنة 463هـ ، وهو كتاب حافل بتحرير مســائل هذا الفن، وبيان قواعد الرواية، ويعتبر من 

أجل مصادر هذا العلم.

ـ ، وهو كتاب يبحث  «الجامع ألخالق الراوي وآداب الســامع»: صنفه الخطيب البغدادي ـ أيضاً 
في آداب الرواية كما هو واضح من تســميته وهو فريد في بابه، قيم في أبحاثه ومحتوياته، وَقل فن 
من فنون علــوم الحديث إال وصنف الخطيب فيــه كتاباً مفردًا، فكان كما قــال الحافظ أبو بكر بن 

نقطة: «كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب ِعيال على كتبه».

«اإلْلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الســماع»: صنفه القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
المتوفى ســنة 544هـ ، وهو كتاب غير شــامل لجميع أبحاث المصطلح، بل هو مقصور على ما يتعلق 

بكيفية التحمل واألداء وما يتفرع عنها لكنه جيد في بابه، حسن التنسيق والترتيب.

َث َجْهلُه»: صنفه أبو حفــص عمر بن عبد المجيد الميانجي المتوفى ســنة  ما ال َيَســُع الُمَحــد»
580هـ ، وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة.

ْهَرزُوِري  علوم الحديث أو «مقدمة ابن الصالح»: صنفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحٰمن الش
المشــهور بابن الصــالح المتوفى ســنة 643هـ ، وكتابه هذا مشــهور بين النــاس بمقدمة ابن 
الصالح، وهو مــن أجود الكتب فــي المصطلح، جمع فيــه مؤلفه ما تفرق فــي غيره من كتب 
الخطيب ومن تقدمه، فــكان كتاباً حافًال بالفوائد، لكنه لم يرتبه على الوضع المناســب، ألنه 
أماله شــيئاً فشــيئاً، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء، فكم مــن مختصر له وناظم 

ومعارض له ومنتصر.
«التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشــير النذير»: صنفه محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
المتوفى ســنة 676هـ ، وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث البن الصالح، وهو كتاب جيّد لكنه 

مغلق العبارة أحياناً.
«اإلرشاد»: صنفه أبو زكريا يحيى بن شــرف النووي (676هـ)(1)، وهو مختصر من كتاب «علوم 

الحديث» البن الصالح، ثّم اختصره ثانياً وسماه: التقريب.
«االقتراح في بيــان االصطالح وما أضيف إلى ذلك من األحاديث المعــدودة الصحاح»: تأليف 

تقي الدين بن دقيق العيد (702هـ)(2).

تحقيق ودراسة: عبد الباري فتح اهللا، المدينة المنورة: الجامعة اإلسالمية، 1403هـ (ماجستير).   (1)
دراسة وتحقيق: قحطان عبد الرحٰمن الدوري، بغداد، وزارة األوقاف والشؤون الدينيّة، 1402هـ ، إحياء التراث اإلسالمي.   (2)
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ف الفقهاءُ علَم الفقه  ة وقد َعرن ثم نظر في علم الفقه(1) بوصفه استنباطا من القرآن ومن الس
بأنه: العلم باألحكام الشــرعية عن أدلتها التفصيلة، وأرادوا بهــذا التعريف أن علم الفقه هو العلم 

المتكفل بالبحث عن األحكام الشرعية التي تتعلق بأعمال المكلفين.
ــنة أصًال وهمــا مناط االتفاق بين الفرق اإلســالمية  وعلم الفقه المســتنبط من القرآن والس
والمذاهب الفقهية جملة وأساســاً ومنطلقات وما جرى من االختالف يرجع ألسباب تمّت إلى الواقع 
التاريخي بصالت ليس المجــال للوقوف عندها. ويتســنى أن نحصي مدونة الفقه عــددًا فمن أبرز 

المصنفات الفقهية:
ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ـ  1
عالء الدين أبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ـ  2
أبو بكر عالء الدين محمد بن أحمد السمرقندي: تحفة الفقهاء. ـ  3
شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده أفندي: تكملة فتح القدير. ـ  4
حاشــية ابن عابدين المســمى رّد المحتار على الدر المختار شــرح تنوير األبصار لمحمد  ـ  5

أمين بن عابدين. وهي المصنفات الحنفية وكان لها ميل إلى اعتبار الحياة الحضرية وكان 
الميل لدى علماء الحنفية لمحمد الشــيباني على أبي يوسف ألسباب تتصل بقولة ذائعة في 
الضمير اإلسالمي مؤداها: «إذا رأيتم العالم بباب السلطان فاتهموه» وقد جرت القولة في 
ظروف كان فيها القهر قديماً سائدًا. وال شك في أن القسمة وأصول األراضين من الوحدات 

الفقهية النامية عند األحناف بالقياس إلى نمط الحياة الذي تعامل معه الفقه لديهم.

ومن المدونة الفقهية المالكية:
محمد بن رشد الحفيد القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ـ  1
الدردير: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ـ  2
القرافي: الفروق. ـ  3
سحنون بن سعيد: المدونة لإلمام مالك (رواية). ـ  4
الحطاب: مواهب الجليل شرح مختصر خليل. ـ  5

وميزة الفقــه المالكي أنه قريب ـ كما ذهــب إليه ابن خلدون في المقدمــة ـ من روح البداوة 
ومعناها األصل، والدليل على التقارب بين الفقه المالكي ونمط الحياة البســيط األصل الذي يقوم 

 http://semailekheldi.maktoobblog.com انظر: موقع علم الفقه  (1)



أ. د. كمال عمران 561القسمة وأصول األراضين للفقه العمراني

لديهم على «عمل أهل المدينة»، ولعل هذه الســمات هي التي حملت أبناء شــمال إفريقيا إلى تبني 
المذهــب المالكي، نظرًا إلى التقارب في البيئة وإلى الشــغف الذي كان مــن علماء القيروان على 
االحتذاء حذو النبّي ژ . وال مراء في كون الفقه المالكي كان يراعي في مســألة القســمة وأصول 

األراضين البعد العمراني الالزم للبيئة البدوية (بمعنى األصالة).

وأما الشافعية فكان لهم زاد عظيم من المدونة الفقهية:
الشافعي: األم. ـ  1
أبو بكر السيد البكري: إعانة الطالبين. ـ  2
زكريا األنصاري الشافعي: أسنى المطالب شرح روض الطالب. ـ  3
شهاب الدين أحمد الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. ـ  4
أبو حامد الغزالي: الوجيز في فقه اإلمام الشافعي. ـ  5

لعله مــن البديهي أن نقــول إنّ الفقه الشــافعي وجد في خــالل القرنين الخامس والســادس 
الهجرييــن مرتعاً خصبــاً لتدوين المصنفــات الالزمة لكل مجــاالت الفقه وخاصة منــه الفقه في 

المعامالت والفقه المخصوص باألرض والحياة العمرانية.

وتأتي كتب الفقه الحنبلي ضمن المدرسة الّسنيّة لتزكي ما كتب في المذاهب األخرى:
ابن قدامة: المغني. ـ  1
منصور البهوتي: كشاف القناع من متن اإلقناع. ـ  2
أبو الفرج عبد الرحٰمن بن قدامة: الشرح الكبير على المقنع. ـ  3
ابن قدامة: الكافي في فقه أحمد. ـ  4
المرداوي: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف. ـ  5

هل من شك في العالقة بين منطلقات الفقه الحنبلي والبيئة التي عرفها اإلمام أحمد بن حنبل، 
وقد عرفت شــوكة للمعتزلة فرضت القول بخلــق القرآن فجاء الفقه الحنبلي رّد فعل شــديد، ولعل 
الســمة تواصلت بعد ابن حنبل نظرًا إلــى الظروف التي عرفهــا الفقهاء وكانوا علــى أبواب عصر 

التقليد وكثير منهم عاش فترات التقليد ذاتها.
لعل كتب الفقه اإلباضي(1) هي أبرز المصنفات التي وجدنا فيها مادة القسمة وأصول األراضين، 
وقد وقفنا َعلَى مصنّف مهّم للشــيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الفرســطائي النفوسي 

http://ar.wikipedia.org/wiki  (1)
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«القســمة وأصول األراضين»(1)، وفيه تدقيقات جليلة تنم عن تفقه في الدين وعن تقدير للعمارة في 
اإلسالم ما زالت بحاجة إلى التفكيك والتحليل، إذ فيها من الرؤى ما يزيد الثقافة اإلسالمية تمكناً 

ويعطيها مجاالت عند التعريف بها لدى «اآلخر» عظيمة.
ثُم أشار أبو الحسن العامري إلى علم أصول الفقه وإلى علم الكالم لينهي قائمة العلوم الملية. 

ونظر في العلوم العقلية أو الحكمية وجعلها نوعين:
النوع األول: علوم الطبيعة وآلتهــا الرياضيات. والنوع الثاني: علوم اإللٰهيّات وآلتها المنطقيات. 

كما جعل الصنف الثالث من المعرفة مذموماً، وهي من قبيل الطلسمات والتنجيم والسحر.
إن اإلبانة عــن علم الفقه وما فيه من جزئيات ناجم عن اســتعداد المســلمين لعبادة اهللا على 

الوجه األكمل نـهًال من ُسنّة النبّي ژ .

٭ ٭ ٭
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يمثل هذا القســم من مادة الفقه الواســعة أنموذجاً جامعاً لصفة الفقه، وهي العلم الدقيق في 
األحكام من ناحية والبعد العمراني نظرًا إلى الصلة بين الجانبين، ولعل العقل البشــري غير قادر 
على أن يستوعب الســّر الكامن في مدى التوفيق لدى الفقهاء في استنباط األحكام من النّص، وفي 
إجراء القواعد الفقهية على الواقع العمراني بالشــكل الذي يتيح ألي إنســان أن يجد المجال ممكناً 
لعملية اإلنتاج، وليسعى في األرض صالحاً، وهل لغير الفقه من سبيل إلى تأصيل المبرات في سلوك 

اإلنسان؟ ولهذه المقدمة الوجيزة وظيفة في اإلبانة عن «عظمة الفقه اإلسالمي».
ولعل السؤال الممّض في هذا السياق: إلى أي مدى يدرك المسلمون اليوم هذا الموروث الفقهي 
الذي رفع المجتمعات اإلسالمية قديماً، وما زال قادرًا على إثراء الثقافة اإلسالمية إلى يوم يبعثون؟

ولنا أن نضيف بعض اإلضافة بالقياس إلى البعد العمراني انطالقاً من الرمزية التي حبت بها 
الهجرة النبوية الشــريفة هذا البعد. ألم يعلن النبّي ژ بتســمية يثرب المدينة منطلقات جّمة بها 
شــّرع للعمران فوق األرض؟ وأي عمران هو؟ أليســت النظــم المعمارية رموزًا لإلنســان؟ ألم يقم 
النبّي ژ المســجد الجامع في قلــب المدينة؟ ألــم ينهل الصحابة من المســجد أســس العقيدة 
والشريعة؟ ألم ينشئ المسلمون حول المسجد الجامع األسواق، وفيها تصريف لما نهلوا من المسجد 

وهو: كتاب في العمارة اإلسالمية، من تحقيق وتعليق وتقديم: د/محمد صالح ناصر والشيخ بكير بن محمد الشيخ بلحاج.   (1)
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في المعامالت وفي أخطر مكان لها وهو الســوق؟ ألم ينشئ المســلمون البيوت بعد األسواق تمهيدًا 
للســلوك العائلي بعد الســلوك االجتماعي؟ ألم ينهجوا المدن اإلســالمية على نحو المدينة المنورة 
كالشــأن في دمشــق وبغداد والقيروان وفــاس وقرطبة والقاهـرة وكالعواصم اإلســالمية اســتلهاماً 

للتصرف في األرض قسمة وأصوالً وتعميرًا؟
ومن األبواب التي خاض فيها علماء اإلسالم قسمة األرض وأصول األراضين:

تعريف لفظ األرض: األرض مؤنث، وهى اسم جنس، وهى الكرة السيارة التي عليها الناس(1).
ــنة) حسب  أرض العشـــر واألرض الخراج: آثرنا أن نتعقب المدونة الفقهية (لمذاهب أهل الس

األبواب المتصلة بالقسمة وأصول األراضين:

أ ـ مذهب الحنفية:
قال أبو يوسف في كتاب الخراج: «كل أرض أســلم أهلها وهي من أرض العرب أو أرض العجم 
فهي لهم، وهي أرض العرب بمنزلة المدينة حين أســلم عليها أهلها، وبمنزلة اليمن، وكذلك كل ما 
ال يقبل منه الجزية وال يقبل منه إال اإلســالم أو القتل من عبدة األوثان من العرب، فأرضهم أرض 
عشــر وإن ظهر عليها اإلمام؛ ألن رســول اهللا ژ قد ظهر على أرض من أرض العرب وتركها، فهي 
أرض عشر حتى الساعة، وأيما دار (أي: إقليم) من دور األعاجم ظهر عليها اإلمام وتركها في أيدي 
أهلهــا فهي أرض خــراج، وإن قدمهــا بين الذيــن غنموها فهي أرض عشــر. أال تــرى أن عمر بن 
الخطــاب ƒ ظهر على أرض األعاجم وتركها في أيديهم فهــي أرض خراج، وكل أرض من أراضي 
األعاجم صالح عليها أهلها وصاروا ذمة فهي أرض خراج(2). وفــي الجامع الصغير: كلّ أرض فتحت 
عنــوة فوصل إليها ماء األنهار فهي أرض خراج، وما لم يصل إليها ماء األنهار واســتخرج منها عين 
فهي أرض عشر؛ ألن العشر يتعلق باألرض النامية ونماؤها بمائها، فيعتبر السقي بماء العشر أو بماء 
الخراج، ومن أحيــا أرضاً مواتاً فهي عند أبي يوســف معتبــرة بحيزهـا؛ فإن كانــت من حيز أرض 
الخراج فهي خراجية، وإن كانت من حيز أرض العشــر فهي عشــرية، وقال محّمــد: إن أحياها ببئر 
حفرها أو بعين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو األنهار العظام التي ال يملكها أحد فهي عشرية، 
وكذا إذا أحياها بماء الســماء، وإن أحياها بمــاء األنهار التي احتفرها األعاجــم فهي خراجية كما 

ذكرنا من اعتبار الماء، إذ هو السبب للنماء»(3).

شرح األزهار، 48/1 - 49.   (1)
كتاب الخراج ألبي يوســف، ص 39، فصل حد أرض العشــر من أرض الخراج، الطبعة األولى بالمطبعة األميرية بمصر،   (2)

سنة 1302هـ. 
الهداية، ج 4 ص 358.   (3)
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ب ـ مذهب المالكية:
قال في الشرح الصغير للدردير(1): «ووقفت األرض غير الموات من أرض الزراعة والدور بمجرد 
االســتيالء عليها وال يحتاج وقفها لصيغة من اإلمام، وال لتطييب أنفس المجاهدين بشيء من المال، 
وال يؤخذ للدور كراء، بخالف أرض الزراعة، وفائدة وقف الدور أنها ال تباع وال يتصرف فيها تصرف 
المرق، وهذا ما دامت باقية بأبنيتها التي فتحت عليها؛ فإن تهدمت وجدد فيها بناء جاز بيعها وهبتها 
واألخذ بالشفعة كما هو اآلن بمصر ومكة وغيرها، وأما الموات فال كالم ألحد عليها، ومن أحيا منها 
شــيئاً فهو له ملكاً كأرض مصر والشــام والعراق هي: كل ما فتحت عنــوة، والواجب في هذه األرض 
الخراج؛ ألنها خراجية. وغير الخراجية ـ أي: العشرية ـ هي أرض الصلح التي أسلم أهلها بغير قتال. 

وأرض الموات كأرض الجبال والبراري مثًال، وهي: كل أرض ال اختصاص ألحد عليها(2).
قال القرافي: الخراج نوعان، ما وضعه عمر ƒ على أرض العراق لما فتحها عنوة وقسمها بين 
المســلمين، ثم رأى أن ينزلوا عنها؛ لئال يشــتغلوا بالجهاد فتخرب أو تلهي عن الجهاد، فنزل عنها 
بعضهم بعوض وبعضهم بغير عوض، وضرب الخراج عليها ووقفها على المســلمين. والنوع الثاني: ما 
يصالح به الكفار على أراضيهم فتكون كالجزية بإســالمهم بخالف األول، وكذلك الحكم في أرض 
العنوة كلها أنها توقف على المسلمين وتترك بيد أهلها ليعملوا فيها، فإذا أسلموا لم يسقط الخراج؛ 

ألنه أجرة واألرض للمسلمين(3).

ج ـ مذهب الشافعية:
قال في كتاب األنوار لعمل ألبرار: «يجب العشر مع الخراج في الخراجية، وهي أن يفتح اإلمام 
بلدة عنوة ويقسمها بين الغانمين ثم يعوضهم عنها ويقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجاً كما 
فعله عمر ƒ بســواد العراق. أو يفتح بلدة صلحاً على أن تكون األرض لنا ويســكنها الكفار بخراج 

معلوم فاألرض فيء والخراج أجرة(4).

د ـ مذهب الحنابلة:
قال في كشاف القناع: «األرض على ثالثة أضرب لالســتقراء، أحدها: ما فتح عنوة، أي: قهرًا 
أو غلبة، وهو شــرعاً: ما أجلى عنها أهلها بالســيف، فيخير اإلمام تخيير مصلحة فيلزمه أن يفعل ما 

الهداية، ج 4 ص 360 على هامش فتح القدير بالمطبعة األميرية، سنة 1360هـ.   (1)
161/1 وما بعدها شرح بلغة السالك مطبعة مصطفى البابي الحلبي.   (2)

بلغة السالك على الشرح الصغير، 213/1.   (3)
األنوار لعمل األبرار، 128/1، 139 المطبعة الميمنية، ص 1310. انظر: عشر وخراج.   (4)
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يراه اإلمام أصلح؛ ألنه نائب للمسلمين فال يفعل اإلمام ما فيه صالحهم بين قسمتها على الغانمين؛ 
ألنه ژ قســم نصف خيبر بين الغانمين ووقف نصفها لنوائبه وحوائجه(1) فتملك األرض التي فتحت 
عنوة وقســمت بين الغانمين بقســمها، وال خراج عليها؛ ألنها ملك الغانمين، وال خراج أيضاً على ما 
أســلم أهله عليه كالمدينة أو صولح أهله، علــى أن األرض لهم كأرض اليمــن والحيرة وبانقيا، أو 

أحياه المسلمون كأرض البصرة في ذلك ال خراج عليها؛ ألنها أرض عشرية.
وبين وقفها للمســلمين بلفظ يحصل به الوقف، كما وقف عمر الشــام ومصر والعراق وسائر ما 
فتحه وأقره الصحابة على ذلك، ويضرب عليها اإلمام بعد وقفها خراجاً مســتمرًا يؤخذ ممن هي في 

يده من مسلم ومعاهد يكون أجرة لها؛ ألنها تكون أرضاً خراجية.
الضرب الثاني: ما جال عنها أهلها خوفاً وفزعاً وظهراناً عليها فتصير وقفاً بنفس الظهور عليها 
قال في اإلنصاف: هذا المذهب وعليه األصحاب؛ ألنها ليســت غنيمة فتقســم فيكــون حكمها حكم 

الفيء، أي: للمسلمين كلهم فال تكون خراجية.
ا اصطلحوا عليه من األرض وهو ضربــان: أحدهما: أن يصالحهم اإلمام أو  الضرب الثالث: ِمم
نائبــه على أن األرض لنا ونقرها عنهــم بالخراج؛ فهذه األرض تصير وقفاً بنفــس ملكنا لها كالتي 
قبلها، ويكون خراجها أجرة لهـا ال تســقط بإســالمهم، ويؤخذ الخراج منهم وممن انتقلت إليه من 
مسلم ومعاهد كســائر األجر، وما كان في أرض الخراج من شجر وقت الوقف فثمره المستقبل لمن 
تقر بيده األرض، فيه عشــر الزكاة، قال في اإلنصاف: هذا الصحيح من المذهب. والضرب الثاني: 
ا صولحــوا عليه: أن يصالحهم اإلمام أو نائبه على أن األرض لهــم ولنا الخراج عنها، فهو صلح  ِمم

صحيح ال مفسدة فيه؛ فهذه ملك ألربابها وتصير دار عهد خراجها.
كالجزية التي تؤخذ َعلَى رؤوســهم ما دامت بأيديهم، إن أسلموا سقط عنهم؛ ألن الخراج الذي 
ضرب عليها ِإنَما كان ألجل كفرهم تســقط بإســالمهم كالجزية وتبقى األرض ملكاً لهم بغير خراج 
يتصرفون فيها كيف شــاؤوا، كما لو انتقلت هذه األرض إلى مســلم فإنه ال خراج عليه، وال يســقط 
خراجها إن انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح؛ ألنه بالشــراء رضي بدخوله فيما دخل عليه البائع 

فكأنه التزمه»(2).

٭ ٭ ٭

رواه أبو داود من حديث سهل بن أبي خثعمة.   (1)
نة المحمدية، سنة 1366هـ.  كشاف القناع، 686/1 - 691، طبع مطبعة أنصار الس  (2)
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أ ـ مذهب الحنفية:
يرى الحنفية أنه إذا أراد شــركاء قسمة أرض بينهم فإن أقروا بالملك مطلقاً عن سبب االنتقال 
قســم بإقرارهم، ويذكر القاضي في محضره أن قســمه بإقرارهم ولم يقض علــى أحد منهم، وإن 
أقروا بالملك بســبب الميراث فال حســم عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة على موت المورث وعلى 

عدد الورثة، وعند الصاحبين يقسم بينهم بإقرارهم(1).
ويرى الحنفية أيضاً أنه إذا كانت أقرحة متعددة متفرقة مشــتركة قســم كل قراح على حدة 
على الرأي الراجح في المذهب؛ ألن العبرة للمعنى وهو المقصود ويختلف ذاك باختالف البلدان 
والمحال والجيــران والقرب إلى الماء اختالفاً فاحشــاً؛ فــإذا لم تختلف اختالفاً فاحشــاً جاز 
قسمتها على الوجه الذي يراه القســام عادالً. وإذا كانت األرض بناء قســمت بطريق الرّد على 
الرأي الراجح، وهو أن يرّد على شــريكه بمقابلة البناء ما يســاويه من العرصة، وإذا بقي فضل 
 ولم يمكن تحقيق التسوية بأن كان ال تفي العرصة بقيمة البناء فحينئذ يرّد للفضل دراهم؛ ألن
الضرورة في هذا القدر فال يترك األصل ِإال بها إن قســم وألحدهم مسيل في نصيب اآلخر، أو 
طريق لم يشترطه في القســمة، فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه ليس له حق المرور في 
طريق اآلخر؛ ألنه أمكن تحقيق معنى القســمة من غير ضرر بأن ال يبقى لكل واحد منهما تعلق 
بنصيب اآلخر بصرف الطريق والمســيل إلى غيره فال تدخل فيه الحقوق، وإن شــرطت وإن لم 

يمكن فسخت القسمة(2).

ب ـ مذهب المالكية:
يرى المالكية أن قسمة العقار بالقيمة ال بالمساحة إن اختلفت أجزاء المقسوم، فإن اتفقت لم 
يحتج لتقويم بل يقسم مساحة، وأفرد في قسمة القرعة كل نوع على حدة، بمعنى أنّه ال يضم لغيره 

في القسم، فال يجمع بين نوعين وال بين صنفين صاعدين بل كل نوع على حدة(3).

ج ـ مذهب الشافعية:
تذهب إلى أن األرض إن كانت مشــتبهة األجزاء؛ أي: متســاوية في القوة والضعف وليس فيها 
نحو زرع فتقســم وحدها ولو إجبارًا، فإن كان فيها زرع لم تصح قسمته وحده، وال قسمتهما معاً إال 

البدائع، ج 7 ص 23 وما بعدها.   (1)
فتح القدير وبهامشه العناية، ج 8 ص 13، 17.   (2)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 3 ص 440 - 442.   (3)
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أن يكون فســيًال لم يبد صالحه فتجوز قســمته معها بالتراضي، وتقســم باألجــزاء فيجبر الممتنع 
عليها، إذ ال ضرر عليه فيها، وإذا كانت األرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة اإلنبات وقرب الماء 

تعدل السهام بالقيمة.
وإذا كانــت بينهما أرض مختلفــة األجزاء بعضها عامــر وبعضها خراب أو بعضهــا قوّي واآلخر 
ضعيف، أو بعضها شــجر وبناء وبعضها يباب، أو بعضها يســقى بالســيح وبعضها بالناضح (البعير 
ا بمراعاة  يستقى عليه) روعيت التسوية بين األنصباء بقدر اإلمكان إما بقسمة كل جزء على حدة، وإم

القيمة(1) على تفصيل في ذلك.

د ـ مذهب الحنابلة:
وقد وافق الحنابلة الشــافعية فيما إذا كان في أحد جوانب األرض بئر وفي اآلخر شــجرة حيث 

تعدل بالقيمة ويرد لمن كان نصيبه ال يعادل اآلخر ما يقع به التعادل(2).

هـ ـ مذهب اإلباضية:
إذا كانــت األصول في محل واحد جازت قســمتها اتفاقاً إن انقســمت على أقلّ األجزاء انقســاماً 
معتبرًا، بأن يكون صاحب الجزء األقلّ ينتفع بجزئه فيما اعتبر من االنتفاع في ذلك المشترك، وإن لم 
يكن في حلّ واحد أو لم يتساووا في االنتفاع أو كان صاحب األصل ال ينتفع فقد اختلفت فيها اآلراء(3).
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مذهب الحنفية في ما يتعلق بالتصرف في األرض وما يتبعها:
جاء في الهداية: ومن باع أرضاً دخل ما فيها من النخل والشجر وإن لم يسمه؛ ألنه يتصل بها 
للقرار فأشــبه البناء، وال يدخل الزرع فــي بيع األرض إال بالتســمية؛ ألنه متصــل بها لالنفصال 
والجذاذ فشــابه المتاع الــذي فيها(4). وجاء في فتــح القدير: وال يدخل الشــرب والطريق في بيع 
األرض والــدار إال بذكر الحقوق، وكذا في اإلقرار والصلح والوصيــة وغيرها ويدخالن في اإلجارة 
والرهن والوقف والقســمة؛ ألنها تعقد لالنتفاع وال انتفاع بدونهما، بخــالف البيع فإنّه يعقد لملك 

الرقبة فقد يراد به االنتفاع بـالـتجارة(5).

قليوبى وعميرة، ج 4 ص 315 - 317. والمهذب للشيرازي، ج 2 ص 325 - 331، طبع دار الكتب العربية.   (1)
المعنى، ج 11 ص 501 وص 502 طبع المنار، سنة 1348هـ.   (2)

شرح النيل، 357/5 وما بعدها.   (3)
الهداية مع فتح القدير، 98/5 - 99، ط1، المطبعة األميرية، سنة 1316هـ.   (4)

المرجع السابق، 98/5، الطبعة السابقة.   (5)
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وقال في شرح العناية على الهداية(1): مســائل هذا الباب مبنية على قاعدتين: إحداهما: أن كل 
ما هو متناول اســم المبيع عرفاً دخل في البيع وإن لم يذكر صريحــاً. والثانية: أن ما كان متصًال 

بالمبيع اتصال قرار كان تابعاً له في الدخول.

:âØbh  GPEG  ¢VQC’G  ™Ñàj  Ée

جاء في فتح القدير(2)، ويجوز وقف العقار وهو األرض مبنية كانت أو غير مبنية، ويدخل البناء 
في وقف األرض تبعاً فيكون وقفاً معها، وفي دخول الشــجر روايتان. قال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة 
ببقرها وأكرتها وهم عبيده جـــاز (واألكرة الحراثون)، وكذا آالت الحراثــة إذا كانت تبعاً لألرض 
تجوز؛ ألنها تبع لألرض في تحصيــل ما هو المقصود منهـا، وقد ثبت مــن الحكم تبعاً ما ال يثبت 
مقصودًا كبيع الشــرب والطريق ال يجوز مقصودًا ويجوز تبعاً، ومحمد مع أبي يوســف فيه؛ ألنه لما 

جاز أفراد بعض المنقول بالوقف عنده فتجويزه تبعاً للعقار أولى.

وذكر في أحكام الوقــف لهالل: إذا وقف أرضاً وفيها ثمرة قائمــة أو غلة فهي للواقف دون 
الفقراء؛ ألن الغلة القائمة ال تدخــل تبعاً لألصل، ويدخل فيه النخل القائم والشــجر، وكل ما 
يدخل في البيع يدخل في الوقف، ولو كان فيها نقض منقوض أو نخل فهو للورثة إن كان الوقف 
بعد وفاة الواقــف، ولو وقف أرضاً ولها حصة ما في نهر أو شــرب أو طريق أو مغيض فالقياس 
عندنا أن يكون الوقف على ما أطاقت الحدود خاصة دون ما ســوى ذلك، واستحسن هالل جعل 
ما كان لها من حق موقوفاً مثلها، وال يدخل الشيء المنقوض والنخل المضروب والثمرة القائمة 

وقت العقد(3).
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جاء في بدائع الصنائع: ولو اســتأجر األرض مع الشــرب جاز تبعاً كما في البيع، ولو استأجر 
أرضاً ولم يذكر الشــرب والمســيل أصًال فالقياس أن ال يكون الشرب والمســيل كما في البيع وفي 
االستحسان كان له ويدخالن تحت إجارة األرض من غير تســميته نصاً لوجودها داللة؛ ألن اإلجارة 
تمليك المنفعة بعوض، وال يمكن االنتفاع باألرض بدون الشــرب فيصير الشرب مذكورًا بذكر األرض 

داللة بخالف البيع؛ ألن البيع تمليك العين والعين تحتمل الملك بدونه(4).

فتح القدير، 97/5.   (1)
المرجع السابق، 48/5 و ص 49، الطبعة السابقة.   (2)

إحكام الوقف لهالل، ص 286 - 289، الطبعة األولى مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر أباد، ســنة 1355هـ. انظر: تفصيل   (3)
موضعه في مصطلح وقف. 

بدائع الصنائع للكاساني، ج 6 ص 190، الطبعة األولى، سنة 1328هـ ، باب الشرب. انظر: مصطلح «إجارة».   (4)
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مذهب المالكية:
قال في الشــرح الصغير للدردير: ويتناول العقد على األرض البناء والشــجر من بيع أو رّص، 
وكذا الهبة والصدقة والوقف، فمن اشــترى أرضاً وفيها بناء أو شــجر لم يذكر حين شــراء أرضها 
دخًال في بيع األرض إال لشرط أو عرف يقضي بخالف ذلك فيعمل به، وتناولت األرض إذا بيعت أو 
رهنت البذر الــذي لم ينبت فيدخل في بيعهــا، وال يتناول بيع األرض الــزرع الظاهر عليها بل هـو 
لبائعهم ِإال لشرط أو عرف، وال تتناول األرض مدفوناً بها من رخام وعمد وحلي ونقد وغير ذلك بل 

هو لمالكه بال خالف(1).
وقال في حاشــية الدســوقي: من اكترى أرضاً أو دارًا فيها شــجر خمر لم يبد صالحه يجوز 
لذلك المكتري اشتراط دخول الشجر عقد الكراء إن كان الكراء وجيبة وكان طيب الثمر في هذه 
اإلمارة، وكانت قيمة الثمر الثلث فأقل بالتقويم، وأن يكون اشتراط دخولها ألجل دفع الضرر، فإن 
تخلف شــرط من هذه األربعة فال يجوز اشــتراط دخوله في عقد الكراء، فإن اشترط دخوله فسد 
العقد، أما لو كان قد بدا صالحه وقت العقد جاز اشتراط دخوله مطلقاً ولو كانت قيمته أكثر من 
الثلث؛ ألنه بيع وإجارة لكونه مستقًال. وأما الزرع فال يجوز إدخاله إال إذا نقص عن الثلث مع بقية 
الشروط ال أن قيمته ثلثاً فقد شددوا في اشــتراط دخوله في عقد اإلجارة كما شددوا في مساقاته 
حيث اعتبروا فيها شروطاً لم تعتبر في مســاقاة األصل، فإن أكريت مشاهرة لم يجز إدخال شيء 

ال من الثمر وال من الزرع(2).

مذهب الشافعية:
جاء في أدنى المطالب: اللفظ المتناول غيره في عقد البيع ســتّة: األول: األرض ومثلها البقعة 
والســاحة والعرصة، فإن باعها أو رهنها بما فيها من أشجار وأبنية دخلت في العقد ولو بقوله بعتك 
أو رهنتك األرض بما فيها أو عليها أو بها أو بحقوقها، وإن استثناها كبعتك أو رهنتك األرض دون ما 
فيها لم تدخل في العقد، وإن أطلق كبعتك أو رهنتــك األرض دخلت في البيع؛ ألنها للثبات والدوام 
في األرض فأشــبهت جزأهــا فتبعتها كما في الشــفعة ويؤخذ منــه تقييد األشــجار بالرطبة فتخرج 
اليابســة. وقد صرح به ابن الرفعة والسبكي كسقفها يقســم إن عرش عليها عريش العنب ونحوه أو 
جعل دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع ال في الرهن؛ ألن البيع قوي ينقل الملك 
فيســتتبع بخالف الرهن، ومن ثم كان الوقف والهبة كالبيع كما اقتضــاه كالم الرافعي، وفي معنى 
ذلك الصدقة والوصية ونحوهما. وال يدخل في بيع األرض مســيل الماء وشــربها بكســر الشين أي 

الشرح الصغير للدردير، ج 3 ص 76 - 77.   (1)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4 ص 21 طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي.   (2)
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نصيبها من القناة والنهر المملوكين حتى يشــترطه كأن يقول بحقوقها والمراد الخارج من ذلك عن 
األرض أما الداخل فيها فال ريب في دخوله نبّه عليه السبكي بخالف ما لو اكتراها لزرع أو غراس، 
فإنّ ذلك يدخــل(1)، وما يتكرر ثمره في ســنتين فأكثر كالقطن الحجازي والنرجــس أو يجد مرارًا 
كالكرات والنعناع والقصب الفارســي والقت، فاألصول فيه كالشــجر فتدخل في بيع األرض والثمرة 
الظاهــرة للبائع فال تدخل بخالف الكامنة لكونها كجزء من الشــجر فدخلــت معها في بيع األرض 
المشــتملة على ما يجز مرارًا للبائع بخالف غير الموجودة(2). والبــذر الكامن في األرض يدخل في 

بيعها ما يدوم وتدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في األرض في بيعها(3).
قال في تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف(4): من وقف بستاناً بحقوقه دخل شجره وكل 
متصل به كالبيــع إال الثمار فان وقفها غير جائز وهــذا إذا كان مؤبرًا ويؤخذ منــه قوله كالبيع أن 
المراد بالشجر الرطب المغروس كما تقدم في البيع، أما اليابس أو المقلوع فال يدخل؛ ألنه ال يراد 
الدوام كما مرحوا به، ولو وقفــه ولم يقل بحقوقه دخل فيه ما ذكر أيضاً، أو وقفه بدون حقـوقه لم 
يدخل شيء من ذلك فالحامل أن ما يدخل في البيع يدخل في الوصف وما ال فال كما اقتضاه كالم 
الرافعي وصــرح به غيره، وفي البحر ال يدخل في وقف البســتان الرقيق والثيــران. وقال في مغني 
المحتاج: سئل السبكي عن رجل وقف أرضاً بها أشجار موز والعادة أن شجر الموز ال يبقى أكثر من 
سنة فزالت األشجار بعد أن نبتت من أصولها أشجار ثم أشجار على مر الزمان؛ فأجاب بأن األرض 
وما فيها من أصول الموز وفراخه وقف، وما نبت لمجد ذلك من الفراخ ينســحب عليه حكم الوقف 

وال يحتاج إلى إنشاء وقف(5).
وجاء في أســنى المطالب(6): لو اســتأجر أرضاً للزراعة ولها شــرب معلوم لم يدخل شربها في 
العقد إال لشــرط أو عرف مضطر، فإن اضطــرب العرف بأن كانت تكرى وحدها تارة ومع الشــرب 
أخرى أو استثنى الشرب لم يصح الضطراب العرف في األول وكما لو استثنى ممر الدار في بيعها في 

الثاني إال إن وجد شرب غيره فيصح مع االضطراب، واالستثناء لزوال المانع باالغتناء عن شربها.

مذهب الحنابلة:
وإذا باع أرضاً أو بستاناً أو رهن أرضاً أو بستاناً أو أقّر بأرض أو بستان أو أوصى بأرض أو بستان 
أو أوقفه أو أصدقه في نكاح دخــل أرض وغراس وبناء ولو لم يقل بحقوقهــا؛ ألنها من حقوق األرض 

أسنى المطالب، ج 2 ص 95، باب بيع األصول والثمار، الطبعة الميمنية، سنة 1313هـ.   (1)
المرجع السابق، ج 2 ص 96، الطبعة السابقة.   (2)

المرجع السابق، ج 2 ص 97 - 98، الطبعة السابقة.   (3)
ورقة رقم 25 نسخة بقلم معتاد رقم خصوصي 709 مكتبة األزهر.   (4)

مغني المحتاج، ج 2 ص 367 المكتبة الحجازية باإلسكندرية.   (5)
الطبعة السابقة، ج 2 ص 419.   (6)
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ويتبعان األرض لكل وجه؛ ألنهما يتخذان للبقــاء، وليس النتهائها مدة معلومة، بخالف الزرع والثمرة، 
وفي مسألة البستان؛ ألنه اسم لألرض والشــبر والحائط بدليل أن األرض المكشوفة ال تسمى به فإن 
قال: بعتك هذه األرض وثلث بنائها أو بعتك هذه األرض وثلث غراســها ونحوه كالربع لم يدخل البيع 
من البناء والغراس إال الجزء المســمى. وكذلك لو قال: بعتك نصف األرض وربع الغراس لم يتناول 
البيع من غراس النصف ســوى الجزء المســمى معه ويدخل ماء األرض المتبقية تبعــاً لها بمعنى أن 
المشــتري يصير أحق به البائع ال أنه يملكه إذ ال يملك إال بالحيازة، وإن كان في األرض المبيعة زرع 
يجز مرة بعد أخرى كالرطبة (بفتح الراء) القضة والبقول كالنعناع والشمر والكراث وسواء كان الزرع 
ا يبنى في األرض ســنة كالهندبا أو أكثر من ســنة كالرطبــة، أو كان باألرض زرع تتكرر  المذكور ِمم
ثمرته كالقثاء والباذنجان أو كان باألرض ال يتكرر زهره كبنفســج ونرجـس وورد وياســمين ونحوها، 
فاألصول من جميع ذلك للمشــتري؛ ألنه يراد للبقاء أشبه الشــجر أوراقه وغصونه فهو كورق الشجر 
وأغصانه للمشتري؛ ألنه من أجزائها والجزة واللقطة الظاهرتان والزهر الظاهر للبائع إال أن يشترطه 
المبتاع، وإن كان فيها زرع ال يحصد إال مرة نبت أو ال كُبر وشعير لم يدخل إن لم يشترطه مشتر ولو 
كان في األرض المبيعة بذر فإن كان أصله يبقى في األرض كالنوى وبذر الرطبة فحكمه حكم الشــجر 
علقت عروقه أو ال إذا أريد به الدوام في األرض. وان لم يرد به الدوام بل النقل ويســمى الشــتل إذ 
كان أصله ال يبقى في األرض فكزرع. ولو باع األرض بما فيها من البذر صّح البيع فيدخل البذر تبعاً. 
ويتناول البيع مــا كان في األرض من الحجارة المخلوقة أو كان مبنياً كأساســات الحيطان المنهدمة، 

واآلجر المتصل باألرض وحكم الهبة والرهن والوقف واإلقرار والوصية بدار حكم بيعها(1).
وفي كشــاف القناع: يلزم المؤجر مــع اإلطالق ـ أي إطــالق ـ عقد اإلجارة كل مــا يتمكن به 
ا جرت به عادة وعــرف ويلزمه إزالة ثلج عن أرض مؤجــرة ولو كان الثلج  المســتأجر من النفع ِمم

حادثاً بعد اإلجارة ليتمكن المستأجر من االنتفاع(2).
وقال في المحّرر: على رّب األصل ما فيه حفظه كســد الحيطان وإنشــاء البحار والدوالب وما 

يديره من آلة ودابة(3).

مذهب اإلباضية:
جاء في شــرح النيل: ومن باع أرضاً أو أوصى بها أو وهبها أو أخرجها من ملكه بوجه ما وفيها 
نخل وشجر ولم يقل: كل ما فيها وال وما فيها فهل يدخل ذلك بقوله بعتها كلها أو أوصيت بها كلها 

نة المحمدية، سنة 1366هـ.  كشاف القناع، ج 3 ص 225 إلى ص 228، الطبعة السابقة، باب بيع األصول والثمار طبع مطبعة أنصار الس  (1)
المرجع السابق، ج 4 ص 14، 15، الطبعة السابقة.   (2)

نة المحمدية، سنة 1369هـ.  المحرر، ج 1 ص 355 طبع مطبعة أنصار الس  (3)
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ونحو ذلك، أي: يدخل بزيــادة كلها ما فيها أو بعتها وما فيها أو بكلهــا وكل ما فيها وهو الصحيح 
قوالن، وظاهر كالمه أنّه إن لم يقل كلها ولم يقل وما فيها لم يدخل ذلك إجماعاً وليس كذلك بل 
فــي دخوله خالف، والحق عــدم الدخول، ويخلّ ذلك فــي البيع بلفظ فدان وقطعة وبســتان وجنة 
وحديقة ونحو ذلك وإن بال ذكر (وما فيهــا) ال كالبيع بلفظ أرض ال يدخل فيه ذلك بال ذكر (وما 
فيها) ونحو ذلــك على أحد القولين؛ ألن لفظ الفدان والقطعة والجنان والبســتان ونحوهن اســم 
لألرض بما فيها(1). وقال أيضاً: فيما يتبع ما يشــتمله اسمه ويفســد إن نزع منه اتفاقاً كأرض وما 
ا نبت من نوى النخلة وهي ورقة النخل  نبت فيها من حب شجر ونوى تمر فلمشتريها ما له سعف ِمم
والنوى، وما ال ســعفة له بأن خرجت لــه عروق ولم ينبت علــى األرض فهو لــه باألولى، وما له 
سعفتان فصاعدًا للبائع وقيل لمشتري األرض ما لم يدر عليه ليف وما دار عليه ليف فللبائع. وقيل: 
للمشــتري ما لم يتمر من النوى ولو دار عليه ليف وللبائع ال أتمر، ولمشــتري األرض من الشجر 
شــجر التين والزيتون والخوخ ما له ورقة وقيل ما له ورقتان وقيل ما لم يتمر وللبائع ما فوق ذلك 
وقيل ليس للمشتري في النخل والشجر شــيء ولو لم تكن إال سعفة أو ورقة، وإن قال بعت األرض 
وما فيها دخلت الشــجرة والنخلة ولــو أتمرتا، وما نبت من ودي ـ صغار الفســيل ـ من أصل نخل 
فلمشــتري نخلة ما خرج من أصلها ولــم يحط به ليف، وللبائع ما أحاط به ليف، ولمشــتريها، ما 
خرج مــن أصلها ولم يتمــر وللبائع ما أتمر، وما ثبــت للبائع من ذلك كله فلــه تركه في موضعه 
وحوضه(2). وكراء الماء القوي يتبع األرض وتزرع منه فهو تابع ككرائها فكراؤها هو كراؤه، ولذا لم 

يذكروه وذكروا األرض وحدها(3).

¢VQC’G  äGƒ```e

مذهب الحنفية:
جــاء في بدائع الصنائع(4): هــي أرض خارج البلد لم تكن ملكاً ألحــد وال حقها له خاصاً، فال 
يكون داخل البلد موات أصًال، وكذا ما كان خارج البلدة مــن مرافقها محتطباً ألهلها أو مرعى لهم 
ال يكون مواتــاً؛ ألن ما كان مــن مرافق أهل البلدة فهو حــق أهل البلدة كفنــاء دارهم، وفي ظاهر 
الرواية ليس بشــرط أن يكون بعيدًا عن العمران حتى إن بحرًا لو جزر ـ أي: انحسر ـ ماؤه أو أجمة 

عظيمة لم تكن ملكاً ألحد تكون أرض موات في ظاهر الرواية.

شرح النيل، ج 4 ص 177 المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة، سنة 1243هـ.   (1)
المرجع السابق، ج 4 ص 205.  (2)

المرجع السابق، 39/5.   (3)
المرجع السابق، ج 6 ص 194.   (4)
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مذهب المالكة:
قال في حاشية الدسوقي: موات األرض من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: األرض الميتة. وموات 
األرض ما ســلم عن االختصاص بوجه من الوجوه كأن يكون بعمارة ولو اندرست وبحريمها كمحتطب 

ا تقتضيه المصلحة(1). ونحو ذلك ِمم

مذهب الشافعية:
األرض التي لم تعمر قط؛ أي: لم يتيقن عمارتها في اإلســالم من مســلم أو ذمي، وليست من 

حقوق عامر وال من حقوق المسلمين(2).

مذهب الحنابلة:
جاء في كشــاف القناع: قال األزهري: هي األرض التي ليس لها مالــك وال بها ماء وال عمارة 
وال ينتفع بها ويســمى ميتة، ومواتــاً بفتح الميم والواو. وقــال في المغني: وفــي القاموس: الموات 
كغراب وسحاب: ما ال روح فيه، وأرض ال مالك لها وهي األرض المستقلة عن االختصاصات أو ملك 

معصوم مسلم أو كافر(3). وبهذا لم يخرج الحنابلة عن التعريف اللغوي.

مذهب اإلباضية:
قال في شرح النيل: ذكروا عن رسول اهللا ژ أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له». وهو أن 
يعمر أرضاً ال تنبت شيئاً مثل السبخة أو جدران الماء إن لم تحرك فيها ألحد دعوى، وقال آخرون: 
إذا لــم يكن فيها أثر العمــران ولم تعرف ألحد قبلــه، ومنهم من يقول: ومن عمــر أرض البراري 

والقفار ولم تعرف ألحد(4).

¢VQC’G  ΩÉeE’G  ´É£bEG

مذهب الحنفية:
ذكر فــي رد المحتار البن عابدين(5)، قال أبو يوســف 5 في كتاب الخــراج: ولإلمام أن 
يقطع كل موات وكل ما ليس فيه ملك ألحد ويعمل بما يرى أنه خير للمسلمين وأعم نفعاً، وقال 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4 ص 60، الطبعة السابقة.   (1)
نهاية المحتاج، 327/5 طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي أوالده بمصر سنه 1357.   (2)

كشاف القناع، ج 2 ص 406، الطبعة السابقة.   (3)
مفتاح الكرامة، ج 7 ص 2.   (4)
شرح النيل، ج 6 ص 682.   (5)
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أيضاً: وكل أرض ليســت ألحد وال علمها أثر عمارة فأقطعها رجــًال فعمرها فإن كانت في أرض 
الخــراج أدى عنها الخراج وإن كانت عشــرية ففيها العشــر، وقال في ذكــر القطائع: إن عمر 
اصطفى أموال كسرى وأهل كســرى وكل من فّر عن أرضه أو قتل في المعركة، وكل مغيض ماء 
أو أجمة فإن عمر يقطع من هذا لمن أقطع. قال أبو يوســف: ذلك بإزالة بيت المجال الذي لم 
يكن ألحد وال في يــد وارث فلإلمام العادل أن يجيز منه ويعطي من كان له غناء في اإلســالم 
ويضع ذلك موضعــه وال يحابي به فكذلك هذه األرض فهذا كســبيل القطائــع عنده في أرض 
العراق، وإنما صارت القطائع يؤخذ منها العشــر؛ ألنها بمنزلة الصدقة، قلت: وهذا صريح في 
أن القطائع قد تكون من الموات وقد تكون من بيت المال لمن هو من مصارفه وإنّه يملك رقبة 
األرض، ولذا قال يؤخذ منها العشر؛ ألنها بمنزلة الصدقة ويدل له قوله أيضاً: وكل من أقطعه 
الــوالة المهديون أرضاً من أرض الســواد وأرض العرب والجبال من األصنــاف التي ذكرنا أنّ 
لإلمام أن يقطع منها فال يحل لمن يأتي بعده من الخلفاء أن يرّد ذلك، وال يخرجه من يد من 
هو في يده وارث أو مشتر، قال: واألرض عندي بمنزلة المال فلإلمام أن يجيز من له غناء في 
اإلسالم ومن يقوى به على العدو، ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح ألمرهم 
وكذلك األرضون يقطع اإلمام منها من أحب من األصنــاف فهذا يدل على أن لإلمام أن يعطي 
األرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطي المال حيث رأى المصلحة إذ ال فرق 

بين األرض والمال في الدفع للمستحق أنظر إقطاع.

مذهب المالكية:
قال في حاشية الدسوقي(1): ويكون االختصاص بســبب إقطاع اإلمام أرضاً من موات أو من 
أرض تركها أهلها؛ ألنها فضلت عن حاجتهم وال بناء فيها وال غرس. ومن الموات ما عمرت ثم 
درست وطال الزمن، فإن أقطعها اإلمام إلنسان بعد طول اندراسها فقد ملكها واختص بها، ومثل 
اإلمام نائبه إن أذن له فــي اإلقطاع وإن لم يعين له من يقطع له. ثــم إقطاع اإلمام ليس من 
اإلحياء َوِإنَما اإلحيــاء بال تعمير بعده، نعم اإلقطاع تمليك مجرد فلــه بيعه وهبته ووقفه ويورث 
عنه إن حازه فإن مات اإلمام قبل أن يحوزه من أقطعه له كان اإلقطاع باطًال ومعنى كونه تمليكاً 
مجردًا أنــه ال يحتاج معه إلــى عمارة والمــراد أنه مجردة شــائبة العوضية بإحيــاء أو غيره، 
وال يقطع اإلمام معمور أرض العنوة الصالحة لزراعة الحّب ملــكا بل إمتاعاً وانتفاعاً وال يقطع 
أيضــاً عقارها ملكاً ومفهومه أن الصالحــة لزراعة النخل فقط، له إقطاعهــا ملكاً وهو كذلك؛ 

ابن عابدين، ج 3 ص 265، طبع دار الطباعة المصرية ســنه 1272. ثّم انظر: الخراج ألبي يوســف ص 33، 34، 37، الطبعة   (1)
األولى األميرية، سنة 1302هـ. 
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ألنها موات. وأما ما ال يصلح لزراعة الحب وليس عقارًا للكفار فإنّه من الموات يقطعه ملكاً أو 
إمتاعــاً، أي: انتفاعاً مدة حياته مثًال أو أربعين ســنة وإن صلح لغرس الشــجر وإنما لم يقطع 
المعمور ملكاً؛ ألنه يصير وقفاً بمجرد االســتيالء عليه وأما أرض الصلح فليس لإلمام إقطاعها 
مطلقاً؛ ألنها علــى ملك أهلها ال عالقة لإلمام بها ســواء كانت معمورة أو مواتــاً ثم ما أقطعه 
اإلمام من العنوة إن كان لشخص بعينه انحل عنه بموته واحتاج إلقطاع بعده، وإن كان لشخص 

وذريته وعقبه استحقته الذرية بعده، لألنثى كالذكر إال لبيان تفضيل كالوقف.

مذهب الشافعية:
قال في أســنى المطالب: إقطاع اإلمام الموات ال لتمليك القبة كالتحجر فال يقطع شخصاً 
أرضاً يعجز عنه ويصير المقطع أحق بما أقطعه لتظهر فائدة اإلقطاع ويتثنى ما أقطعه النبّي ژ 
فال يملكه الغير باإلحياء قياساً على أنّه ال ينتقض ما حماه أما إذا اقطعه لتمليك رقبته فيملكه، 

وهل يلتحق المندرس الضائع بالموات في جواز اإلقطاع؟ وجهان: أصحها في البحر نعم(1).

مذهب الحنابلة:
قال في كشــاف القناع: اإلقطاع قســمة األصحاب إلى ثالثة أقســام إقطاع تمليك وإقطاع 
اســتغالل وإقطاع إرفاق. وقســم القاضي إقطاع التمليك إلى موات وعامر ومعادن وجعل إقطاع 
ـه عليه الصالة  االســتغالل على ضربين: عشــر وخراج، ولإلمام إقطاع مــوات لمن يحييه؛ ألنـ
والســالم أقطع وائل بن حجر أرضاً وأقطع أبا بكر وعمر وعثمان وجمعاً من الصحابة وال يملك 
المــوات باإلقطاع؛ ألنه لو ملكه ما جاز اســترجاعه بــل يصير المقطع كالمتحجر الشــارع في 
اإلحياء؛ ألنه ترجح باإلقطاع على غيره، ويســمى تمليكاً لمآله إليه. وال ينبغي لإلمام أن يقطع 
اإلمــام قدرًا على إحيائــه؛ ألن في إقطاعه أكثر مــن ذلك تضيقا على الناس في حق مشــترك 
ا يقــدر على إحيائه ثم تبين عجزه عن  ا ال فائدة فيه. فإن أقطع اإلمام أحدًا أكثر ِمم بينهــم ِمم
إحيائه اســترجعه اإلمام منه كما اســترجع عمر من بالل بن الحارث ما عجــز عن عمارته من 

العقيق الذي أقطعه إياه رسول اهللا ژ .

∫Ó¨à°S’G  ´É£bEG

ويجوز لإلمام إقطاع غير موات تمليكاً وانتفاعاً للمصلحة والظاهر أنّ مراد األصحاب بالمصلحة 
التي يجوز اإلقطاع ألجلها ابتداءً ودواماً.

الطبعة السابقة، ج 4 ص 61.   (1)
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قال في شــرح النيل(1): إن أقطع الملك األعظم ألمير أو كل قاض أو وال أرضاً أو ماًال فله 
أخذه إذا كان على وجه الشــرع ولو حاباهم دون نظائرهم ويترك ما بنــى الوالة أو األمراء أو 
القضاة من المســاجد أو المدارس أو الحصون أو الصوامع لــألذان أو نحو ذلك في مال اهللا. 
وقال أيضاً: ولسابق في مباح دفاع منازع فيه وقتاله إذ هو أولى به وكذا ما أقعده فيه حاكم أو 

نحوه كإمام(2).
أليست األحكام المتعلقة بالقسمة وأصول األراضين من قبيل إضفاء المشروعية على الواقع 
عبر تنزيل أحكام الفقه تنظيماً وتيسيرًا للظاهرة العمرانية في مسائل التمليك والقسمة وحسن 
التصرف مع األرض التي ذللها الخالق للبشــر تذليــًال وجعلها لهم دار اختبــار. أليس الفقه 
المادة التي بها يرجو اإلنســان المسلم الســلوك فوق األرض بمقتضى ما يرضي اهللا ورسوله؟ 
أليســت األحكام وضوحاً منة من الفقهــاء انطالقاً من المصدر الرباني دفعــاً إلى العمل وإلى 
اإلنتاجية؟ أليس الســؤال مرة أخرى موصوالً إلى الواقع اإلســالمي المعاصر إلى أي حّد انتفع 
المســلمون في حباتهم اليومية مــن المدونة الفقهية؟ وإلى أي مدى تمكن المســلمون من هذه 

المدونة على مستويات منها: اللغة والمضمون والمنهج؟

٭ ٭ ٭

الطبعة السابقة، شرح النيل، ج 2 ص 394.   (1)
المرجع السابق، ج 2 ص 331.   (2)
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ا سبق أن الفقه اإلسالمي إنساني بالقياس إلى األصول التي تستنبط منها  يمكن أن نســتنتج ِمم
القيم، ومعنى اإلنســانية هنا ال يتجاوز الســياق الذي رســمته هذه الثقافة، أي: اإلطار الذي حدده 
اإلسالم وبوّأ العرب منزلة الريادة فيه، هو المعنى الذي يزكو بالحبل الواصل بين األرض والسماء، 
فهــي ثقافة متغذية بالدين اإلســالمي وهو بذاته يدعو إلى تكريم اإلنســان وإلــى اعتباره المقصد 
األســنى للشــريعة اإلســالمية، وإذا أردنا أن نتبين خصائص الفقه مقترناً بالدعوة اإلسالمية فإننا 

يمكن أن نحصرها في جوانب تلخص المنظومة كلها.

:øjódG  »a  √GôcEG ’  ``  1

ال إكــراه في الديــن، هذا المبــدأ هو الذي أشــرنا إليه آنفــاً وأردنا أن نضــع له مجاالً 
مخصوصــاً به؛ ألنه دقيق كثيرًا ما يغمض واعتمدنا في هذا الســياق ما ذهــب إليه الرازي في 
تفســيره الكبير، يقول: «إذ في القهر واإلكراه علــى الدين بطالن معنى االبتــالء واالمتحان» 
ويضيف: «القــول الثاني في التأويــل: هو أنّ اإلكراه أن يقول المســلم للكافــر: إن آمنت وإال 
قتلتك، فقال تعالــى: ﴿ Ô Ó Ò Ñ ﴾(1). أما في حق أهل الكتاب وفي حق المجوس فألنهم 

إذا قبلوا الجزية سقط القتل عنهم...»(2).
لقد قامت الدعوة اإلســالمية على التوحيد ونهض التوحيد على جمــع الناس حول اإليمان باهللا 
وهو المدخل إلى السعادة البشرية في الدنيا واآلخرة، إال أن التوحيد ال ينبني على القصر وال يدعي 

الناس إليه بالقوة فوجب اعتبار حقيقتين متالزمتين في الثقافة العربية اإلسالمية:
األولى: هي ما يكمن مــن وراء التوحيد من تخليص اإلنســان من األوهام ومــن األوثان ومن 

أشكال االستعباد.
والثانية: هي ترك مجال االختيار لإلنســان حتى يكون اإليمان مســألة ذاتية تهب للمســؤولية 
البشرية شأناً وتهب معنى التكليف بعدًا اختيارياً. وفي كل المراحل التي اتسمت فيها الثقافة العربية 
اإلســالمية بالتمكن وبالنضج كان مبدأ عدم اإلكراه جارياً ثابتاً. أليست هذه الحقيقة أّساً من أسس 

الرازي، التفسير الكبير، ج 7، ص 14.   (1)
 Michel Allard «Quelques Aspects de انتخبنــا هــذه الفقرة مــن كتاب لبولــس خــوري وهــو يقــّدم مقــاًال لميشــال آالر  (2)

L’Anthropologie Coranique», in Actes Bruxelles, 1970, p 21 - 28. انظر: بولس خوري: التراث والحداثة، ص 71 - 72. 
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الجانب العمرانــي الذي حرصت الثقافة اإلســالمية على أن يكــون من المقاصد العليا للشــريعة. 
فتدرجت أســاليب المعاش من النمط البدوي إلى النمط الحضري وقــد جعل القرآن للتدرج حدودًا 
لعــل أهمها أال يؤدي إلى تخوم التــرف إذ الترف معلن بخراب العمران كما جــاء عند ابن خلدون. 
فالحياة العمرانية في الشريعة اإلســالمية ال تقوم إال على الوسط بين التفريط واإلفراط وقد حفظ 
الفقه هذه الوســطية بما أبان من أحكام فعلية مســتجيبة للواقع التاريخي أو بما جعل افتراضاً لما 

يمكن أن يقع في المستقبل.

:¿É°ùfE’G  QÉÑàYG   ̀ `  2

«القرآن أنشأ ديناً هو اإلسالم، وأنشــأ نموذجاً جديدًا لإلنسان هو اإلنسان المسلم، ولئن كان 
هناك عوامل أخرى ساهمت في ذلك، فإننا ضمن البحث تحليل وجهين من التصوّر القرآني انطالقاً 

من القسمة وأصول األراضين للفقه العمراني:
1 ـ مقام العقل في القرآن: إن اإلســالم دين عقلي في حــدود معلومة، هذه الحدود يدل عليها 
البحــث من خالل تحليل لمجموعتين مــن النصوص، منها ما يضع العقــل إزاء آيات اهللا، ومنها ما 

يضعه إزاء الرسالة النبوية.
2 ـ الفضائل ومـــكارم األخالق: تتحــدد بكونها عالقات ولــذا أمكن تصنيفهــا بالرجوع إلى 
موضوعهــا وهو اهللا 8 أو النبــّي ژ أو الناس «... من جهة ثانية تكون تنشــئة المســلك بالتمثل 
بالفضائل التي عاشــها النبّي محمد ژ وغيره من األنبياء... وأخيرًا يؤكــد المتصوفون، نظير أبي 
نصر السراج، أنّ كل اسم من أسماء اهللا الحسنى يعبر عن مثال للقدوة، ما عدا اهللا واسم الرحٰمن 

اللذين ليسا موضوع اقتداء بل موضوع عقيدة».
3 ـ وال نريد أن نغالي مثلما ذهب إليه الفيلســوف األلماني نيتشه وقد دعا قساوسة أوروبا إلى أن 
يمرغوا وجوههم في التراب سجودًا لإلسالم؛ ألنه دين يخاطب اإلنسان، ونحن نعني الدوافع التي كانت 
تحفزه إلى هذا الموقف، ولكننا نحتفظ معه بالجانب المتعلق باإلســالم دون الجانب الذي يصرح فيه 
بعداوته للمســيحية، فقد لفت نظره المعطى اإلنساني واقتراب الثقافة اإلسالمية من الغريزة ورسوخها 
في الفطرة. فمهما طــرأ على الثقافــة العربية من أحوال ومهمــا اعتراها من عــوارض عاقت الجانب 

اإلنساني أو أغضت عنه، فإن الطابع المميز بقي في نظر نيتشه الطابع البشري دون غيره(1).
أليست اإلنســانية طافحة في الفقه اإلسالمي، وفي مسائل القســمة وأصول األرضين بصفة 
خاصــة، ولنا أن نقف على شــاهد فــي هذا المعنى اســتخرجناه مــن كتاب «القســمة وأصول 

Nietzsche: L’Antéchrist, p 105 - 106 وقد سبق اإللماع إلى هذا الموقف في بداية الدراسة.   (1)
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األراضين» للفقيه اإلباضي يقول في المقطع األول الجاري علــى التالزم في الفقه بين األحكام 
اإلسالمية والبعد اإلنساني:
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قال اهللا تعالــى: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > ﴾ [الملك: 15] يعني: في طرقها 
وفجاجها، وجائز للرجل أن يجوز في األرض القفار التي ال تنســب إلى أحد بنفســه وجميع مواشيه 

سواء أثر الطريق فيها أو يؤثره ويكون له ذلك إن أراد دون غيره من الناس.
وأما األرض التي تنسب إلى أحد من الناس وهي قفار ال عمارة فيها فإنه يجوز فيها أيضاً بطريقه 
لنفسه ومواشيه، أثر الطريق أو لم يؤثره وال يشتغل بمنع أربابها، ولكن ال يدعيه بمروره وجوازه. وأما 
األرض التي كانت بقرب النــاس وحواليهم، غير أنها ال عمارة فيها فجائز له أن يســلك فيها بنفســه 
ومواشيه، ولكن ال يؤثر الطريق فيها وال يشتغل بحجر صاحبها ومنعه، وأما األرض التي عمرها أربابها 
فجائز له أن يســلك حيث ال يضر بأربابها ويشــتغل بمنع أربابها وحجرهم. وأما إن كان ال يمر فيها إال 
بفسادها، فال يشقها إال إلى إصالح ما يخاف فســاده، إذا لم يقصد في ذلك فسادها يمر عليه وليس 
عليه شيء فيما أفسد في مروره ورجوعه، وليس عليه شيء فيما أفسدت الدابة التي أراد أن يخرجها في 
وقت إخراجه إياها، ويدخل إليها بنفســه. ويركب دابته في الوقت الذي أراد أن يخرج الدابة من الزرع 
أو غيره في جميع ما يخاف في فســاده وليس عليه شــيء فيما أفســدته دابته. ويجوز له الســلوك في 
الطرق كلها على قدر كونها في األرض التي جازت فيها ســواء كانت للعام أو للخاص. وال يجوز له أن 
يسلك في طريق الخاص لعمارة أرضه، ويجوز له الســلوك فيها لغير ذلك من منافعه وقضاء حوائجه، 

فإذا منعه صاحب الطريق المخصوص أهله فال يجوز فيه على المنع والحجر(1).
ألــم يقم الفقه في هذا البــاب على قيمة العدل وهي من لوازم الشــريعة اإلســالمية، والوجه في 
العدل أن تتيح األحكام للفرد في المجتمع اإلسالمي أن يجوز في األرض القفار وجميع مواشيه في حدود 
حّددها الفقيه اإلباضي تحليًال ضافياً يركن إلى العدل في اإلســالم، وإلى البعد اإلنساني الذي تميّز به 
الفقه في وجوه ستة ترتب اإلباحة والمنع في ضوء الظروف العمرانية، وما يمكن معه الجواز أو إبطاله.

ولقد تميز الحكم الفقهي بخصائص منها:

الدقة في التفصيل النظري حســب المعايير التي ضبطها الفقيه، وبها يتسنى العيش في ظل  –
الحياة العمرانية مهما تطورت األوضاع وتحوّلت.

انظر: القسمة وأصول األراضين، 95/1 - 96.   (1)
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التوسعة في الممارســة االجتماعية، وفتح المســالك للتطبيق العملي داخل المنظومة  –
الفقهية اإلسالمية.

ربط الجواز والمنع باألحكام الفقهية من جهــة، وبالمصلحة التي تقتضيها الحياة العمرانية  –
من جهة ثانية.

لهذه الخصائص اإلنســانية في الفقه اإلســالمي وظيفة في نشــر القيم األصيلة، وفي مّد حبل 
التواصل مع الثقافات األخرى، وذلك بناء على الهدي الرباني والمنطق البشري في األحكام.

ولعل هذا ما يفسر اضطالع األعاجم مع العرب في إطار من التكامل بالوظيفة الثقافية القائمة 
على البعد اإلنساني. وإعجاب المنصفين من المستشرقين بهذه األحكام إلى درجة اعتبارهم الفقهاء 

من المقلدة «عقوالً خارقة» ولم يكن هذا كهذا إال لكونهم يستلهمون األحكام من المصدر اإللٰهي.
البعد اإلنساني هو االســتجابة بالفقه وباألصول وبالقيم وبالمبادئ لمقتضيات الوجود البشري، 

فال شك في أنّ القاعدة المولدة في الثقافة اإلسالمية هي القاعدة اإلنسانية.
المتدبر في منابت الثقافة العربية منــذ البدايات يقف على ظاهرة، هي مبدأ أضحى في أصول 
الفقــه قاعدة ثابتة تفتح على ســلوك وتدعــو إليه، هو درء المفاســد وجلب المصالــح، وقد تقدم 
التصدي لما يضر على ما يســتدعي ما ينفع. وإذا قلبنا النظر في الثقافة العربية فإننا نجد المبدأ 
عالمة على الســلوك داخل الثقافة الذاتية، وكذلك هو عالمة على الســلوك في إطار المثاقفة، ولم 
يرو التاريخ أنّ المسلمين أدخلوا الدمار وأهلكوا الحرث والنســل، وإنما أفصحت األخبار عن رعاية 

الموجود والرقي به إلى ما يزيده تمكناً وصالحاً.
ولنا أن نتدبر الشاهد الثاني من كتاب القسمة وأصول األراضين يقول فيه صاحبه:
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وإن جعل قوم طريقاً لمنزلهم فاشترط أهل األرض عليهم أن ينزعوه إلى مدة معلومة أو اشترطوا 
أن ينزعوه وقت أرادوا فلهم ذلك. قلت: فقوم جعلوا لمنزلهــم في أرضهم ولم يكن لهم عليهم قبل 
ذلك ولم يبينوا موضعه فإلى من ينظر إليه منهم إن اختلفوا في الموضع الذي يخرجونه منه؟ قال: 
إنما ينظر في ذلك إلى قول أصحاب األرض إال إن أضر ذلك أصحاب الطريق، فإن لم يتفقوا فيما 
بينهم فليرجع أمرهم إلى أهل النظر والصالح، وإن جعلــوا لهم الطريق في موضع معلوم ثم أرادوا 
أن يحولــوه إلى موضع آخر فهل يجــوز لهم ذلك؟ قــال: إن لم يجعلوا لهم في ذلــك الموضع إال 
الجواز فإنهم يجدون تحويله، ومنهم من يقول ال يجوز، وأما إن أعطوا لهم البقعة التي جوزوا فيها 
طريقهم فال يجدون تحويله ســواء في هذا من جعله عامة أو خواص وكذلك أيضاً من جعل له على 
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هذا الحال، أمــا إن حكمه عليهم الحاكم، فال يجدون تحويله ســواء في هذا حكــم عليهم الحاكم 
بالبقعة أو الجواز، إن بينه في موضع آخر. وأما إن تبين للجواز موضع معلوم فإنهم يحولونه تحويًال 
ال يضر بأصحاب الطريق، قلت: فمــن أراد أن يجعل الطريق لقوم في أرضه كيف يجوز ذلك؟ قال: 
يعطي لهم بقعته أو الجواز فيها ســواء في ذلك بيــن الجواز أو لم يبينه. وأمــا البقعة فإنه يبينها 
لهم، ويعد تســمية معلومة ســواء في هذا للخاص جعل ذلك أو للعامة. وكذلك البيع والوصية على 

هذا الحال وكذلك إن جعله لوجوه األجر على هذا الحال أيضاً.
وأمــا أهل منزل إن كانت لهــم طرق كثيرة، وهم عامــة، فأرادوا أن ينقصوا منهــا نظرًا منهم 
لمصالحهم، أو يزيدوا فإنهم ال يجدون ذلك، وإن كانوا خــواص فإنهم يفعلون هذا باتفاقهم، ومنع 
من يقول في الوجه األول يفعلون ما شــاؤوا من ذلك لمصالحهم فــي الزيادة والنقصان. قلت: فمن 

يكون أهل المنزل؟ قال: أصحابه بالملك، ومن وطنه ومن عمره(1).
يقوم هذا النص الفقهي على قاعدة درء المفاســد وجلب المصالح. والمســألة في هذا الحكم 
الفقهي تحوم حول: «وإن جهل قوم طريقاً لمنزلهم فاشترط عليه أهل األرض عليهم أن ينزعوه» وقد 
رتب الفقيه للمسألة مراتب أربعاً لعل أهمها يستجيب لما يتفق مع أصحاب األرض في ضوء المضرة 
الممكنــة وللمســألة معجم فقهي مالئم منــه «أضّر» «االتفــاق» «أهل النظر والصــالح» «الجواز» 
«أصحاب الطريق» وهو معجم يفضي إلى سجالت في الكالم تتآزر للتمهيد لتنظيم الحياة العمرانية 

على وجه التمييز بين المصلحة والمفسدة.
ولعلنــا هنا إزاء الفقه اإلســالمي المتصــل بالثقافة العربيــة الفاتحة وهي التي نشــرت القيم 
اإلنســانية في بالد فارس وفي بالد الروم ورتعت في رحاب هاتين الحضارتين العظيمتين فســاهمت 
الحضارة العربية في إضفاء الطابع اإلنســاني عليهما فأخرجتهما من القهر واالســتبداد وأنارت لهما 
سبل المســاواة والتواضع والتراحم. واألخبار المأثورة عن الرســائل التي بعثها النبّي محمد ژ إلى 
كسرى فارس وهرقل الروم ومقوقس القبط وما حف بها من مالبسات تحيل إلى الجديد المتميّز عند 
المســلمين وهو االنطالق من المرتكزات الربانية المؤيدة للحياة البشــرية واستنفارها عند التعامل، 
فلئن أفادت الثقافة العربية اإلســالمية مــن الحضارات المتاخمة فألنها مثلت قطبــاً جالباً يفيد من 
االختالف ويسعى إلى التعدد ويقّر بالتنوّع، إال أنه قطب رفع لواء الصالح كما حّدده الفقه اإلسالمي 
فكان يشــرع لألحكام على األرض قســمة وأصــوالً تبياناً للصالح مــن أجل العمــران وكذلك تنبيهاً 
للمفاسد الممكنة وكانت المفســدة في الحكم ســابقة على المصلحة وفي هذا جانب إنساني واضح. 
كما كان يستحصل المعارف والفنون والصناعات في ضوء مبدأ الصالح. ولم يتحّرج هذا القطب من 

المصدر السابق، 104/1.   (1)
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النهل من منابت الفلسفة اإلغريقية ومن منابع الحكمة الهندية ومن قوائم الحنكة السياسية عند آل 
ساســان فضًال عن مآثر الحضارة الســريانية، إال أنّ المثاقفة لم تجر إال على أساس مقياس عربي 
ــنّي وكذلك  أثير هو الصالــح بالمعنى الفقهي األصيــل الثابت ثبات المعنــى القرآني والمعنى الس
بالمعنى الذي يجعل الصالح قيمة إنسانية ال بعدًا أخالقياً وعظياً، فنحن إزاء مظهرين األول إنساني؛ 
ألنه ال يلغي االختالف وال يمنع التالقح انطالقاً من التعدد، والثاني: إنســاني أيضاً؛ ألنه يســتنهض 

الثقافة إلى ما هو صالح، فهو يرسم القيم األصيلة ويهدف إلى نحت مالمح بشرية سامية.

الصالح ســمة ســلوك غلب عند المســلمين في عالقتهم مع غيرهم ولكنه ســمة قيمية أيضاً، 
سرعان ما انتقلت إلى عالمة ثقافية شاملة كان لها في المعرفة تأثير شديد بين الحقول األخرى في 
اإلطار الثقافي. وكان لها في تشــييد البعد العمراني على نطاق بشــري انطلق من المسلمين واتسع 

لكل إنسان لما فيه من األحكام الدقيقة الجارية على مرضاة اهللا ورسوله.

ولم تكن المعرفة عند المســلمين مقيدة بشروط ملزمة؛ ألن المســلمين منذ الفتح في بداياته 
أدركوا أن السبل ـ كل الســبل ـ تفضي عبر المعرفة إلى إثراء التجربة البشرية وإلى فتح المسالك 
أمام الطموح اإلنســاني، فانتصبت قاعدة أثيرة عند العرب تربط المعرفة وشعابها بإيالف المجهول 
وكســر أغواره وهتك الحجب دون تحقيق المعرفة، هذا الترابط بين الســعي إلــى المعرفة واقتحام 
المجهول هــو دليل على اإليمان بأن القيمة البشــرية األولــى تكمن في العلم والحــرص عليه عند 
المسلمين ومناطه الفقه جملة والفقه العمراني نظرًا إلى صلته بالحياة االجتماعية وهي المقصد من 
الهجرة النبوية عندما أبدل النبّي ژ يثرب بالمدينة مدينة اإلسالم ومدينة النواة للعمران بمقتضى 
الثقافة اإلســالمية، وكان عمادها الطلب بــآداب الطلب. وقد كانت الثقافة اإلســالمية منذ انطالق 
الحضارة متمســكة بالعلم وبالنقل المعرفــي فأصبح االحتكاك بين األجناس ظاهــرة طبيعية وتخيّر 
ا أفضى إلى توليد عقلي شــكل فيما شــكل العقل  الصالح من الثقافات المغايرة حقيقة تاريخية ِمم

اإلسالمي وهو متى نظرنا فيه وتأملنا مكوناته، عقل إنساني في مستويات متعددة.

ويتســنى أن نجعل الشاهد الثالث من كتاب القســمة وأصول األراضين في هذا المدد المعرفي 
القائم على الموقف الفقهي الدقيق:
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قلت: فقوم بينهم بســتان فحدث فيه الفساد، فأراد بعضهم أن يأخذوا اآلخرين على إصالحه؟ 
قال: ففي ذلك وجوه منها ما يتآخذون عليــه، ومنها ما ال يتآخذون فالحيطان كلها يتآخذون عليها 
ببنيان ما انهدم منها ســواء مــا انهدم وزال أصله، أو ما بقي منه شــيء من ذلك مثل األســاس 
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وغيره. وأما األشــجار ما ذهب منها وزال فال يتآخذون على رّد غيره ســواء أكان من جنسه أو من 
غير جنســه، وأما إن كانت الشــجرة بعينها معلومة فإنهم يتآخذون على ردها إن قدروا على ذلك، 
وإن لم يقدروا فال يتآخذون على ردها، وأما إن وقعت الشجرة وفي أصلها فسيل فوقعت من أصلها 
فأرادوا أن يردوا الفســيل في مكانها، فإنهم يتآخذون على رد كل ما بلغ األرض منها، وما لم يبلغ 
األرض فال يتآخذون عليه. وأما شجرة التين والزيتون وغيرها من األشجار التي تغرس غصنها إن 
وقعت واحدة من تلك األشــجار، فأراد بعضهم أن يأخذ بعضاً علــى رد الغصون في الموضع الذي 
وقعت منه الشــجرة فال يتآخذون إال على رد جذرها بعينه، وأما الغصــون فال وإن زال من الجذر 
شــيء فإنهم يتآخذون على رد مــا بقي منه وإن افترقــت الجذور وصارت اثنيــن أو ثالثة، فإنهم 
يتآخذون علــى ردها كلها في المــكان الذي وقعت منه تلك الشــجرة، وإن وقعت أشــجار متفرقة 
فاختلطت ولم يعرف ما مكان كل واحدة منها، فال يتواخذون على ردها ســواء اختلطت األشجار أو 
تشــاكل مكان كل واحدة منهــن، وكذلك إن لم يمكــن رد كل واحدة منها فــي مكانها بمعنى من 
المعاني مثل إن ذهب السيل بمكانها حتى ال يمكن لهم إصالحه، وأما إن كان يمكن لهم إصالحه 
فإنهم يتآخذون على رده وإصالحه، وما ليس له نفع فــال يتآخذون عليه، وما ليس له نفع ويمكن 
أن يكون له نفع بعد ذلك فليتآخذوا عليه أيضاً. وأما ما غرســوا من الغرس فأخذت ولم يســتغلوا 
منها شــيئاً فقلعت فإنهم يتآخذون على ردها، وكذلك إن غرســوها باتفاقهم، ولو لم تأخذ فقلعت 
فإنهم يتآخذون علــى ردها، وإن لم يعرفوا أنها أحياء أم ال فإنهم يتآخذون على ردها ما لم يتبين 
لهــم موتها، فإن تبيــن لهم موتها فــال يتآخذون على ردها ســواء في هذا الغــروس، والغصون، 
والنوى، واألشجار التي قلعت بما جاء من قبل اهللا فيما يرجى فيه حياتها. وأما إن قلعها أصحابها 
على أن يغرســوها في موضع آخر، فإنهم يتآخذون على ردها في الموضع الذي اتفقوا على غرسها 
فيه أو ردها في الموضع الــذي نزعوها منه، وأما إن قلعوها على أال يغرســوها فال يتآخذون على 
ردها، وكذلك العمارات كلها من الحيطان وما يشــبهها إن نزعوهــا على أن يبنوها فليتآخذوا على 
ردها، وأما إن نزعوها على أن ال يردوها فال يتواخذوا عليها ســواء أكان اإلصالح في نزع ذلك أو 
لم يكن. وأمــا العامة إن نزعوا ذلك الصــالح فال يتآخذوا على رده، وأمــا إن لم يكن في نزعه 
إصالح فإنهم يتآخذون برده سواء أنزعه بعضهم أو نزعوه كلهم، فإنهم يتآخذون على رده، ويعطي 
ما أفســد فيه من نزعه، وكذلك من نزعه من الخواص فإنهم يتآخذون برده جميعاً ويعطي الذي 
نوعه ما أفســد فيه، وكذلك إن نزعه غيرهم من الناس بالغلط أو بالتعدي فال يدركون عليه رده 
ويأخذون منه ما أفســد في ذلك ويتآخذ أيضاً أصحاب ذلك بــرده، ومنهم من يقول في الحيطان 

يأخذونه بردها وال يضمن ما أفسد فيها إن ردها على حالها األول(1).

المصدر السابق، 225/2.  (1)
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ألســنا إزاء منظومة فقهية متوازنــة أضافت إلى العدل ودرء المفاســد وجلــب المصالح قيمة 
جديدة انعكســت في الواقعية عند استنباط األحكام، وما تتســم به من انتظام في الحياة العمرانية 
الجاثية تحت القواعد الفقهية المؤدية إلى الســعادة في الدارين. لقد اتسم الشاهد بعشرة ضوابط 
نة، وجلب البعد العملي في نزعة واقعية  تصرف فيها الفقيه تصرفاً اقتضى المنطلق من القرآن والس

ذات بال؛ فحقّ القول على عقل فقهي إسالمي يتسم بالعناصر التالية:

هو عقل متمكن من الفقه ضليع في األحكام الشــرعية المســطرة لإلنسان الحياة العمرانية  –
المحكمة.

أليس عقل من هذا القبيل راجع إلى تعبير إســالمي يلخص المســألة وهــو القلب العقول،  –
ومعناه الطاقة عند اســتنباط األحكام على تجــاوز حدود العقل؟ يقول الفيلســوف األلماني 
إيمونيال كانط: «ال تعطوا للعقل أجنحة فإنه يضيع إلى بوارق القلب وهي ذات اتساع عميم».

هو عقل جامع للثقافات؛ ألنه انبنى على المثاقفة. –

نة. – هو عقل يبشر في أصوله بالقيم اإلنسانية وهذا ما لمحناه في القرآن وفي الس

هو عقل يصطفــي ضمن الدائرة البشــرية ما هــو صالح، فاإلنســانية في «العقــل العربي  –
اإلســالمي» إنســانية ترقى في مدارج العرفان، تتوق بال هوادة إلى العلم، فاإلنســان عالم 
بالطبع وبالكســب في الثقافة اإلسالمية. وبالفقه كانت الثقافة اإلسالمية على أبواب الشمول 

الفاتح على البشرية كلها بناء على المصدر اإللٰهي.
ونتخذ من الشاهد الرابع أنموذجاً لتحديد خاصة أخرى من خواص الفقه اإلسالمي:
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«قلت: من حرث أرض المشــاع بالتعدية هل يــدرك على أصحابه بذره؟ قــال: ال، ويكون ذلك 
الزرع ألهل المشــاع على قدر اختالفهم في غلة المشــاع، وال يكون عليه من ضمان األرض شيء إذا 
انتفعوا بمقدار ذلك النقصان أو أكثر منه، ومنهم من يقول إنما يأكل تلك الغلة الفقراء والمساكين، 
ويغرم نقصان األرض ألهل المشــاع، فإن أراد أهل المشــاع أن يقلبوا ذلك الزرع بزريعة أخرى فال 
يفعلوا ذلك إال إذا اتفق عليه أهل الصالح منهم. وأما إن أراد أحدهم أن يقلب منها شــيئاً فال يجد 
ذلك إال إن اقتســموها قبل ذلك للحرث فتعدى رجل على ســهم أحدهم فحرثه فإنه يقلبه إن شــاء 
ــنة خاصة، وأما إن حرث بإذن  ويفعل فيه جميــع ما يفعله في أرضه إن حرثت بالتعدية في تلك الس
أحدهم ومنعه اآلخرون فال يكون متعدياً، وأما إن أذن أحدهم فيما أخذ اآلخر في سهمه للحرث فال 
يجوز، وإن حرثه على ذلك الحال، فهو بمنزلة المتعــدي في رد البذر عليه وقلب حرثه، وكذلك إن 
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اقتسموا فأخذ كل واحد منهم سهمه فحرثه واحد من أصحابه، فال يكون متعدياً في حرثه ويرد عليه 
البذر ويقلبه أيضاً، وكذلك إن أذن أحدهم لمن يحرث سهم صاحبه فحرث فال يكون متعدياً، ولكن 
يفعل صاحب ذلك المشــاع كما يفعلــه في أرضه إن حرثــت بالتعدية، وكذلك مــن غلط في أرض 
المشــاع فحرثها بغير تعد، فالجواب فيها مثل الجواب في المشاع إن حرثه بالتعدية، وكذلك البذر 
إن زرعــه بالتعدية ولم يحرثه الجواب فيهــا مثل الجواب في أرض رجــل إن زرع فيها ولم يحرثه. 
وأرض اليتيم والمجنون والغائب إن حرثت بالتعدية هل يجوز لخليفة واحد من هؤالء أن يعطي البذر 
للمعتدي؟ قال: نعم، ويقلبها ويقلع ذلك الزرع ويحصده إذا أدرك، وكذلك الطفل إذا بلغ، والمجنون 
إذا أفاق وعقل. ويفعل كل واحــد منهم ما يفعله الخليفة، وإن أعطى الخليفــة البذر فأصابت البذر 
عاهة قبل أن يحصد منه شــيئاً، قال: إن نبت فال يضمن شــيئاً، وإن أعطى البذر قبل أن ينبت ولو 
نبت بعد ذلك فهو ضامن، وكذلك إن بذر المتعدي فيها ولم يحرثه فأعطاه الخليفة البذر ولم ينبت 
ذلك الزرع بعد فإنه ضامن، ومنهم من يقول ال يضمن الخليفة في هذا شــيئاً إال إذا علم أن البذر 
ال ينبت، ويجوز للخليفة أن يرد البذر على المتعدي من مال من استخلف عليه ويرده عليه أيضاً من 
ماله، ويرجع به على من اســتخلف عليه ويعطيه أيضاً تطوعاً منه أال يرجع عليه، وأما من يرد البذر 

على المتعدي ويمسك الزرع لنفسه في أرض من استخلف عليه فال يصيب ذلك».
ألسنا إزاء منطق اســتقرائي في الفقه المتعلق بالقســمة وأصول األراضين، وفيه االنطالق من 
الجزئيات بحثاً عن الكليات؟ قال وقد تجلت ظاهرة مهمة في الفقه خالصتها الدور الذي يضطلع به 

أهل الصالح في التفقه في أحكام الدين.
نّي خالصة لعقول بشرية اتخدت غاية  إن العقل الفقهي اإلســالمي المترع باألصل القرآني والس
واحدة هي النسيج الذي حاكته الثقافة اإلسالمية فجعلت الميسم المميز لكلّ مراتبها اإليمان بالعلم 
ـ والفقه علم باألســاس ـ والدعوة إليــه. كما أنّ الفقه قــد أدى بالعلماء إلى االهتــداء إلى وظيفة 
التعليــم واإلبانة عــن الحقائق الدينية وهنــا نرصد دور أهل الصالح في نشــر القيم اإلســالمية. 
وال يخفى أنّ الشــرط موكول إلى تمتع العالم بالصالح وهو الجمع بيــن القول والفعل وبين اإليمان 

والممارسة في الحياة العمرانية.
وهو ما يبوّئ الثقافة العربية اإلســالمية مكانة رفيعة في قيمة المعرفة وفي طلب العلم، وهو ما 
دفع النبّي ژ ثم الصحابة بعده إلى اإلغضاء عن العــرق وعن الديانة لتحقيق هذه الغاية، فكانت 

رقاب األسرى تعتق في سبيل تعليم المسلمين القراءة والكتابة.

٭ ٭ ٭
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أقول للدكتور جلبي: يبدو أنك تأثرت بابن خلدون وزرعت اليأس في نفوس السامعين إليك، ولو 
رجعت قليًال إلى ديكارت لوجدت أنه يقول: «إنّ العقل قسمة عادلة بين الناس، ولكننا نوجه أفكارنا 
في طــرق مختلفة وال ينظــر كلّ منا فيما ينظر فيه اآلخر، وليســت العبرة بامتالكنــا للعقل، ولكن 
العبرة بكيفية اســتخدامه»، فكان ينبغي أن تدعو هذه األّمة الســتخدام العقــل وتجاري هذا العالم 

لتنقد نفسها وتنقد غيرها. فكان ينبغي أن تعطي بعض األمل للذين كانوا يستمعون إليك.
وقــد أتحفنا د. كمال بهذه اللغــة الراقية، وكان يشــير إلى الفقيه العامل، ونحــن أمامنا فقه 
وال نــدري هل عملوا بــه أم ال، فهذا يخّصهم. وقد أشــرت إلــى الجدل فهو الذي خلــق هذه البؤر 
المتوترة بين الفقه والفقه اآلخر، والذي أســميه بفقه الدوائر المغلقة، وقد سّمي بالجدل الذي مّر 
بفترات مد وجزر بخصوص الحرية والتضييق. فبعد التعددية صار أحادياً متعســفاً ثُم أصبح أحادياً 
معتدالً، ثُم رجع إلى تعددي حّر، ثُم عاد إلى آحادي عنيف، وهو الذي تشــهده المنطقة التاريخية، 
وهو الجدل في مصادرة الفكر اآلخر، وهو ما نسمعه اليوم هذا حزب محظور وتلك فئة غير مقبولة، 

وأرجو اإلشارة إلى مثل هذه النقاط.
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أقول للدكتور خالص: إنّ جدليّــة المرض والموت في بالدنا غريبــة وعجيبة، فالرئيس يمرض 
والشــيخ هو الذي يمــوت، فهي غريبة. وأمــا الدكتور كمال في مســألة إحيــاء األرض الموات هذه 
القاعدة الفقهية لو َتّم تشــغليها في ظلّ الدولة الحالية لتّم بصورة تؤدي إلى مشكل في واقع األّمة 
اإلســالمية، وطبيعة المشــكلة أن يتحول الفقه إلى الرأســمالية حيث يتّم تخصيــص ثمانمئة فدان 

لشخص يملك القدرة المالية بينما يحرم بقية الشعب من االستمتاع بهذه األرض.

á©HÉ°ùdG  á°ù∏édG äÉ°ûbÉæe
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أوالً: وددت من الدكتور خالص أن يجلي لنا الجانب الحضاري الذي َتحمله النصوص الشرعية 
في وقاية اإلنسان من األمراض كقوله تعالى: ﴿ ( * + , ﴾ [األعراف: 31] إذ ألحظ من 
هذه اآلية الكريمة نشــرًا للوعي العام لألصول العامة للصّحة لجميع أفــراد المجتمع، فما الجانب 

الحضاري في ذلك؟
ثانياً: الجانب الحضاري في أمر القضاء عند تخاصم المتخاصمين فإنهما يذهبان إلى القاضي 
وفيهمــا نوع من األخوة كما أشــار اهللا إلى ذلك في قولــه: ﴿ i h g ﴾ [ص: 23] فكيف نفّعل هذا 

المفهوم في جانب الحفاظ على األخوة في مجلس القضاء، بله الخروج عن المجلس بعض الحكم؟

:»FÉæ¡dG  ¿É£∏°S .CG  á∏NGóe

لت الورقة العالقة بيــن الفقه الحضاري والعمراني وبين فقــه القضاء؟ وأتصوّر أن  هل أص
ة مشــروع الفقــه الحضاري  هــذا أّول مــا ينبغي أن تبدأ بــه الورقة. وهــل يمكن أن تقدم األم
ــنة، ومن خالل النصوص التأصيلية ألطروحات العلماء  والعمراني من خالل نصوص الكتاب والس

والفقهاء عبر العصور؟

:…ôÑ©dG  QóH .CG  á∏NGóe

نالحظ كثيــرًا من العلمــاء الذين أبدعوا فــي الحضارة اإلســالمية كابن ســينا والخوارزمي 
وغيرهما والذيــن أثروا في الحضارة اإلنســانية عموماً أُدِخلوا في دائرة الزندقة وما شــابه ذلك، 
ونحــن نفتخر بهم اليوم، فكيــف يمكن الجمع بين حضــارة الفقيه وحضــارة المبدعين في العلوم 

التجريبية والتطبيقية؟

:…RÉàdG  …OÉ¡dG óÑY .O  á∏NGóe

ة أخرى هذا المســاء ِبموضوعات فــي منتهى األهمية، فاألســتاذ خالص الذي  اســتمتعنا مر
تحدث عن أدب الطبيب وهو موضوع في منتهى األهمية، وقد ذّكرني بحثه بما سطره الطبيب ابن 
التلميذ الذي عاش في القرن الســادس الهجري ويعرف بنظريته حول مهنة الطب، وتحدث عن 

الموت الخفي:
نفســــه ِفـــي  الشـــيخ  وجـــد  خفيإذا  ــــوت  م فـــذلـــك  نـــشـــاطـــاً 
يخـتـفـــيألســـت تـــرى أن ضـــوء الســـراج أن  قبـــل  وهـــج  لـــه 
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هذا الموت الخفّي أرجو لندوتنا أن تخرج بإحداث دور للمســنين والشيوخ الذي يعيشون فترات 
في حياتهم غريبة عن هذا الواقع، وأتمنى أن تكون من ضمن التوصيات، ولي من الســنين 92 سنة 

وإني أعطف على كلّ المسنين فهم محتاجون إلى شيء من المواساة.
وأخونا كمال عالج موضوعاً خطيرًا ودعا إلى نظرة اســتباقية للمســتقبل تحدث عن هذا الفقه 
كيــف ينبغي أن يكــون؟ وأدعو إلى نفــس الفكرة وهي أن هــذه النصوص التي نعيشــها تحتاج إلى 
انتفاضات، ونعلم أن النصوص حقيقية ولكن لها روح تكمن فيها، ينبغي االسترشاد بتلك الروح قبل 
االسترشــاد بالنصوص، لذلك كان من واجب الفقهاء النظر إلى الواقع، فكمــا تتطور اللغة تتطور 

القوانين، المهم هو المحافظة على الثوابت.

:êÉë∏H  ï«°ûdG  óªëe  øH ô«μH  ï«°ûdG  á∏NGóe

سعدت بالمداخالت السابقة وأثَّمن على ما قيل في عمارة األرض، ويشرفني أن أبني على ما قيل 
عن بناء منطقة غرداية، وأشــكر اهللا على ما يّسر لي من األســباب أن أقوم بجهد يسير في تحقيق 
كتاب القســمة وإخراجه من رفوف المخطوطات إلى عالم المطبوعات، ولي مالحظة على العمراني 
فقد كنت أرجو أن يرّكز على كون عمارة األرض تأسســت على الورع، وأن اهللا يرزق الناس بناء على 
التزامهم بشــرعه، وقد أشــرت في مقدمة الكتاب إلى أن القوم فقهوا دينهم، وعدلوا بين االهتمام 
̧ ﴾ [القصص: 76]،   ¶ µ ´ ³ ²± ° ﴿ :بالحيــاة الدنيا وبين اآلخرة، وقد قــال قوم قــارون
ونصوص القــرآن كثيرة في كون رغــد العيش ال يكــون ِإال بالتقوى، وقد ذكر الدكتــور أنّ المغرب 
األوســط قد مّر بفترة لم يجدوا فقيــرًا يحتاج إلى زكاة، وقال تعالــى: ﴿ ! " # $ % 
& ' ) ( * + , ﴾ [األعــراف: 96] وقــال: ﴿ ! " # $ % 

& ' ) ( ﴾ [المائدة: 65].
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أستاذ األصول والقواعد الفقهية في جامعة الجنان، 
بالجمهورية اللبنانية
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قال سيبويه: «وأّما المسجد فإنهم جعلوه اســماً للبيت ولم يأِت على َفَعَل يْفُعُل»، قال ابن 
األعرابــي: مســجد بفتح الجيم محــراب البيــوت، ومصلّى الجماعات مســجد بكســر الجيم 
والمســاجد جمعها. وقال الشيخ محمود شكري األلوسي: وروي مسَجَد بالفتح على القياس وإن 

لم يسمع ِإال الكسر(1).
وقال الزركشــي: «..ولَّما كان الســجود أشــرف أفعال الصالة لقرب العبد من ربه اشتق اسم 
المكان منه فقيل: مســجد، ولم يقولوا: مرِكع ولفظه فتح أوله وتســكين ثانيه، وكسر ثالثه. ويراد 
منه الجامع فــي نظر النــاس إال أن بينهما عموماً وخصوصاً فكل جامع مســجد وليس كل مســجد 

جامعاً، وقد خص الجامع بالمكان الذي تؤدى فيه صالة الجمع واألعياد»(2).
ا فتح عمر البلدان كتب إلى أبي موســى األشــعري وهو على البصرة  وفي خطط المقريزي(3) لَم
يأمره بأن يتخذ مســجدًا للجماعة ويتخذ للقبائل مســجدًا فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد 
الجماعة، وكتب إلى ســعد بن أبي وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك، وكتــب إلى عمرو بن العاص 
وهو على مصر بمثــل ذلك، وكتب إلى أمــراء األجناد بالشــام أال يتبددوا إلى القــرى وأن ينزلوا 
المدائن وأن يتخذوا في كل مدينة مســجدًا واحدًا وال تتخذ القبائل مساجد، فكان الناس متمسكين 

بأمر عمر وعهده.

تاريخ مساجد بغداد وآثارها تأليف محمود شكري األلوسي وتهذيب محمد بهجت األثري طبعة بغداد سنة 1946، ص 38.  (1)
إعالم الساجد للزركشي، 15/2.  (2)

.246/2  (3)



الفقه الحضاري، فقه العمران592 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وقال تقي الدين الســبكي: إن دمشــق من فتوح عمر إلى يومه لم يكن في سورها ِإال جمعة 
واحــدة(1). وهذا يدلّنا على أن الجامــع كان مخصصاً للجمعة واألعياد وأنّ المســلمين لم يعددوا 
الجمعة في أكثر من مســجد على حّد تعبير السبكي، ِإال أن الشــيخ جمال الدين القاسمي تعقبه 
بأنه قد أقيمت في عهده ثالث جوامع: جامع خليخــان وكان يخطب فيه ابن القيم، وجامع تنكز، 

وجامع يلبغا.
وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه(2) أن أّول من ســمح بتعدد الجمعــة داخل البلد الواحد هو 
الخليفة المعتضد باهللا الُمتوفى ســنة 219هـ ، وقيل: أّول من أفتى بذلك عطاء بن أبي رباح التابعي 

الُمتوفى سنة 115هـ.
وفــي أيامنا هذه صار المســجد والجامع بمعنى واحــد فلم يعد هناك جامــع يخطب فيه وآخر 

ال يخطب فيه، فجميع المساجد اليوم صارت جوامع فيها منابر وخطباء.

٭ ٭ ٭
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عندما يتحدث المستشــرقون عن بناء المســاجد فإنه يتبادر إلى أذهانهم أن المسلمين تأثروا 
بمعابد اليهود والنصارى وكنائســهم، ظناً منهم أن فكرة بناء المساجد لم ترد في خاطر المسلمين 
ِإال بعد احتكاكهم باليهود والنصارى الذين كانوا منتشرين في مصر وسورية وبالد الشام عامة التي 
فتحها الخلفاء الراشــدون، ومن هؤالء األمير ليون كاتيا في كتابه «حوليات اإلســالم»، وقد ظنّ أن 

المسلمين لم يتخذوا المساجد إال بعد وفاة النبّي ژ .

ويعلق األستاذ أحمد فكري في كتابه «مســجد القيروان» فيقول: «إنّ الفكرة الدينية هي وحدها 
التي أْملَْت على مســجد الرســول ژ نظامه، وأنه أريد من وضع هذا النظــام أن يصلح ألداء غاية 

واحدة هي الصالة، ولصالِة دين واحد وهو الدين اإلسالمي»(3).

وفي مكان آخر من الكتاب نفسه يقول: «إن الغاية الدينية وحدها هي التي وضعت أصول نظام 
المســجد وأنه ليس لآلثار المعمارية التي ســبقت اإلســالم أثر ما في تأليف هذا النظام، كما أن 
الفكرة التي تشــعب منها بناء المسجد تختلف اختالفاً بيناً عن تلك التي تشعب منها نظام الكنائس 

إصالح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي، ط2، ص 61.  (1)
تاريخ بغداد، 108/1.  (2)

مسجد القيروان، ص 50.  (3)
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القبطيــة، أو المعابد المصرية، فهــذه اآلثار تخضع لفكــرة أخرى تجعل منها مبانــي محدودة في 
الفضاء أو كتلة محصورة منه. أما مســجد اإلســالم فهــو على النقيض من ذلك يتشــعب من فكرة 

ال يقف أمامها الفضاء عند حد أو نهاية(1).
وهكذا يتّضح لنا أن المسجد اإلسالمي يختلف اختالفاً أساسياً عن غيره من معابد أهل الملل والنحل 

ال سيما النصرانية، فالمنطلقات الشكلية والمعطيات الدينية في المسجد هي غيرها في المعابد األخرى.
٭ ٭ ٭
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لم ينظر المســلمون في تاريخهم الحضاري إلى المساجد نظرة ســلبية أو كهنوتية تؤدى فيها 
أعمال روتينية رتيبة وحســب، بل نظروا إليها نظرة واقعية تجعل منها مؤسسات عامة يزاولون داخل 
جدرانها شــؤون حياتهم، ويخططون تحت أروقتها وإلى جانب أســوارها تنظيــم مجتمعهم للنهوض 
بمستوى شعوبهم والحفاظ على كيانهم، فقد كان المسجد في نظرهم في حكم الدوائر الرسمية كما 
يقول الدكتور طه الولي(2)، فلقد كان المســجد إلــى جانب وظيفته الدينية يؤدي في الوقت نفســه 
ورسالته الحضارية في مختلف وجوه النشاطات اإلنسانية التي يعيشها البشر ويحتاجون إليها، وهذا 
ما عبر عنه الكاتب الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه القيم «حضارة العرب» حيث يقول: «المسجد 

مركز الحياة الحقيقي عند العرب».
فالمســجد بني في أّول أمره ليكون دارًا للعبادة، ولكن العبادة في اإلسالم ليست كالعبادة في 
األديان األخرى؛ ألنّ العبادة في اإلسالم ليست طقوساً شكلية وليست حركات روتينية، ولكن العبادة 

هي عالقة اإلنسان بربه وعالقته بالمجتمع والكون والحياة.
فالمسجد في اإلسالم هو مركز للعبادة الروحية، ومركز لالنطالق الحضاري، وقد أكد الكاتب 
الفرنسي «لوبون» هذه الحقيقة حين قال(3): فالعرب يتخذون من المسجد محًال لالجتماع، والعبادة، 
والتعليم، والسكن عند االقتضاء... ومالجئ للغرباء ومراجع للمرضى ال للعبادة فقط كبيَِع النصارى، 
ومن توابع المســاجد على العموم حمامــات، وفنادق، وأصابل، ومشــاٍف، ومــدارس، وهكذا يتجلى 

اختالط الحياة الدينية بالحياة المدنية عند المسلمين في مساجدهم.
٭ ٭ ٭

مسجد القيروان، ص 52.  (1)
المساجد في اإلسالم للشيخ طه الولي، ص 158.  (2)

حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر، ص 425 طبعة إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة 1956.  (3)
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وحتى تتضح أهمية المسجد في نظر الحضارة اإلسالمية فال بد من استقراء البواعث التي حثت 
المسلمين على بناء المساجد.

1 ـ نيل األجر والثواب من بناء المساجد: فإن الرسول ژ رغب في بناء المساجد فقد روي 
عنه قوله: «من بنى هللا مســجدًا بنى اهللا له قصرًا في الجنة»(1)، وجعلــه اهللا تعالى مركز الذكر 
 ❁ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿ :والتوحيد، قال تعالى
 3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

4 ﴾ [النور: 36 - 37].

2 ـ المســـجد مركز العلم: ومن البواعث أن المســاجد تســتخدم منذ فجر اإلســالم الجتماع 
المســلمين فيها كمــا اتخذها علماء التفســير والحديث والفقه مقــرًا لهم، وفيــه ُتبَحث أوضاعهم 
السياســية، واالجتماعية، واألمنية. فقد كان النبّي ژ يجمع فيه أصحابه للتشاور في أوضاع األّمة، 
واستقبل فيه الوفود التي كانت تتوالى على زيارته قادمة من داخل الجزيرة العربية، أو من خارجها، 

يَر حافلة بذكر مثل هذه األخبار وأصحاب هذه الوفود. وكتب التاريخ والس

واستقبل النبّي ژ في المسجد وفدًا من بالد الحبشــة وتركهم يلعبون فيه وكان ذلك في يوم 
عيد منى(2)، وهذه قصة قد رواها البخاري.

3 ـ المسجد بيت مال المسلمين: وكان المسجد في اإلسالم مكاناً لحفظ الجزية، وإنا لنجد 
في كتب التاريخ إشــارات إلى ما يسمى بقبة بيت المال في المســجد، وفي هذه القبة كان الخلفاء 
الراشــدون يحفظون الثروة النقدية العامة التي كانــت حصيلة للزكاة التي يدفعها المســلمون عن 
أموالهم وخراج أراضيهم والفيء الذي يحصلون عليه من أعدائهم. وقد أشــار المقريزي في خططه 
إلى ذلــك بقوله وهو يتحدث عن جامع الفســطاط بمصر قــال: «بيت المال الذي فــي ُعلُو النوارة 
بالجامع بناه أســامة بن زيٍد التنوخي متولّي الخراج بمصر ســنة 97هـ أيام ســليمان بن عبد الملك 

وأميُر مصر يومئذ عبد الملك بن رفاعة الفهمي وكان بيت ماِل المسلمين فيه(3).

ســنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب من بنى هللا مســجدًا، (736)، 243/1. سنن الترمذي، فضل بنيان المسجد   (1)
(319)، 135/2. صحيح ابن حبان، كتاب الصالة، باب المساجد، (1610)، 490/4.

المسجد الجامع بالقيروان ألحمد فكري، ص 41.  (2)
خطط المقريزي، 249/2.  (3)
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وذكر ابن رُْســتََة من علماء القرن الثالث الهجري بيت المال المذكور في األعالق النفيســة(1)، 
وقال إنه شبه قبة عليا عليها أبواب من حديد وإنه كان أمام المنبر.

وكذلك جامع ابن طولــون الذي بني ســنة 263هـ بالقاهرة يغلق بعد صالة العشــاء بأمر ابن 
طولون نفســه؛ ألن بيت المال فيه(2). وذكر حســن عبد الوهاب أن هذه القبب كانت تستعمل لحفظ 

أموال اليتامى(3).
4 ـ المسجد دار الضرب (مصنع النقود): ذكر المقريزي في خططه أن أبا عمرو الحارث لما 
ولي القضاء بمصر من قبل المتوكل على اهللا سنة 237هـ أمر ببناء الرحبة المالصقة لدار الضرب 
في جامع (عمرو) ليتسع بها الناس ثم زاد فيه أي في الجامع أبو بكر محمد بن عبد اهللا الخازن أي 
خازن بيت المال رواقاً واحدًا من دار الضرب وهو الرواق ذو المحراب والشباكين المتصل بالمسجد 

برحبة الحارث(4).
5 ـ المســـجد حصن وقلعة: كان المســلمون يبنون المساجد على شــكل قالٍع محصنة كاشفة 
لتحركات الغزاة، تحيط بها األســوار القوية التي ال تؤثر فيها المنجنيقات، ويجعلون فيها الشــقوق 

العسكرية لرمي العدو بالسهام كما أحاطوا بعضها بالخنادق(5).
6 ـ المســـجد مكان القضاء: اّتخذ المســلمون المســاجد للفصل بين الخصومات والنظر في 
شكاوى الناس. قال ابن قاضي شهبة، وهو يتحدث عن ســنة 555هـ وفيها عين السلطان نور الدين 
القاضي كمال الدين الشهرزوري، وكان من خيار القضاة وإليه ُينَسب الشباك الكمالي الذي يجلس 

الحكام فيه بالجامع بعد الصالة من يوم الجمعة من المشهد الغربي بالجامع األموّي(6).
ا بنى ابن طولون جامعه في القاهرة أمر أن ُيعمل فيه خزانة  7 ـ المسجد مكان لالستشفاء: لَم

شراب فيها جميع الشرابات واألدوية.
ة، وقد روى المؤرخون أن الخلفاء  8 ـ المسجد مجلس للتشـــاور والتشريع: فالمســجد بيت األُم
والسالطين ووالة األمور كانوا يتخذون المسجد النتخاب الخليفة كما فعل معاوية بن أبي سفيان عندما 
شعر بدنو أََجِلِه فأرسل وراء الناس ليجتمعوا إليه في المسجد الجامع بدمشق وطلب البيعة البنه يزيد، 
وتم انتخاب ابنه يزيد خليفًة له من بعده وأخذ بيعتهم ومواثيقهم على هذا االنتخاب، وليته لم يفعل !.

ابن رُْستََة: األعالق النفيسة، ص 116.  (1)
المسجد في اإلسالم، طه الولي، ص 160.  (2)

تاريخ المساجد األثرية، ص 29. بواسطة المسجد في اإلسالم لطه الولي، ص 169.  (3)
خطط المقريزي، 249/2.  (4)

مجلة الهالل المجلد، 25، 802/10 تحت عنوان صفحات غريبة من التاريخ بقلم األستاذ عبد الفتاح عبادة.  (5)
الكواكب الدرية في السيرة النورية، تحقيق: محمود زايد، نشر دار الكتاب الجديد، بيروت، طبع 1971، ص 159.  (6)
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9 ـ المسجد مركز اإلعالم: عمل ســالطين المسلمين على اختالف عصورهم من األيوبيين إلى 
المماليك على جعل المساجد ُدورًا لإلعالم، وكانت منشــورات السالطين، وبالغاتهم، وإعالناتهم، 
وقراراتهم، ومراســيمهم، كل ذلك كان ُيذاع من فوق المدائن أو المنابر حيث ُيدعى الناُس وُيَبلغون 

هذه المنشورات والمراسيم والقرارات.
ذكر المقريزي في خططه أن الحاكم بأمر اهللا أمر بأن ُيقرأ ســجٌل على المنابر بتلقيب القائد 

حسين بقائد القواد وَخلََع عليه بمال وكسوة ملكية(1).
10 ـ المسجد دار الكتب: كانت المســاجد تزخر بالمكتبات العامة في مختلف العلوم والفنون، 

وقد كان األمراء واألغنياء والعلماء يتنافسون في وقف الكتب.
ومن أهم هذه المكتبات:

خزانة الكتب في مسجد الحاكم بأمر اهللا في القاهرة(2).أ ـ  
مكتبة في الجامع الكبير بحلب ُتدعى بشجرة اإلفادة ُصِنعت من حجر ونحاس وحديد ذات ب ـ  

خطوط وجداول في أصول العلوم الرياضية، شــبيهة بشــجرة ذات جــذع ضخم وأغصان 
وأوراق عظيمة، في كل ورقة أصل من أصول تلك العلوم(3).

خزانة القرويين وهي مكتبة ضخمة تضم آالف المخطوطات النفيسة(4).ج ـ  
مكتبة جامع األزهر بمصر كانت موجودة في جامع األزهر سنة 517هـ(5).د ـ  

٭ ٭ ٭
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تكلّــم الفقهاء واألئمة عن كل ما يتعلق ببناء المســاجد من موقع المســجد ومــا يتصل به من 
مرافق وما يتكون منه من أجزاء كالمنبر، والمحراب، والقبة، والسدة، والصحف، والرواق، واألَِهلة 

التي وضعت فوق المآذن والقبب، والمآذن والسواري ونحو ذلك.

خطط المقريزي 15/2.  (1)
ذكرها المقريزي في خططه 278/2 ط1.  (2)

ذكرها الغزي في كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب 172/1.  (3)
ذكرتها مجلة المشرق االيطالية بروما السنة (7) عدد (4) نقًال عن كتاب المساجد للشيخ طه الولي، ص 169.  (4)

ذكرها الدكتور محمد البهي في كتاب األزهر تاريخه وتطوره، ص 383.  (5)
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أما ما يتعلق ببناء المسجد فقد اشــترط الفقهاء أن يكون المسجد في وسط المصر، أو البلد، 
أو القرية التي يســكن فيها الناس، والحكمة من ذلك كي يكون المســجد متساوي األبعاد بالنسبة 
ألهل المصر ألن النبّي ژ أوجب على المســلمين حضور الجماعة فقــد روي عنه ژ أنه قال: «ال 

صالة لجار المسجد ِإال في المسجد»(1).
وبناء عليه فقد قال الحنابلة: إن صالة الجماعة فــرض عمًال بقول النبّي ژ : «ال صالة لجار 
ة. بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صالة  في المسجد»، وحملوا النفي على نفي الصح المسجد ِإال
الجماعة ُســنة مؤكدة وحملوا النفــي على نفي الكمال أي ال صــالة كاملة ِإال في المســجد، ِإال أن 

ة أقرب المجازين إلى نفي الذات. الحنابلة قالوا: إن نفي الصح
ألجل ذلك وجب أن يكون موقع المسجد في مكان وسط يؤّمه الناس من كل مكان ويكون قريباً 

من جميع الجوار ما أمكن.
ر اهللا تعالى مكان البيت العتيق في وسط الكرة األرضية كي يكون متساوي  وألجل ذلك فقد قد
األبعاد َقْدرَ اإلمكان، وقد بحث العلماء مكان البيت العتيق وأكدوا أَنه في وسط الكرة األرضية، وأنه 
محور األرض كذا قالوا، ولذلك لما خط ســعد بن أبي وقاص مسجد الكوفة أتى برجل شديد النزع 

فرمى في كلّ جهة بسهم، ثم أمر أن يبني الناس فيما وراء ذلك.
ومن الشروط أن تكون الطرق المؤدية إليه ســهلة بعيدة عن التضاريس واألودية، وأن ال تكون 
وعرة المسالك، ألن المسجد يؤمه المرضى، والعميان حيث إن النبّي ژ لم يرخص البن أمّ مكتوم 
نة أن ابن أم مكتوم جاء  وهو ضرير أن يصلّي في البيت ما دام أنه يســمع النداء، فقد جاء في الس
إلى النبّي ژ فقال: يا رســول اهللا إني رجل ضرير وإني بعيد الدار ولي قائد ال يالئمني كل ساعة، 
فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبّي ژ : «هل تسمع النداء؟»، فقال: نعم، فقال: 

«ال أجد لك رخصة»(2).
ومن الشــروط أن يجردوا المســاجد من الصور واألصنام فإن النبّي ژ حين دخل البيت 
الحرام يوم فتــح مكة المكرمــة رأى فيه صور المالئكــة ورأى إبراهيم ‰ مصــورًا وفي يده 
األزالم يستقســم بها فقال: «قاتلهم اهللا جعلوا شيخنا يستقسم باألزالم ما شأن إبراهيم واألزالم 
 [آل عمــران: 67]»، ثم ﴾ ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿

أمر بتلك الصور كلها فطمست(3).

سنن ابن ماجه، كتاب المساجد، باب من بنى هللا مسجدًا، (736)، 243/1. وهو ضعيف.  (1)
صحيح مسلم، كتاب 6 ـ المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، (1518)، 124/2.  (2)

سيرة ابن هشام، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 32/4.  (3)
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وفي هذا الخبر دليل على أن الفن اإلســالمي فــنٌ ملتزٌم بالعقيدة واإليمان بتعاليم اإلســالم، 
لذلك لم نَر مسجدًا قط أُدِخلت فيه مثل هذه األصنام والتماثيل تحت شعار الفن والزخرفة.

ومن الشــروط التي راعاها الفقهاء في عمارة المســاجد أن ال ُتشــيد على القبــور؛ ألنّ اتخاذ 
المســاجد على األضرحة وإن كان ســائغاً في شــرع من قبلنا لقوله تعالــى: ﴿ > = < ? 
م. أن بناء المساجد على األضرحة في شرعنا محر [الكهف: 21]، ِإال ﴾ C B A @

ا قيل له: إن كنيسة قد بنيت على ضريح قال: «أولئك شرار خلق اهللا إذا  وقد قال النبّي ژ لَم
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا»(1). ِإال أن هذا الشرط قد تخلف في بعض المساجد 
بسبب التوسيعات كما هو الحال في قبر النبّي ژ وصاحبيه في المسجد النبوي فقد دخل القبر في 

المسجد بسبب التوسعة.
وفي بعض األحوال يتأثر الناس بفتاوى مشايخ الصوفية الذين يقيمون لبعض المقامات واألضرحة 
وزنــاً، وقد أقيمت فــي بعض البالد المســاجد على قبور األنبيــاء بفتوى من علماء تلــك البالد أو من 
بعضهم كمسجد نبي اهللا زكريا في حلب، ومسجد إبراهيم الخليل في مدينة الخليل، والبعض اآلخر بني 

على أضرحة الصحابة كمسجد خالد بن الوليد في حمص، ومسجد أبي موسى األشعري فيها أيضاً.

٭ ٭ ٭
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ونقصد بالمكونات األشياء التي دخلت في عمارة المسجد.
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والمنبر في اللغة قال ابن منظور في لسان العرب: كلّ شيء رفع شيئاً فقد نبره، والنبر مصدر، 
والمنبر مرقاة الخاطب، سمي منبرًا الرتفاعه وعلوه، وانتبر األمير أي ارتفع فوق المنبر(2).

ف المنبر بأنه: «بناء ثابت من حجر أو خشب». وقال غيره:  أما األستاذ جعفر الحسني فإنه عر
إنه مرقاة متنقلة لها درجات.

وقد اتخــذ النبّي ژ المنبر ففــي أول األمر كان النبــّي ژ إذا قام للخطبــة يقف عند أحد 
الجذوع، فلما ُصِنع له منبر من خشــب وترك الجذع حن الجذع له، وُسِمع حنينه في المسجد حتى 

صحيح البخاري، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، (417)، 165/1.  (1)
لسان العرب، مادة (نبر).  (2)
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وضع النبّي ژ يده عليه، وقد ذكر الســيوطي فــي أوائله أن أول من صنع المنبر لرســول اهللا هو 
الصحابي تميم بن أوٍس الداري.

ــيَر أن  وفــي كتاب «وفاء الوفا بأخبــار دار المصطفى» للســمهودي أنه قد حكى بعض أهل الس
النبّي ژ كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي هو من خشب(1).

وقد ُصنع هذا المنبر في الســنة الســابعة للهجرة وقد ُصنع من طرفاء الغابة، وقيل من األثل، 
وكان ارتفاعه ذراعين وثالثة أصابع وعرضه ذراعاً راجحاً أعالهن لجلوسه(2) وعلى جانبيه ومن خلفه 

خمسة أعواد وفي طرفيه مما يلي القعود رمانتان.
ذكر ابن ســعد وغيره أن الصحابــة كانوا يمرون بالمنبر ويجّســون رمانتيه ويســتقبلون القبلة 

يدعون، ذكره عنه الدكتور طه الولي 5 (3).

1 ـ انتشار المنابر في األمصار:
ذكر المؤرخون أن أول منبر بعد منبر النبّي ژ في المدينــة هو المنبر الذي اتخذه عمرو بن 
ا بلغ عمر بن الخطاب ما  ه لَمالعاص في مسجد الفسطاط بمصر، وقد ذكر المقريزي في خططه أَن
صنعه عمرو بن العاص من اتخاذه المنبر الخشــبي كتب إليه رقعة قال له فيها: «أما بحســبك أن 
تقوم قائماً والمسلمون جلوس تحت عقبيك فعزمُت عليك ِإال كســرَته»، فامتثل عمرو بن العاص أَْمَر 

. ƒ أمير المؤمنين عمر
ِإال أن عمرو بــن العاص عاد بعد موت أميــر المؤمنين واتخذ المنبر. فقــد ذكر المقريزي في 
خططه وابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة أن الوليد بن عبد الملك أمر بهدم مســجد الفســطاط 

وأعاد بناءه من جديد ونصب فيه المنبر(4).

2 ـ حكم المنبر في الشريعة:
ويبدو أن أصــل اّتخاذ المنابر ُســنٌة ماضية من عهد رســول اهللا ژ لتقريــر النبّي ژ عمل 
المنبر. وما ورد عن عمــر لعمرو بن العاص اجتهاد منه بأن ال يترفــع الخطيب على الناس، أو أنه 
اســتعظم أن يرقى المنبر أحد بعد رســول اهللا ژ ، ِإال أن علماء األمصار لم ينكروا المنابر، َوِإنَما 

أنكروا صورًا محيطة بها مثل الزخرفة واستعمال األعالم والستائر عليها.

انظر: تاريخ المساجد في اإلسالم: د. طه الولي، ص 193.  (1)
العقد الفريد البن عبد ربه األندلسي 295/7 - 296. تحقيق: محمد سعيد العريان، مطبعة االستقامة بمصر سنة 1359هـ.  (2)

المساجد في اإلسالم، ص 193. وانظر مقدمة ابن خلدون، ص 269 المطبعة األدبية في بيروت، ط3 سنة 1900م.  (3)
انظر: خطط المقريزي 248/2.  (4)
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3 ـ الَعَلمان على جانبي المنبر والستارة على بابه:
جرت العوائد في كثيــر من البالد أن ينصبوا أعالماً عن جانبــي المنبر من الحرير األحمر أو 
زة بالحرير األصفر أو الذهبي، وترجع  األخضر أو األسود وقد ُكِتَب فيها بعض اآليات القرآنية المطر

هذه العادة إلى أّيام العبيديين الذين حكموا المشرق وبنوا الدولة الفاطمية(1).

4 ـ رأي العلماء في هذه األعالم والستائر:
وقف العلماء ال ســيما الســلفيون منهم من هذه الظاهرة موقفاً متشــددًا واعتبروها من البدع 
الدخيلــة على الدين، وقد خلــت بيوت اهللا منها في عصر الرســول ژ وعصر الخلفاء الراشــدين 

المهديين من بعده ولم تظهر ِإال في أيام الفاطميين، فهي بدعة أظهرها مبتدعون.
وفي ســنة 1924م أثارت جريدة المقطــم المصرية موضوع وضع الَعلَميــن اللذين ُيرفعان على 
جانبي المنبر والستارة عن طريق استفتاء نشــرته ألحد قرائها جاء فيه: «ما قولكم ـ أحيا اهللا بكم 
ــنة ـ في الَعلَمين اللذين ُيرفعان على جانبي المنبر عن َيمين الخطيب وشــماله والســترة التي  الس
ُتجَعل على باب هذا المنبــر؟ أكان ذلك يجعل للنبّي ژ على منبره؟ وهل اتخذه أصحابه من بعده؟ 

وهل ذلك ُسنٌة وشعيرة من شعائر اإلسالم أو بدعة؟
وقد أجاب عن هذا االســتفتاء العاِلم البيروتي الشــيخ راغب قبّاني مــن علماء األزهر بأن رفع 

البيرقين على المنبر والستارة على بابه بدعة؛ ألنّ ذلك زخرف منهّي عنه في المساجد»(2).
واستدل المانعون من هذه الزخرفة بقول النبّي ژ : «وما أُِمرُت بتشييد المساجد» وبقوله: «ال 
تقوم الســاعة حتــى يتباهى الناس فــي المســاجد وال يعمرونهــا» رواه ابن خزيمة فــي صحيحه. 
وبقوله ژ لعثمان بن طلحة وقد دخل الكعبة فرأى فيها قرني كبش إسماعيل: «إني كنت رأيُت قرني 
ْرهما، فإنــه ال ينبغي أن يكون في قبلة  الكبش حين دخلت البيت فنســيت أن آمرك أن تحمرها فَحم

البيت شيء يلهي المصلي» رواه أحمد وأبو داود.
واســتدلوا بفعل عمر بن الخطاب ƒ فإنه لما جدد مســجد النبّي ژ لم يــزد على ما فعله 

النبّي ژ فإنه جعل جدرانه من اللبن، وسقفه من الجريد، وأعمدته من الخشب.

5 ـ المنبر أثر حضاري: 
كان المنبر في عصور اإلســالم الزاهية يمثل جانباً مهماً وصورة مشــرقة مــن صور الحضارة 
اإلســالمية، فلقد كان المنبر دائماً يعكس تنافس الحكام والســالطين بالجوانب المعنوية والفنية، 

صبحي األعشى في صناعة اإلنشا، طبعة دار الكتب المصرية المصورة 505/3.  (1)
جريدة المقطم عدد (16) جمادى الثانية (23) يناير كانون الثاني سنة 1924م.  (2)
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فالمنبر يشــير إلى قوة المسلمين ال ســيما في البالد التي ُفِتحت عنوة، فقد كان يرتقيه السالطين 
والخطباء وبيدهم السيف تعبيرًا عن قوة المسلمين وَمنََعِتِهم وعليه تؤخذ البيعة، وما يندرج في ذلك 
من النظام السياسي للدولة، فقد كان الخليفة إذا أراد أن يوجه أمرًا هاماً لألمة ارتقى المنبر، كما 

أن انفراده بالدعاء من فوق المنبر من الرسوم الضرورية لثبوت صفته الشرعية.
ث القَلْقََشنِْدي عن ترتيب الخالفة ذكر أن للخالفة رسوماً جارية على ترتيب خاص  وعندما تحد
منها خطابة الخليفة نفســه على المنبر، ومنهــا دعاء الخطباء له على المنابــر. وقد كانت المنابر 
تزدهي بالنقوش والزخارف واآليات، واأللوان الزاهية التي تعكس المرتقى الفني الذي ارتقاه الفن 

اإلسالمي والمدى الذي تبوأته الحضارة اإلسالمية في هذا المقام.
وأشــهر مثال على ذلك المنبر الذي صنعه نور الدين محمود زنكي 5 ليكون منبرًا لألقصى 
قبل تحريره، وتحقيق صالح الدين هذه األمنية، فقد كان ذلك المنبر المرآة الناصعة على حضارة 
اإلســالم ومجده الغابر الذي أضعناه، فال عجب أن يتم التركيز عليه من بين مكونات المسجد من 

علج يهودي ويحرقه ليحرق بذلك صورة فنية جميلة ووجهاً مشرقاً من وجوه حضارتنا العظيمة.

:ÜGôëªdG  :kÉ«fÉK

من مكونات المســجد المحراب، وقد تكلّم علماء اللغة عن كلمة «محراب» وقد اّتفقوا على أنها 
عربيــة وأدرجوها تحت مادة حرب. وباســتقراء كالم العــرب نجد أن كلمة المحــراب تعني الغرفة 

العالية، ومنه قول وضاح اليمن:
جــئــُتـــهـــا إذا  مـــحـــراٍب  ســــلـماًربـُة  أرتـــِق  أو  ألقهـــا  لـــم 
وتأتي بمعنى المجلس ومنه قول الشاعر:

في الغيل في جانب العّريس ِمحراباً
أي المجلس. وتأتي بمعنى المكان المفضل في البيت، قال عمر بن أبي ربيعة:

َصوَرهـــا فـــي جانـــب الـمـحـرابأو دميـــٌة عنـــَد راهـــٍب ذي اجتهاد
وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في أربعة مواضع بأربعة معاٍن:

صدر البناء. ـ  1
القصر الملكي. ـ  2
الغرفة التي في مقدم المعبد بالنسبة ألهل الكتاب. ـ  3
المكان الذي يخصص للَمِلِك دون سائر الناس. ـ  4
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قال تعالى:﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [آل عمران: 37]، وقال تعالى: ﴿ 3 
 ﴾ ¶ µ ´ ³ ² ﴿ :4 5 6 7 8 9 ﴾ [آل عمــران: 39]، وقــال تعالــى

[مريم: 11]، وقال تعالى: ﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ «   ¼ ﴾ [سبأ: 13].

فكلمة محاريب في هذه االستعماالت تعني واحدًا من المعاني اآلتية:
جـ ـ المساكن. ب ـ المعابد.   أ ـ القصور.  

المحراب في اصطالح علماء المسلمين:
والمحراب في االصطــالح: هو المكان المجوف داخل حائط المســجد الــذي يقف فيه اإلمام 

للصالة، وهو دائماً في اتجاه القبلة.

أول محراب في اإلسالم:
ذكر ابن بطوطة في رحلته وهو يتحدث عن زيارته للمســجد النبوّي الكريم في المدينة المنوّرة 

أن عثمان بن عفان ƒ هو أول من صنع للمسجد محراباً عندما أصبح خليفة على المسلمين.
ِإال أن ابن بطوطة يورد قــوالً آخر بقوله: وقيل: إنّ مروان بن الحكم الخليفة األموي هو أول من 

بنى المحراب، وقيل: عمر بن عبد العزيز في خالفة الوليد بن عبد الملك.
ِإال أن جمهــور المؤرخين كادوا يتفقون على القول بأن أول من أدخل المحراب في المســجد هو 
عمر بــن عبد العزيز، وذلك أثناء واليته على المدينة أيـام الخليفــة األمـوي الوليد بن عبد الملك، 
فقد نقل المقريزي في خططه عن الواقدي في فتوح الشــام(1) أن أول من أحدث المحراب المجوف 

ا بنى مسجد النبّي ژ . عمر بن عبد العزيز لَم
وذكر صاحب كتاب النجــوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة(2) أثناء حديثه عن حوادث ســنة 
87هـ ، وفيها كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يأمره بإدخال ُحُجر نســاء النبّي في المسجد وأن 

يشتري ما بنواحيه حتى يكون مائتي ذراع في مئتي ذراع وأن يقدم القبلة ففعل عمر.
وتقديم القبلة ال يكون إال بتقديم المحراب وإبرازه عن جدار المسجد. وهذا ما قرره السيوطي 

في حسن المحاضرة حيث ذكر أن أول من اتخذ المحراب هو عمر بن عبد العزيز.
أما الســمهودي فيقرر أن دور عمر اقتصر على تجويف المنبر ولم يصنع منبرًا جديدًا فقد ذكر 
في كتاب «وفاء الوفا فــي أخبار دار المصطفى» ژ أن عمر لما صار إلى جدار القبلة دعا شــيوخ 

الخطط للمقريزي 247/2 والنجوم الزاهرة 67/1 طبعة دار الكتب المصرية.  (1)
النجوم الزاهرة البن تغرى بردى.  (2)
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المدينة عرباً وموالي وقــال لهم: «تعالوا احضروا بنيــان قبلتكم ال تقولوا غير عمــر قبلتنا، فجعل 
ال ينزع حجرًا ِإال رده مكانه»(1).

ثم انتشرت المحاريب في مساجد األمصار كمحراب بني أمية في الشام، ومحراب في المسجد 
الجامع فــي الكوفة، ومحراب جامع عقبة بــن نافع في القيروان، ومحراب في جامع الفســطاط في 
القاهرة، ومحراب في المسجد الجامع في البصرة، وهكذا في مساجد األمصار حيث نزل المسلمون 

وبنوا بيوت اهللا.

موقف العلماء من اتخاذ المحاريب في المساجد:
اختلف أهل العلم في حكم اتخاذ المحاريب في المســاجد؛ فذهب بعــض أهل العلم: إلى كراهة 
اتخاذ المحاريب واعتبروها بدعة في الدين. قال الزركشــي: «وكره بعض السلف اتخاذ المحاريب في 
المسجد»، قال الضحاك بن مزاحم: أول شرك كان في أهل الصالة هذه المحاريب. ونقل هذا المؤرخ 
عن مصنف عبد الرزاق قوله: كره الصالة في طاق المســجد أي محرابه ســعيد بن جبير ومعمر، وفي 
شــرح الجامع الصغير: «ال بأس أن يكون مقام اإلمام في المسجد وسجوده في الطاق، ويكره أن يقوم 
في الطاق؛ ألنه يشــبه اختالف المكانين، أال ترى أنه يكره االنفراد»، وقد عقب الزركشــي على هذا 

الكالم بقوله: «والمشهور الجواز بال كراهة، ولم يزل عمل الناس عليه من غير نكير» ا.هـ(2).
وِمّمن قــال بتحريم المحاريب اإلمام جالل الدين الســيوطي الشــافعي فقد وضع كتاباً ســماه 
«إعالم األريب بحدوث بدعة المحاريب» فقد اعتبره 5 تقليــدًا للمذبح الذي يتخذه النصارى في 
كنائسهم، وأنه من أشراط الساعة. واستدل بما رواه البيهقي في سننه الكبرى عن عبد اهللا بن عمر 
أن رســول اهللا ژ قال: «اتقوا هذه المذابح»: يعني المحاريب(3)، وبما رواه البزار في مســنده عن 
عبد اهللا بن مسعود أنه كره الصالة في المحراب وذكر حديثاً مرسًال رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
عن موسى الجهني قال: قال رسول اهللا ژ : «ال تزال هذه األمة بخيٍر ما لم يتخذوا في مساجدهم 
مذابح كمذابح النصارى»، وبما رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي ذر أَنه قال: إن من أشراط الساعة 

أن تتخذ المذابح في المساجد.
أمــا جمهور العلمــاء فقد خالفوا الســيوطي وقالوا بجــواز اتخاذ المحاريب، فقــد نص اإلمام 
القاسمي في كتابه «إصالح المســاجد من البدع والعوائد» وقد نقل عن اإلقناع وشرحه قوله: «يباح 

اتخاذ المحراب فيه ـ أي في المسجد ـ وفي المنزل والربط والمدارس وهو المعتمد»(4).

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لنور الدين السمهودي، ط1 مطبعة اآلداب والمؤيد بمصر 372/1.  (1)
إعالم الساجد بأحكام المساجد، ص 364 دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، بيروت.  (2)

أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحٰمن بن مغراء، وسنده حسن. انظر: الثمر المستطاب لأللباني، 473/1.  (3)
إصالح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي، ط2 المكتب اإلسالمي، بيروت، ص 367.  (4)
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ا ُيســتدل لمذهب الجمهور أن الذي اّتخذ المنابر هو عمر بن عبد العزيز 5 وهو  قلُت: َوِمم
 ــنَن وأمات البدع ورد ه أحيا السخامس الخلفاء الراشــدين المهديين، وقد انعقد اإلجماع على أَن
المظالم، وقد قال ژ : «عليكم بُســـنتي وُسنة الخلفاء الراشـــدين المهديين من بعدي عضوا 
عليها بالنواجذ»(1)، وعمر بن عبد العزيز منهم فال يصح شــرعاً أن يكــون أحدث في الدين َحَدثاً 
ال يرضاه اهللا ورسوله، وقد سار الصحابة والتابعون من قبل على اتخاذ المحاريب. وأما القول بأن 
عمر بن عبد العزيز هو أول من اتخذ المحراب فهو في مسجد النبي، وقد سبق باتخاذه عمرو بن 
العــاص الصحابي الجليل محراباً في مســجد الفســطاط بمصــر، وكذلك اتخــاذ عقبة بن نافع 
المحراب في جامع القيروان، وكذلك اتخاذ عثمان ƒ المحــراب في الجامع بالكوفة، ومحراب 
علي في المســجد الجامع بالكوفة أيضاً، ومحراب المسجد الجامع بدمشــق وقيل: إنه يرجع إلى 
زمن معاوية بن أبي سفيان، وهؤالء ســلف األمة وقادتهم وُقدوتهم، وليس من السهل تبديع هؤالء 
الصحابة األخيار، على أن ما ُينسب إلى الســيوطي من االستدالل باألحاديث السابقة الذكر فإنها 
ــنُة قد ُدونت بأمر من عمر بن عبد العزيز، ومن البعيد  أحاديث واهية لم تســلم من النقد، والس
جدًا أن ال يكون على دراية تامة من أمرها، ولــو كانت صحيحة ُيحتج بها لما خالفها وهو من هو 

نة. في الدين والورع ومتابعة الس

على أنّ السيوطي طرد البدع في العوائد وهذا مخالف ألصله في جميع كتبه، ال سيما في كتاب 
ا يدلّ على أن هذا الكالم قد ال تصح نســبته إليه؛ ألنّ البدع طريقة في الدين  شــرح الصدور، ِمم
مخترعة تضاهي الشــريعة يقصد بهــا المبالغة في التعبــد هللا تعالى. فالمحاريب وســائر مكونات 
المســجد ال ينطبق عليها حد البدعة ألنها ليســت طرائق في الدين فهي وســائل وليســت مقاصد، 
والبدعة ال تكون في الوســائل، ثم إن البدعة ُيقصد بها المبالغة في التعبد، والقصد من المحراب 
ُم اإلمام كي ال يخســر المســجد صفاً من المصلين، كما أَنه عالمة على القبلة وليس المقصود  َتقَد

منه المبالغة في التعبد هللا تعالى.

áfòÄªdG  :kÉãdÉK

المئذنة اســم آلة من األذان، واألذان: هو اإلعــالم عن طريق األذن. وقد جــاء فعل أذن في 
القرآن بمعنــى اإلعالم قــال تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
 A @ ? > = < ; ﴿ :ً[يوســف: 70]. وقال أيضــا ﴾ / . - , +

J IH G F E D C B ﴾ [التوبة: 3].

مسند أحمد (17606)، 73/37.  (1)
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أصل المئذنة:
لم تكــن المآذن معروفة أيام النبــّي ژ فقد كان بالل الحبشــي ƒ إذا أراد أن يؤذن صعد 
أســطوانة مرتفعة فأذن عليها. ويقول الســمهودي: إن األذان في زمنه ژ كان على أسطوانة في دار 
عبد اهللا بن عمر في قبلة المســجد يؤذن عليها بالل يرقى على أقتاب فيها، واألسطوانة مربعة يقال 
لها المطمار. َورُِوي أَنه كان يؤذن على منارة في دار حفصة بنت عمر التي تلي المسجد وكان يرقى 

على أقتاب فيها.

ويجزم المؤرخون أَنه لم يكــن في زمن النبّي ژ مئذنة قبل أن يبنيها معاوية بن أبي ســفيان 
إلى أن بنى النبّي المســجد. ويروي زيد بن ثابت أن بيته كان أطول بيت حول المســجد فكان بالل 

يؤذّن عليه إلى أن بنى النبّي المسجد.

وال تعارَُض بين هذه الروايات الحتمال أن سيدنا بالالً قد أذن في هذه األماكن كلها حمًال على 
تعدد المكان.

والمئذنة تسّمى أيضاً المنارة، والصومعة.

والمنارة مفرد وجمعها منائر وهي مشــتقة من فعل أنار(1). وقال الفيروز أبادي: واألصل المنورة 
موضع النور كالمنار والمســرجة والمئذنة جمعها منائر، والمنار العلم وما يوضع بين الشــيئين من 

الحدود، ومنه قوله ژ : «لعن اُهللا من غير منار األرض» أي عالماتها التي ُتعرف بها الحدود(2).

أما لفظ الصومعة، فقد اســتعملها المؤرخون مرادفًة لكلمة المئذنــة والمنارة، وبهذا المصطلح 
 A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :وردت في القــرآن الكريم في قولــه تعالــى

H G F E D C B ﴾ [الحج: 40].

بت، وقيل: إنها عربية وافق وضع العرب فيها وضع الحبشة،  ُعر وأصل هذه الكلمة حبشــية ثم
فقــد ذكر صاحب القامــوس المحيط(3) تحت مادة (صمــع) صوامع: الكلمة أصيلــة العروبة بمعنى 
البرج العالي لكن اقتبســت من الحبشــية ومعناها: ســكن الراهــب. وهكذا دخلــت الصومعة في 

المصطلحات المسجدية.

وقيل: الصوامع للنصارى، والِبيَع لليهود، والمساجد للمسلمين. وقيل: كلها أسماء للمساجد.

تفسير الرازي «مفاتيح الغيب» 41/23 دار الفكر للطباعة.  (1)
القاموس المحيط (صمع).  (2)

القاموس المحيط مادة (ص م ع).  (3)
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أول من اتخذ المآذن في اإلسالم:
ذكر المقريــزي في خططه(1)قــال الكندي في أخبار مســجد أهل الراية: ولما ضاق المســجد 
بفسطاط مصر بأهله شــكى أهله ذلك إلى ســلمة بن مخلد وهو األمير يومئذ فكتب فيه إلى معاوية 
فكتب معاوية إليه يأمره بالزيادة عليه... وأمره بابتناء منار المسجد في الفسطاط. وقيل: إن معاوية 

أمر ببناء الصوامع لألذان.

موقف علماء المسلمين من بناء المآذن:
انقسم علماء المسلمين من تشييد المآذن إلى فريقين:

الفريق األول: يرى أنها بدعة محرمة أو مكروهة على أقل تقدير. واســتدلوا على مذهبهم هذا 
بأدلة منها:

أن المئذنة لم تكن في مسجد رسول اهللا ژ وال في عصر الخلفاء الراشدين المهديين. ـ  1
ا استدلوا به ما أورده السمهودي في كتابه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى»(2) من أن  ـ  2 َوِمم

ا فرغ من بناء المســجد النبوي الكريم في المدينة المنورة عندما  عمر بن عبد العزيز لَم
كان والياً عليها أيام الوليد بن عبد الملك ما بين سنة (81) وسنة (91) أرسل وراء أبان بن 
عثمان بــن عفان فلما حضر أبان قال لــه عمر: «أين بنياننا من بنيانكــم» وهو يفتخر بما 
جعل عليه المســجد من الفخامة والزينة وما أضاف إليه من المنبر والمحراب والمئذنة، 
فأجابه أبان على الفور: «بنيناه بناء المســاجد وبنيتموه بنــاء الكنائس». فلو كانت المآذن 

مستساغة عند السلف لَما قال أبان بن عثمان هذا القول لعمر بن عبد العزيز(3).
واستدلوا بما روي عن ابن مســعود أَنه مر بمســجد مزخرف فقال: «لعن اهللا من زخرفه،  ـ  3

المساكين أحوج من األساطين»(4).
وجه الداللة: أن المآذن من أساطين المسجد.

ومن األدلة أن في هذه المآذن تشبيهاً بالكنائس وقد نهينا عن اتباعهم في أمور دينهم.
ومنها ما روي عنه ژ : «ما أمرت بتشييد المساجد وبناء المآذن من تشييد المآذن»(5).

خطط المقريزي 247/2.  (1)
ص 370.  (2)

انظر: المساجد في اإلسالم، ص 255.  (3)
إعالم الساجد بأحكام المساجد للزركشي، ص 336، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني.  (4)

صحيح ابن حبان، كتاب الصالة، باب المساجد،(1615)، 493/4.  (5)
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وبما روي عن علي ـ كرم اهللا وجهه ـ أَنه قال: إن القوم إذا رفعوا مساجدهم فسدت أعمالهم.
وذهــب الجمهور إلى إباحة بناء المــآذن؛ ألنها من شــعائر اهللا، واهللا تعالى يقول: ﴿ 8 9 
: ; > = < ? @ ﴾ [الحــج: 32]، وأنها فعلت بإقرار من الخليفة الراشــد عمر بن 

عبد العزيز وهو من كبار علماء التابعين وألن األذان لإلعالم، واإلعالم ال يتم إال عبر هذه المآذن.

نة  ه قال: «من السا اســتدلوا به ما ذكره الســمهودي(1) عن خالد بن عمرو عن أبي برزة أَن َوِمم
األذان في المنارة واإلقامة في المسجد».

وفي الحقيقة أصبحت المآذن اليوم عالمة فارقة على هوية البالد التي تنتشر فيها هذه المآذن، ودليًال 
مرشدًا إلى موضع المسجد، وشاهدًا حضارياً وفنياً على عظمة هذه األمة وما وصلت إليه في فن العمارة.

áÑ≤dG  :kÉ©HGQ

القبة نوع من البناء يأخذ أشــكاالً شتى، فمنها الشــكل البيضاوي المشطور عند وسطه، أو في 
شــكل مخروطي، أو حلزوني، وهي من المالمح التي تتميز بها أكثر المعابد الدينية عند المســلمين 
وغيرهم، وقد عرفت القبة في المعابد الوثنية قبل المعابد الدينية عند اليهود والنصارى والمسلمين.

الحكمة من بناء القبــب: لبناء القبب ِحكٌَم عديدة فضًال عن كونها شــكًال معمارياً جميًال فإن لها 
فوائد منها أنها تمثل الفضاء الرحب، والسماء الواسعة بما فيها من الروعة والجالل، لذلك حرص أهل 

األديان على اتخاذها في معابدهم لما توحيه من المعاني الروحية التي جاءت بها األديان السماوية.

وقال قوم: إن القبة بما هي عليه من شــكل مقوس تســاعد على تجميع أصــوات المؤمنين عند 
تالوة القرآن الكريم، أو التراتيل األخرى، وتعمل على ترديد رجع صدى هذه األصوات بشكل إيحائي 

األمر الذي يزيد في روعة الصالة وُيدخل الخشوع، واالنفعال الوجداني في نفوس المتعبدين.
وقال فريق ثالث: إن القبة تســاعد على إشــاعة الهواء والنور من خــالل النوافذ الكثيرة عند 

ا يعكس النور والبرودة على المسجد وهذه هي الحكمة األَْولى باالعتبار(2). قاعدتها ِمم

موقف علماء الشريعة من القبة:
ذكر السمهودي حديثاً عن أبي داود بسنده إلى أنس بن مالك أن رسول اهللا ژ خرج فرأى قبة 
مشــرفة فقال: «ما هذه؟»، قال له أصحابه: هذه لفالن رجل من األنصار، قال: فســكت وحملها في 

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، 375/1.  (1)
انظر: المساجد في اإلسالم للشيخ طه الولي، ص 275.  (2)



الفقه الحضاري، فقه العمران608 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

نفســه حتى إذا جاء صاحبها رســولَ اهللا ژ في الناس فأعرض عنه َصنََع ذلــك مرارًا حتى عرف 
الرجل الغضب فيه واإلعراض عنه، فشــكا ذلك إلى أصحابه فقال: واهللا ألُنِْكُر رســولَ اهللا فقالوا: 
خرج فرأى قبتك، قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى ســواها باألرض، فخرج رســول اهللا ذات 
يوم فلم يرها قــال: «ما فعلت القبة»، قالوا: شــكا إلينا صاحبها إعراضك عنــه فأخبرناه فهدمها 

فقال: «أََما إن كل بناٍء وباٌل على صاحبه إال ما ال، إال ما ال»(1)، أي إال ما ال بد منه.
لذلك فإن من منع من بناء القبب على المساجد اســتدل بهذا الحديث وعمموا الداللة في كلّ 
بناء بداللــة قوله ژ : «كل بناٍء وبـــاٌل على صاحبه إال ما ال، إال مـــا ال»، أي إال ما ال بد منه، 

والقبة ليست مما ال بد منه.
وذهب الفريق اآلخر إلى إباحتها ألنها من عوائد البنيان وليســت من ِبــَدِع األديان؛ ألنّ البدع 

ال تكون في العوائد بل في العبادات.
ا اســتدلوا به أن القباب بنيت أيام بني أمية والعلماء متوافرون فلم ينكروها ولم يحرموها  َوِمم
ه بالنور من خالل نوافذها وتعزل الحرارة عن المصلين الرتفاعها  وذلك ألنها من حاجة المسجد تمد

قْدرًا يسمح بتكثيف الهواء في المسجد.
أما ما اســتدل به الفريق األول من إنكاره ژ على األنصاري فهذه واقعة حال، ووقائع األحوال 
ال تُعم؛ ألنّه ربما اقترن بها أمر ســوغ إنكار النبّي ژ عليه كأن يكون قد اشتم منه الُعجب والتعالي 
وحب المباهاة واالســتعالء على إخوانه. قال الشــافعي: «وقائع األحوال كساها ثوب إجمال فال يصح 

بها االستدالل».

أّول قبة في اإلسالم:
يذكر بعض المؤرخين أن أّول قبة بنيت في اإلســالم هي قبة مسجد الصخرة في بيت المقدس 
شيدها عبد الملك بن مروان سنة 72هـ ، َوِإنَما بناها تأثرًا بما كانت عليه الكنائس في بيت المقدس، 

ورأى في ذلك عزًا وهيبة لإلسالم وتعظيماً لشعائر اهللا.

الهالل فوق القبة:
ذكر المؤرخون أن الذي وضع الهالل فوق القبة هو السلطان حسن ابن السلطان الملك الناصر 
محمد قلوون. فقد ذكر ابن تغرى بردى في حوادث الدهور في مدى األيام والشهور أَنه في يوم األحد 
تاسع عشرين ذي القعدة سنة 858هـ رسم السلطان للمهندسين بكشف مئذنة السلطان حسن الِقْبِلية 

سنن أبي داود، كتاب األدب، باب ما جاء في البناء، (5239)، 530/4.  (1)
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ا قيل، بل من كثرة الرمي  لما قيل إنها أشــرفت على السقوط، فطلع الجميع فلم يجدوا بها شــيئاً ِمم
عليها في أيام الحروب تخرق بعض رصاصها واعــوج هاللها فأخرج الهالل وبقيت القبة بدونه، ولها 
من حين خرابها إلى هذه السنة (858) مائة سنة فيكون السلطان حسن هو الذي ابتدأ وضع الهالل(1).

استعمال الهالل رمزاً إسالمياً:
ذكر الشــيخ عبد الحي الكتاني المغربي في كتابه «التراتيب اإلدارية» قوله: ترجم في اإلصابة 
لســعد بن مالك األزدي فنقل عن ابن يونس وقد وفد على النبّي ژ وعقد له راية على قومه سوداء 
وفيها هالل أبيض، كما أن المســلمين نقشوا رســم الهالل على نقودهم في أيام عمر بن الخطاب، 
فقد نقل عارف العــارف في كتابه المفصل فــي تاريخ القدس عن مجلة الراعــي الصالح(2) قولها: 
«وضرب المســلمون في بيت المقدس غداة الفتح مسكوكات من النحاس نقشــوا على وجهها محمد 

رسول اهللا» ورسم سيف وعلى الوجه اآلخر إيلياء فلسطين وحرف «م» والهالل.
ثم دخل الهالل شــعارًا إسالمياً لتركيا واستمر فيها حتى بعد ســقوط الخالفة، ثم صار شعارًا 
إســالمياً في مقابلة الصليب األحمر، فصارت مؤسســة الهــالل األحمر في مقابلة مؤسســة الصليب 

األحمر األولى للمسلمين والثانية للنصارى، ثم انطلقتا في ميدان الخدمات اإلنسانية.
موقف العلماء من الهالل: اختلف العلماء حيال هذه المسألة على فريقين:

الفريق األول: يرى أنه بدعة لكون النبّي ژ لم يتخذه في المســجد األول، وقد ذكر الســيد 
عبد الحــي الكتاني(3) في التراتيب اإلدارية أن صاحب وفيات األســالف قال فــي صفحة (380): إن 
وضع صــورة الهالل على رؤوس منارات المســاجد بدعة َوِإنَما يتداول ملوك الدولة العثمانية رســم 
الهالل عالمة رســمية أخذًا من القياصرة، وأصله أن فيلبس المقدوني والد اإلســكندر األكبر هجم 
بعســكره على بيزنطة وهي القســطنطينية في بعض الليالي وصادف ذلك وقت السحر فدافع أهلها 
وأخرجوه فتفــاءل به أهلها واتخذوا رْســم الهــالل في عملهم تذكيــرًا للحادثــة وورث ذلك عنهم 

القياصرة ثم العثمانيون(4).
وذهب الفريق اآلخر إلى أنه ليس ببدعة على ما اختاروه من تعريف للبدعة من أنها «طريقة 
في الديــن مختَرَعة تضاهي الشــريعة ُيقَصد بها المبالغــة في التعبد»، واســتعمال الهالل ليس 

انظر: المسجد في اإلسالم للشيخ طه الولي، ص 279.  (1)
المفصل في تاريخ القدس تأليف عارف العارف، ص 102 عن مجلة الراعي الصالح 182/12 (تاريخ 31 ديسمبر سنة 1943)،   (2)

وكتاب التراتيب اإلدارية، 320/1.
.320/1  (3)

انظر: المساجد في اإلسالم، ص 282.  (4)
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طريقة في الدين بل هو من األمور العادية وال يقصد بها التعبد والمبالغة في العبادة وال مضاهاة 
ت تســميته بدعة في اللغة،  فيها للشــريعة، بل هو تقليد عادي فليس ببدعة فــي الدين وإْن صح
م ما كان  مة بل االبتداع في األمور الدنيوية والفنية مطلوب، والمحر فالبدعة اللغوية ليســت محر

منه في الدين.
قالوا وفي إقرار النبّي ژ للَعلَــِم الذي نُقش فيه هالل أبيض لســعد بن مالك ما يضفي عليه 
صفة المشروعية ال صفة البدعة. وكذلك إقرار عمر والمســلمون بعده على نقش صورة الهالل على 

النقود النحاسية ما يؤكد إباحة استعماله.
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الصحن في اللغة هو ساحة الدار ووســطه ومستواه، وسعته، يقال: ســرنا في صحن الفالة(1)، 
وبالنسبة للمســجد هو رحبته ورحاب المســجد كما قال البندنيجي: هو ما بني له في جواره، وقال 
القاضي أبو الطيب: ما حوله. وقال ابن الصباغ والعمراني: ما أضيف إليه محجرًا عليه. وقال الشيخ 

عز الدين بن عبد السالم: من صلى في الصحن بصالة اإلمام تصح صالته؛ ألنه رحبة الجامع.
ــة، قال الشــيخ محيي الديــن: وال دليل له  وأفتى الشــيخ أبو عمرو بن الصــالح بعدم الصح

والصحيح الموافق لألصحاب األول(2).
على أن أكثر الفقهاء اعتبروا صحن المســجد جزءًا منه وتســري عليه نفس األحكام الشــرعية 
التي تسري على سائر أجزائه التي يتألف منها بناؤه، فلو أن رجًال نوى ُسنة االعتكاف واعتكف فعًال 
في صحن المســجد صح منه ذلك وأجزأه، وكذلك لو أن شــخصاً على غير طهٍر بحيث ال يصح له 
دخول المسجد ال يحق له الدخول إلى الصحن وهو في تلك الحالة؛ ألنّ هذا المكان داخل في جملة 

بناء المسجد.
ومن القواعد الفقهية قاعدة «الحريم يأخذ حكم ما هــو حريم له»(3)، هذه قاعدة من القواعد 

المتفق عليها.
ع الفقهاء عليها أن صحن المســجد لما كان حريماً للمسجد فإنه يأخذ حكمه من صحة  وقد فر
االعتكاف، وتحريــم المكث فيه للجنب والحائض، وتحريم اللغو فيه، وإنشــاد الشــعر، أو إنشــاد 
الضالة، أو البيع والشــراء، ومن حلف ال يدخل المســجد فدخل صحنه حنث في يمينه، ونحو ذلك 

أساس البالغة للزمخشري مادة (صحن).  (1)
إعالم الساجد بأحكام المساجد، ص 346. والفروع البن مفلح، 153/3.  (2)

أشباه السيوطي، وأشباه ابن نجيم الحنفي.  (3)
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من أحكام المسجد. وقيل: إن كانت الرحبة متصلة بالمسجد محوطة فهي من المسجد وتأخذ حكمه؛ 
وبهذا قال ابن حجر وابن عبد الحكم(1).

أدلة القائلين بأن الرحبة (أو الصحن) ليست من المسجد:
استدلوا بما يلي: عن ســالم بن عبد اهللا بن عمر أن عمر بن الخطاب ƒ بنى رحبة في ناحية 
المسجد تســمى البطيحاء، فقال: «من كان يريد أن يلغط أن ينشد شــعرًا، أو يرفع صوته، فليخرْج 

إلى هذه الرحبة»(2).
الشاهد: من كان يريد أن يلغط... فليخرج إلى هذه الرحبة.

وجه الداللة: حيث بين عمر ƒ بمجمع من الصحابة: أن الرحبة ال تأخذ حكم المسجد، وهي 
متصلة به ببناء، وكان ذلــك بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحــد، فصار كاإلجماع، وإذا كان 

هذا في الرحبة المتصلة بالمسجد فالمنفصلة من باب أولى(3).
قــال البخاري: وكان الحســن وزرارة بــن أبي أوفى يقضيان فــي الرحبة خارجاً من المســجد 

فال يكره القضاء بين الناس فيها.
أدلة القائلين بأن الصحن أو الرحبة من المسجد:

استدلّ هؤالء بأن الرحبة زيادة في المسجد وأن الزيادة تأخذ حكم األصل فهي كالمسجد. ـ  1
أن الرحبة باعتبارها منفصلة يصح اقتداء من كان فيها بإمام المسجد إذا كان يرى اإلمام  ـ  2

ويسمع صوته.
وأرى أن الرحبة إذا كانت غير مفصولة عن المسجد بسور أو نحوه فهي من المسجد ألنها تابعة 
وحرم، والقواعد تنّص على أن (التابع تابع)، وأن (الحريم يأخذ حكم ما هو حريم له)، واهللا أعلم.

نشأة الصحون في المساجد:
والصحون في المساجد قديمة النشأة فقد نقل الدكتور أحمد فكري عن فتوح البلدان للبالذري، 
وتاريخ الرســل والملوك للطبري(4) والمقريزي في خططه(5) أن أّول شيء خط في الكوفة وبني حين 

فتح الباري، 155/13 و 437/6. ومغني المحتاج، 459/1.  (1)
موطأ مالك 175/1 من مراسيل الثقاة فهو يحتج به.  (2)

حكم المساجد في الشريعة اإلسالمية.  (3)
كتاب المسجد الجامع بالقيروان، ص 52، تاريخ الملوك للطبري، ص 57.  (4)

الخطط للمقريزي 250/2.  (5)
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عزموا على بناء المســجد، فاختطوه ثم ترك المســجد في مربعة َعلْوَة من كل جوانبه وُبني ظلة في 
مقدمة ليست لها مجنبات وال مواخير وكان هذا سنة سبع عشرة للهجرة.

فنظام مسجد المدينة ينعكس إذن في مسجد الكوفة، حدوده مربعة، وفيه صحن، وبيت للصالة.

الحكمة من اتخاذ الصحن في المسجد:
ذكر الشــيخ طه الولي 5 الحكمة من إضافة الصحون إلى المســاجد فقال: «وإذا كانت 
الظلة يراد بهــا وقاية المصلين من حرارة الشــمس، أو بــرودة الجو، أو تيار الهــواء، أو نزول 
المطر، فإن لصحن المســجد مقابل ذلك غاية هامة إذ منه يدخل النور إلى بيت الصالة الذي 
ال نوافذ فيه، وكذلك فإنه من هذا الصحن يدخل الهواء إلى ذلك المكان عند اكتظاظه بالناس 
في أوقات الصالة حتى بعد أن أخذ الناس في فتح القمريات والنوافذ في المســاجد فإن الصحن 
بقي من العناصر المتممة لها، وأصبح المكان المفضل إلقامة أحواض الوضوء والمرافق الصحية 

هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فإن صحن المســجد يســتوعب الفائض من المصلين الذين ال يتسع لهم بيت 
الصالة ال سيما في أيام الُجَمع واألعياد وغير ذلك من المناسبات التي يجتمع فيها المسلمون داخل 

المساجد لشأن أو آلخر»(1).

ومن األغراض الصحيحة أن الصحن ُيســتعمل لحفظ األســلحة التي تخــص الدولة، فقد ذكر 
الشيخ علي الطنطاوي(2) أنه كان بصحن الجامع األموي حواصل للمنجنيقات، وحواصل لألمراء فيها 

أشياء من خيم وغيرها.

ومن األغــراض أيضاً أن هــذه الصحون كانت تســتعمل ألغراض تجارية، فقــد كانت بعض 
الصحون تســتعمل للبيع، يقول المقريزي(3): «ورحبة الحارث في جامع عمرو بن العاص بفسطاط 
مصر هــي الرحبة البحرية من زيادة الخازن صاحب بيت المــال وكانت رحبة يتبايع الناس فيها 

يوم الجمعة».
رة لتلطيف الجو  زراعة الصحن باألشجار: حرص المســلمون على أن تكون هذه الصحون مشج
لتتيــح للمصلين أن يســتظلوا تحتها، وقد ذكر المؤرخون بعض المســاجد التي زُرعت باألشــجار أو 

األزهار المعطرة، من ذلك مسجد الياسمين في طبرية بفلسطين.

المساجد في اإلسالم لطه الولي، ص 297.  (1)
كتاب الجامع األموي بدمشق، ص 57.  (2)

خطط المقريزي 250/2.  (3)
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ومن أغراض الصحن أنه ُيستعمل قاعة مكشوفة للتدريس، وما يزال صحن الجامع األزهر حتى 
اليوم يســتعمل لهذه الغاية، ويؤمه طالب العلم من المصريين وغيرهم ال سيما الذين ال ترقى بهم 

مؤهالتهم العلمية للدخول في الكليات الرسمية.
وقد كان صحن الجامع األزهر محاطاً برواق وكان هناك رواق الشــام، ورواق المغاربة وغيرها، 
وقد رأيت طلبة العلم في صحن الجامع األزهر ورأيت العلماء يؤمون صحن الجامع لتدريس العلوم، 

وقد أطلق العلماء على صحن الجامع اسم جامعة «اخلع نعليك».
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قال الزمخشــري: روَق البيت جعل له رواقاً(1). والرواق: أحد مكونات المســجد، وكان الســلف 
يســمونه بالمجنبات. فقد سبق أن نقلنا قول البالذري والطبري في وصف مسجد الكوفة بأن له ظلة 

في مقدمة ليس لها مجنبات وال مواخير.
وعندما تحــدث الدكتور أحمد فكري عن مســجد القيروان الذي بنــاه عقبة بن نافع قال: 
«ولم يكن لمسجد القيروان مجنبات قبل زيادة إبراهيم بن األغلب ولكن له صحن على أنموذج 

مسجد الرسول ژ »(2) .

أصل الرواق:
ا تجدر اإلشارة إليه أن فكرة الرواق فن معماري دخل المسجد وقد تعددت أنظار الباحثين  َوِمم

في فكرة الرواق هل هي فكرة إسالمية أو اقتُِبست عن أهل الكتاب؟.
فالدكتور أحمد فكري يرى في غالب الظن أن الرواق فكرة إســالمية، ويرى أن الظلتين اللتين 
في مســجد النبّي ژ في المدينــة ظلة القبلة وظلة الشــام وبينهما رحبة المســجد، وليس اتصال 
الظلتين ِبمجنبتين إلى الشرق وواحدة إلى الغرب غريباً عن نظام المسجد، فما المجنبتان ِإال ظلتان 

ضيقتان تحيطان بالصحن.
أما الشــيخ طه الولــّي فال يــرى غضاضة في أن تكــون هذه الفكــرة وافدة إلى الفــن المعماري 
اإلسالمي، فال ضير على المســلمين أن يفيدوا من غيرهم، فالحضارة اإلنســانية ما هي إال سلسلة من 
التجارب التي عاشــها البشــر جيًال بعد جيل. وكان يرى أن نظام الرواق أُِخذ عن فالسفة اليونان حتى 
عرفــت طائفة منهم بالراقيين نســبة إلى الرواق الذي كانوا يلقون فيه دروســهم علــى طالب العلم(3)، 

أساس البالغة (روق).  (1)
انظر: كتاب المساجد في اإلسالم للشيخ طه الولي، ص 303.  (2)

الفلسفة اإلغريقية د. محمد غالب ط1 القاهرة 139/2.  (3)
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وسبب شــهرتهم بهذا االسم هو أن زعيم هذه الطائفة واســمه «زينون» كان يدرس العلوم في رواق كان 
قائماً في أكبر ميادين أثينا، وكان مزداناً بصور شهيرة، وكان يطلق عليه اسم الرواق المزدان بالصور(1).

فوائد هذه األرِوقة:
ســبق أن ذكرت أن صحن الجامع األزهر محــاط باألروقة، وهذه األروقة كانت ُتســتعمل لتلقي 
العلم، وقــد جمع الجامع األزهــر أكبر عدد من األروقة كُرواق العباســي ُبِني ســنة 315هـ ، ورواق 
األقبغاوية أنشأه األمير آقبغا، ورواق األكراد، ورواق الهنود، ورواق البغدادية، ورواق اليمنية، ورواق 

األتراك، وغيرها الكثير.

حكم الرواق:
وحكم الــرواق حكم الرحبة أو الصحن، فهو تابع للمســجد، والتابع تابــع، فحكمه تابع لحكم 
أصله، والتابع ال ينفصل حكمه عن حكم متبوعه، وهو من حرم المســجد، والحرم يأخذ حكم ما هو 

حرم له. وكل ما يأخذه المسجد وصحنه من حكم هو حكم الرواق.
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المراد بالمرافق الصحية بيوت الخالء أو ما يسمى اليوم بالمراحيض، ويقول الشيخ طه الولي: 
«والجديــر بالذكر أن المســلمين أول من تنبه إلى ضــرورة وجود هذه المرافق فــي بيوتهم أو في 
معابدهم، بينما ظلت أوروبا حتى عهد قريب فلم يكن في بيوت األوروبيين بما في ذلك قصور ملوكهم 
مثل هــذه األمكنة، يقــول 5 : وعندما زرُت قصر فرســايل في باريس وجدته خالياً منها كســائر 

البيوت العادية األخرى التي بنيت في زمانه»(2).
والميضأة: اســم مكان مخصــص للوضوء، وُتلفَظ أيضــاً الميضاءة، واألول هو الشــائع، وأصل 

الكلمة من ِفْعِل َوُضؤَ الوجه وضاءة وهو الحسن والبهجة(3).

مكان المرافق والميضأة:
المــكان المخصص للمرافق الصحية في المســاجد عادة أحد جوانب الصحــن بعيدًا عن مكان 
الصالة، وفي بعض األحيان ُتبنى خارج المســجد لئال يتأذى المصلون بالروائح، ولئال يفســد مكان 

الصالة بسبب قربها منه.

المصدر السابق، 140/2.  (1)
المساجد في اإلسالم للشيخ طه الولي، ص 310.  (2)

المصباح المنير للفيومي 914/2 المطبعة األميرية بالقاهرة.  (3)
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ا بنى المسجد لم يجعل الميضأة داخله فجعل الناس  وقد ذكر المقريزي في خططه(1) أن ابن طولون لَم
ينتقدونــه فجمعهم ابن طولون وقال: وأما الميضأة فإني نظرت فوجدت ما يكون بها من النجاســات فطهرته 

منها وها أنا أبنيها خلفه، والمقصود بالميضأة في كالمه المرافق الصحية وما إليها من وسائل الوضوء.
أّما الميضأة المنفردة عن المرافق الصحية فالعادة جرت أنهم كانوا يبنونها في وسط الصحن، 
وغالباً ما تكون بشــكل حوض دائري مملــوء بالماء الذي ُيَجــر إلى الحوض ويتحلّــق حوله الناس 
ويتوضؤون بمياهه الدافقة، وغالباً ما تكون هذه األحــواض تحت قباب ترتفع حولها على أعمدة من 

غير جدران تجزها عما يليها من ساحة الصحن.

حكم الميضأة:
الميضأة من مكونات المسجد الضرورية ال ســيما إذا كانت منفردة عن بيوت الخالء التي هي 
مظنة النجاســة، وفي حديث عثمان بن حنيف أن رجًال أعمى دخل المسجد فقال: يا رسول اهللا أدعُ 
اهللا لي أن يرد بصري، فقال لــه النبّي ژ : «إن شئت دعوُت اهللا لك فَرد بصرك وإن شئت صبرت 
ولك الجنة»(2)، فقال: يا رســول اهللا ليس لــي من قائد يقودني، فقال النبــّي ژ : «إئت الميضأة 
فتوضأ فأحسن الوضوء ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي 
الرحمة، يا محمد إني متوســـل بك إلى ربي»(3)، فدعا له النبّي فــرد اهللا بصره. وهذا دليل على 

وجود الميضأة في مسجد النبّي ژ أو قريب منه.
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قال الزمخشري في أساس البالغة: المقصورة هي الحجرة من حجر داٍر كبيرة.

متى اتِخذت الحجرة في المسجد؟
اختلف المؤرخون فيمن ابتدأ باتخــاذ الحجرة من الحكام، والخلفاء، فذهب فريق منهم أن أول 
من اتخذ الحجــرة عثمان بن عفّان ƒ ذكــره المقريزي في خططه عن عمر بن شــبة(4) وهو أحد 

قولي القلْقشندي(5) وأحد قولي المقريزي في خططه، وقول السيوطي في أوائله(6).

خطط المقريزي، 267/2.  (1)
سنن ابن ماجه، 189 ـ باب ما جاء في صالة الحاجة (1385)، 441/1.  (2)

صحيح مسلم، باب قضاء الصالة الفائتة، (1594)، 138/2.  (3)
خطط المقريزي 251/2.  (4)

مآثر األناقة في معالم الخالفة ألحمد بن عبد اهللا القلقشندي، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، طبع وزارة اإلرشاد واألنباء في   (5)
الكويت سنة 1964، 111/1.

محاضرة األوائل ومسامرة األواخر، ص 147 نقًال عن المساجد في اإلسالم للشيخ طه الولي، ص 313.  (6)
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وذهب الفريق اآلخر إلــى القول بأن أول من اتخــذ المقصورة هو معاوية بن أبي ســفيان وهو 
القول الثاني للقلقشــندي(1) والقول الثانــي للمقريزي(2) وهو قول الزركشــي(3)، وقيل: أول من اتخذ 

المقصورة مروان بن الحكم ذكره السمهودي(4).

أسباب اتخاذ المقاصير:
ذكر السمهودي أن عثمان بن عفان أول من وضع المقصورة من لَِبٍن واستعمل عليها السائب بن 
جنــاب وكان رزقه دينارين في كل شــهر، قال مالك بن أنس: اســتخلف عثمان بعــد مقتل عمر بن 

الخطاب فعمل عثمان على مقصورة خوفاً من الذي أصاب عمر ƒ وكانت صغيرة(5).

ومن أسباب اّتخاذ المقصورات في فصل الشــتاء فإنها لصغرها أكثر دفئاً من المسجد الواسع 
وقد تتخذ صيفاً.

وقد تتخذ لموقف المؤذن وهو يرفع األذان وذلــك في مقاصير خصصت للمؤذنين وهم يرفعون 
األذان الثاني يوم الجمعة بين يدي الخطيب، وقد ذكر الشــيخ طــه الولي أن المؤذنين بقوا يؤذنون 
في المقاصير والية موســى بن أبي العباس على مصر في أيام المعتصم العباســي فلما ُولي موســى 
المذكور من قبل أبي جعفر أشــناس أمر المعتصم أن يخرج المؤذنون خارج المقصورة، وهو أول من 

أخرجهم وكانوا قبل ذلك يؤذنون في داخلها(6).

مــوا اتخاذ المقاصيــر اإلمام ابن الحــاج الذي قال: فعــل المقاصير  ومن العلمــاء الذين حر
والدرابزين من البدع المحدثة، وقد ترتب بســبب ذلك جملة مفاسد منها أن الموضع وقف للصالة 

وما فعل فيه لغيرها فهو غصب لموضع صالة المسلمين، ومنها أنها من الزخرفة الممنوعة(7).

وذهب الفريق اآلخر إلى جواز اتخاذ هذه المقصورات؛ ألن بناء المساجد وتحديد أشكالها هو 
أمر يخضع للحاجة والعرف وليس أمرًا توقيفياً يجب اتباعه، فضًال عن أن البدعة طريقة في الدين 
وليس في البناء الدنيوي، لكن إذا لم يكن المسجد بحاجة إليها فاألولى عدمها مراعاًة للخروج من 

الخالف، واهللا أعلم.

مآثر األناقة في معالم الخالفة 111/1.  (1)
الخطط للمقريزي 251/2 وانظر: إعالم الساجد للزركشي، ص 375.  (2)

إعالم الساجد للزركشي، ص 375.  (3)
وفاء الوفا 362/1.  (4)

المرجع السابق.  (5)
أحكام المساجد، ص 315.  (6)

إعالم الساجد للزركشي، ص 375.  (7)
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السدة في اللغة: كالصفة والسقيفة فوق باب الدار. وفي االصطالح: هي السقيفة التي تبنى في 
حائط المسجد بمقابل المحراب والمنبر وتكون عادة من الخشب وهي ترفع فوق أرض المسجد على 

أعمدة عالية وتبقى ثابتة في مكانها.

الغرض من بناء السدة:
ة هو تمكين المؤذن الذي يبلغ عن إمــام الجماعة أن يكون مطلقاً على  والغرض من بناء الســد
حركات هذا اإلمام فيرفع صوته بالتكبير لتنضبط صالة الناس مع إمامهم، وفي أيامنا هناك السدد 

الكبيرة وتستعملها عادة النساء وتنصب عليها ستارة مما يلي المسجد.

ة: تاريخ بناء السد
يذكر المقريزي في خططه وهو يتحدث عن جامع عمرو بن العاص بالقاهرة فيقول: أمر اإلمام 
المستنصر باهللا ابن الظاهر بعمل الُحُجر المقابلة للمحراب وكانت خالفة الُعبيدي من سنة 427هـ 
ة غالباً  حتى ســنة 487هـ ودامت خالفته ستين ســنة، فإن كانت الُحُجر المقابلة للمحراب هي السد

ة المعروفة اآلن. فيكون المستنصر هو أول من اتخذ السد

ة: موقف العلماء من السد
ة عن موقفهم من المقصورة فكالهما من المكونات المستحدثة  ال يختلف موقف العلماء من السد

في المساجد، وكل محَدثَة بدعة.
ة اإلمــام جمال الدين القاســمي(1) لما فيها من المحــذورات كارتفاع  وِمّمن قال ببدعية الســد

المأموم عن اإلمام وإعدادها لمن يريد االنفراد عن الصفوف واألنفة والترفع عن المصلين.
ة قد تستعمل خصيصاً للنساء يأتين إليها عقب الصالة في الدروس العامة والخاصة  أن السد ِإال
يجلســن بعيدًا عن االختالط بالرجال ويســتمعن الدروس، وقراءة القرآن. السدود على هذا األساس 
وبهذا االعتبار أصبحت حاجة، وكما سبق القول إن المساجد وبناءها ليست من األمور التوقيفية التي 
يلزم اتباعها وليســت من األمور التعبدية حتى تدخل في نطاق البدع الشــرعية المذمومة، نعم هي 

بدعة لغة، والبدع اللغوية قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة.

٭ ٭ ٭

إصالح المساجد من البدع والعوائد، ص 251 طبع المكتب اإلسالمي.  (1)
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سبق أن بينُت أن مسجد النبّي ژ في المدينة كان يمثل البساطة بساطة هذا الدين البعيد عن 
التكلف والتعقيد في شــرائعه وشــعائره، فليس فيه أي مظهٍر من مظاهر الزينة، والزخرفة، واستمر 
المســجد على حالته في أيام أبي بكر وعمر ^ حتى ولي عثمان ƒ فأحدث فيه بعض اإلصالحات 

وزاد في مساحته.
وقد أثار ما فعله ســيدنا عثمان اعتراض بعض الصحابة، فقد جاء في صحيح مســلم أن الناس 
كرهوا من عثمان ما فعله في المســجد من الترميمات والزخارف وكانــوا يفضلون لو أنه تركه على 
هيئته التي كان عليها أيام النبّي ژ وصاحبيه، فقال عثمان: قد أكثرتم وإني سمعت رسول اهللا ژ 

يقول: «من بنى مسجدًا هللا بنى اهللا له بيتاً في الجنة مثله»(1).
وذهب بعض المؤرخين إلى أن أول من أدخل الزينة والزخرفة إلى المساجد هو معاوية بن أبي 
 ƒ سفيان، وقد ذكر السمهودي في كتابه «وفاء الوفا»(2) ذلك حيث قال: رُِوي أن عمر بن الخطاب
ا دخل الشــام تلقاه معاوية بعساكر وجنود كثيرة، وخيول مسومة وأسلحة مخوصة بالذهب والفضة  لَم
ولبــوس الحرير والديباج، فقال عمر: مــا هذا يا معاوية وما هذه الزينة والفخــار، لقد أتيت أمرًا 
إْمرًا وارتقيت مرتقــى صعباً، فقال معاوية: يا أمير المؤمنين هذا غيظ كفارنا، ومقهرة أعدائنا، وإن 
فرائصهم لترتعد، وإن قوائمهم لتخور من ذلك، وإنا لنجد في ذلك المظهر عليهم والذلة والصغار 
فيهم، وأُشــِربوا في قلوبهــم الرعب حين يرون مســاجدنا محالة بالذهب وســقوفها منقطة بقناديل 

الذهب. قال السمهودي: إن عمر سكت عن معاوية عندما سمع حجته.
ومن بعد ذلك دخلت الزخرفة المســاجد، فقد نقل المقريزي في خططه أن مســجد عمرو بن 
العاص في الفســطاط لما ضاق بأهله شكا الناس إلى سلمة بن مخلد فكتب إلى معاوية، فكتب إليه 

معاوية يأمره بالزيادة فيه، فزاد فيه وصنع له الرحبة والطه النورة وزخرف جدرانه وسقوفه(3).
وزخرف المسجد األقصى ومسجد بني أمية في دمشق بالنقوش والمرمر والفسيفساء والخطوط، 
ــى،  ر الجامع جعل أرضه رخاماً موش قال ابــن حوقل وهو يصف هذا المســجد: إن الوليد حيــن عم
باً ومرصعاً بالجواهر، وسطحه رصاصاً(4). وهكذا انتشرت  ومعاقد رؤوس أساطينه ذهباً، ومحرابه مذه

الزخرفة في المساجد.

رواه مسلم. وانظر وفاء الوفا بأخبار المصطفى 355/2.  (1)
الكتاب المذكور 427/2.  (2)

خطط المقريزي 247/2 و 248.  (3)
صورة األرض البن حوقل، ص 161 دار مكتبة الحياة ـ بيروت.  (4)
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موقف العلماء من زخرفة المساجد: انقسم العلماء حيال هذه المسألة إلى فريقين:
الفريق األّول: يــرى أن زخرفة المســاجد بالذهــب والفضــة والنقوش والرســوم من األمور 

المبتدعة. واستدلوا على موقفهم هذا بأمور:
أوالً: إن النبــّي ژ وصاحبيه أبــا بكر وعمر ماتوا وليس في المســجد شــرفات، وال محراب، 

. ƒ وال نقوش، وال زخرفة، وأول من أحدث الشرفات والمحراب هو عثمان بن عفان
ثانياً: قول النبّي ژ : «ابنوا المســـاجد واتخذوها جماً»(1) بضم الجيم وتشديد الميم قال أبو 

عبيد: الجّم الذي ال ُشَرف له، وُشَرف كغرف جمع شرفة كغرفة.
وعن ابن عمر ƒ قال: نهينا أن نصلي في مسجد مشرف. قال الزركشي: ُيكره زخرفتها، ففي 
ســنن أبي داود عن ابن عباس قال: قال رســول اهللا ژ : «ما أمرُت بتشـــييد المساجد»، قال ابن 

عباس: لتَُزْخِرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.
وعن أنس أن النبّي ژ قال: «ال تقوم الســـاعة حتى يتباهى الناس في المســـاجد»(2). وروى 
البخاري في صحيحه أن عمر ƒ أمر ببناء مسجد وقال: «أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر، 

أو تصفر فتفتن الناس».
وقال علي كرم اهللا وجهه: «إن الناس إذا رفعوا مساجدهم فسدت أعمالهم».

وقال أبو الدرداء ƒ : «إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم»، أي الهالك(3).
ثالثاً: إن منظر الزخارف من شأنه أن يلهي عن الصالة بالنظر إليه.

رابعاً: إن صرف األموال على الفقراء أولى من صرفها على الترف والمباهاة.
خامساً: ال يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بأصحاب الملل األخرى من اليهود والنصارى.

سادساً: إنها أي الزخرفة بدعة، وكل بدعة ضاللة.
مة القاسمي وخاطب المتبرعين للزخرفة:  حملته الشعواء على زخرفة المساجد العال وِمّمن شن
«إنكم تبنون صروحاً إليقاع العامة في أشــراك البدع، وتبذلون أموالكم إلحالة الدين إلى العبادات 
الُصوَرية كما حصل في األمم السالفة التي اعتاضت عن جمال العقيدة بجمال جدران المعابد، وعن 

أنوار اإليمان بنور الهياكل... إلخ ما قال(4).

أخرجه البيهقي من طريق ليث عن أيوب، وليث ضعيف. انظر: الثمر المستطاب لأللباني 463/1.  (1)
صحيح أبي داود، 11، باب في بناء المساجد، 348/2.  (2)

إعالم الساجد للزركشي، ص 337.  (3)
إصالح المساجد من البدع والعوائد لجمال الدين القاسمي، ص 95 و 96.  (4)
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الفريق الثاني: وذهب بعض العلماء إلى جواز زخرفة المســاجد(1) كالبغوي على أال يكون 
من غلّة الوقف.

 n m l k j i ﴿ :وبقوله تعالى ، ƒ واستدلوا على ذلك بفعل عثمان
o ﴾ [التوبة: 18].

قلُت: ال يخفى ضعف هذا الدليل أمام أدلة الفريق األول.
لكن إن كانت الزخرفة مما يعود على المسجد بالقوة وكانت من غير ُغلُو على حد ما فعله 

عثمان، وعمر بن عبد العزيز فذلك جائز، واهللا أعلم.
ال ســيما إذا كان في ذلك مزيد هيبة وإجالل لهذا الدين وتعظيم لهذه األمة أمام اليهود 
والنصارى، أما الغلو في الزخرفة بما ال يعود على المسجد بالقوة واإلحكام فهذه زخرفة تتردد 

بين الحرمة والكراهة على قدر الزخرفة من الغلو.
وأسوق شاهدين على ما قلُت:

الشــاهد األول: موقف معاوية لما اســتقبل عمر بن الخطاب حين دخل الشــام بالعساكر 
والخيل المسومة واألســلحة المخوصة بالذهب والفضة معلًال ذلك بأن ذلك غيظ كفارنا وقهر 
أعدائنــا... وإن الرعــب والصغار والذلة تدخــل قلوبهم حين يرون مســاجدنا محالة بالذهب، 

فسكت عمر لما سمع حجة معاوية وكأن ذلك مما تتأثر به األحكام زماناً، ومكاناً، وأحواالً.
الشــاهد الثاني: ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن عمر بن عبد العزيز هم بهدم مسجد 
بني أمية عندما أتاه النصارى وشــكوا له أن الوليد هدم كنيســتهم وأقام جزءًا من المســجد 
مكانها لما رأوا فيه من العدل ورد المظالــم، وقد كتب عمر إلى عامله برد ما زاده الوليد في 

المسجد، فكره أهل دمشق ذلك وفاوضوه وأقنعوه بالعودة عما كان قد عزم عليه.
ا ولي الخالفة ســنة 99هـ بنزع ما فيه من زخارف وبيعها ورد هذه األموال إلى  فكر لَم ثم
بيت المال. وصادف هذه الفترة أن وفدًا من الروم قدموا يومئذ إلى دمشــق فدخلوا المســجد 
لينظروا إليه، فرفعوا رؤوسهم إلى المســجد فنكس رئيس منهم رأسه واصفر لونه فسأله قومه 
عن أمره فأجابهم: إنا كنا معاشــر أهــل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليــل فلما رأيت ما بنوا 
علمُت أن لهم مدة سيبلغونها. فلما نُقل هذا الكالم إلى عمر قال: أرى مسجدكم هذا غيظاً على 

انظر: إعالم الساجد، ص 336 و 337 وعمدة القاري، باب بنيان المساجد 204/4.  (1)
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الكفّار فتــرك ما هم به(1). لذلك فال غرابــة أن تكون الزخرفة من األحــكام التي تتغير بتغير 
األيام واألماكن واألحوال.

أما الزخرفة الزائدة والتي ال تعود على المسجد باإلحكام فمثالها تحلية المسجد بالذهب، 
والفضة، والنقش، والصباغة، فمثل هذه الزخرفة محرمة عند أكثر أهل العلم، قال القاســمي: 
قال في اإلقناع: لو ُوِقف على مسجد ونحوه قنديل ذهب أو فضة لم يصح وقفه، ويحرم فيصرف 
في مصلحة المســجد بعد أن يكسر، ويحرم تمويه ســقف وحائط المسجد بذهب أو فضة؛ ألنه 

سرف ويفضي إلى الخيالء(2).
وأما الزركشي: فإنه يقول بحرمة َتحلية المسجد بالذهب والفضة؛ ألنه لم ينقل عن السلف 
وهو األصح، ثم ذكر وجهاً آخر وهو الجواز كما يجوز ســتر الكعبة بالديباج. أما القناديل التي 
تســتعمل إلنارة المســاجد من غير الذهب فجائزة، وأول من نور المســاجد بالقناديل عمر بن 
الخطــاب ƒ ، ولمــا رأى ذلك علي ـ كــرم اهللا وجهه ـ قــال: «نــور اهللا قبرك كمــا نورَت 
مساجدنا». وعن ميمونة أنها قالت: يا رسول اهللا أفتنا في بيت المقدس، قال: «آتوه فصلوا فيه 

فإن لم تأتوه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله» (ابن ماجه).
أما كسوة حيطان المساجد بالحرير ففيه قوالن:

األول: الجواز، وهو قول العّز بن عبد الســالم، والغزالي قياســاً على كســوة الكعبة، وقال 
الغزالــي: ِإنَما حــرم الحرير على الرجال دون النســاء، أمــا الجمادات والمســاجد فمن باب 

أولى(3).
والقول الثاني: عدم الجواز، وهو قول قاضي القضاة أبي بكر الشامي؛ ألنه لم ينقل ذلك 

عن النبّي ژ وال عن أصحابه(4).

٭ ٭ ٭

تهذيب تاريخ دمشق البن عساكر 211/1 طبع ونشر دار المسيرة ـ بيروت سنة 1976م.  (1)
إصالح المساجد من البدع والعوائد، ص 271.  (2)

إعالم الساجد للزركشي، ص 338.  (3)
انتهى ملخصاً من إعالم الساجد، ص 339.  (4)
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هناك آداب كثيرة تتعلق بالمســجد أمر عليها ســريعاً من باب تكميل المبحــث واالتيان به من 
جميع حيثياته.

أن يكون بناؤه هللا وليس مركزًا للترويج واإلعالم ألحد مهما عال شأنه، قال تعالى: ﴿ H G  ـ  1
N M L K J I ﴾ [الجن: 18].

عدم إنشاد الشعر في المســجد، قال ژ : «من رأيتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا له:  ـ  2
فض اهللا فاك ثالث مرات»(1).

عدم إنشاد الضالة في المسجد، قال ژ : «من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا له:  ـ  3
ال رد اهللا عليك»(2).

عدم البيع والشراء، قال ژ : «ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع فقولوا له: ال أربح اهللا تجارتك»(3). ـ  4
عدم الســرعة في المشــي إليها، قال ژ : «إذا ثوب بالصالة ـ يعني دعي إلى الصالة ـ فال  ـ  5

تأتوها وأنتم تسعون بل آتوها وعليكم السكينة والوقار»(4).
لبس أحسن الثياب ويستحسن الثياب البيضاء. ـ  6
االغتســال يوم الجمعــة، فقد قال ژ : «ما علـــى أحدكم لو اتخذ ثوباً لجمعته ســـوى ثوب  ـ  7

مهنته»(5)، وقال ژ : «أحب الثياب إلى اهللا البياض»(6).
تجنب الرائحة الكريهة، فقد ثبت أن النبّي ژ نهى عن الشجرتين الخبيثتين: البصل والثوم،  ـ  8

وقال: «من أكلهما فال يقربن مساجدنا»(7).
عدم االشــتغال بحرفة من حرف الدنيا في المســجد كالخياطة ونحوها، وهو مذهب الشــافعي  ـ  9

 Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿ :ومالك وابن حنبل؛ ألن المساجد وجدت لذكر اهللا تعالى، قال تعالى
Ü Û Ú ﴾ [النور: 36].

أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، قال األلباني: ضعيف، انظر: الثمر المستطاب، 685/1.  (1)
المرجع السابق.  (2)
المرجع السابق.  (3)

مسند أحمد (10612)، 143/22.  (4)
سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، باب ما جاء في الزينة، (1095)، 348/1.  (5)

سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من األكفان، (1010)، 205/4.  (6)
أو بصًال، (1277)، 79/2. صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب نهي من أكل ثوماً   (7)



أ. د. محمود مصطفى عبود آل هرموش 623أحكام المسجد ومكوناته في الشريعة اإلسالمية

أّما األعمال التي ال تسيء إلى حرمة المســجد كالتدريس، والقراءة، وتالوة القرآن وتدريسه، 
ا وجد المسجد في اإلسالم له. ونحو ذلك فهذا من الذكر َوِمم

ومن األعمال التي ال تمتهن المسجد والتي يمكن أن ُتعمل فيه:
قســمة األموال. وضع الصدقات في صنــدوق مخصص لتوزع على الفقــراء. حبس الغريم. ربط 
األســير. النوم اليسير. الســكنى للفقير. إنشــاد الشــعر الهادف العاري عن الباطل. هذه األعمال 

ذكرها اإلمام ابن العربي المالكي(1).

قلــُت: أما ربط األســير وحبس الغريم فقــد كان هذا فــي زمن النبوة، أمــا اآلن فقد 
خصصــت الدول أماكن خاصة بالغريم واألســير هو الســجون أو مقرات الشــرطة فلم يعد 
المسجد مؤهًال لذلك. وأما النوم اليسير فيغتفر؛ ألن اليسير عفو في العرف وفي الشرع في 
كل شيء، َوِإنَما قيدت الجواز باليســير كي ال تصبح بيوت اهللا فنادق ومراكز للنوم فتمتهن. 
ا يجب أن تصان عنه المساجد المجانين، والصبيان، والنساء، والجنب؛ ألنّ ذلك يخل  َوِمم

بحرمة المسجد.

٭ ٭ ٭
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هناك أحكام تتعلق ببناء المسجد هي على النحو التالي:

ــس على التقوى وذكر اهللا وتعظيمــه وعبادته، قال  يجب أن يبنى المســجد من أول أمره ويؤس
تعالى: ﴿ K J I H G F E D C B A ﴾ [التوبة: 108].

ال يجوز بناء المسجد على أرض مغتصبة ألن الصالة فيه عند ذلك ال تصّح.

يجوز بناء المسجد في أماكن العبادة التي ُيعبد فيها غير اهللا، فقد ثبت أن رسول اهللا ژ أمر 
أن يجعل مسجد أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم.

ا بنى  يكره بناء المســجد في المقابر لورود النهي عن الصالة في المقبرة، وألن النبّي ژ لَم
مسجده فقد كانت األرض التي بنى عليها المسجد فيها خرب وقبور للمشركين فنبشت المقابر.

أحكام القرآن البن العربي المالكي، الطبعة األولى، دار إحياء الكتب العربية ـ مصر 1858/4.  (1)
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وروى مســلم عن أمّ سلمة وأم حبيبة ^ أنهما ذكرتا لرسول اهللا ژ كنيسة رأينها في الحبشة 
فيها تصاوير فقــال ژ : «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً أولئك 

شرار الخلق عند اهللا تعالى»(1).
البناء في المســجد: فقد اختلف العلماء فيه فقد نقل الزركشــي عن البغــوي أَنه ال يجوز؛ ألنّ 
الجنب ال يجــوز أن يجلس في حرم المســجد وهوائه، وقد ســبق بيــان القاعدة فــي ذلك وهو أن 

«الحريم يأخذ حكم ما هو حريم له»(2).

٭ ٭ ٭

أخرجه مسلم في صحيحه.  (1)
إعالم الساجد، ص 317.  (2)
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أحكام القرآن البن العربي، الطبعة األولى، دار إحياء الكتب العربية، مصر. ـ  1
أساس البالغة للزمخشري، جار اهللا الزمخشري، تحقيق: عبد الرحيم محمود، الناشر:  ـ  2

إحياء المعاجم العربية ط1، 1953.
األشباه والنظائر البن نجيم. ـ  3
األشباه والنظائر للسيوطي. ـ  4
إصالح المســاجد من البدع والفوائد، جمال الدين القاسمي، ط2، المكتب اإلسالمي،  ـ  5

بيروت.
إعالم الساجد، بدر الدين الزركشي، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، بيروت. ـ  6
تاريخ األزهر وتطوره، محمد البهي. ـ  7
تاريخ المساجد األثرية، حسين عبد الوهاب المصري. ـ  8
تاريخ الملوك للطبري، نشــر المكتبة الكبرى بمصر، مطبعة االســتقامة بمصر، ســنة  ـ  9

1939م.
تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت. ـ  10
تاريخ مساجد بغداد، محمود شكري األلوسي، تهذيب محمد بهجت األثري، طبعة بغداد،  ـ  11

سنة 1946م.
التراتيب اإلدارية، عبد الحي الكتاني، بيروت. ـ  12
تفسير الرازي، مفاتيح الغيب للرازي، دار الفكر للطباعة. ـ  13
تهذيب تاريخ دمشق البن عساكر، طبع ونشر: دار المنيرة ـ بيروت، سنة 1976م. ـ  14
جريدة المقطم، عدد 16 جمادى الثانية، يناير كانون الثاني سنة 1924م. ـ  15
حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، طبعة إحياء الكتب العربية بالقاهرة، سنة 1956م ـ  16
خطط المقريزي، ألحمد بن علي المقريزي، ط1، ببوالق، األميرية. ـ  17
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سنن ابن ماجه، دار الفكر ـ بيروت. ـ  18
سنن أبي داود، دار الكتاب العربي، بيروت. ـ  19
سيرة ابن هشام، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد. ـ  20
صبحي األعشى في صناعة اإلنشا، دار الكتب المصرية المصورة. ـ  21
صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، بيروت. ـ  22
صحيح البخاري، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت. ـ  23
صورة األرض البن حوقل، دار مكتبة الحياة، بيروت. ـ  24
العقد الفريد البن عبد ربه، تحقيق: محمد ســعيد العريان، مطبعة االســتقامة، مصر،  ـ  25

سنة 1359هـ.
عمدة القاري، لإلمام العيني. ـ  26
فتح الباري البن حجر العسقالني. ـ  27
الفروع البن مفلح، فقه حنبلي. ـ  28
الفلسفة اإلغريقية، د. محمد قالب، ط1، القاهرة. ـ  29
القاموس المحيط للفيروزأبادي، على المادة. ـ  30
كتاب الجامع األموي بدمشق. ـ  31
الكواكــب الدرية في الســيرة النبوية، تحقيق: محمود زايد، نشــر الكتــاب الجديد ـ  ـ  32

بيروت، سنة 1971م.
الكواكب الدرية في الســيرة النبوية، تحقيق: محمود زايد، نشــر دار الكتاب الجديد،  ـ  33

سنة 1971م.
لسان العرب البن منظور، على المادة. ـ  34
مآثر األنافة في معالم الخالفة، ألحمد بن عبد اهللا القلقشــندي، تحقيق: عبد الســتار  ـ  35

أحمد فراج، وزارة االرشاد واألنباء، الكويت، سنة 1964م.
مجلة الهالل، صفحات غربية من التاريخ، عبد الفتاح عبادة. ـ  36
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المساجد في اإلسالم، للشيخ طه الولي، دار العلم للماليين، ط1 سنة 1988م. ـ  37
مسجد القيروان، ألحمد فكري. ـ  38
المصباح المنير للفيومي، المطبعة األميرية بالقاهرة. ـ  39
مغني المحتاج للشربيني. ـ  40
المفصل في تاريخ القدس، األســتاذ عــارف العارف، عن مجلة الراعــي الصالح، 31  ـ  41

كانون أول سنة 1943م.
المقدمة البن خلدون، المطبعة األدبية ـ بيروت، ط3، سنة 1900م. ـ  42
النجــوم الزاهرة، ابن تغرى بردى، جمال الدين أبو المحاســن، مصورة عن دار الكتب  ـ  43

المصرية.
نهر الذهب في تاريخ حلب، للغزي، كامل بن حسين، طبع حلب، سنة 1923م. ـ  44
وفاء الوفا بأخبار المصطفى، للسمهودي نور الدين، ط1، مطبعة اآلداب والمؤيد بمصر. ـ  45
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باحث أكاديمي من الجمهورية الجزائرية
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مع تقّدم الزمان واتســاع العمران، وتطور الصناعة والتجارة والخدمــات، ظهرت نوازلُ كثيرة، 
وأموٌر مســتحدثٌة خطيرة، بالخصوص فيما يتعلق بتسيير اإلنســان في المؤسسات االقتصادية. وغدت 
هذه النوازل في أمــس الحاجة إلى أحكام شــرعية تضبط مســارها، وتضع في طريقهــا المعالـَم 
الكفيلَة بحفظها من مغبة االنزالق. وال يزال الكثير من اإلشكاالت المطروحة في انتظار حلوٍل دينيٍة 

وأخالقية، حتى في البالد الغربية.
وبما أن هداية الناس وإرشــاد العالم التائه منوط بأعناق العلماء المسلمين قبل غيرهم، نظرًا 
 B A @ ? > = < ; : ﴿ لــوه من أمانــة الشــهادة؛ ِلما تحم

E D C ﴾ [البقرة: 143].

موا موقَف الدين في كل ذلك. فشــريعة اإلسالم بكلياتها وفروعها  فإنها فرصٌة للمســلمين ليقد
ال تبلى مع الزمان، وال تضيق عن الجديد، وفي تراثها الفقهي الخالد، الجواُب الكافي لكل سؤال، 

والبلسُم الشافي من كل داٍء عضال.
ومن حقنا جميعا أن نعرف حكم الشرع في مختلف الممارسات المستحَدثة، ومن أوكد الواجبات 

على العلماء أن يعملوا على استنباطه من مصادر الشريعة، ليبينوه للناس فيعملوا به مطمئنين.
وواضح أَن األمــر لن يســتقر بالناس في الغــرب َعلَى حال، فهم يســنون القوانيــن، ويبدون 
المقترحــات وفق ما توِصلــه إليه أفهامهم، وفي الغالب من األحيان حســب ما تميــل إليه أهواؤهم 

ورغباتهم.
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واألصل في االحتكام في ُكل القضايا التي َتتََعلُق باإلنسان، حياِته ومماِته، حاِله ومآِله يكون إلى 
 ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ ﴿ .الذي خلق ذلك اِإلنَســان

´º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ﴾ [الروم: 30].

وال شــك أن هذه الفطرة هي التي حركت ضمائر كثير من العلمــاء في الغرب، رغم عدم تقيد 
أغلبهم بأي دين، لينادوا بضرورة الرجوع إلى القيم واألخالق، لكن: أية قيم وأية أخالق؟

٭ ٭ ٭
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إنّ الموارد البشــرية في أية مؤسسة هم األفراد العاملون فيها، سواء كانوا رؤساء أم مرؤوسين. 
وهؤالء األفراد تعاقدت معهم المؤسســة للقيام بمهــام وظيفية أو عمل محدد مقابــل راتب أو أجر، 
وتعويضات ومكافآت ومزايا عينيــة محددة. على أن يلتزَم هؤالِء األفراُد فــي أثناء قيامهم بأعمالهم 
الموكلة إليهم بإستراتيجية تلك المؤسسة، وهذه اإلســتراتيجية تشتمل على رؤية، ورسالة، وأهداف 

مادية ومعنوية تسعى المؤسسة إلى تحقيقها.
وُتعتبر إدارة الموارد البشــرية من أهم الوظائف اإلدارية في أية منشأة اقتصادية، وهي ال تقل 
أهمية عن باقــي الوظائف األخرى: كالتســويق واإلنتــاج والمالية؛ وذلك ألهمية العنصر البشــري 

وتأثيره على الكفاءة اإلنتاجية.
ومن تعاريفها أنها: «سلسلة القرارات الخاصة بالعالقات الوظيفية المؤثرة في فعالية المنظمة 

والعاملين فيها»(1).
فإدارة الموارد البشــرية إذن هــي تخطيط وتنظيم وتوجيــه ومراقبة، وهي تختــّص بالنواحي 
المتعلقة بالحصــول على األفراد وتنميتهــم وتعويضهــم والمحافظة عليهم، بغــرض تحقيق أهداف 
المؤسســة التي ينتمون إليها؛ ذلــك ألن األفراد العاملين في مختلف نشــاطات المؤسســة هم أهّم 
الموارد، ومن واجبها أن تعمل على تزويدهم بكافة الوســائل التي تمكنهم من القيام بأعمالهم لما 

فيه مصلحتها ومصلحتهم(2).

أحمد ماهر: إدارَة الموارد البشرية (الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 2004م)، ص 26.  (1)
حســن إبراهيم بلــوط: إدارة الموارد البشــرية مــن منظور إســتراتيجي (منشــورات دار النهضة العربية، بيــروت لبنان،   (2)

ط2002م)، ص 18.
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وتتمثل الموارد البشرية في معناها الواسع في سكان أي بلد أو إقليم، لكن معناها الدقيق يعني 
القوى البشرية العاملة، وهم السكان النشطون اقتصادياً.

وللموارد البشرية أهمية إستراتيجية لنجاح المؤسسة، إذ من المستحيل أن يتحققّ االستخدام األمثل 
للموارد المادية إذا كانت المؤسسة تفتقر إلى األفراد ذوي الخبرة والمهارات، والمؤهلين القادرين على 
أداء وظائفهم. فالموارد البشرية تعبير عن الثروة الحقيقية واألساسية في أي مؤسسة إنتاجية أو خدمية، 

ولوال اإلنسان لما تحققت العملية اإلنتاجية، ولما توفر رأس المال النقدي والعيني(1).

ومن منظور اقتصادي فإن كل طفل يولد يكون عبئاً على االستهالك، ولكن في ذات الوقت يمثل 
زيادة في عرض العوامل المنتجة مستقبًال.

وجودة الســلع والخدمات التي تنتجها أو تقدمها الشركة، لن يتحقق إال من خالل موارد بشرية 
ذات كفاءة عالية، تكتسبها من خالل تدريب مستمر وفّعال، وتحت إشراف إدارة متخصصة ومحترفة 
هي إدارة الموارد البشــرية. ومثلث الجودة الذي يضمن بقاء الشركة واستمرارها يتكون من: موظف 
ذي كفاءة عالية راٍض عن شــركته، ومنتَــج أو ِخدمة ذات جودة، ومســتهِلك أو عميل راٍض عن هذا 

المنتج أو تلك الخدمة التي تشبع احتياجاته.
وتتكون وظيفة تسيير الموارد البشرية من مهام رئيسية أربعة هي:

التوظيف: ويتضمن أنشطة االستقطاب واالختيار والتوجيه. •
التنمية: بزيــادة عملية المعرفة والمهارات والقدرات للقــوى العاملة القادرة على العمل في  •

جميع المجاالت، والتي يتم انتقاؤها واختيارها في ضوء ما أُجري من اختبارات مختلفة بغية 
رفع مستوى كفاءتهم اإلنتاجية ألقصى حد ممكن.

التحفيز: وذلك من خالل أنظمة األجور والعالوات. •
الحماية: بتوفير مزايا وخدمات وظــروف عمل، يرى األفراد أنهــا ضرورية للمحافظة على  •

التزاماتهم تجاه المنظمة.
ا ظهر عصر النهضة الصناعية. ويرجُع تاريخ إدارة الموارد البشرية إلى قرنين من الزمان تقريباً، لَم
فقــد أدى التطور الصناعــي الحديث إلى ظهور التنظيمــات العالمية، وبــدأت الصراعات بين 
ا حّث الحكومات على التدخل في عالقات العمل في المؤسسات بإصدار القوانين،  اإلدارة والعمال، ِمم
وتسبب في ظهور النقابات التي تدافع عن العمال. كما أدى التوسع الكبير في التعليم وتعميم الثقافة 

ناصر دادي عدون: اقتصاد المؤسسة (الطبعة الثانية، نشر دار المحمدية، الجزائر)، ص 236.  (1)
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إلى زيادة وعي القوى العاملة، فتطلب األمر وجود متخصصين في إدارة الموارد البشــرية، وإنشــاء 
إدارة تتكفل بالتعامل مع تلك المنظمات.

وكان االقتصاديون في القديم يولون االهتمام للثروة المادية التي تخضع لقوى العرض والطلب، 
أما األفراد فلم يعتبروهــم جزءًا من الثروة. لذلك كانت العناصر اإلنتاجية المادية تحظى بالجانب 

األكبر من االهتمام على حساب العناصر اإلنتـاجية البشرية.
ثم ظهرت بعض األفكار التي تهتم بمهـارات األفـــراد وقدراتهم، وتعتبر أن تلك المهارات جزء 

من رأس المال. ومن أبرز االقتصاديين الذين ذهبوا إلى هذا المنحى:
ـ آدم ســميث Adam Smith الــذي أوضح أن الموارد البشــرية تشــكل جزءًا هامـــاً من ثروة 

المجتمع حيث كان يدعو إلى تطويرها واالهتمام بها.
كما أشار إلى أن الموارد البشرية شأنها في ذلك شــأن العناصر اإلنتاجية األخرى تحتاج إلى 
استثمار إلكســابها المهارة والخبرة ويتمثل ذلك االستثمار في العامل نفسه ومقدرته على أداء عمله، 

ومن ثم زيادة إنتاجه.
ـ بول هوفمان Paul G. Hoffman الذي أبرز أن التنمية االقتصادية تحتاج إلى كل من العناصر 
البشــرية والمادية ليشــتركا معا في اإلنتاج بنسب متفاوتة تختلف حســب طبيعة العمليات اإلنتاجية 
ونــدرة المــوارد أو وفرتها، كما أن العناصر البشــرية، تتضمــن القوى العاملة الماهــرة والمدربة 

وإعدادها ألداء العمليات اإلنتاجية.
ـ الفريد مارشال Alfred Marshall الذي أكد على أهمية رأس المال البشري، وأهمية االستثمار 

في التعليم بالخصوص(1).
وما كان يؤكد ضــرورة االهتمام بالموارد البشــرية هو التطــورات العالمية آنــذاك، فقيام الحرب 
العالمية األولى مثًال استلزم االستعانة بالقوى العـاملة المدنية وتعبئتها لألغراض العسكرية، وعند انتهاء 

الحرب وتسريح العمال تطلب ذلك إعادة توزيع القوى العاملة من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب.
وبعد إنشــاء منظمة العمل الدولية بجنيف ســنة 1919 برز االهتمام جليــاً بالقوى العاملة على 
المستوى العالمي. وكان من أهدافها إرساء مبادئ الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية وتسهيل 

حرية انتقال المستخدمين واليد العاملة من بلد آلخر بحثاً عن األعمال المناسبة(2).

(http://ar.wikipedia.org/wiki/) :نظريات التنمية االقتصادية  (1)
(http://www.hrdiscussion.com/sitemap) :رأس المال الفكري ودور القيادة اإلدارية في تنميته

(http://www.alwasatnews.com/about-us.html) عدنان خليل التالوي: تأمالت في العالقة بين الدول العربية ومنظمة العمل الدولية  (2)
(http://www.hrdiscussion.com/sitemap) رأس المال الفكري ودور القيادة اإلدارية في تنميته
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وفي ســنة 1936 ظهرت نظريــة «كينز» John M. Keynes التي ســعت إلى حل أزمة الكســاد 
الكبير الذي حدث في تلك الحقبة. وقد طالب كينز بضرورة تدخل حكومات الدول عن طريق إقامة 
المشروعات العامة وذلك لتشجيع االستثمار وتوفير مناصب العمل للمشتغلين، ومن ثم ظهر العديد 
من البرامج الشــاملة للبحوث في القوى العـاملة واســتخداماتها. ونتيجة لتلــك البحوث حدث تغير 

أساسي في المفاهيم المتعلقة بالقوى العاملة(1).
وتدريجياً تحـولت النظرة إلى األفراد في المؤسســات االقتصادية من كونها عنصرًا من عناصر 
التكلفة إلى اعتبارهــا أصًال من األصـول التي يمكن االســتثمار فيها وزيادة قيمتهــا. وقد أدى هذا 
التحول في النظرة إلى األفراد إلى اعتبارهم موردًا من موارد المؤسســة. ومن ثم أصبح يطلق على 

العامل والموظف اسم «المورد البشري».
وأدت المنافسة بين الشــركات إلى االهتمام باالســتثمار في تنمية الموارد البشرية، إذ أصبح 
يقيناً لديها أن العنصَر البشري ال يمكن أن ُيســتبدل بالتكنولوجيا مهما تطورت، فالعنصُر البشري 
هو المفكر، وهو المبدعُ والمبتكر، وزيادة حصة الشركات أو المنظمات في السوق لن يتأتى إال من 
خالل زيادة االســتثمار في العنصر البشــري، الذي يساعد بشكل مباشــر وغير مباشر على تحقيق 

زيادة األرباح.
ومع تغير طرق اإلنتاج واســتخدام الفن التكنولوجــي الحديث وظهور متغيــرات جديدة انتقلت 
فلسفة إدارة الموارد البشــرية من اهتمامها بالقوى العضلية لإلنسان وقدراته البدنية والمادية إلى 
اهتمامهــا بعقله وقدراتــه الذهنية وإمكانياتــه في التفكير واالبتــكار واإلبداع، والمشــاركة في حل 

المشاكل والتجديد والتطوير.
وتبين أن مســتقبل المؤسسات يرتبط مبـاشــرة بالقدرة الالنهائية للعقل البشري، فلآللة طاقة 

إنتاجية محدودة، في حين أن للعامل البشري طاقة ال حدود لها إذا أعطيت له فرصة االنطالق.
وبما أن إعداد المشتغلين وإكســابهم الخبرات والمهارات المختلفة يستغرق وقتاً طويًال فإن 
االستثمار في العناصر البشرية يجب أن يســبق كثيرًا االستثمار في العناصر المادية، وأن يبدأ 
في وقت مبكر، ومن ثمــة بدأ االهتمام بالتعليم، وتجهيز المنظومــات التربوية التي تخدم هذا 

االتجاه.

نظريات التنمية االقتصادية، المصدر نفسه.  (1)
(http://www.aljazeera.net/Knowledge Gate) في السياق التاريخي لنشأة النيوليبرالية

(http://www.hrdiscussion.com/) محمود حسين عيسى: إدارة الموارد البشرية 
Jean-Pierre Menu: Systémique et Pensée Complexe, Enjeux pour l'Ergonomie du 21ème Sciècle. 
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ويتلخص من كل ما سبق أن الكفاءة والفعالية الكلية للمؤسسة إنما ترتفع بالتخطيط لالستثمار 
البشري، فبه تســتطيع أن تواجه المنافســة التي تدفعها إلى تحســين الجودة والخدمات المقدمة، 
وتطوير االبتكار واإلبداع لمجابهة التقدم التكنولوجــي. وإذا كانت هناك موارد كثيرة في العمل مثل 
األموال، واآلالت، والخامات، والمباني واألراضي، والفن اإلداري، فإن اإلنسان هو المورد األهم ألنه 

يقوم بتشغيل باقي الموارد المتاحة للمؤسسة.
والســؤال الذي يمكــن طرحه هو: من يســيّر هذا المورد الخــاص والمتميز بالــغ األهمية في 

المؤسسة؟ وكيف يتم تكوينه؟ وما هي أخص خصائصه؟

٭ ٭ ٭
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تسعى المؤسســات إلى االستثمار األمثل للموارد البشــرية وذلك بتنفيذ إستراتيجية ترتكز على 
ثالثة مقومات:

اختيار أفضل العناصر البشرية باالرتكاز على الكفاءات العلمية والفنية والعملية والسلوكية. ـ  1
ترغيب العناصر البشــرية وتشــجيعها وتحفيزها على بذل طاقاتها، وزيادة عطائها وتنمية  ـ  2

والئها، لتحقيق األهداف.
تنمية أداء العناصر لالرتقاء بالمستوى الفني والسلوكي واإلبداعي. وتكون هذه التنمية: ـ  3

تعليمية: تمد اإلنســان بالمعارف والنظريات والمبادئ التــي تزيد من طاقته على العمل  –
واإلنتاج.

تدريبية: تعطيه الطرق العملية الحديثة واألساليب الفنية المتطورة. –

ن أداءه في الوظيفة وعالقاته مع  – سلوكية: تهتم بسلوكه وتصرفاته المادية واألدبية وتحس
زمالئه ورؤسائه ومرؤوسيه.

والفــرق بين التدريــب والتعليم أن التدريــب يرتكز على إمداد اإلنســان بالكيفيــة التي يؤدي 
بمقتضاها عمًال مــا أو يحل مشــكلة معينة، ويمثــل الدراية العملية والممارســة الفعلية للمشــاكل 

والمواقف المختلفة. وهو محدد في هدفه، موجٌه في أسلوبه.
بينما يمد التعليم اإلنسان بالمعارف الضرورية العامة، فهو أوسع في مدلوله وتطبيقه، ويرتبط 

بتنمية قدرات الفرد ويستند عليها محاوالً تطويرها أو تحسينها أو إحداث تغيير فيها.
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قد تنطبق كلمة صيانة علــى اآلالت والمعدات، أما الحماية فمعناها أشــمل وأعم من الصيانة، 
وتهدف هذه الوظيفة إلى:

ـ توفير الســالمة للموارد البشرية: ويتم ذلك بوضع برامج فنية إدارية مشتركة عالية المستوى 
من أجل حماية هذه المــوارد من الحوادث الطبيعيــة، والعمل على التقليل من آثــار الحوادث غير 

الطبيعية، وما يترتب عليهما من إصابات في العمل.

ـ توفيــر الرعاية الصحية: وذلك من خالل التأمين الصحــي، وتصميم برامج للتوعية الصحية 
عامة، وبرامــج توعية صحيــة خاصة ببيئة العمــل، بهدف حماية الموارد البشــرية مــن اإلصابات 

واألمراض التي قد تنتج بسبب طبيعة العمل داخل الشركة وبيئته(1).
ومن ضمن ما سنته تلك القوانين لحماية الموارد البشرية نظم األمن المتمثلة في:
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وهو نظام يكفــل الحفاظ على الطاقات البشــرية ومنحها القوة لالســتمرار فــي عملية النمو 
والتطور والرخاء، وتدل األبحاث العلمية أن هناك ثالثة أهداف لألمن الصناعي:

هدف بيئي: ويتمثل في توفير وســائل األمن والصحة والوقاية في مكان العمل بالطريقة التي  –
تقي الموارد البشرية خطر البيئة.

هدف بشري: ويتمثل في نوعية العامل وإرشــاده وتشجيعه وتدريبه على المحافظة على نفسه  –
واتباع الشروط الصحية والعملية للوقاية من أخطار العمل.

هدف عالجي: ويشير إلى عالج العامل وتأهيله ورعايته إذا وقع له حادث. –

:á«YÉªàL’G  äÉeóîdG  ``  2

وتشير هذه الخدمات إلى ما تقدمه المنظمة من خدمات للعاملين في مجاالت التغذية والتعليم 
والثقافة والخدمات االقتصادية والقانونية والترفيهية والمواصالت واإلسكان.

(http://www.hrdiscussion.com/) محمود حسين عيسى: إدارة الموارد البشرية  (1)
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ما توفره الدولة أو المنظمة من حماية تؤمن الموارد البشرية على يومها وغدها ضد ما يسبب 
لها فقد القدرة المؤقتة أو المستديمة على الكسب، وتتمثل أنواع التأمينات االجتماعية في أربعة هي:

تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة: ويشمل حوادث العمل. –

تأمين الشــيخوخة والعجز والوفاة: وذلك بضمان دخل العامل بعد إحالته للتقاعد أو العجز،  –
وعند الوفاة ُيعطى ألفراد أسرته.

التأمين الصحي: ويوفر للعامل الوسائل العالجية والجراحية والدوائية والتأهيلية في حاالت  –
المرض.

التأمين ضد البطالة: يوفر تعويضاً مؤقتاً للعامل إذا لم يجد عمًال. –
وإمعانــاً في الحرص علــى توفير المنــاخ األمثــل للعامل حتى يبلــغ ذروة العطــاء، ظهر علم 
اإلرغونوميــا ergonomy وهو علم يدرس أجواء العمل كلون المحيــط، وكيفية وضع األثاث واألضواء 

وساعات العمل وأوقات الطعام والراحة وكل ما له عالقة بتحسين اإلنتاج.
وُيعرف اإلرغونوميا بأنه «الدراســة العلمية لظروف العمل والعالقات بين اإلنسان واآللة». وقد 
ظهر هذا العلم عــام 1949م على يد مهندس من بالد الغال يدعى كيــن موريل Ken Murell الذي 
سعى إلى تحسين أداء الطيارين في الحرب العالمية الثانية، فوجد أن كثيرًا من اإلخفاق يرجع إلى 
عوامل فنية دقيقة ككمية اإلنارة، ووضعية الجلوس، وُبعد مقابض التحكم عن الطيار... وأوضح كين 
أهمية العالقة بين اإلنســان واآللة، وعمل على تطويرها إلعطاء العامــل الوضعية األكثر إراحة حتى 
يتمكن من إنتاج أكثر. وتوســع هــذا العلم بعد ذلك ليجمــع بين عناصر اإلنتاج والصحة النفســية 

والجسمية للعمال، ومخطط التصرف في حاالت الطوارئ(1).
والمالحظ أنّ المورد البشــري حظي في ظل القوانين الوضعية بالخصوص في البلدان الغربية 
الليبرالية على حظ وافر مــن تلك الحماية القانونية، إلى حد المبالغــة ومضايقة أرباب العمل في 
كثير من األحوال، حتى أصبحت الشــركات الكبرى تســعى لالســتثمار في بلدان يكون قانون حماية 

الموارد البشرية فيها أقل تعقيدًا وإلزاماً؛ كالصين وبلدان آسيا الشرقية(2).
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Jean-Pierre Menu: Systémique et Pensée Complexe, Enjeux pour L'ergonomie du 21ème Sciècle  (1)
Investissements. L'Asie, Superstar de la Mondialisation http://www.lexpansion.com/ Chine Investissement Étranger Direct  (2)
(http://fr.reingex.com/Master-Affaires-Internationales-MIB.asp).
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يعتبر موضوع الموارد البشرية من الموضوعات الخطيرة الرتباطه بسلوك بشري صعب التحكم.
فالعنصر البشري متقلب المزاج، متعدد الثقافات والقناعات، يختلف في درجات التفكير وتقدير 
األمور. وســواء في إطــار نظرية المناهــج العلمية الغربية، أو فــي رؤية الديانات الســماوية وعلى 
الخصوص الرسالة اإلســالمية، فإن األخالق تظل صفة ضرورية ال يمكن إغفالها عند الحديث عن 

الموارد البشرية وحمايتها.
والنظريات العلمية الغربية نفســها تهتم باألخالق باعتبارها مدخًال للتقدم والرقي. وأخالقيات 
األعمال هي شكل من أشكال األخالقيات التطبيقية التي تدرس السلوكيات والمشكالت األدبية التي 

تنشأ في بيئة األعمال التجارية.
ا تعنى به:  َوِمم

ـ احترام اآلخر: واالحتــرام معناه أن ينصت المســؤول باهتمام إلى أتباعــه، ويتعاطف معهم، 
ويتســامح مع وجهات نظرهم المتعارضة مع وجهة نظره، ويعني كذلك أن يتعامل معهم بطرق تعزز 

معتقداتهم واتجاهاتهم وقيمهم.
ـ تبني العدل والمساواة: يجب أن يعامل المســؤول أتباعه بطريقة متساوية، فال يتلقى أي أحد 
معاملة متميزة أو اعتبارًا خاصــاً إال إذا كان موقفه يتطلب ذلك. وفي الحاالت التي يتم فيها معاملة 
األفراد على نحو مختلف، فان أســس تلك المعاملة يجب أن تكــون واضحة ومعقولة وقائمة على قيم 

أخالقية سليمة.
ـ الصدق: فاتخاذ طريقة التضليل والتعميــة، وانعدام األمانة يمكن أن يؤدي إلى تزعزع الثقة، 

وتقليل االحترام.
وتستمد أخالقيات العمل مضمونها من الظروف المحيطة بالعامل. ومن أهم بنودها:

حلّ الخالفات وإدارة الحوار. –

األخذ بآراء كل العاملين في الميدان. –

تحميل الموارد البشرية مسؤولياتها (كالمطالبة باإلتقان وحسن األداء). –

تخفيض كلفة الرقابة والمعامالت. –

إرساء ثقافة المؤسسة التي تسعى إلى إيجاد قيم مشتركة وتضمن تماسك فريق العمل(1). –

Ciullal, Joanne (1998). Ethics, The Heart of Leadership, London: Praeger.  (1)
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فاألخالقيات التي هي فن لتحسين السلوك باالعتماد على عدد من القيم تمكن من:

الوقاية من التمييز العنصري. –

تحسين صورة المؤسسة في نظر العمال والزبائن. –

رفع المستوى األخالقي للعمال. –

زيادة الفعالية بتعلم الصدق واألمانة. –
والهدف من وراء ذلك كله هو بلوغ إنتاجية أعلى وربحية أفضل(1).

ولقد أصبــح الكالم عــن أخالقيات العمل من أهــم المحاور فــي كثير من اللقــاءات العملية 
للشركات الكبرى ومســؤولي الدول، بالخصوص بعد الكوارث الرهيبة التي عرفها العالم مثل كارثة 
بوبال Bhopal لَّما تســّرب غاز ســام في معمل Union carbide في الهند في 3 ديسمبر 1984 فقتل 
أزيد من أربعة آالف شــخص. وبعد الكارثة بـربع قرن نشــأ في المنطقة جيل مــن أطفال بإعاقات 

ذهنية وجسمية(2)...
ومن ثمة ظهرت مواثيق اجتماعية وبيئية، وقوانين أخالقية، بغرض حماية البيئة والموارد البشرية.
لكن المالحظ هو ارتباط أخالقيات العمل بالمصالــح المادية البحتة، وانفصالها عن األخالق 

العامة التي تراعي كل الفئات واألعمار، وتعمل على حماية المجتمع برمته.
حتى قال أحد االقتصاديين: «ننســى األخالق بمجرد أن تصبح مكلفة»، وقال آخر: «إن الكلمات 

ال تتطابق مع النوايا واألعمال ال تعكس الكالم...»(3).
فرغم هذه الضوابط والقوانين، فإن الواقع المرير الذي يمر به العمال في بعض البلدان، 
بخاصة تلك التــي تضررت باألزمة االقتصادية يدل على أن الموارد البشــرية لم تجد الحماية 
الحقيقية التي تنشدها، وأنها تفتقر بشدة إلى االستقرار النفسي بل وحتى الراحة الجسدية، إذ 
تبين أن أخالقيات العمل التي سنتها النظم عجزت عن توفير مناخ السعادة المنشودة، وال غرو 
فإن تلك األخالقيات إنما صممت على مقاس المؤسســات والشركات الربحية، بعيدًا عن مراعاة 
حقوق العمال باعتبارهم بشــرًا، فالعامل عنصر من عناصر اإلنتاج، وأي مخطط يهتم به ال بد 

أن يصب في هذا المفهوم.

T. M. Bewa: Gestion des Ressources Humaines et Éthique Commerciale /KCCT/Juin 2002.  (1)
Camille Saïsset: Catastrophe de Bhopal, Quelques Enseignements après un quart de Siècle http://www.actu-environnement.com/  (2)
Loréa Hirèche-Baïada: La Dynamique des Jugements Éthiques Individuels dans l’Entreprise: Quelles Réalités? Quelles Illusions?  (3)
 (http://www.fondationostadelahi.fr/front_content.php).
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لذلك، ورغم أن العناية الصحية والتأهيل البيولوجي أديا إلى تراجع الوفيات وتحسن األوضاع 
الصحية عموماً، إال أن اإلحصائيات تشــير إلى ارتفاع أرقام االنتحار بســبب الضغوط النفسية التي 

يتعرض لها العمال. بالخصوص بعد األزمة المالية التي عصفت بالعالم.
في 2 جانفي 2010م بثت القناة الفرنســية الفضائية TF1 تقريرًا مريعاً عن نسب االنتحار بين 
العمال في بعض المؤسسات والبنوك الفرنسية، وذكرت أن نسبة االنتحار التي بلغت حوالي 37 لكلّ 

100000 مواطن سنوياً، زادت حدة بعد انهيار البورصة العالمية في جانفي 2008م.
وكان على رأس تلك الشــركات، شــركة تيليكــوم الفرنســية France Télécom التــي بلغ عدد 

المنتحرين فيها خالل أقل من عامين 32 شخصاً (من فيفري 2008م إلى ديسمبر 2009م).
والســبب أن الشــركة اضطرت إلى فصل عدد من العمال، وكانت ترغب في استبدال موظفين 
شــباب بكبار الســن، فبدأت تمارس على هذه الفئة ضغوطاً نفســية ال أخالقية، فكانت تغير أماكن 
عملهم، وترســلهم بعيدًا عن مكان اإلقامة، وتكلفهم بمزيد من المهام، وتتعمد إذاللهم كلما سنحت 
الفرصة لذلك... وقد عبر كثير من المنتحرين عن اســتيائهم ويأســهم من األوضاع المتردية التي 

آلوا إليها في رسائل تركوها قبل االنتحار.
ونتيجة لتلك الضغوط ظهرت أمراض نفســية وجســمية لدى كثير من عمال الشــركة وارتفعت 

ـ 50 ٪ خالل خمس سنوات. نسبة اإلصابات باألمراض أثناء العمل ب
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يتّضح جلياً أننا إذا طورنا النظام دون اإلنســان فســرعان ما يتسرب الفســاد من اإلنسان إلى 
ا يتســرب اإلصالح من النظام إلى اإلنســان فيصلحــه؛ ألن األنانية وحّب  النظام فيقوضه، أكثر ِمم
الذات والجشع أقوى من نصوص القوانين واألنظمة ما لم تهذبها التربية الداخلية العميقة، واألخالق 

الكريمة المبنية على معرفة اهللا وحبه والخوف منه.
إن األخالق هي منهج وأسلوب حياة، وصبغة يصطبغ بها سلوك اإلنسان في حله وترحاله ومنشطه 

ومكرهه، ال مجرد بنود محدودة بالزمان أو المكان.
فالذي يتعاطى الخمر أو يأتي الموبقات ال يشفع له أن يمتنع عنها وقت الشغل بدعوى أخالقيات 

العمل؛ ألن جسمه المتهالك وعقله المنهك لن يقويا على حسن األداء.
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والمورد البشــري الذي يتلقى في تعليمه منذ الصغر أنواع المعارف والفنون التي تؤهله ليكون 
منتجاً ناجحاً، يبقى في أمس الحاجة إلى العنصر األهم في ذلك التكوين وهو اإليمان. هذا اإليمان 
الذي يوفر له الحماية من نفســه أّوال بما يضمن له من طمأنينة واستقرار، ويوفر له السالمة حين 

تلم به الملمات، وتعصف به أنواء الحياة.
فالــذي ينقص إذن هو اعتبار اإلنســان نفخًة من روح مع كونه قبضة مــن طين. وأنه محور كل 
نشــاط اقتصادي، وجميع الوســائل مســخرة لخدمته ورعاية مصالحــه. هكذا ينظر اإلســالم إلى 
 l k j i h g f e d c b a ` _ ﴿ ...اإلنسان

o n m ﴾ [اإلسراء:70].

إن العالم اليوم يتخبط في مآٍس ال حصر لها رغم التشــريعات والضوابط والقوانين. والسبب 
واضح وهو الخواء الروحي الذي درج عليه الناس.

واإلســالم ربط المعامــالت كلها باألخــالق، بل ربط بهــا كل الحياة «فاألخــالق لحمة الحياة 
اإلسالمية وسداها»(1).

وعلى رأس تلك األخالق اإليمان باهللا تعالى وبالجزاء العادل في اآلخرة وما يثمره هذا اإليمان 
من قيم أخرى كالتوكل والصبر.

النظام اإلســالمي يتميز بهــذه األخالق التــي تزكي النفــوس وتضبط غرائزهــا، عالوة على 
التشريعات التي تبين الحالل والحرام، وتقيم العدل وتمنع التظالم، وتنظم عالقات األفراد، وتقرر 

العقوبات التي توقف الباغي عند حده وتمنع الظلم والعدوان.
فإذا كانت النظم الوضعية تجعل االقتصاد هدفها، والدنيا أكبر همها، فإن اإلســالم ينظر إلى 

ذلك على أنه وسيلة ال غاية، ويوجه اهتمامه إلى السمو بالروح.
ومن هنا تأتي أهمية التربية اإليمانية في توجيه االقتصاد وضبــط الدوافع الفردية والنأي بها 
عن األنانية والجشع. والسبيل الوحيد للتوفيق بين البواعث الفردية والمصلحة االجتماعية هو اإليمان 

الذي من شأنه أن يخفف من غلواء الطمع وسعار المنافسة وداء التكالب على المادة.
لذلك نرى المؤمن في كل أحواله يقــول: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

µ ﴾ [غافر: 39] ال كما يقول الكافر: ﴿ . / 0 1 ﴾ [الكهف: 36].
ومن هنا يصبح المؤمن مالكاً للمال دون أن يســكن شــغاف قلبه، فهو يعتبره عوناً له على أداء 

رسالته وبلوغ غايته السامية.

يوسف القرضاوي: القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي (نشر مؤسسة الرسالة، ط1، بيروت، 1422 - 2002)، 8.  (1)
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لقد بدأ الغرب يعي هذه الحقيقة، لكنه ال يعرف المدخل إلى بلوغها، بخاصة عندما وجد نفسه 
عبدًا لآللة، رهيناً بوسائل الرخاء والراحة والترف.

إن غاية االقتصاد في اإلسالم هي تحقيق الحياة الطيبة لإلنسان في كل مراحل حياته، باعتباره 
فردًا وباعتباره مجتَمعاً.

فاإلنسان إذن هو غاية االقتصاد في اإلسالم وهو صانع ذلك االقتصاد بما حباه اهللا من مواهب 
وطاقات. والزهد الذي جاء به اإلســالم ليس تحريماً للطيبات وال استدبارًا للحياة بل هو االستعالء 

على الشهوات والنزوات.
فقد يكون اإلنســان محروماً من الدنيا وهو مع ذلك مولع بها، وقد تكــون الدنيا في يده لكنه 

يملكها وال تملكه(1). لذلك تجده ساكن النفس منشرح الصدر ومطمئن القلب.
وعلى النقيض يغرق أكثر الناس في حب دنيا تزيدهــم تعباً وعذاباً؛ ﴿ ! " # $ 

%& ' ) ( * + , - . / 0 1 2 ﴾ [التوبة: 55].
َق اُهللا َعَلْيـــِه أَْمَرُه َوَجَعَل فَْقَرُه َبْيَن َعْيَنْيِه َوَلْم  ُه فَر ْنَيا َهم وفي مثلهم قال ژ : «َمْن كَانَْت الد

ْنَيا ِإال َما ُكِتَب َلُه»(2). يَأْتِِه ِمْن الد
لقد سعت النظم االقتصادية الكبرى إلى تحقيق الرفاه والسعادة للبشر، لكنها ضلت الطريق. 
فالرأسمالية جاءت بتقديس الفرد وإطالق حريته في تملك المال، ومنافسة الخصوم، وتعظيم الربح 
المادي، لذلك ترى الفرد فيها محموماً بالشــراهة واألنانية. أما النظام االشــتراكي فأســاء الظن 
بالفرد وصادر حريته بدعوى مصلحة المجتمع وهذا أدى إلى العنف وإثارة الضغائن وإلى دكتاتورية 

الدولة وتسلطها بال وجه حق.
لكن اإلســالم جاء قبل ذلك وســطاً معتدالً بين الفرد والمجتمع، والجســم والروح. ﴿ : 

; > = < ? @ E D C B A ﴾ [البقرة: 143].

وقد تكفّل بالرزق لكل حّي يدّب على األرض ﴿ " # $ % & ' ) ( * ﴾ [هود: 6]، 
لكنه رزق ال ُينال إال بالسعي والعمل ﴿ : ; > = < ?@ B A ﴾ [الملك: 15].

فالمؤمن بمقتضى إيمانه يتمتع بالســكينة وطمأنينة القلب... ولهذه الحالة النفســية أثرها في 
اإلنتاج. إن العامل اليائس، أو الحاقد أو القلق لن ُيحِسن عمًال.

ينظر: يوسف القرضاوي: المصدر نفسه، 80.  (1)
الطبراني: المعجم الكبير، تحقيق: حمدي الســلفي، نسر مكتبة العلوم والحكم، الموصل. ط2 1404هـ ، 1983م؛ حديث رقم   (2)
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كما أنّ المؤمن وقاف عند الحدود، ينأى بنفســه عن الموبقات وهو بذلك يحتفظ بكامل حيويته 
وطاقته الجســدية والعقليــة ليصرفها في عمل صالح مفيد. وهذا كســٌب للمورد البشــري وكســب 

للمؤسسة بالتبع.
إنّ ما تستهلكه الشهوات المحرمة تفوق ما تبتلعه الحروب المدمرة واألوبئة الفتاكة. لكن اإللف 
والعــادة هونا على الناس هذه الخســائر الفادحة(1). فكم من إصابات وإعاقــات جراء حوادث مرور 

قاتلة تسبب فيها مخمورون، وكم من أرواح أزهقت بسبب الفجور وتعاطي المخدرات.

ثّم إن الفرد حين ينشــأ معتمدًا على نظام اجتماعي عادل ال يجور، يكون مطمئناً، وال يدفع به 
اليأس إلى أن يضــع لحياته حدًا كما نــراه اليوم من حــال كثير من المجتمعات التــي تفتقر إلى 

العدالة االجتماعية.

لذلك فإننا لو أحســنا عرض اإلسالم بنظمه التشريعية على العالم فإنه سيتبعنا، فهو في أمس 
الحاجة إلى تعاليمه الرشيدة العادلة.

 O N M L K ﴿ ا نــص عليه اإلســالم؛ إن العــدل، والتكافــل االجتماعي ِمم
R Q P ﴾ [النحــل: 90]. فمــن القادرين على العمل من تعرض عليــه البطالة فال يجد 
عمًال، أو يجده وال يكفيه لكثــرة عياله. فهؤالء ضعفاء في نظر اإلســالم وعلى أفراد المجتمع أن 
ال يَدعوهم يتكففون الناس، وقد فرض لهم اإلسالم حقاً معلوماً يحقق تمام كفايتهم ويضمن لهم 
مســتوى كريماً من العيش. وحتــى عند طروء األزمــات يتكفل نظــام اإلســالم بالغارمين الذين 

ال يجدون السداد لديونهم.

ومن عدل اإلسالم محو التفاوت الظالم بين الناس، واعتبار الغنى والفقر متغيرًا حسب ظروف 
 » º ﴿ الحياة وفرص الكســب وقوانين الميراث. فهو يعترف بالتفاضــل الموجود بين الناس؛
¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ [النحــل: 71]. ويقيم عالقة وطيدة بين الغني والفقير على أســاس العدل 

واإلخاء، ويتيح الفرصة للجميع لالكتساب واالغتناء.

والرســول ژ علمنا عملياً كيف تكون تلك العالقة السامية الروحانية، وكيف يتم إغناء الفقير 
ابتداء من الــزكاة كحد أدنى من العطاء مفــروض على المال، وبين االشــتراك الكامل فيه، مرورًا 
بالتصدق الذي ال حد له؛ ﴿ J I H G F ﴾ [الطالق: 7]. ويقول ژ : «ليس المؤمن الذي 

يشبع وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم»(2).

ينظر: يوسف القرضاوي: المصدر نفسه، 165.  (1)
البيهقي: شعب اإليمان تحقيق: محمد السعيد البسيوني، دار الكتب العلمية بيروت، ط1 1410.  (2)
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ويعلن ژ عن تعهد الدولـــة للفقراء والضعفـــاء والعاطلين والعاجزيـــن: «من ترك كّال 
»(1). وفي قوله: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته...»(2)  فِإلي

يعين ژ مسؤولية الدولة عن كافة رعاياها مسؤولية تامة شاملة.
إن العالم ينتظر منا أن نقنعه بأن يرجع إلى هذا الركــن الركين: اإليمان... فهو الكفيل بمنح 

اإلنسان السعادة وطمأنينة النفس.
وأخالقيــات العمل بالنمط الذي تســير عليــه إنما وضعت لرعايــة المصالــح المادية البحتة 
للمؤسســة، فالعامل إذا طلب منه أن يكون أميناً صادقاً، وأن يتفاعــل بإيجابية مع فريقه في العمل، 
فإنما لرفع مردودية اإلنتاج إلى أعلى مســتوياته بعيدًا عن االهتمام باإلنســان كروح ال كجسم مادي 

متفاٍن في خدمة مصالح أرباب األموال.
لذا نجد أن النظرة المادية للمورد البشري تصنفه ضمن عناصر اإلنتاج، فإذا تبين عجزه عن 
ذلك تخلــت عنه وتخلصت منه... ويتجلى ذلك أيضاً في مظاهر مريعة تفشــت في الغرب؛ فال أحد 
يجهل الموجة العارمة التي أغرقت العالَم خالل النصف الثاني من القرن العشرين وال تزال: موجُة 
الدعوة إلى تحديد النســل بدعوى قلة الموارد وكثرة السكان، وانتشــارُ موانع الحمل بشتى األشكال 

ر للسادرين في متاهات االنحراف سبيل المضي ُقدما وراء شهواتهم. ا َيس واألنواع، ِمم
فالدراسات َتُدل أَنهُ إذا انخفضت نسبة المواليد ِإلَى أقلّ من طفلين ِلكُل امرأة َفِإن شعب البلد 
لن يتجدد، وأنه يســير نحو االنقراض. ومن أمثلة ذَِلَك تدني النسبة في فرنسا عام 1983م ِإلَى 1، 
85، َوفي ألمانيا وإيطاليا ِإلــَى 1، 4 طفل ِلكُل امرأة، ولوال الهجرة لتناقصت شــعوب تلك البلدان 
بشكل كبير. وكثير من األخصائيين في مجال الســكان والنمو الديموغرافي ال يخفون رغبتهم في أن 

َيروا البلدان اِإلسَالِمية تلحق بهذا التدنّي(3)!
وال أحد ُينكر انســياق العالم اِإلســَالِمي وراء ذلــك، َحتى غدا الهاجُس الــذي يقض مضجع 
الكثير من األزواج، هو اختيارُ أمثل الطرق للحد من النســل، والخوُف كبيٌر أن يســتمر بنا الوضع 

َعلَى هذه الحال.
بية، وإمكان فحص الجنين، والتنبه ألمراضه وتشوهاته... ر األساليب الطكما أن َتَطو

وضعف الوازع الديني، والوعي الخلقي في كثير من المجتمعات...

أحمد: المسند، حديث رقم 17204، 435/28.   (1)
البخاري الصحيح تحقيق: محمد زهير الناصر، نشر دار طوق النجاة ط1 1422هـ؛ 82/3، حديث رقم 893 - 5/2.  (2)

Encyclopédie Médicale Pratique: le Contrôle des Naissances; CD Rom, (T.L.C. Edusoft, Édition Prat. 1997, France) :ينظر  (3)
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ولجوء معظم البلدان في تشــريعاتها إلى التساهل، والســماح باإلجهاض ألدنى األسباب، َورُبَما 
ِد الهوى، ووفق االختيار... هذه العوامل تشــكل األثافي الثالثة التي ال يبعــد أن تصلى َعلَْيهَا  ِلُمَجــر

ى من االنحرافات!. الَبَشِرية نارا تلظ
ولقــد بدأت بــوادر االصطفاء Eugenism تلــوح في أفق الكثيــر من الدول، وتهــدد بانزالقات 
خطيرة. وبدأ الناس يســعون إلى الحصول َعلَى أوالد نموذجيين، ممتازين في الصفات، سليمين من 
ُكل العاهات، وفي ذلك ما فيه من الخطر، إذ يعمل الممارســون في الميدان على إقصاء كل األجنة 

التي يحتمل أن تكون مشوهة أو ضعيفة حتى ال تكون عبئاً على االقتصاد.
رت فيه تكلفة األوالد المعوقين  في فرنسا ُقد في الســبعينيات من َهَذا القرن، نُشر تقرير صحي
ـ 2 ٪ مــن المداخيل الوطنية، ودعا صاحــب التقرير الدولة إلى فرض فحــص األجنة قبل الميالد  ب

إجبارياً إن أراد األبوان الحصول َعلَى دعم صندوق الضمان االجتماعي(1).
ة مئات من األجنة سنوياً. ي َهَذا الفحص في فرنسا إلى إجهاض ِعدوحالياً ُيؤَد

فاإلحصائيات تدلّ في فرنســا أن حوالي 11 ٪ من الحوامل يشخص لديهن احتمال وجود جنين 
مشوه، ويفحصن بأخذ عينة من السائل األمينوسي. وهذا اإلجراء في ذاته ينعكس سلباً على األمهات 
بما يســببه لهنّ من توّتر وضغط نفســي، ثم ينتهي اإلجراء في الغالب بإســقاط الجنين. والنسبة 
األعلى في التشــوهات ترجع للمنغولية؛ ففي فرنسا وحدها يولد ســنوياً حوالي 1000 منغولي، َوَهَذا 

العدد لم ينخفض رغم إخضاع األُمهَات الالئي تجاوزن 38 سنة للفحص(2).

وتشــير َبعض المراجع إلــى أَن الكثيريــن يتركون أوالدهم فــي مالجئ، أو يذهبــون بهم إلى 
ت هذه إلى رفض المعوقين بدورها، وسنت قانوناً يقضي بضرورة السالمة من  الكنيســة َحتى اضُطر
العيوب كشــرط للقبول(3). في الوقت الذي ُتعتبــر المنغولية إصابة يمكن أن يعيــش معها المصاب 

ويندمج في المجتمع، وأن َيتََعلم المهن اليدوية، ويحيا حياة عادية(4).

ولما تعالت صيحات العقالء بضرورة وضع حد لهذه الممارسات باعتبارها إزهاقاً ألرواح بريئة، 
تحول الفحص من األجنة إلــى اللقائح، فكان من بين الدواعي إلى إجــراء التلقيح االصطناعي هو 
فحص البويضــات الملقحة قبل إعــادة زرعها في األرحام وهو ما يدعى بالفحص الســابق للشــتل 

..Françoi Bloch lainé ـ التقرير ل  (1)
 Frydman René: Dieu, La Médecine et l’Embryon (1er ed. Odile Jacob, Paris, Août, 1997); p270 :ينظر

Viva (Dec 96, n°107. BB): Trisomie 21 le Dépistage prénatal en Question; pp32,33  (2)
Frydman René: Ibid; p163  (3)

Encyclopedia Universalis: Caryotype Humain, la Trisomie 21;v11/p592  (4)
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Preimplantatious diagnosis. وذلــك بدعوى أن اللقائح ال تزال خارج األرحام فليســت بذلك أجنة 

بشرية، وليس إهدارها إزهاقاً للروح.
 Andrew ل من دعـا إلى طريقة الفحص هـذه، عالم األحيـاء البريطاني أنـدروهنديزيدومن أَو
Handyside الذي كان ينصح األُمهَات الالئي َولدن طفًال مصاباً بمرض وراثي أو صبغي باللجوء إلى 

طريقة التلقيح االصطناعي، َحتى يتسنى فحص الجنين قبل إرجاعه إلى الرحم. فإذا أثبت الفحُص 
وجوَد منغولي ضمن األجنة الملقحة مثًال َفِإنهُ ال ُيزرع بالطبع، إذ ال يوجد إلى حد اآلن عالج يضمن 
م علوم البيولوجيا الجزيئية  إصالح الخطأ الصبغي، أو إزالة المرض الوراثي من الجنين، رغم تقَد

والهندسة الوراثية(1).
وإزاء هذه التصرفات يتســاءل العلماء في الغرب: متــى ُيعتبر الجنين إنســاناً؟ َوإلى أي مدى 

فاتنا َعلَى األجنة؟ يمكن أن نذهب في تصر
وللجواب َعلَى َهذه األسئلة اجتهد كل َعلَى شاكلته...

وكان اعتمادهم أساســاً َعلَــى أَِدلة بيولوجية. مــن ذلك أن البيضة الملقحــة تعيش َحتى يومها 
صة، بحيث يمكن لــكل واحدة منها أن  خــرات األم، وخالياها ال تزال غيــَر متخص الخامس َعلَى مد

تعطَي جنيناً كامًال.
وفي اليوم الســابع غالباً يِتم العلــوق، لَِكن َحتى اكتماِل ذلك العلوق في نهاية األســبوع الثاني 

تبقى البيضة قابلة لالنشطار لتعطي توأمين.
من هنا اتخذت بعض الدول والهيئات العلمية القرار بتســمية كتلة الخاليا هذه قبل اليوم 
الرابع عشــر بما قبل الجنين Preembryo(2) وبالســماح بإجراء بعض التجارب العلمية عليه، أو 

بإتالفه(3).
ورأى َبعــض العلمــاء أَن الحياة اإلنســانية ال توجد في الجســم متى كان ذلك الجســم قابًال 
لالنقســام Anhomeomerous بحيث إذا ُقســم نصفين أعطى شــخصين جديدين، وال ُيعطي نصفي 
جثة؛ َوَهَذا ينطبق َعلَى الجنين قبل اليوم الرابع عشر، فإذن ليست فيه حياة ِإنَساِنية قبل مرور تلك 
ة(4)؛ ويؤكد ذلك إمكان إعطائــه توأمين إذا حدث له انشــطار. إذ لو كانت الروح اِإلنَســاِنية  المــد

Frydman René: Ibid; pp168 - 169, 263 - 264  (1)
Encyclopédie Microsoft Encarta 1997: Ethique Médicale, Recherche Médicale; CD Rom, (Microsoft Corporation) ينظر  (2)

والبار محمد علي: إجراء التجارب على األجنة؛ (مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة السادسة، العدد السادس)ج 1803/3.
Marina Julienne: L’Embryon est-il une Personne?, Eurêka, Au Coeur de la Science. (Numéro spécial, 1998); p83.  (3)

Frydman René: Ibid; p65.  (4)
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موجودًة فيه فماذا يحدث لها عند حدوث ذلك االنشــطار؟ هل ستنقسم إلى روحين؟ أم تبقى روحاً 
واحدة مشتركة بين التوأمين؟

ويركز َبعضهم َعلَى العلوق، ويذهب إلى أن الجنين قبــل العلوق ال حرمة له، لكنهُ إذا علق 
بالرحم أصبح ذا ُحرمة وحُرم المســاس به أو الجناية عليه، بل َيــرى َبعضهم أَن لحظة العلوق 
ا لحظة العلوق فهي  لحظة الميالد يمكن تسبيقها بافتعال الوضع، أم من لحظة الميالد؛ ألن أهم
دة، وال ُتســتأَخر عن أجلها وال ُتســتقَدم(1). فبداية الحياة اِإلنَســاِنية إذن تكون من  دقيقة ومحد

لحظة العلوق.
وقد تباينت أقوال العلماء المسلمين في حكم إلقاء الجنين فذهب البعض إلى جواز قتله ما دام 
في أبكر أطــواره ولم ينفخ فيه الــروح بعد(2)؛ ألنه في تلــك المرحلة ليس «آدميــاً، وإيقاف حياته 

ال يعتبر قتًال آلدمي»(3).
ويشــبه البعض حياة الجنين قبل نفخ الروح بالحياة التي تبقى في النســج واألعضاء بعد موت 
صاحبها، فهي ليســت روحاً بالتأكيد، لكنهَا صالحة إلبقاء العضو أو النســيج نافعاً يمكن نقله إلى 

ة التي كان ُيؤَديها في الجسم األصلي الذي تولد عنه. ي فيه المهمجسم آخر، فيؤد
كما يشبهه آخرون بالنبات، ويقولون إن نوع الحياة التي تنشط خالياه هي حياة نباتية إعاشية، 

وليست حياة بشرية(4).
والحــق أن الحياة التــي يتمتع بها الجنيــن قبل نفخ الروح فيــه، والتي غدا باإلمــكان متابعة 
ُس آثارها بمــا قيضه اهللا َتَعالَى لعلمــاء َهَذا العصر من وســائل، ال يجوز أن ننفيها  أطواِرهــا، وتلم
رد، وتطور معقد، ونمو سريع.  في تغير مط ه كائن حيالجنين قبل نفخ الروح جماد، بل ِإن ونقول إن
َوهو ليس مجرد مني كما ذهــب إليه أغلب المتقدمين أخذًا بظاهر بعــض األحاديث التي تفيد َبقاء 

Frydman René: Ibid; p199  (1)
د أمين: حاشــية رد المحتار َعلَى الــدر المختار (ط2، دار الفكــر، 1399هـ/1979م)؛ ج 1/ص 302  ينظــر: ابن عابدين مَحم  (2)
وابــن قدامة أبو عبد اهللا: المغني (دار الكتاب العربي بيروت، 1403هـ/1983م، د.ط)؛ ج 2/ص 398 والبيجوري إبراهيم: تحفة 

المريد َعلَى جوهرة التوحيد (المطبعة الميمنية بمصر، نشر أحمد البابي الحلبي، ط. حجرية، د.ت)؛ ص 99.
ياسين محمد نعيم: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة (دار النفائس، ُعمان، 1416هـ/1996م)؛ ص 105.  (3)

د حامــد الفقي (دار المعرفة، بيــروت، 1402هـ/1982م)؛  ق هوامشــه مَحمة: التبيان في أقســام القُرآن؛ علم الجوزيابــن قي  (4)
ص 351. ياســين محمد نعيم: المصدر نفســه، 217. البوطي محمد: مسألة تحديد النسل وقاية وعالجاً (ط4، مطبعة الشام، 
دمشــق، 1396هـ/1976م)؛ ص 69، 71. القضاة شــرف: متى تنفخ الروح في الجنين؛ الجامعة األردنية، كلية الشــريعة (دار 
الفرقان، ُعمان، األردن، 1410هـ/1990م)؛ ص 23، 24. الســباعي سيف الدين: اإلجهاض بين الفقه والطب والقانون (ط10، 
دار الكتــب العربيــة، بيروت، دار المعــارف للطباعة، دمشــق، 1397هـ/1977م)؛ ص 31. البار محمد علي: الجنين المشــوه 

واألمراض الوراثية، األسباب والعالمات واألحكام (دار القلم دمشق، دار المنارة، جدة، 1411هـ/1991م)؛ ص 396.
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 : ƒ النطفة في الرحم أربعين يوماً ال تتغير. منها الحديث الذي رواه اإلمام أحمد عن ابن مسعود
«أَن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً َعلَى حالها ال تغير...» الحديث(1)

ا الجنيــن فحياته مرجوة،  وال يمكــن أن يقاس بالميــت َكذلك، فالميت ال ُترجى لــه حياة، أم
وأعضاؤه سادرة في التخلق والنمو، وهي خاضعة لجهاز مركزي يدير نشاَطها، ويوجه نموها.

َوهذه هي نقطة االختالف بينها وبين أعضاء َميت بقيت فيها حياة؛ حياة خلوية ال تلبث أن تزول 
ة تتطلب مبادرة وحرصاً شــديدًا، وكثيرًا ما  إن لم يتداركها األطباء بالتغذية واإلنعاش، بطرق َخاص

تفوتها الحياة رغم اإلجراءات!
كما أن وصف حياِة الجنين قبل النفخ بالحياة النباتية ال يصدق تماماً، ِلَما بين النبات والجنين 

من فروق في الطبيعة والخصائص.
ة لتقبل الروح، وجســُمه َيتََطورُ، ويؤول بسرعة إلى  بحياة مســتعد الجنين حي بقي أن يقال: ِإن

الرقي واالكتمال.
لهذا اتجه التفكير إلى أَن تكون بداية الحياة في أبكر طور من أطوار الجنين.

جاء في توصيات ندوة: الحياة اإلنسانية، بدايتها ونهايتها في المفهوم اإلسالمي: «بداية الحياة 
تكون منذ التحام حيوان منوي ببويضة، ليكونــا البويضة الملقحة التي تحتوي على الحقيبة الوراثية 
ة، وللكائن الفرد بذاته، المتميز عن كل كائن آخر، على مدى األزمنة.  الكاملة للجنس البشــري عام
وتشرع في االنقســام لتعطي الجنين النامي المتطور، المتجه خالل مراحل الحمل إلى الميالد»(2). 
فيترجح القول إذن بأن الجنين بمجرد حصولــه تثبت له حقوق اآلدمي، فيحرم قتله أو التصرف فيه 

بما يسبب له الضرر أو اإلتالف.
يالَحظ أَن َبعض المعاصرين من العلماء المســلمين يرون أَيضــا أَن العلوق هو المبدأ الحقيقي 
لحياة الجنين(3). ويرى هؤالء بالتبع أن البيضة الملقحة خارج الرحم ليســت جنيناً؛ ألن الجنين من 

االجتنان أي االستتار، َوَهَذا الوصف ال يصدق إال َعلَى البيضة الموجودة داخل الرحم(4).

أحمد: المسند، تحقيق: شعيب األرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة. ط2 1420هـ ، 1999م، رقم 17204، 435/28 ج 6/ص 13.  (1)
منظمة المؤتمر اإلســالمي: مجلة مجمع الفقه اإلســالمي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، بدايــة الحياة ونهايتها (مجمع الفقه   (2)

اإلسالمي، جدة، مطابع المجموعة اإلعالمية)؛ ج 2/ص 730.
عبد المالك أمين: اإلجهاض ـ تعريفات، مداوالت (قضايا ِطبية معاصرة في ضوء الشريعة اِإلسالَِمية)؛ ص 258.  (3)

 Maurice Bucaille: La Bible, le Coran et la Science; les Écritures Saintes Éxaminées à la Lumière des Connaissances

Modernes (Edition Seghers, Paris, 1976); p209.

ينظر: األشــقر عمر ســليمان: االســتفادة من األجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة، (مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة   (4)
=السادســة، العدد الســادس)؛ ج 3/ص 1950. الزبدة مازن: التلقيح االصطناعي الخارجي، (قضايــا ِطبية معاصرة)، ص 104. 
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ــا البيضات الملقحة  الجنين ما اســتتر في الرحم، أَم ة ألَناللقائح ليســت أجن لكن القول ِبأَن
ِليل. فاألصل في التلقيح أن يحدث داخل  الموجودة في طبق المختبر فــال حرمة لها، كالم َيُعوزه الد
الرحم، وتغيير موضــع التلقيح أو صورته ال ُيؤَثُر في الحكم(1). بل يشــبه ذلــك التعليُل الكثيَر من 
ــنة عن تغيير اليهود لصورة األشياء في سبيل تحليلها: في الحديث:  الصور التي رواها القُْرآن َوالس

ا حرم اهللا عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوها»(2). قاتل اهللا اليهود، لَم»
وقد لوحظ في هذا المجال، اللجوءُ من ِقبل المختصين في الغرب إلى تغيير أســماء المسميات 

واعتماد مصطلحات مخففة حتى ال تصدم الناس:

من ذلك إطــالق مصطلــح: «إلقاء الزيجــوت» أو «طــرح كتلة الخاليــا» على قتــل الجنين، 
و«اإلنقاص الجنيني» على إجهاض األجنة في الحمل المتعــدد... رصيد لغوي جديد يعتمد التدليس 
ا يوقع  والتعميــة، ظهر في المؤتمر الدولي الــذي نظمته األمم المتحدة عــام 1994م بالقاهرة، ِمم

السامع في الوهم، ويجعله يؤيد قوانين ال تتوافق مع دينه ومبادئه(3).

فالراجح إذن عدم جواز المســاس بالجنين ما دام حاصًال، وتتأكد الحرمة إذا كان الباعث هو 
 SR Q P ON M L K J  ﴿ :خشية الفقر وتعظيم المنفعة المادية، قال سبحانه

X W V U T ﴾ [اإلسراء: 31].

ثم إن هناك عامًال أساســياً في ضمان الحماية ألي مورد بشري منتج وهو الطعام الحالل، وما 
يعنيه ذلك من أبعاد غيبية أوردتها نصوص الشريعة الغراء.

إن اإلشــكال أن المنتجين في ظل االقتصاد الوضعي ال يعرفون حــالالً من حرام. وال يهمهم إن 
كان ما ينتجونــه نافعاً أم ضارًا، طيباً أم خبيثاً. وجل ما ينتجونــه ركام ال ُيقيم ديناً وال ُيبقي دنيا. 
لذلك غدا من الضروري حماية األفراد من هذا التسلط الشــرس، وتنبيههم إلى ما ينزل أسواقهم 
من مواد تضــر بصحتهم وعقولهم، وال بــد من تربية اقتصاديــة تعلم الناس التعفــف من الحرام 

واالقتصاد في الحالل تحريرًا لألمة من التبعية.
﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , ﴾ [األعراف: 96].

متولــي بدر: بنوك المنــي واللقائح ومصير األجنة في تلك البنوك، مناقشــة، (قضايا ِطبية معاصــرة)؛ ص 37. وانظر أَيضـاً: 
الواعــي توفيق: بنوك المني واللقائح ومصير األجنة في تلك البنوك، مناقشــة، (قضايا ِطبية معاصرة)؛ ص 38. األشــقر عمر 

سليمان: بنوك المني واللقائح ومصير األجنة في تلك البنوك، مناقشة، (قضايا ِطبية معاصرة)؛ ص 39.
بنوك المني واللقائح، مناقشة؛ (قضايا ِطبية معاصرة)؛ ص 39.  (1)

البخاري: الصحيح (تحقيق: محمد زهير الناصر، نشر دار طوق النجاة ط1 1422هـ) حديث رقم 2223؛ 82/3.  (2)
E. G. Sledziewski et A. Guy: Lettre d’Information et d’Analyse sur l’Actualité Bioéthique, n°67 Juillet 2005 www.genethique.org :ينظر  (3)

=
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فمن تمادي تلك البلدان في االســتكثار من الربح على حســاب القيم أنها تعمــد في كثير من 
المنتجات الغذائية إلى التعمية وإخفاء معلومات التصنيع؛ ففي بعض المنتَجات األمريكية نجد عبارة 
«دهن نباتي» Vegetable Shortenings، لكن ذلك ال يعني خلوها من الدهون الحيوانية؛ ألن القانون 
األمريكي يسمح بإطالق عبارة دهن نباتي على كل ما احتوى على أزيد من 85 ٪ من الزيوت النباتية. 
لهذا فاالحتمال قائم أن يكون الباقي دهناً حيوانياً! وفي الغالب دهنَ خنزير، فما لم يجد المستهلك 
 Pure أو   Shortening Pure Vegetable أو   Pure Vegetable Grace نباتــي صــاٍف»  «دهــن  عبــارة: 

Vegetable Oil فإنه ال يطمئن إلى خلو الطعام من الحرام(1).

وكلمة Butter باإلنجليزية، Beurre بالفرنســية تعني في األصل زبدة الحليب دون غيرها(2). إال 
أن كلمة «زبدة قشــدية» Butter Crust أو «دهون ســطحية» Butter top قد تعني دهوناً مختلفة تمزج 
بالطعام وتوضــع الزبدة على الجزء األعلى إلعطاء اللون األشــقر الجذاب. وقــد تكون الدهون من 

مصدر حيواني(3).

جــاء في موقــع «Halal et Haram» أن اللجنة األوروبية للصناعات الغذائية في بروكســل قررت 
إصدار قانون يقضي باإلشارة على الغالف إلى وجود مواد خنزيرية، بخاصة في األجبان والبسكويت 
والمصبرات وكل األطعمة التي بها مواد دسمة حيوانية. وذكر الموقع أن مسجد باريس طالب اللجنة 
رســمياً في عام 1998م بالتــزام تطبيق واضح وكامــل، وأن اللجنة وافقت على ذلــك(4)، لكن هذا 

القرار لم يطبق إلى اليوم.

ومن آفات التعمية والتضليل مــا انتهجته أمريكا في مجال األطعمة المحــورة جينياً، فهي تتبوّأ 
مركز الصدارة في مجال التحوير الجيني للنباتات، وقد ســاعدها في ذلك عدم اشتراطها للشفافية 
والتطبيــق، وانتهاُج قوانين جّد مرنة، مع جهل المســتهِلك عموماً بما يجري فــي هذا المجال. وهي 

تمتلك حوالي 70 ٪ من المساحات العالمية(5).

محمد عبد السالم: مشكلة استخدام المواد المحرمة (ندوة رؤية إسالمية، الكويت)، 608.  (1)
أحمد صقر: الدهون في األطعمة. (مجلة أبحــاث)، 137. الجالصي الجيالني: الحالل والحرام في المواد الغذائية المصنوعة   (2)

بديار الغرب، الحليب ومشتقاته؛ ص 37.
أحمد صقر: المصدر نفسه، 138.  (3)

 Dalil Boubakeur: Halal & Haram, le Licite et l'Illicite Alimentaire en Islam, Spécifications pour la Certification  (4)
 Halal, (Mosquée de Paris), (http://www.mosquee-de-paris.org) 1422 / 2001.

 Dalil Boubakeur: Halal & Haram, le Licite et l'Illicite Alimentaire en Islam, spécifications pour la Certification Halal,  (5)
(Mosquée de Paris), (http://www.mosquee-de-paris.org) 1422 / 2001. John Madeley: Le Commerce de la Faim, 155 - 156.

Guérin - Marchand, Claude Reyraud: Faut-il avoir peur des OGM? 98.
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ويضم قطاع البيوتكنولوجيا قرابة 3000 شــركة، ســاعد كثيرًا على ظهورها مــا قّررته منظمة 
األغذية واألدويــة األمريكية عام 1992م من تصنيــف األطعمة المحورة جينيــاً ضمن بقية األطعمة 

التقليدية(1). في حين أنها ليست كذلك بحال.
ففي الوقت الذي يســتمر فيه إنتــاج الكائنات المحورة وتنويُعها وتســويقها، يســعى الباحثون 

جاهدين لتقييم نتائجها(2).
وال تزال الدراسات حثيثة، وقد كشفت إلى اآلن عن نقٍص واضح في المعلومات الضرورية حول 
مخاطر الكائنات المحورة جينياً. ذلك ألن سلطة الشــركات المصنعة، ونفوذها المالي الكبير يعوق 

إعطاء فرصة لمزيد من الوقت للتجارب(3).
ودّقُة المعلومات المتاحة، وكميتُها أمٌر حاسم في تقدير المخاطر. لكن معظم التطويرات في الهندسة 
الوراثية أصبحت محاطة بالسرية حماية للمصالح التجارية. فالشــركات تخفي المعلومات حتى ال يستفيد 

منها المنافسون. وفي سوق تنافسيٍة للغاية، سريعِة التحرك، تصبح للسرية التجارية أهميٌة قصوى(4).
ثم إن الشركات ال تتيح البيانات للجمهور حتى يتمكنوا من فحصها والحكم عليها.

ويرى المعارضون أنّه من حقّ المســتهلك أن يعرف ماذا يأكل، وأن يكون له الخيار التامّ. فقد 
يكون االعتراض ألســباب غير صّحية، كاألســباب األخالقيّة والدينيّة والمعنوّيــة. فاإلصرار على أن 

يكون التطبيق مبنيّاً فقط على األسس العلميّة تحكم ومصادرةٌ لالختيار الحّر(5).
هكذا نجد أن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، وما دام الناس يستهلكون فال ضير أن يجهلوا مصدر 
طعامهم، بل من مصلحة تلك الشــركات أال يعلموا. وفي ذلك من الظلم مــا ال يخفى. فمعروف أن 
الغالب من أحــوال تلك البلدان هو الســعي إلــى الربح الوفيــر، وربما تقيّدت ببعــض ما تفرضه 
الحكومات على مؤّسســات اإلنتاج من ضماٍن وســالمة وتحر لقواعد النظافــة والصحة. أما ما تعلّق 

بالحالل والحرام فال تحسب لذلك أي حساب.
هــذا باإلضافة إلى مــا ثبت من لجوء بعض الشــركات إلى الغــّش والتعمية على المشــترين، 

ا يحدث حولها. بالخصوص إذا كانوا من بلداٍن ناميٍة ال تفقه كثيرًا ِمم

N. conte et F. de Monicault: Les OGM pour Mieux Nourrir la Planète, (les OGM en questions), 104.  (1)
Guérin-Marchand, Claude Reyraud: Faut - il avoir peur des OGM? 46.  (2)

.(http://www.amjad 68.jerran.com آفاق علمية) أمجد قاسم: أغذية مهندسة وراثياً ومخاطر صحية محتملة  (3)
ســتيفن نوتنجهام (معاصــر): طعامنا المهندس وراثيــاً، كيف تصل األغذية المحــورة وراثياً إلى موائدنــا؟ ترجمة: د. أحمد   (4)

مستجير، (نهضة مصر للنشر، القاهرة، 1421هـ/2000م)؛ ص 252.
نوتنجهام: المصدر نفسه، 208 - 211.  (5)



د. باحمد بن محمد رفيس 651حماية الموارد البشرية وتطبيقاتها النوازلية

واألرقام الضخمة التي ُتتــداول في هذا المجال أكبُر دليل على ذلــك؛ فهذه الصناعات ترتكز 
على رؤوس أموال مهولة. كيف ال وهي تتعامل في مواد واســعة االســتهالك ويكثــر عليها الطلب كل 
حين. ولــو نظر المجتهدون اليوم في مصالح األمة لرأوا أن مــن الخطأ اإلفتاءُ بجواز غض الطرف 
عّما يقحم فــي األطعمة المصنّعة بدعوى التيســير وعموم البلوى. فذلك يعطــي الفرصة للمصنّعين 
ليستمروا في التحكم في ريع تلك الصناعات واحتكارها من جهة، ويرخي العنان للمسلمين ليستمروا 
ـ كما هو شــأنهم اليوم ـ في التقاعس عن تصنيع طعامهم بأنفسهم. خصوصاً وقد وفر اهللا لهم في 
بلدانهم جميع ما يحتاجون إليه من مواّد أوليــة ضرورية لذلك التصنيع. فهو إذن حرمان من العمل 
لشريحة عريضة من الشباب في البلدان اإلســالمية، بخاصة إذا راجعنا أرقام البطالة التي ما تفتأ 

في تصاعد مستمر، وهو محق للبركة وحجاب أمام الدعاء.
هذا زيادًة على عدم تحقّق مناط الحرج في االمتناع عن معظم تلك األطعمة؛ ألن اعتبار اليسر 
إنما يكون في األصل في مرتبة الحاجيات التي هي مفتقٌر إليها لرفع الضيق والحرج على المكلفين، 
أّما أغلب ما يدخل موانئ المسلمين من تلك األطعمة فال يعدو أن يكون في مرتبة التحسينيات التي 
هي زوائٌد وكمالياٌت، وهي عنــد التحقيق ضررها أكبر من نفعها. مع أن اهللا تعالى قد أبدلنا بها ما 
ا يسد مسّده  ض خيرًا منه ِممم شيئاً إال وعو شــبهة. فاهللا تعالى لم يحر هو خير وأنفع وأبعُد عن كل

ويغني عنه. فهو لم يضيق في جانب إال ليوّسع في جوانب كثيرة رحمًة منه وفضًال.
ولقــد ظهرت نزعــة تدعو إلــى انتهاج مبدإ التيســير والتهوين مــن األمر، وتنــدب إلى ترك 
االســتفصال، واإلحجام عن التحري والســؤال، بحجة أن ديننــا ال حرج فيه وال إعنــات، والتنقيب 

واالستقصاء بدعة وتنطع وغلو.
لكن الواجب على الناس إذا أشــكل عليهم األمر أن يرجعوا إلى أهل العلم واالجتهاد. والواجب 

على أهل العلم أن يعملوا على تبيين وجه الحقّ للناس.
وإذا علم المكلّف أن في ديــن اهللا حالالً وحراماً ولم يعلم الحكم فيمــا ارتكبه بعينه فصادف 
حراماً، قال الشيخ الســالمي: «إن وافق محّرماً فأكثر القول أنه ال يعذر بجهله لألثر المجتمع عليه 
أنه يســع الناس جهل ما دانــوا بتحريمه ما لم يركبوه» وقــال: «وذلك أن تكليــف العباد إلزامهم 
التكاليف، واإللزام أمر ثابت عليهم، علمــوه أو جهلوه، فيلزمهم البحث عّما يلزمهم حتى يفعلوه وما 
حجر عليهــم فيجتنبوه، فإن قيل: على هذا القول يهلك كثير من العــوام، ويكون التعذيب بغير بينة، 
واهللا يقــول: ﴿ \ [ ^ _ ` e d c b a ﴾ [األنفــال: 42] قلنــا: أما هالك 

العوام إن هلكوا فبتضييعهم في ترك العلم وارتكاب الجهل»(1).

الســالمي نور الدين (1332هـ): العقــد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين، تحقيق وتعليق وترتيب: ســالم بن حمد الحارثي   (1)
د الدهان، دار الشعب، القاهرة، مصر، 1373هـ)؛ 112/1 - 113. د محم المضيربي، إشراف: محم
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والمتتبّع ِلما أُلف حديثاً في موضوع األطعمة. وما بلغت إليه المجامع الفقهية ومجالس الفتوى 
العالميــة منها والمحلية كثيرًا ما يالِحظ التوّجهَ إلى القول بعدم وجوب الســؤال بناء على ما ورد 
نة من نصوص تفيد في مجملها النهي عن السؤال، وتقرر أن المسكوت عنه هو في  في القرآن والس
حيّز المعفو عنــه، من ذلك قولــه تعالــى: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ﴾ [المائدة: 101].
ــنة قوله ژ : «إن اهللا حد حدوداً فال تعتدوها وفرض لكم فرائض فال تضيعوها  ومن الس
م أشياء فال تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها  وحر

وال تبحثوا فيها»(1).

لكن ال بّد من البحث واالســتقصاء والتحرّي والسؤال، وال بّد للمســلم أن يعلم أن حّجة اهللا 
عليه قائمة، وأنه مطالَب بالعمل فيما يعلمه أو يمكنه العلم به. «وحجة اهللا إذا قامت على اإلنسان 
ارتفــع العذر ولم يكن له فــي الجهل حّجة، وهو معنــى قولهم إن الحّجة حّجــة عِلمها من علمها 

وجهلها من جهلها»(2).

وقد بين اهللا تعالى كيف زّود الناس بما يمكنهم من الوقوف على معرفة األحكام بأن جعل لهم 
السمع واألبصار واألفئدة، وأن بإمكانهم االجتهاد في المسائل التي تِعن لهم إن كانوا من أهله، وإّال 
فليــُردوه إلى أهل الذكر وهــم أهل االختصاص الذين ينَْبرون للدراســة والبحث واالســتنباط فقال 
تعالى: ﴿ o n m l k j i h g f e d ﴾ [النســاء: 83]. ففي 

اآلية حث للعلماء على البحث واالستنباط وحث للعامة على سؤال العلماء.

ا أخبر المالئكة بأنه سيســتخلف اإلنســان فــي األرض قالوا: ﴿ , - .  إن اهللا تعالى لَم
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [البقرة: 30] َقالَ ســبحانه: ﴿ : ; > 
= < ﴾ [البقرة: 30]. ثم جهز آدم بالعلم، وقرن علمه بالخشــية واإليمــان والعمل الصالح. وبيّن بعد 
 T S R Q PO N M L ﴿ ذلك أن كثيرًا من الناس يختلفون بسبب البغي والجور؛

e d c b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U ﴾ [الجاثية: 17].

ابن حجر العسقالني (852هـ): فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب. (دار   (1)
المعرفة، بيروت، 1379هـ/1959م)؛ ج 13/ص 266. والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، باب مكحول عن ثعلبة، حديث 
رقم 589، 222/22. والدارقطني: الســنن، كتاب الرضــاع، حديث رقم 42، 184/4. والحاكم: المســتدرك، كتاب األطعمة، 
حديث رقم 7114، 129/4. قال: الهيثمــي: «رجال الحديث رجال الصحيح». الهيثمي (807هـ): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 

(دار الريان للتراث،  دار الكتاب العربي، القاهرة، بيروت، 1407هـ/1987م)؛ ج 1/ص 171.
نور الدين السالمي: المصدر نفسه، 133/1.  (2)
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وأن ﴿  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [ص: 24].

العلم وحــده ال يكفي ما لم يدعــم بعقيدة صحيحة راســخة، والناس، كل النــاس، بما فيهم 
العامل والخامل، والمســتهلك والمنتج، ال بد ُمحتاجون إلى أخالق تهدي مسارهم، وتنير طريقهم، 
وتوفر لهم الحماية وتضمن لهم األمان والســالمة. واإليمان هو الكفيل بإرساء العدل ومنع الظلم، 
وبدونه لن يســتتب األمــن لإلنســان؛ ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 

+ ﴾ [األنعام: 82].

والحمد هللا رّب العالمين.
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رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، 
وعضو مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

º``jó``≤`J

د وآله وصحبه أجمعين. الحمد هللا والصالة والسالم َعلَى سيدنا ُمحم
ال تخفى أهمية األسواق في المجال االقتصادي، وقد وقعت العناية بها في صدر اإلسالم وما بعده 
من عهــود، وازدهرت التجــارة والصناعــات، وكانت القيــم واألخالقيات مرعيــة، باإلضافة لألحكام 
الشرعية، ومضى التّجار دعاة بسلوكهم قبل مخاطبتهم للشعوب في أقاصي المعمورة ناشرين لإلسالم.
إنّ األســواق قد حظيت برقابة محكمة من خالل الحســبة التي هي نظام مزدوج الطبيعة، حيث 

تعنى بشتى الجوانب من دينية وأخالقية وفنية واقتصادية.
وهذه ورقة موجزة تسلط الضوء َعلَى أدبيات الرقابة (الحسبة) َعلَى األسواق، مع تناول المتطور 
العصري للرقابة الذي ثبت أَنه مقتبس من نظام الحســبة من خالل النشر والترجمة المبكرة لكتب 

الحسبة من قبل المستشرقين، واهللا الموفق.

٭ ٭ ٭
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التجارة: من أســس النظــام االقتصادي الذي به قــوام المجتمعات والدول، وقــد حّضت عليها 
الشــريعة في آيات وأحاديث معروفة، واشتمل الفقه اإلســالمي على صور التجارة وما يتعلق بها من 

عقود المعامالت بما استغرق ربع الفقه.
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والتجارة كما عرفهــا الفخر الرازي: عبارة عن التصّرف في المال، ســواء كان حاضرًا، أو في 
الذّمة لطلب الربح.

وعّرفها ابن خلدون: بأنها محاولة الكســب لتنميته المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغالء، 
ى ربحاً(1). أياً ما كانت السلعة، من دقيق، أو زرع، أو حيوان، أو قماش، وذَِلك القدر النامي يسم

وجاء تعريفها في القانون التجــاري المصري: بأنها تداول الحاصــالت والنقود وغيرها لجلب 
الربح، إما بواسطة النقل أو المبادلة أو التغيير للمواد األولية، وهي تشمل الصناعة(2).

وبعد هذه التعريفات الثالثــة الفقهي واالجتماعي والقانوني، فإن موطن التجارة هو األســواق. 
وفيما يلي بعض البيانات عن السوق في األدبيات اإلسالمية:

٭ ٭ ٭
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تعامل المسلمون منذ عهد الرسول ژ والصحابة بإنشاء األسواق المالية، فقد ورد أن النبي ژ 
أنشأ سوقاً إسالمياً بدل ســوق اليهود المسّماة (سوق قينقاع)؛ فقد روى الطبراني: «أن رجًال جاء إلى 
النبي ژ فقال: إني رأيت موضعاً للسوق أال تنظر إليه؟ قال: بلى. فقام معه حتى جاء موضع السوق 

فلما رآه أعجبه وركض برجله، وقال: نعم، سوقكم هذا، فال ينقص وال يقربه خراج».
وقد اهتم المســلمون بإنشاء األســواق في جميع البالد اإلسالمية ال ســيما في المدن الكبرى، 
وكانت األســواق عامــة تتعامل بجميع أنــواع التجارة، وكان لها مشــرفون أو عاملون أو والة حســبة 

ينظمون أمرها، ويراقبون ما يجري فيها ويعينون من الدولة(3).
ثم عنى الخلفاء الراشــدون بالســوق ورقابتها؛ فقد عين عمر بن الخطاب عامًال على الســوق 

يتجول في السوق بنفسه أحياناً ويمنع من الغش في البيوع(4).
وقد وّضح الفقهاء شــروط العامل الذي يوليه اإلمام أو نائبه أمر هذه الســوق، وهو: أن يكون 
حــرًا بالغاً عاقًال عادالً قادرًا، حتى يخرج منه الصبّي والمجنــون والكافر ويدخل فيه آحاد الرعايا، 

تفسير الرازي، 77/2.  (1)
مقدمة ابن خلدون، ص 348.  (2)

الطبقات الكبرى البن سعد، 130/5. صبح األعشى، 452/5.  (3)
عبد الحي الكناني: التراتيب اإلدارية، 240/1.  (4)
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ويجوز أن تتواله المرأة، فقد عين رسول اهللا ژ وعمر بن الخطاب المرأة على الحسبة كما سيأتي، 
وأدخال في أعمالها اإلشراف على السوق، ذكر في اإلصابة أن النبي ژ عين امرأة على السوق هي 
ســمراء بنت نهيك األسدية، وكانت َتمّر في األســواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتنهى عن 

ذلك بسوط كان معها األنصارية(1).

٭ ٭ ٭
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هناك جذور للرقابة على األسواق في موضوع الحسبة التي أضحت نظاماً من األنظمة األساسية 
إلصالح المجتمع.

والحسبة: اسم من (االحتساب) يقال: احتسب بكذا اكتفى به(2)، واحتسب على فالن األمر أنكره 
عليه، احتساب األجر: اّدخاره عند اهللا تعالى.

ى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: احتســاباً وحســبة؛ ألنّ األصل أن يفعله الشخص  ويســم
لألجر والثــواب وليس للرياء والســمعة، أو إظهار العلو أو الكبرياء، وتســتمد أحكام الحســبة في 
نة وال يتسع  الجملة من أحكام األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواضح وجوبهما في القرآن والس

المقام لذكرها.
والمحتســـب: هو من نصبــه اإلمام أو نائبــه للنظر في أحــوال الرعية والكشــف عن أمورهم 
ومصالحهم(3)، كما يطلق على المتطوّع ِبمهّمة األمــر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ضوابط تميز 

مهمته عن المحتسب المعين من أولى األمر(4).

:¥Gƒ°SC’G  ≈∏Y  ÖbGôªdG  •hô°T  øe

وردت مهمة الرقابة على األســواق في التراث الفقهي على أنها مهمة مزدوجة، فهي على كلّ من 
رأى خلًال في السوق (المحتســب المتطوع)، وعلى من كلف بهذه المهمة (المحتسب المولّى) وأوردوا 

شروطاً تتعلق بهذين النوعين من الرقابة، نورد المناسب منها للتطبيق المعاصر.

ابن خلكان: وفيات األعيان، 345/5.  (1)
انظر: القاموس المحيط، ومفردات الراغب، وأساس البالغة للزمخشري، والمعجم الوسيط، (مادة: حسب).  (2)

ابن األخوة: معالم القربة في أحكام الحسية، ص 7. الشيزري: نهاية الرتبة في أحكام الحسبة، 6.  (3)
الموسوعة الفقهية، 233/17.  (4)



الفقه الحضاري، فقه العمران658 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

فمن تلك الشـــروط: أن يكون عالماً بما يراقبه، قادرًا على التغيير والقيام به، وبالنســبة 
لشــرط القدرة على التغيير اختلف في طريقته، فإذا كانت بالتنبيه والوعظ بلســانه فال تحتاج 
الرقابة أو الحســبة على الســوق إلى إذن له من اإلمــام أو أحد الحكام، أمــا إن كان التغيير 
ا لعلــه يؤدي إلى فتن  بالمباشــرة بإذهاب عين المنكــر، أو التخويف بما يناســب المقام ـ ِمم
ا يؤول  وافتئات على الســلطان ـ فهذا النوع ينبغي أن يتوقف عنه من لم يؤذن له فيه خشية ِمم

إليه من المناكر(1).
ومراتب الرقابة أو التغيير من المنكر بمقتضى الحسبة بنوعيها التطوعي أو الوالئي:

التعريف والبيان فيمن يعلم أنه جهل ما يجب عليه. ـ  1
الوعظ والتخويف باهللا والتحذير من استحقاق وعيده وعقابه. ـ  2
الزجر والتقريع باللســان والشــدة في القول واإلنكار فيمن ظهرت منــه مبادئ الوقوع في  ـ  3

المنكر وهّم به ولم ينفع فيه وعظ.
التغيير بمباشرة اليد فيمن يقبض على مال مغصوب، أو كان مواقعاً لمعصية. ـ  4
التغيير بالعقوبة المناسبة، فيمن تلبس بالمنكر ولم يمكن دفعه ِإال بذلك. ـ  5

والجديــر بالذكر أَنه إذا لم يعلم بالمنكر حتّى وقع، أو لم يقدر على دفعه فلم يبق إال التعزير 
والحّد وهو إلى الحكام(2).

هذا، وإن نظام الحســبة هو أحد الواليات (اإلدارات) التي تقوم عليها الدولة، وقد أشارت إليه 
كتب األحكام السلطانية مثل: كتاب الماوردي وأبي يعلى وغيرهما.

ونظام الحسبة يقوم على تخصيص جهاز أو هيئة تكلّف بمراقبة األسواق، وقد أورد ابن عبد البّر 
في االستيعاب وابن حجر في اإلصابة ـ كما في التراتيب اإلدارية لعبد الحي الكتاني ـ «أن النبّي ژ 
اســتعمل ســعيد بن العاص على ســوق مكّة» وذكر ابن عســاكر «أنه ژ ولى عبد اهللا بن سعيد بن 

أصبحة بن العاص سوق المدينة».

٭ ٭ ٭

ابن المناصف: تنبيه الحكام َعلَى مآخذ األحكام، دار التركي للنشــر، تونس، ط1988م/1357هـ ، مصطفى الباني، ص 314،   (1)
.318 - 317

المرجع السابق، ص 321 - 323 بالنسبة للسطر األخير.  (2)
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º¡JÉ«bÓNCGh  ,º¡°ü°üîJh  ,áHÉbôdÉH  ¿ƒªFÉ≤dG

يجب أن يختار للرقابة (أو الحسبة) على األسواق األمناء العدول العارفون بما يجب إنكاره، وإن 
أفرد (القاضي) لكلّ سوق وحومة أميناً منها ينظر في ذلك فعل ِبحسب اجتهاده والحاجة(1).

ويجب على المراقب (المحتســب) أن يقصد بقوله وفعله وجه اهللا تعالــى وطلب مرضاته، وأن 
يكون خالص النية، ال يشوبه في طويته رياء وال مراء، ويتجنب منافسة الخلق ومفاخرة أبناء الجنس، 
لينشــر اهللا عليه رداء القبول، وعلم التوفيق، ويقذف له في القلوب مهابة وجاللة ومبادرة إلى قوله 

بالسمع والطاعة.
وأن يكــون عفيفاً عن أمول الناس، متورعاً عن قبول الهدية من المتعيّشــين وأرباب الصناعات، 
فإنّ ذلك رشوة، وقد قال ژ : «لعن اهللا الراشي والمرتشي»، وألنّ التعفف عن ذلك أصون لعرضه 

وأقوم لهيبته.
وأن تكون شــيمته الرفق، ولين القول، وطالقة الوجه، وسهولة األخالق عند أمره الناس ونهيه؛ 
فإنّ ذلــك أبلغ في اســتمالة القلــوب، وحصول المقصــود، وألن اإلغــالظ في الزجــر ربما أغرى 

بالمعصية(2)، والتعنيف بالموعظة ينفّر القلوب.
وعقد ابن مفلح في (اآلداب الشــرعية) باباً بعنوان: اإلنكار على أهل الســوق، وأورد فيه قول ابن 
الجوزي: من تيقّن أن في السوق منكرًا يجري على الدوام أو في وقت معين وهو قادر على تغييره؛ لم 
يجز له أن ُيسقط ذلك عنه بالقعود في بيته، بل يلزمه الخروج، فإن قدر على تغيير البعض لزمه(3).

٭ ٭ ٭

(É¡«∏Y  áÑ°ùëdG)  ¥Gƒ°SC’G  ≈∏Y  áHÉbôdG  á«ªgCG

وفي شأن الحسبة يقول اإلمام أبو يعلى في كتابه: «الحسبة من قواعد األمور الدينية، وقد كان 
أئّمة الصدر األول يباشــرونها بأنفســهم؛ لعموم صالحها وجزيل ثوابها»(4)، وهي أمر بالمعروف إذا 

ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وإصالح بين الناس»(5).

تنبيه الحكام، ص 329.  (1)
معالم القربة، ص 12 - 16.  (2)

ابن مفلح: اآلداب الشرعية، 209/1.  (3)
ابن األخوة: معالم القربة، ص 7.  (4)

أبو يعلى: األحكام السلطانية، ص 268.  (5)
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ويقول ابن المناصف: القيام بتغيير المنكر واجب معين، وفرض متأكد في بعض األحوال، فليس 
أحد من المكلفين ِإال ويتوجــب عليه أمر بمعروف ونهي عن منكر. وقال رســول اهللا ژ : «من رأى 
منكم منكراً فليغّيره بيده، فإن لم يســـتطع فبلســـانه، فإن لم يســـتطع فبقلبـــه وذلك أضعف 
اإليمان»(1). وهو على الوالة والقضاة وسائر الحكام أوجب وآكد؛ ألن هؤالء مكنوا من التغيير األعلى، 
 V U T ﴿ وهو اليد بوجوب الطاعة لهم واالمتثال، وانبساط يد الوالة والسلطان بداللة آية
وقــال  [الحــج: 41](2).   ﴾ ِa  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W
اإلمام الغزالي: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب األعظم في الدين، وهو المهم الذي 
ابتعــث اهللا له النبييــن أجمعين، ولو طوي بســاطه وأهمل علمــه وعمله لتعّطلت النبــوة واضمحلت 
الديانة، وعمت الفتنة، وفشت الضاللة، وشــاعت الجهالة، وانتشر الفساد، واتسع الخرق، وخربت 

البالد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهالك إال يوم التناد(3).

٭ ٭ ٭

áHÉbôdG  ádhGõªd  á«ª°SôdG  äÉÑ∏£àªdG

ال بد من إعالن مــا هو مأذون به وما هو َممنوع قبل الرقابة والحســاب والعقاب، قال ابن 
المناصــف: «ينبغي أن يتقــدم الحكام إلى الناس باإلعالن بالنداء وإشــهار العقوبة ليتســامع 
الناس بذلك فيجتنبوه، فينبغي تفقد مثل هذه األنواع (من المنكرات) في الشــوارع والمحالت، 
وحيث يبــدو أثر المجاهرة به تفقدًا كافّاً ألهله ورادعاً عن مثله»(4). وبالنســبة للعصر الحاضر 
ال بد من إشهار القوانين واألنظمة والقرارات التي تتعلق باألسواق من حيث أوضاعها وشروطها 

الفنية والصحية.
كما يجب على المراقب للسوق أن يستوعب ما صدر من نظم بشأنه، حتى تكون مراقبته لألسواق 

ذات طابع موضوعي وليس شخصياً يختلف بين واحد وآخر.

٭ ٭ ٭

رواه البخاري.  (1)
ابن المناصف: تنبيه الحكام، ص 310.   (2)

الغزالــي: إحياء علــوم الدين، 413/2. وقد فصل ما يتعلــق باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر فــي الصفحات التالية حتى   (3)
477/2، كما أورد ما يتعلق بالحسبة، 421/2.

تنبيه الحكام، ص 337. وأورد نماذج من المنكرات الجارية في األسواق في عصره، ص 338.  (4)
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(áÑ°ùëdG  hCG)  áHÉbôdG  á«∏ªY  »a  ôμæªdG  øY  ∞°ûμdG  √ƒLh

يحتاج تعرف المنكر والكشف إلى نظر واجتهاد بحســب القرائن، ويجب ترك التجسس ابتداء 
من غير ســبب ظاهر لقوله تعالــى: ﴿ - . ﴾ [الحجرات: 12]، وكذلك ال َيجب كشــف ما أخفاه 
ا لم يتيقن بأنه منكر لقوله تعالــى: ﴿ ) ( * + ﴾ [الحجرات: 12]،  فاعله وظن أنه منكــر ِمم
ولكن إن ظهر ما يدل َعلَى المنكر كسماع أصوات أو رائحة عمل منكر، أو إذا اشتهر فساد ما فيجب 

االجتهاد والفحص وتفقد المظانّ للردع عن المنكر.

٭ ٭ ٭

áÑbGôªdG  QƒeC’G

تشــتمل األمور الجديــرة بالرقابة علــى جوانب معنوية دينيــة وأخالقيــة، وجوانب مادية 
(اقتصاد ومعاشية).

ومن الرقابة الدينية ما أورد الغزالي من المتطلبات الشرعية للتعامل الحالل المحقّق للتراضي 
﴿ G F E D C B A ﴾ [النساء: 29].

٭ ٭ ٭

á©ªédG  IÓ°U  óæY  ¥Gƒ°SC’G  ¥ÓZEG

من ذلك إهمال كثير من الناس وأهل األسواق والحرف واألجراء شهود صالة الجمعة، وهي من 
فروض األعيان، وقد تماأل كثير من أهل الصنائع اليوم واألجراء وغيرهم على تركها وعدم حضورها 

بعملهم في الوقت المستحق لحضور الصالة، فيجب اضطرار الكافة إلى شهود الجمعة(1).
تحت عنــوان «منكرات األســواق» حيث قال: «من المنكــرات المعتادة في األســواق الكذب في 
المرابحة وإخفاء العيب: فمن قال: اشــتريت هذه الســلعة بعشــرة وأربح فيها كذا، وكان كاذباً فهو 
فاسق، وعلى من عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه، فإن سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكاً له 
في الخيانة وعصى بســكوته. وكذا إذا علم به عيباً فيلزمه أن ينبه المشــتري عليه، وإال كان راضياً 

بضياع مال أخيه المسلم وهو حرام.

ابن المناصف: تنبيه الحكام، ص 33.  (1)
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وكذا التفاوت في الذراع والمكيال والميزان يجب على كلّ من عرفه تغييره بنفسه، أو رفعه إلى 
الوالي حتى يغيّره. وكذا في الشــروط الفاسدة المعتادة بين الناس َيجب اإلنكار فيها، فإنها مفسدة 

للعقود. وكذا في الربويات كلها وهي غالبة. وكذا سائر التصرفات الفاسدة.
وكذلك بيع ثيــاب الحرير وقالنس الذهب والحرير التي ال تصلح ِإال للرجال، أو يعمل بعادة البلد 
أنه ال يلبسه ِإال الرجال؛ فكلّ ذلك منكر محظور. وكذلك من يعتاد بيع الثياب المبتذلة المقصورة التي 
يلبس على الناس بقصارتها ويزعــم أنها جديدة؛ فهذا الفعل حرام والمنع منــه واجب. وكذلك تلبيس 

انخراق الثياب بالرفو وما يؤدي إلى االلتباس. وكذلك جميع أنواع العقود المؤدية إلى التلبيسات(1).
٭ ٭ ٭

¥ƒ°ùdG  ΩÉμMCÉH  áaô©ªdG  áHÉbQ

قال عمر بن الخطاب ƒ : «ال يبيع في ســوقنا ِإال من قد تفقّه فــي الدين»(2) وذلك ألنّ عدم 
التقيد بأحكام التجارة يؤدي إلى ُمخالفة الشرع، ومن هنا ورد في خطورة ما يجري في األسواق من 
اختالالت قول سلمان ƒ : «ال تكونن إن اســتطعت أّول من يدخل السوق، وال آخر من يخرج منها؛ 
فإنها معركة للشيطان، وبها ينصب رايته»(3). وقال النبّي ژ ألهل الكيل والميزان: «إنكم قد وليتم 
أمرين هلكت فيهما األمم الســـالفة قبلكم»(4)، وفي هذا يقول اإلمام أبو حامد الغزالي عند كالمه 
عن علم الكســب... وبيان شروط الشرع فيه: «اعلم أن تحصيل علم هذا الباب واجب على كلّ مسلم 
مكتسب؛ ألن طلب العلم فريضة على كل مسلم، َوِإنَما هو طلب العلم المحتاج إليه، والمكتسب يحتاج 
إلى علم الكسب، ومهما حصل علم هذا الباب وقف على مفسدات المعاملة فيتقيها، وما شذ عنه من 
الفروع المشــكلة فيقع على ســبب إشــكالها، فيتوقف فيها إلى أن يســأل، فإنه إذا لم يعلم أسباب 

الفساد بعلم جملي فال يدري متى يجب عليه التوقف والسؤال.
ولو قال: ال أقدم العلم ولكنّي أصبر إلى أن تقع لي الواقعة فعندها أتعلم وأســتفتي، فيقال له: 
وبم تعلــم وقوع الواقعــة إذا لم تعلم جمل مفســدات العقود، فإنه يســتمر فــي التصرفات ويظنها 
صحيحة مباحة، فال بد له من هــذا القدر من علم التجارة ليتميز له المباح عن المحظور، وموضع 

اإلشكال عن موضع الوضوح»(5).

الغزالي: إحياء علوم الدين، 454/2.  (1)
أخرجه الترمذي، (جامع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزوائد)، رقم 4606.  (2)

صحيح مسلم، 144/7.  (3)
أخرجه الترمذي، رقم 4603.  (4)

الغزالي: إحياء علوم الدين، 93/2. وقد استعرض أهم العقود وشروطها، 91/2، 103.  (5)
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É¡àMÉHEG  hCG  Égô¶M  »a  ∞∏àîªdGh  IôμæªdG  äÓeÉ©ªdG

فأما المعامالت المنكرة كالشراء والبيوع الفاســدة وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين 
به، فإذا كان متّفقــاً على حظره؛ فعلى والي الحســبة إنكاره والمنع منه، والزجــر عليه، وأمره في 

التأديب مختلف بحسب األحوال وشّدة الحظر.
ا ضعف فيه  وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فال مدخل له في إنكاره، إال أن يكون ِمم
الخــالف، وهو ذريعة إلى ربا النســاء المتفق علــى َتحريمه مع تلقي الركبــان، فيدخل في إنكاره 

كحكم واليته.
وقد بيّن اإلســالم أحكام تنظيم السوق، كوجوب عرض السلعة في ســوقها وترك صاحبها حتى 
يصل ِإلَى السوق فيعرضها ويعرف ســعرها، يقول الدكتور أحمد العسال: «وفي ذلك تقليل الوساطة 
بين المنتج والمســتهلك حتى ال تتحّمل الســلعة زيادة النفقات بزيادة األيدي التي تتناولها، وخاصة 
أنوع الطعام لشــّدة الحاجــة إليه»(1)، فعــن ابن عباس ƒ قــال: قال رســول اهللا ژ : «ال تلقوا 
الركبان، وال يبع حاضـــر لباد»(2)، وعن أبي هريرة قال النبــّي ژ : «أن يتلّقى الجلب، فإن تلقاه 
إنســـان فابتاعه فصاحب الســـلعة فيها بالخيار إذا ورد الســـوق»(3)، قال ابن عمر: كانوا يبتاعون 
الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، «فنهاهم النبّي ژ أن بييعوه في مكانه حتى ينقلوه»(4).

منع النجش: وأوجب عرض السلعة بأمانة وصدق في السوق فقط، ليتمكن الجميع من الشراء، 
ولتيسير الســلع للناس، ولعدم التالعب في األســعار ولمراقبتها؛ فعن ابن عمر «نهى رسول ژ عن 
النجش» والنجش: الزيادة في ثمن الســلعة المعروضة للبيع ال ليشــتريها بــل ليغري بذلك غيره، 

وسمي ناجشاً؛ ألنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها(5).
ولمنع االحتكار وهو محرم كذلك؛ لقوله ژ : «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون»(6).

منع الغرر: ولمنــع بيع الصوف على ظهر الغنم، وعن شــراء ما في بطن األنعام، وعن شــراء 
اللبن في الضرع، وغير ذلك من بيوع الغرر(7).

النظام االقتصادي في اإلسالم، ص 175.  (1)
متفق عليه.  (2)

رواه الجماعة ِإال البخاري، نيل األوطار، 176/5.  (3)
أخرجه البخاري، سبل السالم، 340/2.  (4)

سبل السالم، 336/2.  (5)
رواه مسلم.  (6)

ابن بسام: نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ص 71. المكيلدي: التيسير في التسعير، ص 35، 55، 406، 409. د. أحمد العسال   (7)
وفتحي عبد الكريم: النظام االقتصادي في اإلسالم، ص 175.



الفقه الحضاري، فقه العمران664 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

مراقبة للمكاييل والموازين: كان من واجبات العامل على الســوق مراقبــة األوزان والمكاييل 
ا يولد اضطرابات وخالفات تستوجب  التي كانت منها أنواع كثيرة مســتعلمة في المدن اإلسالمية، ِمم
الحل، كما يرجح أنّ من أعماله التحكيم في الخالفات التي تنشأ بين أصحاب المهن، وقد كان من 
وظائف العامل على السوق جمع ضريبة األسواق أيضاً، ومثل هذه الوظيفة تستهدف خدمة المصلحة 

العامة، وال تفرض على الصناع أو التجارة أو الباعة قيودًا شديدة(1).
منع الربـــا: كان الصحابــة يفكّرون علــى أن ال يتعامل فــي األســواق بالربا أو شــبهته زمن 

الرسول ژ واستمر ذلك من بعده.

٭ ٭ ٭

¬à£∏°S  ≈∏YCG  øe  ¥ƒ°ùdG  áHÉbQ

السوق خاضعة لرقابة موظف خاص يدعى العامل على الســوق، يعينه األمير، وهو يتمتع ببعض 
السلطات القضائية والتنفيذية، ويزود ببعض األعوان الذين يساعدونه على القيام بواجباته، وأحياناً 
كان الخليفة أو األمير نفســه يتولّى رقابة الســوق، فقد ذكر ابن خلــكان أنّ عمر بن الخطاب كان 

يتجول في األسواق ويمنع الناس من الغّش في بيوعهم(2).

:á«bÓNC’G  áHÉbôdG ٭ 
أما الرقابة األخالقية على األســواق فهي مما يجب التحلي به كلّ حين، وبخاصة في األســواق، 
حيث يكثر الحرص على االســتزادة من األرباح والمزايا، انسياقاً مع ما فطرت عليه النفوس، إال أن 
تتزكى باألخالق ﴿ 4 5 6 ﴾ [النســاء: 128] ﴿ @ C B A ﴾ [الشــمس: 9] والشريعة 
كما جاءت باألحكام اآلمرة والزاجرة جاءت بما هو مستحّب، ونهت عما هو مكروه. وآداب السوق هي 

آداب المتاجرة، منها:

شــعور األخوة بين المتعامليــن، وقد تمثل هذا فــي التكافل بين أصحاب المهن في الســوق  –
بالتعاون والتآزر، ورفــع الضرر عّمن تضرر، وتســهيل مزاولته العمل، ولذا وجد ما ســّمي 
(ضمان السوق) بأنّ يتبنى شيخ السوق أو أحد كبار التجار كفالة التاجر الجديد على السوق، 

أو جمع المال إلعادة من تضّرر ليزاول عمله.

د. صالح العلي: التنظيمات االجتماعية واالقتصادية في البصرة.  (1)
الكتاني: التراتيب اإلدارية، ط دار األرقم، بيروت، 12/2.  (2)
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الصدق واألمانة، ويكفي شــرح ذلك بقوله ژ : «التاجر الصـــدوق األمين مع النبيين  –
والصديقين والشهداء»(1).

النصح «الدين النصيحة... هللا ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم»(2). –

ا قدم  – النهــي عن تطفيــف الكيــل والميــزان ﴿ ¦ § ﴾ [المطففيــن: 1]، وروي أنــه لَم
النبّي ژ المدينة كانوا من أخبث الناس كيًال، فلما نزلت أحَسنوا الكيل بعد ذلك(3).

الســماحة في البيع والشــراء والقضاء واالقتضاء، وفي الحديث: «رحم اهللا رجًال سمحاً إذا  –
باع وإذا اشترى وإذا اقتضى»(4).

ا يخلّ بالدين أو الخلق. – الرقابة على اإلعالنات في السوق إلخالئها ِمم

ضبط الترويج للسلع لمنع التغرير بالناس. –

تجنب المبالغة في التسويق بسلوك أساليب غير صحيحة. –

:(á«æ¡ªdG)  á«æØdG  áHÉbôdG ٭ 
لم تقتصر رقابة األســواق على مراعاة األحكام الشــرعية والقيم الخلقية فقط، بل عنيت أيما 
عناية بالجوانب المهنية للتثبت من سالمة الحرف والمحالت التجارية في السوق من شوائب الرضا 

بالكشف عما يقع فيها من تالعب وخلل.

والرقابة الفنية شملت األماكن التي يشغلها السوق والمحالت ِبمحتواها من السلع والصناعات.

وللداللة على عمق التنظيم الذي بهر به المستشــرقون فبادروا لنشــر وترجمة كتب الحســبة، 
 واســتمدوا منها النظم البلدية ومــا يتصل بها، أورد فيمــا يلي نصوصاً من التــراث دون تدخل ِإال

باالختصار؛ لتأكيد هذه المقولة، وإلكبار جهود الفقهاء في هذا المجال، فقد تناولت النصوص:

أماكن السوق العامة (الساحات) المرافق. –

محالت ِلمزاولة المهن والتجارة. –
وقال ابن األخوة تحت عنوان: «الحسبة على منكرات األسواق»: «أما الطرقات الضيقة فال يجوز 
ألحد من السوقة الجلوس فيها، وال إخراج مصطبة دكانه عن سمت أركانه السقائف إلى الممر؛ ألنه 

أخرجه الترمذي والحاكم، الجامع الصغير.  (1)
أخرجه مسلم، 53/1.  (2)

أخرجه ابن ماجه.  (3)
أخرجه البخاري، جمع الفوائد، 436/1.  (4)
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عدوان، ويضيق على المارة، فيجب على المحتســب إزالته والمنع من فعلــه ِلما في ذلك من لُحوق 
الضرر بالناس.

وهكذا إخراج الفواصل واألجنحة وغرس األشــجار ونصب الدّكة في الطرق الضيقة منكر يجب 
المنع منه، أما إذا نصب دّكة على باب الدار وغرس شــجرة؛ فمن أصحاب الشــافعي من قال: ذلك 
جائز إذا لم يتضّرر به المارة، ثُم قالوا: ال يختّص بفناء داره، بل لو تباعد جاز، وإليه مال القاضي 
حسين. وقال الشــيخ أبو محمد الجويني: ال يجوز الغراس في الشارع، والدكة المرتفعة في معناها، 
وال نظر ِإلَى اتســاع الطريق وتضايقها، فإن الرفاق قــد تصطدم ليًال، ويزدحم أســراب البهائم، 
وينضم إليه أَنه قد يلتبس َعلَى طــول الزمان محل البناء والغراس، وينقطع أثر اســتحقاق الطرق. 
وكذا ما فيه أذية، وإضرار على الســاكنين. وكذلك ربط الدواب على الطرق بحســب تضيق الطرق 
وانحباس المجتازين منكر يجب المنع منه، إال بقدر حاجة النزول والركوب؛ ألنّ الشــوارع مشتركة 
المنفعة، وليس ألحد أن يختّص بها إال بقدر الحاجة. وكذا طرح الكناسة على جوار الطرق، وتبديد 

قشور البطيخ، أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والسقوط.
وكذا إرســال الماء من المزاريب المخرجة من الغائط إلى الطــرق الضيقة، فإن ذلك ينجس 
الثياب ويضيق الطرق. وكذا ترك مياه المطر واألوحال في الطرق من غير كسح، فذلك كله منكر، 

وليس يختص به شخص معين؛ فعلى المحتسب أن يكلف الناس بالقيام بها.
وينبغي للمحتسب أن يمنع أحمال الحطب وأعدال التبن وروايا الماء وشرائح السرجين والرماد، 
وأحمال الحلفاء والشوك، ِبحيث يمزق ثياب الناس، فذلك منكر يمكن ّشدها وضمها بحيث ال يمّزق 
من األثواب شــيئاً، فإن أمكن العدول به إلى موضع أوســع، وإال فال منع إذ حاجــة أهل البلد إليه، 

وأشباه ذلك من الدخول إلى األسواق ِلما فيه من الضرر بالناس.
ويأمر حاملي الحطب والتبن والبالط والكبريت واللفت والبطيخ والقرط إذا وقفوا في العراص 
(الســاحات) أن يضعوها عن ظهــور الدواب؛ ألنها إذا وقفــت واألحمال عليهــا أضرتها، وكان ذلك 
تعذيباً لها، وقد «نهى رســول اهللا ژ عن تعذيب الحيوان لغير مأكلة». ويأمر أهل األسواق بكنسها 
ا يضر بالنــاس؛ ألنّ النبي ژ قــال: «ال ضرر  وتنظيفهــا من األوســاخ المجتمعة، وغير ذلــك ِمم

وال إضرار».
وال يجوز ألحد التطلع على الجيران من السطوحات والنوافذ، وال أن يجلس الرجال في طرقات 

النساء من غير حاجة؛ فمن فعل شيئاً من ذلك عّزره المحتسب.
وفي نّص آخر عــن الممنوعات في أماكن األســواق يقول ابن المناصف: مثــل الديار (األماكن) 
المعروفة بالفساد وإلف المعاصي، كبيع الخمر والجمع بين الفّســاق ونحو ذلك، مثل: تبرج النساء 
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المتصرفات بأنواع الزينة البادية، وأســباب التجمل الظاهر على حال اختيال في المشــي، واستعمال 
منتشر الطيب، واستظهار ما يستدعي الفتنة؛ فمثل هؤالء ينبغي منعهنّ من التصرف على هذه الحالة.

وكذلك اتخاذ بعض الناس ما يؤول إلى أذى المســلمين والتضييق في الشوارع عليهم، كتكدس 
ما يستخرج من فضالت وأنقاض وتركها في المواضع الضيقة.

وكذلك قطر ميازيب َتجري بغســالة ونجاســة في موضع ضيق ال يكاد المارّ يسلم من شرارها. 
فإن أمن األذى، أو خّف، كما لو جمعت الرحاضة بقدر مــا ينقل من غير تراخ يكثر، أو أوقف رجل 
دابته (ســيارته) َعلَى طريق بقدر مــا يركب وينزل أو يشــّد عليها حمًال أو يضعــه، أو ضّم صاحب 
الشوك أو الحطب أطرافه وشّدها بحيث ال تؤذي في الغالب، أو مّر بها في المواضع الواسعة... فكلّ 
ذلك مباح؛ ألنّ للناس ضرورة على مثل ذلك، فال يصّح منعه على اإلطالق ِإال بشــرط وجود األذى، 

أو غلبة وقوعه لعرف العادة(1).

:(ø¡ªdG)  äÓëªdG  ≈n∏ nY  áHÉbôdG ٭ 
أورد ابن األخوة أبواباً تتعلق بأصحاب المهن في األســواق، وشــملت: معرفــة القناطير واألرطال 
والمثاقيل ومعرفة الموازين والمكاييل واألذرع، والعالفين والطحانين والفرانين والخبازين والشوايين 
والنقانقيين والكبوديين والبوارديين والجزارين والرواســيين والطباخين والشــرائحيين والهراسيين 
وقاليي السمك، وقاليي الزالبية، والحلوانيين والشرابيين والعطارين واللبانين والبزازين والداللين 
والخياطيــن والرفائيــن والقصاريــن والحريرييــن والصباغين والقطانيــن والكتانييــن والصيارفة 
والصباغين والنحاســين والحدادين واألســاكفة والبياطرة وباعة قدور الخزف والكيزان والفخاريين 
والخضارين واألبارين والمســالتيين والمرادنيين والحناويين وغشهم، واألمشاطيين ومعاصر الشبرج 
والزيــت والغرابلين واللبودييــن والفرائيــن والحصريين العبدانــي والكركر والتبانين والخشــابين 
والقشاشــين والنجارين والنشــارين والبنائين والدهانين والمبيضين والضببين والجباســين(2)، وقد 
آثرت أن أســرد َهِذه المهن لبيان شمول الرقابة َعلَى األســواق جميع محالت بيع األشياء، حيث تقوم 

الرقابة َعلَى كشف ما يدخل في تلك المهن من مخالفات أو غّش أو تدليس.
ا يتعلق بالمعامالت: َوِمم

غّش المبيعات، وتدليس األثمان، فينكره ويمنع منه، ويؤدب عليه بحسب الحال فيه(3).

تنبيه الحكام، 339. وإشارة ِإلَى إثقال البهائم (السيارات) باألحمال الزائدة.  (1)
معالم القربة البن األخوة، ونحوه نهاية الرتبة للشيزري.  (2)

روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ژ : «من غشنا فليس منا».  (3)
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فإن كان هذا الغّش بتدليس َعلَى المشــتري ويخفى عليه، فهو أغلظ الغشــوش تحريماً واإلنكار 
عليه أغلظ، والتأديب فيه أشــّد، وإن كان ال يخفى َعلَى المشــتري كان أخّف مأثمــاً، وألين إنكارًا، 
وينظر في مشــتريه فإن اشــتراه ليبيعه َعلَى غيره توّجه اإلنكار َعلَى البائع بغشــه وعلى المشــتري 
بابتياعه؛ ألنه قد يبيعه َعلَى من ال يعلم بغّشــه، وإن كان يشــتريه ليستعمله خرج المشتري من جملة 

اإلنكار وتفرد البائع وحده.

د: «فيمن اشترى ألف  وكذلك القول في تدليس األثمان، وقد قال أحمد في رواية جعفر بن ُمحم
درهم بدنانير بعضها جياد وبعضها مزيفة وبعضها مكحلة؛ اشترى ما ال يحلّ، وباع ما ال يحلّ».

ا يأخذ والة الحســبة من أهل الصنائع في األســواق  ذكر أبو يعلى ـ وقبله الماوردي ـ أنّ ِمم
ثالثة أصناف: 

فمنهم من يراعى عمله في الوفاء والتقصير، مثل: الطبيب والمعلم... إلخ. ـ  1
ومنهم من يراعى حاله في األمانة والخيانة مثل: الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين؛  ـ  2

ألنهم ربما هربوا بأموال الناس فيراعى أهل الثقة واألمانة منهم، فيقرهم ويبعد من ظهرت 
خيانته، ويشــتهر أمره لئال يغتر به من ال يعرفه. وقد قيل: إن الحماة ووالة المعونة أخّص 

بالنظر في أحوال هؤالء من والة الحسبة؛ ألن الخيانة تابعة للسرقة.
ا ينفرد بالنظر فيه والة الحســبة،  ـ  3 ومنهم مــن يراعى عمله في الجودة والــرداءة، وهو ِمم

ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداءته، وإن لم يكن فيه مستعد.
فأما في عمل مخصوص اعتاد الصانع فيه الفســاد والتدليس، فإذا استعداه الخصم قابل عليه 
باإلنكار والزجر، فإن تعلق بذلك غرم روعي حال الغرم، فــإن افتقر ِإلَى تقدير، أو تقويم لم يكن 
للمحتســب أن ينظر فيه الفتقاره ِإلَى اجتهاد حكمي، وكان القاضي بالنظر فيه أحق، وإن لم يفتقر 
ِإلَى تقدير وال تقويم واســتحق فيــه المثل الذي ال اجتهــاد فيه وال تنازع فللمحتســب أن ينظر فيه 

بإلزام الغرم والتأديب؛ ألنه أخذ بالتناصف وزجر عن التعدي.

áãjóëdG  º¶ædG  »a  ¥Gƒ°SC’G  ≈n∏ nY  áHÉbôdG ٭ 

ا  هــذا، وإن الرقابة َعلَى األســواق َتختص بهــا من حيث األماكــن ومحتوياتها (البلديــات)، أَم
التراخيص فهي من شؤون وزارات التجارة أو االقتصاد ونحوها من المسميات.

وقد تناولــت أنظمة البلدية جانبيــن مهمين من الرقابة هما: األماكن (أي إنشــاء األســواق)، 
والبضائع والمبيعات من حيث الشروط الصحية.
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وفيما يلي نموذجان من تلــك القوانين أو القرارات المنظمة للمجالــس البلدية، والبلديات التي 
تدار من قبلها، أحدهما من التشريعات الكويتية، واآلخر من تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة.

فقد اشتمل قانون بلدية الكويت(1) َعلَى أنّ المجلس البلدي يختّص بمسائل منها:
أوًال: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة، والتنظيم والمباني واالستمالك، 

وتقسيم األراضي والمحالت العامة، وغير ذَِلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق العامة.
ثانياً: تقرير المشروعات العمرانية، ومشروعات تجميل المدن والقرى وإنشاء الطرق والشوارع 
والميادين وتوســيعها، وتوصيل المجاري، وإنشاء الحدائق، وتشجير الشوارع، ووضع النظم الخاصة 

باإلعالنات، وكلّ ما يؤدي ِإلَى تجميل المدينة وحفظ رونقها.
ثالثاً: تقرير إنشاء األسواق والمذابح والمدافن ووضع النظم الخاصة بها.

وأورد القانون سالف الذكر تحت عنوان: اختصاصات البلدية (في المادة 19 منه):
«تعمل البلدية بصفة عامــة َعلَى تقدم العمران وتوفير الخدمات البلدية للســكان، وتتولى َعلَى 
وجه الخصوص األراضي، وتنظيم المدن والقرى وتجميلها، ووقاية الصحة العامة فيها بتأمين سالمة 
المواد الغذائية، والمحافظة َعلَى الراحة والنظافــة. ويكون للبلدية مجلس بلدي وجهاز تنفيذي وفقاً 

ألحكام هذا القانون».
كما أورد في المادة (15) بين مهام مدير البلدية ما يأتي تحت الفقرة السادسة:

رابعاً: اتخاذ التدابير الالزمــة للمحافظة َعلَى صّحة الســكان وســالمتهم وراحتهم في حدود 
اختصاص البلدية. والعناية بوجه خاص باألمور اآلتية:

أعمال تنظيف الشوارع والطرق، وهدم المباني اآليلة للسقوط أو إصالحها. ـ  1
مراقبة األسواق، والتفتيش َعلَى المواد الغذائية لالستيثاق من صالحيتها. ـ  2
مراقبة المحال العامة، للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها، وإعطاء الرخص البلدية  ـ  3

بها، وسحبها بما ال يتعارض مع اختصاص الجهات األخرى وفقاً للقوانين واللوائح.
مراقبة األماكن التي توجد فيها مواد قابلة لالشــتعال، وتحديد الكميات المسموح بوضعها  ـ  4

في َهِذه األماكن.
وسائل إطفاء الحريق والوقاية منه، ومن طغيان المياه. ـ  5
كيفية نقل الموتى وتنظيم الجنازات والدفن، والمحافظة َعلَى حرمة المقابر. ـ  6

قانون (11) لسنة 1964 بشأن بلدية الكويت.  (1)
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ا تنظيم المجلس البلدي(1) لمدينة أبو ظبي فقد جاء فيه تحت المادة التاسعة: أَم
تخصص إدارة البلدية تحت إشراف المجلس بوجه خاص في النواحي التالية:

اإلشراف َعلَى المباني ومراقبتها وفقاً للوائح والقوانين. ـ  1
اإلشراف َعلَى تنفيذ تعبيد الشوارع والطرق ونظافتها، وعدم المباني اآليلة للسقوط وإصالحها. ـ  2
مراقبة النظافة العامة ونظافة األسواق، والتفتيش َعلَى المواد الغذائية للتأكد من سالمتها. ـ  3
مراقبة المحال العامة للتحقق من توافر الشــروط الصحيحة فيها، ومنح الرخص وسحبها  ـ  4

بما ال يتعارض مع اختصاصات الجهات األخرى وفقاً للقوانين واللوائح.
مراقبة األماكن العامة التي توجد فيها مواد قابلة لالشــتعال، وتحديد الكميات المســموح  ـ  5

بعرضها في َهِذه األماكن.
مراقبة وسائل إطفاء الحريق والوقاية منه. ـ  6
استصالح األراضي ودفن المناطق المنخفضة والمستنقعات. ـ  7
مراقبة تنفيذ تجميل المدينة وتشجير الشوارع وإنشــاء الحدائق وصيانتها (وبعدها خمسة  ـ  8

بنود ال تتعلق باألسواق).

٭ ُثم أورد في المادة الثانية عشر ما يتعلق بالشئون الصحية لألسواق ومجاالتها: تشمل كًال من:
المطاعم بأنواعها ومحالت الكافيتريا. ـ  1
محالت بيع المرطبات، وبيع الحلوى. ـ  2
محالت البقالة والبرادات واللحوم المثلجة. ـ  3
المخابز ومحالت صنع البسكويت والكعك والحلوى. ـ  4
محالت اللحوم الطازجة والدواجن واألسماك. ـ  5
محالت صنع المياه الغازية، أو تحضير األلبان. ـ  6
محالت بيع الخضروات والفواكه. ـ  7
مخازن المواد الغذائية سواء كانت معلبة أو طازجة. ـ  8
محالت غسيل المالبس أو المصابغ. ـ  9

محالت الصناعات المؤذية كالدباغة أو الصبغة. ـ  10
الورش الصناعية. ـ  11

نظام المجلس البلدي لمدينة أبو ظبي رقم (9) لعام 1972م.  (1)
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ُثم أورد في المادة (12) الشـــروط الصحية لمحالت األسواق وهي: ال يجوز الترخيص بإدارة 
أي محل من المحالت التي تقوم بصناعة أو تداول المواد الغذائية ِإال بعد استيفائه للشروط الصحية 

العامة اآلتية: ـ تكون اإلنارة والتهوية متوفرتين في جميع أنحاء المحل.
تزويد النوافذ واألبواب وفتحات التهوية بشــبك من الســلك الناعم وأن تفتح األبواب َعلَى  ـ  1

الخارج وتزود بجهاز يجعلها تقفل تلقائياً، وذلك لمنع دخول الحشرات.
تبلط أرضية المحل بالبالط األملس ليسهل غسلها وتنظيفها. ـ  2
يزود المحل بمخزن خاص ومنفصل حســب الحاجة إليه، وبشرط أن يراعى استيفاء الشروط  ـ  3

الواردة بالفئة الثامنة من الشروط الخاصة الواردة في المادة (14) من هذا النظام.
يحافظ َعلَــى النظافة العامة بجميع أقســام المحــل، وكذلك بنظافة المعــدات واألدوات  ـ  4

واألوعية المستعملة في تداول المواد الغذائية.
تستعمل المياه الجارية لكافة أغراض العمل والساخنة ألغراض الغسيل، وبشرط أن توصل  ـ  5

المياه ِإلَى المحل بواسطة مواسير من شبكة التوزيع العام وتستثنى المحالت الصغيرة من 
هذا الشرط، وبموجب موافقة السلطات الصحية في البلدية.

توضع القمامــة والنفايات المتخلفة مــن المحل في وعاء خاص مــن الحديد المجلفن أو  ـ  6
الصاج المدهون أو البالســتيك محكم الغطاء في مكان خاص بالمحل، وذلك لحين مرور 

عمال البلدية ورفعها.
يرتدي كل من يعمل في المحل رداء أبيضاً نظيفاً أثناء العمل مع غطاء الرأس. ـ  7
ال يســتعمل المحل أو المخزن التابع له لغرض الســكن، وال يحتفــظ بالحيوانات األليفة  ـ  8

داخل أي محل أو مخزن.
يخضع كل من يعمل بالمحل بما في ذَِلك صاحب المحل للكشف الطبي األولي قبل مزاولة  ـ  9

العمل، وكذلك الكشــف الطبي الدوري كل ستة أشــهر بانتظام، ويسلك كل شخص يثبت 
الكشــف الطبي خلوه من األمراض، شــهادة بذلك من قبل إدارة الطــب الوقائي ترخصه 
للعمل في أي محل من المحالت الخاضعة ألحكام هذا النظام، وعلى كل من حاز َعلَى مثل 
َهِذه الشــهادة االحتفاظ بهــا وتقديمها لدى كل طلب من قبل الســلطات المســئولة عند 

التفتيش َعلَى المحل، وعند إعادة الكشف الطبي الدوري.
يقــدم كل صاحب محــل طلباً َعلَى قســم الصحة بــوزارة البلديات عن طريق قســم الترخيص  ـ  10

بالوزارة إلجــراء المعاينة والتحقق من مالءة المحل من الناحية الصحية، واســتخراج شــهادة 
تسجيل خاصة به، وذلك عند افتتاح محل جديد، وفي خالل الشهر األول من كل سنة ميالدية.
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ال يجوز ألي صاحب محــل أو من ينوب عنــه االعتراض َعلَى طلــب أي مفتش صحة عامة  ـ  11
مسئول إلجراء التفتيش الصحي َعلَى المحل وما به من سلع ومعدات، وعلى كل من يعمل به 

في أي وقت كان وبدون أي إنذار سابق.
تكون المــواد الغذائية المعروضــة للبيع خالية من الغــش في التركيــب، أو التالعب في  ـ  12

البيانــات الــواردة َعلَى غالفها كحــذف أو إضافة أو اســتبدال بيانات خاصــة بالصنع أو 
المحتويات، أو الكمية أو الصنف.

يحظر استعمال الموازين غير الدقيقة أو غير المطابقة لمواصفات دائرة البلدية وشروطها. ـ  13
َعلَى صاحب كل محل العمل َعلَى فرز السلع المعروضة للبيع في فترات معينة وبانتظام،  ـ  14

وجمع الفاســد منها أو المشــتبه في أمرها وإيداعها في مكان خاص بالمحل، واالمتناع 
عن بيعها، ـ وذلك لحين عرضهــا َعلَى مفتش الصحة العامة المســؤول بدائرة البلدية 

إلبداء الرأي.
وفي َهِذه الحالة يقوم المفتش المذكور بالفحص َعلَى تلك الســلع ظاهرياً والحكم عليها، فإذا 
ثبت فسادها ظاهرياً تقرر إعدامها، وإذا اشتبه المفتش المسؤول في أمرها أرسل عينة ِإلَى المختبر 
الحكومي إلبــداء الرأي طبقاً لنتائج التحليالت، ومنع صاحب المحل من عرض ما تبقى من الســلع 

المشتبه في أمرها للبيع حتى ظهور نتيجة التحليالت.
وفي حالة تقرير إعدام الســلع التالفة يحرر المفتش المســؤول محضرًا بذلك من ثالث صور 

يثبت فيها ما يلي:
اسم مفتش الصحة العامة الذي ضبط المخالفة. ـ  1
اسم وعنوان المحل الذي ضبطت فيه المخالفة، واسم المخالف. ـ  2
تاريخ ووقت ضبط المخالفة. ـ  3
قائمة بنوع وكميات المصادرات(1). ـ  4

والحمد هللا رب العالمين.

نظام النظافة العام والشروط الصحية للمحالت التجارية العامة.  (1)
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أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد اهللا، كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية سايس، فاس، بالمملكة المغربية
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د وآله وصحبه وسلّم تسليما، وبعد؛ دنا ُمحمى اهللا على سيالحمد هللا رّب العالمين وصل
يسعدني جدًا أن أشارك في هذا المؤتمر العلمي الفقهي الهام، الذي ينظم بهذه األرض الزكية 
والطيبة التربية والناس أجمعين، تحت إشــراف وزارة األوقاف والشــؤون الدينية الموقرة، وفي بلد 
مذهب الفقه اإلباضي الســنّي المتفتــح والمتقاطع مع باقــي المذاهب، فخال من شــوائب التعصب 
والتشــّدد. وهو أيضاً بلد القيادات المتفتحة وملتقى المذاهب الفقهية اإلســالمية المتســامحة. وقد 
حصل لي الشــرف أن أشــرف على بحوث فقهية تراثية على مذهب السادة اإلباضية، ولم يتيسر لي 
لع على الكتب الكافية التي يمكن من خاللها اســتيعاب المذهب أكثر، وحتى أســتفيد منها في  أن أط

بحثي هذا، ولعلّ هذا الحضور قد يكون فرصة لتعميق التعرف واالطالع أكثر عليه بحول اهللا.
السادة العلماء األجالء، اســمحوا لي في مســتهل هذه الكلمة، أن أقّدم شكري الجزيل لجميع 
ا ال شــك فيه أنها  ة الســنوية التي ِمم القائمين الســاهرين على تنظيم هــذه الندوة الدولية الهام
ية في التقريب بين المذاهب، كما وأننا سنستفيد منها نحن القادمين من  ستلعب دورًا في غاية األهم

أقصى الغرب اإلسالمي، حيث يلتقي فيها المذهبان المالكي واإلباضي في المناطق الجنوبية.
أيها الحضور الكريم، بعد طول النظر والتفكير في موضوع المشــاركة حتى ينسجم مع المقام، 
ـ : «والية الســـوق وأحكامها وتطورها في  اخترت أن أتحدث عن والية الســوق، وعنونت مداخلتي ب

المدينة اإلسالمية»، وقسمته إلى ثالثة أقسام:
نة وشيء من أحكامه، ويضم أربعة مباحث. القسم األول: في السوق في القرآن والس
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القسم الثاني: في تخطيط وتهيئــة األسواق في المدن اإلسالمية، وشيء من أحكامها من خالل 
كتب التراث الفقهي، ويشتمل على مبحثين.

القسم الثالث: في الوالي أو صاحب السوق ومهامه وصالحياته، ويشتمل على مبحثين.

٭ ٭ ٭
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 d c b ﴿ :جاء ذكر الســوق في القــرآن الكريم في آيات معــدودة منها قوله ســبحانه
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فقد بيّن الحق سبحانه أن مسألة دخول األســواق هو من ُسنة األنبياء 1 ومنهم سيدنا ونبينا 
د ژ ، وأنه ليس فيه عيب. ُمحم

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ :وقال الحق ســبحانه فــي آيــة أخــرى
 ﴾ É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼

[الفرقان: 20].

وقريــب من هــذا المعنــى ـ مشــي األنبيــاء فــي األســواق ـ مــا روى جابر بن عبــد اهللا أنّ 
رســول اهللا ژ : مّر بالســوق داخًال من بعض العالية والناس كنفته، فمّر بجدي أسك ميت فتناوله 
فأخذ بأذنه ثم قال: «أيكم يحّب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشــيء وما نصنع به؟ 

قال: «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: واهللا لو كان حياً عيباً فيه؛ ألنه أسك فكيف وهو ميت.
فقال: «فـــواهللا للدنيا أهون على اهللا من هذا عليكم»(1). فالرســول ‰ كان كســائر األنبياء 
يدخل األســواق ويعلم المســلمين فيه أمر دينهم المتعلق بالبيع والشــراء، وآداب التســوق، وكيفية 

أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق.  (1)
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تنظيم الســوق من آداب جامعة وغيرها. ولقد تناول الحديث الشــريف موضوع الســوق في أماكن 
متعددة ـ منها ـ وهو موضوع اْلمبحث الثاني.

∞jô°ûdG  …ƒÑædG  åjóëdG  »a  ¥ƒ°ùdG  :»fÉãdG  åëÑªdG

ترجم اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب البيوع:
1 ـ باب ما ذكر في األسـواق:

جاء في فتح الباري أن ابــن بطال قال: أراد بذكر األســواق إباحة المتاجر ودخول األشــراف 
والفضالء إلى األســواق، وكأنه أشار إلى ما لم يثبت على شــرطه، من أنها شّر البقاع، وهو حديث 
أخرجه أحمد والبزار وصححه الحاكم من حديث جبير بن مطعــم أنّ النبي ژ قال: «أحب البقاع 
إلى اهللا المساجد، وأبغض البقاع إلى اهللا األسواق». وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً من حديث 
ابن عمر، قال ابن بطال: «هذا خرج على الغالب، وإال فُرب ســوق يذكر فيه اسم اهللا أكثر من كثير 

من المساجد» انتهى.

قال الكتاني: «غفل ســيّدنا الحافظ 5 عــن كون الحديث في صحيح مســلم عن أبي هريرة 
بلفظ: «أحب البالد إلى اهللا مساجدها، وأبغض البالد إلى اهللا أسواقها»(1) وهو من إفراد مسلم عن 

البخاري فإنه لم يخرجه خالفاً لمن زعمه.

وأخرج البخاري في هذه الترجمة قول عبد الرحٰمن بن عوف لما قدم المدينة: هل من سوق فيه 
تجارة؟ فقيل: سوق قينقاع، وقال عمر: ألهاني الصفق باألسواق.

قال الحافظ: الغرض منه ذكر السوق فقط، وكونه كان موجودًا في زمن النبي ژ ، وكان يتعاهده 
الفضالء مــن الصحابة لتحصيــل المعاش للكفاف والتعفــف على الناس، وقــال تعالى: ﴿ ³ ´ 

º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [الفرقان: 20].

وترجم ابن رشــد الجّد في كتاب الجامع، من البيان والتحصيــل: في «جواز دخول أهل الفضل 
األســواق» ومقاربتهم في البيع والشــراء، ثم ذكر عن مالك بن أنس أنه ســئل عن الرجل له فضل 
وصالح يحضر السوق يشتري لنفسه فيقارب في ذلك لفضله ولحاله، قال: ال بأس بذلك، وقد كان 
عمر بن الخطاب يدخل الســوق، وسالم بن عبد اهللا كان ليقعد في ســوق الليل، ويجلس معه رجال، 
وإن الحرس ليمرون بجلســائه فيقولون: يا أبا عمر، أمن جلســائك؟ فقيل له: ما بال الحرس؟ قال: 

يطردون منه السفه والعبث.

أخرجه مسلم.  (1)
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قال ابن رشد: وأما جواز دخول األسواق والمشي فيها، فكفى في الحجية في ذلك قول اهللا 8: 
﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ رّدا لقــول 

المشركين: ﴿ j i h g f e d c ﴾ [الفرقان: 7].
وقع في بعض الكتب: أمن جلسائك؟ والمعنى في ذلك إعالمهم إياه أنهم يحفظونهم بمجالستهم 
إياه فهم آمنون. والمعنى فيما داخل الكتاب االســتفهام في الرجل: هل هو من جلســائه؟ فيحفظونه 

من أهل السفه كما يحفظونه جلساءه منه. انتهى.
ثم ترجم اإلمــام البخاري أيضاً في «باب كراهية الســخب في األســواق» وهــو الصياح، نقل 
الدماميني عليها على ابن المنير ترجم كثيرًا على إباحة السوق ثم ترجم هنا على السخب فيها قال: 
«وكان البخاري صاحب تجارة وزرع، وقال: يروي أنه أعطي ببضاعة له خمسة آالف فذكر في نفسه 
ولم يتلفظ، فأعطي فيها بعد ذلك أضعــاف األولى ألوفاً مؤلفة قال: ال، قد كنت ركنت إلى األولى، 

فحاسب نفسه على الهواجس التي ال تلزم». انتهى.
ا تقّدم تعلم ما في قول أبي علي اليوســي في  يقول الشــريف الكتاني معلّقا: «وبذلك وبغيره ِمم
«قانونه»: توفي رسول اهللا ژ عن ألوف من الصحابة ما كان يحسن الواحد منهم أن يشتري حاجة 

من السوق بقيراط، وهم فقهاء في دين اهللا».
وقال ابن الحاج في «المدخل»: «أصحاب رســول اهللا كانوا في األســواق يتجرون وفي حوائطهم 
يعملون، وقد ترجــم البخاري أيضاً في باب «كســب الرجل وعمله بيده» فذكر فيه عن عائشــة لما 
اســتخلف أبو بكر الصديق قال: «لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشــغلت 

بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، وأحترف فيه للمسلمين»(1)».
وتقــدم في حديث أبي هريرة في أول البيــوع: أنّ إخواني من المهاجرين كان يشــغلهم الصفق 

باألسواق، ويأتي حديث عائشة أن الصحابة كانوا عمال أنفسهم.
وترجم البخاري أيضاً ِفي «باب التجارة في البر وغيره» وساق قوله سبحانه: ﴿ ! " # 
$ % & ' ) ( ﴾ [النور: 37]، ثــم ذكر قول قتادة: كان القوم يتبايعــون ويتجرون ولكنهم إذا 
نابهم حق من حقوق اهللا لم تلههم تجــارة وال بيع عن ذكر اهللا حتى يؤدوه إلى اهللا. قال العيني في 
العمدة: أراد بالقوم الصحابة، فإنّهم في بيعهم وشــرائهم إذا ســمعوا إقامة الصالة يتبادرون إليها 

إلقامة حقّ.

قــال الحافظ: حديث أبي بكر هــذا وإن كان ظاهره الوقف ولكنه بما اقتضاه من أنه قبل أن يســتخلف كان يحترف لتحصيل   (1)
مؤونــة أهله يصير مرفوعاً؛ ألنه يصير كقــول الصحابي: كنا نفعل ذلك على عهد النبي ژ ، وقــد روى ابن ماجه وغيره من 

حديث أم سلمة أن أبا بكر خرج تاجرًا إلى بصرى في عهد النبي ژ .
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يؤيد هذا ما أخرجه عبد الرزاق من كالم ابن عمر: أنه كان في السوق فأقيمت الصالة فأغلقوا 
حوانيتهم ودخلوا المســجد. قال ابن عمر: فيهم نزلت فذكر اآلية. قال ابن بطال: ورأيت في تفسير 
اآلية قال: كانوا حدادين وخرازين، فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز األشــفى فسمع األذان لم 

يخرج األشفى من الغرزة، ولم يوقع المطرقة. ورمى بها وقام إلى الصالة.
وترجم البخــاري أيضاً «باب الخــروج في التجارة» وقوله ســبحانه: ﴿ ; > = 
< ? @ A ﴾ [الجمعــة: 10]. فذكر فيها قول عمر: ألهاني الصفق باألســواق، يعني بذلك 
الخــروج إلى التجارة.قال القســطالني: وكان احتياج عمر على الســوق ألجل الكســب لعياله، 
والتعفف عــن الناس.و في ذلك رد على مــن يتنطع في التجارة فال يحضر األســواق، ويتحرج 
منها، لكن يحتمل أن يتحــرج من يتحرج لغلبة المنكرات في األســواق في هذه األزمنة بخالف 

الصدر األول.
وترجم البخاري أيضاً باب قول اهللا تعالى: ﴿ j i h g f ﴾ [البقرة: 267]. قال 
القسطالني عن مجاهد: المراد به التجارة، وقد ترجم البخاري في: «كتاب البيوع» أيضاً «باب ذكر 
الصواغ»، «و باب ذكر القين»، و«باب الخياط» و«باب النساج»، و«باب النجار»، و«باب بيع السالح 
في الفتنة وغيرها»، و«باب العطار، وبيع المســك»، و«باب ذكر الحجام»، و«باب التجارة فيما يكره 
لبسه للرجال والنساء». قال ابن المنير وابن حجر والدماميني والعيني والقسطالني وغيرهم: فائدة 
الترجمة علــى هذه الصنائع التنبيه على ما كان في زمنه ‰، وأقــره مع العلم به، فيكون كالنص 

على جواز هذه األنواع، وما عداها إنما يؤخذ بالقياس(1).

ΩÓ°SE’Gh  á«∏gÉédG  »a  äô¡à°TG  »àdG  ¥Gƒ°SC’G  :ådÉãdG  åëÑªdG

ترجم البخــاري في صحيحه باب: األســواق التــي كانت فــي الجاهلية فتبايع بهــا الناس في 
اإلسالم، وذكر الحديث: عن ابن عباس: «كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فلما 
كان اإلســالم تأثموا من التجــارة فيها، فأنــزل اهللا: ﴿ E D C ﴾ [البقــرة: 198] في 

مواسم الحّج، قرأ ابن عباس كذا».
قال بن بّطال في شــرح الحديث: «فقه هــذا الباب أن الناس اتجروا قبل اإلســالم وبعده، وأن 
التجارة في الحّج وغيره جائزة، وأن ذلك ال يحط أجر الحج إذا أقام الحج على وجهه، وأتى بجميع 

مناسكه؛ ألن اهللا تعالى قد أباح لنا االبتغاء من فضله.

انظر: 276/4 من الفتح. والعيني: 441/5. والقسطالني: 31/4.  (1)
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وفيه: أن مواضــع المعاصي وأفعال الجاهلية ال يمنع من فعل الطاعة فيها، بل يســتحب توخيها 
وقصدهــا بالطاعة وبما يرضي اهللا تعالى، أال ترى أن النبّي أباح دخول حجر ثمود لمن دخله متعظاً 

باكياً خائفاً من نقمة اهللا ونزول سطوته لمن عصاه»(1).

AGô°ûdGh  ™«ÑdG  ΩÉμMCG  ¥ƒ°ùdG  πgCG  º∏©J  IQhô°V  :™HGôdG  åëÑªdG

حكى اإلمام الشافعي في الرسالة، والغزالي في اإلحياء اإلجماع على أن المكلف ال يجوز له أن 
يقدم على أمر حتى يعلم حكم اهللا فيه.

قال القرافي في الفروق: فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه اهللا وشــرعه في البيع، ومن 
آجر، وجب عليه أن يتعلم ما شــرعه اهللا في اإلجارة، ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم اهللا 
في القراض، ومن صلّى وجب عليه أن يتعلم حكم اهللا في تلك الصالة، ويدل على هذه القاعدة 
 F E D C B A @ ? > = < ﴿ :من جهة القــرآن قوله تعالى حكاية عن نــوح
G ﴾ [هــود: 47]، ومعناه: ما ليس لي بجواز ســؤاله علم، وذلك لكونه ‰ عوتب على ســؤال 
ا ينبغي  اهللا 8 البنه أن يكون معه في الســفينة، لكونه ســأل قبل العلم بحال الولــد، وأنه ِمم
ا يريد اإلنســان أن  طلبه أوالً. فالعتب والجواب كالهما يدلّ على أنه ال بد من تقديم العلم، ِمم

يشرع فيه.
إذا تقرر هذا فمثله قوله تعالى: ﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [اإلسراء: 36]. نهى اهللا نبيه عن 
اّتباع غير المعلوم، فال يجوز الشــروع في شــيء حتى يعلم فيكون طلب العلــم واجباً، على كل حالة 

ومنه قوله ‰: «طلب العلم فريضة على كّل مسلم».
قال الشافعي: طلب العلم قسمان: فرض عين، وفرض كفاية. ففرض العين: علمك بحالتك التي 

أنت فيها، وفرض الكفاية ما عدا ذلك. انتهى.
وفي كتاب «الدوحة المشــتبكة في ضوابط دار الســكة» ألبي الحســن علي بن يوسف الحكيم 
الفاســي قال عمر: ال يدخل األعاجم ســوقنا حتى يتفقهوا في الدين، يريد واهللا أعلم فقه ما يلزمه 
في خاصة نفســه. أي من أحكام البيوع وأصل ذلك فعله ‰، فإنه كان يعلم كلّ من يتعاطى عمًال 
أحكامه وتكاليفه. وقال شارح مختصر ابن أبي جمرة، قال علماؤنا: ال يجوز أن يتولى البيع والشراء 
ويجلس في الســوق لذلك إال وهو عالم بأحكام البيوع والشــراء، وأن تعلم ذلــك لمن أراده فرض 

واجب متعين عليه، وحكى على هذا اإلجماع. وبهذا قال مالك في كتاب القراض.

.230/6  (1)
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وفي المدونة: وال أحب مقارضة من يســتحل الحرام، أو مــن ال يعرف الحالل من الحرام 
ولو كان مســلماً. وقد روي أن عمر بعث من يقيم من األسواق من ليس بفقيه، ونحوه البن رشد 
في المقدمات، وفي الشــبراخيتي على المختصر، قال القباب: ال يجوز لإلنســان أن يجلس في 

السوق حتى يعلم أحكام البيع والشراء. انتهى.
وفي المدخل ألبي عبد اهللا بن الحاج: قد كان عمر بن الخطاب يضرب بالدرة من يقعد في 
السوق وهو ال يعرف األحكام. ويقول: ال يقعد في سوقنا من ال يعرف الربا أو كما قال. وقد أمر 

اإلمام مالك بقيام من ال يعرف األحكام من السوق لئال يطعم الناس الربا.
د يذكر أنه أدرك المحتســب يمشــي في األســواق، ويقف على  ويحكي الكتاني أنّ أبا ُمحم
الدكان ويســأل صاحبه على األحكام التي تلزمه في ســلعته، من أين يدخل عليــه الربا فيها؟ 
وكيــف يحترز منها؟ فإن أجابه أبقاه في الدكان، وإن جهل شــيئاً من ذلــك أقامه من الدكان، 

ويقول: ال يمكنك أن تقعد في سوق المسلمين تطعم الناس الربا وما ال يجوز.
وفي كتاب: «نهــج البالغة»: أن علياً ‰ قــال: «من اتجر بغير فقه فقــد ارتطم ـ يعني 
ارتبك ـ في الربا. قال ابن أبي الحديد في شــرحه: ألنّ مســائل الدين مشــتبهة بمسائل البيع 

وال يفرق بينهما إال الفقيه»(1).
وفي كتاب: «قــوت القلوب» لمكي بن أبي طالب: كان عمر ƒ يطوف باألســواق، ويضرب 

بعض التجار بالدرة، ويقول: ال يبع في سوقنا إال من تفقه، وإال أكل الربا شاء أو أبى.
وعزا بعض المتأخرين إلى الترمذي مرفوعاً: «ال يبيع في سوقنا إال من تفقه في الدين»(؟) 
وهو المذكور في كنز العمال(2). وفي كتاب: «تنبيه المغترين»: كان مالك يأمر األمراء فيجمعون 
التجار والســوقة ويعرضونهم عليه، فإذا وجد أحدًا منهم ال يفقه أحكام المعامالت، وال يعرف 
الحالل من الحــرام، أقامه من الســوق وقال له: تعلم أحــكام البيع والشــراء، ثم اجلس في 

السوق، فإن لم يكن فقيهاً أكل الربا.
وقال الزرقاني في كتابه: «شرح المختصر» عند قوله: «وتجارة ألرض حرب عن ما لم أنه: 

ال يجوز شهادة التجار في شيء من األشياء، إال أن يتعلموا أحكام البيع والشراء».
دية «للشيخ أبي سعيد الخادمي الحنفي: على  وفي البريقة المحمودية في شــرح الطريقة اْلُمحم

التاجر أن يتعلم أحكام البيوع صحة وفسادًا وبطالناً جًال وحرمة وربا وغيرها».

انظر: 479/4.  (1)
انظر: 218/1.  (2)
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وقــال علم بن عالء الحنفي في كتــاب التتارخانية: ال ينبغي للرجل أن يشــتغل بالتجارة ما لم 
يعلم أحكام البيع والشراء/ ما يجوز وما ال يجوز.

د بن شهاب بن يوســف الكردي الشهير بالبزازي: «ال يحل ألحد أن  وقال صاحب البزازية ُمحم
يشــتغل بالتجارة ما لم يحفظ كتاب البيوع»، وكان التجار في القديم إذا ســافروا استصحبوا معهم 

فقيهاً يرجعون إليه في أمورهم، وعن أئمة خوارزم: أنه ال بد للتاجر من فقيه صديق.
وفي هذا الصدد يقول أبو سالم العياشي 5 في نظمه في البيوع:

تعلما حتى  الســـوق  في  تجلسن  مـــا حل من بيـــع وما قـــد حـرماال 
علـــى جميع من يســــبـبوفـــي الشـــرا أيضـــاً وذاك واجـب أيضـــاً 
يـعـرف مــــا  غـيـــره  أو  حكـــم الذي فـــي فعلـــه تـصـرفلنفـســـه 
يحـرمودفعـــك الـمـــال لـمـــن ال يـعـلم  قراضـــاً  البياعـــات  حكـــم 

وقال أبو زيد التلمساني في نظمه لبيوع ابن جماعة التونسي:
الـشــــرع فـي  جلوســـه  يحل  بالـبـيــــعولم  عارفـــاً  يكـــون  حتـــى 
ــاقأعنـــي به فـــي ســـائر األســــواق ـــ ــف ـــ ــاالت ب ــوم  ـــ ــل ــع م وذاك 
يجـهلـــه علـــم  كّل  فـــي  في نفســـه فـــي كّل شـــيء يفعلهوهكـــذا 
الـوعـيدال ســـيما القاضـــي مع الشــــهود مـــن  واحـــذر  وعممـــن 
الـحــــالالولـــم يجـــز أن تدفـــع األمــــواال ال يـعـــرف  لرجـــل 
والبـيــــوع الـقـــراض  فـــي  المشـــروعوذاك  في  األحـــكام  وجملـــة 

٭ ٭ ٭
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تناول عبد الرحٰمن بن نصر الشــيزري هذا الموضوع بدقة في كتابه الهــام: «نهاية الرتبة في 
طلب الحســبة» حيث رسم صورة األســواق في المدينة اإلســالمية، مراعياً في ذلك جوانب متعددة 
تراعي حقوق البائع وغيره، فهو يقترح أن يكون السوق ارتفاعه واتساعه على نمط األسواق الرومانية 
ا اشــتهرت به، أنها كانت في الغالب األعم ما تبنى بالقرب من األماكن المقدســة  القديمة التي ِمم
كالكنائس، كما كانت الدكاكين تنشــأ على جانبي الشــوارع الكبيرة، وُيجعل لكل صنف من أصناف 
التجارة موضع خاص، وتبنى السقوف فوق تلك المواضع لحماية المارة من حر الشمس أو تساقطات 
األمطار، ولذلك تسمى تلك األسواق أحياناً بالسقائف، وهذه األخيرة كانت منتشرة بكثرة في أسواق 

القسطنطينية وغيرها.

وعند الرجوع إلى كتاب نهاية الرتبة للشــيزري، نجده يذكر: «..أن السوق ينبغي أن يتوفر في 
جانبيــه على فريزين يمشــي عليهما الناس ـ المارة ـ في زمن الشــتاء، إذ لم تكن أرضية الســوق 
مبلطة..».. ويمعن الشــيزري في االحتياط لجانــب الطريق للمارة فنجده ينبه المحتســب إلى منع 
التجار في األسواق من إخراج مصاطب دكاكينهم عن سمت السقائف األصلي. والمصطبة تعني: بناء 
من الحجر أو من الخشــب بواجهة الدكان، يبلغ ارتفاعها عن األرض نحو الذراعين ويكون سطحها 

في مستوى أرضية الدكان ويجلس عليها صاحب الدكان مع زبائنه.

ولرفع هذا الضرر عن الناس أو المارة يطلب الشــيزري من المحتســب ضــرورة وجوب إزالته 
معتبرًا إياه ضررًا وتجاوزًا في استعمال الحق(1).

د بن  د بن أبي حميــد عن ُمحم وهذا يتمشــى والحديث الــذي رواه عبد اهللا بن وهب عــن ُمحم
المنكدر أن رســول اهللا ژ قــال: «من اقتطع من طريق المســـلمين أو أفنيتهم شبراً من األرض 

طوقه اهللا يوم القيامة من سبع أرضين»(2).

انظر: نهاية الرتبة، ص 25.  (1)
أخرجه البخاري في باب بدء الخلق.  (2)
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بعد هذا ينتقل للحديث عن تنظيم األســواق وكيــف ينبغي أن تكون فيقترح على المحتســب أو 
صاحب الســوق نوعاً من التخصص لكل ســوق من أسواق المدينة وذلك حتى يســهل على المواطن 
الحصول على مقصوده بكل يسر وســهولة ويتمكن من اختيار الســلعة التي يرغب فيها من مجموعة 
كثيرة ووفرة من السلع، وفي هذا الشأن يقول الشيزري: «...فإن ذلك القتصادهم أرفق، ولصنائعهم 
أنفق...». ثم هذا التوزيع الذي ذكره الشــيزري هو نفسه الذي سيســلكه المخططون إلنشاء المدن 

اإلسالمية الكبرى في معظم األحيان.
بل إن هذا النوع من التوزيع لألسواق حســب نوع المواد المبيعة سيشمل أيضاً حتى الصناعات 
المتنوعة، بل اعتبر أساســاً لتخطيط السوق اإلســالمية في المدينة، ويتعلق الموضوع بضرورة فصل 
أماكن الصناعات بعضها عن بعض حســب االختصاصات، وحسب فضاءاتها، وهكذا فالصناعات التي 
يالزمها الدخان ـ مثًال ـ كالخبازين والطباخين والحدادين هذه جميعها ال يمكن أن تكون قريبة من 
الدكاكين التي تتاجر في العطور أو دكاكين األدوية، أو التوابل أو دكاكين الدقيق؛ ألنّ ضرر الدخان 
قد يلحق بتلك المواد الغذائية، وكذلك الشــأن بالنســبة لدكاكين الثيــاب وغيرها. وعلى حد تعبير 

الشيزري: «لعدم المجانسة بين التجارتين، وحصول اإلضرار بالناس».
ومن هذا أيضاً ما ذكره عيسى بن موسى التطيلي األندلسي من علماء القرن الرابع (ت386هـ) 
في كتابه القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضــرر، ذكر أن عثمان بن الحكم الجذامي حدثه عن 
عبد اهللا بــن عمر عن أبي حــازم أن حدادًا ابتنى كيرًا في ســوق المســلمين قال: فمــّر به عمر بن 

الخطاب فرآه فقال: «لقد أنقصتم السوق ثم أمر به فهدم»(1).
كما لم تهمل كتب أحكام الســوق والحســبة التجاوزات األخرى التي يمكــن أن تحدث في 
ا قد يشوش على المســلك المعهود للناس، أو يحدث أذًى أو ضررًا  ساحة األســواق ودروبها، ِمم

بالسالكين والعابرين.
وفي هذا الموضوع ناقش السادة العلماء مجموعة من القضايا المضرة بحق المارة والحق العام 
د بن  د بن أبي حميد عن ُمحم جاعلين الحديث النبوي سندهم في ذلك وهو: روى ابن وهب عن ُمحم
المنكدر أن رســول اهللا ژ قــال: «من اقتطع من طريق المســـلمين أو أفنيتهم شبراً من األرض 
طوقه اهللا يوم القيامة من سبع أرضين»(2). وقد جعل هذا الحديث سندًا قوياً في حلّ مجموعة من 
القضايا والنوازل التي حدثت منها، قال ابن عبدوس: ســئل ابن كنانة عن األفنية واألزقة بين الدور 
في المدائن واألسواق والقرى هل يترك الناس أن يضيّقوها ويزيدوا منها في دورهم، أو يعمل الرجل 

ابن رشد في البيان والتحصيل: 405/9 - 406. انظر: ص 164. وذكره أيضاً   (1)
أخرجه البخاري في باب بدء الخلق، واإلمام مسلم في المساقاة.  (2)
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فيهــا حانـوتاً؟ قال: «ليس ألحد أن يضيق فنــاء وال زقاقاً وال رحبة عن منافــع الناس، فربما زادوا 
بالمدينة الصخرة أو الشيء اليســير فيأمر اإلمام بكســره، إال أن يزيد الشيء الذي ال يضر بأحد 

ا ال يضر فيه بأحد»(1). مثل الشيء يفعله في جداره فال يضر بأحد فيترك وما ينفعه ِمم
وحفاظاً على جمالية ســوق المدينة اإلسالمية ودفعاً لضرر ما قد يحدثه أصحاب الدكاكين من 
د بن سحنون: وكتب شجرة إلى أبي سحنون  سقائف الشأن فيها أن تشوش وتضيق الطريق، قال ُمحم
يسأله عن حوانيت بشــرقي الجامع وأفنيتها ساحة، وبين يديها ســقائف على عمد الصقة بالطريق، 
والناس يســلكون تحتها وهي نافــذة، وبين يدي الحوانيــت دكاكين، والطريق بيــن الدكاكين وبين 
العمد، فأراد أهل الحوانيت قطع الطريق بالبنــاء أو أراد كلّ واحد أن يجعل حائطاً من حائطه إلى 
العمد مــن الجانبين ليدخل إليــه من العمد، فكتب إليــه: «ليس لهم قطع الطريــق ببناء في هذه 
الســقائف، وال في كلّ حانوت منها إن كره ذلــك أهل الحوانيت. وكتب إليه فــي حوانيت على هذه 
الصفــة مملوكة فأراد أهلها ســد الطريق بين الســقائف واتخذوا دكاكين أمام العمــد نصبوا عليها 
ركائز، فكتب إليه: ترد على حالها ويمنع مــن تضييق الطريق، وأما هذه الحوانيت فهي ألهلها وهم 
إذا قطعوا هذه الطريق يزيد أمام السواري ما يضر بالطريق فليس ذلك لهم وإنما موضع السواري 
فناؤهم ويدخل الناس إليهم، فإذا فعلوا ما ذكرت زادوا فناء من الطريق، وإنما الذي بين يدي هذه 

الحوانيت أفنية سقفت، واألفنية ال تقسم وهي بذلك قديمة فتبقى على حالها»(2).
إلى جانب هذا اهتمت كتب الحسبة، ومنها كتاب ابن بسام والشيزري، بما ينبغي أن تكون عليه 
الشــوارع والطرقات ـ فإلى جانب ما ذكرنا ســابقاً ـ ال بد من احترام األخــالق كذلك، فال يجلس 
الرجال في عرض الطريق التي يمر منها النساء على الخصوص، وال تقف النساء على أبواب بيوتهن 

للتطلع إلى الرجال.
وقريباً جدًا من هذه المعاني ـ الســابقة ـ ذكر ابن بســام المحتســب في كتابه: نهاية الرتبة؛ 
فنجده خصص الباب الثاني من الكتاب للحديث والنظر في األســواق والطرقات، وهنا ســيكرر ما 
جاء عند الشــيزري تقريبــاً خصوصاً عندما تحدث عن ضــرورة الفصل بيــن الدكاكين التي ترجع 
للعطاريــن والبزازيــن والدكاكين األخرى التــي تحتاج على وقــود نار، ومن مجموع هــذه ذكر لنا 
دكاكين: «الجردقاني» التي قال عنها محقق الكتاب: إنّها نســبة إلى الجردقة وهي: الرغيف، قال: 

وهي فارسية، ومعناها: المستدير.
٭ ٭ ٭

انظر: القضاء بالمرفق في المباني، ص 162 - 163.  (1)
انظر: القضاء بالمرفق، ص 168.  (2)
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إلى جانب ما ذكرناه سابقاً من ضرورة تعلم أهل السوق أحكام البيع والشراء تفيدنا المصادر، 
وهي كثيرة، ومنها كتاب نهاية الرتبة للشــيزري وابن بســام إلى قضية حماية األسواق من التلوث، 
ا قد يــؤذي المارة، وقد اســتدل بالحديث النبوي  فمنها منع مــرور أحمال الحطب وما أشــبهها ِمم

المشهور، قوله ژ : «ال ضرر وال ضرار».
وقد تحدث ابن بســام كثيرًا عن نظم الســوق، وختم كالمه في الباب الثاني بمسألة في غاية 
ية تتعلق بتأديب الغشاشين من أهل السوق ـ البائعين ـ عند تكرار غشهم وخداعهم للمشترين،  األهم
فيقترح الضرب علــى أيدي هؤالء وتأديبهم بما يراه مناســباً لهم ردعاً لهــم كعقوبة تعزيرية، وهو 
يستند هنا بما يرويه عن علي بن أبي طالب ƒ أنه أمر بضرب رجل وجب عليه الحد، فقال له وهو 
يضربه: قتلتني يا أمير المؤمنين؟ فقال له اإلمام: الحق هو الذي قتلك، قال: فارحمني، قال: لست 

أرحم بك ممن أوجب عليك الحد...
واإلمام ابن بســام بعد أن قدم رأي اإلمام علي يقرر عقوبة أخرى مــن العقوبات التي يمكن أن 
يطبقها والي السوق أو المحتسب على كلّ من خالف نظام الســوق وهي: اإلبعاد والتنحية واإلقصاء 

من السوق.
ية تتعلق بنظام السوق، يستدعي عدم االلتزام بها  ويحكي يحيى بن عمر مسألة أخرى في غاية األهم
اإلبعاد من السوق وهي ترتبط بمسألة التسعير، يقول: «... ولو أن أهل السوق اجتمعوا على أن ال يبيعوا 
ا فيه المضرة على الناس، وأفســدوا الســوق، كان إخراجهم من  ا قد تراضوا عليه ِمم إال بما يريدون ِمم

السوق حقاً على الوالي... وكذلك أرى أن يفعل بمن نقص من السعر الذي عليه أهل السوق...»(1).
ومن العقوبات التي يقترحها للضرب على أيدي الغشاشــين أنه ســئل عــن التين المدهون، هل 
ينهى أهله أن ال يدهنوه، فقال: أرى أن ينهوا عن دهن التين بالزيت.. فإن نهي ثم دهنه بعد ذلك، 
فأرى أن يتصدق بالتين على المساكين أدباً له،.. وكذلك اللبن إذا مزج بالماء.. وكذلك الخبز إذا 

نقص.. ويقام من السوق..»(2).
ا يؤذي المــارة: يروي يحيى بن عمر عن ابن القاســم عن الرجل  وفي إطار حماية الســوق ِمم
يرش بين يدي حانوته، فتزلق الدابة فتكسر، فقال: إن كان رشاً خفيفاً لم يكن عليه شيء، وإن كان 

كثيرًا ال يشبه الرّش، خشيت أن يضمن.

صفحة: 38.  (1)
انظر: أحكام السوق، ص 10 - 11.  (2)
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وســئل يحيى بن عمر عن الطين إذا كثر في األسواق، هل يجب على أرباب الحوانيت كنسه وهو 
ا أضر بالمارة وبالحمولة؟ فقال: ال يجب عليهم كنسه ألنه من غير فعلهم. فقيل له: فإن أصحاب  ِمم
الحوانيت كنســوه وجمعوه وتركوه في وسط السوق أكداســاً، فربما أضر بالمارة وبالحمولة؟ فقال: 

يجب عليهم كنسه»(1).

وعلى العموم هذه نماذج من نظام ســوق المدينة اإلســالمية تعطينا صورة عــن كيفية معالجة 
بعض قضاياه من خالل كتب التراث التي تناولت الموضوع.

:É¡ãMÉÑe  øe  äÉæ«Yh  ,¥ƒ°ùdG  ΩÉμMCG  Öàc  øe  êPÉªf

اهتــّم الفقهاء بتنظيم أســواق المدينة اإلســالمية وكتب األمــوال وضمنها مباحث عن مســائل 
األسواق، وبعضهم كتبوا في الموضوع مباحث ضمن كتب الدواوين الفقهية، وبعضهم أفرد هذا الباب 

بالتأليف في كتب مستقلة، وهم كثر نذكر منهم:
ـ أبو عبيد القاسم بن سالم المتوفى سنة 224هـ له كتاب األمـوال، وهو مطبوع متداول.

ـ وأبو يوسف قاضي القضاة الحنفي المتوفى سنة 182هـ له كتاب الخراج، وهو مطبوع أيضاً.
ـ وأحمد بن نصر الداودي الفقيه المالكي المتوفى سنة 402هـ وهو مطبوع متداول.

ـ وابن بسام في كتاب نهاية الرتبة.
ـ وكتاب التيسير في أحكام التسعير للقاضي أبي العباس أحمد بن سعيد.

ـ وعبد الرحٰمن بن نصر الشيزري في كتابه: نهاية الرتبة في طلب الحسبة.

وغيرها من الكتب األصيلة، وإلى جانب هذا ألف الســادة الفقهاء مباحث عن السوق وأحكامه 
ضمن المباحث المتعلقة بباب البيوع على مستوى جميع المذاهب.

ومن األصول العلمية في هذا الباب والتي ظهرت في وقت مبكر كتاب أحكام السوق، أو «النظر 
واألحكام في جميع أحوال الســوق» تأليف اإلمام الفقيه أبي زكريا يحيى بن عمر بن يوسف الكناني 

األندلسي المتوفى سنة 289هـ.

ويعتبر كتابه هذا من أنفس الكتب العتيقة التي وصلتنا عن المكتبة األندلسية المالكية في هذا 
الباب، وحاولت أن تنظم سوق المدينة اإلسالمية األندلسية ـ في ذلك الوقت ـ والكتاب طبع قديماً 

مة حسن حسني عبد الوهاب. بتحقيق الشيخ العال

انظر: صفحة 34.  (1)
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ثم طبع جزء منه في مجلة الدراســات األندلســية، ولمــا طبع كتاب المعيــار المعرب لإلمام 
الونشريسي كان هذا الكتاب من جملة مطبوعه.

والقارئ للكتاب يالحظ وهو يقرأه أنه جاء على شــكل ســؤال وجواب، علــى نمط كتب النوازل 
الفقهية التي عرفت في المجتمع األندلسي.

وحتــى يمكن الوقوف علــى المباحث التي تتناولها كتب األســواق، يمكن أن نســتعرض مباحث 
ونوازل القضايــا التي تناولها يحيى بن عمر األندلســي، فهو اســتوعب أنواع المســائل التي تتعلق 
بالســوق والملقاة على عاتق واليه أو صاحبه، وكأنه يشــير إلى العناصر األساسية التي تضطلع بها 

مهمة واليـة السـوق، منها:
1 ـ وجوب وضرورة إشراف الدولة على مراقبة حركة األسواق بأنواعها:

وهذه نقطة تشــير إلى ضرورة تعيين والي الســوق. عالجه في الباب األول، ولمح إلى هذا في 
أبواب متفرقة، منها: الباب األول: القول فيما ينبغي النظر فيه من األسـواق. وذلك بأمور منها:

تعيين مراقبين عليها. (و هذا سنتناوله الحقا).أ ـ  
توحيد المكاييل والموازين.ب ـ  
متابعة المتالعبيــن بالمعايير ونظام األســواق، إما بحرمانهم من االتجار في الســوق أو ج ـ  

بإخراجهم منها، أو بغلق محالتهم التجارية.
حماية السوق من األموال المزيفة والنقود المزورة.د ـ  

وحول هذه النقط يقول يحيى بن عمر: «ينبغي للوالي الذي يتحرى العدل أن ينظر في أســواق 
رعيتــه، ويأمر أوثــق من يعرف ببلــده أن يتعاهد الســوق، ويعير علــى أهله صنجاتهــم وموازينهم 
ومكاييلهم كلها، فمن وجده قد غير من ذلك شــيئاً عاقبه على قــدر ما يرى من بدعته وافتياته على 
الوالي، ثم أخرجه من السوق حتى تظهر منه التوبة واإلنابة إلى الخير، فإذا فعل هذا رجوت له أن 

يخلص من اإلثم وتصلح أمور رعيته إن شاء اهللا.
وال يغفــل النظر، إن ظهر في ســوقهم دراهم مبهرجــة أو مخلوطة بالنحاس، وأن يشــدد فيها 
ويبحث عمن أحدثها، فإذا ظفر به إن كان واحدًا أو جماعة أن ينالهم بشدة النكال والعقوبة، ويأمر 
أن يطاف بهم في األسواق، ويشرد بهم من خلفهم يتقون عظيم ما نزل بهم من العقوبة ثم يحبسهم 
على قدر ما يــراه، ويأمر من يثق به أن يتعاهد ذلك من الســوق حتى تطيــب دراهمهم ودنانيرهم 

وتحرز نقودهم، فإن هذا أفضل ما يحوط به رعيته، ويعمهم نفعه في دينهم ودنياهم...»(1).

انظر في باب: القول فيما ينبغي النظر فيه من األسواق.  (1)
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وســئل عن اختالف الموازين والمكاييل التي يحدثها الناس دون الرجوع إلى السلطان؟ فقال: 
«فال ينبغي لحواضر المســلمين في أســواقهم أن تكون بهذه الحال التي وصفت، فإن كان لهم وال، 
فليتــق اهللا ربه فيما اســترعاه اهللا، ويحوطهم فــي موازينهــم ومكاييلهم حتى تكــون معروفة كلها، 
وقناطيرها وأرطالها، يكون أصل ما توضع عليه أرطالهم علــى األوزان التي أوجب النبي ‰ زكاة 
العين... ويضع مكاييــل رعيته... على الكيل الذي فرض رســول اهللا زكاة الحبوب به...»(1). فإن لم 
يكن لهم واٍل فالجماعة تقوم مقام الوالي قال يحيى: «وإذا كان المســلمون في موضع ضيع الوالي 
هذا رعيته أو لم يكن معهــم واٍل، فليجتمع خيارهم وأهل الفضل والصــالح منهم حتى يجعلوا ألهل 

موضعهم من موازينهم ومكاييلهم شيئاً مثل ما وصفنا...».

2 ـ إزالـة الـضرر في األسـعار: عالجه في باب: الحكم في القيم والتسعير.
قال يحيى فــي معالجة موضوع األســعار بعد أن اســتعرض مجموعة من األحاديــث في موضوع 
التسعير: «...وكذلك حدثني من سميت لك من مشــايخي، عن ابن وهب قال: «سمعت مالكاً يقول: 
ال يسعر على أحد من أهل الســوق، فإن ذلك ظلم، ولكن إن كان في السوق عشرة أصوع فحط هذا 
ـ : هذا الذي آخذ به وأختاره لنفســي، ال يسعر على  صاعاً يخرج من الســوق» ـ قال يحيى بن عمر 
أحد، وكل من حط من الســعر الذي في الســوق يخرج، وقد فعل ذلــك عمر بن الخطاب ƒ قال 

لرجل يبيع زبيباً: إما أن تزيد في السعر، وإما أن تخرج من سوقنا».
ا قد تراضوا عليه  قال يحيى: «ولو أن أهل الســوق اجتمعوا أن ال يبيعوا إال بما يريــدون ِمم
ا فيه المضرة على الناس وأفسدوا السوق، كان إخراجهم من السوق حقاً على الوالي، وينظر  ِمم
للمسلمين فيما يصلحهم ويعمهم نفعه ويدخل السوق غيرهم، فإنه إن فعل ذلك معهم رجعوا عما 
طمحت إليه أنفســهم من كثرة الربح»... وكذلك أرى أن يفعل بمن نقص من السعر الذي عليه 

أهل السوق...

إلى أن يقــول: «فعلى هذا ينبغي للوالي أو القاضي أو الناظر في أســواق المســلمين المتحري 
العدل أن يعملوا في األسواق، وباهللا التوفيق».

3 ـ إزالة كّل أنواع الغش والتدليس والغرر، وعقوبة من فعل شيئاً من ذلك:
جاء ذكرها في بــاب: حكم الحناطين، وباب: حكــم التين المدهون بالزيــت واللبن المخلوط 
بالمــاء، وباب: الفواكه تباع في الســوق قبل أن يطيب جلها، وباب: حكم الخبــز يوجد فيه حجارة، 
وبــاب: حكم الخبز الناقـص، وباب: حكم القمح الطيب يخلط مــع القمح الدنيء، وباب الحكم في 

ص:3 - 5.  (1)
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صاحب الفرن يطحن في المطحنة بإثر نقشــها، وباب: في حكم مــن غش أو نقص من الوزن، وفي 
هذه األبواب ذكر يحيى بن عمر أمثلة كثيرة نورد منها:

ـ ســئل عن الحناطين: هل يجب عليهم أن ال يبيعوا القمح والشــعير والفول... حتى يغربلوها؟ 
فقال: قال مالك: ال يبيعون كلّ ما ذكرت إال بعد أن يغربلوها... قال يحيى: فأرى أن يلزموا بذلك.

ـ وســئل عن التين المدهون، هل ينهى أهله أن ال يدهنوه، فقــال: أرى أن ينهوا عن دهن التين 
بالزيت... فإن نهي ثم دهنه بعد ذلك فأرى أن يتصدق بالتين على المساكين أدباً له. وكذلك اللبن 

إذا مزج بالماء. وكذلك الخبز إذا نقص. ويقام من السوق(1).

4 ـ وجوب البيان ومشروعية كتابة الئحة مواد صناعة الغذاء:
جاء ذكره في باب: لبن البقر والغنم يخلطان جميعاً، وفي باب: خلط العســل الطيب بالردئ، 

وفي باب: خلط الزيت القديم بالجديد، وفي خلط الشيء بعضه ببعض.
قال في بعضها: وذكر أن مالكاً ســئل عن لبــن البقر والغنم يخلطان جميعــاً، وأن يضرب كلّ 
واحــد منهما على حدة، وإن ضربا جميعاً؟ قال: أرى عليه إذا بــاع أن يبين ذلك للمبتاع، فيخبره أن 
ذلك لبن بقر وغنم. وتســاهل في خلــط زبدهما لتقاربهما فــي الجودة...، ثم قــال وأحب إلي أن 

ال يخلط. وهذا الحكم يجري في خلط الشيء بعضه ببعض.
قال يحيى: سئل ابن القاســم عن الجزار يكون عنده اللحم السمين واللحم الهزيل فيخلطهما، 
ويبيعهما بوزن واحد مختلطين، والمشتري يرى ما فيه من المهزول والسمين، غير أنه ال يعرف وزن 
هذا من هذا، قال: أما إن كان األرطال اليســيرة... فال أرى بذلك بأســاً، وإن كثرت األرطال... فال 
خير في ذلك حتى يعرف وزن كلّ واحد منهما؛ ألن ذلك من الغــرر... وأرى أن يمنع الجزارون من 

مثل ذلك... ومثل ذلك خلط الفؤاد والكرش والدوارة مع اللحم...(2).

5 ـ مراقبة الجودة ومنع ما يضر الناس: جاء ذكرها في ثالثة أبواب:
في باب: الجزارون والبقالون وغيرهم يخلون السوق لواحد منهم يبيع فيه اللحم، وفي باب: 
الرطب يغمر والبســر يرطب ويباع كلّ واحد منهما في السوق، وفي باب: الثياب تلبس ثم تقصر 

ثم تباع.
جاء في كتاب الســوق: سئل عن إخالء السوق لرجل يبيع فيه وحده لحاجة اقتضت ذلك؟... فقال: 
إذا أخلى أهل الســوق الســوق لهذا الرجل كما ذكرت وكان مضرة على العامة نهوا عن ذلك، وإن لم 

انظر: ص 10 - 11.  (1)
انظر: ص 21.  (2)
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يكن على العامة فيه ضرر فذلك لهم. وسأل صاحب السوق مالكاً عن الرطب الذي يباع في السوق وقد 
غمره؟ فأمره أن يتقدم إليهم أن ال يبيعوه مغمرًا، فإن ذلك يضر بالبطون... وأن يضرب الذي استعمله.

وكذلك البطيخ الذي يقضب ويجلب إلى الســوق للسعر، وغيره من الفواكه، فإنه ال يحل قطعه 
حتى ينتهي نضجه(1).

كما جاء فيه: جواز بيع ما أعيد تصنيعه أو اســتعماله كالثياب المســتعملة بشــرط البيان، قال 
مالك: وكذلك الثياب تلبس ثم تقصر ثم تباع، فال أرى بيعها بأســاً إذا بين أنها لبست ثم قصرت. 
قال: وأراه عيباً فيها إذا لم يبين، قال: وأرى أن يبين لمن يشتري الرطب المخلل والثياب المقصرة؛ 
ألنه عيب وغش. قيل ليحيى بن عمــر: أتقول بهذا كله؟ قال: ال أرى أن يباع مثل الرطب المخلل وإن 

بينه؛ ألنه لعل مشتريه ال يعلم أنه يؤذيه إذا أكله، والثياب أسهل؟(2).
6 ـ يمنع بيع المحظور شـــرعاً، وكذا ما أدى إلى المحظور: نبه إليه في بابين األول: النهي 

عن الخف والنعل والصرار، والثاني في: مسألة في بيع الدوامات والصور.
وفيه: سئل يحيى بن عمر عن الدوامات والصور وبيعها من الصبيان؟

فقال:...قــال مالك: «ال خيــر في الصور. قلت ألبــي زكرياء: إن بعض قضــاة عبد اهللا بن أحمد بن 
طالب كتب إليــه: إن القدور التي تقايــس قدور النحاس، إنمــا اتخذت لعمل النبيــذ، وقالوا: ال تصلح 
لغيره، وهي تكرى لعمل النبيــذ... فكتب عليه بخط يده: إذا لم تكن لها منفعــة غير عمل النبيذ، فغير 
حالها، واكسرها وصيرها نحاساً ورده عليهم، كما يفعل بالبوق إذا كسر، وامنع من يعملها ومن يشتريها.

وســئل يحيى بن عمر عــن الخف يعمله الخــرازون مثل النعــل الصرار، هل ينهــون أن يعملوا 
الخفاف الصرارة؟ فإن النساء يشــترينها فيلبسنها، فيصير في أجلهن الصرار الشديد، فيشققن بها 
األســواق ومجامع طرق الناس فربما يكون الرجل غافًال في عمله فيســمع صرير ذلك الخف فيرفع 
رأســه، هل ينهى الخرازون عن عمل ذلك الخف...؟ قال: أرى أن ينهى الخرازون عن عمل األخفاف 

الصرارة، فإن عملوها بعد النهي رأيت أن عليهم العقوبة(3).

ا يؤذي المارة: نبه عليه في باب: إهراق الماء أمام الدور والحوانيت: 7 ـ حماية السوق ِمم
جاء في الكتاب: وســئل ابن القاســم عن الرجل يرش بين يدي حانوته، فتزلق الدابة فتكسر، 

فقال: إن كان رشاً خفيفاً لم يكن عليه شيء، وإن كان كثيرًا ال يشبه الرش، خشيت أن يضمن.

انظر: ص 24.  (1)

انظر: ص 52.  (2)
انظر: ص 30 - 33.  (3)
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ا أضر  وسئل يحيى بن عمر عن الطين إذا كثر في األسواق هل يجب على أرباب الحوانيت كنسه وهو ِمم
بالمارة وبالحمولة؟ فقال: ال يجب عليهم كنسه ألنه من غير فعلهم. فقيل له: فإن أصحاب الحوانيت كنسوه 

وجمعوه وتركوه في وسط السوق أكداساً، فربما أضر بالمارة وبالحمولة؟ فقال: يجب عليهم كنسه(1).

8 ـ التحذير من: االحتكار والتالعب باألسعار، والغبن:
ذكره في باب: ما جاء في الحكرة وما يجوز فيها:

جاء في كتاب الســوق: «قال: وســمعت يحيى بن عمر يقول في هــؤالء المحتكرين إذا احتكروا 
الطعــام وكان ذلك مضرًا بالســوق: أرى أن يباع عليهــم، فيكون لهم رأس أموالهــم، والربح يؤخذ 
منهم، يتصدق به أدباً لهم، وقال: وأرى هؤالء البدويين إذا أتوا بالطعام ليبيعوه في سوق المسلمين، 
وأنزلوه فــي الفنادق والدور، فــأرى على صاحب الســوق أن يأمرهــم أن ال يبيعوه إال في أســواق 

المسلمين، حيث يدركه الضعيف والقوي والشيخ الكبير والعجوز(2).
وفي مســألة الغبن: سئل ســحنون عن الرجل الغريب يدخل الســوق وهو جاهل بالسعر، فيقول 
للبائع: أعطني زيتاً بدرهم، أو قمحاً، وال يسمي له سعر ما يشتري منه، هل يصح أو تراه من الغرر؟ 

فقال: بيع الزيت والقمح معروف ليس فيه خطر.
قال يحيى بن عمر: غبن المسترســل حرام، وكان يذهب على أنه يرجع عليه فيأخذ منه ما بقي 

من سعر السوق.

9 ـ ضمان بائع العمالت والرجوع إلى أهل الخبرة وتحكيم األعراف:
ذكره في باب: الحكم في الصـيارفـة:

وفيه عن ابن القاســم عن مالك: في رجل دفع إلى صراف دينارًا على دراهم فنقره فضاع، إنه 
ضامن. وقال أصبغ: ألنه وجه بيع وشراء فهو ضامن. قال يحيى بن عمر: فنقره يعني طار من يده(3). 
وفي موضع آخر: ســئل يحيى بن عمر عن رجل تعدى على دينار فكســره، فقال: يغرم مثله في وزنه 
وســكته. فقال الســائل: إنه ال يوجد مثله في ســكته لرداءته ونقصه، فقال: يمضي به أهل المعرفة 
بالدنانيــر. وقيل له: لو أن رجًال مر بدينــار إلى رجل ليريه إياه فأخذه الرجل فجعله بين أســنانه 
لينظر ذهب الدينار: ليناً أو يابســاً؟ فكســره ألن ســنة الدنانير إذا وزنت أن تجعل بين األســنان 

لتختبر... فال ضمان عليه(4).

انظر: ص 34.  (1)

انظر: ص 43.  (2)

انظر: ص 49.  (3)

انظر: ص 50.  (4)
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10 ـ الضـريبة على المبيعات: في باب: فيما يأخذه صاحب السوق من الباعـة:
قال يحيى بن عمر: واختلف العلماء فيما يأخذون (أصحاب السوق) من الباعة، هل هو حالل أو 
حرام أو مكروه؟ فمنهم من قــال: إنه حرام، ومنهم من قال: إنه مكروه، ومنهم من قال: إنه حالل. 
والمشهور من المذهب أنه إذا كان مستغنياً عن األخذ فالحرمة، وأما إن كان محتاجاً غاية االحتياج 

فال بأس أن يأخذ، لكن على شرط أن ال يركن إليهم وليراع المصلحة والمعروف لجميع الناس(1).

٭ ٭ ٭
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كانت األسواق منذ عهد مبكر من تاريخ الدولة اإلســالمية خاضعة لمراقبة الدولة، فقد روي أن 
الرسول ژ : مّر بصبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت بلًال، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» فقال: 
أصابته السماء يا رسول اهللا، فقال: «أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غشنا فليس منا».

هذا وقد فوض الرسول ‰ أمر اإلشراف على األسواق إلى موظف خاص.
بعض من ولي السوق زمن الرسول ‰: قال صاحب الســيرة الحلبية: «كان رسول اهللا ژ 
استعمل سعد بن ســعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة، واســتعمل عمر على سوق المدينة»(2). 
يقول الكتّاني: وبذلك تعلم ما في قول القلقشــندي في صبح األعشى: «أول من قام بهذا األمر يعني 

الحسبة وصنع الدرة عمر بن الخطاب في خالفته(3).

فإن كان مراده األولية في كلّ منهما مع التقييد بمدة خالفة عمر فال إشكال أنه تقصير؛ ألن عمر كان 
يحمل الدرة في العهد النبوي، كما أن تكليفه بالسوق كان في زمنه ‰. كما كلف غيره بذلك إذ ذاك.

وورد في المدونة: «أن الخلفاء الراشــدين كانوا يضمنون الصناع... وأن عمر بن الخطاب كان 
يضمن الصناع الذين في األسواق وانتصبوا للناس ما دفع إليهم»(4).

انظر: ص 52.  (1)
السيرة الحلبية، 354/3 في ذكر من ولي السوق في زمنه ‰. االستيعاب البن عبد البر، 8/2.  (2)

انظر: 452/5.  (3)
انظر: المدونة، 374/3.  (4)
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وهكذا اتبع الخلفاء ُســنة نبيهــم ‰ في مراقبة أهل األســواق بمن فيهم الصنــاع. فقد كان 
الخليفة عمر بن الخطاب يطوف في األسواق، وعلى عاتقه درته يتفقد أحوال أهل السوق، وكثيرًا ما 

ضرب من يقعد في السوق وال يعرف أحكامه.
وروي أنه أمر بائعاً يبيع زبيباً في السوق أن يزيد في السعر الذي يبيع به أو يخرج من السوق(1).
وأمر بهدم كير حداد في الســوق، لكونه يضيق على الناس في الســوق، وقال له: «أتنقص من 

سوق رسول اهللا»(2).
هذا وقد عين الخليفة عمر كًال من الســائب بن يزيد، وعبد اهللا بن عتبة وسلمان بن أبي حثمة 

عماالً على سوق المدينة.
وقد ذكر أنه ولّى امرأة أمور الســوق، اســمها الشــفاء بنــت عبد اهللا بن عبد شــمس العدوية 

القرشية، ولعله وّالها في مهمة تتعلق بأمور النساء.

وفي التيسير في أحكام التســعير للقاضي أبي العباس أحمد بن سعيد: من شرط المحتسب أن 
يكون ذكرًا، إذ الداعي للذكورة أسباب ال تحصى وأمور ال تســتقصى، وال يرد ما ذكره ابن هارون: 
أن عمر ولى الحســبة في سوق من األســواق امرأة تسمى الشــفاء، وهي أم ســليمان بن أبي حثمة 
األنصاريــة؛ ألن الحكم للغالب والنادر ال حكم له، وتلك القضية مــن النذور بمكان، ولعله في أمر 

خاص يتعلق بأمور النسوة.

وعبارة ابن عبد البر: وكانت تمر في األســواق، وتنهى عن المنكر، وتنهى الناس «صريحة في 
خالف تأويله، نعــم: عبارته كالصريحة في أنها لم تول ذلك في زمنه ‰، ويؤيده ما في: جمهرة 

ابن حزم» كان عمر استعملها في السوق(3).

وفي أحكام القرآن البن العربي على قوله تعالى: ﴿ ! " # $ ﴾ [النمل: 23]. وقد 
روي أنّ عمر قدم امرأة على حســبة الســوق ولم يصــّح، فال تلتفتــوا إليه، وإنّما هو من دســائس 

المبتدعة في األحاديث.
يقول الكتاني معلقاً: «وِمّما ســبق عن ابن عبد البر من الجزم بما ذكر في ترجمة سمراء، وعن 
القاضي ابن ســعيد من توجيه أن واليتها كانت في أمر خاص يتعلق بأمر النســاء ما ينحل به إيراد 
ابن العربــي، وإّال فهو وجيه؛ ألن المرأة كما قــال هو أيضاً في األحكام ال يتأتــى لها أن تبرز إلى 

انظر: النوادر والزيادات، 450/6.  (1)
انظر: النوادر، 47/11.  (2)

انظر: الترتيب اإلدارية للكتاني، ص 316.  (3)
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المجالــس، وتخالط الرجال وتفاوضهم مفاوضــة النظير للنظير؛ ألنها إن كانــت فتاة حرم النظر 
إليها وكالمها، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعهــا والرجال مجلس تزدحم فيه معهم ولم يعلم قط 

من تصور هذا وال أعتقده.
وفي زمن عثمان بن عفان، كان الحارث بن العاص عامًال على الســوق، أما علي بن أبي طالب، 
فقد كان يتفقد الســوق بنفسه ويأمر بحســن البيع، وعدم الغش في الكيل والميزان ويوصي الصناع 

بأخذ الحق وإعطائه، وإتقان العمل وإجادته(1).
واتبع النظام نفسه في العصرين األموي والعباســي، فكان الخلفاء أو والتهم يعينون عماالً على 

نوا بزي الصناع لتفقد أحوال السوق(2). السواق، أو يتزي
وقد أطلق على الموظف الذي يشــرف على الســوق اسم: «العامل على الســوق» أو «والي 
السوق» أو «ناظر أحكام السوق» أو «صاحب السوق»(3) ولم يكن لفظ المحتسب متعارفاً إال في 
القرن الرابع الهجري. فمن هو صاحب السوق هذا وما هي مهامه وصالحياته؟ ذلكم هو محور 

الفقرة الموالية:
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عندما أخذت الدولة تنظر إلى األسواق كمصدر للدخل، اســتوجبت األوضاع تكوين أداة إدارية 
مهمتها اإلشراف على تنظيم األسواق، وضمان استمرارية تدفق الدخل.

ى أيضاً بوالي السوق، وهو منصب  ووجدت تلك األداة في صاحب السوق (المحتسب) أو ما يسم
ديني، نشــأ في زمن الرســول ‰، حيث كان يعتني بشــكل رئيس باإلشــراف على جودة الســلعة، 
ومراقبة معامالت البيع والشــراء في السوق وفقاً لمبادئ اإلســالم وتعاليمه، والنظر في الطرقات، 
وأحسن تعريف للحســبة قد يكون ذلك الذي قدمه ابن خلدون في المقدمة، قال: «هو وظيفة دينية 
من بــاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكــر، الذي هو فرض على القائم بأمور المســلمين، يعين 
لذلك من يراه أهًال له، فيتعين فرضه عليه، ويتخذ األعوان على ذلك...»(4). فقد أوضح ابن خلدون 
أن صاحب أو والي السوق كان موظفاً حكومياً يتم تعيينه مباشرة من قبل الدولة. وهو نفس ما نجده 
في النوادر قال ابن أبي زيد: «قيل لســحنون: أيجوز قضاء صاحب الســوق فــي األموال واألرضين؟ 

انظر: األصناف للشيخلي، ص 102.  (1)
انظر: أسواق بغداد للكبيسي حمدان عبد المجيد، ص 122.  (2)

انظر: النوادر، 82/8.  (3)
انظر: المقدمة: ص 398.  (4)



الفقه الحضاري، فقه العمران694 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

قال: إن جعــل ذلك األمير الــذي يولي القضاة وهــو األمير الكبيــر، أو أمير األمصــار مثل مصر 
وإفريقية واألندلس جاز قضاؤه»(1).

ية هــذه الوظيفة أخــذت في التنامــي مع نمو نظــام األســواق المتخصصة،  علــى أن أهم
والمســقوفة (القيصريات) في المدينة العربية اإلسالمية، وسرعان ما أخذت أحكامها وشروطها 
تحدد في رسائل، ثم تحولت إلى دالئل عمل توضح لوالي أو صاحب السوق كيفية أداء واجباته 

ومسئولياته.
د حســن إلى أن صاحب ـ أو والي ـ السوق لم يكن من مهامه السهر على  ويذهب األستاذ ُمحم
التنظيم الداخلي للحرفيين، وإنما الحســبة: «مؤسســة حكومية تشــرف على اإلنتاج وتراقب وسائله 

وقواه وعالقاته»(2).
ـ ، ويفصلها عن  هــذا وقد كان اإلمام ســحنون أّول قاض ينظم الحســبة بإفريقية ـ القيــروان 
القضاء، باتخــاذه موظفاً خاصاً بهــا، بينما كان الــوالة بإفريقية قبل ذلك ينظرون في األســواق، 
ويتولون أمور الحســبة فيهــا، لكن بطريقة غير مباشــرة، فكانــوا يكلفون من يســهر على تنظيمها 

وحمايتها، لتوفير الظروف المالئمة، والمشجعة على التطور االقتصادي(3).
فلما تولى ســحنون قضاء القيروان سنة 234هـ/848م، سعى إلى تنظيم األسواق ومراقبتها بكل 
صرامة «فنظر فيما يصلح من أمر المعاش، وما يغش من الســلع، ويجعل األمناء على ذلك، ويؤدب 

على الغش، وينفي من األسواق من يستحق ذلك...»(4).
ورغم أن سحنون لم يكن يأخذ لنفســه رزقاً وال صلة من السلطان في قضائه كله، إال أنه كان 
حريصاً على أخذ األرزاق ألعوانه وكتابه، وكلم األمير لهم حتى أجرى ذلك لهم، وسأله أن يعطيهم 

من جزية اليهود(5).
وأول من تولى الحســبة لســحنون هو حبيب بن نصر التميمي، ولما ولي عيســى بن مســكين 
القضاء في عهــد األمير إبراهيم بن أحمد (261 - 289هـ/874 - 902م) عين أبا الربيع ســليمان بن 

سالم الكندي القطان (ت 289 - 902هـ) والياً على المظالم(6).

انظر: النوادر، 82/8.  (1)
انظر: المدينة، ص 465.  (2)

انظر: األسواق للبحروني، ص 96.  (3)
انظر: ترتيب المدارك، 601/2.  (4)

انظر: النوادر، 33/8.  (5)
انظر: ترتيب المدارك، 220/3. والمعالم للدباغ، 207/2.  (6)
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وعلى العموم يمكن القول إنّ أحسن تعريف جامع للمحتسب أو بتعبير آخر صاحب السوق ما ذكره 
الحسن الوزان في كتابه القيّم: «وصف إفريقيا»، قال أثناء حديثه عن دور المحتسب: «... المحتسب: 
هو الذي يشرف على أمناء الحرف والمهن، وشغله الشاغل هو: التجول في المدينة باستمرار على ظهر 
فرسه أو بغلته مصحوباً بعدد من أعوانه ال يقل عن اثنتي عشــر عوناً، لمراقبة األسواق وما يجري فيها 
من بيع وشراء، وفي استطاعته متى لم يجد الوزن كما هو، أن يقوم بإهانة الغاش، وبالتصدق بالبضاعة 
على الفقراء، وبإتالفهــا، وما أزال أتذكر ـ إلى اليوم ـ منظر العديد مــن األحذية وقد قطعت ومزقت 
وألصقت على جدار السوق المركزي لألحذية، ومن الجاري به العمل أن يعين المحتسب بمرسوم يحمل 

ية التي تولى للمحتسب...»(1). خاتم رئيس الدولة نفسه، تعبيرًا عن األهم
كما كان ِمّما يندرج في ترتيب السوق وإحكام ضبطه وتنظيمه، أن يقوم المحتسب بتعيين أمين 
لكل مهنة أو حرفة في الســوق يكــون بمثابة النائب عنه، والممثل له لدى أهــل تلك الحرفة، وهذا 
ى: العريف، ويختار في الغالب من أهل الصالح والثقة، ومن أهل الخبرة التامة بصناعة  األمين يسم
أهل الحرفة، وبما يمكن أن يقــوم به الحرفيون، من غّش وتدليس في مهنتهم، ثم يبقى هذا النائب 

على اتصال دائم بالمحتسب يزوده ويطالعه بأخبار السوق بصفة عامة(2).
علــى أننا نجد أن رقابة صاحب الســوق على الصناع قد شــملت عديد المجــاالت منها مراقبة 

الصناع، وجباية األداءات المفروضة على الصناع، ومراقبة األسعار ومنع االحتكار.
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أ ـ مـراقـبة الـصناع:
تمثل ذلك فــي مراقبة الصانع من حيــث تأهيله الذاتي وأخالقه من حيث هــو أمين أو خائن، 
وعمله من حيــث جودته ورداءته. فقد كان صاحب الســوق يمتحن األطباء ومعلمــي الصناعات حول 
مدى كفاءتهم لالنتصاب؛ فإذا وجد أن أحدهم ليس كفئاً لعمله منعه من تعاطيه، وأقامه من السوق، 
وأشــهر به لدى الناس ليتجنبوه، وإن تمادى في ذلك كان لصاحب الســوق تعزيره، ونجد ذلك في 
النوادر حين اشــترط مالك في جــواز انتصاب الخياطين والخرازين وشــبههم في األســواق إجادة 

صناعها لعملهم وإتقانهم له وإال منعوا من تعاطيه(3).

وصف إلفريقيا،؟.  (1)
انظر: كشف الخفا للعجلوني، 134/1.  (2)

انظر: النوادر، 58/7.  (3)
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ومعلوم منطقياً أن المنع في عصر مالك كان من مشموالت الدولة، ويمثلها اإلمام، ـ أي الخليفة 
أو الوالي أو األمير ـ وصاحب السوق.

على أن صاحب السوق كان عليه أيضاً مراقبة الصناع من حيث أمانتهم ونزاهتهم في أعمالهم، 
ا ينتج عنه جودة الســلعة التي يصنعونها أو رداءتها، فيراقب الحاكة حول مدى التزامهم بالطول  ِمم

والعرض المقدرين للثوب الذي ينسجونه(1).
افيه من خلط جديده بقديمه، أو أحمره بأبيضه(2). ويمنع صاحب السوق باعة القطن وند

ويمنع الصباغين من استعمال مواد في الدباغة تزول بعد مدة قصيرة، وهذا غّش وتغرير.
وقد ضمن مالك الخبازين إذا غروا من أنفســهم ولم يحســنوا الخبز فاحتــرق، أو باعوه ولم 

ينضج، والخياط إذا أفسد الثوب(3).
كما كان على صاحب السوق أن ينصح األســاكفة بأن ال يكثروا حشو الخرق البالية في ما بين 
الجزء العلوي من الحذاء وبطانته، وال ما بين النعل والجلد الذي يشد إليه، وال يستخدموا جلدًا لم 

يدبغ بصورة جيدة، وعليهم إحكام إبرام الخيط وال يطولونه أكثر من الالزم(4).
ويؤدب صاحب الســوق الجزارين إذا نفخوا في اللحم بعد سلخه ويمنعونهم من ذلك، وهو غّش 
فشــا في الجزارين آنذاك، فقــد ورد: «في العتبية: وســئل مالك عن النفخ فــي اللحم كما يصنعه 

ا يغير طعمه»(5). الجزارون؟ قال: إني ألكرهه وهو ِمم
كما يطلب منهم اســتيفاء الحق أثناء عملية الوزن، يقول مالك: «حّد ذلك حتى يســتوي لسان 

الميزان معتدالً وال يميله، وإن سأل أن يميله لم أر ذلك من وجه المسألة».
وفيما يتعلق بنظافة األســواق، فكان على صاحب السوق أن َيمنع من إجراء النجاسة في الطرق، 

ويجبر كلّ صانع على إزالة ما يقابله من تلك، ولو كانت طيناً»(6).
ا الحدادون والنحاســون والصاغة، فيراقب صاحب الســوق المعادن التي يستعملونها في  أم
صناعتهم من حيث جودتها ورداءتها وهل خلطت لغرض الغــش وما إلى ذلك من الحيل، التي 
قد يســتغلها الصناع إلخفاء عيوب ســلعهم، لذلك كان عليه أن يكون ملماً بأســرار الصناع، بل 

انظر: المدونة، 372/3.  (1)
انظر: النوادر، 390/7.  (2)
انظر: المدونة، 373/3.  (3)

انظر: النوادر، 70/7 - 76.  (4)
انظر: البيان والتحصيل، 254/4.  (5)

انظر: المعيار المعرب، 69/9.  (6)
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ملماً بأسرار كلّ صنعة، حتى يتسنى له مراقبة أهل كلّ صنعة، بما يتفق وأهل صنعته، لكن ذلك 
يكون كثيرًا على شخص واحد.

ويبدو أنه حصل تطور بعد القــرن الثاني والثالث، إذ َتّم اّتخاذ أعوان لصاحب الســوق، يقول 
الشــيزري: ولما كثرت مسؤوليات المحتسب جرت العادة على أن يتخذ له أعواناً من أهل كلّ صنعة، 
عرفــت بالعريف، يكون عارفاً بأهل صنعته خبيرًا ببضاعتهم، بصيرًا بغشــهم وتدليســهم، مشــهورًا 

بالثقة واألمانة، يكون واسطة بين أهل صنعته والدولة»(1).
ورغم أن هذه الوســاطة شملت عديد المجاالت، فإن هدفها األساســي يظل الدفاع عن مصالح 

أهل الصنعة الواحدة، وال سيما عند عملية فرض الضرائب المتنوعة، أو عند عملية التسعير.

ب ـ اإلشراف على ضرائب األسواق على السلع:
منها: المكس: وهو مــا يأخذه أعوان الدولة عنــد بيع أمتعة معينة أو عنــد إدخالها إلى 
المدن. فقد أنشــأت الدولــة محالت خاصة بالمراصــد وفرضت ضريبة علــى الصناع الذين 
يســتوردون البضائع وخاصة المــواد األولية من الخــارج، وكانت هذه الضريبــة تهم الصناع 
الذميين ـ وال سيما اليهود ـ أكثر من غيرهم، لكونهم لعبوا في التجارة الدولية دورًا تاريخياً 
هاماً، ولذلك نرى ابن أبــي زيد القيرواني يذكر الذميين أكثر مــن غيرهم عندما يتكلم عن 

المكس.

ى بالغلة والمســتغالت: وهــي ضرائب كانت تفــرض على الدور  ومن هــذه الضرائب ما يســم
واألسواق والخانات والطواحين التي بناها الناس على أراض حكومية.

على أن الخلفاء أو الوالة واألمراء كانــوا يعينون جباة من قبلهم ألخذ الضرائب، وقد روعي في 
الجباة صفات أهمها الفقه والعلم والرأي والحرية واألمانة.

هذا وفي الوقت الذي لم يأخذ الرســول ‰ الخراج من األســواق إذ قال: «هذا سوقكم فال 
ينتقص منه، وال يضرب عليه خراج» فرض الخليفة عمر بن الخطــاب الخراج على الصناع، وكان 

عامل السوق زمن عثمان يجبي العشور منها.
أما في زمن الخالفة األمويــة، فقد فرض المكس على المبيعات داخل المدينة، والعشــور على 

المستوردات.
وقد ألغى عمر بن عبد العزيز المكس بكتاب وجهــه إلى أمير البصرة عدي بن أرطأة، في حين 

انظر: نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري، ص 12.  (1)



الفقه الحضاري، فقه العمران698 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

نجد في المدونة أن كتاب عمر بن عبد العزيز كان قد وجهه إلى عامله بالمدينة، قال ابن القاســم: 
«إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل المدينة أن يضع المكس، فإنه ليس بالمكس ولكنه البخس، 
قال تعالى: ﴿ Z ] \ [ ﴾ [األعراف: 85] ومن أتـاك بصدقته فاقبلها منه، ومن لم 

يأتك به فاهللا حسيبه والسالم»(1).
أما الضريبة المنظمة على األسواق، فقد قيل: إن المنصور كان أول من فرض «الغلة» على 
األســواق، حين بنى الحوانيت في الكرخ، في حين يرى الكبيســي وفهمي سعد أن المنصور آلى 
على نفســه أال يرهق رعيتــه بالضرائب، فلم يضع في األســواق غلّة، إليمانه بــأن قوة الدولة، 
وزيادة منعتها وثروتها وعزها تتوقفان على ســعادة أفرادها ورضاهم، وظلت أسواق بغداد كذلك 
معفاة مــن هــذه الضريبة أكثــر من عشــر ســنوات، وأثقــل كاهلها بهــا ابنه المهدي ســنة 

167هـ/783م.
وطبيعي جدًا أن يســري نظــام الضرائب إلــى بقية المدائن اإلســالمية الكبرى: الفســطاط، 
القيروان، تونس، وعواصم المغرب األخرى: تاهرت، سجلماسة، فاس، هذا إلى جانب مدن األندلس، 
وهو ما يفســر قولة ابن خلدون الشــهيرة: «الســلطان هي الســوق األعظم للمال»(2) من حيث ثقل 

الجباية على الصناع والحرفيين، واحتكاره لعديد النشاطات االقتصادية.

ج ـ التسعيـر:
مسألة التسعير ناقشها السادة الفقهاء كثيرًا واهتّم بها والة األسواق كثيرًا، وممن كتب في شأنه 
الشيزري وابن بسام خصوصاً في فصل تنظيم األســواق، وورد في مجموعة من الكتب نصوص تبين 
كيفية التسعير على الصناع ورجال الســوق، متى وكيف يتم ذلك، وأخرى تمنع االحتكار بأشكاله مع 

التعريف بدور الدولة في ذلك.

وهذا من شأنه أن يحافظ على االستقرار في األسواق، ويضمن األمن في المدينة اإلسالمية.

من ذلــك ما جاء فــي كتاب النوادر: أشــهب عــن مالك، قــال: «وصاحب الســوق يقول 
 للجزارين: اشــتروا على ثلث رطل بســعره عليكم من الضأن، وعلى نصف رطــٍل من اإلبل وإال
فاخرجوا من السوق، قال: إذا ســعر عليهم قدر ما يرى في شرائهم فال بأس به، ولكن أرى أن 

يقوموا من السوق».

المدونة، 239/1.  (1)
المقدمة، ص 497.  (2)
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ا في  قال أصبغ عن ابن القاســم عن مالــك: «ال يقوم على أهل الحوانيت وال غيرهم شــيئاً ِمم
الســوق من طعام وأدام وزيت...»(1). ومن العتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك: «في السوق إذا 

أفسده أهله وحطوا سعره أيسعر عليهم؟ فكره التسعير وأنكره»(2).
ومن الواضح: نهى ابن عمر والقاســم وســالم عن التســعير، ورخص فيه ابن المسيّب. و«قال 
ربيعة ويحيى بن ســعيد إذا كان اإلمام عدالً وكان ذلك صالحاً ونظرًا للمســلمين يقوم بقيمة يقوم 

عليها أمر التاجر وال ينفر منها الجالب»(3).
ترى لماذا تحفظت كلّ هذه اآلراء عن القول بجواز التسعير؟.

إن األصل في التســعير هــو المنع لقوله تعالــى: ﴿ 9 : ; > = < 
? @ G F E D C B A ﴾ [النساء: 29].

روى أيضاً ســحنون بن ســعيد والحارث بن مســكين عن عبد اهللا بن وهب عن ابــن لهيعة عن 
سليمان بن موسى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنّه قال: غال السعر على عهد رسول اهللا ژ ، 
فقال الناس: يا رســول اهللا، غال الســعر فســّعر لنا، فقال ‰: «إن اهللا هـــو الخالق، القابض 
الباسط الرزاق المســـعر، وإني أرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه 

بدم وال مال»(4).
وإذا كان األصل منع التسعير يمكننا أن نتساءل عن الحكمة من التسعير ومتى يجوز لصاحب أو 

والي السوق أن يقدم على التدخل في األسعار؟
بما أن سعر البضائع يخضع لقانون العرض والطلب، فإن كلّ سلعة تباع حسب قيمتها، وجودتها، 
ولكل صانع الحقّ أن يبيع ســلعته كيف شــاء، فإذا رخص بعضهم في السعر تركوا إن قلوا، وإن كثر 
المرخصون قيل لمن بقي: إما أن تبيع مثل أولئــك، وإال فارفعوا، إال من أغلى لجودة بينة(5). وكثيرًا 

ما تستشير الدولة أهل الرأي والبصيرة في ذلك.
وقد يشــترك معلمو الصناعات وصاحب السوق وبعض الشــهود في وضع الئحة ألسعار البضائع 

وذلك في حاالت منها:
ـ ضجر العامة من ارتفاع األسعار، مع الحاجة إلى السلعة، وال سيما الضروريات منها.

انظر: النوادر، 449/6.  (1)
انظر: نفس المصدر.  (2)

المصدر نفسه.  (3)
انظر: أحكام السوق البن عمر، ص 43.  (4)

انظر: النوادر، 450/6.  (5)
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ـ حصر البيع لطائفة معينة، كأن يحتاج الناس إليهم فقط في مدة معينة فيســعر عليهم عندئذ 
بقيمة المثل، وهو ما عناه ابن القيم بالتسعير الواجب(1).

ـ تواطؤ البائعين على المشــترين أو العكس، إذ في كال الجانبين، إقــرار المعاونة على الظلم 
والعدوان، وقد قال تعالى: ﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴾ [المائدة: 2]. ومن 

هنا وجب على الدولة التدخل عن طريق التسعير.
ـ احتكار المنتجين من الصناع والتجار السلعة.

قــال مالك: «وينهى عــن االحتكار عند قلة تلك الســلعة وعند الخوف عليهــا»، وورد أيضاً في 
النوادر قول مالك: «في الطحانين يشترون الطعام من الســوق، فيغلوا سعر الناس، قال: فإنه يمنع 

ا أضر بالناس في ذلك»(2). ِمم
هذا، وكان على الســلطان أن يراقــب المحتكرين في الســوق، ويمنعهم من االحتــكار، ويبيع 
سلعتهم المحتكرة جبرًا إذا علم ذلك بالثمن المعقول مع تعزير أصحابها ومعاقبتهم. وهو ما نجده 
فــي كتاب النوادر قال: «الواضحة: وينبغي لإلمام أن يديم دخول الســوق والتــردد إليه ويمنع من 

يكثر الشراء منه...»(3).
والخالصة: أنه إذا لم تتم مصلحة إال بالتســعير، ســعر الســلطان تســعير عــدل، بال وكس 

وال شطط، وإذا اندفعت حاجتهم، وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل.
على أن تدخل اإلمام أو صاحب الســوق في الســوق، ال يقتصر على ما ذكرنا أعاله، بل يتدخل 
أيضاً عند طرح مســألة تضمين الصناع، ويكون ذلك عند ظهور اختالف بين الصانع وحريفه، وقد 

ورد في النوادر ما مفاده أن كلّ خالف ال يفض إّال بالسلطان.

د ـ تضمـين الـصنـاع:
وبهذا المبحث نختم المبحث الثاني من القسم الثالث:

فقد ورد في مجموعة مــن نصوص كتب المالكية ما يفيد تضمين الصناع، منها: قال ابن وهب: 
ا يســتعملون على وجــه الحاجة إلى أعمالهم،  اع ما دفع إليهم ِممما يضمن الصنقال لي مالك: «إن
وليــس ذلك على وجــه االختبار لهم واألمانــة، ولو كان ذلك إلــى أمانتهم لهلكت أمــوال الناس، 

انظر: الطرق الحكمية، ص 217.  (1)
النوادر، 452/6.  (2)

انظر: 452/6.  (3)
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وضاعت قبلهم، واجترؤوا على أخذها، ولو تركوها لم يجدوا مســتغنياً، ولم يجدوا غيرهم وال أحد 
يعمل تلك األعمال غيرهم فضمنوا ذلك لمصلحة الناس...»(1).

وورد في النوادر: قال مالك: «يضمن الصناع ما اســتعملوا، وإنّما قال ذلك لمصلحة العامة..». 
ــد: «قال مالك: ما أدركت العلماء إال وهم يضمنون الصنّاع...». وقال يحيى بن ســعيد: ما  قال ُمحم

زال الخلفاء يضمنون الصناع»(2).
والتضمين هو: رّد مثل الهالك إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيماً».

واألصل في هذا الباب هو عدم تضمين الصنّاع؛ ألنهم أجراء وقع التعاقد معهم لصنع شــيء أو 
إصالحه، كالخياط يستودع لديه قماش ليصنع منه ثوباً، فهو أجير مؤتمن «وال ضمان على مؤتمن»، 

كما أسقط اإلسالم عن األجير الضمان.

لكن استهداء بمقاصد الشــريعة وصيانة ألموال الناس، ومراعاة لمصالحهم، ذهب العلماء إلى 
تضمين القابض على وجه األمانة لمنفعة غيره، بدليلي المصلحة المرسلة وسد الذرائع.

ووجــه المصلحة فيه: أن النــاس لهم حاجة إلى الصنــاع، وهم يغيبون عــن األمتعة في غالب 
األحوال، واألغلب علــى أولئك التفريط واإلهمــال، فلو لم يثبت تضمينهم مع مســيس الحاجة إلى 

استعمالهم، ألفضى ذلك إلى أحد أمرين:
ـ إما ترك االستصناع بالكلية، وذلك شاق على الناس.

ـ وإمــا أن يعملوا وال يضمنوا ذلك بدعواهم الهالك والضيــاع، فتضيع األموال، ويقل االحتراز، 
وتكثر الخيانة، فكانت المصلحة تقتضي التضمين.

وكان النبي ژ أول من أوجب الضمان عليهم بقوله: «إن على اليد ما أخذت حتى تؤدي» أي ضمانه.
ومن المعروف أن كلّ من اضطلع بعمل من األعمال أن يبذل أقصى الجهد في سبيل إتقانه، حتى 
يكون المنتوج خالياً من الشوائب والعيوب، وهو ما عناه ‰: «إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمًال 

أن يتقنه»..
ولما كان الصانع قد نصب نفســه ألعمال الناس وأخذ أمتعتهم فإن اإلسالم يطلب منه اإلتقان 
في العمل، وفي حالة وقوع عكس ذلك بحصول ضرر للمتاع فإن العلماء ضمنوه من ناحيتين: إذا كان 

الضرر ناتجاً عن تقصيره وتفريطه وخيانته، فإنه باتفاق الفقهاء يضمن.

المدونة، 373/3.  (1)

المدونة، 374/3.  (2)



الفقه الحضاري، فقه العمران702 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

أما إذا كان الضرر ناتجاً عن إهمال من غير عمد أو بقوة قاهرة، فإن مالكاً ال يضمنه في ذلك 
بشــرط أن يقدم بينة في ذلك، في حين أن أشــهباً يضمنه وإن قامت البينة علــى التلف، وتبعه في 
د ويوســف) وبعض متأخري المالكية، وهو قول عند الشــافعية،  ذلك الحنابلة، والصاحبان (أبو ُمحم
أما إذا كان التلف بغير فعله وكان من الممكن دفعه كالسرقة العادية، والحريق العادي فال يضمن، 
وهو ما نجده في النوادر: «حتى يعلم أن النار من غير ســبب أو بســيل يأتــي أو ينهدم البيت فهذا 

وشبهه يسقط به الضمان»(1).
وقد شــرع هذا التضمين حتى ال يســارع الصناع في االجتراء على أكل أموال الناس، وال يباشر 

المهنة متطفل ال يحسنها، أو يباشرها متلهف على الربح.
وبناء على ما تقدم فمن اشــتراط الصناع على أن ال يضمنوا ال ينفعهم، وسواء كانوا مستعملين 
بأجر، وذلك لمصلحة العامة، قال مالك في المدونة: «من اســتعمل من العمال... على شيء فعملوه 

بغير أجر فزعموا أنه قد هلك، غرمه وضمنه، ولم ينفعه أنه عمله بغير أجر وال يبرئه ذلك...».
وقد شــمل التضمين عديد المهن: فالقصار والصباغ والخياط يضمنون الثوب إذا أفســدوه، أو 
أخطــأوا، أو ضيّعوه، وكذلك الغّســال يضمن الثوب إذا ضيعه أو أفســده، أو أخطأ، والحائك ضمن 
قيمة الغزل مثلــه، كما يضمن الطحان إذا نقصت الحبوب، أو طحنت على أثر النقش عمدًا والفران 
إذا ضاع الخبز أو أضاع طبقه والصائغ يضيع الذهب أو الســوار عنده كمثال فإنه يضمنه، والخراز 
يفســد الخف أو يضيع عنده المثال فإنه يضمــن وصاحب الحمام إذا أضاع الثياب من ســماع ابن 
القاسم قال مالك: «قد أمرت صاحب الســوق أن يضمن أصحاب الحمامات ثياب الناس فيضمنوها 

أو يأتوا بمن يحرسها...»(2).
فيســتنتج من هذا النــص أن صـاحب أو والي الســوق، هـو الذي كان يقــوم بعملية التضمين، 
وبالتالي تنفيذه؛ ألنه هو ممثل الســلطان، وبدونه يقع النزاع، فيظلــم القوي الضعيف، ويعم البالد 
الفســاد والفوضى. وأكتفي بما ذكر وبه بحول اهللا يحصل المقصود، وشكر اهللا للقائمين الساهرين 

على هذا الجمع المبارك.
والحمد هللا الذي بفضله ونعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رّب العالمين.

٭ ٭ ٭

انظر: 75/7.  (1)
انظر: العتبية بالبيان والتحصيل، 224/4.  (2)
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باحث بمكتب اإلفتاء، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 
سلطنة ُعمان
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الحمــد هللا رّب العالميــن، والصالة والســالم على النبّي الهــادي األمين، وعلــى آله وصحبه 
أجمعين، وبعد:

فقد كانت ـ وال زالت ـ كتب التراث اإلســالمي ذات مادة ثرية فــي مختلف المجاالت، تتضمن 
بحوثاً مستفيضًة في الكثير من المســائل المستجّدة في وقتها، وقد أصبحت مرجعاً ال غنى عنه لكلّ 

باحث في علمٍ من العلوم؛ إذ إنها تمثّل األساس للحضارة التي نعيشها اليوم.
وإن من بين كتب التراث اإلســالمي الثمينة: الموسوعات الُعمانية(1) التي تتميّز بطابعٍ فريٍد عن 
غيرها من المؤلّفات، ذلك أنها مؤلّفاٌت ُوضِعت في األساس لبحث مسائل الشريعة، ولكنها في نفس 

الوقت تضّم معارف من علومٍ أخرى، ففيها التأريخ، وفيها االقتصاد، وفيها..إلخ.
ولهذا كانت هذه الموســوعات بحاجة إلى العديد(2) من الدراســات التي تعمل على استخالص 
مواّد العلوم المختلفة منها، ثم تقوم بصياغتها صياغة حديثة تتناســب مــع متطلبات العصر. ويأتي 
هــذا البحث الذي هو بعنوان: «فقه األســـواق في الكتـــب التراثية» كخطوة متواضعــة تخدم هذا 

الغرض، وتمهّد لدراساٍت أكثر عمقاً في هذا الجانب.

من أشــهر هذه الموسوعات: الضياء للشيخ سلمة بن مســلمة العوتبي (ق5هـ)، وبيان الشرع، للشيخ محمد بن إبراهيم الكندي   (1)
(ت: 508هـ)، وكتاب المصنّف للشيخ أحمد بن عبد اهللا الكندي (ت: 557هـ)، وغيرها.

عمل الباحث على اســتخراج المادة التأريخية ذات الصلة بأعالم المذهب اإلباضي من كتاب بيان الشــرع، للشــيخ محمد بن   (2)
إبراهيم الكندي، فكانت الحصيلة مجلّدًا يحوي تراجم لســتمائة وخمســة وأربعين علماً من أعالم اإلباضية، تتفاوت ترجمة كلّ 

علم عن آخر حسب المعلومات المتاحة. وقامت مشكورًة وزارة األوقاف والشؤون الدينية بسلطنة ُعمان بطباعة الكتاب.
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وقد رأيت جعل هذا البحث في تمهيٍد، وفصلين، وخاتمة:
فالتمهيد: يتناول تعريف السوق، وأهميته، ومكانته في اإلسالم.

والفصل األّول: يعطي نبذة تأريخية عن األســواق الُعمانية، اختصرت الحديث فيها على أشــهر 
األسواق الُعمانية، وأنواعها، وإدارتها وتنظيمها.

والفصل الثاني: يتناول القواعد التنظيمية للســوق (أو ضوابط الســوق) التي تعمل على تنظيم 
السوق، وضبط العمليات التجارية فيه.

والخاتمة: تناولت أهّم النتائج والتوصيات التي خرج بها الباحث.
وبعد هذا ال يســعني إال أن أحمد اهللا على توفيقه، وأســأله أن يأخذ بيد هذه األّمة إلى ما فيه 

خيٌر لها في دنياها وأخراها؛ إنه ولّي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رّب العالمين.

٭ ٭ ٭
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يعّرف الســوق بأنه ذلك التنظيم الذي يهيّئ لكلّ من البائعين والمشــترين فرص تبادل السلع 
والخدمات وعناصر اإلنتاج، وفيه تحّدد األسعار.

وتأتي أهّمية األســواق من كون قدرة اإلنسان ال تســتطيع أن توفّر جميع متطلباته بنفسه، فكان 
ال بّد من اجتماع القَُدر الكثيرة من أبناء جنســه ليحّصل كفايته وكفايتهــم، ومن هنا كان ال بّد أن 
يختّص كلّ واحٍد منهم بعمٍل ما، وهذا التخّصص والتقسيم في العمل يفرض دائماً وأبدًا ظهور أماكن 

ليتبادل فيها الناس إنتاجهم، فكانت األسواق.

وبناءً على هذا فإن أصل األسواق وبداية نشــأتها قديٌم ِقَدم اإلنسانية، فقد ُوِجدت منذ أن كُثر 
الناس على سطح المعمورة، وازدحمت وضاقت بهم البلدان.

يراجع: الدرويش؛ أحمد بن يوسف؛ أحكام السوق في اإلسالم، ص 21 - 39؛ دار عالم الكتب للنشر والتوزيع؛ الرياض ـ السعودية؛   (1)
الطبعة األولى؛ 1409هـ/1989م، خلف؛ فليح حســن؛ النظم االقتصادية، ص 322 - 326؛ الناشر: عالم الكتب الحديث؛ إربد ـ 
األردن، جــدارا للكتاب العالمي؛ عّمــان ـ األردن، الطبعة األولــى؛ 1429هـ/2008م، الحاجي؛ محمد عمر؛ دراســات في فقه 
االقتصاد اإلسالمي، ص 101 - 108، 115 - 119؛ دار المكتبي؛ دمشق ـ سوريا؛ الطبعة األولى؛ 1427هـ/2006م، المال؛ عبد اإلله 
وعزت كرار؛ النظام المالي واالقتصادي في اإلســالم، ص 63؛ الناشر: مؤسسة المختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة ـ مصر، دار 

المعالم الثقافية؛ األحساء ـ السعودية؛ الطبعة األولى؛ 1424هـ/2003م.



أ. فهد بن علي بن هاشل السعدي 707فقه األسواق في الكتب التراثية

وأما لو جئنا إلى األسواق في اإلسالم؛ فإنه لم يكن يوماً ما مدعاًة للكسل والخمول، بل إنه يحّث 
دائماً على الســعي في األرض، وارتياد األســواق للتجارة وطلب الكسب، يقول 4 : ﴿ 9 : 
; > = < ? @ G F E D C B A ﴾ [النســاء: 29]، 
ويقول الرســول ژ لما ُسِئل عن أفضل الكســب: «بيٌع مبروٌر وعمل الرجل بيده»(1)، وقد امتدح عليه 
الصالة والسالم التاجر الصدوق بقوله: «التاجر الصدوق األمين مع النبيّين والصّديقين والشهداء»(2)، 

واشتغل الرسول ژ وصحابته في األسواق، واّتجروا فيها بأموالهم.

وقد عمل اإلســالم على تنظيــم األســواق وترتيبها حتى بلغت فــي ظلّه أعلى درجــات التنيظم 
والتخطيط، وغدت وحدات نظامية يسودها العدل، ويعّمها الرخاء، وتجري فيها المعامالت التجارية 

بثباٍت واستقراٍر.

٭ ٭ ٭
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نظرًا لموقع ُعمان الجغرافــي الذي تمتعت به على مفترق طرق تجاريــة عديدة؛ فقد كانت من 
أشــهر المحّطات التجارية التي تتوّقف فيها القوافل التجارية المترّددة بين الشــرق والغرب، ولقد 
كان لهذا أثره البالــغ في قيام العديد من المراكز التجارية الكبرى في مختلف مناطق ُعمان، ودفع 
ذلك بطبيعة األمــر إلى اشــتغال الُعمانيين بالتجارة، وليــس ذلك في ُعمان فحســب، بل حتى في 

المناطق البعيدة عنهم؛ كالهند، والصين، ومناطق جنوبي شرقي آسيا.

وسيقتصر حديثي هنا على األسواق الُعمانية في الداخل؛ أي في ُعمان دون خارجها، هذه األسواق 
التي حفّزت عددًا كبيرًا من تجار العالم في ذلك الوقت إلى جلب بضائعهم لُعمان؛ نظرًا لما تمتّعت 
ا يدلّ على ازدهار الحركة االقتصادية في  به من حركة اقتصادية دائبة، وعدٍل وأمٍن وســالم(3)، َوِمم

ُعمان أن ُوِجد عدٌد من التجار الُعمانيين الذين كان لهم وكالء في أسواق عديدة من ُعمان(4).

رواه أحمد، والحاكم في المستدرك.  (1)
رواه الترمذي، وابن ماجه.  (2)

الكندي؛ محمد بن إبراهيم بن سليمان؛ بيان الشرع، 148/45؛ وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان.  (3)
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 53/18.  (4)
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وقد اختصرت الحديث حول تأريخ األسواق الُعمانية في المحاور التالية:
أّوالً: أشهر األسواق الُعمانية.
ثانياً: أنواع األسواق الُعمانية.

ثالثاً: إدارة األسواق الُعمانية وتنظيمها.

(1):á«fÉª o©dG  ¥Gƒ°SC’G  ô¡°TCG  : k’ qhCG

تتوزّع األسواق الُعمانية بين الساحل والداخل، ولكلّ منها أهميتها ومزاياها، ولو ذهبنا نستقصي 
الحديث عن عددها وإحصائها لطال بنا الحديث، ولكن سأقتصر هنا على ثالثة منها فقط:

(1) مسقط:
تعّد من أشــهر المؤانئ الُعمانية، جيّدة اإلرســاء، وهي تطلّ على ســواحل بــالد فارس (إيران 
حالياً)، وُتعتبر الجبال المحيطة به من الشــرق والغرب والجنوب بمثابــة تحصيٍن طبيعي له، وبعد 
اســتيالء البرتغاليين على المنطقة في القرن العاشــر الهجري/السادس عشــر الميالدي؛ بنوا فوق 
الجبلين المطلّين على الميناء مباشــرة قلعتــي الجاللي والميراني لزيــادة تحصينها والدفاع عنها؛ 

ولتشديد قبضتهم على تجارة المنطقة.
ُتعتبر مســقط من المحّطات التي تمّر بها الســفن القادمة من بحر الهنــد، أو تلك اآلتية من 
الخليج العربي، وقد زادت أهمية مســقط بداية من أواخر الدولة اليعربية في منتصف القرن الثاني 
عشــر الهجري/الثامن عشر الميالدي، وبرزت كأقوى سوق ُعمانية في عهد الدولة البوسعيدية، حيث 

أصبحت مسقط هي العاصمة الجديدة للدولة.

(2) صحار:
تعّد صحــار من أقدم المدن الُعمانيــة المعروفة، وتحتلّ رتبة الصدارة بيــن المؤانئ الُعمانية 
وغير الُعمانية، ولها مكانة تجارية بارزة عبر العصور، وقد أشــاد بها فــي هذا الجانب الكثير من 
الرّحالة والجغرافييــن، وأّكدت على أهميتها المصــادر التراثية الُعمانية، مــن ذلك ما وصفها به 

ُيراجع: الحارثي؛ عبد اهللا بن سليمان؛ ُعمان في عهد بني نبهان، ص 179 - 183، 191 - 194، الناشر: جامعة السلطان قابوس/   (1)
مركز الدراســات الُعمانية؛ مســقط ـ ســلطنة ُعمان؛ الطبعة األولى؛ 1424هـ/2004م، خميس؛ علي حسن؛ التاريخ الحضاري 
لُعمان (منذ القرن الرابع وحتى القرن الســادس الهجري)، ص 103 - 114، وأصل المادة: رسالة قّدمت لنيل درجة الماجستير 
من كلية اآلداب/جامعة اليرموك ـ األردن ســنة 1418هـ/1997م، الســعدي؛ فهد بن علي؛ فهرس لبعض المواد االقتصادية في 

بعض كتب التراث؛ غير منشور.
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مة أبو سعيد محمد بن ســعيد الكدمي(1): «قصبة صحار... هي الفرضة لفنون التجارة بُعمان،  العال
من سائر التجارات»(2).

(3) نزوى:
ُتعتبر أكبر وأنشــط مركز تجاري فــي داخلية ُعمان؛ نظــرًا لموقعها المتوســط بُعمان، وكونها 
عاصمة البالد الُعمانية لقرون طويلة عديدة، وبها ســوق تجارّي يعّج بالحركة التجارية يوميّاً، يوفّر 

به العديد من السلع.
هذه بعض أشهر األســواق التجارية الُعمانية، ومن أشهر األسواق الُعمانية أيضاً: قلهات، وصور، 

ومرباط، وريسوت، وبهال، والرستاق، وسمائل، والبريمي (توام)، وسمد الشأن، وسناو، وغيرها.

(3):á«fÉª o©dG  ¥Gƒ°SC’G  ´GƒfCG  :kÉ«fÉK

يمكن تقسيم األســواق الُعمانية عدة تقسيمات تبعاً لألساس أو النمط الذي تتميّز به كلّ سوق، 
فيمكن تقسيم األسواق الُعمانية مثًال إلى نوعين بناءً على مواعيد العمل فيها، وهذان النوعان هما:

1 ـ األسواق الدائمة: وهي تلك األســواق التي تفتح أبوابها يوميّاً، وهي عبارة عن مجموعة من 
الحوانيت أو الدكاكين أو األسواق التي تباع فيها العديد من أنواع السلع والبضائع.

وهذه األســواق تعمل إما علــى فترتين: صباحية ومســائية، وهــذه أكثر ما تكون في األســواق 
التجارية الكبرى؛ كمســقط، وصحــار، ونزوى، ونحوهــا، وإما على فتــرة واحدة؛ كأســواق المدن 
المتوســطة أو الصغيرة، حيث تفتح في الفترة المســائية غالباً ما بين صالتي الظهر والعصر، وقد 
تمتّد إلى قبيل غروب الشــمس؛ ألنّ ســكان المدن الريفية يعملون في الصبــاح بأعمالهم الخاّصة؛ 

كالزراعة، أو البناء، أو غير ذلك.

هو أبو ســعيد محمد بن ســعيد بن محمد بن ســعيد الناعبي الكدمــي (و: ~ 305هـ/918م ـ حي: 13 ربيــع األول 361هـ/3   (1)
يناير 972م): عالم محقّق، وفقيه مدّقق، وإمام في العلم، وناظم للشــعر؛ من بلدة كــدم من أعمال الحمراء. أخذ العلم عن 
الشــيخ محمد بن روح بن عربي، والشيخ أبي الحسن محمد بن الحســن، وغيرهما، وأخذ عنه ابنه سعيد بن محمد، وأبو علي 
موسى بن مخلد، وغيرهما. له العديد من اآلثار العلمية، منها: المعتبر، واالستقامة، وزياداته على كتاب اإلشراف البن المنذر 
النيسابوري، وغيرها. (ُيراجع: السعدي؛ فهد بن علي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 99/3 - 107)؛ مكتبة 

الجيل الواعد؛ مسقط ـ سلطنة ُعمان؛ الطبعة األولى؛ 1428هـ/2007م).
الكدمي؛ محمد بن سعيد؛ االستقامة 54/2؛ وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان؛ 1405هـ/1985م.  (2)

ُيراجع: الحارثي؛ عبد اهللا بن ســليمان؛ ُعمان في عهد بني نبهان، ص 184 - 189، خميس؛ علي حسن؛ التاريخ الحضاري لُعمان   (3)
(منذ القــرن الرابع وحتى القرن الســادس الهجري)، ص 120 - 124، الســعدي؛ فهرس لبعض المــواد االقتصادية في بعض 
كتب التراث؛ غير منشــور، المنذري؛ محمد بن ناصر؛ تاريخ صحار السياسي والحضاري، ص 212 - 217؛ دار العلوم للطباعة 

والنشر؛ بيروت ـ لبنان؛ الطبعة األولى؛ 1429هـ/2008م.
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2 ـ األسواق الموسمية: وهــي تلك األسواق التي تقوم قبيل عيدي الفطر واألضحى من كلّ عامٍ 
اســتعدادًا لالحتفال بهما، وُيباع فيها كلّ ما ُيحتاج إليه لهاتين المناســبتين؛ كاألطعمة، والبهارات، 

والعطورات، والذبائح أو األضاحي، وغيرها.
وهنالك أســواق موســمية أخرى ُتقام في عدة مدٍن في يومٍ من أيام األسبوع؛ كسوق الجمعة، أو 

االثنين، وغيرها.
باإلضافة لما تقّدم؛ يمكن تقســيم األسواق الُعمانية حسب نوع الســلع التي ُتباع فيها إلى عدة 

أقسام، قد تتداخل في بعض المناطق، وأهّمها:
سوق التمور: ويختّص بتخزيــن وبيع مختلف أنواع التمور؛ سواء التي تستهلك لألكل، أو ما  ـ  1

ُيباع كطعام للدواّب.
ســـوق األغذية واألطعمة واللحوم: تختّص ببيع المواد المســتخدمة في إعــداد األطعمة؛  ـ  2

كاألرز، والبهارات، وغيرها.
وكانت ُتبــاع فيها بعض األطعمــة الجاهزة، واألكالت الشــعبية؛ منها على ســبيل المثال:  ـ  3

الهريسة(1)، والباقال التي كان ُيطاف بها(2).
ســـوق الخضار والفواكه: وهي تزخــر بالعديد من األصنــاف، منها: العنــب، والبطيخ،  ـ  4

والسفرجل، والبصل، والخيار، وغيرها.
سوق المنسوجات: التي تبيع كلّ ما يستلزمه اإلنتاج النسيجي من خامات، وأصباغ، وغيرها. ـ  5
سوق الدواّب: ُتباع بها مختلف الدواّب؛ من األغنام، واألبقار، والحمير، والجمال، وغيرها. ـ  6
سوق العطور: ُيباع فيه العطور، والزيوت، واألدهان، وبعض األدوية النباتية، وغيرها. ـ  7

وهنالك أسواٌق أخرى، منها على سبيل اإلجمال: سوق العبيد، وسوق السمك، وسوق الصاغة، وغيرها.
، وهو يتنــوّع بين الغالت الزراعية  ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الســلع منها ما هو نتاٌج محلي
المختلفة؛ كالتمور، والحبوب، والفواكه، وغيرها، والثروات البحرية؛ كاألسماك، والآللئ، والثروات 

الحيوانية ومنتجاتها؛ كاللحوم، والسمن، والجلود، وغيرها.
ومن بين السلع المعروضة ما تّم جلبه من الخارج؛ من مواد غذائية؛ كاألرز، والبهارات، والبنّ 

(القهوة)، ومنسوجات متعّددة األنواع واأللوان(3).

محمد الكندي؛ بيان الشرع، 170/42.  (1)
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 160/42، 169.  (2)

محمد الكندي؛ بيان الشرع، 126/43.  (3)
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واألســلوب الذي تتّم بــه بيع هذه الســلع والبضائع متنــوّع، فهنالك بضائـــع يتّم عرضها في 
المحالت التجارية الموجودة في السوق، وُتباع إما بالوزن، أو بالكيل، أو بالقياس(1). وهنالك سلٌع 
ُتباع في العرصة، وهي ســاحة واســعة تكون جانب المحــالت التجارية غالباً، وأكثر مــا ُيباع فيها 
اللحوم التي ُتباع بالوزن، واألسماك، والتمور، والفواكه، والخضروات، فتُباع إما بالكوم (الجملة)(2)، 
أو بالحبّة، وُتباع بالمناداة(3) بواســطة الدالل الذي ال بّد أن يكون أمينــاً ثقًة، وبهذه الطريقة أيضاً 

تباع الحيوانات الحية، وعلفها.

وعمليات البيع والشــراء إما أن تكون بالدفع نقداً، وإما بالمقايضة؛ أي تبادل ســلعة بأخرى، 
وعادًة ما يلجأ إليها الناس عندما ال تتوفّر لديهم النقود الكافية(4).

(5):É¡ª«¶æJh  ¥Gƒ°SC’G  IQGOEG  :kÉãdÉK

أشــارت كتب التراث إلى العديد من القواعد التي تتصل بإدارة األسواق وتنظيمها، وقد فّصلت 
القــول فيها في الفصل التالي، ولكن أقتصر هنا على الناحية الوصفية لما كانت عليه األســواق في 

السابق من حيث اإلدارة والتنظيم:
يتوّلى والي المدينة في ُعمان سلطة اإلشراف على السوق، وتنظيم التعامل فيه، من ذلك ما  ـ  1

روته كتب التراث أن أحد والة صحار تدخل لمنع استخدام العملة المزيفة(6).
كانت األسواق محاطة بأســـوار، ولها بوّابات خاصة، يقف على حراستها مجموعة من الحّراس  ـ  2

الذين يعينهم الوالي.
منع حمل الســـالح في األســـواق ِإال للمرّخص لهم؛ وذلك حفاظاً على أمن السوق، وسالمة  ـ  3

المتعاملين فيه.

لمعرفــة بعض هذه األوزان والمكاييــل يمكن الرجوع إلى: محمد الكنــدي؛ بيان الشــرع، 304/42 - 314، الكندي؛ أحمد بن   (1)
عبد اهللا؛ المصنّف، 213/24 - 218؛ وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان.

أحمد الكندي؛ المصنّف، 82/25.  (2)
أو بمعنى آخر بالمزايدة، وقد أفرد الفقهاء له باباً لمناقشــة أهّم المســائل واألحكام المتصلة به. ُينظر مثًال: محمد الكندي؛   (3)

بيان الشرع، 226/42 - 232، أحمد الكندي؛ المصنّف، 61/24 - 63.
فّصلوا فيه أحكامها. ُينظر مثًال: محمد الكندي؛ بيان الشرع، 280/42 - 283. أفرد الفقهاء للمقايضة باباً   (4)

ُيراجع: المنذري؛ محمد بن ناصر؛ تاريخ صحار السياســي والحضاري، ص 217 - 218، خميس؛ علي حسن؛ التاريخ الحضاري   (5)
لُعمان (منذ القرن الرابع وحتى القرن السادس الهجري)، ص 124 - 125، السعدي؛ فهرس لبعض المواد االقتصادية في بعض 

كتب التراث؛ غير منشور.
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 61/29.  (6)
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يعّين الوالي من يقوم بمراقبة األسعار، والموازين والمكاييل، ومنع الغّش، واالحتكار، وغير ذلك. ـ  4
ل فيها المبيعات والمشتريات، وقسم آخر للديون. ـ  5 استخدام التجار دفاتر للحسابات، ُتسج
ـ «بيوت  ـ  6 كان السوق مزّوداً بعدٍد من البيوت والغرف يسكنها العّمال، وقد ُعرفت في ُعمان ب

السوق»(1).

وقد زّودت بعض هذه الغرف بأخونة تستعمل لألكل، وهي مفتوحة لمن أراد أن يأكل فيها طعامه 
نهارًا، وتستخدم في الليل كغرف للنوم.

وعلى هذا فإن هذه الغرف أو البيوت أشــبه ما تكون بفنادق أو غرف تؤّجر للعاملين في السوق 
القادمين من خارج البلدة، وفي نفس الوقت تستخدم كمكان للراحة وتناول الطعام.

ال يفتح السوق إال في النهار، فقبيل غروب الشـــمس تكون أبواب السوق مقفلة، وذلك منعاً  ـ  7
من انتشار المعامالت المحّرمة التي يشوبها الغرر والجهالة نتيجة عدم وضوح الرؤية(2).

كانت محالت السوق ملكاً للدولة، وتقوم بتأجيرها للتجار مقابل أجرة معلومة. ـ  8
الســـوق يحكمها نظام دقيق، ويبرز ذلك حتى في أقل األمور، من ذلــك ترتيب الزبائن عند  ـ  9

التاجر حســب األولوية، جاء في كتاب بيان الشرع للشــيخ محمد بن إبراهيم الكندي(3): «وعن 
رجل قائم على رحا الماء، ويؤتــى إليه حبوب الناس، أيلزمه أن يطحــن لألول فاألول. كذلك 
النسجاء؟ فأحّب إلّي [أن على] هؤالء جميعاً أن يقّدموا األول فاألّول، فإن لم يفعلوا، ولم يِعدوا 

أحدًا فال شيء عليهم، وإن وعدوا فعليهم أن يفوا»(4).
الرجوع إلى العلماء في أحكام المعامالت لمعرفة حكمها، وكتب التراث مليئة بفتاوى وجوابات  ـ  10

علماء ُعمان السابقين على مسائل في المعامالت.
وإن تطّلب األمر اجتماعاً للنظر في بعض المعامـــالت الحادثة؛ فإن اإلمام يجمع من حضر 
عنده من العلماء للنظر فيها، ومن أمثلة ذلك االجتماع الذي عقده اإلمام محمد بن إسماعيل(5)سنة 

أحمد الكندي؛ المصنّف، 43/18 - 44.  (1)
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 179/42، أحمد الكندي؛ المصنّف، 6/24.  (2)

هو أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن ســليمان بن محمد الكندي (ت: عشــية الثالثاء 10 رمضــان 508هـ/7 فبراير 1115م):   (3)
قاض فقيه، وناظم للشعر؛ من بلدة سمد من أعمال نزوى. تتلمذ على يد الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان 
النزوي. من آثاره العلمية: بيان الشــرع، الجامع لألصل والفرع، وهو موســوعة في الشــريعة، تقع في واحد وســبعين جزءًا، 

وقصيدة العبيرية، وأرجوزة النعمة. (ُيراجع: السعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 40/3 - 46).
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 414/40.  (4)

هو محمد بن إسماعيل بن عبد اهللا بن إسماعيل الحاضري (ت: 944هـ/1537م): إمام عادل، عاش في القرن العاشر الهجري؛   (5)=
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928هـ حول تحريم االنتفاع بغلة المبيع بالخيار، وحضره عدٌد من كبار ذلك العصر، وحّرروا وثيقة 
في ذلك هي بمثابة المرسوم العام الذي تصدره الدولة(1).

٭ ٭ ٭

»fÉãdG  π°üØdG

(¥ƒ°ùdG  §HGƒ°V  hCG)  ¥ƒ°ù∏d  á«ª«¶æàdG  óYGƒ≤dG

وضع اإلســالم العديد مــن القواعد والضوابط التــي تعمل على تنظيم الســوق، وضبط 
العمليات التجارية فيه، وذلك بهدف ضمان حرية تداول الســلع بين المنتج والمستهلك بعيدًا 
عن التالعب واالحتكار والغّش، وبذلك ُتحفظ للناس حقوقهم وأموالهم في الســوق. ومتى ما 
ســارت المجتمعات البشــرية على هذه القواعد واألســس فإنها تصبح على درجــة رفيعة من 

النظام والكفاءة.

وقد اجتهد الفقهاء في اســتنباط هذه القواعد مــن أصولها، وتناولوها بالدراســة والتفصيل، 
وحاولت في هذه الدراســة المتواضعة جمع مــا توّصلت إليه من هذه القواعــد والضوابط من كتب 

الفقهاء، فكانت الحصيلة كالتالي:

القاعدة األولى: تحريم بعض المعامالت؛ حفظاً لحقوق الناس، وضماناً لحرية الســوق، وهذه 
المعامــالت عديدة، تناولهــا الفقهــاء بالتفصيل فــي مؤلّفاتهم، وبيّنــوا صوَرَها، وعلّــة تحريمها، 

وال يستطيع هذا البحث حتى اإللمام بعشرها، ولكن من صورها:

أّوًال: النجش: وهو أن يزيد على ثمن الســلعة، وال يريد شــراءها؛ ليرّغب المشتري، ويزيد في 
الثمن(2). وقد نهى عنه الرسول ژ بقوله: «ال تناجشوا»(3).

من والية نزوى. بويع باإلمامة في ســنة 906هـ/1501م. وتنســب إليه ســيرة في حرمة بيع الخيار؛ ذلــك أن العلماء اجتمعوا 
فــي عصره للنظــر في حكم بيع الخيار، وانتهــوا إلى تحريمه، وكان ذلك يوم األربعاء لســت ليال بقيــن من جمادى اآلخرة 

928هـ/21 مايو 1522م. (ُيراجع: السعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 51/3 - 52).
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 353/42 - 354.  (1)

ابن جعفر؛ محمد؛ الجامع، 99/5؛ وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان، ابن بركة؛ عبد اهللا بن محمد؛ الجامع، 325/2؛ وزارة   (2)
التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان، البسيوي؛ علي بن محمد بن علي؛ الجامع، 8/4؛ وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان، العوتبي؛ 

سلمة بن مسلم؛ الضياء، 117/17 - 118، وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان، أحمد الكندي؛ المصنّف، 16/24 - 17.
رواه الربيع.  (3)

=
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ثانياً: بيعتان في بيعة: وهو أن يقول البائع للمشــتري: قد بعتك ســلعتي هــذه بدينار نقدًا إلى 
شــهر، أو بدينار ونصف إلى أشــهر معلومة، فيتراضيان بذلك، وال يقطعان ثمناً معلوماً، وال يتفقان 

إلى أجل معلوم(1). وقد نهى ‰ عن بيعتين في بيعة(2).
ثالثاً: تلّقي األجالب: وهو أن يتلقى شخص أو أكثر طائفة من القادمين يحملون متاعاً لبيعه في 

السوق، فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد، ومعرفتهم بالسعر.
ومثله بيع الحاضر للبــادي: وهو أن يتلقى الرجل الحاضر الجلوبة مــن البادي، فيبيعها لها(3). 
وقد ورد النهي عنه ژ عــن تلقّي الجلب(4)، وقال: «ال يبيع حاضر لباٍد، دعوا الناس يرزق بعضهم 

من بعٍض»(5).
َوِإنَما نهى الشــارع عن هذه الصور وأضرابها لما فيها من التالعب بحركة السوق، وأكل أموال 

الناس بغير وجه حقّ، ولما تؤدي إليه من النزاع واالختالف نتيجة المكر والخداع.

رابعاً: بيع ما ليس عنده: وهو أن يسأل المشتري البائع شراء شيء وهو ليس في ملكه، فيبايعه 
بثمــن معروف، ويؤّكد عليه في الشــراء المنقطع، ثُم يمّر فيشــتري له من غيره بذلك الســعر، أو 

بدونه، أو بأكثر منه(6). وقد نهى ژ المرء عن بيع ما ليس عنده(7).

القاعدة الثانية: التأّكد من سالمة المكاييل والمقاييس، واالهتمام بضبطها؛ حفظاً للحقوق، 
ومنعاً عن الغّش(8).

وقد اهتّم الفقهاء بمسألة ضبط المكاييل واألوزان اهتماماً كبيرًا، وأفردوا لها أبواباً عديدة في 
مصنّفاتهم، تناولوا فيهــا المكاييــل واألوزان المتداولة في عصرهم، ومقدار ما يســاويه كلّ واحٍد 

منها، وناقشوا أهّم المسائل المتصلة بذلك(9).
د بن إبراهيم الكندي: «وينبغي للبائع أن يتبع كيل الناس  جاء في كتاب بيان الشرع للشيخ محم

ابن بركة؛ الجامع، 321/2 - 322.  (1)
رواه الترمذي.  (2)

ابن جعفــر؛ الجامع، 75/5، ابن بركة؛ الجامع، 322/2 - 322، البســيوي؛ الجامع، 8/4، العوتبــي؛ الضياء، 115/17 - 166،   (3)
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 191/42، 245، أحمد الكندي؛ المصنّف، 19/24 - 20.

رواه الربيع.  (4)
رواه الربيع ومسلم.  (5)

البسيوي؛ الجامع، 6/4 - 7، العوتبي؛ الضياء، 120/17، محمد الكندي؛ بيان الشرع، 181/42 - 183.  (6)
رواه الربيع.  (7)

البسيوي؛ الجامع، 29/4 - 30.  (8)
ينظر مثًال: محمد الكندي؛ بيان الشرع، 304/42 - 314، أحمد الكندي؛ المصنّف، 213/24 - 218.  (9)
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على الوفاء»(1)، ونقل عن الفقيه أبي محمد عثمان بن موســى(2) قوله: «ومــن أراد الدخول في البيع 
والشراء فالواجب عليه أن يعرف عيار األوزان»(3).

واشــترط الفقهاء على البائع أال يشتري أوزانه ومكاييله إال من الثقات، جاء في كتاب المصنّف 
للشــيخ أحمد بن عبد اهللا الكندي(4): «وشــراء األوزان ال يجوز إال من ثقة، ويكــون بائعها قد اتفق 
الناس على صّحة أوزانه»(5)، ويقول: «ومن اشــترى أوزاناً أو مكيــاًال من عند غير ثقة، فال يجوز له 
أن يزنها (لعله: يزن يها) وال يكيل حتى يعرف ذلك بميزان ثقات بمقاديره، إال أن يكون متعارفاً أن 

أوزانه ال تزيد وال تنقص»(6)
القاعدة الثالثة: الســـهولة واليسر في البيع والشـــراء ونحوهما من سائر ضروب التجارة، 

يقول ژ : «رحم اهللا عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى»(7).
فينبغي للبائع والمشتري كليهما التحلي باألخالق العالية الرفيعة، بل حتى بين التّجار أنفسهم، 
ينبغي أن يكونوا على درجة عالية من األخالق، وأن يحّب أحدهم ألخيه ما يحبّه لنفسه؛ إذ من شأن 

ذلك أن يدفع عجلة السوق إلى األمام، وتكون حركته سليمًة، ال يشوبها مكٌر، أو خداعٌ، أو خيانٌة.
وقد أّكد الفقهــاء على هذه المعاني فــي مؤلّفاتهم، ومن ذلك ما جاء في كتاب بيان الشــرع: 
«سألُت هاشــماً(8) عن رجٍل لقيني، فقال: لقيَت فالناً؟ فقلت: ما حاجتُك إليه؟ فقال الرجل: أريد أن 
أشــتري من عنده متاعاً، فقلُت له: أنا أعطيك ذلك المتاع، أو قلت له: إن أعطاك فالٌن وإال فارجع 

محمد الكندي؛ بيان الشرع، 305/42.  (1)
هو أبو محمد عثمان بن موســى بن محمد بن عثمان الجرمي (ت: ليلة الجمعة ربيع اآلخر 536هـ/نوفمبر 1141م): عالم فقيه؛   (2)
مــن محلة العقر من أعمال نزوى. من أهم آثاره: كتــاب «النيف» في األحكام. (ُيراجع: الســعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين 

اإلباضية ـ قسم المشرق 340/2 - 341).
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 310/42.  (3)

هو أبو بكر أحمد بن عبد اهللا بن موسى بن سليمان الكندي (ت: عشية االثنين في نصف ربيع الثاني 557هـ/3 إبريل 1162م):   (4)
فقيه وناظم للشعر؛ من بلدة ســمد من أعمال والية نزوى. أخذ العلم عن الشيخ أحمد بن محمد بن صالح الغالفقي النزوي، 
وأبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي غسان، وغيرهما. وله العديد من المؤلفات، منها: كتاب المصنف، يقع في واحد وأربعين 
جزءًا، والتخصيص، والتســهيل في الفرائض، وغيرها. (ُيراجع: الســعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 

.(42 - 37/1
أحمد الكندي؛ المصنف، 18/24.  (5)

أحمد الكندي؛ المصنف، 218/24.  (6)
رواه البخاري والترمذي.  (7)

هو أبو الوليد هاشــم بن غيالن الســيجاني (حي: 207هـ/822م): عالم فقيه، عاش في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث   (8)
الهجري؛ من بلدة ســيجا من أعمال سمائل. أخذ العلم عن بشير بن المنذر، وموســى بن أبي جابر، وغيرهما. وأخذ عنه ابنه 
محمد بن هاشــم، وأبو زياد الوضاح بن عقبة، وغيرهما. من آثاره العلمية: مجموعة رســائل، ومسائل في كتب األثر. (ُيراجع: 

السعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 281/3 - 283).
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إلّي حتى أعطيك أنا، فقال المشتري: إن كان عندك فهو أحّب إلّي، فاشتري منّي، هل علّي شيء إذا 
أخبرته أنه عندي، فلم يذهب إلى الرجل فالن الذي سأل عنه؟ قال: ال أحّب مثل هذا، وال تفعل مثل 

هذا، كما أنك ال تحّب أن يفعل بك ذلك»(1).
ا ينبغي أن يتحلّى به كلّ من البائع والمشــتري خصوصاً؛ التــورّع عن الحرام، والخوف من  َوِمم
ا تناقلته الشــفاه  الوقوع في أمٍر يوجب غضب اهللا وعقابــه، ولو كان أحدهما غافًال عن اآلخر، َوِمم
مة درويش بن جمعة المحروقي(2) اكتال يوماً بيده الكريمة  واألخبار في هذا الجانب أن الشــيخ العال
قمحاً من أحد التّجار، وعندما ذهب إلى منزله أحّس بشيء بين خاتمه وإصبعه التي عليها الخاتم، 
ا اكتاله واشتراه، أم لم  فأدار الخاتم، فإذا هي حبّة قمح واحدة، فبقي هنيهة يحاسب نفسه: أهي ِمم

تدخل في الشراء، وتعود إلى التاجر، فرّجح 5 أنها للتاجر، فأعادها إليه(3).
القاعدة الرابعة: إعطاء الســـوق حّقه؛ من غّض البصر، والبعد عن مخالطة الرجال للنســاء، 

وعدم رفع الصوت بالخصام واللجاج.
فينبغي للمــرأة عندما تخــرج من بيتها أن تخرج وهي ســاترة لجســدها، وتتجنــب االختالط 
بالرجال، جاء في كتاب المصنّف: «وينهى عن اجتماع النســاء على الشــراب، ومزاحمة الرجال في 
الطرق واألسواق»(4)، وجاء في موضع آخر: «ويمنع مزاحمة النساء للرجال، والوقوف في األسواق»(5).

وال يعني هذا بحــاٍل من األحوال أنّ المــرأة منهية عن العمل في الســوق إذا كانت الحاجة 
داعيــة إلى ذلك، وما دام ذلك في إطار الحشــمة والوقار، وحــدود األدب واألخالق، ففي كتاب 
المصنّف أيضاً: «في النســاء إذا كنّ يقعــدن على الطريق، ويعملن الضيــاع؛ مثل الغزل وغيره؟ 
قال: إذا كنّ يقعدن ويتبّرجن، وُخشــي منهنّ شيء من الريب؛ أُنِكر عليهنّ، وإذا أُِمن عليهنّ ذلك 

لم ُينكَر عليهنّ»(6).

محمد الكندي؛ بيان الشرع، 241/42.  (1)
هو الشــيخ درويش بن جمعة بن عمر المحروقي (و: 1020هـ/1611م ـ ت: 19من ذي الحجة 1086هـ/5 مارس 1676م): عالم   (2)
فقيه، ووال قاض، وناظم للشــعر؛ من بلدة الروغة من أعمال أدم. أخذ العلم عن الشــيخ صالح بن ســعيد الزاملي، والشيخ 
مسعود بن رمضان النبهاني، وغيرهما. تولى الوالية والقضاء على أدم لإلمام سلطان بن سيف بن مالك. كان مشهورًا بالزهد 
والــورع، حتى اشــتهر بلقب الزاهد. لــه عدة مؤلفات، منهــا: جامع التبيان الجامــع لألحكام واألديان، وكتــاب الدالئل على 
اللوازم والوســائل، وكتاب الفكر واالعتبار، وغيرها. (ُيراجع: الســعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قســم المشــرق 

.(218 - 214/1
المحروقــي؛ عبد اهللا بن ســلطان؛ ترجمة للشــيخ درويش بن جمعة المحروقــي (مطبوعة أّول كتاب الدالئــل)، ص 4؛ المطابع   (3)

الذهبية ـ سلطنة ُعمان.
أحمد الكندي؛ المصنف، 33/12.  (4)
أحمد الكندي؛ المصنف، 34/12.  (5)
أحمد الكندي؛ المصنف، 32/12.  (6)
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وعلى هذا فعمل المرأة ِإنَما يكون في المكان الالئق بها، الحافظ لكرامتها، ال أن تكون مبتذلة، 
تحوم حولها الذئاب.

ومع األمر بغّض البصر، وعدم اختالط الرجال بالنســاء؛ فإنه يؤمر كلّ من يتعامل في الســوق 
ـه «ليس بفّظ،  بغــّض الصوت، وعدم الســخب والمماكســة والصيــاح، فقد كان مــن صفته ژ أَنـ
وال غليظ، وال سّخاب في األسواق، وال يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر». وجاء في كتاب بيان 
الشــرع: «رجٌل أراد متاعاً، فجعل يماكس البائع، وقال: ينبغي لك أن تعطي هذا المتاع بهذا السعر، 

فإذا علم المشتري أنه يساوي أكثر فال ينبغي أن يتكلّم بهذا»(1).

القاعدة الخامســـة: تجّنب األيمان الكاذبة، فال يعمد البائع إلى ترويج ســلعته بالحلف الكاذب، 
وإنما يبيع ويشتري معتمدًا على الثقة واإلخالص، يقول الرسول ژ : «الحلف منفقة(2) للسلعة، ممحقة 
للبركة»(3)، يقول ابن بركة(4): «فلو لم يكن من اليمين الفاجرة خاصة إال محو البركة في العاجلة لكان 
ذلك ردعاً لهــم عن الحلف بالباطل، فكيف وقد توّعد اهللا عليها بأليم العقاب في اآلخرة؟! فمن أنقص 

عقًال ممن اجترأ على يمين فاجرة ليكسب بها ماالً في العاجلة، فُحِرم عاجلته، وخسر آخرته!!»(5).

القاعدة السادســـة: الصدق والبيان وعـــدم الكتمان في المعامـــالت التجارية، فقد جاء في 
الحديث عنه ژ : «ال يحّل لمســـلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيـــب إال بّينه له»، وجاء عنه ژ : 

«التاجر الصدوق األمين مع النبيين والصّديقين والشهداء».
والتزام الصدق ال يقتصر على جانب التاجر فقط، بل المشــتري مأموٌر أيضاً بالصدق والنصح 
لصاحب الســلعة، جاء في بيان الشــرع: «إذا أردت أن تشتري ســلعة، وأنت فيها أبصر من صاحب 
السلعة، وليس صاحب السلعة تاجرًا، أو ســاومك وتعلم أنه أكثر ثمناً مما ساومك؛ فانصح له، فإن 
ذلك من مروءة اإلسالم؛ لقول جرير بن عبد اهللا البجلي أَنه قال: بايعني رسول اهللا ژ على السمع 

والطاعة والنصيحة لكلّ مسلم»(6).

محمد الكندي؛ بيان الشرع، 240/42.  (1)
أي مظنّة لنفاقها.  (2)

رواه مسلم وأبو داود.  (3)
هو أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن بركة السليمي البهلوي (و: ~ بين 296 و 300هـ/909 - 913م ـ ت: بين 342 و 355هـ/953   (4)
و 966م): عالم فقيه، ومحقق أصولي، عاش في القرن الرابع الهجري. أخذ العلم عن أبي مالك غســان بن محمد الصالني، 
وأبي يحيى مهنا بن يحيى، وغيرهما. وأخذ عنه أبو الحسن علي بن محمد البسيوي، ومحمد بن أحمد بن خالد، وغيرهما. من 
آثاره العلمية: كتاب الجامع، ورســالة التعارف، وغيرها. (ُيراجع: السعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 

.(298 - 291/2
ابن بركة؛ الجامع، 320/2.  (5)

محمد الكندي؛ بيان الشرع، 179/42.  (6)
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القاعدة السابعة: اجتناب كّل صور الغّش، والخداع، والغبن، والتدليس، والمغاالة في الربح 
الفاحش، ورد عنه ژ أنــه مّر على صبرة(1) طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بلًال، فقال: «ما 
هذا يا صاحب الطعام؟»، قال: أصابته الســماء يا رســول اهللا، قال: «أفال جعلته فوق الطعام كي 

يراه الناس؟ من غّشنا فليس منا»(2).
وقد تناول الفقهاء في مؤلّفاتهم العديد من صور الغــّش والخداع، وأفردوا أبواباً لبيان العيوب 

التي ترّد بها السلع(3)، ومن صور الغّش والخداع:

المثال األّول: الذّم عند الشراء والمدح عند البيع، فهذا من الغرر والخداع، وصاحبه ضامنٌ، 
وهو من الهالكيــن إن مات على ذلك(4)، جاء في جامع ابن جعفر: «أمــا من مدح عند البيع، أو ذمّ 
عند الشــراء، والذي يحين دابته لترى ذات لبــن كثير؛ فهذا مما جاء فيه النهــي، وهو من الغرر، 
وأقول بغير حفظ على ســبيل المذاكرة أنه ضامن لما زاد على ثمنه فــي األصل»(5)، وجاء في كتاب 
المصنّف: «ومن كذب في البيع فربح، ثم ندم وتاب؟ قال أبو عبد اهللا نصر(6): ينبغي له أن يرّد على 
أربابه ما ربح، فإن لم يجدهم تصّدق به على الفقراء، وإن لم يتصّدق ولم يعلم أنه ينبغي ذلك فال 

يسعه جهل ذلك وهو من الهالكين»(7).

وينبغي لمن شــارك قوماً هذا شأنهم، فعلم بحالهم، أن ال يأخذ إال رأس ماله، ويروى في ذلك 
عن أبي عبيدة عبد اهللا بن القاســم(8) أَنه «شارك قوماً في متاع اشتروه، فذّموا حين اشتروا، ومدحوا 
حين باعوا، فربحوا شــيئاً كثيرًا، فقال: ما هذا؟ قالوا: عمل التجارة، فقــال: رّدوا علّي رأس المال، 

ولم يأخذ الربح»(9).

أي: الكومة المجموعة من الطعام.  (1)
رواه مسلم والترمذي.  (2)

ينظر مثًال: محمد الكندي؛ بيان الشرع، 333/44 - 371، أحمد الكندي؛ المصنّف، 98/24 - 103.  (3)
ابن جعفر؛ الجامع، 74/5 - 75، 147، البســيوي؛ الجامع، 30/4، محمد الكندي؛ بيان الشرع، 192/42، 240، أحمد الكندي؛   (4)

المصنّف، 17/24 - 18.
ابن جعفر؛ الجامع، 75/5.  (5)

هو أبو عبد اهللا نصر بن ســليمان الخراساني (ق 2هـ/8م): فقيه؛ من خراسان. له مســائل في األثر. (ُيراجع: السعدي؛ معجم   (6)
الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 274/3 - 275).

أحمد الكندي؛ المصنّف، 18/24.  (7)
هو أبو عبيدة عبد اهللا بن القاســم (حــي: 171هـ/787م): عالم فقيه، وتاجر ثري، عاش في القــرن الثاني الهجري؛ من بلدة   (8)
بسيا من أعمال بهال من ُعمان. سافر إلى البصرة، وأخذ العلم عن اإلمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، والربيع بن حبيب، 
وأخذ عنه مســعـدة. وكان أحد التجار الذين كانوا يرحلون من ُعمان إلى البصرة وبالد الصين وغيرها من البلدان، وكان ذا 

ثروة واسعة. (ُيراجع: السعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 284/2 - 285).
ابن جعفر؛ الجامع، 147/5، العوتبي؛ الضياء، 22/17، محمد الكندي؛ بيان الشرع، 270/42.  (9)
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المثال الثاني: الغْبن، وهــو أن يكون أحد البدلين في عقد المعاوضــة غير مكافئ لآلخر في 
القيمة عند التعاقد، ويقصد به فــي هذا الباب الغْبن الفاحش، وهو الذي لم تجِر عادة الناس على 

التغابن بمثله في الغالب(1).
وُيعتبر الغْبن الفاحش من قبيل الغبش الذي ورد النهــي عنه مطلقاً، وكان الفقهاء ينهون عنه، 

ويحرصون بأنفسهم على اجتنابه، ومن ذلك:
أوًال: روى أبو ســفيان محبوب بن الرحيــل(2) فقال: خرج أبو عبيدة(3) ذات مّرة حاّجاً مع ســابق 
العّطار، فبينما هما نازالن في بعض المنازل إذ وقفت عليهما أعرابية بلبن وســمن وجدي، فاشتراها 
سابق بقارورة خلوق وقالدة، فجاء باللبن إلى أبي عبيدة، فقال: أخر عنّا لبنك يا سابق، قال: ِلَم يا 
أبا عبيدة؟ قال: ويحك يا ســابق، كم ثمن القالدة؟ قال: دانق أو نحوه، قــال: فكم ثمن القارورة؟ 
قال: دانق أو نحوه، قال: ويحك، فإن الغْبن للعشرة اثنان، أو خمسة للعشرة، وللدرهم درهم، ولعلّه 
واهللا أعلم أنه أراد ما ثمنه درهم تبيعه بدرهمين، يعني الثلث أو الســدس أو النصف، قال له: وأما 
مثل هذا فال، فأرسل سابق إلى األعرابية، فقال لها أبو عبيدة: كم ثمن اللبن عندكم؟ قالت: ال ثمن 
له عندنا، قال: وكم ثمن الســمن؟ قالت: درهمان، قال: فكم ثمن الجدي؟ قالت: درهمان، فأخرج 

سابق أربعة دراهم، فدفعها إليها، فقال أبو عبيدة: هلّم اآلن لبنك يا سابق(4).
 ه سأل الربيع(5) فقال: رجٌل سوقيثانياً: جاء في بيان الشــرع: «وبلغني عن بعض أهل البصرة أَن

مجهول؛ مجموع جوابات أبي الحواري (المطبوع باسم جامع أبي الحواري) 121/2 - 122، وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان،   (1)
العوتبي؛ الضياء، 167/17 - 169، محمد الكندي؛ بيان الشرع، 326/44 - 330، أحمد الكندي؛ المصنّف، 105/24 - 107.

هو أبو ســفيان محبوب بن الرحيل المخزومي (ت: بين 192 - 207هـ/808 - 822م): عالم فقيه، عاش في القرن الثالث الهجري.   (2)
ولد في البصرة، وأخــذ العلم عن الربيع بن حبيب، وغيره، وأخذ عنه ابنه محمد بن محبــوب، وأبو صفرة عبد الملك بن صفرة، 
وغيرهما. انتقلت إليه رئاسة المذهب اإلباضي بعد وفاة أبي أيوب وائل بن أيوب. من آثاره العلمية: مجموعة من الرسائل واألجوبة، 

وكتاب في أخبار أهل الدعوة، وغيرها. (ُيراجع: السعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 35/3 - 40).
هــو أبو عبيدة مســلم ابن أبي كريمة التميمــي (و: ~ 45هـ/665م ـ ت: ~ 145هـ/762م): أحد كبــار أئمة المذهب اإلباضي   (3)
األوائل، ولد في البصرة، وأخذ عن صحار بن العباس، واإلمام جابر بن زيد، وغيرهما، أخذ عنه الربيع بن حبيب، وأبو حمزة 
المختار بن عــوف، وغيرهما. تولى إمامة المذهب اإلباضــي بعد اإلمام جابر بن زيد. من آثاره العلمية: رســائله إلى الدعاة 
واألئمــة في المناطق البعيدة، ومســائل عديدة في كتب األثر. (ُيراجع: الســعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قســم 

المشرق 191/3 - 199).
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 326/44.  (4)

هــو أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي (ت: بيــن 175هـ و 180هـ/791 - 796م): محّدث فقيه، وإمام عالم، عاش   (5)
فــي آخر القرن األول، والقــرن الثاني الهجري. ولد في غضفــان، ورحل إلى البصرة، وأخذ عن جابر بــن زيد، وأبي عبيدة 
مســلم، وغيرهم. وأخذ عنه بشــير بن المنذر، وموســى بن أبي جابر، وغيرهمــا. وتولى قيادة أهل الدعــوة بعد وفاة زعيمهم 
وشــيخهم أبي عبيدة مســلم بن أبي كريمة. من آثاره العلمية: كتابه المســند في الحديث، وعدد مــن الروايات في العقيدة، 

وغيرها. (ُيراجع: السعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 235/1 - 248).
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جاءني بثوب يسوى عشرين درهماً، فاشتريته بعشرة دراهم؟ قال الربيع: ال يشتريه(1)، قال الرجل: يا 
أبا عمرو، أو ليس قد أحلّ اهللا البيع، وحّرم الربا؟! قال الربيع: إنه ال بصر له»(2).

المثال الثالث: الغّش فـــي النقود؛ إذ يعمد البعض إلــى إصدار نقوٍد مزّيفة شــبيهة بالنقود 
الصحيحة، وهذا ال يصّح؛ لقوله ژ : «من غّشـــنا فليس مّنا»(3)، ثم إن في ذلك إفســادًا للنقود، 

وإضرارًا بذوي الحقوق، وغير ذلك من المفاسد.
وقد ناقش الفقهاء في مؤلّفاتهم مســألة المغشــوش من النقود، وأفرد له بعضهم أبواباً تفّصل 
أهّم المســائل المتصلة به، ورأوا وضع العقوبات لكلّ من يقدم على هذا العمل الشنيع(4)، يقول ابن 
بركــة: «ولإلمام أن يمنع من عمل المغشــوش مــن الدراهم وغيرهــا... وله أن يزجــر عن ذلك، 

ا هم عليه من الفعل»(5). ويعاقبهم عليه بما يراه أرحم لهم، وأدعاهم إلى التوبة ِمم
القاعدة الثامنة: اجتناب كّل ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل: وقد ورد النهي عنه في 
العديد من األدلّة، مــن ذلك قوله تعالــى: ﴿ 9 : ; > = < ? 

@ G F E D C B A ﴾ [النساء: 29].

وصور أكل أموال الناس بالباطل عديدة، وقد حّرمها اإلسالم تحريماً قاطعاً، منها:
أّوًال: الربا بجميع أشكاله، وهو من أكبر الكبائر، وحّرمه اهللا ورسوله، يقول سبحانه: ﴿ 7 
8 9 : ; ﴾ [البقــرة: 275]، ويقــول ژ : «لعن اهللا آكل الربا وموكله وكاتبه وشـــاهديه، 

وقال: هم سواء»(6).
وقد أطال الفقهاء الحديث عن الربــا في مصنّفاتهم؛ نظرًا ِلخطره وكثــرة صوَِره، فأفردوا له 

العديد من األبواب، وتناولوا الصور التي يأتي عليها(7).
جاء في بيان الشرع: «وأما الذي ذكر اهللا من أكل الربا أضعافاً مضاعفة فذلك الرجل يبيع من 
الرجل بيعاً إلى أجل، فإذا جاء األجل قال المبتاع للبائع: ال أجد ما أعطيكه، ولكن أخر علّي وأزيدك 
على الذي لك علي، فيؤخره عليه، أو رجل ســلف ماالً على أن يعطيه في كلّ شــهر دينارًا أو أقلّ أو 

الصواب: ال تشتِره. لعلّ   (1)
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 329/44.  (2)

رواه الربيع.  (3)
ُينظر مثًال: محمد الكندي؛ بيان الشرع، 138/29؛ 387/70، أحمد الكندي؛ المصنّف، 38/12 - 39.  (4)

محمد الكندي؛ بيان الشرع، 64/29.  (5)
رواه البخاري ومسلم.  (6)

ابــن بركة؛ الجامع، 318/2 - 321، البســيوي؛ الجامــع، 69/4 - 75، العوتبي؛ الضيــاء، 321/17 - 329، محمد الكندي؛ بيان   (7)
الشرع، 147/42 - 153، أحمد الكندي؛ المصنّف، 32/24.
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ا يهلك  أكثر، ورأس ماله قائم، ورجٌل اشــترى دابة بدابتين، أو ثوباً بثوبين نسيئة، فهذا وأشباهه ِمم
به من عمل به متعّمدًا كان أو جاهًال»(1).

ثانياً: االحتكار، وهو حبس ما يحتاج إليه الناس من الســلع والمنافع عن البيع والتداول بقصد 
ارتفاع سعرها، وقد ورد النهي عنه في قوله عليه الصالة والسالم: «ال يحتكر إال خاطئ»(2).

وتناول الفقهاء االحتكار، وفيما يكون، والمسائل المتصلة به(3).
القاعدة التاســـعة: تطهير السوق من أن يباع فيه شـــيء من المحّرمات؛ كالخمر والمالهي 
الممنوعة، وغيرها: يقول أبو الحســن البسيوي: «وقد نهى المســلمون عن بيع األنبذة في األسواق، 

وعن بيع الخمر، وأن يجلب إلى بالد المسلمين»(4).
القاعدة العاشرة: اجتناب التعامل بالبيوع المشتملة على الغرر(5) والجهالة؛ ِلما جاء عنه ژ 

من النهي عن بيع الغرر(6).
ووجوه الغرر في البيــوع كثيرة، جاء في كتاب المصنّف: «ثبت أن رســول اهللا ژ نهى عن بيع 
الغرر، [وهو] يدخل في أبواب من البيوع، وكذلك كلّ بيع عقده المتبايعان بينهما على شــيء مجهول 

عند البائع والمشتري، أو عند أحدهما»(7).
ومن البيوع التي يشتملها الغرر، وهي منهي عنها:

بيع المعدوم أو المجهول: كبيع المالقيح(8)، والمضامين(9)، وَحَبل اْلَحَبلة(10).أ ـ  
بيع ما ال ُيقدر على تســـليمه: يقــول صاحب المصنّــف: «وأما ما ال يقــدر عليه البائع ب ـ  

والمشــتري، أو أحدهما من ذلك كلّه؛ فالبيع فيه باطــٌل إذا كان خارجاً من األيدي؛ مثل 
العبد اآلبق، والحمار النافر، والجمل الشارد»(11).

محمد الكندي؛ بيان الشرع، 151/42.  (1)
رواه مسلم وأبو داود.  (2)

ابــن جعفر؛ الجامع، 316/5 - 321، العوتبــي؛ الضياء، 27/17، محمد الكندي؛ بيان الشــرع، 193/42 - 194، أحمد الكندي؛   (3)
المصنّف، 34/12.

البسيوي؛ الجامع، 97/4.  (4)
يشمل الجهل بالمبيع، أو ثمنه، أو سالمته، أو أجله.  (5)

رواه مسلم والترمذي.  (6)
أحمد الكندي؛ المصنّف، 33/24.  (7)

هو ما في ظهور الفحول.  (8)
هو ما في بطون اإلناث.  (9)

هو حبل ما في بطن الناقة.  (10)
أحمد الكندي؛ المصنّف، 34/24.  (11)
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القاعدة الحادية عشرة: اجتناب بيع كّل ما فيه خصومة كالمغصوب، والمسروق، ونحوهما(1)؛ 
لقوله ژ : «ال يحّل المرئ من مال أخيه إال ما طابت به نفسه»(2).

فاإلسالم ال يرضى إال الطيّب من المال، بينما المغصوب والمسروق على خالف ذلك، ثم 
إنهما ال ُيوِرثان إال العداوة والتشــاحن بين الناس، واإلسالم يحرص على إقامة المجتمع الذي 

تسوده المحبّة والوئام.
وقد قــّرر الفقهاء أنّ بيع المغصــوب ال يثبت(3)، بل إنهــم قّرروا عدم جواز القعود في الســوق 
المغتصــب حتى ولو كان لمجّرد الحديث، فـ«عن الشــيخ أبي الحســن البســياني(4)، قلت: الســوق 
المغتصــب هل يجوز القعود فيه، أو في دّكان من دكاكينه للحديث؟ قال: ال، قلت: وال يشــتري ممن 

جالس فيه؟ قال: قد كره ذلك من كرهه. ولم يَر ذلك لمن رأى أنه قد صوّب فعلهم»(5).
القاعدة الثانية عشرة: التعامل في الســـوق مبني على التيسير والتوسعة على الناس ما لم 

يتبّين أن تلك المعاملة بعينها حرام، فاألصل في األشياء الحليّة إال إذا ثبت دليٌل يحّرمها.
من ذلك جواز الشــراء من عند الجبابرة الذين اختلط مــا غصبوه بما يملكونه، فصار 
الشــرع: «وسألته عن رجٍل  بيان  واحدًا، ال يتميّز ما يملكونه عن غيره(6)، جاء في كتاب  ماالً 
دخل األســواق ليشــتري طعاماً، والبلد الذي فيه ذلك السوق فيه ســلطاٌن جائٌر، قد غصب 
الناس أموالهم، وصفّى منها ماالً كثيرًا، وفيها أموالٌ أخرى للناس تباع في األسواق، وصوافي 
تباع في السوق إال إنه ال يعرف الصافية بعينها، وال عند تاجر معروف، فإن  الســلطان أيضاً 
ســأل أحدًا خاف العقوبة، وإن اشــترى وســكت خاف أن يشــتري من الصافيــة التي صفّى 
الســلطان، كيف القول في ذلــك؟ قال: ليس على النــاس أن يتنكّبوا األســواق من أجل ما 
أن  ما اشتروه حراٌم،  أنّ  يعلموا  الســوق حاجتهم ما لم  ال يعلمون، وال يسألون، ويشترون من 

يخبرهم من يثقون به»(7).

محمد الكندي؛ بيان الشرع، 264/42 - 266.  (1)
رواه أحمد والدارقطني.  (2)

العوتبي؛ الضياء، 300/17 - 301، محمد الكندي؛ بيان الشرع، 266/42.  (3)
هو أبو الحســن علي بن محمد بن علي البســيوي (حي: 364هـ/975م): عالم فقيه، عاش في القرن الرابع الهجري؛ من بلدة   (4)
بســيا من أعمال والية بهال. ودرس عند أبي محمد عبد اهللا بن محمد بن بركة. مــن آثاره العلمية: كتابه الجامع، والمختصر، 

وغيرهما. (ُيراجع: السعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 235/1 - 248).
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 263/42.  (5)

ابن جعفــر؛ الجامع، 93/5 - 94، العوتبي؛ الضيــاء، 297/17 - 301، محمد الكندي؛ بيان الشــرع، 242/42، أحمد الكندي؛   (6)
المصنّف، 85/24 - 92، الصائغي؛ سالم بن سعيد؛ لباب اآلثار 288/9 - 289؛ وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان.

محمد الكندي؛ بيان الشرع، 242/42.  (7)



أ. فهد بن علي بن هاشل السعدي 723فقه األسواق في الكتب التراثية

القاعدة الثالثة عشـــرة: حرية التعامل في الســـوق مكفولـــة للجميع؛ ســواء كان البائع أو 
المشتري مسلماً أو كافرًا؛ بشرط عدم التعامل بالحرام.

جــاء في كتاب المصنّف: «اتفق العلمــاء أن حكم المبايعات جائزة مــن كلّ البيوع من عند كلّ 
مسلم بار أو فاجر، كافر أو مشرك فيما يجوز من البيوع من األسواق أو غيرها»(1).

وقد حفظ الشرع الحنيف حقوق كلّ من البائع والمشتري، فلم يحاِب طرفاً على آخر، ومن أمثلة ذلك:
أّوًال: التســـعير: هو أن يأمر الحاكم أو نائبه أهل الســوق أن ال يبيعوا أمتعتهم ِإال بسعر كذا، 

فيُمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة.
فالتســعير في أصله غير جائز؛ ِإال إنه يجوز في حال الضــرورة، وإذا بلغ الناس حال الضرورة 
من الحاجة إلى الطعام، فيجوز للحاكم أن يأخذ أصحــاب الطعام ببيع ما في أيديهم بالثمن الذي 

يكون عدالً من قيمته، ويجبرهم على ذلك(2)، وبهذا التدبير ُتراعى حقوق البائع والمشتري معاً.
ر عليهم األســواق، فامتنــع، فقال  واألصــل في عدم جــواز التســعير أنــه ُســئل ژ أن يســع
رســول اهللا ژ : «القابض الباسط هو المسعر، ولكن ســـلوا اهللا»(3)، َوِإنَما جاز في حال الضرورة 

للحاجة الداعية إلى ذلك، ويجوز في االضطرار ما ال يجوز في االختيار.
ثانياً: الخيار في البيع: وذلك أن األصل في البيع أن يكون الزماً، ولكن قد توجد من الظروف 
واألحوال عند المشــتري ما يجعله محتاجاً إلى فترة زمنية يتخيّر فيها قبض المبيع أو رّده، وفي هذا 
حفٌظ لحقّ كلّ من البائع والمشتري؛ إذ لو كان البيع الزماً، ولم يكن هنالك خيار محدود زمنياً في 
البيع؛ لرّبما وقع ضرٌر على المشــتري من جّراء ذلك، وفي نفس الوقت لو كان الخيار مفتوحاً لوقع 

ضرٌر على البائع نتيجة ذلك، واإلسالم قد راعى الجانبين.
وقد ناقش الفقهاء الخيار في البيع ومدته، والمســائل المتصلة به؛ قطعاً للتنازع، وحفظاً لحقّ 

كلّ من البائع والمشتري(4).
القاعدة الرابعة عشـــرة: الوفاء بالعقـــود والعهود وااللتزامات بيـــن الطرفين(5)، يقول 4 : 
̂ ﴾ [المائــدة: 1]، فالوفــاء بالعقــد عنــواٌن لألمانــة، ودليٌل على   ] \ [ Z ﴿

أحمد الكندي؛ المصنّف، 17/18 - 18؛ 93/24.  (1)
ابن بركة؛ الجامــع، 604/2، العوتبي؛ الضيــاء، 311/17، محمد الكندي؛ بيان الشــرع، 262/42، أحمد الكندي؛ المصنّف،   (2)

.37 - 36/12
رواه الربيع.  (3)

ُينظر مثًال: محمد الكندي؛ بيان الشرع، 294/42 - 201، أحمد الكندي؛ المصنّف، 160/24 - 171.  (4)
ابن جعفر؛ الجامع، 34/5.  (5)
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الصدق؛ بخالف نقض العقود، فهو عالمة من عالمات الخيانة والغدر اللذين ُيفِقدان الثقة، وينزعان 
األمانة من نفوس الناس.

القاعدة الخامسة عشرة: توثيق العقود الشهادة؛ اتقاء للشبهات، وحفظاً لقيمة العقد؛ خصوصاً 
إذا كان العقد ذا قيمة بالغًة، يقول سبحانه: ﴿ º « ¼ ﴾ [البقرة: 282].

القاعدة السادســـة عشـــرة: أن يكون التاجر ذا علمٍ وفقٍه بأصول التجـــارة ومبادئها، وأمور 
الحالل والحرام، فقد جاء عنه ژ : «ال يبع في سوقنا إال من تفّقه في الدين»(1).

ــيَر فــي هذا الجانب أنّ اإلمام أفلح اســتأذن أباه اإلمــام عبد الوهاب بن  ا تورده كتب الس َوِمم
عبد الرحٰمن بن رســتم(2) في التجارة، فقال له: «تعلّم ثُم أخبرني»، فلما عزم على السفر، وأحضر 
ركابه؛ أخبر أباه، فعرض عليه ثالثمائة مســألة في البيع والشراء، وقال له: «إن أجبتني عنها أذنت 
لك»، فأجاب اإلمام أفلح على مائتين وســبع وتسعين مسألة، وترّدد في ثالٍث، ثم أجاب عنها، فقال 

له أبوه: «تأّخر يا بنّي عن التجارة، ال تطعمنا الحرام»(3).
ومع األمر بتفقّه التاجر بأمور الحالل والحرام؛ فإنه مأموٌر بأن يسأل العلماء فيما ال يعرفه حتى 
ال يقع فيما حّرم اهللا، وكتب األثر مليئٌة بأسئلة المعامالت التي توّجه بها أصحابها إلى أهل العلم(4)، 

ومنها ما يعّد ضمن المسائل الدقيقة التي تدلّ على تبّصٍر وتورّع عن الحرام.
القاعدة السابعة عشــــرة: المحافظة على أمن األســــواق من أّي اعتداء؛ حفظاً ألموال 

الناس وأرواحهم.
ولهذا فقد ورد األمر عنه ژ بحفظ اإلنســان لسالحه من أن يصيب به أحدًا في السوق، يقول 
عليه الصالة والسالم: «إذا مّر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا، ومعه نبٌل فليمسك على نصلها، 

أو قال: فليقبض بكّفه أن يصيب أحداً من المسلمين منها شيء»(5).
جاء في كتب األثر عن الشيخ محمد بن عبد السالم(6): «نادى المنادي في سوق نزوى، في زمن 

رواه الترمذي.  (1)
األب وابنه والجّد كلهم أئمة للدولة الرستمية اإلباضية بالمغرب في القرن الثاني الهجري.  (2)

الحارثي؛ ســعيد بن حمد؛ غرس الصواب في قلوب األحباب، ص 271؛ مكتبة الضامري للنشر والتوزيع؛ السيب ـ سلطنة ُعمان؛   (3)
الطبعة الثالثة؛ 1421هـ/2000م.

انظر مثًال: محمد الكندي؛ بيان الشرع، 252/42، 253، 255.  (4)
رواه البخاري ومسلم.  (5)

هو الشــيخ محمد بن عبد الســالم بن محمد (ق 9 - 10هـ/15 - 16م): فقيه ناظم للشــعر، عاش في آخــر النصف الثاني من   (6)
القرن التاسع، والنصف األول من القرن العاشر الهجري؛ من والية نزوى. أخذ العلم عن والده الشيخ عبد السالم بن محمد، 
والشيخ صالح بن وضاح، وغيرهما. من آثاره العلمية: زيادات على كتاب بيان الشرع، والعديد من الجوابات. (ُيراجع: السعدي؛ 

معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 126/3 - 127).
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اإلمام عمر بن الخطاب 5 وكان ذلك في سنة (886هـ): أن ال يحمل السالح ِإال معهود في البالد 
والسوق، وكان الشراة يزجرون من حمل السالح شاهرًا»(1).

وألجل المحافظة على الســوق وممتلكاته كان هنالك حــّراس يحفظونه من اعتداءات اللصوص، 
وغيرهم(2).

القاعدة الثامنة عشرة: المحافظة على نظافة السوق، فال يجوز تلويثها بما قد يكون سبباً في 
تعطيل حركة السير، ومصدرًا للروائح الكريهة المؤذية فيها.

ولهذا فقــد قّرر الفقهاء عــدم جواز قضاء اإلنســان لحاجتــه في أماكن جلــوس الناس، 
وطرقهم، وأسواقهم.

القاعدة التاســـعة عشـــرة: الحرص على دقة المعامـــالت التجارية؛ ألنّ النــزاع والخالف، 
والخديعة والمكر إنما تأتي غالباً من ضبابية المعاملة، وعدم وضوحها.

ومن ذلك مثــًال: الحرص على دقة األلفاظ؛ ألن حكم المعاملــة إنما هو أثر أللفاظ وصورة 
العقد، ولهذا كان ينبغي لكلّ من البائع والمشتري أن تكون ألفاظهما واضحة دقيقة في العقد(3)، 
ـ : عن رجل يبيع  جاء في كتاب بيان الشرع: «جواب من أبي الحواري 5 (4) سألت ـ رحمك اهللا 
بضاعة له ســمكاً أو غيره، كلّ ســمكة بدرهم نقدًا أو أجل، ثُم جاء إليه رجٌل، فقال له: أعطني 
سمكة، فأعطاه الرجل سمكة، فظنّ الرجل أَنه يأخذ منه كما يأخذ الناس حتى يعطي، فلما طلب 
الثمن؛ قــال الرجل: ِإنَما قلت لك أعطني، ولم أقل بايعني؛ فعلــى ما وصفت فإذا لم يكن تفّرقا 
على ثمن معلوم فعليه أن يرّد عليه ســمكة مثل ســمكته أو قيمتها، وســواء ذلك قال له بايعني أو 
أعطني، والقول قول الغارم في قيمة الســمكة مع يمينه، وكذلك إن أتى بســمكة فقال: هذه مثل 

سمكته، فالقول قوله مع يمينه»(5).
القاعدة العشرون: استكمال المعاملة التجارية ألركانها وشروطها؛ حفظاً لحقوق الناس، وبعدًا 

عن الخالف والنزاع.

أحمد الكندي؛ المصنّف، 39/12.  (1)
الصائغي؛ لباب اآلثار 157/9.  (2)

محمد الكندي؛ بيان الشرع، 181/42، 224 - 225، أحمد الكندي؛ المصنّف، 7/24 - 11.  (3)
هو أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان (ت: أول ق 4هـ/10م): عالم فقيه، وتقّي ورع، عاش في القرن الثالث الهجري،   (4)
وأدرك القــرن الرابــع الهجري؛ من قرية تنــوف من أعمال والية نــزوى. وأخذ العلم عــن محمد بن محبــوب، وأبي المؤثر 
الصلت بن خميس، وغيرهما. وأخذ عنه أبو الحســن محمد بن الحسن، ومحمد بن روح بن عربي، وغيرهما. من آثاره العلمية: 

كتابه الجامع، وعدٌد من السير، وغيرها. (ُيراجع: السعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية ـ قسم المشرق 66/3 - 70).
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 224/42 - 225.  (5)
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وقد أفاض الفقهاء في الحديث عن أركان العقود التجارية، وشــروط كلّ ركن، وبحثوا حكم كلّ 
معاملة يتخلّف عنها ركن من هذه األركان، أو شرٌط من هذه الشروط.

القاعدة الحادية والعشـــرون: منع األئمـــة والوالة والقضاة وأصحـــاب المناصب العليا من 
االشتغال بالتجارة؛ مخافة االستغالل، وتضييع مصالح الناس(1).

جاء في كتاب بيان الشرع: «وال يشتري إماٌم، وال قاٍض، وال واٍل بنفسه، ولكن يأمر من يشتري له 
من غير أن ُيعِلَم البائَع لمن يشتري، وكذلك إن باعوا هم شيئاً ُيباع لهم، وال ُيعلَم أنه ُيباع لهم»(2).

القاعدة الثانية والعشرون: مراقبة الدولة للسوق المتمّثل في (نظام الحسبة)، والحسبة في 
أبســط تعريفاتها: هي أمٌر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهٌي عــن المنكر إذا ظهر فعله، أو هي رقابة 
إدارية تقوم بها الدولة عن طريق موّظفين خاصين على نشــاط األفراد فــي مجال األخالق والدين 
واالقتصاد؛ تحقيقاً للعدالة والفضيلة وفقاً للمبادئ المقّررة في الشرع اإلسالمي واألعراف المألوفة 
في كلّ بيئة وزمن. وقد اشترط الفقهاء في هذا الموّظف أو المحتسب شروطاً عديدة، منها أن يكون 
رجًال حّرا مسلماً، من أهل الثقة واألمانة، عالماً فيما يأمر به وينهى عنه، أميناً غير متّهمٍ في دينه، 

ملتزماً بما يأمر وينهى(3).
ومراقبة المحتسب لألسواق تشمل العديد من األمور(4)، منها:

أوالً: مراقبة المكاييل والموازين.
ثانياً: المنع من الغّش في المعامالت.
ثالثاً: النظر في المعامالت المحّرمة.

رابعاً: المنع من االحتكار.
خامساً: منع اختالط الرجال بالنساء.

سادساً: منع حمل السالح في األسواق إال للمرّخص لهم.
سابعاً: منع بيع المحّرمات.

محمد الكندي؛ بيان الشرع، 8/28، 204 - 205، أحمد الكندي؛ المصنّف، 99/13.  (1)
محمد الكندي؛ بيان الشرع، 204/28.  (2)

الســالمي؛ عبد اهللا بن حميد؛ الحقّ الجلي في ســيرة الشــيخ صالح بن علــي (مطبوعة أول عين المصالح من أجوبة الشــيخ   (3)
الصالح)، ص 5؛ مكتبة الضامري للنشر والتوزيع؛ السيب ـ سلطنة ُعمان؛ الطبعة الثانية؛ 1414هـ/1993م.

مجهول؛ الجامــع، المفيد من جوابات أبي ســعيد 129/1؛ وزارة التــراث القومي والثقافــة، 1405هـ/1985م، أحمد الكندي؛   (4)
المصنّف، 31/12 - 39، الخراســيني؛ عبد اهللا بن محمد بن عامر؛ فواكه العلــوم في طاعة الحّي القيّوم 138/2 - 139، تحقيق 

وتعليق: محمد صالح ناصر ومهني بن عمر التيواجيني، خدمات اإلعالن السريع، مسقط، الطبعة األولى، 1415هـ/1994م.
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ويجوز للمحتســب اتخاذ كافة التدابيــر التي تحفظ الســوق من كلّ أنواع الغــّش والمعامالت 
المحّرمة؛ سواء بالضرب، أو الحبس، أو غير ذلك.

٭ ٭ ٭
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ـى بلغت فــي ظلّه أعلى درجــات التنظيم  أّوًال: اعتنــى اإلســالم بتنظيم األســواق وترتيبها حتـ
والتخطيط، وغدت وحدات نظامية يسودها العدل، ويعّمها الرخاء.

ثانياً: حفّزت األسواق الُعمانية عددًا كبيرًا من تجار العالم في ذلك الوقت إلى جلب بضائعهم 
لُعمان؛ نظرًا ِلما تمتّعت به من حركة اقتصادية دائبة، وعدٍل وأمٍن وسالم.

ثالثاً: اشــتهرت العديد مــن األســواق الُعمانية التي وصلت شــهرتها للعالم في فترة ســابقة؛ 
كصحار، ومسقط، وغيرهما.

رابعاً: كانت األســواق الُعمانية ذات طابــع حضارّي ُمميّز، يدلّ عليه تلــك القواعد التي تحكمه 
وتديــره، وتعمل علــى ضبطه مــن كلّ أنواع الغــّش والخداع والمكــر واألنانية، وتربطه بالشــريعة 

اإلسالمية الغّراء.
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أّوًال: الحاجة إلى جرد الكتب التراثية، واســتخراج مواّد العلوم المختلفة منها في كتب مستقلّة؛ 
بعد صياغتها صياغة عصرّية.

ثانياً: ضبط األسواق الحديثة بضوابط الشريعة اإلسالمية التي ال يأتيها الباطل، وهي تتناسب 
مع كلّ زماٍن ومكان.

ثالثاً: ضرورة اجتماع العلماء لمناقشة المسائل المستجّدة في األسواق اليوم؛ حتى يكون التّجار 
على بصيرة من أمرهم.

٭ ٭ ٭
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أحمد بن عبد اهللا بن موسى الكندي؛ المصنّف؛ وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان. ـ  1
أحمد بن يوسف الدرويش؛ أحكام السوق في اإلسالم؛ دار عالم الكتب للنشر والتوزيع؛  ـ  2

الرياض ـ السعودية؛ الطبعة األولى؛ 1409هـ/1989م.
سالم بن سعيد الصائغي؛ لباب اآلثار، وزارة التراث القومي والثقافة، 1405هـ/1985م. ـ  3
سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي؛ غرس الصواب في قلوب األحباب؛ مكتبة الضامري  ـ  4

للنشر والتوزيع؛ السيب ـ سلطنة ُعمان؛ الطبعة الثالثة؛ 1421هـ/2000م.
ســلمة بن مســلم بن إبراهيم العوتبي؛ الضياء 117/17 - 118، وزارة التراث والثقافة ـ  ـ  5

سلطنة ُعمان.
عبد اإلله المال وعزت كرار؛ النظام المالي واالقتصادي في اإلســالم ص 63؛ الناشر:  ـ  6

مؤسســة المختار للنشــر والتوزيع؛ القاهرة ـ مصر، دار المعالم الثقافية؛ األحســاء ـ 
السعودية؛ الطبعة األولى؛ 1424هـ/2003م.

عبد اهللا بن حميد بن ســلوم الســالمي؛ الحقّ الجلي في ســيرة الشــيخ صالح بن علي  ـ  7
(مطبوعــة أول عين المصالــح من أجوبة الشــيخ الصالــح)؛ مكتبة الضامري للنشــر 

والتوزيع؛ السيب ـ سلطنة ُعمان؛ الطبعة الثانية؛ 1414هـ/1993م.
عبد اهللا بن سلطان المحروقي؛ ترجمة للشيخ درويش بن جمعة المحروقي (مطبوعة أّول  ـ  8

كتاب الدالئل للشيخ درويش المحروقي)؛ المطابع الذهبية ـ سلطنة ُعمان.
عبد اهللا بن ســليمان الحارثي؛ ُعمان في عهد بني نبهان؛ الناشــر: جامعة السلطان قابوس/  ـ  9

مركز الدراسات الُعمانية؛ مسقط ـ سلطنة ُعمان؛ الطبعة األولى؛ 1424هـ/2004م.
عبد اهللا بن محمد بن بركة السليمي؛ الجامع؛ حققه وعلـق عليه: عيسى يحيى الباروني؛  ـ  10

وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان.
عبد اهللا بن محمد بن عامر الخراســيني؛ فواكه العلوم في طاعــة الحّي القيّوم، تحقيق  ـ  11

وتعليق: محمد بن صالح ناصر ومهنى بن عمر التيواجيني، خدمات اإلعالن الســريع ـ 
مسقط، الطبعة األولى، 1415هـ/1994م.

علي حســن خميس؛ التاريخ الحضاري لُعمان (منذ القرن الرابع وحتى القرن السادس  ـ  12
الهجري)، وأصل المادة: رســالة قّدمت لنيل درجة الماجســتير من كلية اآلداب/جامعة 

اليرموك ـ األردن سنة 1418هـ/1997م.
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علي بن محمد بن علي البســيوي؛ جامع أبي الحســن البســيوي؛ وزارة التراث القومي  ـ  13
والثقافة ـ سلطنة ُعمان؛ 1404هـ/1984م.

فليح حســن خلف؛ النظم االقتصادية؛ الناشــر: عالم الكتب الحديــث؛ إربد ـ األردن،  ـ  14
جدارا للكتاب العالمي؛ عّمان ـ األردن، الطبعة األولى؛ 1429هـ/2008م.

فهد بن علي بن هاشل السعدي؛ فهرس لبعض المواد االقتصادية في بعض كتب التراث؛  ـ  15
غير منشور.

فهد بن علي بن هاشل الســعدي؛ الُعمانيون من خالل كتاب بيان الشرع؛ وزارة األوقاف  ـ  16
والشؤون الدينية ـ سلطنة ُعمان؛ الطبعة األولى؛ 1428هـ/2007م.

فهد بن علي بن هاشــل الســعدي؛ معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباضية (قسم المشرق)؛  ـ  17
مكتبة الجيل الواعد؛ مسقط ـ سلطنة ُعمان؛ الطبعة األولى؛ 1428هـ/2007م.

مجهــول؛ الجامع المفيــد من جوابــات أبي ســعيد؛ وزارة التــراث القومــي والثقافة،  ـ  18
1405هـ/1985م.

محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي؛ بيان الشرع الجامع لألصل والفرع؛ وزارة التراث  ـ  19
والثقافة ـ سلطنة ُعمان.

محمد بن جعفر اإلزكوي؛ الجامع؛ وزارة التراث والثقافة ـ سلطنة ُعمان. ـ  20
محمد بن الحواري؛ جامــع أبي الحواري (منســوب)؛ وزارة التراث القومــي والثقافة ـ  ـ  21

سلطنة ُعمان؛ 1405هـ/1985م.
محمد بــن ســعيد الكدمــي؛ االســتقامة؛ وزارة التــراث والثقافــة ـ ســلطنة ُعمــان؛  ـ  22

1405هـ/1985م.
محمد عمر الحاجي؛ دراسات في فقه االقتصاد اإلسالمي؛ دار المكتبي؛ دمشق ـ سوريا؛  ـ  23

الطبعة األولى؛ 1427هـ/2006م.
محمد بن ناصر بن راشــد المنذري؛ تاريخ صحار السياســي والحضــاري؛ دار العلوم  ـ  24

للطباعة والنشر؛ بيروت ـ لبنان؛ الطبعة األولى؛ 1429هـ/2008م.





:…RÉàdG  …OÉ¡dG óÑY .O  á∏NGóe

فيما يتصل ِبموضوع السوق أرجو التنبيه إلى أنه لكثرة ما أُلف عن السوق في اآلداب األندلسية 
والمغربية نجد كثيرًا من الكتب المترجمة إلى اللغة اإلسبانية بصفة خاصة تتعلق بالسوق وتقاليدها، 
وأن الســوق أيضاً مركز لحماية الفكر العربي من منشــورات هدامة، أو ما يمس باآلداب واألخالق. 
وأنبّه كذلك إلى األســواق المتعلقة بالنســاء وعليها أمينة واألمينة لها خليفات، وهذا شيء لم يكن 
ض نفسه للخطر، وفي موريتانيا إلى  عر معروفاً، وال يســمح للرجل أن يدخل هذه األســواق أبدًا وإال

اليوم أسواق خاصة بالنساء، وفي ُعمان أيضاً ِإال أَنها مفتوحة.
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أقترح تخصيص ندوة للحديث عن الموارد البشرية، والحديث عن التنمية االقتصادية.
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المشاكل التي ذكرها الدكتور أرفيس خاصة بالجزائر لم يتعرض إلمكانية وضع قوانين ولوائح 
تضبط هذه األشــياء من جانــب، وجانب آخر لم يلتفت إليــه وهو األعمدة الكهربيــة ذات الضغط 
العالي التي تمر على الســكنات، إضافة إلى الهواتف الخلوية وأعمدة بثهــا التي تقام على البيوت 
وعلى المدارس وغيرها، وبها ذبذبات خطيرة تضّر بالجميع، وهل وضعت لها عقوبات ورفعت دعاوى 

على تلك الدول التي ال ترعى حقّ شعوبها.
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ا تفتقده المنظومة المالية والتجارية عند غير المســلمين، فما هي  المال والعمل والتجــارة ِمم
اآللية والوسائل التي يمكن إيصال هذا الهدي إلى تلك المؤسسات في دنيا التجارة والمال.
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أّوالً: هل هناك خطط واستراتيجيات عربية لتنمية الموهوبين واالهتمام بهم أم ال؟
ثانياً: تحكم التجارة نظريتان حرية التجارة وتقييدها، فهل التجارة في اإلســالم حّرة أو مقيدة 

من حيث األصل؟
ثالثاً: المورد المالي الذي تعتمده الحســبة هل هو من قبل الدولة أو من الضرائب التي تؤخذ 
من الســوق، أو هناك أوقاف تصرف على هــذه اإلدارة؟ وهناك قصة عن أخالق الســوق تروى عن 
ــا أراد أن يخرج للتجارة ســأله والده عن ثالثمئة مســألة متعلقة  اإلمام أفلح بــن عبد الوهاب، لَم
بالتجــارة فأجاب عن 297 وتــردد في ثالثة ثُم أجــاب عنها، فقال له: «يا بنــّي تأخر عن التجارة 
وال تطعمنا الحرام». ويروى عن رجل يسّمى علي بن يخلف ذهب إلى مملكة مالي المشركة وكان في 
ا أيس الناس من تقديم قرابينهم اســتدعى الحاكم أكابر القوم فاستشــارهم، ووجد  زمن قحط فلم
الجواب عند أحد التجار المدعوين وهو أن يســألوا اهللا ويدعوه حتى يغيثهم، فتعلم اإلســالم ودخل 

الناس في دين اهللا أفواجا بعدما أغاثهم اهللا تعالى، فهذه أخالق التاجر المسلم.
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ما حكم دفن الموتى بقرب المساجد؟ وما حكم بناء المدارس على المساجد؟

٭ ٭ ٭
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بالنسبة للمرأة والمســجد موضوع مهّم، وقد فاتني ذكره رغم أن النبي ژ أَِذَن لهن بالصالة 
معه، كما روي «أن رسول اهللا ژ كان إذا ســمع صراخ طفل وهو يصلّي أسرع مخافة أن تفتن أّمه». 

وبناء المساجد في الدول الغربية جائزة بشروط منها: إذا كانت األرض غير مغتصبة.
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أمــا عن الضغط العالي والذبذبات المنتشــرة فليس هنــاك قانون واضح في الموضــوع، َوِإنَما 
تنضوي تحت غطاء غير مضبوط.
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وأما عن إفادة العاِلم وتوصيلها إلى العالَم، فنقول بأن العاِلم اليوم في حالة طوارئ يستغيث، 
وهذه مسألة علمية بحتة، فمنذ عام 1936 ظهر عاِلم الغدد الصماء وذكر قضية التوترات في العمل 
وحددها وقال بأنه ال يمكن تخطيهــا ِإال باإليمان، لكن وجدوا أن هذا اإليمــان المجرد ال يكفي بل 
يحتاج إلى تشريع معين، وهو المجتمع الذي يتكفل بهذا اإلنســان حتى ال ينهار لليأس، وهذا دورنا 
في إبالغ هــذا الدين وإنقاذ الناس. لكن هناك من صيرها مســألة علمية تعلم أن التوتر النفســي 
والقلق يربى في اإلنســان منذ الصغر، ولذلــك هناك من العلماء من ألّف فــي نبذ االنتحار وترك 
القلق فانتحر هو نفســه. فلذلك يمكن أن نقترح عليهم بعض الحلول بناء علــى العلم الذي توصلوا 

إليه بأن يعلموا أوالدهم هذا اإليمان منذ الصغر حتى يتربوا على ذلك.

:IóZ  ƒHCG .O  ÜGƒL

األصل في االقتصاد اإلســالمي قوله ژ : «دعوا الناس يرزق بعضهم بعضاً» سابق لقاعدة آدم 
سميث الذي يقول: «دعه يعمل دعه يمر».

وفي أجر الحسبة إن كان متطوعاً فأجره على اهللا، أما إن كان مكلفاً فاألصل في كل من يشتغل 
في أمور المسلمين كالقضاة والوالة وأصحاب الحسبة أن تكون رواتبهم من بيت المال.

:ôªëd .O  ÜGƒL

من الكتب التــي ترجمت حديثاً إلى اللغة اإلســبانية كتاب المقصد المحمــود في علم الوثائق 
للجزيري، في القرن الخامس الهجري تحقيق وترجمة إسبانية، وإسبانيا اليوم كما هو معلوم مهتمة 
بتحقيق الكتب المغربية واألندلســية المتعلقة بالجانب االقتصادي والمعامالت المالية لتستفيد منها 
في وضع القوانين اإلســبانية. ومن الكتب التي ترجمتها المستشرقة اإلسبانية ماريا خيسوس فيكيرا 

كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر، وهو أّول كتاب يصلنا من علماء األندلس.
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واعظ بوزارة األوقاف والشؤون الدينية، سلطنة ُعمان
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للحضارة اإلنسانية مظاهر وآثار تتبلور في العديد من مظاهر حياتها، وتتنوع أشكالها وطرقها، 
ومن هــذه المظاهر واآلثــار، والتي لها دور في تقــّدم األمم والمجتمعات تنــوّع الطرق، لذا كانت 

العناية بها بالغة، فسنّت لذلك نظماً وقيماً لرقيها وتنظيمها.
والحضارة اإلســالمية ســباقة في هذا الميــدان انطالقاً من كتــاب اهللا تعالى، والذي شــرع 
لإلنســانية نظماً تنظم حياتها الفكرية والتربوية، واالجتماعية واالقتصادية، والسياســية والخلقية، 
وهذه النظم والتعاليم تعــّم نواحي الحياة والتي منها الطرق بأنواعها، لــذا كان من النِبّي ژ أن 

أسقطها على الواقع، وطبّقها تطبيقاً عملياً، فكانت ُسنة عملية ألمته واإلنسانية.
ومن هذين المنهجين، كتاب اهللا تعالى، وتطبيق الرســول العظيم؛ كانــت تطبيقات وتقعيدات 
ا كانت ثروة منهجية للمهتمين في سياســة الطرق والمرور  الفقهاء في أحكام الطرق حدًا وآداباً، ِمم

في العصر الحديث.
لذا سيتبين لنا من خالل هذا البحث المتواضع، ونحن نستعرض التطبيقات المعاصرة لقواعد 
المرور؛ ســيظهر لنا نظائرها في الفقه اإلسالمي الشامل، والذي يدلّ على سبقه الحضاري في هذا 

الجانب وغيرها من مظاهر الحياة.
ـ «آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي»، وقد قّســمته  وقد عنونت بحثي هذا ب

بجانب المقدمة والخاتمة إلى أربعة مباحث:
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ثت فيه عن تعريــف الطريق لغة واصطالحاً، مع ذكر قســميه العامّ  ل: تحدالمبحث األو
والخاص، مع بيان بعض أســمائه وأنواعــه القديمة والمعاصرة، وختمتــه بتعريف آداب الطريق 

بوجه عام.

المبحث الثانـــي: وفيه تحدثت عــن الكليات األربــع آلداب الطريق في القــرآن الكريم، 
فاألولى بينت فيها أنّ الطريق من نعم اهللا تعالى الواجب شــكرها، والثانية كانت عن التحذير 
من مهلــكات الطرق واإلفســاد فيه، أما الثالثــة فبينت فيها وجــوب اتباع األنظمــة والقوانين 
واألدبيات والتي اســتخلصها اإلنســان وفق الزمن الــذي يعيش فيه، والرابعــة كانت عن وضع 

العقوبات الصارمة للمفسدين في الطرق، مدرجاً التطبيقات العملية للنبّي ژ .

المبحث الثالـــث: فخصصته عن تطبيقــات آداب الطريق المعاصــرة ونظائرها في الفقه 
اإلسالمي، حيث إنّ آداب الطريق المعاصرة يمكن جمعها في ستة جوانب: الجانب األول: أدبيات 
ونظم اآللة المركوبة، الجانب الثاني: أدبيات ونظم القائد والســائق لآللة المركوبة، الجانب 
الثالــث: أدبيات ونظم الراكب، الجانب الرابع: أدبيات ونظم الماشــي علــى الطريق، الجانب 
الخامس: أدبيات ونظم الجالس على الطريق، الجانب الســادس: أدبيات ونظم الطريق ذاته، 

مدرجاً بعض النظائر الفقهية، والتي تدل على البعد الحضاري للفقه اإلسالمي.

المبحث الرابع: تحدثت فيه عن البعد العقدي وأثره في أدبيات الطريق ونظمه المعاصرة.
راجياً أن أكــون قد وفّقت في عــرض المادة بالصورة الحســنة، إن أريــد إال اإلصالح ما 

استطعت، وما توفيقي إال باهللا، عليه توكلت، وإليه أنيب.

٭ ٭ ٭
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في هذا المبحث أتطرق إلى تعريف الطريق، مبيناً األسماء المتعلقة به، مع اإلشارة إلى أقسامه.
الطريق في اللغة: من َطرق، وهو المطروق، والممّر الواسع الممتّد من أوسط الشارع(1).

وفي االصطالح: جاء في قانون المرور بشــرطة ُعمان الســلطانية: بأنّه كلّ سبيل مفتوح للسير 
العام، سواء للمشاة أو الحيوانات أو لوســائل النقل أو الجّر، ويشمل الطرقات والشوارع والساحات 

والممرات والجسور التي يجوز للناس عبورها(2).
وجاء تعريفه في نظام المرور بالمملكة العربية الســعودية: بأنّه كلّ سبيل مفتوحة لسير وسائط 

النقل والبحر والمشاة والحيوانات(3).
وعرفه الشيرازي بقوله: ســبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات، بما في ذلك 

الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها(4).
بينما عّرفه محمد علي القحطاني بقوله: الطريق هو المكان المخصص لسير الناس أو المواشي 

أو العربات أو السفن أو الطائرات في البر أو البحر أو الجو(5).
ونالحظ التعريف األخير جاء شــامًال من حيث النوع في النقل، فهو يشمل البر والبحر والجو، 
إال أنّ هذا التعريف أقرب إلى المدلول اللغــوي؛ ألننا عندما نعرف الطريق اصطالحاً يعّم الجالس 
والماشــي والراكب والقائــد للمركبة، وهذا يغلب غالبــاً على الطريق البري، لــذا كانت التعاريف 

الثالثة األولى أدّق في المعنى، وأقرب إلى المراد منه.
وللطرق أسماء ذكرها الفقهاء منها: السبيل، والشارع وهو الطريق األعظم الذي يسلكه الناس 
عامة، والفــج وجمعه فجاج، وهو الطريق الواســع بين جبليــن، والممر موضع المرور، والمســلك، 

والدرب ونحوه(6).

المعجم الوسيط، تأليف إبراهيم مصطفى وآخرون، ط المكتبة اإلسالمية، استانبول ـ تركيا، ال تاريخ، 566/1.  (1)
www.traffic.gov.com ،قانون المرور، موقع شرطة ُعمان السلطانية، اإلدارة العامة للمرور  (2)

أحكام حوادث المرور في الشــريعة اإلســالمية، رســالة مقدمة لنيل شــهادة الماجســتير، جامعة أم القرى، المملكة العربية   (3)
السعودية، أعدها: محمد علي شبيب القحطاني، ص 23، مخطوط.

فقه المرور، محمد الشيرازي، ط هيئة محمد األمين ژ ، الكويت، الطبعة األولى 2000م، نسخة الكترونية.  (4)
أحكام حوادث المرور في الشريعة اإلسالمية، مصدر سابق، ص 24.  (5)

ينظر: أحكام حوادث المرور في الشريعة اإلسالمية، مصدر سابق، ص 19 - 22، بتصرف.  (6)



الفقه الحضاري، فقه العمران738 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وللطريق قسمان: طريق عام وهو ما ال يحصى مستخدموه، فال يختص به فرد معين؛ بل يشترك 
النــاس في االنتفاع به، ويعبــر عنه بالطريق النافــذ أو األعظم، أو طريق المســلمين، والنظر فيه 

موقوف على رأي اإلمام أو نائبه؛ ألنّه من الحقوق العامة(1).
والطريق الخاص: هو الذي يختّص به فرد أو أفراد معينون، وال يشــاركهم فيه أحد في االنتفاع 

إال بإذنهم، ومن صفاته كونه مسدودًا من أحد طرفيه، ويعبر عنه بالطريق غير النافذ(2).
ويدخل في الطريق بنوعيه حسب التقســيم العصري عبور المشاة، وهو المكان المخصص لمرور 
المشــاة ومخطط لهذا الغرض، في الشوارع والطرق، والذي يجب على الســائق الوقوف قبله ليتمكن 
المشاة من الســير عليه بأمان(3). والمعبد: وهو قسم من الطريق معد لســير المركبات(4). والمسلك: 
وهو جانب من المعبد معد للســير في جهة واحدة(5). والمســرب: قسم من المســلك محدد الجوانب، 
ويســمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع(6). والخط: هو الحيز الذي يقســم المســلك إلى مســربين 
ويكون: أ/ متصًال، ب/ متقطعاً، ج/ عمودياً علــى محور الطريق، وفي هذه الحالة يلزم التوقف عنده، 
حتى خلو الطريق أو تبديل اإلشارة(7). والمدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات، وينفصل عنه 
انفصاالً بيناً(8). والطريــق العريض: طريق ذو مواصفــات معينة، مخصص لمرور الســيارات فقط(9). 
وطريق دولي: طريق يربط الــدول بعضها ببعض(10). والتقاطع: هو مكان تالقي طريقين على مســتوى 
واحد، أو تالقي طريق مع خط حديدي، مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين(11). والمفترق: 

هو مكان تالقي أكثر من طريقين في مستوى واحد، مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق(12).
والفقهاء القدامى أيضاً وضعوا أنواعاً للطريق منها مثًال: طريق المشاة، وطريق السقاية، وطريق 

اج(13)، وهكذا كما هو مبين في كتب الفقه. الِجَمال، وطريق الحطابة، وطريق الحمير، وطريق الُحج

المصدر نفسه، ص 25، بتصرف.  (1)
المصدر نفسه، ص 26.  (2)

فقه المرور، مصدر سابق.  (3)
المصدر نفسه.  (4)
المصدر نفسه.  (5)
المصدر نفسه.  (6)
المصدر نفسه.  (7)
المصدر نفسه.  (8)
المصدر نفسه.  (9)
المصدر نفسه.  (10)
المصدر نفسه.  (11)
المصدر نفسه.  (12)

ينظر: القســمة وأصول األراضين، ألبي العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسســطائي النفوسي، تحقيق: محمد صالح ناصر،   (13)
وبكير بن محمد الشيخ بلحاج، ط مكتبة الضامري، الطبعة األولى 1992م، ص 443 - 444.
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ومن خالل هــذا المبحث يمكن أن نخلص فــي تعريف آداب الطريق، وهــي األدبيات واألنظمة 
المتعلقة بحفظ الطريق بما فيه من ممتلكات عامة، ومشــاة، وركبان، ودواب، ومركبات، ويضمن بها 

حفظ األرواح واألموال، واألعراض.
وفي المبحث الثاني سأتطرق إلى الكليات القرآنية في أدبيات الطريق، مع التطبيق العملي لها 

من قبل النِبّي ژ .

٭ ٭ ٭
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لقد منّ اهللا تعالى على عباده بشــريعة تنظم أمر حياتهم، بها يحفظون أنفســهم من الهالك، 
وأموالهم من التلف، وأعراضهم من الفســاد، لذا ســنّ ســبحانه من األدبيــات واألحكام ما تحفظ 

اإلنسان في مجرى حياته، وهو المتولي به سبحانه بعد مماته.
ومما يميز الشريعة الربانية أنّها شــريعة خالدة خلود الزمان حتى يرث اهللا األرض ومن عليها، 
من هنا نجد اهللا تعالى في كتابه الكريم وضع أسســاً وقواعد عامة يســير عليها الناس، وقلما يدخل 
في التفاصيل لهذه األحكام واألدبيات، عدا بعض ما يتعلق بالعبادات والمواريث وشبهها؛ ألنّ العبادات 
من الجوانب التعبدية المحضة والتي قد ال يفقه العقل البشري سرها، وإنما يستخلص آثارها الناتجة 

له اهللا تعالى تفصيًال. ا يعظم فيه النزاع، ويشتّد فيه الخالف، لذا فص منها، والمواريث ِمم
أما ما يتعلق بحياة الناس السياسية واالجتماعية، واالقتصادية والتربوية ونحوها، فهذه ماهيتها 
نن الكونية،  ترجع إلى حياة الناس ووجودهم، ومدى تأثرهم ببعضهم البعض، واكتشافهم لبعض الس
مســخرينها في تقدمهم واستغاللهم لمكتشــفاتهم المعاصرة، لذا كانت شريعة اهللا تغرس األدبيات 
الكلية، والخطوط العريضة، والتي يجب أن يسير عليها الناس، لتنتظم حياتهم، وتستقيم أفعالهم، 
أما كيفية إنزالها فقد ترك لعقولهم المجال الواســع لوضع الخطط الكفيلة للجمع بين حياة الناس 

وتعاليم اهللا تعالى؛ ألنّها أساس الستقامة واستمرارية الوجود البشري.
وإذا جئنــا إلــى الطريق وآدابه نجــد اهللا تعالى وضع فيه كذلــك القواعد الكليــة، واألدبيات 
الســامية، ما ينظم أمر الطريق، ويحفظ مرورهم وســيرهم فيه، ثّم نجــد تطبيقات عملية من قبل 
النِبّي ژ وصحبــه الكرام، وذلك وفق العصر الذي عايشــوه، بما يحويه من طرق ســير تناســب 

زمانهم، وهي تدخل عموماً في الكليات القرآنية.
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ومن خالل اطالعي البســيط لبعــض األطروحات المعاصرة فــي آداب الطرق وأحكام الســير 
والمرور، أجد تكرارًا كبيــرًا في عرض هذه القواعد واألدلة على التطبيقــات العملية، لذا رأيت أْن 
أتحدث عنها أوالً؛ ليدرك القارئ الكريم هذه القواعد مســتحضرًا لها، ثــم أجنبه التكرار المخل، 

واإلسهاب الممل أثناء عرض التطبيقات العملية.

ومن خالل اســتقرائي البســيط آليات اهللا تعالى والتي تدخل عموماً في هــذا الباب يمكن أن 
نضعها في أربع كليات:

الكلية األولى: الطريق من نعم اهللا تعالى الواجب شكرها.
الكلية الثانية: التحذير من مهلكات الطرق واإلفساد فيه.

الكلية الثالثة: وجوب اتباع األنظمة والقوانين واألدبيات والتي اســتخلصها اإلنسان وفق الزمن 
الذي يعيش فيه.

الكلية الرابعة: وضع العقوبات الصارمة للمفسدين في الطرق.

أما إذا جئنــا إلى الكلية األولى فنجد اهللا تعالى يمتن على عبــاده بِنَعمٍ عظيمة، وأعظمها هذه 
ر سبلها له، يقول تعالى: ﴿ 7 8 9 :  األرض، والتي سخرها لهذا اإلنسان، ويس
 O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ;

V U T S R Q P ﴾ [الحجر: 19 - 21].

وبين ســبحانه من خالل قّصة سبأ نعمة األمن في الطريق، وإنها أســاس تقدمهم اقتصادياً، 
واطمئنانهم نفســياً، يقطعون الليالي واأليام في وقت قصير، وهم آمنون في أنفســهم وأعراضهم 
وأموالهم، فاســتقام حالهم، وكثرت القرى وتقاربت، فقلت المسافة، وانتعشت الحياة، قال تعالى: 
 d c b a `_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T ﴿
e ﴾ [ســبأ: 18]، فليســت العبرة بســعة الطريق بقدر توفّر نعمة األمن واالطمئنان فيه، فيخرج 
اإلنسان ليقضي حوائجه آمناً مطمئناً، لذا عندما أفسد أهل سبأ في األرض، فقدوا نعمة األمن في 
ســيرهم وترحالهم، وشــعروا ببعد المســافة، وأبدلوا باألمن خوفاً، وبالتقدم تخلفاً، وباالستقرار 
 l k j i h g ﴿ :اضطراباً، فتأثرت معيشــتهم، وســقط بنيانهم، قال تعالى

z y x w v u t sr q p o n m ﴾ [سبأ: 19].

وما كان من رحلتي الشــتاء والصيف بين مكة والشــام إال آية من آيــات اهللا تعالى، فيقطعون 
الفيافي والقفار بأمن واطمئنان، فال يشــعروا بقســاوة الســفر وشــدته، فانتعــش الجانب الحيوي 
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واالقتصــادي في مكة والشــام، قــال تعالــى: ﴿ ! " ❁ $ % & ' ❁ 
( * + ,❁. / 0 1 2 3 4 ﴾ [قريش: 1 - 4].

فالطرق وأماكن الســير من نعم اهللا تعالى الناطقة بعظمته، والدالة على وجوده سبحانه، فإذا 
كان معها األمن كانت عنصر خير وبناء وتقدم لألمم والمجتمعات البشرية، لذا نجد اليوم أنّ تطور 

المجتمعات المتقدمة من أسبابه سعة الطرق وتقدمها، بجانب توفر األمن فيها.
ومن أعظم اإلفســاد في الطرق، والذي يخلخل عنصر األمن وروحه االســتهتار بآدابها، والغرور 
والكبر فيها، فتكون هذه الطرق بدالً من أداة تقدم لألمم أداة ذعر وخوف ورجعية، لما تفقده هذه 

األمم من أرواح غالبها من الشباب، والذين هم سواعد بنائها ورقيها.
وإذا جئنا إلى التطبيق العملي للنبّي ژ نجده يشــيد بأمر أمن الطرق أيما إشــادة، ففي 
الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري عنه ژ قال: «إياكم والجلوس في الطرقات»، فقالوا يا 
رسول اهللا: ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال: «فإذا أبيتم إال المجلس فاعطوا الطريق 
حقه»، قالوا: وما حق الطريق يا رســول اهللا؟ قــال: «غض البصر، وكّف األذى، ورد السالم، 
واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر»(1)، وزاد الهيثمي في مجمع الزوائد قال: وأحســبه قال: 

«وإرشاد الضال»(2).
وقد ورد في هذه الرواية أدبيات أخرى باختالف طرقها، جمعها ابن حجر الشافعي بقوله:

إنـسـانـاَجَمعُت آداب من رام الجلوس على الطر الخـلـق  خير  قول  من  يق 
الكـالم في  وأحســــن  السالمَ  إحسانـاافش  رّد  وسـالماً  عاطساً  وشّمت 
اهد ســـبـيـًال واهـد حيرانـافي الحمل عاون ومظلومـاً أعن وأغث لهفان 
أذى وكّف  نكر  وانه عن  مر  وغض طرفاً وأكثـــر ذكـر مـوالنـا(3)بالعرف 

فصار بهذا أربعة عشر أدباً، وهي بمجموعها داخلة في الحفاظ على أمن الطرق، وحفظاً لسالمة 
المارة، ومراعاة لســيرهم في قضاء حوائجهم، فــإن خرجوا فيالقون مجتمعاً مثقفــاً يعطي الطريق 
حقه، فيالقونهم بالسالم واألمان فتستقر نفوسهم، بل حتى في أبسط األمور فإذا عطسوا شّمتوا، وإن 
أساءوا نبهوا، فيحســن من يالقونهم معهم قوالً، ويعينونهم فعًال، وينصرونهم إذا ُظلموا، ويأمنونهم 

رواه البخاري، كتاب االســتئذان، باب (2)، حديث رقم: (5875)؛ ومســلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في   (1)
الطرقات، وإعطاء الطريق حقه، حديث رقم: 114 - 2121.

مجمع الزوائد للحافــظ الهيثمي، المجلد الثامن، كتاب األدب، باب الجلوس علــى الصعيد وإعطاء الطريق حقه، حديث   (2)
رقم: 12935.

أحكام حوادث المرور في الشريعة اإلسالمية، مصدر سابق، وذلك نقًال عن فتح الباري، 11/11.  (3)
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في أعراضهم وأرواحهم، ويحفظونهم في أموالهم، فبهذه األدبيات التي أشــاعها النِبّي ژ بين قومه 
عّم األمن واالطمئنان في طرق المسلمين، لذا لم نجد غرابة أن تتقدم المدينة وحواضر المسلمين، 
وأن يشعر الناس في عهده باألمن في ديارهم وطرقهم، وهو القائل ‰: «كّل المسلم على المسلم 

حرام، دمه وماله وعرضه»(1).
فهذه األدبيات أشاعها النِبّي ژ وفق الزمن الذي عاش فيه، وذلك شكرًا لنعمة اهللا تعالى 
أن ســيّر للناس أمر معاشــهم، وســهل لهم انتقالهم، وثانياً حفاظاً على نعمة أمن الطريق من 

عبث العابثين.
ـ «السالمة المرورية»، والتي سنتحدث  ونحن اليوم أولى أن نحقّق هذه األدبيات وفق ما يسمى ب

عنها أكثر في المبحث الثاني.
أما إذا أتينا إلى الكلية الثانية: فاعتبرت الشــريعة الحفاظ على الطرق وأمنها، وعدم اإلفســاد 
فيها قبل أن يكون مطلباً شرعياً، اعتبرته جزءًا من مفرزات وآثار عقيدة المسلم، فهو نابع من تعظيمه 
هللا تعالى وشــكره له، من هنا أدبيات الطريق في الشرائع السماوية ليست أمرًا دنيوياً فحسب؛ بل هو 
أمر أخروي ُيحاسب عليه اإلنسان يوم القيامة، فاإلفساد في الطرق من الكبائر الشنيعة، والتي ال تقلّ 
شــناعة عن ترك الصالة والصيام والزكاة، بل ال معنى لهذه الشعائر وهو يفسد في طرق المسلمين، 
ويخل بأمنهم، فالدين كلّ ال يتجزأ، وشــريعة شاملة ال تقتصر على المســاجد فحسب؛ بل تعم نواحي 
الحياة بما فيها الطرق، وفي الوقت نفســه ال تنحصر على األوراد واألذكار؛ بــل تعّم األقوال واألفعال 

التي يمارسها اإلنسان في سلوكياته وأفعاله، ويدخل فيها تعامله مع الطرق.
من هنا اإلفساد في الطرق جريمة شرعية يترتب عليها العقاب األخروي، وهذا ما دلّ عليه آيات 
الكتاب العزيز، فالذي ال يبالي بأدبيات الطريق ال شك ســيلقي بنفسه وإخوانه من المارة والمشاة 
 ~ } | {z yx w v u £ ﴿ :والركبــان وغيرهم في الهــالك، واهللا تعالــى يقــول
ے ﴾ [البقــرة: 195]، فليس من اإلحســان العبــث في الطريق، وعــدم التقيّــد بأدبياته، وعكس 
اإلحســان اإلســاءة، واإلســاءة من الكبائر الموبقة والتي تؤدي كثيرًا إلى نتائج وخيمة، وعلى رأسها 
 h g f e d c ﴿ :إزهاق األرواح البريئــة والتي قال اهللا تعالى فيها
r ﴾ [النســاء: 93]، فكــم مــن أرواح أزهقت   q  p  o  n  m  l  k  j  i
بسبب طيش الطائشين، ولعب المتالعبين، واستهتار المســتهترين، فضًال عن ترمل نساء بال ذنب، 

وتيتم أطفال بال جرم، وضياع أموال وأوقات بسبب هذا السفه الطائش.

رواه اإلمام أبو داود من طريق أبي هريرة، كتاب األدب، باب الغيبة، حديث رقم: 4882، وابن ماجه من الطريق نفسه، كتاب   (1)
الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، حديث رقم: 3933.
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فأدبيات المرور أو قواعد السالمة المرورية تحفظ اإلنسان من الهالك في الطرق، واإلخالل بها 
إيقاع للنفس في التهلكــة، وهذا يدخل ـ كما قرره العديد من الفقهــاء المعاصرين ـ في االنتحار أو 
القتل العمد، ويترتب عليه آثاره من أحكام، يقول الشــيخ أحمد الخليلي عندما ســئل عن حكم تعّدي 
السرعات المحددة: قلنا أكثر من مرة بأنّ هذه الســرعة الخارجة عن االعتدال تعّد من االنتحار، بل 
هي أشــد جرماً، وأعظم إثماً من االنتحار؛ ألنّ المنتحر يقضي على حياة نفســه، وهذا األرعن الذي 

ال يبالي بنفسه وال بغيره يقضي على حياة نفسه وحياة اآلخرين، فهو يتحمل إثم كلتا الجريمتين(1).
أّما المســلم المؤمن الحق فهو الذي يمشــي على األرض هوناً، مراعيــاً آداب الطرق، وقواعد 
الســالمة فيها؛ ألنّه يعلم أنّ هذا داخل في عبادته هللا تعالى، ومسؤول عنه يوم القيامة، قال تعالى: 
﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [الفرقان: 63]، فهم 
يمشــون على األرض هوناً، خالياً من الكبر والغرور، ولو حاول المفســدون السخرية منهم بتقيدهم 
بأنظمة وســالمة الطريق قالوا: ســالماً؛ ألنهم يعملون بذلــك رضا لرب العالميــن، وحفظاً ألرواح 

اآلمنين، وسعياً في إظهار النظام والخير للناس أجمعين.
والذي ال يتقيد بأدبيات الطريق وأنظمة السالمة فيه يعتبره القرآن مغرورًا متكبرًا، وهي كبائر 
تنمي عن خبث النفس، وفســاد الباطن، تحبط ما عمله من صالحات، فما الذي يدفعه إلى مخالفة 
األنظمة التي ســنّها العقالء لحفظ روحه وأرواح إخوانه إال الفخر بالنفس والغرور بها، قال تعالى: 
﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ﴾ [لقمان: 18]، فمشــي المــَرح يدخل فيه القيادة 
والمشــي في الطرق بال مراعاة ألنظمتها، وال تقيّد لقوانينها، وهؤالء يبغضهم اهللا ويمقتهم، وبغض 
 ما، وجرماً فاحشــاً، فعلى هؤالء القصد في المشــي، وال يكون إال لمن ارتكب محر اهللا ال يكــون إال
 â áà ß Þ Ý Ü Û ﴿ :باع األنظمة، والتقيّــد باألدبيات والقوانين، قال تعالــىبات

æ å ä ã ﴾ [لقمان: 19].
وهــذه الكلية أمــر النِبــّي ژ بتطبيقها فــي المجتمع، فحّث علــى الحفاظ على ســير الطرق 
واحترامها، وبين الثواب المترتب على ذلك، وحّذر من اإلفساد والعبث فيها، بل بين أنّ الحفاظ على 
الطرق جزء من إيمان اإلنســان باهللا تعالى، فقال ژ : «اإليمان بضع وســـبعون شعبة، فأفضلها 
قول: ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان»(2)، وهو تطبيق 
لكليات القرآن التي لم تفرق بين اإليمان والعمل، بل هما في الجملة شــيء واحد، فحفاظ المســلم 

على قوانين المرور، ورفعه األذى عنه جزء من إيمانه، وثمرة من ثمرات توحيده هللا تعالى.

الفتاوى، أحمد بن حمد الخليلي، الكتاب السادس، الطبعة األولى، 1431هـ/2010م، ط مكتبة األجيال، سلطنة ُعمان، ص 230.  (1)
أخرجه الســيوطي في الجامع الصغير مــن طريق من أبي هريرة، وعزاه إلى مســلم وأبي داود والنســائي وابن ماجه، وقال:   (2)

صحيح، المجلد الثالث، فصل في المحلى بأل من حرف األلف، حديث رقم: 3096.
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بل أمر ژ أمرًا صريحاً برفع األذى عن طرق المســلمين حيث قــال: «اعزل األذى عن طريق 
المســـلمين»(1)، وفي رواية: «نّح األذى عن طريق المسلمين»(2)، وإزالة األذى من األعمال التعبدية 
التي يثاب عليهــا فاعلها، يقول ژ : «من عارضه شـــوك ـ أي في الطريق ـ فأخرجه شكر اهللا له 
وغفـــر له»(3)، فإذا كان هذا مجرد شــوكة قد تدمي جزءًا من الجســد، فما بالكــم باألنظمة التي 
ال تحفظ جزءا فحســب بل أرواحاً وأســرًا، ومجتمعات وأمماً، وعلى هذا اعتبر ژ كلّ من ال يبالي 
بالطرق هو ضامن شــرعاً لآلثار الناتجة من ســوء تصرفه حيث قال: «مـــن ربط دابة على طريق 
المسلمين فأصاب فهو ضامن»(4)، واليوم الــذي ال يبالي بالسالمة المرورية ال في مركبته، وال في 

سيره، هو أيضاً ضامن شرعا لآلثار المترتبة على تسويفه وتهوره.
وكمــا أنّه حث ژ على رفــع األذى عن طريق المســلمين أيضاً حذر من إيذائهــم، ومن جملة 

إيذائهم ما يكون في طرقاتهم، فقال ‰: «ال تؤذوا المؤمنين»(5).
فهذه التطبيقات العملية من قبله ژ تحوي من الداللة الكبرى على الحفاظ على الطرق ومنع 
اإلفســاد بها، ونحن اليوم أولى أن نحقق هذه التطبيقات العملية، ألنها من صميم ديننا، وسنســأل 

عنها يوم نلقى اهللا تعالى.
وإذا جئنا إلى الكلية الثالثــة: وهي وجوب اتباع األنظمة والقوانين واألدبيات التي اســتخلصها 
اإلنســان وفق الزمــن الذي يعيش فيــه، حيــث إنّ الطرق في تأريخهــا ذات تطــور باختالف اآللة 
المســتخدمة فيها، فالطرق التــي ُتَجّر فيها الحميــر والبغال تختلــف عن الطرق التــي ُتقاد فيها 
السيارات، والثانية تختلف عن طرق القطارات وهكذا، لذا كانت هناك أدبيات مشتركة بين األزمان، 

وهناك مستجدات بما يناسب الزمان والمكان.
لذا رأينــا القرآن الكريم لم يتحدث عنهــا بصورة تفصيلية، بل أرجع ذلــك إلى عقول الناس 
وأعرافهم، ونحن اليوم مع تشــعب الطرق، وخطورة اآللة المركوبة؛ أجمع العقالء على إيجاد أدبيات 
تحفظ أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، ســواء تعلقت هذه األدبيات باآللة المركوبة، أو بالشخص 
الماشــي أو الراكب، أو القائد للمركوب، أو بالطريق ذاته، وســواء كانــت األدبيات من قبل جهات 

أخرجه السيوطي في الجامع الصغير من طريق من أبي برزة، وعزاه إلى مسلم وابن ماجه، وقال: صحيح، المجلد األول، فصل   (1)
حرف األلف، حديث رقم: 1157.

أخرجه السيوطي في الجامع الصغير من طريق من أبي برزة، وعزاه إلى أبي يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وقال:   (2)
صحيح، المجلد السادس، باب حرف النون، حديث رقم: 9257.

رواه الربيع في مسنده، حديث رقم: 731.  (3)
أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال من طريق النعمان بن بشير، حديث رقم: 40112.  (4)

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عطاء عن ابن عباس، باب الظاء، أحاديث عبد اهللا بن عباس.  (5)
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معينة، أو توصيات لمؤتمرات، أو بما يراه الحاكم أو النائب عنه في الجهة المعنية مناســباً؛ فكانت 
هذه القوانين ملزمة العمل بها، ومخالفتها ليســت مخالفة قانونية فحســب؛ بل هي مخالفة شرعية 
يترتب عليهــا الثواب والعقاب الدنيــوي واألخروي، لقاعــدة: ما ال يتم الواجــب إال به فهو واجب، 
 Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :ولقاعدة ال ضرر وال ضرار، وهذا ما دلّ عليه قوله وتعالى
 ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î

ä ﴾ [النساء: 59].
وأولــو األمر ليس بالضرورة أن يكونــوا الحكام ذاتهم؛ بل أّي جهة معتمدة تســهر لحفظ حياة 
اإلنســان المادية والمعنوية، فهي تدخل في دائرة أولي األمر، لذا عصيانها ما دام لم يخالف نصاً 
شرعياً هو عصيان هللا تعالى، وُيعتبر من الذنوب المخالفة لحقيقة اإليمان كما بيّناً آنفاً، وإذا كانت 
هذه األدبيات عالمية يجب اتباعها ما دامت لحفظ اإلنسان ذاته ولو من قبل جهات غير مسلمة؛ ألنّ 
الحفاظ على الروح اإلنسانية، ومنع إلحاق الضرر بها مطلب شرعي، كما أنّ الحفاظ على الممتلكات 
الذاتيــة والعامة أيضاً مطلب شــرعي، من هنا حّرم اهللا تعالى إعطاء الســفهاء أمواالً كالســيارات 
يفســدون بها في المجتمع، وبها يزهقون أرواحهــم، ويلحقون الضرر بهم، قــال تعالى: ﴿ ¤ ¥ 

́ ﴾ [النساء: 5].  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦

والنِبّي ژ في تطبيقاته العملية بين ذلك حيث قال: «السمع والطاعة حق على المرء المسلم 
فيما أحّب أو كره، ما لم ُيؤمر بمعصية، فإذا أُِمر بمعصية فال سمع وال طاعة»(1)، بل إنّ مبايعته 
ألصحابه كانت على هذه القاعدة، فعن جرير قال: بايعت النِبّي ژ على الســمع والطاعة، والنصح 
للمســلمين(2)، وعلى هذا جرى أصحابــه، فعن عبد اهللا بن عكيم قال: بايعت عمر بيدي على الســمع 
والطاعة فيما اســتطعت(3)، وذلك ألنّ هــذا الحاكم أو تلــك الجهة كانت مخولة من قبل الشــعب 
 لتقضي بينهم فيما يحقق مصالحهم، وفي المقابل على المحكومين أو الشــعب السمع والطاعة، وإال
كان حكمها عبثاً، وإلزامها فوضى، وهذا داخل في دائرة كليات الشــرع الحنيف، فإن خرج فال سمع 

وال طاعة وال كرامة.
وال ينكــر عاقل لبيب فــي أنّ أدبيات وقوانين الســالمة والمــرور اليوم داخلة في كليات الشــريعة 
الغراء، لذا كان االلتزام بها فريضة شرعية، ومخالفتها معصية يترتب عليها كما أسلفنا الثواب والعقاب، 

فال يجوز شرعاً وال قانوناً مخالفة هذه األنظمة، وهي في جملتها مخالفة لطاعة اهللا والرسول.

أخرجه الســيوطي في الجامع الصغير من طريق من ابن عمر، وعزاه إلى الشــيخين واألربعــة، وقال: صحيح، المجلد الرابع،   (1)
فصل في المحلى بأل من حرف السين، حديث رقم: 4827.

أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال، المجلد األول، كتاب اإليمان واإلسالم، في البيعة من مسند عمر، حديث رقم: 1514.  (2)

أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال، المجلد األول، كتاب اإليمان واإلسالم، في البيعة من مسند عمر، حديث رقم: 1497.  (3)
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أما الكلية الرابعــة: وهي وضع العقوبات الصارمة للمفســدين في الطرق، فــألنّ في المجتمع 
شواذًا ال ينصاعون لقانون، وال يتهيبون ليوم الوعيد، فال يبالون بأنظمة السير وقوانينه، فكم فتكوا 
من أرواح، وكم شتتوا من أسر، فهؤالء من السفهاء الذين ال يجوز شرعاً وال قانوناً أن يملّكوا أموال 

المسلمين، وفي المقابل يجب وضع العقاب الناجع لهم إن لم تجد النذر والنصح طريقها إليه.
د اهللا تعالى في أمر المفسدين في األرض، ووضع لهم العقوبات الزاجرة حيث قال تعالى:  ولهذا شد
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿
 l  k  j  ih  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [

z y xw v u t s r q p ❁ n m } | { ﴾ [المائدة: 33 - 34].

ونالحظ من خالل المنهج الرباني في عالج اإلفســاد في األرض حيث نجده أقرب إلى العقوبات 
البدنية منهــا المالية، لما لها من أثر عميق في النفوس، خالفاً للعقوبات المالية، فهي وإن كان لها 
أثر إال أنّها سريعة الزوال والنسيان، مع أنّ بعض المستهترين بالطرق منهم من عنده القدرة المالية 
ن ال يبالي بالعقوبة أصًال، لذا نجد المخالفات المرورية فــي ازدياد، والحوادث في صعود، رغم  ِمم
مضاعفة العقوبات المالية، بينما كانت العقوبات البدنية عالجاً حكيماً للمجتمعات المسلمة ردحاً من 
الزمن، فشارب الخمر مثًال لن يســتطيع أن يمشي في األسواق تحمله دابته ورائحة الخمر تفوح منه؛ 
ألنّه يعلم مصيره عند الجهة المعنية، بينما اليوم كم من الحوادث الناتجة بسبب الكحول المسكر!!!

لذا نجد اهللا تعالى بين أنّ اإلفساد في األرض ال بد أن ُيدفع بقوة، وأن تكون العقوبات صارمة، 
ومنها اإلفســاد في الحوادث، وليت شعري أّي إفساد أعظم وأكبر من إفســاد طفل بريء ينتظر أباه 
فيرجع أشــالء متفرقة، وأّي إفســاد أشــّد وأطغى من أبوين ضعيفين أكلهما الدهر، وقلوبهما متعلقة 
بابنهما، فيرجع إليهما معوقاً مقعدًا بســبب هــذه الحوادث األليمة، من هنا يجــب أن يكون العقاب 
مناســباً لحجم الفســاد، وإال كان ال فائدة منه، فلو علم هؤالء المفســدون في طرق المســلمين أنّ 
عقابهم بدني مؤلم، أو نفي من األرض لما جّرهم بعد ذلك إلى العودة إليه، ولكانوا عبرة لغيرهم، 

وفي األخير سنضع العالج السليم في مكان الجرح الدامي.
والرسول ژ في تطبيقاته العملية بين أنّه يجب أن ُيؤخذ على أيدي المسيء بقوة حيث قال: 
«والذي نفســــي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهوّن عن المنكر، ولتأخذّن على أيدي المسيء، 
ولتأطرّنه على الحــــّق أطراً، أو ليضربّن اهللا بقلوب بعضكم علــــى بعض، ويلعنكم كما لعنهم 

ـ »(1). ـ أي بني إسرائيل 

أخرجه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد من طريق أبي موســى األشــعري، المجلد الســابع، كتاب الفتن، باب وجوب إنكار   (1)
المنكر، حديث رقم: 12153، وعزاه إلى الطبراني وقال: ورجاله رجال الصحيح.
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وطبيعة الحــال أنّ األخذ بيد هؤالء قد يكون باللســان وهــذا على الجميع فعلــه، لتكون ثقافة 
الســالمة المرورية ســائدة بيننا، ولنّذكر بعضنا البعض بها، فكما ُيقال «كلنا شـــرطة» أي نتعاون 

جميعاً في تحقيق السالمة المرورية بأنظمتها وأدبياتها.
أما األخذ بهــم كعقوبة ماديــة أو بدنية حســب النظام المعمــول به فهي ترجع إلــى الجهات 
المختصة ال عموم النــاس، وهذا ما بينه النِبّي ‰ عملياً من خالل قولــه: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان»(1)، يقول أبو 
حامد الغزالي: «فعلى الوالة تكليف الناس القيم بها ـ أي القادرين على منع المفســدين في الطرق 

ن لهم صفة رسمية ـ وليس لآلحاد إال الوعظ فقط»(2). باليد ِمم
والحاصل أنّ اإلرشــادات المرورية، والتذكير بأدبيات السالمة في الطرق داخل جملة في األمر 
بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتذكير بها يعم الجميع، فال تقتصر على رجال المرور فحسب؛ بل 
تعم جميع شرائح وفئات المجتمع، والرســول ژ في حديث آداب الطريق الذي مر ذكره في الكلية 
األولى ســنّ للجلوس في الطرق من األدبيات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه ضمناً 

الراكب والماشي والسائق للمركوب، فالكل يعمهم هذا األمر.
وبهــذه الكليات األربع تكون الطرق مصــدر رحمة وأمن، وينتج عنها انتعــاش اقتصادي، وتطور 

ميداني، وبها ُتحفظ أرواح الناس، وُتصان أعراضهم وأموالهم.
وفي المبحــث الثاني أتطرق إلى التطبيقــات العملية المعاصرة، لنــدرك أهميتها وفق الكليات 

األربع التي أسهبنا الحديث حولها.

٭ ٭ ٭

أخرجه الســيوطي في الجامع الصغير من طريق أبي سعيد، وعزاه إلى أحمد ومسلم واألربعة، وقال: صحيح، المجلد السادس،   (1)
تتمة باب حرف الميم، حديث رقم: 8687.

إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد الغزالي، ط دار الفكر، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى 1420هـ/1999م، 292/2.  (2)
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اجتمعت عقول العقالء في العالم على وجوب إيجــاد أدبيات ونظم توافق الطرق المعاصرة، مع 
إلزامية تطبيقها، وعقوبة من يخالفها؛ ألنها أساس استقامة الطريق، وحفظ أرواح الناس. وال يمكن 
بطبيعة الحال أن أســتعرض جميع هــذه األدبيات والنظم فــي هذا البحث المتواضــع، وذلك لكبر 
حجمها، وكثرة تفصيالتها، لذلك كانت هناك كتب مختصة لبيانها(1)، ومواقع تحوي محتوياتها، وهي 
في الجملة داخلة في الكليات األربع السالف ذكرها في المبحث الثاني، لذا أشير إلى نماذج منها، 

ألبين مدى تأصيلها الفقهي، ونظائرها في الفقه اإلسالمي.

ومن خالل نظري الضعيف لهذه األدبيات يتبين لي أنّها تشمل ستة جوانب:
الجانب األول: أدبيات ونظم اآللة المركوبة.

الجانب الثاني: أدبيات ونظم القائد والسائق لآللة المركوبة.
الجانب الثالث: أدبيات ونظم الراكب.

الجانب الرابع: أدبيات ونظم الماشي على الطريق.
الجانب الخامس: أدبيات ونظم الجالس على الطريق.

الجانب السادس: أدبيات ونظم الطريق ذاته.
وفيما يلي أذكر نماذج لكل جانب مبيناً تقسيمات بعضها، ذاكرًا بعض نظائرها الفقهية:

:áHƒcôªdG  ádB’G  º¶fh  äÉ«HOCG  :∫hC’G  ÖfÉédG

وُتعّرف المركبة بأنّها وســيلة من وسائل النقل أو الجر، أعدت للســير على عجالت أو جنزير، 
وتســير بقوة آلية أو جســدية(2)، واآللة تختلف باختالف الزمان، فهناك البغــال والحمير والخيول 
واإلبل، واليوم الســيارات بأنواعها، والناقــالت الكبيرة كالحافالت والشــاحنات، بجانب القاطرات 
والطائرات، قال تعالى: ﴿ 1 2 3 4 65 7 8 9 : ﴾ [النحل: 8]، 
ونقتصر هنا على المُســتخدم اليــوم غالباً في الطريق الشــائع ومنها: الســيارة، والدراجة اآللية، 

مثًال: قواعد المرور، وهو منشور في موقع المرور بشرطة ُعمان السلطانية.  (1)
قانون المرور، مصدر سابق.  (2)
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والدراجــة العادية، والمقطورة، والقاطرة، والمركبة الخاصة، ومركبــة األجرة والتأجير، والحافلة، 
والشاحنة، والمعدة، وســيارة الطوارئ والتعليم، وسيارة ذات االســتعمال الخاص، والجرار(1)، ومن 

أدبياتها العامة:
أن تكون مسجلة ومرّخصاً قيادتها من قبل الجهات المعنية(2). ـ  1
توفر في المركبة أدوات الســالمة الرئيسة نحو: القاعدة «شاســيه»، والمحرك «موتور»،  ـ  2

ومنبه للصوت واضح، وعداد السرعة ونحوها(3).
ال يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو األشــياء المحمولة في الطريق بحالة ينجم عنها  ـ  3

تعريض حياة الغير أو أموالهم للخطر، أو تعطيل حركة المرور، أو إعاقتها(4).
التأكد أنّ المركبات تلبي الحد األدنى من معايير السالمة(5). ـ  4
التأكد من شغل المصابيح بما فيها اإلشارات، ومصابيح الرجوع للخلف(6). ـ  5
متابعة مســتوى المياه فــي كلّ عين من عيون البطارية، بشــرط تزويدهــا بالماء المقطر  ـ  6

ال العادي(7).
فحص المركبة بشكل دوري، والتأكد من سالمة الفرامل واإلطارات خاصة(8). ـ  7
التقيد بنســبة التعتيم في المركبة، لما لها من أثر في وضوح الرؤية، ونسبتها في سلطنة  ـ  8

ُعمان 30 ٪(9).
التأّكد من سالمة مطفأة الحريق(10). ـ  9

فسالمة المركبة أساس من أسس أدبيات السالمة المرورية، وهو جملة داخل في القواعد الفقهية 
العامة، كقاعدة ال ضرر وال ضرار، وقاعــدة الضرر يزال، لذا قرر الفقهاء أنّ حمولة المركوب أكثر 
ا يحدث له ضررًا، وبالتالي يعّم هذا الضرر المارة ومســتخدمي الطريق، اعتبروا من  من طاقته، ِمم

قانون المرور، مصدر سابق.  (1)
المصدر نفسه.  (2)
المصدر نفسه.  (3)
المصدر نفسه.  (4)

www.moi.gov.kw ،موقع وزارة الداخلية، دولة الكويت  (5)
المصدر نفسه.  (6)
المصدر نفسه.  (7)

أســبوع المرور الموحد بين مجلس التعاون الخليجي، أسبوع ســالمة المركبة، 25 - 1989/3/31م، موقع وزارة الداخلية، دولة   (8)
www.moi.gov.kw ،الكويت

www.traffic.gov.om ،التوعية المرورية، اإلدارة العامة للمرور، شرطة ُعمان السلطانية  (9)
المصدر نفسه.  (10)



الفقه الحضاري، فقه العمران750 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

فعل ذلك ضامناً(1)، وقد مّر ذكر حديث: «من ربط دابة على طريق المسلمين فأصاب فهو ضامن»(2)، 
وجاء عن أبي عبد اهللا الصادق قال: «من أضّر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن»(3).

فعلى هذا إذا كان صاحب اآللة يعلم أنّ في ســيارته عيباً ال بد من المسارعة في إصالحه، هنا 
ال يصح شرعاً قيادتها في طرق المسلمين إال بقدر الضرورة، مع الحذر الشديد، وتسويفه في األمر 

يجعله ضامناً لكل ما يترتب عليها من أثر.
يقول الشــيرازي من علماء الجعفرية: «مسألة: من ركب حيواناً من جمل وناقة وما أشبه ذلك، 
فلو فعل ما أضر الحيوان بشــخص ضمن الراكب ذلك الضرر، ولو فعل شخص ثان ما جعل الحيوان 
يضّر براكبه أو بشــخص آخــر ضمن ذلك الثاني الضــرر، ومن ركب حيوان حيــوان غيره إذا أضّر 

الحيوان ضمن، وهكذا الحكم في وسائل النقل األخرى»(4).
وُسئل أحمد الخليلي: إذا تهاون اإلنسان في قيادة سيارته بحالة سيئة كأن تكون اإلطارات والعجالت 
ليســت جيدة، هل يعتبر مهمًال في هذه الحالة؟ فأجاب: نعم، ما دام ذلك مظنة للخطر، أو يؤدي إليه 

فإنّه يكون مهمًال، وهو مسؤول أمام اهللا تعالى، وأمام الخلق عما نتج عن ذلك، واهللا أعلم(5).
ويندب له شــرعاً فحصها والنظر فيها بين فترة وأخــرى، إال إذا كان يعلم أنّ بها ضررًا فيجب 
عليه هنا فحصها رفعاً للضرر، وإال كان ضامناً لما ينتج عنها لما روي عن النِبّي ژ : «إذا سافرتم 
في الخصب فأعطوا اإلبل حظها مـــن األرض»(6)، حيث إنّ لإلبل الحق فــي أن تأخذ نصيبها من 
الراحة والطعام والشــراب؛ ألنّ في هذا حفظاً لها ولسالمة من يقودها ويركبها، والحال كذلك مع 

المركبات المعاصرة.

:áHƒcôªdG  ádBÓd  ≥FÉ°ùdGh  óFÉ≤dG  º¶fh  äÉ«HOCG  :»fÉãdG  ÖfÉédG

وُيعّرف الســائق أو القائد: بأنّه كلّ شــخص يتولى قيادة مركبة أو حيوان من حيوانات الجر أو 
الحمــل أو الركوب(7)، وال بّد مــن طبيعة الحال أن يكــون عارفاً بالقيادة عاقــًال، ويضاف إليه من 

األدبيات المعاصرة:

أحكام حوادث المرور في الشريعة اإلسالمية، مصدر سابق، ص 48.  (1)
راجع المبحث الثاني.  (2)

الكافي، حديث رقم: 350، 3/7.  (3)
فقه المرور، مصدر سابق، نسخة الكترونية.  (4)

الفتاوى، مصدر سابق، 239/6.  (5)
رواه مسلم من طريق أبي هريرة، حديث رقم: 1926.  (6)

قانون المرور، مصدر سابق.  (7)



أ. بدر بن سالم بن حمدان العبري 751آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي

أن يكون حامًال لرخصة القيادة من الجهات المعنية حســب اآللــة المركوبة التي يقودها،  ـ  1
ســواء كانت الرخصة خفيفة، أو ثقيلة، أو رخصــة قيادة معدات أو دراجــات آلية، وتكون 

سارية المفعول(1).
يحضر قيادة أية مركبة على الطريق بدون ترٍو، أو بســرعة، أو تحت تأثير خمر أو مخدر،  ـ  2

أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة األشخاص أو أموالهم للخطر(2).
اتباع السرعة المحددة دولياً في الطريق والمتعارف عليها، وال يجوز مجاوزتها(3). ـ  3
ال يجوز لمالك المركبة أن يعهد قيادتها لشخص آخر ال يملك رخصة قيادة(4). ـ  4
ال يجوز الوقوف في األماكن الممنوعة، والتي تضر باآلخرين، نحو أماكن وقوف المشــاة،  ـ  5

أو فوق الجسور(5).
االلتزام الدائم بوضع حزام األمان، وتقييد حركة األطفال حتى أثناء الرحالت القصيرة(6). ـ  6
االلتزام بوضع خوذة الوقاية من الصدامات عند قيادة الدراجات(7). ـ  7
إعطاء الماشي حقه، ومساعدة األطفال وكبار السنّ على عبور الطريق(8). ـ  8
عدم قيادة السيارة في حالة التعب والنعاس الشديد(9). ـ  9

مراعاة الخطــوط والعالمات األرضية للطريق؛ ألنّها أهم عوامل الســالمة والنجاة(10)، والخّط  ـ  10
هو الحيز الذي يقّسم المسلك إلى مسارين، ويكون: أ/ متصًال، ب/ متقطعاً، جـ/ عمودياً على 

محور الطريق، وفي هذه الحالة يلزم التوقف عنده، حتى خلو الطريق، أو تبديل اإلشارة(11).

المصدر نفسه.  (1)

المصدر نفسه.  (2)

المصدر نفسه.  (3)

المصدر نفسه.  (4)
وزارة الداخلية، دولة الكويت، مصدر سابق.  (5)

المصدر نفسه.  (6)

المصدر نفسه.  (7)
أســبوع المرور الموحد بين مجلس التعاون الخليجي، أسبوع المشــاة، 12 - 1985/3/19م، موقع وزارة الداخلية، دولة الكويت،   (8)

www.moi.gov.kw

أســبوع المرور الموحد بين مجلس التعاون الخليجي، أسبوع الحد من السرعة، 15 - 1986/3/21م، موقع وزارة الداخلية، دولة   (9)
www.moi.gov.kw ،الكويت

أسبوع المرور الموحد بين مجلس التعاون الخليجي، أسبوع مدلول الخطوط األرضية، 14 - 1987/3/20م، موقع وزارة الداخلية،   (10)
www.moi.gov.kw ،دولة الكويت

فقه المرور، مصدر سابق، نسخة الكترونية.  (11)



الفقه الحضاري، فقه العمران752 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

عدم االنشغال بغير الطريق، كالهاتف والمسجل ونحوه(1). ـ  11
استخدام إشارات االنعطاف الضوئية لبيان وجهة االنعطاف(2). ـ  12
ترك مسافة مأمونة بينك وبين السيارة التي أمامك(3). ـ  13
الحذر من التجاوز في المنحنيات، أو التقاطعات، أو الصعود المرتفع(4). ـ  14
ا يؤثر في حركة اآلخرين(5). ـ  15 عدم البطء الشديد في قيادة المركبة ِمم
التجاوز يكون دائماً من جهة اليســار، وفي المكان المســموح بالتجاوز فيه، مع اســتخدام  ـ  16

اإلشارة، والرجوع التدريجي إلى الجانب األيمن من الطريق(6).
مراعاة اإلشارات الضوئية، وعدم تجاوز اإلشارة الحمراء(7). ـ  17
عدم الوقوف في أماكن المعوقين(8). ـ  18
استخدم الهاتف النقال في حالة الوقوف لسالمتك وسالمة اآلخرين(9). ـ  19

ونالحظ أنّ أكثر األدبيات والنظم تقع على عاتق قائد المركبة؛ ألنّ المسؤولية الكبرى تقع على 
عاتقه، فهو مســؤول عن المركبة التي يقودها وعن سالمتها، ومسؤول عن الركاب الذين تحت يديه 
في المركبة، ومسؤول عن الطريق وجالسيه والمشاة فيه، لذا لن نجد غرابة أن يكون التركيز عليه 

من حيث األدبيات والنظم، حفاظاً على سالمته وسالمة اآلخرين.
ويرى الفقهاء أنّ قائد المركبة ال بّد أن يكون بالغاً عاقًال، قادرًا على تصريفها، فمن لم يكن كذلك 
لم يجز له شرعاً أن يقود السيارة؛ ألنّ الصغير والمجنون ومن في حكمه من السكران والنائم والمريض 
مرضاً شديدًا ليس عنده من المقدرة العقلية والجسدية ما يستطيع بها السيطرة على السيارة وتصريفها 

ومنعها من الوقوع في األخطار أثناء سيرها على الطريق(10)، فهؤالء شرعاً ال يصح لهم قيادة المركبة.

أسبوع المرور الموحد بين مجلس التعاون الخليجي، أسبوع ال تشتغل بغير الطريق، 3/26 - 1988/4/11م، موقع وزارة الداخلية،   (1)
www.moi.gov.kw ،دولة الكويت

أسبوع المرور الموحد بين مجلس التعاون الخليجي، أسبوع قيادة بال حوادث مرورية، 18 - 1992/4/24م، موقع وزارة الداخلية،   (2)
www.moi.gov.kw ،دولة الكويت

المصدر نفسه.  (3)

المصدر نفسه.  (4)
التوعية المرورية، اإلدارة العامة للمرور، شرطة ُعمان السلطانية، مصدر سابق.  (5)

المصدر نفسه.  (6)
المصدر نفسه، بتصرف.  (7)

المصدر نفسه.  (8)

المصدر نفسه.  (9)
أحكام حوادث المرور في الشريعة اإلسالمية، مصدر سابق، ص 27.  (10)



أ. بدر بن سالم بن حمدان العبري 753آداب الطريق بين التأصيل الفقهي والتطبيق العملي

وقانون المرور ينص كذلك بشــروط مشــابهة لما قاله الفقهــاء، فهو يشــترط أن يكون قائد 
المركبة عاقًال، مع ســالمة حواســه، ومعرفة أنظمة الســير والتقيّد بها، والتركيز أثنــاء القيادة، 

واإلحساس بالمسؤولية، واإللمام بميكانيكية المركبة، وصيانتها بشكل مستمر(1).
وال مانع شرعاً أن تقود المرأة السيارة(2)؛ ألنّه ال يوجد دليل ينص على منعها؛ بل كانت المرأة 
في عهده ژ تقــود اإلبل والحميــر ونحوها، وهكذا جرى استحســانه إلى يومنا هذا، بل الســيارة 
المعاصرة أكثر حشــمة وأماناً من وســائل النقل الســالفة، ويمكن أن يضاف إليها شــرط الحشمة 
والعفــة، والقيادة في وقت تكون مســتقرة نفســياً، فتتجنب الســياقة مع اإلمكان في أشــهر الحمل 

األخيرة، أو إذا كانت نفسيتها سيئة بصورة كبيرة وقت الدورة الشهرية.
واألدبيات الســالف ذكرهــا داخلة جملة في القواعــد التي تحفظ نفس اإلنســان وتحفظ ماله 
وعرضــه، بجانب حفــظ الممتلكات العامــة، ومن نظائره في الفقه اإلســالمي تحميــل الدواب من 
األحمــال ما ال تطيقه(3)، فيؤثر بذلك علــى طرق الناس والمارة، وقد تســقط على بعض المارة، أو 
تؤثر في ســير الطريق، كما يحدث اليوم في المركبات التي تحمل أكثر من المحدد لها، أو ال يشّد 
المحمول بوثاق غليظ، فقد يســقط على المركبات األخرى، أو على المارة، أو على الطريق نفســه، 

فيعيق حركة السير.
ومن النظائر ما فعله النِبّي ژ في حجــة الوداع، لما انصرف الناس من عرفة إلى مزدلفة 
دفعة واحدة، فجعل يكبح راحلته(4) إليه حتى أنّ ِذفراها(5) ليكاد يصيب قادمة الرحل(6) وهو يقول: 
«يــا أّيها الناس، عليكم الســكينة والوقار، فإنّ البــر ليس في إبضاع(7) اإلبــل(8)»، ويناظره اآلن 
الســرعة في القيادة، والمباهاة بذلك، لينظر الناس إليهم نظرة إعجاب ومباهاة، فإنّ هذا ليس 
من البر واإلحسان والجمال؛ بل عكسه تماماً وهو التقيد بالسرعة المحددة، مع القيادة الحكيمة 
للمركبــة. ويماثله كثيرًا ما يجري من بعض الناس من الســرعة الجنونية عند الرجوع إلى البلد 
من ســفر، وخاصة بعد قضاء مناســك الحج والعمرة، فكم أزهقت أرواح بســبب هذه الســرعة 

الجنونية المخيفة.

فانون المرور، مصدر سابق.  (1)
ينظر: فقه المرور، مصدر سابق.  (2)

إحياء علوم الدين، مصدر سابق، 292/2.  (3)
أي يجذب رأسها إليه حتى ال تسرع فتؤذي المارة.  (4)

ذفراها: بكسر الذال أي أصل أذنها.  (5)
أي طرف الرحل.  (6)

إبضاع اإلبل أي حمله على السرعة.  (7)
رواه النسائي من طريق أسامة بن زيد، ج 5، ص 257.  (8)
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وُيعّرف الراكب: بأنّه كلّ شــخص يوجد بالسيارة، أو يكون نازالً منها، أو صاعدًا إليها، بخالف 
الســائق(1)، وقد يكون مــن ضمن الركاب أطفــال، أو مــن ذوي االحتياجات الخاّصــة، وهذه بعض 

األدبيات والنظم المعاصرة بالركاب:

يجب تعويد األطفال، وإلزام الركاب على استخدام حزام األمان لسالمتهم(2). ـ  1

يثبت المولود بمقعد خاص به مواجهاً للخلف، أما األطفال من (1 - 4) ســنوات فيثبّتون في  ـ  2
مقعد أمان مواجهاً لألمام(3).

واألصل في الراكب أن يعين السائق على تقيده بأنظمة السير، وأدبيات الطرق، فال يقلقه أثناء 
 À ¿ ﴿ :القيادة، نحو رفع صوت، أو تشجيعه على الســرعة والتهور، وأصل هذا قوله تعالى

Ð Ï Î Í ÌË Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á ﴾ [المائدة:2].

فإن كان معيناً للســائق في إلحاق الضرر أو األذى بغيره كان مشــتركاً معه في الضمان، وعليه 
التقيد بوسائل السالمة ولو كان راكباً كلبسه حزام األمان مثًال.

يقــول أحمد الخليلي عــن الذين يســتفزون أصحابهم، أو يشــجعونهم ليزيدوا من ســرعة 
الســيارة؛ قال: هؤالء الذين يدفعون بمن يقود مركبتهم إلى التهور هم من شياطين اإلنس، وقد 
يكون شيطان اإلنس أضر على من يالبسه من شياطين الجن، فهؤالء الذين يغرون بما فيه ضرر 
على صاحبهم وعلى أنفســهم، وعلى من حولهم من الركاب، ومن المشــاة؛ إنما هم شــياطين؛ 
ألنّهم يأمرون بالســوء والفحشــاء، يتحملون من الوزر ما هم جديرون بــه، ويتحملون وزر الذي 
يطاوعهم على ما يدعونه إليه من اإلثم، بــل حتى لو لم يطاوعهم فإنهم بقصدهم أن يطاوعهم 

يتحملون من الوزر واهللا أعلم(4).

والراكب في الحافلة آمر بالمعروف، ناه عن المنكر، حيث بين النِبّي عليه الصالة كما 
مّر من أدبيــات الجالس على الطريــق األمر بالمعــروف والنهي عن المنكــر، ويدخل فيه 

الراكب أيضاً.

قانون المرور، مصدر سابق.  (1)
أســبوع المرور الموحد بين مجلس التعاون الخليجي، أســبوع حزام األمان، 4/28 - 1984/5/4م، موقــع وزارة الداخلية، دولة   (2)

www.moi.gov.kw ،الكويت
المصدر نفسه.   (3)

الفتاوى، مصدر سابق، 235/6.  (4)
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وُيعّرف المشاة باألشــخاص الذين يسيرون على الطريق مشــياً على أقدامهم، ومن في حكمهم 
وفق ما تحدده الالئحة التنفيذية(1)، وعبور المشــاة مكان مخصص لمرور المشــاة، ومخطط لهذا 
الغرض، في الشوارع والطرق، والذي يجب على السائق الوقوف قبله ليتمكن المشاة من السير عليه 

بأمان(2)، ومن أدبياته ونظمه المعاصرة:
عبور المشاة يكون في األماكن المخصصة لهم(3). ـ  1
عدم الوقوف عند االنتظار على حافة الطريق(4). ـ  2

ولقد وضعت النظم المعاصرة طرقاً خاصة للمشاة، وجسورًا لعبورهم، وعالمات وإشارات خاصة 
بهم، ال يصح تجاوزها.

والفقهــاء األوائل أيضــاً حّددوا طرقاً للمشــاة، مع بيان حدهــا، يقول أبو العباس الفرســطائي 
النفوســي: وحريــم الطريق هو نفســه ال غير على اختــالف صفاتــه، فأولها طريــق الرجالة ـ أي 
ـ ، وحريمه ثالثة أذرع، ثم يليه طريق وحريمه السقاية، وهو خمسة أذرع، ثم الحطابة خمسة  المشاة 
مثلها، ومنهم من يقول الحطابة ســتة أذرع... وطريق محامل الحمير والزنابــل والغرائر، والروايات 
سواء وهو ســبعة أذرع... وهكذا فّصل في طريق الجمال مع ما يحمل عليها فجعلها اثني عشر ذراعاً، 
والمواشي أربعين ذراعاً من الماء إلى المرعى، وقوافل الحجاج أربعين ذراعاً، بل بين أنّ كلّ من أراد 
أن يحدث طريقــاً عليه التقيّد بالنظم الســابقة(5)، وهذا يدل على الرقي الثقافــي الذي وصلت إليه 
الحضارة اإلســالمية قبل النظم المعاصرة بقرون بعيدة، وهنا نالحظ أيضاً أنّ الماشي أو الراجل له 

ل المسؤولية الكاملة والناتجة عن تصّرفه األعمى(6). يتحم حّده الخاص الذي ال َيجوز تجاوزه، وإال
بل اعتبر بعض الفقهاء إذا مشــى الماشــي في طريق الركبان فأصابه عيب ال دية له(7)، يقول 
الشــيرازي: ينبغي تخصيص قســم من الطريق للمشــاة، وقســم منه للركاب، وذكر رواية عن أبي 

قانون المرور، مصدر سابق.  (1)
المصدر نفسه.  (2)

أسبوع المرور الموحد بين مجلس التعاون الخليجي، أسبوع المشاة، 12 - 1985/3/19م، مصدر سابق.  (3)
التوعية المرورية، اإلدارة العامة للمرور، شرطة ُعمان السلطانية، مصدر سابق.  (4)

ينظر: القسمة وأصول األراضين، مصدر سابق، ص 443 - 444.  (5)
وفي نظري الضعيف أنّ الماشــي إذا طرق الباب من غير موضعــه، فأصابه حادث أدى إلى هالكه، مع قدرته على المرور من   (6)

غير هذا الموضع، كالذي يترك جسور المشاة ليعبر من الطربق السريع؛ هذا يعتبر في حكم المنتحر واهللا أعلم.
وهذا أراه أقرب إلى روح التشريع اإلســالمي خالفاً للفتوى السائدة، إذ كيف يطالب بالدية وهو المتعمد على قتل نفسه، ولو   (7)

قيل ذلك من قبيل القتل شبه الخطأ واهللا أعلم.
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الحسن موسى مفادها أنّ المشاة يمشون في جنبي الطريق، والفرسان في وسطه، فإن مشى الراجل 
في مكان مرور الفرســان فأصابــه عيب أو ضــرر ال دية للفــارس أو الراكب(1)، ألنّــه تعدى حقه، 

والقاعدة تقول: «ال ضرر وال ضرار».
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فللجالس على الطريق حقوق ال بّد من مراعاتها، وإال فاألصل ليس الطريق محًال للجلوس، ومن أدبياتها:
عــدم اللعب في الطرق العامة، وعلى الجهات المختصة إيجــاد بدائل ألماكن لعب األطفال . 1

خاصة(2)، كالحدائق والمالعب.
الجلوس في األماكن اآلمنة والمخصصة، وعدم الوقوف أو االقتراب من حافة الطريق(3).. 2

واألصل في الشريعة النهي عن الجلوس في الطريق لحديث: «إياك والجلوس في الطرقات»(4)، 
وعلل الصنعاني النهــي الوارد في الحديث؛ ألنّ في جلوســه في الطرقات يتعــّرض للفتنة، فإنّه قد 
ن يخاف الفتنة على نفسه من النظر إليهنّ مع مرورهن، وفيه التعرض للزوم  ينظر إلى الشهوات ِمم
حقوق اهللا والمسلمين، ولو كان قاعدًا في منزله لما عرف ذلك، وال لزمته الحقوق التي قد ال يقوم 
إال بها، ولما طلبــوا اإلذن في البقاء في مجالســهم، وأنّه ال بد لهم منها عّرفهــم بما يلزمهم من 
الحقوق(5)، وعلل ســامي خضرا النهي ألنّ الواقف ال يســتفيد منها إال كثرة الــكالم، وهدر الوقت، 
وإطالة النظر، وقساوة القلب، ولغو الحديث(6)، والنهي في الحديث قد يصل إلى الحرمة إذا تحقق 
من الجلوس األذى والضرر للمارة والركبان، هنا يجــب منعهم من قبل المختصين، وهذا ما يحدث 
اآلن في الطرقات داخل القرى الســكنية، خاصة جلســات الليل، والتي يترتــب عليها رفع األصوات، 
وإيذاء النائميــن، فضًال عن ترويــع اآلمنين، حيــث يخافون على أبنائهم ونســائهم مــن مثل هذه 

الجلسات، فهذه يجب أن ُترفع وتُمنع، ويحرم شرعاً الجلوس فيها إال للنصح أو رفع الضرر.
ومع هذا جعل الفقهاء من خالل اســتقرائهم للنّص القرآني، والتطبيــق العملي للنبّي ژ آداباً 
ر الفقهاء  للجلوس على الطرقات، سبق اإلشــارة إليها في الكلية األولى من المبحث الثاني، لذا قر

العديد من األدبيات تطبيقاً عملياً لهذه للكليات القرآنية، يقول السالمي:

ينظر: فقه المرور، مصدر سابق.  (1)
التوعية المرورية، اإلدارة العامة للمرور، شرطة ُعمان السلطانية، مصدر سابق.  (2)

المصدر نفسه، بتصرف.  (3)
تقدم تخريجه في المبحث الثاني.  (4)

سبل السالم، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، راجعه محمد خليل هراس، ط دار الفرقان/ ُعمان ـ األردن، ال تاريخ، 270/3.  (5)
سلسلة السلوك في اإلسالم، آداب المجلس، سامي خضرا، ط دار الهادي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية 1421هـ/2001م، ص 35.  (6)
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قـعـدا قــــد  مــــن  تلـــزم  الـمـقـعـداأربعـــة  يخـــل  أو  الطريق  على 
الضـرر(1)رّد الســـالم ثـــّم غــــّض الـبـصـر ودفـــع  ضّل  من  إرشـــاد 

ومنها ما ذكــره الجيطالي في قواعد اإلســالم حيث يقــول: وال تجلس علــى الطريق، وإن 
جلســت فأدبه: غض البصر، ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، وعون الضعيف، وإرشاد الضال، 
ورّد السالم، وإعطاء السائل، واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واالرتياد لموضع البصاق، 
وال تبصق في وجه القبلة، وال عن يمينك، وال عن يســارك، ولكن تحت قدمك اليسرى(2)، وهذا 
لحكمتين: األولــى المبالغة في إخفائه حتى ال يزعج اآلخرين بالنظر إليه، واآلن يســتغنى عنها 
باســتخدام المناديل الورقية، أو التنحــي بعيدًا حتى يضعها في مكان ال ُيــرى، والحكمة الثانية 
سرعة ذهابها، فهي مع تحرك القدم تتشتت فتزول في وقت أســرع، وفي الروايات اقترن النهي 
عن البصاق فــي الطرق بالبصاق في المســجد، فكما أنّ المســاجد بنيت للعبــادة واالعتكاف؛ 
 د ما قلناه ســالفاً أنفالطرق أيضاً جعلت للمشــي، فالبصاق فيهما مؤذ للمســلمين(3)، وهذا يؤي
عبادة المســلم ال تقتصــر فقط في المســاجد؛ بل هو عابــد ذاكر اهللا تعالى حتــى في الطرق 
واألســواق، وُيقاس على البصاق نظافة الطريق، وحفظه من األذى، مع اختيار المكان المناســب 

للجلوس عرفاً وقانوناً.
ومن المســائل التي أوجبها الفقهاء على الجالســين فــي الطرق: توفير األمن للمــارة مطلقاً، 

واعتبروا إيذاءهم إيذاء هللا تعالى، وهو من الكبائر الموبقة(4).
والفقهاء كذلك أجازوا للمحتســب منع الصبيان من اللعب في الطريق، إن كان لعبهم يشــكل 
ضررًا عليهم وعلى غيرهم من المارة المشــاة والركبان، يقول السناســي صاحب نصاب االحتساب: 
والصبيــان الذين يلعبون بالجوز وغيره إن كانوا في الطريق يمنعهم ـ أي المحتســب ـ ســواء كانوا 
يلعبون بالقمار أو غيره؛ ألنّهم ظلموا الناس بشغل الطريق(5)، واألصل أن يخّصص لهم أماكن خاصة 

للعب كالمالعب والحدائق.

جوهر النظام في علمي األديان واألحكام، عبد اهللا بن حميد الســالمي، ط مكتبة نور الدين الســالمي، سلطنة ُعمان، الطبعة   (1)
الثالثة عشر، ال تاريخ، 368/4.

قواعد اإلســالم، ألبي طاهر إسماعيل بن موســى الجيطالي، تحقيق: بكلي عبد الرحٰمن بن عمر، ط مكتبة االستقامة، مسقط ـ   (2)
سلطنة ُعمان، الطبعة الثالثة 1416هـ/1995م، 285/2.

عين المصالح من أجوبة الشــيخ صالح، صالح بن علي الحارثي، ط مكتبة الضامري، مســقط ـ سلطنة ُعمان، الطبعة الثانية   (3)
1414هـ/1993م، ص 212 - 213.

فقه المرور، مصدر سابق، طبعة الكترونية.  (4)
أحكام حوادث المرور في الشريعة اإلسالمية، مصدر سابق، ص 54.  (5)
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وسبق أن بيّنا تعريف الطريق وأقسامه، وقلنا من تعريفاته: كلّ سبيل مفتوح للسير العامّ، سواء 
للمشــاة أو الحيوانات أو لوســائل الجر أو النقل، ويشمل الطرقات والشــوارع والساحات والممرات 

والجسور التي يجوز للناس عبورها(1)ومن نظمه المعاصرة:
ال يجوز إشــغال الطريــق، أو تعديله، أو إجراء أيــة حفريات به، أو وضع ما يتســبب عنه  ـ  1

عرقلة المرور إال بموافقة الجهات المعنية(2).
المحافظة على نظافته والممتلكات العامة المتعلقة به(3). ـ  2

وقد ســبق أن أشــرنا في الجانب الرابع حــّد الطريق من خــالل نظرة الفقهــاء، وبينا البعد 
الحضاري لهذا التحديد والتقسيم، فيما لم يتطرق إليه األوروبيون إال حديثاً، ومع هذا حّرم الفقهاء 
أّي أذى يؤدي إلى إعاقة الطريق، وذلك وفق العصر الذي عايشــوه، وهــذا دليل أيضاً على األبعاد 
الحضارية التي كان ينظر إليها الفقهاء، وإن لم يرد في ذاتها نص شــرعي، إال أنّهم أنزلوها وفق 

القواعد الشرعية التي تندرج تحت الكليات القرآنية، والتطبيقات العملية للنبّي ژ .
يقول أبو حامد الغزالي: فمن المنكرات ـ أي في الشــوارع ـ المعتادة فيها: وضع األسطوانات، 
وبناء الــدكات متصلــة باألبنية المملوكة، وغرس األشــجار، وإخــراج الرواشــن واألجنحة، ووضع 
الخشب، وأحمال الحبوب واألطعمة على الطرق، فكل ذلك منكرًا إن كان يؤدي إلى تضييق الطرق، 
واســتضرار المارة، وإن لم يؤد إلى ضرر أصًال لســعة الطريق فال يمنع منه(4)، ويناظر هذا اليوم 
إيــذاء الناس في الطرق بوضع المــواد المعيقة للحركة فيها، أو الوقوف فــي منتصف الطريق، أو 

ا يعيق الحركة. بجانبه ِمم
وذكر أيضاً: ربط الدواب علــى الطريق بحيث يضيّق الطريق، وينجــس المجتازين، وهو منكر 
يجــب المنع منه إال بقدر النزول والركوب، وهذا ألنّ الشــوارع مشــتركة المنفعــة، وليس ألحد أن 
يختص بها إال بقدر الحاجة، والمرعى هو الحاجة التي ترد الشــوارع ألجلها في العادة دون ســائر 
الحاجات(5)، ويناظــره اليوم الحافالت الكبيرة كحافالت نقل الطــالب أو المواد، فال يصح لها أن 

تقف في الشوارع أو بجانبها إال بقدر الحاجة ال غير، وإال كان محّرماً، وصاحبها آثم.

قانون المرور، مصدر سابق.  (1)
المصدر نفسه.  (2)

فقه المرور، مصدر سابق، طبعة الكترونية، بتصرف.  (3)
إحياء علوم الدين، مصدر سابق، 292/2.  (4)

المصدر نفسه، 292/2.  (5)
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وذكر منها سوق الدواب وعليها الشــوك بحيث يمّزق ثياب الناس، فذلك منكر إن أمكن شّدها 
وضمها بحيث ال تمّزق، أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع، وإال فال منع إذ حاجة البلد تمّس إلى 
ذلك، نعم ال تترك ملقاة إال بقدر مدة النقل(1)، ويماثلــة اليوم ناقالت مواد البناء مثًال، فال بّد أن 
يحكم شــّدها، وإال كانت ضارة للطريق، وأن تضــع المواد في مكان ال يعيق المــرور على الطريق 

والسير فيه.
وقــد جمع أبو بكر أحمد الكندي المضار في الطرق ووجوب صرفها حيث قال في بيان الشــرع: 
وُيمنــع من الحدث في طريق المســلمين، تعدياً فيمــا يؤذيهم، ويضّر بالطريق، مــن بناء طين، أو 
حصى، أو ُيكبس فيها ترابــاً، أو يحدث فيها حدثاً، مــن حفر بئر، أو ســاقية، أو نهر، أو ظفر، أو 
جندل، أو حضار، أو شيء يكون فيه أذى المسلمين، أو كنيف بجنب الطريق أو المسجد يؤذيهم، أو 
يعرش عليه عرشــاً، أو بناء سقف، أو غماء بطين، أو يحفر فيها ويطويها بحصى، أو بآجر، كلّ ذلك 
منكر على من فعله(2). ثم أشــار إلى جوانب حضارية مهمة في الطرق من خالل قوله: وال يجوز له 
أن يجعلها دكاكين للبيع والشــراء، وال يتخذها مجالس... وذلك عليه منكر وإثم من عمله، وضامن 
لما يحدث فيــه، وقد جــاءت الرواية عــن النِبّي ژ أنّه قــال: «ملعون من آذى المســـلمين في 
طرقاتهم»(3)، فالطرق كما أنها ـ كما ســبق بيانه ـ ليســت مجالســاً يجلس فيها، كذلك هي ليست 

محًال للبيع والشراء، لما يحدث عنه من ضرر واضح وبين.
واعتبر الفقهاء كلّ ما يضــّر بالطريق محرماً ولو كان تافهاً في نظــر الناس، وضربوا لذلك 
مثًال قذى العيــن، وعلّق على هذا الســالمي بقوله: المــراد بذلك المبالغة فــي صرف األذى عن 
الطريق، ومــن المعلوم أنّ المبالغة ال تراد حقيقتها، ويكون المعنى على هذا أنّ أذى الطريق حرام 

ولو كان قليًال(4).
ومما ســبق نخلص إلى: تحريم الفقهاء إلحداث أّي ضرر بالطريق ولــو كان فيه منفعة، إال أنّ 
المصلحة العامة مقدمة على مصلحة البعض، ونحو هذا إحداث فلج أو ساقية في الطريق مع نفعها. 
يقول عيســى الحارثي: شدد العلماء في إحداث ساقية في الطريق، ومنهم من يرخص إذا أمن المار 

عليها من الضرر لعمقها وتسقيفها، والسالمة في ترك ذلك، واهللا أعلم(5).

المصدر نفسه، 292/2.  (1)
المصنف، أبو بكر أحمد بن عبد اهللا الكندي، ط وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة ُعمان، الطبعة األولى 1404هـ/1984م،   (2)

.176/12
المصدر نفسه، 176/12.  (3)

جوابات السالمي، مصدر سابق، 649/4.  (4)
خالصة الوســائل بترتيب المسائل، لعيســى بن صالح الحارثي، ترتيب: حمد بن عبد اهللا الســالمي، تحقيق: محمد بن سعيد   (5)

الحضرمي، طبعة وزارة التراث القومي بسلطنة ُعمان، الطبعة األولى: 1427هـ/2006م، ص 408.
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ومنها الفســل في قارعة الطريق، قال الســالمي: هذا منكر، فعلى القادر زواله وبيعه حرام، 
واهللا أعلم(1).

إال أنّهــم أجازوا الزراعة في جانبي الطريق للتجمل واالســتظالل ونحوه، بشــرطين: األول: أن 
ال يترتب على الطريق ومســتخدميه ضرر بســببها، وإال أزيلت، قال صاحــب المصنف نقًال عن أبي 
الحــواري: ُتزرع الطريق الجائز، فما دخــل منها في الثمانية أذرع أزيــل، وإن دخلت كلّها أزيلت(2). 
والشرط الثاني: عدم اإلسراف، قال الشيرازي: يستحب بعد االهتمام بنظافة الطريق تجميل الشوارع 
واألرصفة وما أشبه ذلك بما ال يعّد إســرافاً، فإنّ اهللا جميل يحّب الجمال(3)، وحّد اإلسراف تضييع 
حقوق هي أولى مــن تجميل الطريق، أو المبالغة عن الحّد المطلوب، إال أنّ التجميل في مجمله أمر 

مرغوب، ورقي حضارّي.
والفقهاء شــددوا في نظافة الطريق، فإلحاق الوســخ فيه من األذى المنهي عنه، وإزالته دليل 

على إيمان المؤمن كما مر بيانه في الكلية الثانية في المبحث الثاني.
يقول أبو حامد الغزالي في منكرات الشــوارع: وكذلك ذبح القصاب إذا كان يذبح في الطريق 
حذاء باب الحانوت، ويلوث الطريق بالدم، فإنّه منكر يمنع منه، بل حقه أن يتخذ في دكانه مذبحاً، 
فإنّ في ذلك تضييقاً بالطريق وإضرارًا بالناس بســبب ترشيش النجاســة، وبسبب استقذار الطباع 
للقــاذورات، وكذلك طرح القمامة على جواد الطريق، وتبديد قشــور البطيــخ، أو رش الماء بحيث 
يخشى منه االنزالق والتعثر، كلّ ذلك من المنكرات، وكذلك إرســال الماء من الميازيب المخرجة 
من الحائط في الطريق الضيقة فــإنّ ذلك ينجس الثياب، أو يضيّــق الطريق، وال يمنع في الطرق 
الواســعة إذ العدول منه ممكن... وكذلك إذا كان له كلب عقور على بــاب داره يؤذي الناس فيجب 
منعه منه، وإن كان ال يــؤذي إال بتنجيس الطريق، وكان يمكن االحتراز عن نجاســته لم يمنع منه، 
وإن كان يضيّق الطريق ببســطه ذراعيه فيمنع منه، بل يمنع صاحبــه أن ينام على الطريق، أو يقعد 

قعودًا يضيّق الطريق؛ فكلبه أولى بالمنع(4).
 h g f e d c b a ` ﴿ :واألصل في هذا قوله تعالى
k j i ﴾ [األحزاب: 58]، بجانب التطبيق العملي للنبّي ژ في رفع األذى عن طريق المســلمين، 

ومنه حديث الربيع: «ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم»(5).

جوابات السالمي، مصدر سابق، 680/4.  (1)
المصنف، مصدر سابق، 178/12.  (2)

فقه المرور، مصدر سابق، نسخة الكترونية.  (3)
إحياء علوم الدين، مصدر سابق، 292/2 - 293.  (4)

أخرجه الربيع في مسنده مرسًال عن جابر.  (5)
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وعليه كلّ من أحدث أذى في طريق المسلمين فهو ضامن لما يترتب عليه كما قررناه، قال 
درويــش المحروقي: «واحذر يا أخــي ـ عافانا اهللا وإياك من كلّ مكــروه ـ أن تتعرض لفعل ما 
ا يقذي العين، ويؤذي المارين... فجميع  يضّر في طرق المسلمين، وال تحدث فيها حدثاً أبدًا ِمم
ما ذكرته ـ أي مؤذيات الطرق ـ ال يجوز إحداثه على الطريق، ومأخوذ له بإزالته من موضعه، 
ا تولد منه من الضرر على من مّر فــي الطريق، من مجنون وعاقل، وصغير  وضامن واضعه ِمم

وكبير، وينكر ذلك على من فعله»(1).
كذلك بين الفقهــاء من المؤذيات: التغوط فــي طريق الناس لحديــث: «اتقوا الالعنين»، 
قالوا: وما الالعنان، قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلّهم»(2)، ويدخل في اإليذاء في 
التطبيق المعاصر الســيارات التي يقطر منها الوقود، أو تبعث دخاناً كثيفاً في الهواء(3)، فتؤذي 
المارة، ومنها اســتخدام المنبه العالي الصوت، أو التوقف المفاجئ، أو المرور السريع بمحاذاة 

ا ال يخفى على العقالء. المشاة(4)، أو التفحيط، ومنها الصالة والجلوس فيه(5)، وغير ذلك ِمم
ومن خالل هذا المبحث أدركنا التطبيقات المعاصرة ألدبيات الطريق، ونظائرها في الفقه 
اإلسالمي، وكلها تنبثق من مشكاة كليات القرآن الكريم، والتطبيقات العملية للنبّي ژ ، والذي 
جعــل األوائل يلتزمون بــه إدراكهم أنّ التقيد بأدبيــات الطريق جزء من إيمانهــم باهللا تعالى، 

ومسؤولون عنها يوم يلقون ربهم، وهذا ما سندركه في المبحث الرابع بإذن اهللا تعالى.

٭ ٭ ٭

الدالئل في اللوازم والوســائل، درويش بن جمعة المحروقي، تحقيق: سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجالني، مكتبة الضامري،   (1)
السيب ـ سلطنة ُعمان، الطبعة األولى 1425هـ/2004م، ص 316.

شــرح رياض الصالحين من كالم ســيد المرســلين، محمد بن صالــح العثيمين، تحقيق: محمد ســعيد محمد وعبد الســالم   (2)
عبد الحكيم عوض، ط دار ابن الهيثم، القاهرة ـ مصر العربية، ال تاريخ، 258/4.

فقه المرور، مصدر سابق، نسخة الكترونية.  (3)
المصدر نفسه.  (4)
المصدر نفسه.  (5)



الفقه الحضاري، فقه العمران762 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

™HGôdG  åëÑªdG

…ó≤©dG  ó©ÑdGh  ≥jô£dG  ÜGOBG

تعاني المجتمعات البشرية اليوم من حرب دامية، تتمثل في الحوادث المرورية المرعبة، فزادت 
معدالت التثقيف، وارتفع مســتوى الدورات واإلحصاءات، وأصدرت الكتب والمطويات، ومع ذلك لم 
يؤثر شــيئاً في وقف هذه الحرب المســتعرة، بل الوفيات في ازدياد، فضًال عن اإلصابات والخسائر 

البشرية والمادية.

وهنا نطرح هذا السؤال: لماذا لم تجد كلّ عوامل التثقيف ـ مع التشديد في العقوبات الماليةـ 
في التخفيف من هذا الموج المتالطم من حوادث السير؟

والســبب في ذلك يعود إلى تغييب البعد العقدي الرباني من هذه العوامل التثقيفية، فأصبحت 
ماديــة بحتة ال روح فيها، لذلك تلقاهــا المجتمع، خاصة في العالم النامي، علــى أنها ثقافة عامة 

يحسن التقيد بها، فكان االلتزام بها من قبل فئة محدودة من المجتمع ال غير.

وآداب الطرق في اإلســالم ليســت ثقافة عامة فحســب؛ بل هي فريضة شــرعية، شأنها كشأن 
الصالة والصيام والزكاة، والطاعة فيهــا طاعة واجبة كطاعة الوالديــن، ومخالفتها معصية موبقة 

كسائر المعاصي.

واهللا تعالى فــي كتابه الكريم لم يفرق بيــن اإليمان والعمل في كثير مــن المواضع نحو قوله 
تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , ﴾ [البقــرة: 25]، 
وقولــه: ﴿ z } | { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقــرة: 82]، 
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿

s r q p ﴾ [البقرة: 277].

فالجزاء يوم القيامة مرتبط بين اإليمان والعمل الصالح، وبهما يكون الثواب والعقاب، وال شك 
أنّ العمل الصالح ال ينحصر في شــعائر معينة؛ بل يعم ممارسات اإلنســان في هذه الحياة، فبعضها 
بينها اهللا تعالى، وبعضها أجملها في كتابه وبين كيفيتها النِبّي ژ ، واألخرى تركها لإلنســان يعمل 
فيها عقله؛ ألنّها تتجدد بتجــدد الزمان والمكان، لذا كانت الطاعة تشــمل الجوانب الثالثة: طاعة 
اهللا، وطاعة الرســول، وطاعة أولي األمر من العقالء بما يتوافق مع طاعة اهللا تعالى ورســوله، قال 
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :تعالى

ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [النساء:59].
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فإذا أنزلنا هذا إلى أنظمة الســير وقواعده، نجد هذه األنظمة منهــا ما بينها اهللا تعالى 
إجماالً، ووضحها الرسول الكريم، ومنها ما استجدت بتطور اآللة وطرق السير، لذا كان التقيّد 
باألنظمة الحديثة داخل في طاعة اهللا والرســول، وكما أنّه ال يجوز أن يخالف اإلنسان أمر اهللا 

والرسول؛ كذلك ال يجوز له أن يخالف هذه األنظمة والقوانين، وإال ارتكب معصية ومحظورًا.
والبعد في قوانين السير وأنظمته من المنظور القرآني ليس بعدًا دنيوياً تثقيفياً، بل هو بعد 
أخروي، فالثواب مرتبط بهذه الطاعة، كما أنّ العقاب مرتبط بها، فهي داخلة في دائرة الطاعة 

والمعصية.
لذا كان يجب أن يغرس في األجيال البعد العقــدي لهذه األنظمة، فهي جزء من عباداتهم 
وتشــريعاتهم، فكما يجب أن يحافظوا على خمس صلوات في اليوم والليلة، وعلى صيام شهرهم 
في العــام، وعلى طاعتهم لوالديهم، وعلــى زيارتهم لألرحام؛ فكذلك يجــب أن يحافظوا على 

آداب السير، ويجب أن يتقيدوا بقوانينه وأنظمته.
وكما يجب أن يبتعدوا عــن الدخان والخمــور والكذب والفجور؛ فكذلــك يجب أن يتركوا 

االستهتار بهذه األدبيات؛ ألنّ المعصية تعمهما جميعاً في دائرة واحدة.
فدائرة الطاعة والمعصية ال تنحصر في تشــريعات معينة؛ بل مجالهما أوسع بكثير، يدركها 

العاقل اللبيب بكل سهولة ويسر.
فالبعد العقدي كفيل بأن يعالج هذه القضية إذا أعطي حقه من العناية واالهتمام، إعالمياً 
وتربوياً، ولم يهمش في دائرة التثقيف والتربية، وســتجد المجتمعات أثر ذلك عما قريب بإذن 

اهللا إن أدركت أهميته، واهتمت به اهتمامها بالطريق ذاته، وما يترتب عليه من أدبيات ونظم.

٭ ٭ ٭
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وبعدما حلقنا في هذا البحث المتواضع نخرج بالتالي:
الطريق هو كلّ سبيل مفتوح للسير العام، سواء للمشــاة أو الحيوانات أو لوسائل النقل أو  ـ  1

الجر، ويشمل الطرقات والشوارع والساحات والممرات والجسور التي يجوز للناس عبورها.
للطريق قســمان: طريق عام وهو ما ال يحصى مســتخدموه، ويعبر عنه بالطريق النافذ أو  ـ  2

األعظم، أو طريق المســلمين، وطريق خــاص وهو الذي يختص به فــرد أو أفراد معينون، 
ويعبر عنه بالطريق غير النافذ.

آداب الطريق هــي األدبيات واألنظمة المتعلقة بحفظ الطريق بمــا فيه من ممتلكات عامة،  ـ  3
ومشاة، وركبان، ودواب، ومركبات، ويضمن بها حفظ األرواح واألموال، واألعراض.

من خالل اســتقراء كتاب اهللا تعالى ندرك أن اهللا وضع في أدبيــات الطريق قواعد كلية،  ـ  4
وأدبيات ســامية، ما ينظم أمر الطريق، ويحفظ مرورهم وســيرهم فيه، ثّم نجد تطبيقات 
عملية من قبل النِبّي ژ وصحبه الكرام، وذلك وفق العصر الذي عايشوه، بما يحويه من 

طرق سير تناسب زمانهم، وهي تدخل عموماً في الكليات القرآنية.
وضع العقالء من اإلنســانية اليوم نظماً وقوانين تنظم أمر الطرق، وهذه القوانين والنظم  ـ  5

ا يدل على السبق الحضاري لهذه األمة. لها نظائر في الفقه اإلسالمي، ِمم
ين في هذا  ـ  6 ما خلّفه الفقهاء ثــروة جليلة في أمر الطــرق وأدبياته، ومنهج علمــّي للمختص

المجال.
السبب الرئيس في كثرة الحوادث اليوم، مع زيادة معدالت التثقيف؛ يعود إلى تغييب البعد  ـ  7

العقــدي الرباني من هــذه العوامل التثقيفيــة، فأصبحت مادية بحتــة ال روح فيها، لذلك 
تلقاها المجتمع، خاصة في العالم النامي، على أنها ثقافة عامة يحســن التقيد بها، فكان 

االلتزام بها من قبل فئة محدودة من المجتمع ال غير.
هذه بعــض النتائج التي توصلت إليها فــي بحثي هذا، راجياً من اهللا القبــول، والحمد هللا رب 

العالمين.

٭ ٭ ٭
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º``jó`≤`J

الطرق لها أهمية كبيرة في حياة الناس في الحاضر كما كانت لها األهمية في الماضي، إن لم 
نقل إن أهميتها زادت كثيرًا في ظل النظم السياسية واالجتماعية واالقتصادية المعاصرة.

والطرق باعتبارها شــريان الحياة في كل مجتمــع وكل دولة فهي تتطور باســتمرار تبعاً لتطور 
وضعية المجتمع والدولة.

ونظــرًا لدرجة التقدم التــي تعرفهــا المجتمعات المعاصرة مــع التقدم العلمــي والتكنولوجي 
الحديث، فإنّ الطرق قد توســعت توســعاً كبيرًا وتحولت أوضاعها تحوالً جذرياً، واستفادت من هذا 
التقدم خاصة على مســتوى البناء وتنظيم الســير ومراقبته، وعلى مســتوى المركبات التي تستعمل 
الطريق الشــيء الذي أوجد من جهة أخطارًا لم تكــن معروفة من قبل تهدد الطرق ومســتعمليها، 

وأوجد من جهة أخرى وسائل مبتكرة لحماية الطرق ومستعمليها.
ولعل أخبار الكوارث التي تعرفها الطرق سواء منها الطرق البرية أو البحرية أو الجوية، والتي 
تنقلهــا وكاالت األنباء يوميــاً أبرز مثال علــى ذلك. وهذا ما فــرض تطوير وســائل حماية الطرق 
ومســتعمليها وعدم حصرها فيما كان معروفــاً من قبل، فبنــاء الطرق المالئمة واالهتمام بوســائل 
الســالمة بها، والحرص على أمنها أصبح من أوجب الواجبات على السلطات العامة؛ ألنّ غير ذلك 
ا يؤدي إلى التخلف واالنحطاط،  من شأنه أن يؤثر على النشاط االقتصادي واالجتماعي والسياسي ِمم
مثل ما هو قائم في بعض الــدول التي ينعدم فيها األمن، وخاصة أمن الطرق كما في الصومال وفي 

بعض البلدان األفريقية األخرى التي تصل أخبار بعضها وال تصل أخبار البعض اآلخر.
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إن حاجة الطرق اليوم إلى الحماية حاجة واضحة وذات أســبقية لــدى الدولة المعاصرة أكثر 
ا في الماضي، باعتبــار أن المجتمعات القديمة كانت أكثر انعزاالً وأدنى نموًَا وحضارة، ومع ذلك  ِمم
الع علــى األحكام الفقهية  فالحاجة إلى حمايــة الطرق وأمنها تبقى هي نفســها، ومن ثم فإنّ االط
اإلســالمية التي أحاطت بالموضوع قديماً من شــأنه أن يفيد في التنظيم المعاصــر لهذه الحماية، 
خاصة وأن الشــريعة اإلســالمية قد أولت عناية كبرى لإلنســان ولحماية أرواح الناس وأعراضهم 
وأموالهم، فهذه الحماية من الضرورات األساسية التي تتحمل السلطة العامة في الدولة مسؤوليتها: 
ت عليها الشريعة اإلســالمية: حفظ الدين والنفس والنسل  هي من الضرورات الخمس التي اســتقر

والعقل والمال.
وقد وجــدت هذه الحماية أسســها في آيــات قرآنية كريمة، وفــي كثير من األحاديــث النبوية 
الشريفة، ال يتســع المجال لتفصيل الكالم بشأنها، هذه األسس التي قام الدين اإلسالمي باالستناد 
إليها الستخراج مجموعة من األحكام، ووضع كثير من القواعد التي تنظم الطرق وتحمي مستعمليها 
قواعد نجد كثيرًا منها مفصًال في كتب الحســبة وكتــب النوازل وكتب األحكام الســلطانية والكتب 
الفقهيــة العامة، كتب يهتم كل نوع منهــا بأحد الجوانب المتعلقة بالموضــوع، كما أن جوانب أخرى 
تجد االهتمام المشــترك، فإذا أكدنا على الجانب اإلداري، نجد أن ذلك من اختصاص المحتســب 

وهي عادة ترد في كتب الحسبة.
وفي تناولنا للموضوع ســنهتم بربط أحكام الشــريعة اإلســالمية التي نظمــت الطريق بالواقع 
المعــاش وبمدى مالءمة القواعــد التي أفرزتها التنظيمــات المعاصرة، ولن ندخــل في الكالم عن 
المســائل البديهية من قبل تعريف الطريق وأنواعها ومدى ضيقها أو اّتســاعها، كما نشــير إلى أن 
موضوعنا ســيكون محــدودًا في الكالم عن الطــرق البرية العامــة دون الطرق البحريــة والجوية، 
والطرق البرية الخاصــة باعتبار أن الطــرق البرية العامة هــي األكثر التصاقاً بالحيــاة اليومية، 
وســنتناول الموضوع في مبحثين؛ األول: يتعلق بتنظيم الشــريعة اإلســالمية للطرق العامة، والثاني: 

يتعلق بالحماية اإلدارية للطرق في الدول اإلسالمية.

٭ ٭ ٭
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من حــق عموم الناس االنتفــاع بالطرق العامة بمــا ال يضر اآلخرين، وهــذا باتفاق: فمن حق 
الجميع المــرور بالطرق العامة والتنقــل عبرها لقضاء مصالحهم وهو حق ال خــالف فيه، كما أنه 
بإمكانهم اســتعمالها في غير المرور والتنقل، كالجلــوس بها للراحة أو للمعاملــة أو لغيرها، وكذا 

االنتفاع واالرتفاق بها وبأهوائها.

وقد تناول الفقه اإلســالمي هذه المواضيع وحدد أحكام الشرع بشــأنها، كما حدد المسؤوليات 
في حالــة تجاوز القواعد المنظمة، وكذا فــي حالة اإلضرار بالطريق ومســتعمليها، وفي ذلك جمع 
الفقه بين الزجر والضمان كنتيجة للمســؤولية عن المخالفة، فإذا تركنــا الجوانب التي قد تعتبر 
جنايات أو التي تقتضي ضماناً فتبقى المخالفات التنظيمية، والتي أســند االختصاص في اإلشــراف 
عليها للمحتســب في المدينة اإلســالمية، والمتصفح لكتب الحســبة يجد بها أبواباً خاصة بما يمنع 

المحتسب من الطريق وما ال يمنع ومن تلك المواضيع:
ـ الجلوس بالطريق.

ـ حالة الصبيان الذين يلعبون بالطريق.
ـ رفع الطين أو التراب من الطريق.

ـ إيقاف الدواب في الطريق.
ـ تغطية الطريق ونصب األعمدة بها.

ـ وضع األزبال بالطريق.
ـ اإلنشاءات والغرس بالطريق.

ـ فتح األبواب على الطريق.
ـ البناء أو اقتطاع جزء من الطريق أو حفر بئر به... إلخ.

وســنعرض على ســبيل المثال ألحد هذه األوضاع التــي نظمها الفقه وكان للمحتســب دور في 
الحرص على احترام القواعد بشأنها، وهي:
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فعن الجلوس بالطرق العامة استند الفقه على حديث متفق عليه رواه أبو سعيد الخدري أن 
رســول اهللا ژ قال: «إياكم والجلوس بالطرقات»، قالوا: يا رســول اهللا، ما لنا بد، ِإنَما هي 
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مجالسنا نتحدث فيها، فقال رســول اهللا ژ : «إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه»، قالوا: وما حق 
الطريق يا رسول اهللا؟ قال: «غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر».
وانطالقاً من الحديث الشريف أجيز الجلوس بالطرق العامة للراحة أو لالنتظار، شريطة عدم 

اإلضرار بالمارة، وهذا ال خالف فيه.
لكن الخالف كان بين الفقهاء في الجلوس بالطريق العــام للمعاملة، واختلف الفقهاء بين من 

يشترط إذن اإلمام ومن ال يشترط، كما اختلفوا في تفاصيل ذلك الجلوس وبعض أوضاعه.
والحديث الشريف هذا الذي استند إليه لتنظيم الجلوس بالطريق العام هو في الحقيقة صالح 
لتنظيم اســتعمال الطريق في كل زمان ومكان، وهو أصلح اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع 
ا يجعــل الحاجة إلى احترام المبدأ  كبر المدن وكثرة ســكانها وضعف الروابط والمعرفة بينهم، ِمم
الــذي أقره الحديث: إعطاء الطريق حقه، حاجة ماســة، ذلك أن انتشــار المقاهي في بعض مدننا 
اإلســالمية وعلى قارعة الطريق بما تعرفه من اختالط بين الجنســين، ومن مشــروبات روحية ومن 

تحرش، يثير أكثر من سؤال فأين نحن من توجيهات النبي ژ ؟!!

٭ ٭ ٭
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إن حماية الطرق العامة ومســتعمليها من شــأنه أن يمنع اإلضرار بها وبمســتعمليها أو يقلل من 
هذه األضرار، ووســائل هذه الحماية اليوم في الدول اإلســالمية متنوعة، وهي تــدور حول أمرين: 
الوقاية والزجــر، الوقاية من خالل إصالح الطرق وتوفير وســائل الســالمة بها، وتوفير الوســائل 
البشرية والتقنية الالزمة للرقابة، وهذا موضوع مستقل بذاته. والزجر ويتم من خالل وضع القواعد 

واألنظمة التي تضمن حماية الطريق ومعاقبة مخالفيها...
ويهمنا في هذا األمر الجانب التنظيمي، وهو الجانب الذي كان يقوم به المحتسب كما سبق 
الذكــر، وأصبح اليــوم في أغلب الــدول من اختصــاص الســلطات العامة المتمثلة فــي الدولة 
والمجالــس البلدية، ولكل منهما اختصــاص تنظيمي في حماية الطريق العــام، ِإنَما الذي يجب 
التنبيه له في هذا المقام هو أن تنظيمات الطريق كما اعتمدتها الشــريعة اإلســالمية في عهود 
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ســابقة لم تعد كافية اليوم، فالظروف الحديثة فرضت تنظيمات جديدة تســاير التطور، بل إن 
هذه التنظيمات الحديثة أصبحت هي أيضاً تحتاج إلى تطوير مســتمر لمسايرة التطور الذي تمّر 
به الطرق في الــدول الحديثــة والعربــات ذات المحرك التي تســتعملها فوقهم نتيجــة التطور 

االقتصادي واالجتماعي والتقني الذي يعرفه العالم.
والذي يجــب التأكيد عليه في هــذا اإلطار هو أن التنظيمــات القديمة إن لم تعــد كافية فإن 
نة، تبقى دائماً صالحة، بل  المبادئ والتوجيهات التي قامت عليها والمستقاة أساساً من الكتاب والس
إنها أصلح اليوم أكثر من الماضي فهي مبادئ تعبر عن روح الشــريعة اإلســالمية التي هي شــريعة 
خالدة صالحة لكلّ زمان ومكان، ولعلّ أهّم األوضاع التــي تحظى اليوم بالعناية وتنطبق عليها تلك 

المبادئ هي الوقاية من حوادث السير ونعرض لها كنموذج.

:ô«°ùdG  çOGƒM  øe  ájÉbƒdG

إن وضع القواعد المنظمة للســير تســعى بالدرجة األولى إلى الوقاية مــن الحوادث، وبالتالي 
ا يترتب عن حوادث الســير من أضرار وكوارث، وكما هو معروف فإن  حماية الطريق ومستعمليها ِمم
التنظيمات المعاصرة في هــذا المجال ال تقارن بالتنظيمات القديمة التــي كانت معتمدة في الدول 
العربية واإلسالمية، بسبب تزايد عدد العربات المســتعملة زيادة كبرى، وبسبب التطور الذي عرفته 
العربات المســتعملة نفسها، والتي زادت قوة وســرعة مع ما صاحب ذلك من وســائل تقنية داخلها 

كالهاتف واألنترنت.
وقد اعتمدت الدول المعاصرة أربعة توجهات للوقاية من حوادث الســير من الناحية التشريعية 

والتنظيمية.

التوجيه األّول:
هو العناية بالطرق نفسها وبتوســيعها وإصالحها ومراقبتها وتوفير الوســائل البشرية والمادية 
لهذا الغرض، ويصاحب هذا التوجه تشــريعات وتنظيمات منها ما هو مركزي يصدر عن الســلطات 
التشــريعية والتنظيمية المركزية، ومنها ما هو محلي يصدر عن الســلطات التشــريعية والتنظيمية 

المحلية خاصة منها المجالس البلدية.
وهذه التشــريعات والتنظيمات تهتم بتحديد معايير بناء الطــرق والمواصفات الخاصة بكل نوع 
من أنواعها، وتحديد وســائل السالمة الالزم توافرها بها. وكذا شــروط االنتفاع واالرتفاق بالطرق 
العامة خاصة داخل المدن، بتحديد شــروط إعطاء الرخص لفتح المتاجر ومختلف المؤسسات على 
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الطريق العام من مدارس ومستشــفيات وأســواق ومعــارض ومالعب ومكاتب وعيــادات وصيدليات 
ا  ومطاعم ومقاهي.. إلخ؛ ألنّ موقع هذه المؤسســات على الطريق العام يؤثر على حركة الســير ِمم

يفرض الحماية.

والتوجه الثاني:
يهتّم بالعربات المســتخدمة للطريق، وذلك بتحديد أنواع المركبات التي يســمح لها باستعمال 
الطرق العامة وشروط الترخيص لها بذلك، مع تحديد شروط السالمة لهذه العربات ونوعية الوقود 

المستعمل فيها والتقنية الدورية التي تخضع لها.

والتوجه الثالث:
يهتّم بالســائق وتعلم السياقة بتحديد شــروط تنظيم مهنة تعليم الســياقة، والوسائل واألدوات 
التقنيــة التي يجب أن تتوفر لديها، وشــروط الحصول على رخصة الســياقة بمختلف أنواعها، وكذا 
كيفية التعامل مع مخالفات وتجاوزات الســائقين للقواعد المنظمة للســير، أو مــا يعبر عنه بقانون 

السير أو مدونة السير.

والتوجه الرابع:
يهتم بقانون الســير وهو القانون الذي يحدد قواعد الســير بقصد الوقاية من الحوادث، ويهتم 
بقواعد المرور من تحديد الســرعة، وحق األسبقية وشروط التجاوز، والتعامل مع اإلشارات الضوئية 
وحزام الســالمة، واســتعمال الهاتف أثناء الســياقة، وغير ذلك، وكذا بتحديد العقوبات الزجرية 
لمخالفي هذه التنظيمات، والتوجه اليوم ســائر نحو التشدد لألسباب التي سبق ذكرها، ونذكر في 
ذلك على سبيل المثال قانون السير الذي صادق عليه البرلمان المغربي في نهاية دورته األخيرة في 

شهر يناير 2010م.

:á°UÓîdGh

هي أن مجال التنظيم اإلداري ال يخرج عن تنظيم المجاالت األخرى، فاألحكام المنظمة ليست 
ــنة والقواعد  َما هي متغيرة بحســب الحاجة، وهي أحكام يمكن االســتناد فيها للكتاب والسثابتة ِإن

الفقهية الكلية لتكون مالئمة ألحكام الشريعة لتساعد على التطوّر والتقّدم.
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باحث ودبلوماسي وعضو عدة مجامع عالمية،
من المملكة المغربية
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المدينة اإلســـالمية: تعني مجموعة عناصر تتمثل فيها كلّ المؤسســات الحضارية التي يمكن 
فيها لإلنسان أن يحيى حياة كريمة بكلّ ما تعنيه الحياة الكريمة من معنى.

ولذلك فإننــا عندما نقوم ببناء المدينة اإلســالمية َفِإنَما نســتجيب لحاجات الذين يســكنون 
المدينة، نبني لهم الشــخصية، ونبني لهم األخالق، ومن هنا فإنّ بنــاء المدينة ليس باألمر الهيّن 

الذي باستطاعتنا أن نقوم به بكلّ سهولة.

إنّ تخطيط المدينة ال ينبغي أن يكون عمًال مرتجًال ينجز دون رؤية وتفكير، ولكنه عمل يحتاج 
لدراســة مســتقبلية، كما يحتاج لمعرفة ســائر الحاجيات اليومية والفصلية والموسمية، على صعيد 
االقتصاد والصناعــة والثقافة. وســيكون لزاماً علينا أن نقــوم بادئ ذي بدء باســتعراض المصادر 

ت بأمر نظم المدينة وخاصة المدينة اإلسالمية. والمراجع التي اهتم

وسأذكر في أبرز هذه المصادر شيخ الجغرافيين أبا عبيد اهللا البكري الذي كثيرًا ما نجد لديه 
وصفاً لبعض المدن اإلســالمية التــي قدمها في تعبيــرات أجمل ما تكون في الدقــة، ولو أن بعض 

الكراريس ضاعت منه أو أتلفت على ما نعتقد.

وقــد كان من التآليف التي تعتمد في أمر مواصفات المدينــة كتاب الروض المعطار للحميري 
الذي كان يستفيد من البكري الذي ضاعت منا بعض كراساته على ما أسلفنا.
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وال يمكن أن ننســى في هذا الصدد المؤرخ الجغرافي زكريـــاء القزويني الذي له كتاب «آثار 
البــالد وأخبار العباد» الذي ضمنه ثــالث مقدمات عن الحاجة إلى إنشــاء المدن والقرى وخواص 

البالد وتأثير البيئة على السكان والنبات والحيوان.

وهناك شيخ من الفرسان في تاريخ العمران من الذين عنو بأمر المدينة، وهو ابن خلدون الذي 
يرجع لــه أكبر الفضل فــي تحديد مالمــح المدينة، ولعله الوحيــد الذي َتجّرأ على تســفيه بعض 

المواصفات التي ذكرها المؤرخون القدامى لبعض المدن!!

وهناك من المصادر التي تحدثت عن المدينة اإلســالمية كتاب «المســند الصحيح الحســن» 
مة ابن مرزوق برســم العاهل العربي الســلطان أبي الحسن، حيث قرأنا عن اهتمام  فه العالالذي أل

السلطان المذكور بوضع تصاميم لبناء بيت.

إلى جانب هذا نجد الكتاب العظيم «وصف إفريقيا» الذي ألفه الحســن ابن الوزان المعروف 
عند الغرب باســم ليون اإلفريقي، وهو االســم الذي أعطاه إياه بعض الرهبان بعد أن وقع الحســن 

أسيرًا بينهم في إيطاليا!

وهناك مصادر هامة عنيت بأمر المدينة اإلســالمية كما تجب العناية وهي كتب الحسبة، وهي 
ثرية بوصف المدينة اإلسالمية ومتطلباتها وحاجياتها ومتخذاتها.

إن المحتســب بحكم وظيفته اإلدارية في اســتطاعته أن يتدخل في كل شأن من شؤون المدينة، 
من حيث التزام الســكان بالبناء الجيد والمناسب، ومن حيث هندســة البناء وعشوائيته، ومن حيث 
تجنب إلحاق األذى بجار من الجوار، ومن حيث احترام البيئة: ما جعل كتب الحسبة غنية جدًا فيما 

يتصل بوصف المدينة وتصميمها وتأثيثها بكل ما يضمن للسكان حياة سعيدة.
ومن المصــادر المغربية التي أريد أن ألفت نظر زمالئنا إليهــا، مصدر من األهمية بمكان، أال 
وهو الحواالت الحبسية (جمع حوالة) وهو عبارة عن سجل لمرافق المدينة وحوانيتها وفنادقها يحول 

ويراقب ويراجع على رأس كل حول، فمعنى (يحول) بلغة هذا العصر: يحين!

هذه «الحواالت» تعتبر فــي نظري أكبر مرجع وأدق دليل على مقومات بنــاء المدينة وتوزيعها؛ 
ألنّ الحوالة تتحدث عن األســواق والفنادق والحمامات، والحوانيت التي توجد بالمدينة بكيفية جد 
مدققة، وتبين توزيعها الجغرافي المحكم، وتذكر أســماءها مثل ســوق الصفّارين وسوق الحّرارين، 
والقّطانين. وهي إذ تقدم لنا هذا التفصيل تعطينا فكرة حضاريــة على أن البناة المتقدمين كانوا 
يعرفون كيف يوزعون مرافق المدينة، بحيث ال يشــوش بائع المأكوالت علــى بائع الكتب مثًال، فكان 

لكل حرفة مكان خاص بها.
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هذا النظام البديع أخذنا نفتقده اليوم مع األســف، في مدننــا التي أصبحت على درجة كبيرة 
من الفوضى، تتمثل في اختالط تجار من أصناف متباعدة، وقد عشــت في الشهور الماضية مع عدد 
من المصادر التي تتعلق بترتيب المدينــة، فهي تذكر الزوايا في المدينة، وتذكر الخزانات العلمية 
الموزعة علــى المدينة توزيعاً دقيقــاً في كل جهات المدينة، وتذكر مســـاجد المدينة ومدارســها 

وزواياها ومواقع المياه فيها.

وأقدم هذه الحواالت الحبســـية عندنا بالمغــرب يرجع إلى عهد المرابطين (القرن الســادس 
الهجــري = القرن الثاني عشــر الميالدي) والمهم فيهــا أنها تحدد مثًال في فــاس أمالك الجامع 
األعظم المعروف بجامع القرويين في ســوق العطارين، وأمالكه في ســوق النجارين، وأمالكه في 
ســوق الخضارين، وتذكر األمالك المحبســة على المدارس التي كانت في العصــور القديمة بمثابة 
األحياء الجامعية اليوم، المدرسة فيها السكن، وفيها األكل، وفيها الدرس، وحتى ال تتعرض األوقاف 
للتلف أو النهب نقشـــت أمالكها في الرخام وعلقت على جدران تلك المدارس، وال يزال معظم تلك 

الرخامات مغروساً بقاعات مدارس فاس.

وهناك مصدر ربما ال ننتبه إليه وهو «الفتاوى الشـــرعية» تلك الفتاوى تتضمن إسهاماً كبيراً 
وجليًال حول نظم المدن اإلسالمية باألمس، مثًال ألقي الســؤال على اإلمام مالك ـ الذي يعتمده 
المغاربة كمرجع وكسلطة ـ حول الضيافة هل تجب على أهل المدن أم ال؟ وقد أجاب اإلمام بأن أهل 
المــدن ال تجب عليهم الضيافة؛ ألن المدينة تتوفر على الســـوق والفندق، وإذ تتوفر على الســـوق 
والفندق فــإن الغريب ال يحتاج إلــى ضيافة!! ومن خالل هذه الفتوى اســتنتج العلمــاء أن المدينة 

أصبحت تتوفر على السوق والفندق في صدر ما تتوفر عليه.!

وهناك من المراجع المهمة جــدًا التي أريد أن أركز عليها، وأن ألفــت النظر إليها «المصادر 
الدبلوماسية» وأقصد بها: التقارير أو المذكرات التي يحررها السفراء أو الدبلوماسيون األجانب أو 
غيرهــم من الذين يردون على بالد المغــرب. إن األجنبي عندما يحاول أن يكتــب عن بلد ما، فإنه 
يكتب عنه بعيون جديدة، فهو يتتبع بعض األشــياء التي ربما نحن، ســكان المدينة، ال ننتبه إليها، 
فجميع الســفارات األجنبية التي تواردت على المغرب وخاصة منذ عهد الســعديين (القرن العاشــر 

الهجري = السادس عشر الميالدي) كانت تهتم بأمر المدن والمدينة.

عندما وردت ســفارة هولندية في هذا التاريخ، كانت تتوفر على عدد كبير من الرجال، وأيضاً 
تتوفر على بعض الرسامين، أعطونا فكرة عن بعض المدن المغربية، وكل التصاميم التي قدمت لنا 
مــن طرف هؤالء كانت دقيقة، كانت غنيــة بالعناصر التي تتكون منهــا المدينة المغربية من حيث 

شمولها للمرافق التي يحتاج إليها الناس.



الفقه الحضاري، فقه العمران778 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

وفي عهد العلويين الذي ابتدأ في (القرن الحادي عشــر الهجري = الســابع عشــر الميالدي) 
نسجل مثًال السفارة البريطانية التي وردت برئاسة ستيوارت في عهد السلطان موالي إسماعيل، وقد 

قدمت وصفاً جميًال لعدد من المدن المغربية.
إن الســفير عندما يــزور بالدًا ما مــن البلدان، تكون نفســه متعلقة بهندســة بنــاء المدينة، 
وبالمقارنات والمفارقات بين هذه المدينة وبين العاصمة التي يغشاها، مثًال: مكناس كانوا يسمونها 
«فرســاي المغرب»، وكانوا ينعتون مثًال فاســا بأنها «أثينا أفريقيا» وكانوا يشبهون مراكش ببغداد، 
ويشــبهون تصميم الرباط بتصميم اإلســكندرية. إن من يريد أن يعرف كيف كانت المدينة باألمس، 

فعليه أن يرجع إلى ما كتبه أولئك الدبلوماسيون األجانب وهم كثيرون.
وقد عثرت على إفادات عدد كبير منهم أثناء تأليفي (للتاريخ الدبلوماســي للمغرب) الذي صدر 
ا يتعلق بالمدن، وخاصة المدن التي أسميها «المدن الملكية»  في أربعة عشــر مجلدًا، وفيه الكثير ِمم
أي المدن التي كان العاهل يســتقر فيها ويستقبل فيها هؤالء الســفراء مثل فاس ومراكش والرباط 
ومكناس، فالدبلوماسيون يصفونها في ســائر الفصول، وكثيرًا ما يغتبطون بها في فصل من الفصول 

فيؤدون لها وصفاً بديعاً رفيعاً.
وقد استمرت هذه المصادر تتحدث عن هذه المدن إلى آخر بعض السفارات التي قدمت وصفاً 
مشوقاً لعدد كبير من المدن، وباألخص منها معالم مدينة سبتة، التي وصفت وصفاً دقيقاً يعتبر قمة 
في المعالم الحضارية التي كانت تشــتمل عليها تلك المدينة، لقد كانت تتوفر على «دار اإلشراف» 
أي «الوالية» وتتوفر على مصانـــع لتغليف األمتعة وتغليف البضائع؛ ألن المدينة كانت ميناء دولياً 

كبيرًا آنذاك على ما يعرف الجميع. هذا إلى وصف فاس وبقية المدن المغربية.
 «Les maquettes» ومن المصادر التي تدخل عندي في المصادر الدبلوماســية الصور المجسدة

والتصميمات المخططة.
لقد كانت هواية وضع الماكيط منتشرة في الغرب اإلســالمي منذ التاريخ المبكر. المؤرخ ابن 
مرزوق يذكر في كتابه «المسند» سالف الذكر أن الســلطان أبا الحسن رسم للبنائين، على كاغد، 
صورة الــدار التي قرر بناءها لألميرة التونســية عزونة وهي في طريق زفافهــا إلى أحد أمراء بني 

مرين بالمغرب.
وقد ذكر المقريزي في كتابه «الســلوك» أن فــي جملة الهدايا التي رفعهــا ملك مصر للعاهل 
المغربي جواباً على هدايا هذا األخير إليه مجســدًا لمسجد بمحرابه وعمده ومئذنته، ال نستبعد أنه 
ماكيط لزاوية سيراقوص، ويتحدث ابن بطوطة في رحلته عن صنع «ماكيط» لمدينة جبل طارق كان 

السلطان أبو عنان يحتفظ به في قصره بالعاصمة فاس.
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وال يجوز لنــا أن نهمل هنــا دور رجال االستشــراق والمســتعربين في االعتناء بأمــر المدينة 
اإلسالمية وخصائصها ومزاياها وجعلها تستجيب لكل حاجيات المسلم من مولده إلى وفاته.

لقد تتبعت تلك المصادر ظروف إنشاء المدينة ومدى اعتناء القادة والوالة بأمر بنائها واختيار 
المكان الصالح لها.

وعالوة على ما يوجد في الموسوعات اإلســالمية حول كل مرفق من المرافق التي تضمنتها نظم 
المدن اإلســالمية، فإن هناك كتيبات خصصت لهذا الموضوع. أذكر في صدرها تأليف البروفيســور 
الفرنسي بيل في كتابه نقوش فاس، والبروفيسور هنري طيراس في بعض كتاباته عن المدن المغربية.

وقد صدر مؤخرًا كتاب باللغة االسبانية لألســتاذ طريس بالباس تحت عنوان المدن االسبانية 
اإلســالمية، اســتوعب فيه الحديث عن بعــض المدن األندلســية التي ـ مع األســف ـ حرصت فيها 
الكنيسة على تغييب كل اآلثار وكل الخصائص التي كان في اإلمكان أن تعطينا فكرة كاملة عن نظم 

ا سنحاول إبراز بعض معالمه في هذا العرض عالوة على ما أسلفنا. المدن اإلسالمية ِمم
واآلن وقد أخذنا فكرة عن بعض المصادر والمراجع التي تعالج شــؤون المدينة والسكن ننتقل 

إلى الثوابت في «نظم المدينة» أية مدينة، وال سيما المدينة اإلسالمية.
كل الذين تحدثوا عن العناصر األساســية للمدينة ذكروا في صدر مــا ذكروا المسجد، ويبدو 
أنهم غفلوا عن عنصر هــام أجمعت الكتب على ذكره بمختلف العناويــن دون أن تلح على ما تقصد 
إليه، هــذا العنصر هــو «المحطب» أي وجود ما يــزود المدينــة بالحطب، حديثهــم باألمس عن 
«المحطب» يعني الحديث عن المادة األولية التي تحتاج إليها الســاكنة؛ ألنها تعني ما نسميه اليوم 

بكل بساطة الكهرباء!! فلوال «الحطب» لما كان هناك طبخ ولما كان هناك طعام!!
وقد عرف من األمثال الجارية على ألســنة المغاربة وبخاصة في مدينــة فاس قولهم: «الفران 

سبق الجامع»!
ومن الطريف أن أذكر أن المســجد األعظم بمدينة فاس المعروف بجامع القرويين يقوم بداية 

على الفرن الذي كانت تعيش عليه فاس قبل أن تقوم بأداء مناسك الصالة!!
ومن هنا ساغ لنا أن نبدأ بمؤسسة األفران التي تؤثث المدينة في كل مكان.

وبعد الفرن نجد أن من الثوابت الهامة في المدن اإلســالمية، المســجد، وقد ذكر ابن خلدون 
هذا الثابت. ويعتبر المسجد فعًال هو النقطة المركزية في بناء المدينة اإلسالمية، ويكفي أن نعرف 
عن حقيقة تاريخية، وهي أن ابن خلدون كان شــحيحاً جدًا في الثنــاء على الناس، ورغم ذلك فقد 
أثنى على الموحدين (القرن الســادس الهجري = القرن الثاني عشــر الميالدي) ثناءً عظيماً وعلل 
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ثناءه بما أنشــأوه من مباني، ومعلوم أن الموحدين هم الذين أنشــأوا ثالثة معالم في زمنهم، وأن 
عملهم ذلك رفع من ســمعة المغرب على الصعيــد الدولي إلى اآلن، العمــل األول «الخيرالدة» في 
إشــبيلية، العمل الثاني هو مسجد «الكتبية» في مراكش، والثالث «حسان» في الرباط، هذه المعالم 
الثالث هي التي أعطت السمعة الدولية للموحدين في العصر الوسيط، وكانت تعبيرًا من الموحدين 

على مضيهم نحو أهدافهم في القارة األوروبية.
والتقاليد اإلسالمية تفرض، منذ القدم، علــى المسلمين أن ينفقوا بسخاء على هذه المساجد 
حتى تظهر في أبهة كبرى، فالوليد ابن عبد الملك لما أراد أن يبني مسجد مدينة الرسول ژ بعث 
بســفارة هامة إلى ملك الــروم ليبعث إليه الخبراء، وهذا شــيء مهم ذكره المؤرخــون في كتبهم. 
ذكرت هذا ألبرز أن المســجد يظل هو الركيزة األساســـية األولى للمدينة اإلســالمية، فيما يتعلق 

بالثوابت فيها.
وهناك ثوابت تتعلق بالمسجد نفسه من إنشاء ما يتصل بتزويد المسجد وتغذيته مادياً كتحبيس 

األموال عليه وإنشاء العقارات لتسييره على ما أسلفنا.
وعلى ذكر تراث المســلمين فيما يتصل بالمســجد والمســاجد. نذكر هنا أن العلماء اإلســبان 
ال يترددون، اليوم في اإلعراب عن أسفهم لما حصل باألمس من إقدام بعض المتطرفين القشتاليين 
على هدم الصوامع وإحراق المنابر وتعويض تلك المساجد بالكنائس. زمالؤنا اليوم يتمنون لو بقيت 

تلك اآلثار حاضرة لتشهدها األجيال.
ونحن نعلم عدد السياح الذين يترددون على األندلس اليوم، ومدى ما تكسبه السياحة اإلسبانية 

من زيارة جامع قرطبة العظيم، وزيارة «الخيرالدا» في إشبيلية.
وســأغتنم فرصة إســهامي في هذا اللقاء ألذكر أنني قمت بمبادرة خاصة، تلك أن أســعى إلى 
معرفة شكل جامع رندة وكيف كان أيام زاره الرحالة المغربي ابن بطوطة، وقد اهتديت بفضل صور 
فوتوغرافية كانت توجد بمدخل الكنيسة التي عوضت المسجد، ووصلت بتركيب تلك الصور المشتملة 
على بعض اآليات القرآنية الشــريفة، وصلت إلى معرفة تخطيط المحــراب. وأغتنمها فرصة ألهدي 

هذا المحراب لوزارة األوقاف في سلطنة ُعمان لتقوم بترويجه وإشاعته.
ومــن الثوابت في المدينة مــا ذكره ابن خلدون من ضــرورة توفر المدينة علــى ضاحية تكون 
متنفســها، وهو يرى أن المدينة التي ال توجد لها ضاحية ال تعتبر مدينة؛ ألن المدينة ال تعيش إّال 

بما حولها.
وهكــذا يعتبر بناء العاصمة من الخطورة بمكان على ما أشــرنا لنالحــظ ظاهرة تقع في بعض 
الدول النامية اليوم في إفريقيا وآســيا، حيث يأتي حاكم ما تســول له نفسه، بين عشية وضحاها، 
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بناء مدينة يتخذها عاصمة له!! من غير أن يراعي فيها دراســة الموضع والموقع، األمر الذي جعلنا 
نعيش مع عواصم طارئة ارتبط عمرها بعمر مؤسسها، عندما راح راحت معه!!

ويشــترط ابن خلدون بما عرف فيه من ذكاء لبناء المدينة توفر الماء؛ ألن حياة اإلنسان مبنية 
أساســاً على الماء، وخاصة المســلم الذي يحتاج الماء كل يوم وحتى بعد الوفــاة، بعكس الديانات 

األخرى التي ال تستعمل التغسيل!
وقد ذكر ابن خلدون من ثوابت المدينة كذلك التشجير وهو تفكير حضاري رفيع المستوى.

وكانت المدينة ســواء فــي المغــرب أو األندلس ترتكز فــي داخلها على الحدائــق، ونذكر أن 
الرحالة المغربي ابن بطوطة لمــا وصل إلى الصين في العصور الوســطى الحظ أن تصميم البيت 
الصيني في آســيا يشــبه البيت السجلماســي في المغرب، وذكر أن البيوت في سجلماسة تحيط بها 
ـ «الفيال»  الحدائق علــى غرار ما وجده في الصين، وهــو التصميم الذي نتبعه اليوم فيما نســميه ب
التي هي عبارة عن مســكن تحيط به الحديقة، هذا النوع من التصميم من األهمية بمكان، حيث إن 
ابن خلدون ذكر أن المدن إذا كثــرت فيها الحدائق وكثر فيها تلوين البســاتين فإن ذلك يدل على 

الرفاه والنعم.
وفيما يتصل بالثوابت في المدينة اإلســالمية نذكر أنه كان من العوائد في العصور الماضية أن 
يعمد المشــرف على بنائها ملكاً أو أميرًا إلى إحضــار منجمين ليعطوه تقريرًا عــن التقاء البروج 

بعضها مع بعض، كالشمس مع القمر، لكي يصادف بناء المدينة ظرف فلك الخير.
وقضية استشارة المنجمين عند تأســيس المدينة عادة رومانية ورثها المسلمون عن البيزنطيين 
في العهد العباسي، وقد وصلت هذه العادة إلى المغرب فنجد أن بني مرين بنوا مدينة «المنصورة» 
على مقربة من تلمسان بعد استشــارة المنجمين، وكذلك مدينة «فاس الجديد» التي بناها السلطان 

أبو يوسف ابن عبد الحقّ في ظروف اختارها المنجمون.
ويبقى علينا بعد هذا أن نتحدث عما اصطلح عليه بتزويد المدينة ببعض المؤسسات والبنايات. 
وأذكر في صدرها الحمامات (جمع حمام)، ويقصــد بها البنايات التي تتوفر على الماء الحار الذي 
يصلها عبر ما نســميه «الفرناتشــي»، وهي أي الحمامات موزعة على ثالثة أقســام في مســتويات 
ا تحدثت عنه كتب الحســبة، وهي  مختلفة من حيث الحرارة، فيها المعتدل والمتوســط والحار، ِمم
تختلف عــن بعضها درجات في اللياقة واألناقــة، ولها تقاليدها ورجالها، وهــي إلى جانب وظيفتها 

التطهيرية لها وظيفتها الصحية التي تحدثت عنها مختلف المصادر الطبية.
ا يتصل  وفي معظم المدن اإلســالمية نجد أن المؤرخيــن اهتموا اهتماماً كبيرًا بجانــب آخر ِمم

بنظم المدن اإلسالمية، هذا الجانب هو جانب المقابر.
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لقد َتميّزت العقيدة اإلسالمية بأنها تكرم اإلنسان عند وفاته على نحو ما تكرمه وهو مقبل على 
دنياه، وهكذا فهي تخصص المقابــر بالكثير من االهتمام واالحترام، نالحــظ هذا في اختيار موقع 
المقبرة ظاهر المدينة، والنظر البعيــد في المكان الذي ينبغي أن يكون بعيدًا عن ســكنى الناس، 
ومن هنا نالحظ أن هذه المقبرة تمســي مكاناً الســتحضار تاريخ البالد ومن مر بها من الرجال... 

بحيث إن المقابر تصبح بمثابة محطات للذكرى والتأمل!
وفي موضوع المقابر نتوفر على ثروة هائلة من األدبيات والفتاوى كذلك التي تجعل هذه المقابر 
حبســاً على أصحابها طوال الخمســين ســنة قبل أن تغدو قابلة لكي تعوض بمشــاريع أخرى تمسي 
المدينة في حاجة إليها.! ونحن نعرف عن عدد كبير من أقســام المدينة المسكونة اليوم كانت إلى 

األمس القريب مدافن لقوم غابوا عنا.
أريد أن أقول بأنّ المقبرة بقدر ما هي مســتودع لرجاالتنا بقدر مــا تكون بحاجة إلى أن نختار 
لها من المواقع المناسبة ما يبعدها عن الهدم أو البناء فوقها.! ما يعني أن األسالف كانوا يفكرون 

عند اتخاذ المقابر على نحو ما يفكرون عند بناء الجسور والقناطر.
وقد كان في أبرز ما يســتوقف المشرفين على «نظم المدن اإلســالمية» ما يتصل بما يمكن أن 
نســميه األندية، هذه األندية التي كانوا يطلقون عليها بالمشــرق اســم «الخانقاة» ويطلقون عليها 
بالمغرب اسم «الزاوية» ليست ـ بالضرورة ـ مسجدًا وليست ـ كذلك ـ مدرسة، ولكنها زاوية يتردد 

عليها ويجتمع فيها أقوام ذوي حيثيات خاصة.
ا تشــتمل عليها المدينة، ويوجد منها في القاهرة عدد مهم أشهرها  هذه الزوايا أيضاً كانت ِمم
في ســرياقص بضواحي القاهرة، كما يوجد منها بالمغرب عدد كبير فــي مختلف القواعد المغربية، 
وأشهرها الزاوية العظمى التي بنيت خارج مدينة فاس والتي كانت تنافس خانقاه سرياقص على ما 

نقرأه في رحلة ابن بطوطة.
وال بد لنا هنا أن نرفع ظلماً عن المصادر العربية التي اتهمها بعض الكتاب الغربيين بأنها ـ أي 
المصادر العربيــة ـ كانت غائبة عند الحديث عن تصميم المدن وعن المرافق التي كانت تصاحب 

المدن!
إن ما كتب عن المدن وعن تخطيط بيوتها ومتخذاتها كان يفوق الوصف، ويكفي أن نشــير هنا 
إلى تصميم الزاوية العظمى بفاس ســالفة الذكــر التي يحتوي وصفها على أزيد من عشــر ورقات 

تعتبر قمة حول ما كتب عن المدينة.
وكل الذين حرروا عن المدينة اإلســالمية في بالد المغرب لم ينســوا كلهم أن المهندسين هم 
الذين كانوا يبتكرون المجســدات «الماكيط» من أجل أن يقدموا للملوك تصورًا اســتباقياً للمدينة، 
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ا  قرأنا هذا عن الماكيط الذي صنع أيام السلطان أبي الحسن، والماكيط الذي صنع لجبل طارق ِمم
جرى ذكره عند الرحالة أمثال المؤرخ ابن خلدون.

ومعنى كل هذا أن الوثيقة العربية لم تكن أبداً غائبة عند إنشاء المباني سواء أكانت مدناً 
أو مســاجد أو قالعــاً أو بروجاً. وال بد مــن الرجوع إلــى المصادر العربية التــي تحدثت عن 
المسجد العظيم الذي بني في إشــبيلية «الخيرالدا» والذي بني مثله في مراكش «الكتبية» وفي 

الرباط «حسان».
وبعد هذا ال بد أن نشير إلى ظاهرة بناء الساعات سواء الساعات الشمسية أو الساعات المائية 
في معظم القواعد اإلســالمية في شــوارعها الكبرى وعلى ســطوح المســاجد فيهــا، وصحون تلك 
المساجد، وهي ظاهرة حضارية هامة يمكن لعالمنا الحاضر أن يذكرها باعتزاز كبير وتقدير عظيم 
ال ســيما مع ما أثبتته الدراســات التقنية المعاصرة من تفــوق كبير في ازدهــار الصناعة الفلكية 
ــا دعا اإلمبراطوريــة العثمانية إلى االســتنجاد بالخبرة المغربية مــن أجل ترميم بعض  باألمس ِمم

المنشآت الفلكية في العاصمة العثمانية.
وأحب أن أذكر بالمقابل أن اإلســالم لم يكن متعصباً وال عاكفاًً على نفســه عندما يتعلق األمر 
باالستعانة بالخبرة األجنبية لبناء مدينة أو مســجد أو جامع، ومن هنا لم يشعر الخليفة الوليد بن 
عبد الملك بمركب نقص وهو يستنجد بخبرة «بيزنطة» عندما فكر في إعادة بناء مدينة الرسول ژ . 
وكذلك لم يكن عند أســالفنا مانع من طلب الــرأي وهم يبنون جامع «دمشــق»، ولم ال نقول هذا 

وأسالفنا يشيدون المسجد الحرام الذي نحج إليه كل عام؟!
والمدينة اإلســالمية هي المؤسســة الوحيدة التي حرصت على أن تنتشــر دور الوضوء في كل 
أطرافها، يســتعملها الناس مجاناً دون أجر، األمر الذي الحظه الحســن ابن الوزان المعروف بليون 
اإلفريقــي الذي عاش في إيطاليا والحظ وضع دور الوضوء هنــاك. وأن المواطن كان يؤدي تعويضاً 

على دخولها وقضاء حاجته فيها!!
إن المســلم بحكم أنه مطالب بأن يكون دائمــاً طاهرًا متطهرًا كان يفــرض على حكامه أن 
يوفروا له الماء للوضوء، وتلك ميزة كبرى بالنســبة للمجتمع المســلم، ومن أجل كل ذلك كانت 
منشــأة األوقاف أو األحباس التي تعتبر أقدس مؤسســة فــي الحكومة اإلســالمية، وتعتبر أقرب 
مؤسسة إلى الحضارة اإلنسانية حيث يتنافس الناس من ســائر الطبقات لإلغداق عليها واإلنفاق 

على مشاريعها.!!
لقــد حضرنا نــدوة دولية حــول األوقاف حيث أبــدى علماء الغــرب إعجابهم بهذه المؤسســة 

الحضارية الخالدة التي يجب علينا أن نعمل على دعمها وإسنادها.
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ولقد أســهب الذين اهتموا بالمدينة اإلسالمية بأمر األســـواق وترتيبها ترتيباً محكماً مشوقاً، 
بحيث إن المرء ليشــعر بالراحة وهو يتجول بين مختلف دروب األسواق، وخاصة منها «القيصريات» 
التي كانت تعني أســواقاً محددة الوصف ومعروفة التخصص، وقد بلغت األسواق ـ عموماً ـ درجة من 
االهتمام بها حتى لجعل لها مشــرف خاص يحمل لقب «صاحب السوق». يساعده مسؤولون عن كل 

حرفة ومهنة، يحملون أيضاً لقباً عظيماً هو لقب «األمين».

ولم يكن من المســموح به أن يقترب ســوق الكتب من ســوق الســمك مثًال! أو أن يقترب سوق 
الخضر من سوق الثياب والقماش!

وخالل األسواق نجد ما كان يحمل اسم الرحبات (جمع رحبة)، كل رحبة تختص باسم ما كانت 
تختص به: هذه رحبة الخياطين، وهذه رحبة النجارين. إلخ.

لكن الجميل والممتع أيضاً أن تجــد المهن والحرف الدقيقة موزعة علــى المدينة توزيعاً 
جغرافياً دقيقاً ومسؤوالً، كما يقولون، حيث يمكن لنا أن نقف من خالل هذا الترتيب على مدى 
تفكير المخططين لمســتقبل المدينــة. ونقف من خالل ذلــك أيضاً إلى مدى مــا تتوفر عليه 
المدينة من طاقات وقدرات على اســتيعاب حاجيات المدينة. هناك ســنجد حوانيت السراجين 
والتياليــن والبالجين وكــذا مصانع اللزارين مــن الوظائف التي أصبحت غريبة عند ناشــئتنا 

وتحتاج إلى تفسير.

وال بد أن يحتوي ظاهر المدينة على ميادين لالستعراض أو التمييز كما كانوا يسمونها، ميادين 
لسباق الخيول ورياضتها تحمل اســم «المصارة» قرأنا عن هذه الميادين في كتب التاريخ التي كان 
يتم فيها أيضاً اســتقبال كبار الشــخصيات من رؤساء وســفراء، وكان يتم فيها اســتعراض الجيش 

المتأهب للحركة.

تكون هذه الميادين ـ كما قلنا ـ خارج أســوار المدينة، وخارج ما نســميه القصور أو القصبات 
ا يستعمل مصلى العيدين الشرعيين عند األسرة اإلسالمية. (جمع قصبة مركز الحكم) ِمم

والحديث عن أســـوار المدينة يدعونا إلى االلتفات إلى أبواب المدينة بأقواسها العظيمة، وهو 
موضوع يحتاج وحده إلى حديــث طويل وعريض باعتبار أن األبواب هي عنــوان المدينة، وهي عينها 
وعالمتها، تحمل معها دالالت حضارية تاريخية في غاية األهمية، فاألبواب ـ كما نعلم ـ تحمل أسماء 

القادة والحكام الذين عرفتهم الساحة، كما تحمل أسماء ألحداث خاصة.
من حقنا أن نتعرف باب الشريعة وباب السباع وباب الفتوح وباب عجيسة إلخ. وكل هذه األبواب 
تكون على ضخامة بحيــث يمكن من خالل تصميمها أن نأخذ فكرة ـ كما أشــرنا ـ عن األحياء التي 
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توجد وراء الباب، ومن الباحثين من خصص بحوثه فقط على األبواب على اعتبار أنها عالمة على ما 
في الداخل، ونحن نعرف أن من األمثال الجارية على األلسن «إمارة الدار على باب الدار».

٭ ٭ ٭
وكان مــن أهم ما تؤثث به عيون المدن أن تشــتمل على عدد من الفنــادق (ج فندق)، الفنادق 
التي يكون لكل واحد منها تخصصه، فهذا فندق يقصده المســافرون للنــزول فيه وإليواء مطياتهم 
كذلك. وهذا فندق خصص لكبار التجــار الذين يجعلون منه مركزًا لتخزين ســلعهم وتوزيعها على 
صغار التجار. وهذا فندق خاص بصناع الشــموع وزخرفتها وتطييبها، ونحــن نعرف أن مدينة فاس 

كانت تزود أوروبا بالشموع التي كان لها ذكر في ربوع أوروبا.
لكن من الفنادق ما يصبح معمًال أو طرازًا خاصاً من المعامل واألطرزة المنتشرة في المدينة، 
ومن الفنادق ما كان يختص به تجار ينتسبون لشمال المغرب، ومن هنا كان عندنا فندق التطاونيين.
دور الفنادق في المدينة كان دورًا ملحوظاً ليس على الصعيد المحلي فقط، ولكن على الصعيد 
الدولي، وال بد أن نعرف أن كلمة الفندق دخلت القاموس الفرنسي واإلسباني واإلنجليزي، وال بد أن 
نعرف أن األمثال المغربية غنية بذكر كلمة الفندق، ما يعني أن الكلمة تعيش مع وجدان المســلمين 

وذاكرتهم.
تلك بإيجاز كبير بعض الثوابت التي تجري عليها «نظم المدن اإلسالمية» باألمس. وإذ نقدمها 
نأمل من وراء تقديمها أن تظل األسرة اإلسالمية محافظة على بيئتها المتمثلة في تلك الثوابت، وأن 

ال تجرفنا الحضارات األخرى وننسى أصولنا وجذورنا.
إن محافظة األّمة على بيئتها واجب أساس لمحافظتها على المقومات األساسية لكيانها، ال يعني 
هذا أبدًا أننا نعادي الحضارات األخرى، على العكس من ذلك نريد أن يكون هناك تبادل في الرأي 

حول ما يطبع هذه الحضارات وما يميزها عن الحضارات األخرى.
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تتميز الرؤية الفقهية في اجتهاد الفقهاء للمدينة والدولة باالستقاللية والجدة، فهي ترتبط 
بشــكل وثيق بالمجــال الديني والنصوص المؤسســة للدين اإلســالمي، بخالف رؤية الفالســفة 
والجغرافيين، فالعالقة الراسخة بين الديني والسياسي دون فصل بين المجاالت جعل من الفقهاء 
ينظرون إلى ماهية المدينة من خالل الصالة في المصر الجامع واإلمامة، وخصوصاً مع األجيال 
المؤسسة للمذاهب الفقهية في دار اإلسالم، إذ حدث تحوّل وتطور نسبي لدى الفقهاء في العصر 
اإلســالمي الوســيط، وظهرت أجيال من الفقهــاء أدخلت في رؤيتهــا للمدينــة والدولة مفاهيم 
الفالســفة والجغرافيين، فالرؤية الفقهية تســتلهم القرآن وتســتند إلى مفهوم الهجرة القرآني 
د ژ علــى «دار الهجرة»،  الذي أســس لنمٍط جديٍد من االجتماع الدينــي، إذ أطلق النبّي ُمحم
والتي كانت تدعى «يثرب» اسم «المدينة»، وقد سيطر مفهوم الهجرة على خيال الفقهاء في بناء 
مجمل التصورات المتعلقة بالمدينة والدولة، وهو المجال الذي يجعل من مفهوم «األمة» الراسخ 

نة ممكناً. في القرآن والس
فالسياســة في المجال التداولي اإلسالمي تقوم عقب االســتقرار على: عمارة البلدان، وحراسة 
الرعية، وتدبير الجند، وتقدير األموال، وبهذا فإن البلدان تنقســم إلى: مزارع وأمصار، كما أشــار 
إلى ذلك الماوردي(1). ويرتبط مصطلح المدينة بوجود حضري ديني سياسي وإداري أصله التاريخي 
أقامه الرســول ژ دونما اعتبار للموقع وعدد السكان، أّما المصر فهو وجود حضري سياسي وإداري 

الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق الملك وسياسة الملك، ص 207 - 208. أدب الدنيا والدين، ص 206.  (1)
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أصله المصطلحي ـ شأنه في ذلك شأن المدينة ـ القرآن الكريم، وأصله التاريخي تصرف عمر بن 
الخطاب في تمصير األمصار كما يشير إلى ذلك أستاذنا رضوان السيد(1).

وفي هذا الســياق جاء مفهوم العمارة والعمران في المجال التداولي اإلسالمي كأحد المفاهيم 
الراسخة التي تتمتع برسوخ جلي في المجاالت السياسية والدينية واالقتصادية والحضارية، وقد عني 
الباحثون بفقه العمران اإلســالمي من زوايا متعددة، ويمكن أن نوجز جملــة المصادر التي تناولت 

العمران اإلسالمي إلى ثالثة مصادر أساسية:
األّول: «فقه العمارة اإلســالمية»، ولعل أقدم كتاب في هذا المجــال هو مؤلف ابن عبد الحكم 
ـ «كتاب البنيان»، ثم كتاب ابن الرامــي: «اإلعالن بأحكام  (توفي ســنة 214هـ/829م) الموســوم ب
البنيان»، فضًال عن تراث فقهي واســع يتناول جملة المســائل الخاصة بالعمران والمدينة والدولة 

ضمن كتب الفتاوى والنوازل.
والثانـــي: الوقف واألوقــاف: حيث وثّقت الحــواالت الحبســية كلّ ما يتعلّق باألمــالك وكيفية 

التصرف فيها وسائر األحكام المتعلقة فيها.
والثالث: المصادر التاريخية والجغرافية، وفي مقدمتها كتاب «المواعظ واالعتبار بذكر الخطط 
واآلثار» للمقريزي، فضًال عما كتبه ابن عساكر عن «تاريخ دمشق»، والخطيب البغدادي عن «تاريخ 

بغداد»، وغيرهم.
لقد أخذ الفقه اإلســالمي بنظر االعتبــار جملة من العوامــل، الطبيعية والسياســية واالقتصادية 
واألمنية في تأسيس مفهوم المدينة كامتداد البنايات بما يتوافق، وتخطيط المباني من حيث التجاور أو 
التالصق للمباني وارتفاعها، ومن حيث توزيع عناصر التهويــة واإلضاءة واإلطالل بالطريقة التي توفر 
الوقاية وتمنع الضرر، وتحول دون كشف حرمات المساكن، وجاءت أحكام الفقهاء مسايرة لتطور حركة 
العمــران، ويعتبر منع «ضرر الكشــف» غاية هذه األحكام التي حرص الســكان والحــكام على ضبطه 
وتقنينه، فالبيئة العمرانية اإلســالمية في مجملها، شــيدت من قبل مصممين ســواء كانوا معماريين أو 
مخططين على أسس وضعتها الشريعة، وكذلك وفق تراكم الخبرات جيًال بعد جيل فضًال عن العرف(2).

ويشترط لتأسيس المدينة في العمارة اإلسالمية اختيار الموضع المناسب الذي يتوفر على جملة 
من األسباب، فهي بحسب ابن أبي زرع «خمسة أشــياء: النهر الجاري، والمحرث الطيب، والمحطب 

رضوان الســيد: المدينة والدولة في اإلســالم دراســة في رؤيتي الماوردي وابن خلدون، مجلة االجتهاد، العدد السابع، السنة   (1)
الثانية، ربيع 1990، ص 232.

ابن عبد اهللا، عبد العزيز: «من مظاهر الهندســة المعمارية في المســاجد»، دعوة الحق، العدد 232، صفر 1404، هـ/نونبر   (2)
1983م، ص: 17 ـ  25.
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القريب، والسور الحصين، والسلطان، إذ به صالح حالها وأمن سبلها وكف جبابرتها»(1)، وال بد من 
األخذ بعيــن االعتبار في تحديد واختيــار الموضع دفع المضــار بالحماية، وجلب المنافع وتســهيل 
المرافق، إذ أشــار ابن خلدون إلى ذلك بقوله: «فأما الحماية من المضار فيراعى لها أن يدار على 
منازلها جميعاً سياج األسوار، وأن يكون وضع ذلك في ممتنع من األمكنة إما على هضبة متوعرة من 
ا باســتدارة بحر أو نهــر بها، حتى ال يوصل إليهــا ِإال بعد العبور على جســر أو قنطرة  الجبل، وإم
فيصعب منالها على العــدو ويتضاعف امتناعها وحصنها، وِمّما يراعى فــي ذلك للحماية من اآلفات 

السماوية طيب الهواء للسالمة من األمراض»(2).

وأّمــا جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعــى فيه أمور: «منها الماء؛ فإن وجــود الماء قريباً من 
ا  البلد يسهل على الساكن حاجة الماء وهي ضرورية، فيكون لهم في وجوده منفعة عظيمة عامة، َوِمم
يراعى من المرافــق في المدن طيب المراعي لســائمتهم إذ صاحب كل قرار ال بــد له من دواجن 
ا يراعى أيضاً المزارع، فإن الزروع  الحيوان للنتاج والضرع والركوب، وال بد لها من المرعــى، َوِمم
هي األقوات؛ فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها، كان ذلك أســهل في اتخاذه وأقرب في تحصيله، 

ومن ذلك الشجر للحطب والبناء»(3).

ويبدو أن التطــور العمراني عمل على بلورة رؤيــة واضحة في الفكر العمراني اإلســالمي لدى 
علماء السياســة الشــرعية، فتحدثوا عن الضوابــط الواجب مراعاتهــا عند اختيــار مواضع المدن 
وتشــييدها، وذلك وفق شــروط دقيقة، إذ يفصل ابن األزرق(4) ذلك باالعتماد علــى ما جاء به ابن 
ان هما دفع المضارّ وجلب  خلدون، فيشــير إلى أن ما يجب مراعاته في اختيار الموضع أصــالن مهم

المنافع، ُثم يذكر أن المضار نوعان:
أرضية: ودفعها بإدارة ســياج األســوار على المدينة، ووضعها في مكان ممتنــع، إما على هضبة 
متوعرة من الجبل وإما باســتدارة بحــر أو نهر، حتى ال يوصــل إليها إال بعد العبور على جســر أو 

قنطرة، فيصعب منالها على العدو ويتضاعف تحصينها.

والنوع الثاني من المضار سماوي: ودفعه باختيار المواضع الطيبة الهواء.
واألصل الثانــي: وهو جلب المنافع، َوِإنَما يكون بمراعاة أمور منها: توفر الماء، كأن يكون البلد 
على نهر أو بإزائه عيون عذبة، ألن وجوده كذلك يســهل الحاجة إليها وهي ضرورية، وطيب المرعى 

ابن أبي زرع، علي: «األنيس بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس»، ص 33.  (1)
ابن خلدون (عبد الرحٰمن): المقدمة، بيروت، دار القلم، الطبعة األولى 1978 (ص: 615).  (2)

ابن خلدون: نفس المصدر (ص: 621).  (3)

ابن خلدون: نفس المصدر (ص: 621).  (4)
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للسائمة وقربه، إذ ال بد لذي قرار من دواجن الحيوان للنتاج والضرع والركوب، ومتى كان المرعى 
الضروري لهذا كذلك كان أوفق من معاناة المشــقة في بعده، وقرب المزارع الطيبة، ألن الزرع هو 
القوت وكونها أسهل في اتخاذه وأقرب في تحصيله والشجر للحطب والخشب، فالحطب وقود للنيران 

والخشب للمباني، وقربه من البحر لتسهيل الحاجة القصية من البالد النائية.
وتبدو المدينة بحسب الفقهاء ذات معنى ديني وسياسي، إذ ترتبط بشكل وثيق بصالة الجمعة في 
األمصار وهناك نقاشات مســتفيضة حول موضوع الصالة والسلطة وشروطها في كتب الفقه(1)، فالربط 
بين الدين من خالل الصالة والســلطة من خالل وجود اإلمام حاضرة دائماً وأبدًا، فبحســب الفقهاء 
ال بد من توافر جملة من الشــروط في المصر منها: «وجود ســلطان وقاض إلقامــة الحدود، وتنفيذ 
األحكام، إال أن وجود الســلطة السياسية ليس تأسيســياً في المصر لدى الفقهاء كما هو الحال لدى 
الفالسفة كالفارابي، فاألصل عند الفقهاء ليس المصر أو السلطان وإنما األمة أو جماعة المسلمين»(2).
ويبرز ابن أبــي الربيــع (المتوفى ســنة 272هـ/990م) في كتابه «ســلوك المالــك في تدبير 
الممالك»(3) األســس الواجب مراعاتها عند إنشاء المدن وهي: أن يسوق إليها الماء العذب للشرب، 
حتى يســهل تناوله من غير عسف، وأن تقدر طرقها وشــوارعها، حتى تتناسب وال تضيق، وذلك أن 
العالقة بين الشــارع أو الحارة أو الزقــاق والقاطنين فيه، عالقة الترابط والتراحم، فالشــارع في 
المدينة اإلســالمية مرتبط بالعقار ومالكيه، وأن يبني فيها جامعاً للصالة في وســطها ليقرب على 
جميع أهلها. فالمســجد الجامع يمثل العالقة الترابطية بين كافة أنحاء المدينة، فكما تحتل الكعبة 
مركز العالم اإلسالمي ويتوجه إليها المســلمون خمس مرات في اليوم ألداء الصالة، فإن المسلمين 
يتوجهون إلى المسجد الجامع في قلب المدينة ألداء الصالة، وهو كذلك الجامع ليشمل المدينة كل 
جمعة في خطبــة حاكم المدينة التي غالباً ما تحمل مغزى سياســيّاً واجتماعيّاً، وأن يقدر أســواقها 
بكفايتها لينال ســكانها حوائجهم عن قرب، على أســاس أال تزيد عن حاجة السكان فتنهار األسعار 
وتبور البضائع، وأال تقل أيضاً عن الحاجة فترتفع األســعار، أي أن يحدد حجم السوق حسب حجم 
ا يسمح بخلق االنسجام  الســكان، وأن يميز قبائل ســاكنيها بأن ال يجمع أضدادًا مختلفًة متباينة، ِمم
العرقي الحضري، وأن يحيطها بســور خوفاً من اغتيال األعداء؛ ألنهــا بجملتها دار واحدة وذلك من 
أجل الحماية وحفظ المجتمع الداخلي كأسرة واحدة، وأن ينقل إليها من أهل الصنائع بقدر الحاجة 

لسكانها، حيث إذا قلت تسبب البطالة.

انظر: بابر يوهنسن: المصر الجامع ومساجده الجامعة، مجلة االجتهاد، العدد السابع، السنة الثانية، ربيع 1990 ص 69 - 102.  (1)
الدكتور رضوان السيد: مدينة الفقهاء ومدينة الفالسفة، مجلة االجتهاد، العدد السابع، السنة الثانية، ربيع 1990 ص 130.  (2)

ابن أبي الربيع (ســليمان): ســلوك المالك في تدبير الممالــك، تحقيق: ناجي التكريني، بيــروت دار األندلس 1981م،   (3)
(ص 192).
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أّمــا الفقيه الماوردي الذي جاء بعد ابــن أبي الربيع بحوالي قرن من الزمــان، فقد انتقل إلى 
درجة جديدة في تاريخ العمارة اإلســالمية، حيث صنف وظائف المدن وميز بينها حسب كلّ وظيفة، 
فتكلم عن تركيبها الداخلي وشروط اختيار مواقعها ومميزاتها، بصورة تتالءم مع األحوال االجتماعية 

واالقتصادية السائدة آنذاك(1).
ويمكن القول: بأن تخطيط المدن اإلســالمية يتشابه إلى حّد كبير من منطقة إلى أخرى، حيث 
كانت كلّ خطة تحتوي إجماالً على المرافق األساسية التالية: المسجد، السوق، المطاحن واألفران، 
الحمامــات، القنوات المائيــة والعرصات، كمــا أنّ كل خطة كانت تخضع لعدة مؤثــرات أهمها: أن 
مركز الخطة غالباً ما يشــتمل على المســجد الجامع، ودار اإلمارة، وبيت المال، والسوق والشوارع 
الرئيســية، كما أن األحياء يتم تقســيمها من الداخــل وفق تجانس القاطنين فيها، ســواء من حيث 
العــدد أو الجنس أو غيرهما، إذ إن فهم تأســيس المدينة في اإلســالم ال يمكــن تعقله بمعزل عن 
اإلســالم، وعلى الرغم من غياب نظرية متكاملة تربط هذه التعاليم بخطة المدينة اإلسالمية، فإن 
الفقهاء اعتمدوا على المصادر التشــريعية كالقرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة، في صياغة 
بعض المبادئ األساسية في التشكيل المعماري للمدينة اإلسالمية وفي مقدمتها: قاعدة رفع الضرر، 

واستقبال القبلة وحقوق الجوار واإلحسان.
وتعتبر نظرية مقاصد الشــريعة اإلســالمية من المبادئ األساســية في تأصيــل مفهوم العمارة 
اإلســالمية، فقد اعتمد الفقهاء في تناولهم ألحكام البنيان على اآلية 199 من سورة األعراف، حيث 
يقــول اهللا K J I H G F E ﴿ : 8 ﴾ [األعــراف: 199]، ومــن معاني العرف 
المتداولة؛ كونه مجموعة القواعد والســلوكيات التي تم التدرج والتطبّع على اّتباعها، ولم يعارضها 
أحد طالما ال تخــرج عن ما جاء في القــرآن الكريم والحديــث النبوي الشــريف، ويمكن للعرف 
المتعلق بالعمران أن يتخذ ثالثة معاني هي: ما يقصده الفقهاء من اســتنباط األحكام فيما لم يرد 
فيه نص، كعادة أهل أّيــة مدينة اعتمادًا على القاعدة الفقهية: «العادة محكمة»، ومعناها «أن العادة 
تعتبــر وتحكم، إذا كانت غالبة أو مســتمرة»، وإقرار الشــريعة ِلما هو متعارف عليــه بين الجيران 
لتحديد األمالك والحقوق، وذلك وفق القاعدة القائلة: «من في يده شــيء فهو ملكه، ال يحل ألحد 
االعتراض عليه وال يكلف إثباته ببينة»، واألنماط البنائية: فعندما يتصرف الناس في البناء بطريقة 

متشابهة، يبرز هناك عرٌف بنائٌي أو نمٌط موّحٌد.
وقد اعتمد الفقهاء في هذا الســياق على الحديث النبوّي الشريف الذي رواه اإلمام أحمد وابن 
ماجه: «ال ضرر وال ضرار». ولتوضيح تأثير هذه القاعدة على حركة العمران، يضرب المثل بالضرر 

المنيس (وليد): التفســير الشــرعي للتمدن، الكويت، جامعة الكويت، كلية اآلداب، الجمعية الجغرافية الكويتية، سلسلة رسائل   (1)
جغرافية رقم 62، 1984 (ص: 22).



الفقه الحضاري، فقه العمران792 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

الناتج عن فتح الكوة أو النافذة ومدى تأثير هذه العملية علــى العالقة بين الجيران، فالعالقة بين 
البنايات المتجاورة ليســت جامدة، بل تســاهم إلى حّد كبير في تحديد ســلوك القاطنين بها وما 

يتطلبه ذلك من ضرورة احترام اآلداب العامة.
ويترتب عن مبدأي «األخذ بالعرف»، و«ال ضرر وال ضرار» في تقرير أحكام البناء، ظهور مبدأ 
آخر ُيْدعى «حيازة الضرر» الذي يعني: أن من سبق في البناء يحوز العديد من المزايا أهمها حيازة 
الضرر وتملك األرض، التي يجب على كل من يأتي من بعده من الجيران أن يحترموها وأن يأخذوها 
بعين االعتبار عند قيامهم ببناء بيوتهم. بينما تبقى الطرق والشوارع في ملك جميع السكان وبالتالي 

فالسيطرة عليها من حق المارة أو المستعملين لها.
والشــريعة اإلســالمية اعتبرت «إماطة األذى عن الطريــق صدقة» وفي أدنــى مراتب اإليمان، 
ولذلك فإن العالقــة بين العناصر الســاكنة ترتبط بحيــازة الضرر وبالتالي يعتبــر الطريق وعاء 
لالستقرار، وتصنف شوارع المدينة اإلسالمية إلى ثالث مستويات: الشوارع العامة التي يكون الحق 
فيها لعامة المســلمين واالنتفاع لفائدة كل المارة ويمنع التصرف فيها بما يضر المارة، والشــوارع 
العامة ـ الخاصة التي يكــون االرتفاق بها من قبل الجماعة أقلّ، وســيطرة القاطنيــن عليها أكثر، 
والشوارع الخاصة وهي ملك لســاكنيها فقط ومشــتركة االنتفاع، حيث يجوز ألّي ساكن أن يتصرف 
فيها بعد موافقة باقي القاطنين، وفي ســبيل ضبط نوعية هذه الشــوارع ورفع الضــرر عنها، كانت 
الغايــة من بناء بوابــات على مدخل الشــوارع في المدينة اإلســالمية هو اإلعالم بحــدود أهل تلك 
الشوارع، ابتغاء األمن، وســد الذرائع كما جاء في الفقه اإلســالمي والمقصود به منع الجائز؛ ألنه 

يؤدي إلى المحظور.
وبالرغم من تنوع األشــكال المعمارية باختالف الحواضر اإلســالمية زمانيّاً ومكانياً، فإنها مع 
ذلك لم تخرج عن خمس متطلبات رئيســية هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ 

النسل، وحفظ المال، وذلك وفق الدرجات الثالثة التالية: الضرورية والحاجية والتحسينية.
وتشكل هذه المتطلبات أساس االرتباط بين اإلسالم والعمران في بالد المسلمين وبشكل أوضح؛ 
الترابط بين مقاصد الشريعة والعمران، ويتجسد ذلك خاصة في التخطيط حيث مركزية المسجد، 

في وجود أهم المباني الحضرية كالمدارس والمستشفيات وبيت المال والمساكن.
ويقوم مفهوم الحســبة بدوٍر فّعال فــي التنظيم العمراني للمدينة من خالل الخطط واألســواق 
والمرافق؛ فالحسبة هي واســطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم، ويتولى شؤون الحسبة الفقيه 
الذي يتوافــر على جملة من الصفــات ومنها: القيام مع الحــقّ، والنـزيه النفــس، والعالي الهمة، 
والمعلوم العدالــة، والعارف بجزئيات األمور، والخائف من اهللا، وقد اتســعت مهام المحتســب في 
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المجتمع اإلسالمي حتى شملت أمورًا عديدًة منها ما يتعلق بالعمارة، وإذا كانت السياسة الشرعية قد 
اهتمت بالشــروط الواجب توفرها في اختيار مواقع ومواضع المدن وتخطيطهــا العام، فإن مؤلفات 
الحسبة(1) تناولت التركيب الداخلي للمدن، من حيث تقسيم الّشوارع، وتوزيع المباني على جوانبها، 

والعالقة بين هذه المنشآت والشروط الواجب توفرها فيها.
فأثر الحسبة على األســواق يتخذ عّدة أشــكال أهمها: التوزيع المكاني لألســواق اعتمادًا على 

االعتبارات التالية:
ا يتطلب وجود أســواق معينة في كلّ  ـ  1 حاجات الســكان الضرورية والمتكّررة لبعض البضائع، ِمم

أحياء المدينة مع تركــز ألهمها في قلبها النابــض. وبعض الحرف تقتضــي طبيعتها أن تكون 
أماكن وجودها خارج المدينة أو على أطرافها بالقرب من األبواب الرئيسية.

ا يسهل وصول  ـ  2 والتخّصص: فقد كان التوجيه أن يكون لكلّ نوع من الصنائع سوق خاصة بها ِمم
المشتري إلى حاجته، فانعكس ذلك على تسمية األحياء بالحرفة التي توجد بها.

التجاور: أي التجاور في الســلع المتشابهة أو المتكاملة على أســاس قواعد شرعية مستمدة من  ـ  3
ا يسهل أمر الحصول عليها. أصول التشريع اإلسالمي، وأهمها «ال ضرر وال ضرار»، ِمم

ويحدث عادة أن يتزامن نمو المدينة وتوسع رقعتها، بانتشار هذا الصنف من المنشآت باألحياء 
الجديدة، وهنا يتدخل المحتسب للتحكم في إثبات مصدر الضرر لمنع زيادته، حتى ال يحدث ضرر، 
كما يدخل التعرض للخصوصية وكشــف الحرمات في إطار الضرر. وال شــك أن هذا يبرز المبادئ 
اإلســالمية التي تحقق النفع وتمنع الضرر وتأثيرها على هذه النوعية من المنشــآت التي تشــكلت 

معمارياً وفق حاجات المجتمع اإلسالمي.
وتعتبــر المصادر الفقهية اإلســالمية من الروافد األساســية في فهم تطور العمارة اإلســالمية 
وال سيما تلك المصادر التي تعالج بصورة مباشرة أحكام البنيان، وما يتعلق به من مسائل ومشكالت 
تصــدى لها الفقهاء المســلمين بالحل والتبيان. فمــن الناحية األثرية تعطينا هــذه المصادر أمثلة 
عديدة عن الصور التي كانت عليها «التشــكيالت المعمارية للمركز الحضري والقواعد التي حكمت 
تخطيطها وهو ما يمكن معه تفســير الطبقات المكتشــفة واســتقراء البقايــا المعمارية من أطالل 
المباني كما أنها تساعد على فهم العوامل التي تؤدي إلى التغيير والنمو المعماري للمركز الحضري 

وأهمها كتاب نهاية الرتبة في طلب الحســبة لمؤلفه عبد الرحٰمن ابن نصر بن عبد اهللا العدوي الشــيزري المتوفى سنة   (1)
589هـ/1193م، تحقيق: د. الباز العريني، بيروت دار الثقافة، الطبعة 2، 1981 ثم كتاب آداب الحسبة ألبي عبد اهللا بن 
محمد بن أبي محمد الســقطي المالقي والذي ذكره عبد الرحٰمن الفاسي في كتابه «خطة الحسبة»، الدار البيضاء، دار 

الثقافة 1984.
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واتجاهاتــه، ومن جهة أخرى تســاعدنا كثيــرًا هذه األحكام في تحديد األســس التــي كانت تحكم 
التخطيط المادي للمدينة اإلسالمية»(1).

وهكذا يصنف الماوردي األمصار وفق خمس خصوصيات هي: أن يســتوطنها أهلها طلباً للسكون 
والدعة، وحفــظ األموال فيها من اســتهالك وإضاعة، وصيانة الحريم والُحَرم مــن انتهاك ومذلة، 
والتماس ما تدعو إليه الحاجة من متاع وصناعة، والتعرض للكسب وطلب المادة. وفي نفس االتجاه 
يورد ستّة شــروط ضرورية في إنشــائها وهي: ســعة المياه المســتعذبة، وإمكان الميرة المستمدة، 
ا تدعــو الحاجة إليه مــن المراعي  واعتدال المــكان الموافــق لصحة الهــواء والتربة، وقربــه ِمم

واألحطاب، وتحصين منازله من األعداء والذعار، وأن يحيط به سواد يعين أهله بمواده(2).
ويرى الماوردي كذلك أن على منشــئ المصر في حقوق ســاكنيه ثمانية شروط هي: أن يسوق 
إليه ماء الســارية إن بعدت أطرافه، إما في أنهار جارية، أو حياض سائلة، ليسهل الوقوف إليه من 
غير تعسف، وتقدير طرقه وشــوارعه حتى تتناســب وال تضيق بأهلها، وأن يبني جامعاً للصلوات في 
وسطه ليقرب على جميع أهله ويعم شوارعه بمساجده، وأن يقدر أسواقه بحسب كفايته، وفي مواضع 
حاجتــه، وأن يميز خطط أهله، وقبائل ســاكنيه، وال يجمــع بين أضداد متنافريــن، وال بين أجناس 
مختلفين، وإن أراد الملك أن يســتوطنه سكن منه في أفســح أطرافه، وأطاف به جميع خواصه، ومن 
يكفيــه من أمر أجناده، وفرق باقيهم في بقية أطرافه، ليكفوه من جميع جهاته، وأن يحوطهم بســور 
إن تاخموا عدوًا، أو خافوا اغتياالً حتى ال يدخل عليهم إال من أرادوه، وال يخرج عنهم إال من عرفوه، 
ألنه دار لساكنيه، وحرز لمســتوطنيه، وأن ينقل إليه من أعمال أهل العلوم والصنائع ما يحتاج أهله 

إليه حتى يكتفوا بهم، ويستغنوا عن غيرهم(3).
وتبعاً لذلك، يقسم الماوردي األمصار إلى نوعين: مصر مزارع وسواد، ومصر فرصة وتجارة.

ا مصر المزارع والسواد فهو أثبت المصرين أهًال، وأحسنهما حاالً، وأوالهما استيطاناً لوجود  فأم
مواده فيه، واقتناء أصولهما منه. ومن شــروطه، أن يكون في وسط سواده، وبين جميع أطرافه، حتى 
تعتدل مواده منها وتتساوى طرقه إليها، وهو موفور العمارة ما كان سواده عامرًا، وأما مصر الفرصة 
والتجارة فهو من كمــال اإلقليم، وزينة الملك، ألنه مقصود بتحف البالد، وطرف األقاليم، فال يعوز 

فيه مطلوب وال ينقطع عنه مجلوب. والمعتبر فيه ثالثة شروط:

عبد الســتار، محمد عثمان: المدينة اإلســالمية الكويت، المجلــس الوطني للثقافة والفنون واألدب، غشــت 1988، 415 ص،   (1)
منشورات أعالم المعرفة، ص: 5.

الماوردي، أبو الحســن علي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق الملك وسياســة الملك، تحقيق: رضوان السيد، بيروت،   (2)
1987، ص 209.

الماوردي: المصدر السابق، ص: 210 - 211.  (3)
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أحدها: أن يتوســط أمصار الريف، ويقرب من بالد المتاجر، فال يبعد على طالبه، وال يســبق 
على قاصده.

والثاني: أن يكون على جادة تســهل مســالكها، ويمكن نقل األثقال فيها، إمــا في نهر، أو على 
ظهر. فإن توّعرت مسالكه، وأجدبت مفاوزه عدل الناس عنه إّال من ضرورة.

والثالث: أن يكون مأمون السبل ألهل الطرقات، خفيف الكلف قليل األثقال، فإنه ليس يأتيه 
إال جالب مجتاز يطلب من البالد أجداها، فإن توعر هجر. وهذا أكثر البلدين طالباً، وأنشــرهما 
في األقاليم ذكــرًا. وهو معد لمطالــب الملوك، ال لموادهم، فإن اســتمدوه وتحيّفــوه بالمكوس 

واألعشار نفروا عنه(1).
ويبقى أن هــذه المصادر يجب أن تأخذ بعيــن االعتبار الرؤية القانونيــة واالجتماعية للعمارة 
اإلسالمية التي يمكن من خاللها معرفة معلومات إضافية عن حياة المجتمع، كما أنّ تفسير البقايا 
األثرية يمكن من الكشــف عن األســباب التي كانت وراء تشــييدها أو ترميمها أو إعادة بنائها في 
فترات الحقة. ذلك أنّ دراســة العمران يجب أن تكون شــاملة تضع في اعتبارهــا الثابت والمتغير، 
وتتعامل مع عمارة المراكز الحضرية باعتبارها موطن التعايش والتفاعل اإلنســاني بكل ما يتضمنه 

من مظاهر الحياة.
ويمكن القول: بأن المسلمين يتوفرون على فكر عمراني متميز، بحيث جاءت أنماط البناء وما يحقق 
االرتفاق والتنظيم انعكاساً للعقيدة اإلســالمية، وأحكام الستر، والحالل والحرام، وتحقيق سبل التعاون 
والتآلف، وتمتين أواصر صلة الرحــم واألقارب، وحماية حقوق الطرقات والجوار، وعدم إلحاق أي ضرر 
بالجيران، سواء في نظام البناء أو ما يرافقه من االرتفاق. إذ تعتبر قرابة النسب إحدى ركائز العمران 
اإلسالمي التي ساهمت إلى حٍد بعيد في تحديد التشكيلة المعمارية للمدن اإلسالمية وخططها الداخلية. 
وباعتبار القرابة إحدى مقاصد الشريعة اإلســالمية ـ من حيث ارتباطها بحفظ النسل ـ فقد كان لبعض 
األحكام الفقهية مثل اإلرث والملكية والشــفعة وغيرها، الدور الكبير في تجددها المستمر داخل المدن 
اإلســالمية. ويتمثل ذلك خاصة في التــدرّج المجالي للفضاءات، فــي تداخل المباني فيمــا بينها، في 

تموضع األحياء السكنية والصنائع، وفي التنظيم المحكم في التكوينات العمرانية.
ويقتــرن مفهوم القرابــة عند ابن خلــدون بمفهوم العصبية التي اســتعملت في تفســير قوانين 
االجتماع البشري أو ســنن العمران اعتمادًا على المنهج الموضوعي الحيادي خاصًة وأن ابن خلدون 
كان متمكناً من العلوم الشــرعية بفضــل توليه القضاء واإلفتــاء والتدريس فــي العديد من البالد 

الماوردي: نفس المصدر (ص: 212 - 213).  (1)
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اإلسالمية. وكان يســتخلص من مفهوم العصبية الخلدونية كونها طاقة بشــرية كامنة تتفاعل مع ما 
يحيط بها من قوى ومؤثرات، سواء في االتجاه اإليجابي للعصبية الذي يعتمد على الوازع الديني من 
حيث ضبطه بالضوابط الشرعية، أو في االتجاه السلبي مع غياب الدافع الديني مما يؤدي بالعصبية 

إلى التنازع والتضاد نظرًا الختالف اآلراء وتعدد النظريات.
وتميزت المدينة اإلســالمية بتركيبتها االجتماعية التي تعتمد بشــكٍل خاص علــى القبلية. وقد 
اتخذت هذه التركيبة مظاهر مختلفة من حيث ممارسة الوســاطة بين أفرادها والسلطة المحلية في 
كلّ ما يتعلق بالمصلحة العامة كجمع الضرائب والدفاع عن المدينة أو من حيث استفادة طوائف أهل 
الذمة من اليهــود والنصارى بتعيين المقدم الذي كان مســؤوالً عنها، فضًال عــن تمتعها بمحكمتها 
ونظامهــا الخاصين. وكان أصحاب الصنائع يترأســهم األمين الذي كان ينســق مع المحتســب في 
مراقبة الِحَرف وحســن سيرها، وينتخب األمناء مســؤوالً أعلى يدعى بأمين األمناء، إذ تكون القبيلة 
الوحدة الهندســية لتركيبة المدينة، وهي بذلك أســاس نشــأة األحياء الســكنية التــي تتكون منها 
المدينة، وفي ذلك يختلف علماء االجتماع والفالسفة، فإذا كان ابن خلدون في المقدمة، قد تعرض 
إلى التركيبة العصبية وأثرها في التشــكيلة السياسية، فإن الفيلســوف اإلسالمي الفارابي في كتابه 
«المدينة الفاضلة» أشار أن االجتماعات البشرية لها إسقاط على تنظيم المدينة الهرمي التسلسلي، 
فالمنـزل حســب رأيه هو جزء من الســكة، والســكة جزء من المحلة، والمحلة جــزء من المدينة، 

والمدينة جزء من األمة، واألمة جزء من المعمورة.
ويشــير الماوردي في وصفه للبصرة: «أنهــم جعلوا المدينة خططاً بحســب القبائل، لكلّ قبيلة 
خطة، ووسط كلّ خطة رحبة فسيحة لمرابط خيولهم وقبور موتاهم، وتالصقوا في المنازل»(1). بينما 
يذكــر الطبري تفاصيل أكثــر عن مدينــة الكوفة من حيث توزيع حركة الســير مــع تحديد عرض 

الشوارع واألزقة وحتى عرض القطائع حيث كانت ستين ذراعاً.
وغالباً ما تكــون الخطط تتوفر على نفس المقاييس أو مختلفــة، ذلك ألن كل خطة تحدد تبعاً 
لحجم القبيلة التي تنـزل فيها، وبالتالي فإن توســع الخطة يتم على أساس النمو الداخلي للقبيلة، 
مما كان يعطي لكل حي هويته االجتماعيــة باإلضافة إلى وحدته العمرانية والهندســية، إذن فمبدأ 
«القرابة في النسب كان عامًال أساسيّاً في نشــأة المدن اإلسالمية ابتداءً، ثم في تنظيمها الفضائي 
وإدارتها اليومية، وقد تجســد هذا المبدأ في الفضاء الهندسي والحضري في التقارب المكاني بين 

أفراد الطائفة الواحدة وكذلك في الحدود اإلقليمية لكل طائفة»(2).

الماوردي: مصدر سابق (ص: 35).  (1)
ابن حموش (مصطفى أحمد): «من معالم العمران اإلســالمي، قرابة النسب وقرب المكان»، مجلة األحمدية، العدد 2، جمادى   (2)

الثاني 1419هـ/غشت 1998، ص 311 - 336. (ص: 325)..
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وتعتبر شــبكة الطرق بشــكلها الهندســي من الصور الجلية لهذا التأثير حيــث تتميز بتدرجها 
الهرمي، من الدروب المســدودة إلى األزقة إلى الشوارع واألنهج، ويقابل هذا التدرج الهرمي بنظام 

مفصل من األبواب والمداخل التي تفصل الفضاءات عن بعضها البعض.

ويمثل نظام السوق والصنائع كذلك أهم صورة لهذه التشــكيلة المعمارية، حيث غالباً ما كان 
للطائفة الواحدة صنعة مشتركة يتوارثونها أباً عن جد، ذلك أن أهل الصنعة يقومون بتدريب أبنائهم 
وإكســابهم الخبرة منذ الصغر ليســاعدوهم في الحرفــة ويقومون مقامهم من بعدهــم، وكان لهذا 
التنظيم الحرفي تأثير مباشــر على تصميم المدينــة حيث يتركز أهل الصنعــة الواحدة في موضع 
واحد على امتداد شــارع غالباً ما يطلق عليه اسم الحرفة مثل الصفارين والعطارين والجزارين إلى 

آخره، كما أن تجاور الصنائع في المدينة كان يعتمد فيه على أساس تقاربها وتكاملها.

فرابطة القرابة من المؤثرات المباشــرة في العمران اإلســالمي، ومن ذلك بشــكل خاص أثر 
قسمة التركات والمواريث، ونشــأة الملكية الجماعية واألوقاف التي تحفظ للجماعات وحدتها، وكذا 
مبدأ الشــفعة الذي يضمن تلك الوحدة. وتتجلى صور القرابة في العمارة اإلسالمية في عدة أوجه، 
منها تشكيل األجهزة اإلدارية واألنظمة االجتماعية واالقتصادية، ومنها اعتماد الخطة كوحدة هندسية 
لجمع أفراد القبيلة الواحدة، على شــكل أحياء سكنية مســتقلة عن بعضها ومتجانسة في داخلها من 
حيث التركيبــة االجتماعية، حيث كان كلّ حّي يضم طائفة متميزة بانتمائها العرقي أو الحرفي وربما 

حتى مذهبها الديني أحياناً.

٭ ٭ ٭
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من المعلوم بأنّ الفقه في المجال التداولي اإلســالمي يتوافر على أصالــة وتجديد وابتكار في 
الحضارة اإلسالمية، إذ تستند الرؤية الفقهية على األصول المؤسسة لإلسالم باالعتماد على القرآن 
نة النبوية الشــريفة، ولذلك فإن تصورات الفقهاء في غالبها تقوم على أسس مأصولة  الكريم والس
وغيــر منقولة عن اآلخر، فإذا كانت رؤية الفالســفة والجغرافيين تتلبس بأصــول منقولة في معظم 
أبنيتها وأنســاقها النظرية، باالعتماد على رؤية توفيقية تســتند إلى دعامتي األنا اإلسالمية، واآلخر 
المختلف بتلوناتها الحضارية، ولذلك فإن موضوع المدينة اإلســالمية فــي تراث الفقهاء تقوم على 
مبدأ االستقاللية النسبية، فقد حفل التراث الفقهي اإلسالمي بطاقٍة ابتكارية تجديدية في النظر في 
سائر المجاالت، وترك الفقهاء تراثاً حافًال في موضوع المدينة والدولة، فالمدينة تتوافر على معًنى 
ديني وسياســّي إذ ال مجال للفصــل بين المجالين في تصــورات فقهاء اإلســالم، إذ يظهر المعنى 
الديني من خالل ربط صــالة الجمعة بالمصر، وخصوصاً لدى فقهــاء األحناف، فضًال عن العالقة 
المبكرة التي نشــأت بين األحناف والســلطة، ولعل مفهمي األّمة والجماعة في إطار ســلطٍة موحدة 
ال يمكن أن يتحقق إّال بوجود مصــر جامع، فقد توصل األحناف إلى جملٍة من الشــروط التي يجب 
توافرها في المصر، كوجود ســلطان أو قاض ليقيم الحدود وينفــذ األحكام، ومع أن وجود الجماعة 
لدى الفقهاء هو أســاس االجتماع السياســي، إّال أن وجوب اإلمامة على األّمة ال يمكن أن يتم بدون 
المدينة، فسياسة الملك عقب التأسيس واالستقرار تقوم على عمارة البلدان وحراسة الرعية وتدبير 
الجند وتقدير األمــوال، كما يقرر الماوردي، وإذا كانت البلدان تنقســم إلى مــزارع وأمصار؛ فإن 
األخيرة هي األوطان الجامعة، وعلى الرغم من الخالف الفقهي بين المذاهب اإلسالمية في موضوع 
الجمعة والجماعة وعالقتهما بالمصر، إال أنهما يشــددون على أهمية المصر أو المدينة؛ فالمالكية 
على ســبيل المثال يشــددون على ضرورة إقامة الجمعة في المصر الجامع، باعتبــاره ضرورة دينية 
إلتمام فرائض اإلســالم، وصالة الجمعة فــي مقدمتها. ويركز األحناف ومن ســايرهم على المعنى 

السياسي للمصر، بوجود اإلمام.
ويســتند الفقهاء في تأســيس المدينة على عدد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، وعلى 
التجربة النبوية التــي تعتبر تطبيقاً حيّاً للنصوص في الواقع المشــخص، فقد عمد النبي ژ على 
تطبيق مبدأ الهجرة القرآني الراســخ باالنتقال إلى يثرب والتي أطلق عليها اسم «المدينة» وفرض 
الهجــرة إليها من البوادي واألرياف، كما اســتفاد الفقهــاء في بناء تصوراتهــم واجتهاداتهم على 
تجربة الخلفاء الراشدين، ال ســيما الخليفة عمر بن الخطاب الذي عمل على تمصير األمصار، في 
تجمعات حضرية جديدة؛ كالمدينة ومكة والبحرين ودمشق ومصر والبصرة والكوفة، ويبدو التشابه 
جليّاً بين الفقهاء على اختــالف مذاهبهم في تناول موضوع المدينــة أو المصر؛ فالفقيه الماوردي 
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ال يختلف كثيرًا في طرحه عن ابن خلدون المالكي، كما يشــير إلى ذلك أســتاذنا رضوان السيد، 
فالتشابه في استخدام المصطلحات واالبتعاد عن الدقة كعدم التفريق بين المدينة والمصر والوطن 
والبلد، تشــير إلى معنى واحد هو التجمــع الحضري الكبير، وهو أمٌر يخالــف ما جاء في القرآن 
الكريــم والتجربة الحضرية اإلســالمية، إذ هناك تميٌز ظاهــر بين مصطلحــات المدينة والقرية 

والبادية، وغيرها من المصطلحات.

وعلى الرغم من األصالة الفقهية في تناول المدينة فقد هيمنت لفترة طويلة الرؤية االستشراقية 
لمفهوم المدينة اإلســالمية، والتي قامت في معظمهــا على إنكار وجود بنيــٍة حضرية خاصة، لدار 
اإلسالم، باالستناد إلى األصول النظرية التي طرحها ماكس فيبر وهنري برنيه إال أن هذه النظريات 
االستشــراقية بدأت في السنوات األخيرة بالتبدد من خالل دراســات أصيلة تناقض األساس النظري 
للدراسات االستشراقية، والذي يستند إلى القول بعدم وجود تفرقة في الفقه اإلسالمي بين الحواضر 
واألرياف، وعدم وجود تعريف للمدينة لدى الفقهاء، إال أن التمعن في كتب الفقه يشير إلى أصالة 
الفقهاء في بيان مسألة المدينة كما فعل بابر يوهنسن في دراســاته حول المصر الجامع ومساجده 
الجامعة، إذ يشــير إلى أن المذهب الحنفي طــور رؤيًة فقهية أو قانونية للمدينــة، وذلك إلدراكها 
كوحدة دينية سياســية من جهة والتفرقة بين المدينة والريف، فقــد ظهرت جليّاً من خالل االجتهاد 
الفقهي والجدل المذهبي جملــٌة من اآلراء تبرز المدينــة باعتبارها ذات طابــع اجتماعي اقتصادي 
متعدد األبعاد، إال أن معظم االجتهادات المتعلقة بالمدينة اختزلت في تمثيل الســلطة المركزية في 

المدينة، أو على حجم المدينة ومساجدها.
وال جدال بأن االجتهاد الفقهي على مدى التاريخ اإلسالمي يقدم رؤية مأصولة تتصل بالمصادر 
ــنة والتجربة المشخصة لخلفاء اإلسالم، ولعلّ إجراء دراسات  اإلسالمية التأسيسية من القرآن والس
وبحوث معمقة للتراث الفقهي اإلسالمي تبرز مدى الجدة في تناول الفقهاء للمدينة، وسائر القضايا 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتعلقة بدار اإلسالم، وإبراز جملة التطورات التي تتعلق بالنظر 
في المدينــة وجملة الفروقات التي ظهرت في التطبيقات العملية لمختلف المدن في ديار اإلســالم، 
فعلى الرغم من األصول المؤسســة الحاكمة تظهر خصوصيات مناطقيــة للمدينة في مختلف أنحاء 

العالم اإلسالمي.
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نالحظ أغلب المحاضرين عند ذكرهم ألقوال العلماء يغفلون آراء المذاهب المشتهرة اليوم 
منهم المذهب اإلباضي الذي يتناسونه رغم ما يتميزون به من آراء مهمة في تلك المواضيع.
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أرجو اإلشارة إلى دور النساء في الوراقة والنسخ واالهتمام بهذا الجانب؛ منهنّ عائشة بنت 
يحيى المغربية كتبت يتيمة الدهر للثعالبي في ثمانية عشر مجلدًا بخّط لم ير أجمل منه.

ومــا حكم الفقه اإلســالمي ِفي إشــارات المرور المقننة مــن قبل الغــرب، واألخذ بها أو 
خرقها؟

ويظهر أن األولى في االهتمام بمســألة المدن وتقسيمها بشــارة المقدسي الذي سبق ابن 
خلدون في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة األقانيم وفصل كثيرًا في المدن والبلدان.
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هناك ســؤال في ما يتعلّق بتشــابه تعريف المدينة والبادية وغيرها، ولكن الفقهاء ذكروا 
اختالفاً وأحكاماً فيما يتعلق بالتفريق بين الحضر والبدو كأحكام الزواج والبيع وغيرها، فأرجو 
توضيح هذه النقطة. وأسأل األستاذ فهدًا: هل اّطلع على مخطط لألسواق في توزيع األشياء في 

أماكن مخصوصة أو ال؟ أم أن لكلّ سوق نظامه وهيئته؟
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أقترح على النــدوات الالحقة إدراج الحديث عن فقه األفالج التي تتميز به ُعمان، فهو فقه 
غنّي باألحكام، وكذلك بيت المال في ُعمان الذي يتميز عن بقية بيوت المال في غيرها، وليس 
ِفي ُعمان أراضي الفتح ألنهــا دخلت طواعية. ونداء وّجهه إلى الســادة العلمــاء والباحثين أن 
يهتموا بتناول المذهب اإلباضي في دراساتهم وبحوثهم وخاصة أَن كل البحوث المدروسة تندرج 
ة المصــادر؛ ألن النّت اليوم تحوي  تحت تطور الفقه في ُعمان، ونرجو عدم االعتذار عن شــح

بعض المصادر وإن قلّت، أو يتّم طلبها من لجنة إدارة الندوة.
كما أرجو من الحاضرين زيارة الحمراء التي تأسست في عهد الدولة اليعربية وقد توفرت 
فيها جميع مقومات المدينة اإلسالمية، من حيث مجاري المياه وتقسيماتها وتصرفاتها والطرق 
واألسواق وغيرها، وقد درسها باحث ألماني في الســبعينات، وقال بأنها هي المدينة المعاصرة 

الممثلة في تخطيطها للعصر الحديث.
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جلســة تكاملت بين المدينة ومهنة الوراقة والســوق، ومهنة الوراقة مهمــة النتقال الثقافة 
العربية والعلوم إلينا، وهذه المهنة شــاهدة على الحضارة العربية اإلســالمية في تلك الفترة، 
وأعتقد أنّ لها تقاليد مرتبطة بها وأدوات مســتخدمة فيها، فهل يمكن استدعاء جميع تقاليدها 
وأطرافهــا المركبة إلى عالمنــا اليوم الذي يشــهد الحركات المتصلة بعملية النشــر وســوق 
الطباعة، وأهّم التجليات التي تباشــر الحديث عن الحقوق الملكية، تــرى كيف كانت العالقة 
بين صاحب الكتاب والناسخ واألدوات التي كان يستخدمها؟ وهل يمكن الربط بينهما لنحقّق ما 

يمكنه تسميته بالتنزيل في لغة الفقهاء أو الربط؟
كما أمتعنا الدكتــور التازي بحديثه وهو يتعرض لمســألة الحمامات التــي تعّد من لوازم 
المدينة، وذلــك بالرغم من أن حــذرًا دينياً من الحمام أنه منشــأة عامة، لكــن هذا الحذر 
سرعان ما زال، فرأينا المدن اإلسالمية مليئة بالحمامات حتى أصبحت جزءًا من نسيج المرافق 
العامة كالمدارس والمارستانات وغيرها، وأخذ االهتمام بالحمامات أشكاال عدة، أولها تجليات 
التأليف في الحمــام، منها ما تناولــه من خالل األحــكام الفقهية، ومنهم من تنــاول بناءها 
وشــروطها.. وقد بدأ التأليف فيها مبكرًا في ثنايا كتب الطّب والفقــه، ولعل أول من ألف في 
هذا البلخي في مصالح األبدان واألنفس في مطلع القرن الرابع الهجري، والرازي، ولعل تتويج 

ذلك كان من قبل بعض األطباء المتأخرين.
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سؤال لألســتاذ بدر العبري: هل ذكرت في بحثك حكم اإلسالم فيمن أضر بأدب الطريق؟ 
وسؤال للدكتور الصقلي: ما المقصود بالمشروبات الروحية وهل هو مصطلح صائب؟ وأقول: أين 
الوزارات المطلعة على هذه البحوث المطروحة في هذه الندوة حتى ترى النور على أرض الواقع 
عملياً كوزارة البيئة واإلســكان والزراعة وغيرها؟ كما أدعو إلى ترجمة هذه األوراق إلى اللغات 
األخرى الســتفادة العالم منها. وأقترح على اللجنة إشــراك المجتمع والباحث المحلي في هذه 

المناسبات بوضعها على شكل مسابقات للتالميذ والباحثين عموماً.
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أســأل الدكتور التازي فيما يقول المعماريون اليــوم: إنّ التخطيــط العمراني في المدينة 
اإلسالمية تتجسد فيه عقيدة التوحيد لوجود المسجد في قلب المدينة، ولهم تفصيالت في هذا 
ا مــا َيخّص بحقوق الطريق أريد إضافة للحقوق، وهي الحقوق المعنوية  فما رأيكم في هذا؟ َوأَم
واألخالقيــة، فالصور الخليعة المعلقة فــي الطرق المربكة للناس ومظاهر النســاء المتبرجات 
واألوضــاع المخلة بين الشــباب يجب إضافتهــا إلى حقوق الطريــق. وبالمقابــل هناك حقوق 
لمســتعمل الطريق على الطريق وهي الواجبات المتعلقة بالمســئولين في تســوية هذه الطرق، 
أخذًا مــن قول عمر ƒ : «لو عثــرت بغلة في العراق لســئل عمر عنها». والســؤال هنا ِلماذا 
نســتهين ونســتهتر بحقوق الطريق وكأنه أمر ال يهمنا، وهذا من أجل إخــراج هذه الحقوق من 
الوعي الديني واإليماني لدى المسلمين، كما أصبحت القوانين ال تهمنا وكأنها ليست بواجبات 
دينية فنتهرب منها، فــال بد من تعديل الصورة وتربية األجيال علــى أن هذه الطرق والقوانين 
كلها من الدين واإليمان بنص حديثه ژ : «اإليمان بضع وســـبعون شعبة أدناها إماطة األذى 

عن الطريق»، وحين ذلك تستوي الصورة، ويصبح المؤمن مراعياً ألدب الطريق.
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لم يكن فــي البحث عن المدينة مــا يدعو إلى ذكر أقــوال الفقهاء، َوِإنَما هــو متعلق بجدلية 
الدولــة والمدينة في اإلطار الفكري، فربمــا اعتمدت بعض اآلراء المرجوحة لطــرح الفكر. وهناك 

تمايز واضح بين األرياف والحواضر في النصوص القرآنية والتراثية.
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العالقة بين المؤلف والناســخ تكون بعد تبييــض المؤلف لكتابه يأتي دور الناســخ لينقل من 
األصل أو الدســتور الذي كتبه مؤلفه، واألمانة مهمة في ذلك. والملكيــة الفكرية هي العملية التي 
يقوم بها العلماء فيما بينهم من نقل نصوص يشــار إلى أصولها. ويمكن استخالص الكتب المفقودة 
اليوم من الكتب التي جاءت بعدها؛ ألنّ المؤلف الذي يحيل إلى نص يتصور أن القارئ ال يجد ذلك 
النــّص أمامه لقلة أو فقدان الكتاب فال يحرم القراء عن ذلــك العلم، فيدونه بنصه كما هو، فكان 

ذلك مباحاً ومقبوالً في ذلك العصر.
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في مسألة التفصيل في نوعية األسواق وتقسيمها يذكر عن محّمد الزاملي أنه سمع الحلوى تباع 
في سوق السمك فأنشأ أبياتاً يقول فها:

بيعـــت الحلوى بســـوق الســــمـكأنقـــض الفتنـــة كـيمــــا تــــدرك

:»∏≤°üdG .O  ÜGƒL

المقصود بالمشروبات الروحية هي الخمور بأنواعها، وهناك إجراءات إدارية في منع الخمور أو 
ا التجاوزات التي تقع في الطرق مختلفة،  االلتزام ببعض القوانين، وقد تختلف من بلد إلى آخر. َوأَم
فبعضها ال يسبّب أضرارًا فيكون عقابه إجراءً إدارياً، كتجاوز السرعة المحددة قد ال يتسبب السائق 
في أي حادث لكن يتعّرض لنزع الرخصة مثًال، وبعض هذه التجاوزات أكثر خطورة فيتعرض السائق 

إلى عقوبات زجرية خفيفة كالغرامات، وبعضها يؤدي إلى القتل وهكذا.
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باحث في الفقه اإلسالمي من الجمهورية اليمنية

á``eó`≤`e

الحمــد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على رســول اهللا، وعلى آله الهــداة الطاهرين، 
وأصحابه التقاة الراشدين؛ وبعـد:

ـ (أزمة  فإن العالم اليــوم يعيش حالة متنامية من االضطراب والقلق، جّراء ما يمكن تســميته ب
البيئة) وذلك ِلما تمثله هذه األزمة من أخطار حالة ومحدقة، ولما تنذر به من تحديات مســتقبلية 
خطيرة ومخيفة، من شــأنها أن تهدد اإلنســان في مكونــات حياته وفي مصــادر ومقتضيات وجوده 
وأســباب عيشــه وبقاءه، وإذًا فهي تحديات مصيرية وغيــر عادية، لكننا وبالغــوص في أعماق هذه 
األزمة وســبر أغوارها وحيثياتهــا نجد أنها تتموضع في معظم أســبابها كنتيجــة طبيعية لما أصاب 
مسيرة الفطرة البشرية من انحرافات بالغة، وخاصة في ظل الحضارة الحديثة وما فرضته وتفرضه 
من قيم وسلوكيات تعتبر بطبيعتها غير مالئمة لما يمكن وصفه بالتعاطي السليم والمأمون مع البيئة 

في جميع مكوناتها ومواردها.
رت ـ ومنذ أيامهــا األولى كما هو معلوم ـ أن تســتمد معظم أبنيتها الفكرية  فهذه الحضارة قر
وقيمها الســلوكية من رحم المادة وحســب دون أن تلتفت إلى ما هو أكثر أهمية من هذا المصدر أو 
توازن بينه وبين ســواه من المصادر األخرى كما هو مطلوب، ومن ثم مضت بعد ذلك لتطبع سلوك 
العالم في جملته على هذا النحو المعزول عن قيم الدين الحق وضوابط شــريعة األخالق الخالدة، 

ال بل جعلت من ترسيخ فكرة االبتعاد عن ما هو ديني عالمة للتقدم والنهوض.
ولذا لم يكن من الغريب أن يعيش العالم في ظلّ حضارة كلها فزع وضنك وســوء العاقبة، خاصة 
وأنه بالفعل قد أدمن السير طويًال في مسالك اإلعراض عن ذكر اهللا، كيف ال!؟ وواهب الحياة وخالقها 
هو من يؤكد هذه الحقيقة ـ وهو األعلم ـ سبحانه ـ بنواميس الكون وسننه ﴿ , - . / 0 1 
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Ù Ø × Ö  Õ Ô Ó Ò ❁ ! " # $ %& ' ) ( ﴾ [طه: 124 - 126].

ولعل من مالمح هذه المعيشة الضنكى تلك التداعيات الخطيرة لما يعرف بمشكالت البيئة من 
التلوث واســتنزاف الموارد واختالل التوازن البيئي، ويكفي على سبيل المثال أن نعرف بأن ربع الماء 
العذب في العالم هو اليوم ـ بحسب الدراسات ـ ملوث وغير صالح لالستعمال اآلدمي، وأن 60 ٪ من 
الســكان في مختلف البلدان النامية ال يحصلون على مياه نظيفة، كمــا أن مصادر المياه العذبة في 
الكثير من الدول هي اليوم مهددة بالنضوب في ظلّ االســتنزاف الكبير لهذا المورد من جهة، وآفة 
التلــوث التي أتت عليها مــن جهة أخرى(1)، وكذا جــراء ارتفاع درجة حرارة األرض كما أشــار إليه 

(البند/20) من تقرير قمة األرض عام 1992م(2).
وتجدر اإلشــارة إلى أن ما أصاب ويصيب هذا المورد يشكل كارثة حقيقية من شأنها أن تنغص 
حياة البشــرية، وأن تنــذر بتغيرات مخيفة، حتى لقد وجــد من يقول بأن معظم حــروب العالم في 
المســتقبل ســتكون من حيث األســباب متعلقة بالمياه، كما وجد من يقول بأن مــن يملك الماء في 
المســتقبل هو من ســيملك القرار، وأن خبــراء المياه هم من ســيكونون دهاقنة الدبلوماســية في 
المســتقبل القريب، وقد بدأت مؤشــرات ذلك تظهر في شــكل نزاعات بين الدول تظهر بين الفينة 
واألخــرى كما هو الحال بالنســبة لتركيا والعراق وســوريا حول مياه نهري دجلــة والفرات والمجر 
وتشكوســلوفاكيا حول نهر الدانوب، والســنغال وموريتانيا حول نهر الســنغال، والمكسيك والواليات 

المتحدة األمريكية حول نهر تيجوان وكولورادو وإيران وأفغانستان حول نهر هلمند(3).
وبحسب التقارير والدراســات ـ أيضاً ـ فإن تراجعاً مخيفاً في التنوع البيولوجي ينذر بالمزيد 
من االختالالت البيئيــة، فالكثير من أنواع الطيور والنباتات والثدييات قد انقرضت أو في طريقها، 
كما أن عشرات اآلالف من الهكتارات بالنســبة لألراضي تفقد خصوبتها يومياً إلى جانب ما يطال 
األسماك في البحر من اســتنزاف تحت وطأة الصيد الجائر أو اإلسراف من جهة وكذا تحت وطأة 
ا لم نشر إليه من تزايد  التلوث المائي من جهة أخرى(4)، ناهيك عن تفاقم الكثير من المشاكل ِمم
في أعداد المهاجرين والنازحين، وارتفاع في مؤشــر الفقر والجوع، ناهيك عن ظهور العشرات من 
األمراض الفتاكة، وما نجم عن المشــكالت البيئية من تداعيات وفســاد طال ـ بحسب فيليب سان 

مارك ـ حتى حليب األمهات كما هو حاصل بالنسبة لكثير من نساء الواليات المتحدة األمريكية(5).

مجلة (منار الهدى) العدد 98 ـ ربيع اآلخر/1428هـ تموز/2001، ص 47.  (1)
د. غسان الجندي: الوضع القانوني للمجاري المائية، ص 3.  (2)

للمزيد انظر: المرجع السابق الصفحات: 15 - 19، 54.  (3)
انظر المزيد، أحمد الشربيني (العودة من حافة االنقراض) مجلة العربي ـ العدد (567) ص 158 - 162.  (4)

انظر: د. القرضاوي (رعاية البيئة في شريعة اإلسالم): ص 184.  (5)
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[الــروم: 41] كان ال بد لقضايا البيئة أن تتصدر اهتمامات العالم، وهذا بالفعل ما قد نلمســه في حجم 
االنشغال العالمي الكبير بهذه القضايا، والذي يتمثل في مظاهر كثيرة منها كثافة الدراسات والبحوث 
ذات العالقة بالبيئة، وتعدد األفكار والنظريات التي تطرح بشأن حمايتها، ناهيك عن ظهور الكثير من 
المنظمات والمؤسســات والجمعيات واألحزاب وحركات الخضر وغيرها مــن التكتالت التي تتخذ من 
قضايا البيئة وحمايتها منطلقها األســاس ومحور نضالها الدائم وكفاحها المســتمر إضافة إلى العدد 

المهول من الندوات والمؤتمرات التي تعقد لهذا الغرض على كافة المستويات المحلية واإلقليمية.
وحتى على مســتوى دول العالم قاطبة فيما بات يعرف بقمم األرض بدءًا بقمة األرض المنعقدة 
عام 1972م ومــرورًا بقمة األرض المنعقدة في (ريو) عام 1992م، وانتهــاءً بقمة (كوبنهاجن) نهاية 
العام المنصرم 2009م، والتي حضرها أكثر مــن مائة زعيم من مختلف دول العالم، باإلضافة إلى 
دخــول قضايا البيئة في مناهج الدراســة بمختلف مراحلهــا، وظهور وزارات ودوائر مختصة بشــئون 
البيئــة في معظم حكومات الدول، وغير ذلك من مظاهر االهتمــام البيئي في داللة واضحة على أن 

قضايا البيئة قد أصبحت في طليعة األولويات بالنسبة للعالم.

:¥ÓNC’G  á©jô°T  ≈dEG  IOƒ©dG  á«ªàM

ومع ما قد يثار من توصيفات النجاح والفشل حول المردود الفعلي على الواقع البيئي لمثل هذه 
االهتمامات، إال أنها تعد مؤشــرات كافيــة للتعبير عن خطورة األزمة البيئية مــن جهة، وللتعبير من 
جهــة أخرى عن ميالد توجهات متنامية تســعى بشــكل حثيث لبنــاء نوع من التصميــم العالمي في 
تحصيل عوامل اإلنقاذ وإحراز أســباب النجاة، بعد أن عجزت األدبيات السائدة عن توفير ذلك على 
األرض، وفي ذلك مــا يمكن االّتكاء عليه في تقريــر حتمية العودة إلى نقاء الفطرة كســبيل وحيد 

لتفعيل تلك الجهود واالهتمامات وصوالً إلى تحقيق حماية بيئية فاعلة.
على أن هذه العودة لن تتحقق هي األخرى من دون إعــادة االعتبار للجانب القيمي واألخالقي، 
ذلك أن التراجــع األخالقي الذي يلف العالم بأســره هو من يقف وراء الكثير من مشــاكل البيئة، 
وعلى ســبيل المثال هو اليوم من يدفع الكيان الصهيوني لتدمير اإلنســان والبيئة في أرض فلسطين 
دون أي اكتراث بأحد في هذه الدنيا، وهو من دفع هذا الكيان نفسه لتحويل مياه (الليطاني) وسرقة 
مياه (طبريــا) بواقع 16 متر مكعب في الثانية الواحدة، وهو هو من يجعل شــركات عالمية كشــركة 

(جلي واكس) اإليطالية تتخصص بنقل النفايات ودفنها في رحاب ما يسمى بدول العالم الثالث(1).

د. محمد سعيد البوطي: (اهللا، أْم اإلنسان اليوم أقدر على رعاية حقوق اإلنسان) ص 63.  (1)
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ودونما شــك فإن العالم قد بدأ ـ فيما يشبه الصحوة ـ يتفتح شيئاً فشيئاً على حقيقة ما تكتنزه 
عمليــات النهوض والتقدم من معاني الســقوط والتخلف عندما تكون محكومة فقط بســلطان المادة 
وفاقدة لالّتصال بســلطان الروح واألخالق أو الدين وهذا ما نلمســه في تعابير كثيرة جميعها يدين 
هذا النمط الســيئ من التعامل البيئي الذي أفرزته طبيعة الحضارة الحديثة، باعتبار أن الحضارة 

هي في النهاية شكل من أشكال التعامل مع البيئة(1).

وهذا التذمر والقلــق العالمي ِإنَما هو بمثابة الصرخة في وجه هذه الحضارة، ولعله أيضاً 
قد أصبح بمثابة الخطوة األخيرة على طريق االعتراف الحتمي بفشــل وسقوط أي مراهنة على 
أي نظرية تغفل البعد الديني واألخالقي في أي بنــاء حضاري يراد له أن يكون مأمون النتائج 

أو العواقب.

ومن هنا يمكن القول بأنه ـ ومثلما ســقطت نظرية االشتراكية وانهارت ـ ليس من المستبعد أن 
تتهاوى بقية النظريات المادية تباعاً وعلى رأســها وفي مقدمتها طبعاً نظرية الرأسمالية التي بدأت 
عيوبها تتكشــف على أكثر من صعيد(2)، وخصوصاً في المجال البيئي الذي أظهر عجزها الكبير عن 
تحريك أو تفعيل متطلبات الحماية البيئية، وهو ما أشــار إليه الكثيرون، ومنهم الفيلسوف األلماني 
شــبلنجر بقوله: «إن الحضارة الحالية سائرة إلى الفناء بخطى واسعة»(3)، وهو التحذير نفسه الذي 

أطلقه المستثمر المعروف جورج سورس في أحدث كتبه(4).

وقد بدأ العالم يشــهد إرهاصات ذلــك، ومنها ما يتردد من الشــعارات المنــددة بالنظريات 
اليمينية واليسارية، والباحثة عن الوسطية والتوسط والمناداة بإحياء الضمائر.

ولذلك أطل الرئيس األمريكي كلينتون ـ في تسعينيات القرن المنصرم ـ ليعبر عن حاجة العالم 
إلى رأســمالية ذات ضمير، في إشــارة إلى االعتراف بالبعد الغائب في حضــارة العصر ونظرياتها 
المادية، وهو نفس األمر الذي دعا كالوس ـ رئيس ومؤســس المنتــدى االقتصادي العالمي ـ إلى أن 
يخصص لقاء دافوس عام 99م لتحقيق شــعار «من أجل وجه إنســاني للعولمــة» محذرًا العالم من 

مغبة التباطؤ في اختراع عولمة أكثر إنسانية وشمولية(5).

د. عبد العزيز الخياط (الحضارة والثقافة اإلسالمية) ـ رسالة التقريب، العدد (5) ص 113.  (1)
راجع: أ. مصطفى الشــيمي (فــي األزمة المالية..الغرب يرى اإلســالم منقذًا) مجلة اإلعجاز العلمي العدد 31 ســنة 1429هـ   (2)

ص 26 وما بعدها.
الشيخ/ عبد المعز عبد الســتار (اإلسالم والحضارة والسالم) كتاب المؤتمر الثاني عشــر لمجمع البحوث اإلسالمية (هذا هو   (3)

اإلسالم) ج 110/1.
د. محمد الرميحي (حتى ال تتحول الرأسمالية إلى حيوان شره) مجلة العربي ـ العدد (484) مارس/1999م، ص 19.  (4)

للمزيد: انظر: د. محمد الرميحي، مرجع سابق: ص 18 - 20.  (5)
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وكما هو معروف فإنه ال إنســانية بال ضمير وال ضمير بال أخالق، كمــا أنه ال أخالق بال دين، 
وبطبيعة الحال ليــس هناك من دين يســتطيع النهوض بهــذا المتطلب الحضاري الهام ســوى دين 
 ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ ﴿ :اإلســالم الذي هو بالفعل دين الفطرة، قال تعالى
® ¯° ± º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ ﴾ [الروم: 30]، 
 ﴾ n m l k ﴿ [األنبياء: 107] و ﴾ d c b a ` ﴿ :ودين األخالق والرحمــة

[القلم: 4]، وفي الحديث: «إنما بعثت متمماً لمكارم األخالق».

 C B A @ ? > = < ; : ﴿ واإلسالم دين الوســطية
 W VU T S R Q P O N M L K J I H G FE D
 ﴾ j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X
[البقــرة: 143]، ﴿ _ ` b a ﴾ [الرحمــن: 8]، ودين الشــمولية: ﴿ / 0 1 2 3 4 

 E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  87  6  5
 P ON M L K J I H G F E D C ﴿ ،[89 :النحــل] ﴾ H G F

Z Y X W VU T S R Q ﴾ [األنعام: 38].

وتلك حقائق بدأ مفكروا العالم وفالســفته يدركونها جيدًا، ويدركون أهميتها في ضوء تكييفهم 
لجوهــر األزمة البيئيــة؛ إذ هي في نظــر الكثيرين منهم عبارة عــن أزمة روحانيــة ال مخرج منها 
ـ بحسب الكثيرين من كتاب ومفكري البيئة ـ ِإال في حالة انهيار التشبث بعالم نيوتن اآللي، واعتبار 

اإلنسان نفسه عبدًا هللا(1).

األمر الذي يســتدعي إعادة صياغة الحضارة بما يلبــي هذا المتطلب، أي بمــا يحقق الجانب 
الروحاني كبعد غائب ـ في الراهن الحضاري ـ تحتاج اســتعادته إلى دين كاإلسالم، ولعل ذلك ما 
يفســر دعوات بعض المهتمين بحمايــة البيئة من الغربيين إلى ما أســموه باإلســالم البيئي؛ لكونه 
األكثر قدرة على صناعة الروحانية المفقودة، وربما على هذا األساس بنى شبلنجر توقعاته المدروسة 
بقوله: «وإن حضارة جديدة أوشــكت على الشــروق في أروع صورة هي حضارة اإلسالم الذي يملك 

اليوم أقوى روحانية عالمية نقية»(2).

وسندًا ِلما تقدم فإن الكثير من العناوين العالمية ذات المضمون الشرعي والتي ظهرت مؤخرًا 
بالنســبة للحضارة الحديثة من قبيل حقوق اإلنســان وحماية البيئة وغيرها من العناوين اإليجابية، 

هبة رؤوف عزة (علم البيئة ـ البحث عن نموذج جديد) موقع (إسالم أون الين).  (1)
نقًال عن الشيخ عبد المعز عبد الستار (اإلسالم والحضارة والسالم): ص 110.  (2)
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وعلى هذا األساس فإنّ تكثيف البحوث الشرعية وتجسير صالتها وعالقاتها بمثل هذه العناوين 
ا يكتســب أهمية خاصة ومتميزة في سياق إبراز اإلمكانات  ومنها (حماية البيئة) محل البحث، هو ِمم
الهائلة التي تمتلكها رسالة اإلسالم وشريعته الغراء، وما يمكن أن تقدمه للعالم من إسهامات نوعية 
في إعادة ترميم قدرته على تجاوز محنه وأزماته، وخاصة في جوانبها الروحية واألخالقية، كشروط 

ال بد منها في تحقيق ذلك.
على أن األمر مرهون أوالً باســتعادة اإلنسان المســلم لوضعيته في موقع الشهود الحضاري وفي 
موقع القــدوة التي تشــد العالم إلى االســتفادة من إمكانات هذه الرســالة، وهو مــا يفرض على 
المعنيين في أمة اإلسالم ـ من فقهاء وعلماء، ومن زعماء وحكومات ـ ضرورة العمل على إعادة بناء 
الذهنية المسلمة، وتجديد اّتصالها بمكنونات الفقه الحضاري لشريعة اإلسالم، وخاصة بعد كل هذا 
ا جعلها ـ مع األسف ـ عاجزة باهتة ال تقوى  التكلس الذي أصابها في عالقتها بفقه هذه الشريعة، ِمم
على صناعة الســلوك القدوة أو المعبر بالشــكل المطلوب عن خصائص هذا الديــن، وهو ما جعل 
المســلمين فعًال في موقع العاجز عن تسجيل أي حضور ملفت في معظم القضايا العالمية ومنها بال 
شــك قضية االهتمام العالمي بالفكر البيئي، وإذا ما قدر لومضات أن تلوح هنا أو هناك، فإنها على 
أهميتها ما تزال دون المســتوى المطلوب من دول وشعوب مسلمة تمتلك كل مقومات الريادة والتميز 
والعّزة، لوال ممارساتها التي تصل في بعضها إلى حد الجفاء والقطيعة مع مصادر كل هذه المقومات 

المتمثلة في إسالمهم.
ومن هنا تتجلى أهمية موضوع هذه الندوة المباركة، والتي تأتي هذه الورقة لتسهم في ترسيخ 
هذه األهمية من خالل إشــارتها المتواضعة إلى ضرورة مراعاة قضية (حمايــة البيئة) ضمن العمل 
الفقهي، وطرحها على طاولة االجتهاد، كأحد أهم االعتبارات الشرعية، التي يجب أن يراعيها الفقيه 
والمجتهد؛ لما لذلك من أهمية في ســبيل الوصول إلى امتالك رؤيتنا الشــرعية لهذه القضية من 
منطلق فكرنا وديننا، خاصة وأن تحريك النصوص الشــرعية في هذا االتجــاه يمثل اقتحاماً حقيقياً 
للواقع، ونوعاً من المواجهة الجادة لقضايا هذا الواقع واســتحقاقاته، وهو ما ننتظره كمسلمين من 

فقهائنا وعلمائنا األعالم؛ لما في ذلك من إحياء لخصائص شريعتنا في نفوسنا وفي واقعنا.
٭ ٭ ٭
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وقبل الدخول إلى صميم الموضوع محل البحث يبدو من المستحســن أن نعطي بعض اإلضاءات 
حول المفردات اآلتية: (النص الشرعي، البيئة، مشكالت البيئة، حماية البيئة).

1 ـ النصوص الشرعية: والمراد بها لغايات هذه الدراسة: نصوص القرآن الكريم، وما ثبت 
نة المطهرة، التي تحكي قول رسول اهللا ژ وفعله وتقريره، على أن هناك  صحيحاً من نصوص الس
من يضيف إليها أقوال الفقهــاء، وخصوصاً المتقدمين منهم، ومع كون أقــوال الفقهاء على درجة 
نة النبوية مصدرها ومستندها  كبيرة من األهمية والشــرعية أيضاً، باعتبار أن القرآن الكريم والس
ــنة. كأن يتم إبقاء صفة  أن من المطلوب التمييز بينها وبين نصوص القرآن والس في الغالــب، ِإال
النص الشرعي مقصورة على كالم اهللا وكالم رسوله ژ ، وتناول ما عدا ذلك من اآلراء واألنظار 
الفقهية كأقوال لها أهميتها ولكنها في النهاية ال تعدو كونها نوعاً من أنواع الفهم لمنظومة النّص 
الشرعي، ومحاولة االســتفادة منها على هذا األســاس. ولذا وجد من يصفها بالنصوص الشرعية 
بالتبعيــة(1) تمييزًا لها عن النصوص الشــرعية األصليــة التي تعني ما تم تحديــده هنا بنصوص 

نة. القرآن والس
2 ـ مفهوم البيئة: تعددت التعريفات لهذا المفهوم، إال أنها في معظمها تشير إلى الطبيعة بما 

فيها من أحياء وغير أحياء أي العالم من حولنا فوق األرض، ونورد هنا بعضاً من هذه التعريفات:
فهي بحســب د. القرضاوي: المحيط الذي يعيش فيه اإلنســان، ويبوء إليه إذا سافر أو اغترب  •

بعيدًا عنه، وهو مرجعه في النهاية ومثابه شاء أم أبى(2).
وهي بحسب االتحاد األوروبي: عبارة عن إجمالي األشــياء التي تحيط بحياة اإلنسان وتؤثر في  •

األفراد والمجتمعات.
كما عرفها الدكتور عبد الفتاح محمــود إدريس بقوله: البيئة هي: ما يحيط باإلنســان من  •

الظواهر الطبيعية التي خلقها اهللا ســبحانه كالنباتات واألشــجار والدواب والمياه والمناخ 
والتضاريس ونحوها من كل ما يعيش فيه اإلنســان فيتأثر به ويؤثر فيــه(3). كما أنها تعني 
المكان وهو المدلول اللغوي لكلمة البيئة. وتجدر اإلشارة إلى أن (البيئة) من الكلمات ذات 

حسين كنوان، تحليل النصوص المفهوم والضوابط مجلة (التسامح) العدد (11) ص 136.  (1)
د. القرضاوي (رعاية البيئة في شريعة اإلسالم) ص 12.  (2)

أ. د. عبد الفتاح محمود إدريس (الحفاظ على البيئة من منظور إسالمي) مجلة (منار اإلسالم) العدد (386) ص 42.  (3)
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االســتعمال المتعدد، ولذلك عادة ما نصادف ـ قراءة أو ســماعاً ـ كلمات من قبيل (البيئة 
السياســية ـ البيئة االقتصاديــة ـ البيئة االجتماعيــة ـ البيئة الثقافية ـ البيئــة الزراعية ـ 
البيئة الصناعية)، وبالتالي فإن كلمة (البيئة) قد تشــير إلى نمط العالقة بين النشــاطات 
ا تعبر عــن ما يعرف بالهوية  البشــرية وهذه المجاالت، وهذه األنمــاط في جملتها هي ِمم
ا يدخل فــي اهتمامات الفكر  العامة لهذا المجتمــع أو ذاك(1)، ولذلك فــإن فهمها هو ِمم
البيئي؛ لمــا لمفهوم الهوية من أثر في تحديد طبيعة التعامــل مع البيئة، وما إذا كان من 
المطلوب دعم هــذا التعامل والعمل على اســتمراره أو مناهضته وحمايــة البيئة من آثاره 

ومضاعفاته.
3 ـ مشكالت البيئة: وعلى أســاس من طبيعة الهوية التي تشكلت وسادت قيمها ـ ضمن الكثير 
من الدول والمجتمعات ـ في ظل العصر الصناعي ظهرت العديد من المخاطر واألضرار والتحديات، 
وهو ما يعرف بمشكالت البيئة، ومع كونها كثيرة ومتعددة، إال أنه يمكن اختزالها في ثالث مشكالت 

كبرى نتناولها بشيء من التعريف في النقاط اآلتية:
مشـــكلة التلوث: ويعرف التلوّث بأنه: كل تغير كّمــي أو كيفي في مكونــات البيئة الحية وغير  •

الحيــة، مما ال تقــوى األنظمة البيئيــة على اســتيعابه دون أن يختــل توازنها، وهــو في معناه 
المتداول: عبارة عن الطرح المقصود أو العارض للنفايات الناجمة عن النشــاطات البشــرية، 

التي تؤدي إلى نتائج ضارة أو مؤذية(2).
هذا ويمكننا أن نعرف التلوث بأنه: عبارة عن التســبب في إلحــاق التلف بنوعية المكون البيئي 
كالماء أو الهواء، بما يفسد خصائص هذا المكون ويحيله على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد 
من مصدر خير ومنفعة إلى مصدر أذى وضرر، وبالتالي يدخل في مفهوم التلوث أدنى أسباب األذى 

والتلف كالتبول في النهر أو البحر.
هذا، ونشــير إلى أن هناك تقســيمات متعددة للتلوث، فهو بحســب المكون البيئي ينقسم إلى: 

تلوث الماء، وتلوث الهواء، وتلوث التربة، والتلوث السمعي، وهو بحسب الملوثات ينقسم إلى:

تلوث بيولوجي: وهو ما ينتج بســبب تواجد بعض األحياء بشــكل غير مناســب في المياه أو  –
التربة أو الهواء، فيتســبب في مرض اإلنســان أو الحيوان أو النبات، كالفيروسات والبكتريا 

والديدان والحشرات وبعض األعشاب(3).

شوقي جالل، (األصول الثقافية للمعرفة) العربي ـ العدد 567 فبراير 2006م ص 62 - 67.  (1)
د. منصور المذحجي (التربية البيئية) ص 26.  (2)

للمزيد ـ انظر: د. عبد الغني قاسم الشرجبي، وآخرون (التربية الوطنية): ص 71 - 81. وزارة التربية والتعليم اليمنية.  (3)
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وتلوث كيميائي: وهو ما ينجم عن المبيــدات بكل أنواعها والغازات المتصاعدة من الحرائق  –
والمصانع والسيارات والكيماويات الســائلة ومخلفات المنازل(1) وبعض المعادن الثقيلة التي 

تنتج من األنشطة الصناعية مثل: الرصاص والزئبق والكادميوم(2).

وتلوث فيزيائي: ويشمل ما يعرف بالتلوث الضوضائي (السمعي) والحراري واإلشعاعي(3). –
مشكلة اســـتنزاف الموارد: تعّرف الموارد: على أنها األشياء التي يسعى اإلنسان للحصول عليها  •

من أجل المحافظة على حياة آمنة ومستقرة، ولعل أهم ما تتصف به هذه الموارد، هو احتواؤها 
على عنصر المنفعــة، وعليه فالماء والهواء وضوء الشــمس واألرض والغابات واآلالت والثروات 
الحيوانيــة والنباتية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة وغيــر المتجددة، جميع ذلك هو مما 

يمثل موارد بيئية تعاني مشكلة االستنزاف.
واستنزاف هذه الموارد كمفهوم: يشــير إلى كل تعامل مع هذه الموارد يتجاوز حدود المصلحة 

المشروعة أو يتم بطريقة ال تفرضها الضرورة وال تستدعيها الحاجة أو ال يقرها العقل والشرع.
وعليـه فإن كل اســتهالك للموارد البيئية يغلب عليه طابع التبذير أو اإلسراف أو العبث أو اللهو 
إنما هو اســتنزاف حقيقي لهذه الموارد، وكذا كل تصرف يؤدي إلى عطب وفســاد هذه الموارد من 

إهمال أو تلويث أو نحو ذلك.
مشكلة اختالل التوازن البيئي: ومــع كون هذه المشكلة ليست أكثر من نتيجة طبيعية لمشكلتي  •

التلوث واالستنزاف اللتين أشــرنا إليهما آنفاً، إال أنها تبقى مشكلة أساسية، باعتبار ما تضيفه 
من تداعيات وما ترتبه من أضرار ومخاطر متالحقة، ونعنــي باختالل التوازن البيئي: التراجع 
في قدرة األنظمة البيئية على التكامل فيما بينها جراء انقراض أو اختفاء أو اختالل نظام بيئي 
واحــد أو أكثر من هــذه األنظمة، حيث يمثل كل عنصــر أو مكون من عناصــر ومكونات البيئة 

نظاماً بيئياً مستقًال.
فالنوع الواحد مــن الطيور يمثل نظاماً بيئياً، ومثله النوع الواحد مــن الحيوانات ومن النباتات 
والحشرات والمعادن... إلخ، وأي اختفاء أو اختالل ألّي نظام منها فإنه يؤثر سلباً على بقية األنظمة 
ويتســبب في حدوث كوارث بيئيــة(4)، ولعلّ من المظاهــر المعبرة عن هذا االختــالل انقراض آالف 
األنواع من هذه األنظمة، وتراجع التنوع البيولوجي، وظهــور ما يعرف بظاهرة ثقب األوزون وارتفاع 

د. المذحجي، مرجع سابق: ص 28.  (1)
د. القرضاوي، مرجع سابق: 166 - 170.  (2)

للمزيد ـ انظر: المذحجي، مرجع سابق: ص 26، وما بعدها.  (3)
راجع أحمد الشربيني، (العودة من حافة اإلنقراض) مجلة (العربي) العدد: 567 العام 2006م، ص 185 - 162.   (4)
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درجة حرارة األرض جراء االنحباس الحراري، وصوالً إلى ما يعــرف بظاهرة تغير المناخ وما نجم 
عنها من كوارث وتداعيات خطيرة(1).

وتجدر اإلشــارة إلى أن هذه المشــكالت الثالث يســودها خاصية التداخل فيما بينها سواء من 
حيث األســباب إذ تعود في معظمها إلى اإلنسان في ســلوكه وفعله، أو من حيث تأثير كلّ واحدة في 
األخرى، فالتلوث مثًال يفاقم مشكلة استنزاف الموارد باعتباره يقضي على الكثير منها واألخيرة تؤثر 
في تفاقم مشــكلة اختالل التــوازن البيئي وهكــذا تتداخل أيضاً فــي ترتيب الكثير مــن المخاطر 

ا ال يسعنا الخوض في تفاصيله. واألضرار االقتصادية واالجتماعية والنفسية والصحية.. ِمم
4 ـ مفهوم حماية البيئة: يؤثر البعض مصطلح (رعايــة البيئة) على مصطلح (حماية البيئة) 
لكــون األول أكثر قــدرة ووضوحاً من الثانــي للتعبير عــن المحافظة على البيئة مــن جهة الفعل 
واالمتناع أو من جهــة الوجود والعدم ـ اعتمادًا على الفارق في المعنــى اللغوي بين كلمة (حماية) 

وكلمة (رعاية).

والحقيقة أنه ال مشاّحة في المصطلحات، إذ إن حماية البيئة تعني من الناحية االصطالحية ما 
تعنيه رعاية البيئة من الناحية اللغوية، وبالتالي فكالهما يشــير إلى مــا ينبغي فعله نحو البيئة من 

جهتي السلب واإليجاب، أي أن رعاية البيئة كمصطلح يعبر عن طريقتين من المحافظة على البيئة:

األولى: حماية البيئة من خالل االمتناع عن كل ما يفسدها أو يلوثها أو يضر بتوازناتها الطبيعية 
وأنظمتها األيكلوجية.

والثانية: المحافظة عليها من جهة العمل على إصالحها وإعمارها وتنميتها والتعامل الراقي مع مكوناتها.
وهما نفس الطريقتين اللتين تشــير إليهما حماية البيئة كمصطلــح، ولكن مع قدر من التركيز 
على قضية التصدي لما عرضناه من مشــكالت ومهددات بيئية قائمة؛ ولهذا الســبب قد تبدو عبارة 
(حماية البيئة) المصطلح األكثر مالئمة الستيعاب الواقع البيئي ومواجهة استحقاقاته من مصطلح أو 

عبارة رعاية البيئة.

:áÄ«ÑdG  ájÉªMh  á«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG

والنصوص الشــرعية كمــا هو معروف تؤلف رســالة واســعة غايتهــا إلحاق الرحمــة اإللهية 
بالعالميــن، قــال تعالــى: ﴿ ` d c b a ﴾ [األنبيــاء: 107]، وقــد أشــار العلمــاء 

للمزيــد: انظر: د. أحمد مليجي (الفســاد البيئي برًا وبحرًا وجوًا) مجلة (اإلعجاز العلمــي) العدد (31) ذو القعدة /1429هـ :   (1)
ص 7 - 15.
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والمفســرون إلى الدالالت التي تحملها لفظة (العالمين) وهو ما يعني أن التشريعات التي تطرحها 
هذه النصوص بما تفرضه من تكاليف وأحكام، وما تتيحه أو تفرضه من وسائل وإجراءات قد جاءت 
بالمســتوى الذي يحقق هذا الهدف الكبيــر، وهو ما يفترض أن تتجلى آثــاره وخصائصه في عالقة 
اإلنسان المســلم بكلّ ما تشــير إليه لفظة (العالمين) من معاني ومكونات، خاصة وأنها ترادف ما 
يعرف بالنظم البيئية التي أشرنا إليها آنفا ـ والتي هي محل وموضوع حماية البيئة كما هو معروف ـ 
فالعالمين بحســب العلماء والمفســرين جمع (عالم) «والعالم كلّ جنس من األجناس، فهناك عالم 
اإلنس والجنّ، وهناك عالم الحيوان، وفي عالــم الحيوان هناك عوالم أخرى كعالم الطيور، وعالم 
الزواحــف، وفي كل عالم هناك عوالم، وبالعالمين تتكامل العوالــم، فعالم اإلنس يحتاج إلى عالم 

الحيوان، وعالم الحيوان فيه عوالم تتكامل فيما بينها البين.. وهكذا»(1).
ومن هنا قد تحسن اإلشــارة إلى سعة المســاحة التي يمكن أن يتمدد عليها البحث، وبالتأكيد 
فإن مرّد ذلك يعود إلى ما اختزلناه في الغاية الكبرى لرسالة النصوص كما يعود بشكل أخّص إلى 

سببين رئيسيين:
أوالهما: كثرة النصوص الشــرعية وســعة آفاقها، وتداخل البعد البيئي فيها مع أبعاد ومفاهيم 

أخرى كثيرة ومتعددة ومتداخلة أيضاً.
وثانيهما: يتعلــق بالطرف الثاني من المعادلة في عنوان وموضــوع الورقة، وهو (حماية البيئة) 
حيث تتســم هي األخرى بســعة مواضيعها، وكثرة مقتضياتها، وتعدد متعلقاتهــا، واألفكار والقضايا 
المرتبطة بها وبشكل يكاد يستدعي معظم النصوص الشرعية إلى دائرة الضوء في هذه الورقة، لوال 

أن ذلك فوق ما يسمح به المقام هنا.
لذلك لزم أن نضبط مســار البحث في اتجــاه يكتفي بإبراز بعض مداخــل العالقة بين طرفي 
الموضوع (النصوص الشرعية وحماية البيئة) والتعرف على بعض اإلمكانات التي تكتنزها النصوص 
الشرعية في سياق عالقتها بالبيئة وحماية البيئة، وصوالً من كل ذلك إلى معرفة طبيعة هذه العالقة 
وتســجيل بعض االســتنتاجات والفوائــد، ووقوفاً من جهة أخرى على شــيء من مالمــح رؤية النص 

الشرعي حيال حماية البيئة كمفهوم وكممارسة.

:áÄ«ÑdG  ájÉªMh  á«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG  ø«H  ábÓ©dG  πNGóe

وهذه المداخل تتمثل في جملة المحاور الموضوعية التي من خاللها قد تجد النصوص الشرعية 
نفسها على عالقة مباشــرة أو غير مباشرة مع حماية البيئة ســواء من الناحية النظرية أو العملية، 

عبد اهللا محمد إسماعيل (تفسير سورة الفاتحة): 59 - 60.  (1)
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وهي محــاور كثيرة ومتعددة؛ وألنها كذلك فإننا ـ وتحت مباحث خمســة ـ ســنكتفي في هذه الورقة 
بإيراد بعضها كنماذج ال أكثر:

بحيث يمكننا القول بأن النصوص الشــرعية تتصدى لكل مشــكالت البيئة، وبالتالي تجسد  •
عالقتهــا بمفهوم حمايــة البيئة من خــالل نظرتها إلى البيئــة ذاتها وتحديــدًا فيما توليه 
النصوص لمكونات البيئة من أهميــة ومكانة، وفي طريقة عرضها أو حديثها عن هذه البيئة 

(المبحث األول).
كما أنّ النصوص الشــرعية تنهــض بمفهوم الحماية مــن خالل تكييفها لمشــكالت البيئة  •

وتوصيفها الشــرعي لهذه لمشــكالت وما يتصل بهذا التوصيف من مفاهيم نهت عنها هذه 
النصوص (المبحث الثاني).

وكذلك من خالل ما تطرحه من توجيهات مباشــرة في العناية بحماية البيئة من مشــكالت  •
التلوث، واالستنزاف واالختالل (المبحث الثالث).

ومن خالل ما سنعرضه من نماذج الهتمامها الكبير بحماية البيئة (المبحث الرابع). •
وتتصل النصوص الشرعية أيضاً بموضوع الحماية البيئية من خالل االنسجام والمالئمة بين  •

ما تفرضــه هذه النصوص من مبــادئ وتكاليف وبيــن حماية البيئــة ومتطلباتها (المبحث 
الخامس).

لنختم هذه المباحث بتســجيل ما نتوســم فيه الفائدة من النتائــج والتوصيات (الخاتمة)  •
فإلى كل ذلك.

٭ ٭ ٭
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لم تتطّرق النصوص الشــرعية إلى ذكر كلمة (البيئة) كلفظة اصطالحية هي اليوم محلّ تداول 
العالم، وبطبيعة الحال ليس ذلك من مهمات النصوص الشــرعية التي تتميــز في جملتها بخاصية 
(الشــمولية، والثبات، والعالمية، والخلود) بعكس المصطلحات التي قــد تتغير أو تتباين في معانيها 

بحسب الزمان أو المكان، أو بحسب اللغة وتطور المفاهيم.
وعليـــه لم تكن النصوص الشــرعية لتتناقــض مع خصائصهــا الذاتية فتقدم نفســها كمعجم 
مصطلحات مثًال(1)، ومن هنا احتفظت النصوص الشرعية بفضاءاتها المفتوحة وآفاقها الواسعة، إلى 
جانب خصوبتهــا العالية وقدرتها االســتيعابية الفائقة والمتميزة؛ وهو ما جعل منها شــريعة خالدة، 

وصالحة لكلّ زمان ومكان إلى يوم الدين.
وهذه الخصائص تتجلى في نظرة النصوص إلى أي موضوع يتم عرضه عليها أو استنطاق رؤيتها 

بشأنه، ومن ذلك (موضوعنا) محل هذا المبحث.
فهي ـ أي النصوص ـ وإن لم تشر إلى كلمة (البيئة) كمصطلح إال أنها قد عرضت كلّ ما يمكن 
أن يشــير إليه هذا المصطلــح من عناصر ومكونــات المحيط البيئي وذلك من أصغــر حلقاته إلى 
أكبرها، ومن أضيق دوائره إلى أوســعها، ومن أضعــف مكوناته وعناصره إلــى أقواها، ومن أدناها 
أهمية ورتبة إلى أعالها في األهمية والرتبة، فتعرضت النصوص إلى ذكر كلّ ذلك تارة بمسمياتها 
من (ماء، وهواء (ريح ورياح)، وأرض وجبال، وشــمس وقمر، وإنسان وحيوان، وطير ونبات وأشجار، 
وبحار، وأنهار، وليل ونهار...) إلخ، وتارة بصفاتها وأوصافها، وأخرى بذكرها على الجملة في ألفاظ 
كلية تستوعبها وتشــمل ما فات من ذكرها، كقوله تعالى: ﴿ ! " #$ % & ' )( * 
 J I H G F E ﴿ ،[102 :األنعام] ﴾ 0 1 2 3 / .- , +
V U T S RQ P O N M L K ﴾ [الفرقــان: 59]، والنصوص التي اشتملت 
ا يتصل بمكونــات البيئة ال تكاد تحصى أو يتســنى عرضهــا في مثل هذه  على كلّ ذلك وغيــره ِمم

العجالة كما ال يخفى.
ولذلك ليس يهمنا في هذا المبحث اســتعراض هــذه النصوص، بقدر ما يهّمنــا الوقوف على 
مالمــح من رؤيتها وطبيعــة نظرتها العامة للبيئة، وذلــك لتجلية بعض دالئل الحضــور البيئي فيها 
والمنظور الفلســفي الذي يمكن تحديده باالســتناد إليهــا، وبالتالي بيان مــدى عالقة هذه النظرة 
بحماية البيئة كفكرة، وهذا أمر يمكن تحقيقه من خالل تســجيل جملــة من المالحظات أو الدالئل 

الدكتور/ صالح بن أحمد الصوافي (دعوة القرآن الكريم إلى رعاية البيئة) ص 8.  (1)
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العامة، التي تبزر أهمية ومكانة البيئة من المنظور الشــرعي للنصوص، وعالقة هذه األهمية وهذه 
المكانة ببقية محاور الحديث عن العالقة بين النصوص الشرعية وحماية البيئة.

:áÄ«ÑdG  ájÉªëH  É¡àbÓYh  áfÉμªdGh  á«ªgC’G

تتوقف الحماية ألّي شــيء في هذا الوجود على درجة أهميته ومستوى مكانته أي أنها تتوقف على 
طبيعة النظرة إليه، فكلما كان هذا الشيء على درجة عالية من األهمية كلما كانت حمايته من األمور 
المهمة والمطلوبة، وعليه فإن حماية البيئة في ضوء عالقتها بالنصوص الشرعية ِإنَما تستمّد أهميتها 
وأصالتها من مكانة وأهمية البيئة ذاتها، وبالتالي يصبح البحث عن مكانة وأهمية البيئة من المنظور 
الشرعي للنصوص أحد المداخل األساسية للحديث عن الموضوع محلّ البحث، ودونما شك فإن دالئل 

االهتمام البيئي من هذا المنظور كثيرة ومتعددة ومنها ما نوجزه هنا على سبيل المثال ال الحصر:
كثرة النصوص الشــرعية التي اشــتملت على ذكر مفردات ومســميات المحيط البيئــي في مكوناته  ـ  1

وعناصره، وعلى ســبيل المثال يكفي أن نعرف بأنه وفي النصوص القرآنيــة وحدها قد ذكرت كلمة 
(ماء ـ الماء) اثنين وخمســين مرة، وكلمة (بحر، البحــر، بحار) أربعين مرة، وكلمــة (نهر، أنهار) 
خمســة وخمســين مرة، وذكرت كلمة (جبــل، الجبل، جبال) ثمانيــة وثالثين مرة، كمــا تكرر ذكر 
(الهــواء) بمعنى (ريح، الريح، رياح) اثنين وعشــرين مــرة، وذكرت نحو ســت وثالثين مرة كلمات 
(شــجرة، شــجرها، الشــجرة، نبات، حدائق)، كما ذكرت (األرض) حوالي أربعمائة وخمســين مّرة، 
معظمها تعني ما يقابل السماء(1)، من األرض الطبيعية التي تختزل في حقيقتها كلّ مكونات المحيط 

البيئي، باعتبارها الوعاء الكبير والواسع لكل عناصر ومكونات هذا المحيط.
وتعتبر هذه الكثرة وهذا التكرار من دالئل االهتمام البيئي في رســالة النصوص الشرعية؛ وذلك 
بما تخلقه من حضور بيئي في نفسية ووجدان اإلنسان المسلم وفي واقعه أيضاً كما هو مفترض، خاصة 
 L K ﴿ وأن اإلنســان المســلم مدعو إلى قراءة وترديد وتدبر هذه النصوص على جهة التعبد
X W V U T S R Q P O NM ﴾ [النســاء: 82]، مثلما هو مطالب بضبط ســلوكه 

وتعامالته مع المحيط البيئي في ضوء أحكامها وتوجيهاتها على أساس من التعبد أيضاً.
وليس فقط النصوص الشــرعية الجزئية من ســاقت هذه المســميات، لتنتج ما أشرنا إليه من 
دالالت، َوِإنَما جاءت بعض الســور ـ التي يؤلف كلّ منها مجموعة من هذه النصوص ـ لتنطوي تحت 
مســميات معينة هي في نفس الوقت أســماء لعناصر ومكونات بيئية معروفة كالحيوانات والحشرات 
وبعض النباتات والمعادن، فنجد من أســماء السور: ســورة (البقرة) وسورة (األنعام) وسورة (الفيل) 

انظر: د. القرضاوي (رعاية البيئة في شريعة اإلسالم): ص 178.  (1)
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وهذه كلها أسماء لحيوانات معروفة، وهناك ســورة (النحل) وسورة (النمل) وسورة (العنكبوت) وكلها 
من الحشــرات، وهناك ســورة (التين) والتين من النبات، وســورة (الحديد) وهو من المعادن، كما 
تحمل بعض السور أسماء هي في نفس الوقت أســماء لظواهر طبيعية تحدث في محيط البيئة، ومن 
هذه الســور (الذاريات) أي الرياح، و (ســورة الرعد) وســورة (الفجر) وســورة (الشــمس) وســورة 
(الضحى) وسورة (العصر) وسورة (الطور) وهناك أسماء لسور هي أسماء ألماكن، والبيئة في أصلها 
اللغوي كما أشرنا تعني المكان، مثل سورة (الطور) وسورة (البلد) وسورة (الحجر) وسورة (الكهف).

وفي كلّ هذه األســماء بال شــّك ما يدلّ على أهمية البيئة وعلو مكانتها من المنظور الشرعي، 
ال بل هي بحســب الدكتور القرضاوي من أبرز األدلة على عناية القرآن الكريــم بالبيئة(1)، وعناية 

القرآن ِإنَما هي عناية النصوص الشرعية؛ ألنه مصدرها األول، ومنبعها األساس كما هو معلوم.

وفي داللة أخرى على أهمية البيئة وسمو مكانتها نجد أن النصوص الشرعية تجعل من مكونات  ـ  2
البيئة ومتعلقاتهــا من الظواهر التي تحدث فــي محيطها موضعاً ومحًال للقســم اإللهي كقوله 
 ﴾ Ñ Ð Ï Î ﴿ :تعالى: ﴿ 0 1 2 ❁ 4 5 6 ﴾ [الشمس: 5، 6]، وقوله
 ﴾ F  E  D  ❁  B ﴿ وقولــه:  [الذاريــات: 1]،   ﴾ ¶  µ ﴿ وقولــه:  [الواقعــة: 75]، 
[الضحى: 1، 2]، وليســت هذه المكونــات ـ وغيرها من تلك ـ التي ذكرتهــا النصوص هي وحدها 
فقط من اســتحقت هذه المكانة وهذا الشــرف، وإنما بقية المكونات البيئية هي أيضاً حظيت 
بذلك، لكونها مشمولة بالقســم اإللهي الذي نجده في قوله تعالى: ﴿ 2 3 4 5 ❁ 7 8 

9 ﴾ [الحاقة: 38، 39]، إذ دخل في ذلك كلّ المكونات والعناصر البيئية.

قال القرطبي: «المعنى أقسم اهللا باألشياء كلها ما ترون منها وما ال ترون»، وهو ما نجده عند 
بقية المفســرين كابن كثير والجاللين والســعدي وغيرهم(2)، ولهذه الداللة أثرها في تفعيل حماية 
ا يلفت نظر المسلم إلى االهتمام بما أقســم اهللا به من المكونات البيئية ومحاولة  البيئة لكونها ِمم

فهمها والتعامل معها تعامل الفاهم والمدرك ألهميتها ومكانتها.

كما أنّ جاللة السياق الموضوعي للنصوص الشرعية التي عادة ما يرد خاللها المكون البيئي تمثل  ـ  3
داللة أخرى من دالئــل االهتمام بالبيئة وعلــو مكانتها في منظور هذه النصــوص، إذ هي تربطها 
بموضوعات ومفاهيم جليلة القدر، كالعقل، واإليمان، واالســتخالف، واإلعمار، ولكلّ من ذلك أثره 
ودوره في إبراز هذه األهمية أو المكانة للبيئة من جهة، وفي ترســيخ وتعميق مفاهيم حمايتها من 

د. القرضاوي (رعاية البيئة في شريعة اإلسالم) ط/2006م ص 54.  (1)
د. وائل الشــيمي، ود. محمد الديب (اإلعجاز العلمي في قوله تعالى: ﴿ 2 3 4 5...﴾ مجلة (اإلعجاز العلمي) العدد   (2)

(21) سنة 1426هـ ، ص 40 - 41.
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جهة أخرى وذلك باعتبــار ما تضفيه هذه المفاهيم والموضوعات علــى البيئة من مظاهر األهمية 
والتكريم وغيرها من التوصيفات التي توجب حمايتها، ومن ذلك ما نوضحه في النقاط اآلتية:

أ ـ البيئة مسرح الوظائف العقلية المطلوبة شرعاً:
فالعقل، إحدى أهــم وأكبر عالمات التكريم اإللهي لإلنســان كما هو معروف، إذ هو بحســب 
النصوص الشــرعية منــاط التكليف ومســتقر خطابها الشــرعي وبموجب ذلك تراســلت النصوص 
الشرعية في الدعوة إلى اســتعماله وممارســة وظائفه من التأمل والنظر والتبصر والتفكر والتدبر 
والتفقه، وقد وردت هــذه الصيغ في نصوص القرآن وحدها ضمن ما يقرب من ســتمائة آية، فضًال 
عن صيغة التعقل التي وردت في نحو خمسين آية، وصيغ أخرى مقاربة من قبيل: ﴿ ¨ © ﴾ 
́ ﴾ ونحو ذلك(1) ﴿ ¾ ¿ ﴾، والمالحظ بشــأن هذه الوظائف العقلية جليلة  و ﴿ ³ 
القــدر هو أن النصوص الشــرعية قد جعلت من البيئة بكل مكوناتها المســرح العملي لممارســتها، 
 p o n m l k j i h g f e ﴿ :كقولــه تعالــى
 p o n ﴿ :[آل عمــران: 191]، وقولــه تعالى ﴾ y x w v u t s r q
z y x w v u t s r q } | { ~ ے ¡ 
 d c b a ` _ ﴿ :[الرعد: 4]، ويقول ﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢

o n m l k j i h g f e ﴾ [اإلسراء: 70].. إلخ.

وبالتالي فــإن البيئة من هــذا المنظور تتصل بإحــدى عالمات التكريم اإللهي لإلنســان وهو 
(العقل) وهي بهذا االّتصال تصبح جزءًا ال يتجزأ من هذه العالمة التكريمية، وفي هذا داللة أخرى 
على أهمية وعلو مكانة البيئة من المنظور العام للنصوص الشــرعية إلى جانب ما ترشدنا إليه هذه 
الداللة من ضرورة التعامل مع البيئة على أساس من العقالنية والفهم والعلم والتفكير السليم وبما 
يحقق الحماية القصوى للبيئة بوصفها مصدر من مصادر المعرفة وعالمة من عالمة التكريم اإللهي 

الذي ال ينبغي تضييعه أو التفريط فيه.

ب ـ البيئة وعاء االستخالف ومحل اإلعمار الواجب:
وليس ذلك فحسب ما يدل على تكريم النصوص الشــرعية للبيئة ألن هذه النصوص باإلضافة 
إلى ذلك تجعل منها أصًال من أصول التكريم باعتبارها وعاء االستخالف لقوله: ﴿ ! " # 
 4 3 2 1 0 / . - , + *) ( ' & % $
5 6 87 9 : ; > = < ﴾ [البقرة: 30]، ومحلّ مهمة اإلعمار لقوله: ﴿ ¾ ¿ 

أ. د. عدنــان محمد زرزور، (المناخ العقلي وأثره في الحضارة اإلســالمية) ضمن كتاب المؤتمر الدولي الثالث (نحو إســهام   (1)
عربي وإسالمي في الحضارة اإلنسانية المعاصرة) لمنتدى الوسطية للفكر والثقافة في ُعمان ص 501. 
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 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À
Û Ú Ù Ø ×Ö Õ ﴾ [هود: 61].

وبموجب هــذا النّص أيضــاً فإن البيئة تمثل مصدر نشــأة اإلنســان الذي منحــه اهللا كل هذا 
التكريــم، كما أن بداية خلقه إنمــا كانت من أحد عناصر هذه البيئة وهي مــع كونها نقطة البداية 
 ﴾ ~ } | { z yx w v u t ﴿ :فإنها أيضــاً نقطة النهايــة، قــال تعالــى

[السجدة: 7]، وقال تعالى: ﴿ U T S R Q P O N ﴾ [طه: 55].

وفي ذلك ما يدلّ على أهمية البيئة بما يســتدعي العمل على حمايتها كأحد الشــروط الواجب 
توافرهــا للنهوض بمهمة اإلعمار؛ ألن الســين والتاء في قوله تعالــى: ﴿ Ò Ñ ﴾ تفيد طلب 
العمــارة أو اإلعمار، وهذا الطلب للوجــوب إذ ال تدل قرينة على صرفه عن ذلــك حتى لقد اعتبره 
بعض أهل العلم واحدًا من أكبر المقاصد اإللهية من خلق اإلنسان واستخالفه في األرض(1)، وبالتالي 
فإن النصوص الشرعية توجب حماية البيئة من خالل مفهوم االستخالف الذي ال يتحقق إال باإلعمار، 
ولكون إعمــار األرض واألمر به هو اآلخر «لن يكون له أي مردود إيجابــي بغير الحفاظ على البيئة 
هواء ومــاءًا وتربة وحيوانــاً ونباتاً»(2) خاصة وأن مشــكالت البيئــة تمثل صورة مكبــرة من الهدم 
والتدمير، واإلعمار أو التعمير ِإنَما هو ضد الهدم والتدمير كما هو معروف وهو ما يجعل من حماية 
البيئة واجب على المسلمين كافة كل بحسب جهده ومقدوره ومن قصر أو أهمل فهو آثم لمخالفته ما 

أوجب اهللا عليه من تكاليف اإلعمار ومنها وال ريب حماية البيئة والحفاظ عليها.
ج ـ البيئة مصدر من مصادر توحيد اهللا وحمايتها مظهر من مظاهر اإليمان به:

والنصوص الشــرعية تجعل من البيئــة ومكوناتها وتوازنها وإتقان صنعها آيات وشــواهد معبرة عن 
الصفات العليــة هللا 8 فهي تحكي قدرته وعظمته وعلمه وإحاطته بكل شــيء وحكمته وعدله وإحســانه 
وكرمه ونعمــه ومننه. كما تتحدث عنها النصوص الشــرعية كحجة على اإلنســان فــي إيمانه باهللا وفي 
معرفته ســبحانه حق المعرفة، وتســوقها ـ أيضاً ـ في معرض الدعوة إلى العبــرة واالعتبار ولذلك كان 
النظر والتأمل فيها بحســب النصوص الشــرعية طريقاً موجباً لإليمان باهللا وتوحيده حتى لقد وجد من 
نة تبني اإليمان باهللا على دراسات كونية ونفسية بعكس النصوص الدينية  يقول بأن «نصوص القرآن والس

األخرى التي يكاد يكون مصدر اإليمان فيها شخص الرسول الذي جاء يحدث الناس عن اهللا»(3).
ومن هنا اعتبر بعض أئمة التفســير بأن ترك النظر في الســماوات واألرض (البيئة) من نقض 
 { z y x w  v ﴿ :العهد المذموم الذي أشــارت إليه اآلية الكريمة في قولــه تعالى

انظر: د. القرضاوي (رعاية البيئة في شريعة اإلسالم): ص 64.  (1)
د. أحمد عوف عبد الرحٰمن (أوقاف الرعاية الصحية) كتاب (األمة) العدد (119) ص 53.   (2)

انظر: محمد الغزالي (كيف نتعامل مع القرآن) ص 141.  (3)
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| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ﴾ [البقــرة: 27]، 
وهو ما أشار إليه القرطبي وعلله بقوله: «ألنّ نصب األدلة على وحدانيته بالسماوات واألرض وسائر 

الصنعة هو بمنزلة العهد ومن نقض هذا العهد ترك النظر في ذلك»(1).
وفي هذا يقول النبّي ژ : «من أخذ دينه عن التفكر في آالء اهللا والتفهم لسنتي زالت الجبال 
الرواســـي ولم يزل ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم فيه مالت به الرجال من يمين إلى 
شـــمال وكان من دين اهللا على أعظم زوال» وأن تكون البيئة من هذا المنظور الشــرعي طريقاً إلى 
أســمى المعارف، وهي (معرفة اهللا) التي هي رأس العلم كما جاء في نص الحديث الشــريف(2)، لهو 
دليل قاطع على أهميتها وعلو مكانتها في نصوص شريعة اإلسالم الغراء. ومن أثر اإليمان على حماية 
البيئة أنه يمدهــا بالفاعلية المطلوبة؛ ألنّ اإليمان هنا قول وعمــل والتزام بمنهج الصالح واإلصالح، 
ودين يمارس على األرض فالنصوص الشــرعية تقرن اإليمان على الدوام بالعمل الصالح وهي كثيرة 
كقوله تعالى: ﴿ ! ❁ # $ % & ❁ ) ( * + , ﴾ [العصر: 1 - 3]، 

وقوله تعالى: ﴿ ' ) ( * + , - ﴾ [الحج: 56].
كما أن النصوص الشرعية تربط بين البعد اإليماني وتجريد اإلنجازات الحضارية من األخطار 
واألضرار وهو ما يعني ضرورة إعادة فهمنــا للمفاهيم والقيم اإليمانية في ضوء الرابط الذي تقيمه 
النصــوص بين مفاهيم وقيم اإليمان من جهة وبين آثارها العمليــة على األرض (أي البيئة) من جهة 
ــنن التي  ثانية األمر الــذي يتطلب منا فهم هذا الرابط والتماهي ـ من الناحية التطبيقية ـ مع الس
تحققه وعلى سبيل المثال فإنه يجب أن نفهم بأنّ االستقامة كمفهوم إيماني ِإنَما تشير إلى التخلص 
من األفعال التي تحجب عنا المياه الغدقة والنظيفة، وممارسة عملية التغيير النفسي على المستويين 
ــنن المنتجة للخير الذي ارتبط باالستقامة في  الفردي والجماعي بما يكفل انتظام الســير وفق الس

قوله تعالى: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [الجن: 16].
ذلك هو المنهج الذي تلفتنا إليه النصوص الشــرعية، ومن ذلــك أننا أيضاً نجدها تربط بين 
اإليمان والتقــوى، وبين انهمار الخير والبركات من الســماء واألرض في قوله تعالى: ﴿ ! " # 

$ ﴾ [األعراف: 96].
أي أنه يجب أن نفهم اإليمان بأنه ذلك اإليمان الذي يجب أن يرشدنا ويدفعنا إلى تلك األعمال 
التي تحقق هذا األثر من الخير والبركات على األرض أو على واقعنا المعيشــي، كما يجب أن ينهانا 
اإليمان عن كل ما يحجب عنــا هذا األثر من أقوال أو أفعال، وأن يدفعنــا كذلك إلى كل ما يؤهلنا 

انظر: تفسير القرطبي: 171/1.  (1)
ورد في الحديث أنه جاء رجل إلى النبي فقال: يا رســول اهللا علمني من غرائب العلم؟ فقال له رســول اهللا ژ : «وماذا صنعت برأس   (2)
العلم حتى تسألني عن غرائبه»؟ قال: وما رأس العلم يا رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا ژ : «أن تعرف اهللا حق معرفته»..إلخ الحديث.
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لنيل الوعد اإللهي باالستخالف في األرض، وإحراز كل ما يتطلبه هذا الوعد من استحقاقات وشروط 
 E D C B A @ ? > = < ﴿ :وذلك بالنســبة لقولــه تعالــى
 VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
c b a ` _ ^ ] \[ Z Y X W ﴾ [النور: 55]، وهكذا ينبغي أن 
يكون فهم المســلم بالنســبة لبقية القيم والمفاهيم المتعلقة بموضوع اإليمان كاالســتغفار في قوله 
 * ) ( ' & ❁ $ # " ! ❁ Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :تعالــى
 Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾ وقولــه: ﴿ ½  [نــوح: 10 - 12]،   ﴾ .  -  ,  +

É È Ç ﴾ [األنفال: 33].

وهكذا فاإليمان يعنــي العمل الصالح وهــو العمل الذي يجلــب الخير والمنفعة ويدفع الشــر والضر 
والمفســدة ويحقق معنى االســتخالف، ومعيار ذلك ِإنَما هو االلتزام الكامل بما تفرضه شريعة اإليمان من 
ــنن المنتجة لكل مــا هو خير وصالح، والدافعة  أحكام وتكاليف باعتبارها خارطة الطريق نحو مالئمة الس
 µ ´ ³² ± ° ¯ ® ﴿ ة اهللا التي ال تتبدل وال تتحوللكل ما هو شر وفســاد وتلك ُســن
¶ ¸ Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ﴾ [فاطر: 43].

ومن ذلك االلتزام بما تفرضه نصوص هذه الشــريعة تجاه البيئة والحفــاظ على مواردها من التلوث 
واالســتنزاف واالختالل فمن اإليمان ـ بحسب النصوص الشرعية كما سنرى ـ النظافة، وإماطة األذى، ومنه 
الحفاظ على الشــجرة، وكذا اإلحســان إلى الحيوان من اإليمان، والهدوء والسكينة من اإليمان، ومناهضة 
الفســاد بكل أشــكاله وأنواعه من اإليمــان، وكذلك التقوى والتعــاون وتجنب اإلســراف والكف عن األذى 

ا يدخل في مكونات حماية البيئة كمفهوم وكممارسة. والضرر، جميع ذلك من اإليمان وجميع ذلك هو ِمم
ومن هنا ندرك أهمية الربط في النصوص الشرعية بين البيئة ومفهوم اإليمان الذي هو «أساس 
اإلمكان الحضاري في كل شــيء»(1) وهو كاف لتصور حجم اإلمكانات التي تضعها هذه النصوص في 
خدمة حماية البيئة باعتبار أهمية اإليمان ودوره وأثر قدراته في حياة اإلنســان المؤمن، وفي ضبط 
سلوكه بما يحقق الحماية الفاعلة للبيئة، وخاصة في ظل الشعور العالمي بالحاجة إلى إعادة صياغة 

القيم النفسية واالجتماعية السائدة.

:ÖLGƒdG  ôμ°ûdG  øe  É¡àjÉªMh  ˆG  º©f  øe  áª©f  áÄ«ÑdG

كما أن النصوص الشــرعية تكيفها على أنها نعمة من اهللا، فالماء والهواء واألشــجار والحيوان 
واألرض والجبال والشــمس... إلى آخر مكونات البيئة كلها بحسب النصوص من النعم التي سخرها 

اهللا لإلنسان كما هو معلوم.

د. ماجد عبد السالم إبراهيم (األمة اإلسالمية واإلمكان الحضاري) مجلة (منار اإلسالم) العدد (386): ص 26.  (1)
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والنصوص الشــرعية بهذا التوصيف لمكونات وعناصر البيئة ِإنَما تجســد الحماية البيئية من 
خالل مفهومين على درجة عالية من األهمية والفاعلية: األول: توجبه وتأمر به وهو الشكر، والثاني: 

تحرمه وتنهى عنه وهو الكفر أو الكفران.
 ﴾ À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ :أ ـ الشـــكر: وحكمــه الوجــوب لقولــه تعالــى
د النطق بالكلمة  [التكاثر: 8]، وهو ال يعني مجر ﴾ } | { z y ﴿ :[البقرة: 152]، ولقوله
أو ترديدها على أهمية وحســن ذلك، َوِإنَما يعني بحســب النصوص الشــرعية إلى جانب النطق أو 
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ :الترديد اللفظي للكلمة العمل والتطبيق لقوله تعالى
¼ ½ ¾¿ È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ﴾ [سبأ: 13]، وإذن فهو العمل بما 
 D CB A @ ? > = ﴿ :يحفظ هــذه النعم وينميهــا؛ لقوله تعالــى

H G F E ﴾ [إبراهيم: 7].
ــنن المحققة لتنمية وزيــادة هذه النعم، وهو ما يمكن  األمر الذي يعني وجوب التماهي مع الس
تحقيقه من خالل االلتزام بما تفرضه النصوص الشــرعية من تكاليف ومفاهيم كاإلتقان واإلحسان 
والرفق وتجنب اإلســراف والتبذير واإلهمــال أو العبث أو اللهو بهذه النعمــة (نعمة البيئة) وكذلك 
ترشيد االستهالك وااللتزام بقوانين الحماية البيئية وصونها ـ كنعمة ـ من كلّ ما يذهبها أو يضعف 
عطاءاتها من المعاصي التي منها والشك التســبب في تلويث الماء أو الهواء أو التربة أو الغذاء أو 
استنزاف هذه النعم، أو التســبب في اختالل توازناتها أو إفساد خصائصها وتغيير فطرتها، فإن كل 

ما يحافظ على البيئة يدخل ضمن صور الشكر الواجب.
ومن الشــكر أيضاً: التحدث بالنعمــة لقوله تعالــى: ﴿ s r q p ﴾ [الضحى: 11]، وفي 
الحديث: «التحدث بالنعمة من شـــكر النعمة» ِلما في ذلك من التعريف بهذه النعم ونشر الوعي 
المطلوب لشــكرها أو تنميتها وحمايتها فإنه ال يتصور شــكر النعمة إال بعــد معرفة كونها نعمة كما 

أشار إلى ذلك أهل العلم(1).
ب ـ الكفران: جاء في (التعريفات) للجرجاني: «الكفر: هو ســتر نعمة المنعم بالجحود، أو بعمل 
كالجحود في مخالفة المنعم»(2)، وبحســب أهل التفســير فإن الكفر في نصوص القرآن على خمســة 
 ﴾ À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ :أوجه، مــن بينها: «كفران النعمــة» ومنه قوله تعالــى
[البقرة: 152]، وال شــّك أن في األعمال المفضية إلى إفســاد نعمة البيئة من تلوث أو استنزاف أو العمل 
بمــا يفضي إلى اختالل توازناتها ضرباً من ضروب مخالفة المنعم فيما فرضه من تشــريعات لحماية 

الغزالي، (إحياء علوم الدين) ج 129/4 وما بعدها.  (1)
التعريفات: 185.  (2)
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هذه النعم، وبالتالي يمكننا القول بأن النصوص الشرعية ـ ومنها التي وردت في ذمّ جحود النعم من 
فعل يحققه أو قول يدل عليه ـ تشــكل مستندًا شرعياً لتشــريعات الحماية من مشكالت البيئة الثالث، 
كقولــه تعالــى: ﴿ Z YX W V U T ] \ [ ^ _ ﴾ [البقــرة: 276]، وقال تعالى: 
 ﴾ d  c  ba  `❁  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿
 L ﴿ ،[83 :النحل] ﴾ d c b a ` _ ^ ﴿ ،[29 ،28 :إبراهيــم]

Z Y X W VU T S R Q P O N M ] ﴾ [العنكبوت: 67].

فكل تعامل مع البيئة بما يفضي إلى تعطيل منافعها وما يترتب عليه من جوع أو خوف أو مرض 
هو مما يرتبــط بكفران النعــم المنهي عنه، قــال تعالــى: ﴿ 2 3 4 5 6 7 
 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8
 N M L K J I H G F ﴿ :[النحــل: 112]، وقال تعالــى ﴾ I H
Z Y X W V UT S R Q P O ] \ ﴾ [اإلســراء: 69]، وآيــات كثيــرة في 

القرآن تزيد على عشرين نصاً جميعها ورد لفظ (الكفر) فيها بمعنى «كفران النعم وإفسادها»(1)، أو 
العمل بما يذهب هذه النعم من التبذير واإلســراف واإلهمال واللهو والعبث واإلفســاد ومنه التلويث 

كما هو معروف.
ومن دالئل االهتمام بالبيئة أن النصوص الشــرعية تفرض تكاليفها أمــرًا على نحو الوجوب أو  ـ  4

االســتحباب، ونهياً على وجــه التحريم والكراهة بطريقــة ال تغفل أبدًا البعــد البيئي ومالءمة 
حمايته؛ إذ هي تحمل هذا البعــد في معظم المجاالت التي تتصل بهــا أحكامها، وفي ذلك ما 

يؤكد أهميتها وعناية النصوص بحمايتها.
٭ ٭ ٭

»fÉãdG  åëÑªdG

á«Ä«ÑdG  QÉ£NC’G  ∞««μJh  á«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG

يمثل تكييف األخطار البيئية أو التوصيف الشرعي لمشكالت البيئة الثالث ونتائجها التي تعاني 
منها البيئة بكل مكوناتها وعناصرها مدخًال آخر من مداخل العالقة بين النصوص الشرعية وحماية 
البيئة، وبما أنا قد تناولنا هذه المشــكالت بشيء من التعريف فيما ســبق، كما عرضنا فيما تقدم 

أيضاً لصور من األخطار والتداعيات التي ترتبها، فإنه يمكن تكييفها من خالل التأكيد على:

انظر: موسوعة (نضرة النعيم): 5486/11 وما بعدهـا.  (1)
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مخالفتها لمقاصد أو كليات الشريعة الخمس بحسب التقسيم األصولي السائد بين الفقهاء أي  ـ  1
الموجبة لحفظ الدين والنفس والعقل والنســل والمال؛ إذ أن ما تنطوي عليه مشــكالت البيئة 
إضرارا بالدين لتضرر أسباب قيامه بسببها، وإضراراً بالنفس والعقل والنسل؛ لكثرة ما تتسبب 
فيه من األمراض واآلفات، ـ وعلى ســبيل المثال ـ ففي الصين لوحدها يجري العمل على خفض 
عدد حاالت الوفاة بسبب فقط مشــكلة تلوث الهواء إلى 180 ألف حالة سنوياً، وإنقاذ 75000 
صيني مصابون بالربــو(1)، كما أن هناك عشــرات، بل ومئات اآلالف مــن المصابين باألمراض 
العقلية واالكتئاب النفســي وأمراض العقم، كما أنّ مشــكالت البيئة تعتبر إضاعة للمال، حيث 
تتسبب في خســائر مالية فادحة لما تلحقه من أضرار جســيمة بالثروات البيئية من جهة ولما 

تستدعيه من مشاريع الحماية البيئية ذات التكاليف الباهظة كما هو معروف.
وعلى سبيل المثال: فإن تكلفة التخلص من طن القمامة في مدينة نيويورك 150دوالر(2)، وتدفع 
الصين لحماية البيئة جراء مشكالت البيئة 4 بليون دوالر سنوياً(3) ناهيك عن الخسائر المادية التي 
تحدثهــا الكوارث الناجمة عــن تغير المناخ وهذه المخالفة الجســيمة لمقاصد الشــريعة إنما هي 

نتيجة لمخالفة النصوص الشرعية في جزئياتها ألن الكليات عبارة عن هذه الجزئيات مجتمعة.
وبعرض ذلك على النصوص الشــرعية أيضاً ســنالحظ انبثاق جملة من التوصيفات التي يمكن  ـ  2

إسباغها أو إطالقها على مشــكالت البيئة وتداعياتها حيث يمكن وصفها بالسوء، قال الراغب: 
«الســوء هو كل ما يغم اإلنســان من األمور الدنيوية واألخروية ومن األحوال النفسية والبدنية 
والخارجية»(4)، ومنه الســيئة واإلســاءة التي تعني «فعل أمر قبيح جار مجرى الشر يترتب عليه 
غم اإلنســان في أمور دينه ودنياه ســواء في بدنه أو نفســه أو فيما يحيط بــه»(5)، ومن معاني 
الســيئة في القرآن قحط المطر والجدب وقلــة النبات، وكل ما ذكرناه هنا من معاني الســوء 

ا تجسده ـ على األرض ـ مشكالت البيئة الثالث. واإلساءة والسيئة هو ِمم
وبنفس الطريقة يمكن وصفها أيضاً باألذى وبالضرر وبالفســاد ووصف األفعال المفضية إليها 
ا نهت عنها عشرات النصوص الشرعية من القرآن  بالكفران والمعصية، وكلّ هذه التوصيفات هي ِمم
ــنة النبوية كما هو معروف، وبالتالي فإنه ومن خالل هذا التوصيف الشرعي لمشكالت البيئة  والس
يمكننا القول بأن جميع ما ورد من النهي في النصوص الشــرعية عن كلّ ما أشرنا إليه من أوصاف 

راجع (مجلة العربي) العدد 500 ـ يوليو 2000م/ص:125.  (1)
د. القرضاوي، مرجع سابق: 183.  (2)
العربي المرجع السابق: ص 124.  (3)

المفردات: 252.  (4)
موسوعة (نضرة النعيم): ج 3838/9.  (5)
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األذى والســوء والضرر والفساد..إلخ ِإنَما يشــكل نهياً عن كلّ ما يضّر بالبيئة واإلنسان من مشاكل 
ا ذكرنــا آنفاً وهما  التلوث واالســتنزاف واالختالل، ولنعرض هنا بشــيء مــن التفصيل لوصفين ِمم

الفساد والضرر المنهي عنهما، وتباعاً نتناولهما في العنوانين التاليين:

:áÄ«ÑdG  ájÉªMh  OÉ°ùØdG  øY  »¡ædG  : k’hCG

ا ينطبق على المشكالت البيئية الثالث، سواء من حيث أسبابها  الفساد في تعريفه االصطالحي: هو ِمم
وحيثياتها أو من حيث تداعياتها ومخاطرها التي تتموضع كمظاهر لالختالالت البيئية، وخروج األشــياء عن 
طبيعتها وفطرتها، قال الراغب: «الفساد: خروج الشــيء عن االعتدال قليًال كان الخروج عليه أو كثيرا»(1)، 
وقال المناوي: «هو انتقاض صورة الشــيء»(2)، وقال ابن الجوزي: «الفساد: تغير الشيء عما كان عليه من 

الصالح، وقد يقال في الشيء مع قيام ذاته، ويقال فيه مع انتقاضها، ويقال فيه إذا بطل وزال»(3).
وهكذا نجد أن النصوص الشرعية تختزل كل مشكالت البيئة في واحد من مفاهيمها وتوصيفاتها 
الواسعة وهو (الفساد) الذي جاءت النصوص الشرعية لتضعه موضع التجريم والتحريم، قال تعالى: 
 g f ﴿ :[الشــعراء: 183]، وقــال تعالــى ﴾ é è ç æ å ä ã â á ﴿
 x w v u t s r qp o n m l k j i h
 §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ تعالــى:  وقــال  [األعــراف: 142]،   ﴾ }  |  {  z  y
تعالــى:  وقــال  [األعــراف: 56]،   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨
 ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿

Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í × ﴾ [القصص: 77].
وهي من خالل طريقة نهيها عن الفســاد أحكمت إغالق بابه، كما أحكمت سّد ذرائعه وقطع كل 
المنافذ المؤدية إليه، حيث نالحظ أن النصوص الشرعية ال تكتفي ببيان حكم الفساد وهو تحريمه 
والنهي عنه، وإنما أشــارت النصوص إلــى أبعاد أخالقيــة وتربوية وموضوعية مهمــة لتضع القيام 

ـ : بمناهضة الفساد موضع الفاعلية، فنجد هنا ـ على سبيل المثال ال الحصر 
أنها تشــخص منشأ الفســاد، حيث تنسبه إلى اإلنســان نفســه، وتعلل ذلك باالنحراف عن المنهج 
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :الذي رسمه له الخالق، كما في قوله تعالى
Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [الروم: 41]، وهذه حقيقة يؤكدها الواقع البيئي الذي شمله 
الفســاد من كل جوانبه، وكان منشأه في كل ذلك اإلنسان، وعلى سبيل المثال: فإن (98 ٪) من 

المفردات: 397.  (1)
التوقيف: 260.  (2)

نزهة األعين النواظر: 470.  (3)
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الكوارث الطبيعية التي َتّم رصدها هي بحسب الدراسات تعود من حيث السبب إلى تغير المناخ 
نن  هذا النص يلفتنا إلى مراعاة الس الذي نجم هو اآلخر بسبب فعل اإلنســان(1)، وبالتالي فإن
والنواميس التي وضعها اهللا 8 وإلى االهتمام بإصالح اإلنســان في ضوء ما تطرحه النصوص 
الشرعية من تشــريعات؛ لكيما تصلح البيئة باعتبارها تشــريعات صادرة عن الخالق لإلنسان 

والبيئة معاً، وهو األعلم سبحانه بما خلق: ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: 14].
ويكفي بالنســبة للمســلم الحق أن يعرف بــأن كل ما يفضي إلى مشــكالت البيئة هو من الفســاد 
الذي ال يحبه اهللا، ليصبح بعد ذلك أبعد ما يكون عن أي ممارســة قد تقترب من أي صورة أو 
معنى من صور أو معاني هذا الفســاد، خاصة وأن النصوص الشرعية قد جاءت لتربأ باإلنسان 
المســلم عن وضعية المفســدين، إذ الفســاد بحســبها هو من صفات أناس ال يجوز لإلنسان 
 a ﴿ :المسلم أن يتشبه بهم أو يشــاركهم فيها، فالفساد صفة لصيقة بالمنافقين، قال تعالى
 ﴾ s r q p o n m ❁ k j i h g f e d c b
 y x w  v ❁ t s r q p ﴿ :[البقرة: 11، 12]، وبالفاسقين، قال تعالى
 ﴾ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z
[البقــرة: 26 - 27]، وبالكافرين قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 

* + , - ﴾ [النحل: 88].
 R Q P ﴿ :وقد وصف اهللا تعالى قوم لوط بالمفســدين، وكذلك بني إســرائيل في قوله
Z Y X W V U T S ] \ ﴾ [اإلســراء: 4]، وقــال تعالــى حاكياً عن 
فرعون: ﴿ Q P O N M L K ﴾ [يونس: 91]. كما جعل اهللا تعالى من الفســاد 
صفة مناقضة لإليمان والعمل الصالح بقوله تعالى: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : 

; > = < ? @ ﴾ [ص: 28].

كما أن في قوله تعالى: ﴿ ´ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ  ـ  3
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å
ê é è ç æå ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û ÚÙ ﴾ [المائدة: 64]، 
ما يكفي أيضاً لتجنيد اإلنســان المسلم نفسه واستنفار كل قدراته في الدفاع عن كل ما يحبه اهللا 
ومناهضة كل ما ال يرضاه وال يحبه ومن ذلك مشكالت البيئة، خاصة وأن مناهضة الفساد بحسب 
النصوص تمثل دور ورســالة األنبياء والصالحين وهؤالء بالنســبة لإلنســان المســلم هم األسوة 
والقدوة الواجبة االتباع في مختلف شؤون هذه الحياة، فالتصدي للفساد ومناهضته (ومنه المشكلة 

أحمد الشربيني (الفقراء وحدهم ضحايا تغير المناخ) العربي العدد 608 يوليو 2009م ص 155.  (1)
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 K J I H G FE D C B ﴿ :البيئية) رسالة نبي اهللا شعيب، قال تعالى
 [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  PO  N  M  L

 ﴾ j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]  \

 a  `  _   ^  ]  \[  ZY  X  W ﴿ [األعــراف: 85]، 
 L K ﴿ :[هود: 85]، وهي رسالة موسى إلى بني إسرائيل، قال تعالى ﴾ e d c b
 ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M

^_ ` i h g f e d c b a ﴾ [البقــرة: 60]، ورســالة نبي اهللا 

صالح إلى قومه، قال تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + 
, - . / 0 21 3 4 5 6 7 8 9 : ﴾ [األعراف: 74].

وتجدر اإلشارة إلى أن لفظ الفساد واإلفســاد في معظم نصوص اآليات القرآنية قد جاء عاّماً، 
حيث لم يخصص اهللا وصفه ببعض معاني اإلفساد دون بعض، ولذلك ال عبرة باختالف أهل التأويل 
في تحديد معنى الفســاد واإلفســاد وهو ما قــرره ابن جرير الطبــري في جامعــه(1) والقرطبي في 
تفسيره(2) وغيرهما من أئمة التفســير، وبالتالي فإن في ما ورد من النصوص الشرعية الناهية عن 
الفساد ما يمكن االّتكاء عليه في تجسير الصلة بين هذه النصوص وبين حماية البيئة من جهة وكذا 
االستناد إليها في تعميق مفاهيم الحماية ورفدها بالتشريعات والتقنينات الالزمة لبلورتها إلى واقع 

ملموس في حياة اإلنسان.

:(QGô°V ’h  Qô°V ’  CGóÑe)  Qô°†dG  øY  »¡ædG  :kÉ«fÉK

ــنة النبوية ـ على صاحبهــا وآله أفضل  وهذا المبدأ هو في واقعه نص شــرعي مــن نصوص الس
الصــالة وأتم التســليم ـ حيث روى اإلمام الهــادي إلى الحقّ بإســناده عن النبّي أنه قــال: «ال ضرر 
وال ضرار في اإلســـالم»(3)، وقد احتج به جماهير أهل العلم(4) وهو ذو صلة وثيقــة جدًا بحماية البيئة 
وغيرها، وذلك باعتباره أساس من األسس المهمة التي تقوم عليها الكثير من المعالجات التشريعية أو 
الفقهية، ولذا قيل: «إنّ الفقه يدور على خمسة أحاديث هذا أحدها» ونقل هذا الرأي ابن حجر، ونسبه 
ا  إلى أبي داود، وصرح به السيوطي أيضاً، وبالفعل فإن هذا النّص يتمتع بخصوبة تشريعية عالية هي ِمم
يمكن اســتثمارها في تقنيات الحمايــة البيئية وقد فرع الفقهــاء على هذا النص الكثيــر من القواعد 

جامع البيان: ج 331/2، وما بعدها.  (1)
تفسير القرطبي: ج 230/2.  (2)

درر األحاديث النبوية باألسانيد اليحيوية، ص 101 برقم (273).  (3)
فتح المبين البن حجر: 239.  (4)
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الفقهية كقاعدة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح والضرر يزال وقاعدة الضرر ال يزال بضرر مثله 
ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام واألدنى لدفع األعلى ويزال األشّد باألخّف..إلخ(1).

وإننا باســتعراض الكثير من االّتفاقات الدولية وبعض النزاعات ذات المنشأ البيئي أو تلك التي 
يكون البعد البيئــي حاضرًا في حيثياتهــا نجد أن هذا الحديث يشــكل القاعدة األهــم في بناء هذه 
االّتفاقيــات وفض تلك النزاعات، ومثاالً على ذلك ال حصرًا اّتفاقية 1997م حول اســتخدام األنهار أو 
المجاري الدولية لغايــات اقتصادية حيث يتجلى مبدأ ال ضرر وال ضــرار كقاعدة تحكم كل األطراف 
المعنية، وباالســتناد إلى هذا المبدأ تعهدت كل دولة عضو في اّتفاقيــة نهر النيجر لعام 1963 بعدم 
بنــاء أي مرافــق صناعية على هــذا المجرى لكي ال يــؤدي ذلك إلــى تلويثه، وبموجــب المبدأ ذاته 
والمنصــوص عليه في اّتفــاق 1968م بين كنــدا والواليات المتحــدة األمريكية حصلــت األخيرة على 
350000 دوالر كتعويض عن الخســائر التي لحقــت بمواطنيها جراء قيام األولى ببناء ســد على نهر 
ســانت لوران بين جزيرة آدم الكندية وجزيرة غالوب األمريكية، وفي عام 1974م حدث تلويث بسبب 
مصانع ما كان يعرف بألمانيا الشرقية طال كالهشيم عدة أنهار دولية بين األلمانيتين وهو ما دفع بون 
لمطالبة ألمانيا الشرقية بالتعويض المناســب اعتمادًا منها على اّتفاق كان قد أبرم بينهما قبل حادثة 
التلويث بعام واحد حول المبادئ المتعلقة بوقاية وتجنــب األضرار أو المضارّة على الحدود بينهما(2).. 
إلى آخر مــا هنالك من أمثلة تطبيقيــة وعملية تعكس حجم االســتفادة العالمية مــن مبدأ «ال ضرر 

وال ضرار» في مجال حماية البيئة والذي تقرره النصوص الشرعية بنصه وفصه وبمضمونه ومعناه.

٭ ٭ ٭

ådÉãdG  åëÑªdG

çÓãdG  á«Ä«ÑdG  äÓμ°ûª∏d  …ó°üàdG  QhÉëe  øe  êPÉªfh  á«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG

وفيما يلي جملة من المحاور الموضوعية نعرضها هنا كنماذج إضافية لمداخل العالقة المباشرة 
بين النصوص الشــرعية وحماية البيئة من مشــكالتها الثــالث، وهي التلوث واالســتنزاف واختالل 
التوازن البيئي، وذلك بهدف الوقوف على بعض إمكانات النّص الشرعي في موضوع الحماية البيئية 
وقد اخترنا لكل مشــكلة محورًا واحدًا ليس هو كل ما تدخره النصــوص وإنما هو نموذج من نماذج 

عديدة ال يتسع لها المقام هنا وما تم اختياره هو ما سنتناوله تباعاً في ثالثة مطالب:

انظر المزيد في: أحمد الزرقاء (المدخل الفقهي العام): ج 2/ ص 989 - 999.  (1)
للمزيد انظر: د. غسان الجندي، الوضع القانوني للمجاري المائية الدولية ص 45 وما بعدها.  (2)
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:çƒ∏àdG  øe  áÄ«ÑdG  ájÉªMh  áaÉ¶ædGh  IQÉ¡£dG  :∫hC’G  Ö∏£ªdG

يعتبر مبدأ الطهارة والنظافة أحد المداخل المهمة للحديث عن النصوص الشرعية وحماية البيئة، 
ذلك أن العمل من أجــل بيئة نظيفة يمثل لب الرســالة التــي يطرحها مفهوم حمايــة البيئة، كما أن 
النظافة تندرج بحســب هذا المفهوم ضمن المعايير الجوهرية في تصنيف مدن ودول العالم من حيث 

االهتمام بالبيئة، وربما على هذا األساس صنفت سلطنة ُعمان كأفضل دولة عربية من الناحية البيئية.
وإذا كان موضوع النظافة وثيق الصلة إلى هذا الحد بمبدأ (حماية البيئة) فإن علينا أن نســلط 
الضوء على موقعه من النصوص الشــرعية؛ لنلمس من خالل ذلك عمق العالقة بين هذه النصوص 
وبين حماية البيئة بمفهومه الذي يتصدى لمشكالت البيئة، ومنها مشكلة التلوث على وجه الخصوص.
وفي هذا الســياق يمكننا التأكيد على أن النصوص الشرعية هي من الكثرة وقوة الداللة بحيث 
يصبح القول: بأن اإلسالم هو دين النظافة أمرًا مستوعباً، فالنظافة والطهارة بموجب نصوص الشرع 

تتمتع بجملة من الخصائص نذكر منها ما يلي:
أنها تمثل إحدى العالمات الفارقة بين اإليمان والكفر، فقد ذكر بعض المفســرين أن  ـ  1

المشــركين كانوا ال يبالون بنظافة وال يتنزهون عن قذارة، فنزل قوله تعالى: ﴿ ¦ 
§ ﴾ [المدثــر: 4](1)، وقــد أّكــد ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ / 0 1 2 

 ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3
@ K J I H GF E D C B A ﴾ [التوبــة: 28]، كما 
أن هناك نص آخر يؤكد هذه الخاصية، حيث نجد أن رســول اهللا ژ قد نعت أسارى 
المشــركين في بدر بالنتنــى(2)؛ لما كانوا عليه مــن القذارة والنتن على المســتويين 

الحسي والمعنوي وفي الحديث أيضاً: «نظفوا أفنيتكم وال تتشبهوا باليهود».

أن اهللا قد حكم بحــب الطهارة والمتطهرين وامتدحهم بقولــه تعالى: ﴿ > = < ?@ A  ـ  2
 ﴾ U T S RQ P O N M LK J I H G F E D C B
 Q P O NM L K J I H G F ﴿ :[التوبــة: 108]، وقوله تعالى
̀ ﴾ [األحزاب: 33]،    _ ^ ] \ [ Z Y X W VU T S R
وعلى هذا األساس تراسلت النصوص الشرعية لتفرض موضوع الطهارة والنظافة على جهة الوجوب 
واالســتحباب، ولتنهى عن كل مــا يناقضها من الملوثات والقذارة والنجاســة علــى جهة التحريم 
والكراهة؛ لتصبح النظافة بحســب النصوص عنواناً شــامًال لــكل المحيط البيئي بــكل مكوناته 

تفسير ابن كثير: 441/4.  (1)
انظر: البخاري (الفتح): 3139/6.  (2)
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وعناصره، ابتداء من اإلنســان في بدنه وملبســه ومشــربه ومأكله مرورًا بالبيت والطريق واألسواق 
واألشجار وموارد الماء، بل امتد موضوع النظافة إلى الحيوان، ونذكر نماذج من كل ذلك فيما يلي.

أ ـ فبالنســبة لإلنســان، نجد أن النصوص الشــرعية تقاوم التلوث من مصدره األســاس وهو 
اإلنسان، حيث تطرح توجيهاتها بشكل يجعل المسلم نظيفاً على الدوام، وبما يهيئه نفسياً واجتماعياً 
على االنســجام الكامل مع كل مــا هو نظيف من ماء وهــواء وغذاء، وعلى النفــور التام من كل ما 
يناقض مفاهيم النظافة والطهارة من النجاســات المستقبحة عقًال وشــرعاً أو الرجس الذي يطلق 
بحسب الكفوي على كل ما يستقذر طبعاً(1) كالقاذورات والملوثات، حتى لقد كان يكفي المسلم لكي 
ينتهي عن األفعال الســيئة أن توصف بما هو قذر وملوث، كما في قوله ژ : «من لعب بالنردشـــير 

فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»(2).
إذ المسلم بموجب النصوص الشرعية مطالب بالنظافة على الدوام، فلقد روي عن النبّي ژ : 
«تنظفوا فإن اإلســـالم نظيف»، وقوله ژ : «النظافة تدعو إلى اإليمان، واإليمان مع صاحبه في 
ا أمر به النبّي ژ «حلق العانة، وتقليم األظافر، ونتف اإلبط والختان..» إلخ خصال  الجنة»، َوِمم

الفطرة العشر(3).
وحثت النصوص الشرعية على نظافة الفم، فوجهت بتخليل األسنان، وفي الحديث عن أبي أيوب 
قال: خرج علينا رســول اهللا ژ فقال: «حبذا المتخللون من أّمتي» قيل: وما المتخللون يا رســول؟ 
قــال: «المتخللون في الوضوء والمتخللون من الطعام...» إلخ، وكذلك الحّث والترغيب في التزام 
السواك، ومن ذلك قوله ژ : «الســـواك مطهرة للفم مرضاة للرب» وقوله ژ : «ما زال جبريل 

يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد».
كمــا روي عن علــي 3 أَنه قال: قــال رســول اهللا ژ : «إن أفواهكم طرق القـــرآن فطهروها 
بالسواك»، وعنه قال: «من أطاق السواك مع الطهور فال يدعه». كما وجهت النصوص بالنظافة قبل 

األكل وبعده، وفي الحديث أيضاً: «من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه».
وكان النبّي ژ : يسوءه أن يرى اإلنســان في ثوب متسخ أو في مظهر غير الئق، وفي ذات مرة 
رأى رجًال أشــعث الرأس كما في حديث جابر، فقال: «أما وجد هذا ما يسكن به شعره» وجاء إليه 
رجل ثائر الرأس واللحية، فأشــار إليه الرســول ژ ففعل، ثم رجع فقال النبــّي ژ : «أليس هذا 

خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان».

الكليات: 479.  (1)
مسلم برقم (1511) ص 394.  (2)

مسلم برقم (182) ص 71.  (3)
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ورأى آخر عليه ثياب متســخة فقال: «أما كان هذا يجد ما يغســـل به ثوبه»، وقال لرجل آخر 
جــاء وعليه ثوب دون: «ألك مال»؟ قال: نعم، قال: «من أي المال»؟ قال: من كل المال قد أعطاني 

اهللا تعالى، قال: «فإذا آتاك اهللا ماًال فّليَر أثر نعمة اهللا عليه وكرامته».
ويكفي أن النصوص الشرعية تجعل من طهارة الثوب والبدن والمكان أساساً لقبول وصحة األعمال 
التعبدية كقراءة القــرآن والصالة ونحو ذلك، جاء في الحديــث: «ال صالة بدون طهور» حيث يجب 
على المسلم أن يتوضأ، ومع أنه يمكن الحفاظ على الوضوء ألكثر من صالة إال أن النصوص الشرعية 
قد رغبت في الوضوء لكل صالة، فقد جاء في الحديث عن ابن عمر، أنه قال: ســمعت رسول اهللا ژ 
يقول: «من توضأ على طهر كتب اهللا له بذلك عشر حسنات»، كما جاء في الخبر عن النبّي ژ «أنه 

كان يتوضأ لكّل صالة، فلما كان الفتح صلى الصلوات أجمع بوضوء واحد».
وندبت النصوص للوضوء عنــد الخروج من المنزل وبعد أكل بعض أنواع اللحوم والطعام عموماً 
كما في الطبراني، وقد جاء في فضل الوضوء: «الطهور شطر اإليمان» وقوله ژ : «تردون علّي غراً 

محجلين من الوضوء».
كما جاءت النصوص لتفرض الغسل وجوباً بعد كل جنابة، واستحباباً يصل إلى حد الوجوب كل 
أســبوع وبالذات يوم الجمعة، جاء في الحديث: «إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة، 
وأن يمس من طيب إذا كان عند أهله، فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب»، وورد «الغسل 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم»، في داللة واضحة على أن النصوص الشرعية قد توخت صناعة 
اإلنســان النظيف الذي ال يتوقع منه بعد ذلك أن يكون مصدرًا للتلــوث والقذارة، أو مهيئاً لقبول أو 

تقبل ما قد يلوث محيطه البيئي باعتبارها تجعله على اّتصال دائم بالماء الذي هو أساس التطهير:

1 ـ نظافة الماء وحمايته من أدنى الملوثات:
وقد اشــترطت هذه النصوص بأن يكون الماء طاهرًا ونظيفاً، قال تعالى في وصف ماء المطر: 
﴿ c b a ` _ ^] \ [ Z Y X W V ﴾ [الفرقــان: 48]، وقــال 
رســول اهللا ژ في وصف ماء البحر: «هو الطهور ماؤه، الحّل ميتته»، وكمــا هو معلوم فإن كلمة 
طهور أبلغ من كلمة طاهر؛ ألن الماء قد يكون طاهرًا، ولكنه في نفس الوقت غير مطهر، فكل طهور 
طاهر وليس كل طاهر طهورًا، ذلك أن الطهور في حكم اللغة والشــرع هــو الطاهر المطهر أي هو 
الماء النظيف المحتفظ بكامل خصائصه الطبيعية دونما أي تغير يمسها وفي الحديث: «الماء طاهر 

مطهر، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه».
ولذلــك ورد النهي عن تدنيس الماء أو تلويثــه بأي نوع من أنواع القاذورات والمنجســات، ومن 
ذلك قوله ژ : «ال يبولّن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه»، وفي الطبراني ورد عنه ژ أنه: 

«نهى أن يبال في الماء الجاري»، كما نهى عن التغوّط على شط النهر، وقال: «اّتقو المالعن».
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ا قــد يلوثه، ففي الخبر عن علي 3 أَنه قال: «إذا  وقد كان الصحابة يوجهون بتنقية الماء ِمم
وقعت الفأرة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء»(1)، وهو يطرح بهذا وسيلة من وسائل حماية الماء 
ا قد يلوثه أو يفســد خصائصه، وكان النبّي ژ ينهى عــن كل ما يلوث هذا المورد حتى  وتنقيته ِمم
ولو كان في األسقية، ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري: «أن النبّي ژ نهى عن اختناث األسقية 
أن يشـــرب من أفواهها»(2)، وعلل هذا النهي بكون الشــرب من في الســقاء يفضي إلــى نتن الماء 
ـ الذي يعتبر صورة من صور التلوث ـ كما جاء في حديث عائشــة مرفوعاً أن النبّي «نهى أن يشرب 
من في الســـقاء ألن ذلك ينتنه»(3)، كما نهى عن التنفس في اإلنــاء(4)، وكان يأمر بتنظيف األواني 
وتغطيتهــا وتخميرها(5)، وكان يطوف علــى القصابين وينهاهم عن النفخ، ويقــول: «ِإنَما النفخ من 

الشيطان فال تنفخوا في طعام وال شراب وال هذا»(6).
ــا يمكن القياس عليها واالســتناد إليها في  ا لم نشــر إليه هي ِمم وهــذه النصوص وغيرها ِمم
استمداد التشريعات الالزمة للحد من التلوث المائي، إذ ليس بمانع أن تقاس الحوادث البيئية على 
األحكام المنصوصة باعتبار أنّ «األصل في األحكام الشرعية كلها قبول القياس عليها ما قامت منها 
معان ملحوظة للشــارع، أما التي ال يجري في مثلها القياس فقليلة جدًا، وهو ما يفسر اختالف أئمة 
الفقه في جريان القياس حول أكثر األبواب واّتفاقهم بالمقابل على امتناع القياس في القليل منها»(7).

2 ـ نظافة الهواء وحمايته من أدنى الملوثات:
وحرصت النصوص على حماية الهواء وبقائه على فطرته الربانية نظيفاً ونقياً منعشــاً كما خلقه اهللا، 
وهذا ابن عباس يروي لنا العلة في ُســنة الغســل ليوم الجمعة بقوله: وســأخبركم كيــف كان ذلك؟ كان 
الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان المسجد ضيقاً متقارب السقف في يوم حار 
وقد عرق الناس، فتأذى الناس بعضهم بروائح بعض، وتأذى بها النبّي ژ فقال: «أيها الناس إذا كان هذا 
فاغتســلوا، وليمس أحدكم أمثل ما يجد من طيبه ودهنه»(8)، وهو ما أكدته الســيدة عائشة(9). وتتأكد هذه 
العلة في نهي رســول اهللا ژ من يصدر منه رائحة مؤذية عن حضور المسجد كآكل الثوم في قوله: «من 

أصول األحكام برقم 19 ص 76.  (1)
مختصر صحيح مسلم ص 345 برقم 1287.  (2)

صححه األلباني في كتابه (االحاديث الصحيحة) برقم (384).  (3)
مسلم برقم (1292): ص 346.  (4)

انظر الحديثين في (مسلم) برقم (1280) ورقم (1281): ص 343 - 344.  (5)
يعني: اللحم.  (6)

ابن عاشور (مقاصد الشريعة) ص 109. بتصرف.  (7)
أصول األحكام: 130، برقم (182).  (8)

نظرة النعيم المجلد السابع برقم 31 ص 2734.  (9)
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أكل من هذه الشجرة فال يأتين المســـاجد»(1)، ومثله آكل البصل والكراث(2) ِلما في ذلك من األذى، بل 
أنه ژ كان إذا وجد رائحة من الرجل في المسجد أُمر به فأخرج إلى البقيع كما ورد عن عمر(3).

3 ـ وتمتد النظافة إلى البيت وإلى األواني واألثاث واألفناء وإلى الطريق:
ومن ذلك قوله ژ : «إن اهللا جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، 
فنظفوا أفنيتكم وال تتشبهوا باليهود»، وكان النبّي يأمر بتنظيف الطرقات والساحات وبقطع الكنف 

البارزة إلى الطرق والشوارع(4).

4 ـ نظافة الحيوان:
ولــم تقتصر النظافــة على ما ســبق، بل امتد ذلــك إلى الحيــوان، ومن النصوص الــواردة بهذا 
الخصوص مــا روي عن اإلمام زيد بــن علي عن اإلمام علــي 3: «وقد رآه اإلمام علــّي يقرد بعيره». 
وكذلك قوله ژ : «ال يردن ممرض على مصّح». وقد تحرم النصوص الشرعية ما هو مباح من الحيوان 
(األنعام) لعلة عدم نظافة الغذاء الذي يتناوله، فقد «نهى النبّي ژ عن أكل لحم الجاللة وعن شــرب 
ألبانها»، والجاللة: هي التي تأكل من القاذورات، كما أن تلك المحرمات من المأكوالت كلحم الخنزير 
مثًال إنما يدخل موضوع النظافة كأحد أســرار هذا التحريم؛ باعتبار أن أشــهى أغذيته هي القاذورات(5) 

﴿ w v u t s r q p o n m l k ﴾ [األعراف: 175].

5 ـ واشتد التحذير عن إلقاء القاذورات أو النفايات: 
في األماكن العامة أو في الطرقات، أو في الموارد ومن ذلك قوله: «من آذى المســـلمين في 
طرقهم وجبت عليه لعنتهم» وقوله: «من سّل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة 

اهللا والمالئكة والناس أجمعين».

6 - عظمة العمل من أجل بيئة نظيفة:
ولقد عظمت النصوص الشرعية من شأن أي عمل في سبيل بيئة نظيفة واعتبرت أدنى صورة من 
هذا العمل ـ كإزاحة شــوكة أو عظم أو حجر من طريق المســلمين ـ شعبة من شعب اإليمان كما في 
الحديث الشريف: «اإليمان بضع وسبعون شـــعبة أعالها ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن 

مسلم برقم (251): ص 85.  (1)

مسلم برقم (252): ص 85.  (2)
صحيح مسلم: 86، برقم: (253).  (3)

درر األحاديث النبوية برقم (276).  (4)
د. القرضاوي (الحالل والحرام): ص 45.  (5)
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الطريق» وفي حديث آخر: «إنحاؤك األذى عن الطريـــق صالة»، فالنهوض بحماية البيئة إذن من 
األعمال المقدسة وقد كان رسول اهللا ژ نفسه يضرب المثال والقدوة، فكان يمارس بيده الشريفة 
إزالة ما قد يؤذي الناس من المســجد ومن الطريق، وكان يقرد بعيره بنفسه كما تقدم، ويجل عمل 

العاملين من أجل مكان نظيف وبيئة نظيفة حيث كان يفتقد هؤالء ويسأل عنهم.
ومن ذلك مــا رواه اإلمام زيد بــن علي عن أبيه عــن جده عن علي 3 قــال: كانت جارية 
خالســية تلتقط األذى من مسجد رسول اهللا، فسأله عنها رســول اهللا ژ فقالوا: توفيت. ثم قال: 
«لذلك رأيت لها الذي رأيت، رأيت كأنها في الجّنـــة تلتقط لها من ثمرها»(1)، وفي رواية: أنه 
لما أخبر بموتها قال ژ : «أفال كنتـــم آذنتموني، دلوني على قبرها» فأتى قبرها فصلى عليه(2)، 
وفي لفظ: فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبّر عليها والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف(3). 
وفي هذا ما يكشــف عــن عظمة العمل مــن أجل مكان نظيــف، وهو ما يؤصل لكثيــر من دالالت 

ومتطلبات مفهوم حماية البيئة.

:»©ª°ùdG  çƒ∏àdG  øe  ájÉªëdGh  áæ«μ°ùdGh  Ahó¡dG

ونختم الحديث عن النصوص الشــرعية والحماية من التلوث بصورة أخــرى من صور التلوث وهي ما 
يعرف بالتلوث الســمعي الذي يعتبر محل تداول المهتمين بالبيئة في كتاباتهم وأحاديثهم، حيث يشير هذا 
النــوع من التلوث إلى اآلثــار الناجمة عــن الضوضاء واألصوات العاليــة التي تعج بها المــدن الحديثة، 
وخصوصاً تلك التي تنتشر فيها المصانع والمطارات وتزدحم في شوارعها السيارات والقطارات والدراجات، 
ويكثر فيها اســتعمال مكبرات الصوت، وغيرها من أسباب ومصادر الضجيج واإلزعاج من اآلليات واألجهزة 
الكهربائية أو الميكانيكية، حيث أصبح حجم الضوضاء في بعض المدن يمثل مشــكلة حقيقية بالفعل، لها 
آثارها الســيئة في واقع الكثيرين، فهي ترهق النفس واألعصاب، وتشوش العقل والذهن وتقلق الراحة، بل 
وتطرد النــوم لدى الكثيرين، وتجلب الكثير من حاالت االكتئاب النفســي وغيرها من اآلفات، وهو ما دفع 

بمئات اآلالف من الناس في العالم نحو الفرار إلى حيث الهدوء في الضواحي واألرياف.
ومن هنا كانت هذه المشــكلة واحدة من مصفوفة المشــاكل والتداعيات التــي يأخذها مفهوم 
(حماية البيئة) بعين االعتبار، ويدعو إلى معالجتها والحد من آثارها، وذلك في ضوء ما أثبته العلم 
من معايير القدرة البشرية على تحمل الضجيج، حيث ال يستطيع اإلنسان أن يتحمل من الضجيج ما 

تزيد نسبته على (30 - 35) درجة ديسبل(4).

المنهج المنير: 478.  (1)
البخاري: 175/1.  (2)

انظر: سنن ابن ماجه: 250/1، مصباح الزجاجة: 96/1، ميزان اإلعتدال: 187/6.  (3)
جغرافية العالم المعاصر، مجموعة مؤلفين، وزارة التربية والتعليم اليمنية: 134، الصف الثالث الثانوي.  (4)



الشيخ عبد اهللا بن حمود العزي 837النصوص الشرعية وحماية البيئة

وباستنطاق النصوص حول هذه المشكلة نجد أنها تولي الهدوء والسكينة القدر الالزم من األهمية، 
وتجعل منهما ثمرة أخالقية لما فرضته من اإليمان والوســطية واالعتدال واإلحســان في كل شيء، ولما 
نهت عنه ـ أيضاً ـ من الضرر واألذى، فهي في هذا الســياق تطرح توجيهاتها بالشــكل الذي يسبغ على 
اإلنسان المســلم أو المؤمن عالمات الهدوء والوقار، ويجّرد سلوكه من التسبب في الضوضاء واإلزعاج، 

لكون ذلك من األذى المنهي عنه شرعاً، ونورد هنا نماذج من النصوص ذات العالقة بالموضوع:
ـ : ﴿ Ü Û  ـ  1 قال تعالى على لسان لقمان الحكيم ـ وهو يلقن ابنه أسباب الحكمة في وصاياه 

æ å ä ã â áà ß Þ Ý ﴾ [لقمــان: 19]، قال مجاهد: «أي غاية من 
رفع صوته أنه يشــبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا فهو بغيض إلى اهللا، والتشــبيه في هذا 

بالحمير يقتضي تحريمه وذّمه غاية الذم»(1).
أضف إلى ذلك أن النصوص الشــرعية تجعل من التســبب في إصدار الضجيج والفوضى صفة  ـ  2

مالزمة ألناس مذمومين كاليهود والمشركين وهو ما نلمسه في قوله تعالى: ﴿ 8 9 : 
; > = < ?@ E D   C B A ﴾ [األنفال: 35]، وهذا يقتضي 
االمتناع عن الوقوع في هذه الصفة؛ ألن المسلم مأمور شــرعاً بمخالفة ما هو مذموم أو بغيض 
عنــد اهللا وفي ذلك نصوص كثيــرة، كما أن مجانبة الهدوء والســكينة تعد بحســب النصوص 

الشرعية مظهر من مظاهر القسوة.
وقد جاء في الحديــث «أال وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين..»، والفدادين: هم الذين 
تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك(2)، وهو قول أهل الحديث وجمهور أهل اللغة(3)، 
وكما هو معروف فإن القســوة صفة مالزمة لمــن غضب اهللا عليهم، قال تعالــى حاكياً عن اليهود: 
 £  ¢¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿
 »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤
¼ ﴾ [المائــدة: 13]، وتوعدهم اهللا بقولــه: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( *+ 
, - . / 0 21 3 4 5 6 ﴾ [الزمــر: 22]، حتــى لقد عدها بعــض العلماء في 
الكبائر؛ ألن اللعن والســخط وما فيهما من الوعيد الشــديد تعتبر من عالمات الكبيرة(4)، ومن هنا 
كان رســول اهللا ژ دائم التوجيه ألصحابه بالتزام الهدوء في حلهم وترحالهم وفي أسواقهم، وحتى 
لو كان األمر متعلقــاً بالذكر أو قراءة القرآن أو غير ذلك من أنواع العبادة، ومن ذلك قوله تعالى: 

تفسير ابن كثير: 246/3.  (1)
لسان العرب البن منظور ج 326/4.  (2)

موسوعة (نضرة النعيم): ج 5328/11.  (3)
الزواجر البن حجر: ص 152.  (4)
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 o n m l k j i h gf e d c b a `_ ^ ] \ [ Z ﴿
q p ﴾ [اإلسراء: 110]. وقوله ژ فيما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: اعتكف رسول اهللا ژ 
في المسجد، فســمعهم يجهرون بالقراءة فكشــف الســتر وقال: «أال إّن كلكم مناج ربه فال يؤذين 
بعضكم بعض، وال يرفع بعضكم على بعض في القراءة»(1). وما روي أيضاً عن أبي موسى األشعري، 
قال: كنّا مع النبّي ژ في ســفر فكنا إذا علونا كبّرنا، فقال: «أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون 

أصماً وال غائباً، إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم»(2).
ومن حديث للنبي ژ عن ابن مســعود، قال رســول اهللا ژ : «وإياكم وهيشات األسواق»،  ـ  3

وعن أبي هريرة قال: قال رسول اهللا ژ : «إن اهللا يبغض كل جعظري جواظ، سخاب في 
األسواق، جيفة بالليل، حماراً بالنهار»(3).

وهذا ما فهمه الصحابة وفقهاء المسلمين من التابعين وتابعيهم، وتمثلوه في سلوكهم وتعامالتهم 
كثقافة مستمدة من القرآن ومن تعاليم الرسول ژ ، وفي ذلك يقول ابن مسعود: «وال ينبغي لحامل 
القرآن أن يكون جافياً وال سخاباً وال صياحاً وال حديدًا»(4)، وقد جاء الفقهاء ليقننوا أحكاماً شرعية 

باالستناد إلى هذه النصوص(5).
ولعل في ما ذكرناه هنــا ما يكفي للقول: بأن النصوص الشــرعية قد اســتوعبت قضية حماية 
البيئة من التلوث السمعي، كما أنها تقدم نفسها مستندًا لكل تلك التشريعات التي تهدف إلى الحد 
من هذه المشــكلة كمنع اســتخدام الدراجات النارية وغيرها مــن اآلالت ذات الضجيج العالي في 
عواصم المدن أو منعها من العمل في ســاعات الليل، خاصة وأن مثل هذه التشريعات ال تعدو كونها 

إجراءات تنفيذية لما تشير إليه هذه النصوص من مقاصد وغايات.

:±Gõæà°S’G  øe  ájÉªëdGh  ±Gô°SE’G  øY  »¡ædG  :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

تشير بعض الدراسات إلى أن اســتنزاف الموارد كمشــكلة تعود إلى الزيادة المّطرَدة في عدد 
السكان، ولذلك سادت نظرة تشاؤمية في ستينيات القرن الماضي استندت إلى عدم كفاية الموارد، 
ومن ثــم انبثق عن هذه النظرة مجموعة مــن األفكار والمقترحات المتطرفــة كان أكثرها ارتجالية 
وتطرفاً بل وغرابة المناداة ـ من قبل من يوصفوا بالمالتوسيين الجدد(6) ـ بضرورة العمل على خفض 

سنن أبي داود برقم (332).  (1)
صحيح مسلم، برقم (2704).  (2)

ذكره األلباني في صحيحه.  (3)
انظر: الفوائد: 144.  (4)

للمزيد راجع كتاب (الجامع الكافي) ألبي عبد اهللا العلوي تحت الطبع بتحقيقنا.  (5)
نسبة إلى توماس مالتوس 1987م الذي كان يرى في عدم إغاثة الفقراء فرصة لمنع التكاثر السكاني حيث يعتبره أصل المشاكل كلها.  (6)
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أعداد البشر إلى حوالي 2 مليار نسمة بحلول العام 2025م وذلك من خالل تعقيم الرجال والنساء 
إلفساد قدراتهم على اإلنجاب.

وتزداد الصورة بشــاعة حينمــا يقترح البعض مــن هؤالء وســائل للتعقيم الجماعي عــن طريق بث 
كيماويات أو فيروســات مضادة للخصوبة في المــاء والغذاء دون أن يدري الناس وكــذا إباحة اإلجهاض 
قانوناً ومثلما اقترح مالتوس القديم إلغاء قوانين إغاثة الفقراء حتى يمنع تكاثرهم فقد اقترح المالتوسيون 
الجدد قصر التعليم المجاني والدعم الســلعي للمواد التموينية على الطفلين األولين لألسرة(1)، ومع أنه 
يمكن تفهم المشكلة الســكانية وأثرها في استنزاف الموارد إال أنها ليســت بهذا الحجم الذي يستدعي 
طرح مثل هذه األفكار والمقترحات المدمرة في حقيقتها والتي تكشــف حجم التخلف األخالقي والضالل 
 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ :الذي وصل إليه البعض في هــذا العالم، وصدق اهللا القائل

« ¼ ½¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [المؤمنون: 71].

ال... بل إنّ مشــكلة (اســتنزاف الموارد) ال تكمن في حجم الرقم الســكاني، وال حتى في ندرة 
الموارد، إذ األصــل فيها الوفرة كما أثبت ذلك بعــض الباحثين(2)، َوِإنَما تكمن المشــكلة في طبيعة 
القيم السائدة، من ذبول الروح في مقابل غلبة المادة وانعكاسها السلبي على أساليب االستغالل لهذه 
الموارد، وتلك هي فحوى المشــكلة لذلك ال ينبغي اإلصغاء لمثل هذه األفــكار، َوِإنَما يجب التصّدي 
لها بوصفها من مهددات البيئة، وذلك لما للتشــاؤم من آثار ســيئة وخصوصاً في سياقات المعالجة 
والبحث عن حلول فما قد يبدو حًال من وجهة النظر المتشــائمة ليس ســوى الدمــار بعينه، ولذلك 
أمرنا اهللا بعدم اليأس أو القنوط من رحمته ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الحجر: 26].

وفي الحديث: «تفاءلوا بالخير تجدوه» وفي هذا الســياق يمكننا القول: إنّ النصوص الشرعية 
تحقق للموارد البيئية أعلى درجات الحماية من االســتنزاف وذلك مــن خالل ما تأمر به من نظافة 
وما تنهى عنه من التلوث، وأنواع القذارة التي تعد ســبباً من أسباب استنزاف الموارد كما سبق وأن 

ذكرنا، وكذلك من خالل ما مر معنا من مفهوم الشكر وإيجابه، وكذا مفهوم الكفران والنهي عنه.
وإلــى جانب ذلك فهي تحرم وتجرم كل صور االســتنزاف كاإلســراف أو التبذيــر أو اللهو أو 

العبث بالموارد:
النهي عن اإلسراف: حيث جاءت النصوص الشرعية بذم اإلسراف في كل شيء، وفي المقابل ذمت  ـ  1

اإلقتار، لتحدد بذلك طبيعة السلوك اإليماني الذي يجب أن يأتي وسطاً فال إفراط وال تفريط، قال 

د. المذحجي، التربية البيئية والصحية (ملزمة) ص 26.  (1)
د. حسن الرفاعي (مدى إمكانية إلغاء مشكلة الفقر في العالم اإلسالمي) مجلة (الوعي اإلسالمي) العدد (478) يوليو/2005م،   (2)

ص 26 وما بعدها.
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تعالى: ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الفرقان: 67]، وإن أغلب 
ما تستنزف به الموارد هو اإلسراف الذي يعني: مجاوزة الحّد واإلفراط في استهالك األشياء، ومن 
صور ذلك علــى األرض الصيد الجائر لألســماك واالحتطاب الجائر للغابات واالســتنزاف الكبير 

للمياه، وكل ذلك بطبيعة الحال من اإلسراف المنهي عنه من وجهة نظر النصوص الشرعية.
على أن أكثر الموارد تعرضاً لالستنزاف على اإلطالق هو الماء حيث تدخل في استنزافه عوامل 
كثيرة منهــا تزايد الحفر العشــوائي لآلبار، ودخول مالييــن المضخات إلى الخدمــة في كثير من 
البلدان دونما رقابة، كما أن الزراعة بأساليبها المعطوبة تمثل أحد هذه العوامل، وعلى سبيل المثال 
فقد بلغ االستخدام اإلجمالي للمياه في العالم العربي حوالي (180) مليار متر مكعب سنوياً، يمتص 
منها الــري الزراعي حوالــي (90 ٪)، ومع ذلك فإن هــذه الزراعة ال توفر األمــن الغذائي العربي 
بالكامــل في داللة واضحة على أن األســاليب الزراعية التــي تتم في عالمنا العربــي ما تزال غير 
شرعية ويشوبها الكثير من اإلسراف، وهو ما يعني وجوب إعادة النظر في مثل هذه األساليب والعمل 

على تطويرها وإصدار التشريعات الالزمة لذلك.
كما أن الصناعة تمثل عامل اســتنزاف آخر للمــاء، ومثاالً على ذلك فــإن إنتاج طن واحد من 
الحديد الصلب يستدعي (300) متر مكعب في المســاكب القديمة، وهو ما يوجب شرعاً إيقاف مثل 
هذه المساكب، وخاصة في ظل وجود البديل المناســب من المساكب الحديثة التي ال تحتاج إلنتاج 
نفس الكمية سوى (5) أمتار مكعبة، وكمثال آخر فإن إنتاج طن واحد من النسيج يستهلك (600) متر 

مكعب من الماء(1).
وبالتالي فإنّ النصوص الشــرعية تعد مســتندًا شــرعياً في العمل على إيجاد الحلول والبدائل 
المناســبة التي تحد من هذا االســتهالك، كاســتخدام مياه الصرف الصحــي المعالجة لألغراض 
الصناعية بدالً عن المياه الطبيعية وهو ما بدأ العمل عليه في السعودية وغيرها من الدول. ذلك أن 
استنزاف المياه يمثل استنزافاً لبقية الموارد باعتباره مصدر الحياة وأصلها في هذا الوجود، وهو ما 
 n ml k j i h g f e d c ﴿ :أشار إليه النص القرآني

v u ts r q p o ﴾ [األنبياء: 30].
ومن هنا جاءت النصوص الشــرعية لتنهى عن أدنى مظاهر اإلســراف بالمــاء وغيره، جاء في 
الحديث عن عبد اهللا بن عمر: أن النبّي ژ مّر بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال ژ : «ما هذا 

السرف»؟ فقال: «أفي الوضوء سرف»؟ قال ژ : «نعم، وإن كنت على نهر جار».

غسان الجندي (الوضع القانوني للمجاري المائية): ص 27.  (1)
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وجاء أعرابي إلى النبّي ژ يســأله عن الوضوء؟ فأراه ژ الوضوء ثالثاً ثالثاً، وقال: «هكذا 
الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». وقد كان رسول اهللا ژ أسوة حسنة في اتباع 
النهــج القويم في اســتغالل المــوارد البيئية، فــكان يتوضأ بمد ويغتســل بالصاع، وقــد قدر المد 
بخمسمائة وأربعين (غراماً) تقريباً، والصاع بألفين ومائتين وستة وخمسين (غراماً)(1). كما كان ژ 
يقتصد في مأكله ومشربه وملبسه ويجعل من االقتصاد وعدم مجاوزة الحد عالمة فارقة بين المؤمن 

والكافر، بقوله ژ : «المؤمن يأكل في َمعٍ واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء».
ومن صور االســتنزاف إهمال المــوارد أو اللهو بهــا أو العبث، وقد جاءت النصوص الشــرعية  ـ  2

لتنهى عن مثل هذه الصور، وعلى سبيل المثال فقد حّرم اهللا ورسوله أكل لحوم الميتة، الحتمال 
أنها ماتت عن علة أو غير ذلك(2)، وفي هــذا التحريم بعد تربوي حيال الثروة الحيوانية كمورد 
من موارد البيئة، إذ يجب أن تحظى باهتمامنا، وأن نسارع إليها بالعالج أو بالذكاة، فال يصح 
أن نهملها حتى تموت عن علة، أو تختنق، أو تتردى من عال، أو تموت موقوذة، ال بل إن إهمالها 
والعجز عن رعايتها يدخل ســبباً في إســقاط ملكيتها عن هذا العاجــز أو المهمل، لقوله ژ : 
«من وجـــد دابة عجز أهلها أن يعلفوها فأخذهـــا فهي له»، وظاهر الخبر أنــه ليس لمالكها 
الرجوع ألنه مبيح، فإذا وهبها اآلخذ أو باعها لم ينقض إجماعاً(3)، ومثل ذلك بالنسبة لألرض، 
حيث ال يجوز إهمالها ولذلك كان إحياؤها ســبباً في التملك لقوله ژ : «من أحيا أرضاً مواتاً 
فهي له» كما أنّ إهمال األرض يدخل بحسب النصوص كســبب في إسقاط شرعية التمسك بها 

بعد التحجير عليها ألكثر من سنتين دون البدء في إحيائها.
وقد جاء الوعيد على من قطع شجرة بشكل عبثي أو قتل عصفورًا من غير حاجة لذلك أو أفسد 

بدافع اللهو أو اللعب، حيث جاء في الحديث: «ملعون من أغرى بين البهائم».
كما نهت النصوص الشــرعية عن التبذير بوصفه صورة من صور اإلســراف، ويكفي للنهي عنه  ـ  3

 Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë ﴿ :أنه يصل بصاحبه إلى مرتبة الشــياطين، قال تعالــى
Ô Ó Ò ﴾ [اإلسراء: 27]، ولذلك كان رسول اهللا ژ يأمر بلعق اإلناء وإذا ما سقطت 

اللقمة، وكان من الممكن إزالة ما يعلق بها أزاله عنها وأكلها.

وأيضاً فإن النصوص الشــرعية تحقق الحماية للموارد البيئية مــن خالل نهيها عن الترف 
كمظهر من مظاهر مشــكلة االستنزاف، إذ هو ال يتحقق إال على حســاب هذه الموارد، وإن أكثر 

انظر: د. عبد الفتاح محمود إدريس (الحفاظ على البيئة من منظور إسالمي) مجلة (منار اإلسالم) العدد: (386) ص 45.  (1)
أصول األحكام: 89.  (2)

انظر: (الفتاوى) للعالمة العجري: 516.  (3)
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من يفســد البيئة اليوم هــم المترفون من الدول الصناعيــة ومجتمعاتها(1)، وقــد جاء في اآلية 
الكريمة: ﴿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [اإلسراء: 16].

ولهذا حرمت النصوص كل مظاهر الترف واإلسراف، كتحريم لبس الذهب والحرير، وكتحريم 
األكل إذا كان فــي أوان من ذهب أو فضة، جاء في الحديث عن أم ســلمة: «أن الذي يأكل ويشرب 
في آنية الذهب والفضة ِإنَما يجرجر في بطنه نار جهنم»، ولهذه النصوص وأمثالها وما يمكن أن 
يقاس عليها من أحكام األثر الكبير في حماية موارد البيئة، كما أن لهذا التحريم أبعاد أخرى مهمة 

اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً(2).
 n ﴿ :ونختم هــذا المبحث بإيراد بعض اآليــات القرآنية التي نهت عن اإلســراف، قال تعالى
 { z y x w v u t s r q p  o
 ﴾ ± ° ¯ ® ¬« ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~} |
[األنعام: 141]، وقولــه تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + ,- . / 0 

1 ﴾ [األعراف: 31]

هذا، ولعله يكفي المســلم لينتهي عن أي صورة من صور اإلســراف ويتفاعل مــع كلّ القوانين 
الهادفة للحماية من االســتنزاف أن يعرف بأن اهللا ال يحّب المســرفين، وأن اإلســراف من صفات 

المغضوب عليهم وغيرهم من المذمومين كفرعون وقوم لوط.

:∫ÓàN’G  øe  »Ä«ÑdG  ¿RGƒàdG  ájÉªMh  á«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG  :ådÉãdG  Ö∏£ªdG

سبق وأن أشــرنا إلى أن مشــكلة اختالل التوازن البيئي تعني التراجع في قدرة األنظمة البيئية 
علــى التكامل فيما بينها جــراء انقــراض أو اختفاء أو اختالل نظــام بيئي واحــد أو أكثر من هذه 

األنظمة، حيث يمثل كل عنصر أو مكون من عناصر مكونات البيئة نظاماً بيئياً مستقًال.
فالطير نظام بيئي، والحشــرات كذلك، واألسماك، و...إلخ، وأن هذه األنظمة في عالقتها مع 
بعضها البعض تحقق مفهوم التوازن الذي يســبغ علــى المحيط البيئي خاصية المالئمة لما يمكن 
تسميته بحياة طبيعية آمنة ومستقرة لإلنسان ولكل الكائنات، كما يشير إلى أن أي اختالل في أي 
نظــام من نظم البيئة يؤثر على بقية هذه النظم، وهــو ما يفضي إلى اختالالت خطيرة في نظام 

البيئة. إليه مفهوم حماية  التوازن هو مما يدعو  الحياة ككل، وبالتالي فإن حماية هذا 

أحمد الشــربيني، (الفقراء وحدهم ضحايا كوارث المناخ) مرجع ســابق ص 155 وما بعدها، وانظــر أيضاً العربي العدد 500   (1)
يوليو 2000م ص 124 - 125.

للمزيد: راجع د. القرضاوي (الحالل والحرام): ص 94.  (2)
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ومن هنا يمكننا القول بأن النصوص الشــرعية تجسد عالقتها بهذا المفهوم من خالل إشارتها 
إلى حقيقة التوازن البيئي، وكذلك من خالل دعوتها التشريعية المكثفة لحماية هذا التوازن:

فالنصوص الشــرعية أوالً أشــارت إلى حقيقة التوازن البيئي بوضوح، ومن ذلــك قوله تعالى:  ـ  1
﴿ â á à ß Þ ﴾ [القمــر: 49]، وقولــه: ﴿ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [الفرقــان: 2]، وقوله: 
[الرعــد: 8]،   ﴾ Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿
وقولــه: ﴿ b a ` _ ❁ ] \ [ Z ﴾ [الرحمــن: 7، 8]، وقوله تعالى: 

﴿ 7 8 ﴾ [الحجر: 19].
كما أشارت النصوص إلى أن كل شيء موجود في المحيط البيئي هو موجود لحكمة إلهية فلم يخلق 
 Û Ú Ù ❁ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :عبثــاً أو اعتباطاً أو لعبــاً، قال تعالــى
à ß Þ Ý Ü ﴾ [الدخان: 38، 39]، وهذه النصوص ومثلها كثير في القرآن والســنة ِإنَما 

تؤصل لحماية ما يعرف بالتوازن البيئي.
كما أن النصوص الشرعية تستوعب مفهوم النظام البيئي من خالل مفهوم األممية والمثلية التي  ـ  2

 R Q P ON M L K J I H G F E D C ﴿ :نجدها فــي قولــه تعالــى
Z Y X W VU T S ﴾ [األنعــام: 38]، وكذا من خالل ما أشــرنا إليه ســابقاً من 

معنى ﴿  À ﴾، في قوله تعالى: ﴿ ` d c b a ﴾ [األنبياء: 107]، الذي يرادف 
معنــى النظم البيئية، وهو ما يعني عدم جواز التعامل مع أي نظام بيئي أو أمة أو عالم بشــكل 
قد يفضي إلى انقراضهــا أو بعضها، وهذا ما تحكم به النصــوص، ومنها قوله ژ : «لوال أّن 

الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها».
وهذا يدلنا على أن ما تتعرض له بعض األنظمة البيئية من االنقراض هو فساد غير جائز، لكونه  ـ  3

ينافي النصوص التي تشــكل في مجموعها رســالة الرحمة لــكل العوالم أو النظــم البيئية قال 
تعالى: ﴿ ` d c b a ﴾ [األنبياء: 107]، فكل شــيء في هذا الوجود خلق لحكمة 
ومصلحة ـ كما أشــرنا آنفا ـ وليس من الحكمة أو المصلحة التسبب في استئصال هذا الشيء أو 
ذاك من مكونــات البيئة، وعلى ســبيل المثال فقــد أدت تعرية التربة في ســفوح جبال الهماليا 
ـ كنتيجة الحتطاب األشــجار فيها بمعدالت تفوق قدرتها التجديدية ـ إلى اختالل في التوازن كان 
من تداعياته فيضانات بنجالدش وجرف حوالي مليون طن ســنويا إليهــا(1)، ومثل ذلك ما حدث 
ويحدث في الهند نتيجة استئصال ما يسمى بشجر المنغروف، ويذكر أنّ نوعاً من النبات ظهر في 
أمريكا فنما وتفرع واتســع وانتشر، حتى غدا الناس يقاومونه فال يجدون له حيلة إلى أن اكتشف 

انظر: الشيخ الدكتور صالح بن أحمد الصوافي (دعوة القرآن إلى رعاية البيئة) ص 27.  (1)



الفقه الحضاري، فقه العمران844 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

بعض العلماء حشرة معينة فسلطوها على هذا النبات فأعادت التوازن(1)؛ وهكذا فإن منافع وخدمات 
األنظمة البيئية ال تكاد تحصى حتى لقد حاولت شبكة من الباحثين االقتصاديين والبيئيين تقدير 
قيمة ما يمنحه النظام البيئي لألرض كلها من منافع وخدمات فما اســتطاعت إال في حدود فقط 
(17) نوعاً من الخدمات والمنافع، درستها وفق معايير علمية، فكانت النتيجة من حيث القيمة ما 
بيــن (16) إلى (54) تريليون دوالر ســنويا(2)، وكلّ ذلك فقط بالنســبة لســبعة عشــر نوعاً من 
الخدمات والمنافع فكيف بما تبقى منها وهو األكثر، مما يعني أن التســبب في إضعاف أي نظام 
من هذه النظم يمثل ضياعاً لثــروة من المال الذي يعتبر حفظه واجبــاً، بل مقصدًا من مقاصد 

الشريعة كما هو معلوم.
ولذلك أفتى العلماء بعدم جواز قتل كل ذي روح بدون حق، أو استئصال أي نوع من أنواع الخلق 

استنادًا إلى مفاهيم النصوص الشرعية(3).
كما أن من مخاطر اختالل التوازن ما ينطبق عليه وصف الفساد، وقد عرضنا من النصوص في  ـ  4

النهي عن الفساد ما يمكن االستناد إليه واالعتماد عليه في تشريعات حماية التوازن البيئي.
ناهيــك عن كون اختالل التــوازن البيئي مما ينطــوي على تغيير لفطرة الخلــق، ومن ذلك ما  ـ  5

يعرف بظاهرة األمطــار الحمضية، إذ هي أمطار مغايــرة تماماً لفطرة وجوهــر نعمة األمطار 
المألوفة، وبقياس ذلك على النصوص الشــرعية نجد أنها تضع كل مــا يؤدي إلى تغيير فطرة 
 y xw v ﴿ :الخلق في خانة ما يفعله أو يدعو إلى فعله الشــيطان الرجيم، قال تعالى
z } | { ~ ﴾ [النســاء: 118]، وكفى بذلك ذماً لكلّ األفعال والممارسات التي 
تحيد بالمخلوقات عن فطرتها؛ إذ في ذلك اتباع لخطوات الشيطان التي جاءت النصوص لتنهى 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :ة، قــال اهللا تعالىــن عنها في مواضع كثيرة من القرآن والس
 B A @ ? ﴿ ،[168 :البقــرة] ﴾ É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿

L K J I H G F ED C ﴾ [فاطر: 6].

وفي هذا ما يجسد مباركة النصوص الشرعية لكل عمل يحقق حماية التوازن البيئي أو يدعو إليه.

٭ ٭ ٭

د. القرضاوي (رعاية البيئة في شريعة اإلسالم): ص 154.  (1)
رجب سعد السيد (كم تساوي منافع األنظمة البيئية) مجلة العربي العدد 497 أبريل 2000م ص 124.  (2)

للمزيد: راجع كتاب (الفتاوى) للعالمة علي بن محمد العجري: 513 - 516.  (3)
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™HGôdG  åëÑªdG

¿Gƒ«ëdGh  äÉÑædÉH  á«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG  ΩÉªàgG  øe  êPÉªf
áÄ«ÑdG  ájÉªM  »a  ÉgôKCGh

ونورد هنا نموذجين من نماذج االهتمام واإلحسان بالنبات والحيوان لما لهما من أثر في إبراز 
عالقة النصوص الشرعية بحماية البيئة ونتناولهما في مطلبين:

:áÄ«ÑdG  ájÉªMh  ô«é°ûàdGh  áYGQõdG  :∫hC’G  Ö∏£ªdG

ُيجمع الشــرق والغرب على اعتبار الشــجرة عالمة لبيئة صحية وصحيحــة، وخاصة في ظلّ ما 
أثبته العلم الحديث من أن زراعة وتشــجير األرض تســهم إلى حد كبير في مقاومة قســوة المناخ 
الناجمة عن ظاهرة االحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة األرض، والتي تتســبب اليوم في كوارث 
واختالالت بيئية ال حصر لها، ولذلك فهي تســاعد فــي حفظ التوازن البيئي، وكــذا في امتصاص 

الضوضاء ومقاومة اآلثار الضارة للتصنيع على البيئة أو التخفيف منها على األقل.
ومن هنا حظيت عملية التشــجير والتخضير باهتمام العالم كأحد األعمال المهمة التي تفرضها 
أدبيات المفهوم العالمي لحماية البيئة، حتى لقد وجد ما يسمى بأحزاب وحركات الخضر، متخذين 
هذا الموضوع منطلقهم ومحور نضاالتهم السياسية والفكرية. فإذا عرفنا ذلك أمكننا القول بأن في 
بعض الحديث عن هذا الموضوع من وجهة نظر النصوص الشــرعية ما يكفي لتجسيد العالقة بينها 
وبين حماية البيئة، وفي هذا السياق يمكننا التأكيد على اهتمام النصوص الشرعية بموضوع الزراعة 

والتشجير، ومن دالئل ذلك:
أن النصوص الشرعية قد اشــتملت على العديد من أسماء األشجار والثمار والنباتات، كالنخيل  ـ  1

ـ (حديقة القرآن الكريم)  ا يجســد ذلك ما يســمى ب واألعناب والزيتون والتين... إلخ. ولعل ِمم
تلك الفكرة التي صممت في أساســها إلبراز ما اشــتملت عليه النصوص الشــرعية من أشجار 
وزروع، وهي بالمناسبة فكرة جميلة ورائعة تلفت إلى اهتمام النصوص الشرعية بعملية التشجير، 
وقــد بدأ تنفيذها فــي دولة قطر، ومــن المحتمل تعميمها فــي بقية الدول اإلســالمية كما هو 

مفترض؛ لما في ذلك من تعظيم لالّتصال والتواصل بثقافة النص الشرعي في هذا المجال.
والنصوص الشــرعية تظهر النباتات كآيــة من آيات اهللا ونعمة من نعمــه، قال تعالى: ﴿ f  ـ  2

 w v u t s r q p o n m l k j i h g
z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ © 
 Y X W ﴿ :[األنعــام: 99]، وقال تعالى ﴾ μ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª
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 ﴾ g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z

[النحــل: 11]، وآيات أخرى كثيرة تكررت في ســور القــرآن الكريم تؤكد أهميتهــا. وقد تبين لنا 
أهمية هذا التوصيف وما يفرضه من مفاهيم أساسية في تعزيز حمايتها.

ومع أن في مجرد ذكرها ضمن نصوص القرآن الكريم ما يكفي لالهتمام بها من قبل اإلنســان  ـ  3
المســلم، إّال أن النصوص ـ أيضاً ـ خاطبت المصلحة في النفســية البشــرية، لتحرك الدوافع 
الفطرية وتوجهها نحو االهتمام بزراعة األرض وتشــجيرها كما فــي قوله تعالى: ﴿ ¨ © 
 ❁ « ª © ¨ ❁ ¦ ¥ ¤ £ ﴿ :[األنعام: 99]، وقوله تعالى ﴾¯® ¬ « ª
 ❁ Â Á ❁ ¿ ¾ ❁ ¼ » ❁ ¹ ¸ ❁ µ ´ ³ ❁ ± ° ¯ ®

Æ Å Ä ﴾ [عبس: 24 - 32].
وكما في حديث إحياء األرض الموات وجعل ذلك ســبباً في التملك، كما أشــارت النصوص إلى 
فكرة الجمال التي تستهوي النفس وتهيئها للعمل بما يحميها ويثريها، وكل ذلك في سياقات اتصلت 
بتوحيد اهللا وقراءة عظمته من خالل ما تضفيه األشجار والنباتات ـ التي خلقها اهللا 8 ـ من جمال 
يمأل األرض كما يمأل الوجدان البشري ســعادة وبهجة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ \ [ ^ 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu  t  s
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥
 ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶
 \ [ Z Y  X W V U T S R Q ﴿ :[الحج: 5]، وقوله تعالى

[ ^ _ ` m l k j ih g f ed c b a ﴾ [النمل: 60].

ــنة المطهرة لتترجم هذه المكانة الكبيرة للنبات  وفي ظلّ هذه النصوص القرآنية انطلقت الس
واألشــجار، وذلك من خــالل الدعوة إلى الزراعــة والغرس والحــث على ذلك، فــي مصفوفة من 

النصوص الشرعية نذكر منها:
ما روي عن جابر ƒ أن النبّي ژ دخل على أم بشر األنصارية في نخل لها، فقال لها النبّي: أ ـ  

من غرس هذا النخل أمسلم؟ أم كافر؟ قالت: بل مسلم، فقال: «ال يغرس مسلم غرساً وال يزرع 
زرعاً فيأكل منه إنسان وال دابة وال شيء إال كانت له صدقة».

وعن رجل من أصحاب النبّي قال: سمعت رســول اهللا ژ بأذني هاتين يقول: «من نصب شجرة فصبر ب ـ  
على حفظها والقيام عليها حتى تثمر، فإن له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند اهللا 8 »(1).

مسند أحمد: 374/5.  (1)
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ومن ذلك ما ورد عن جابر قال: قال رســول اهللا ژ : «ما من مسلم يغرس غرساً إال كان ما ج ـ  
أُكل منه له صدقة، وما ســـرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل 
الطير فهو له صدقة، وال يرزأه أحد(1) إال كان له صدقة»(2). فالتشجير والزراعة بموجب هذا 
النــص كما هو مالحظ أمر مرغوب ومطلوب، حتى في الزمــن الذي قد يكون مظنة أن يتعرض 

المزروع فيه للسرقة أو األخذ واالنتقاص.
وهذا ما نفهمه ـ أيضاً ـ من نص آخر، وهو قوله ژ فيما رواه البخاري(3) وأحمد(4): «إن قامت 
الساعة وفي يد أحدكم فســـيلة فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها فليغرسها»، وليس هناك حّث 
وتحريض على الغرس والتشجير أقوى من هذا الحديث.. فالعمل هنا يؤدى لذات العمل؛ ألنه ضرب 
من العبادة والقيام بحق الخالفة هللا في األرض إلى آخر رمــق(5). وقد دعا النبّي ژ إلى التنافس 
في إحياء األرض والتشــجيع والمكافأة على ذلك، بقوله: «من أحيـــا أرضاً مواتاً فهي له». ودونما 

شك فإن التشجير والزراعة هو أحد أوجه هذا اإلحياء كما أكد ذلك أهل العلم.
وفي داللة أخرى علــى االهتمام بهــذا الموضوع، نجد أن النصوص الشــرعية لــم تبح اقتناء  ـ  4

الكالب إال لما يتعلق بالزراعة ونحوها، وهذا ما يفهم من قوله ژ : «من اقتنى كلباً لغير زرع 
أو ضرع نقص من عمله كل يوم قيراطاً».

كما يضاف إلى ذلك ما نلمسه في النصوص الشرعية من الحرص الكبير على حماية األشجار  ـ  5
وتعظيم فائدتها، من ظل وجمال ونظافة... وغير ذلك، إذ هي تجعل من مســاقط أثمارها أحد 
المالعن الثمانية كما أشار إلى ذلك جعفر بن أحمد بن عبد السالم في كتابه (نكت العبادات).

وكذلك تحريم االعتداء الجائر عليها، ومن ذلك قوله ژ : «من قطع شجرة سدر بغير حق...»،  ـ  6
ال بل روعيت حرمتها حتى في الظروف االستثنائية كحاالت الطوارئ والحروب ِإال لضرورة قصوى، 
وهذا واضح من نصــوص التوجيهات النبوية التي فهمها اآلل والصحابــة، فكان من بين وصاياهم 

للجند وقادته: «ال تقلعوا شجرًا...» «ال تحرقوا شجرًا» «تجنّبوا البساتين».
وبالمناســبة فإن مخالفة هذا البعد البيئي الذي تؤكده النصوص هو اليوم أحد أهم األســباب 
التي تقف وراء مشكلة التصحر ـ كأحد المشــكالت البيئية ذات التداعيات الخطيرة ـ والتي نجمت 
في األســاس كنتيجة طبيعية لالعتداء الجائر على األشــجار من احتطاب للغابــات ونحوها، ولذلك 

أي: ينتقصه ويأخذ منه.  (1)
مختصر صحيح مسلم: 249، برقم (978).  (2)

األدب المفرد: 479.  (3)
مسند أحمد: 183/3.  (4)

د. القرضاوي (رعاية البيئة في شريعة اإلسالم): 62 - 63، بتصرف.  (5)
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ـ (المحميات الطبيعيــة) وحتى هذه الفكــرة التي تعتبر  اتجــه العالم اليوم إلى فكــرة ما يســمى ب
متقدمة، نجد أن في نصوص الشرع ما يستوعبها، فقد روي أن النبّي ژ منع الصحابة من االحتطاب 

في مساحات معينة ومحددة حول المدينة حيث جعلها حرماً.

وتجدر اإلشــارة ِإلَى أن هذه النصوص الشــرعية وغيرها قد تحولت إلى وعــي بيئي، تمثل في 
ســلوك صحابة رسول اهللا ژ وفي ســلوك الصالحين من التابعين لهم بإحســان، كما عني الفقهاء 
والمفسرون بتكييف هذا الموضوع، حيث اعتبره القرطبي من فروض الكفاية التي يجب على الحاكم 
إلزام المســلمين بالقيام بهــا، وقد تجلّت العناية التشــريعية بهــذا الموضوع في كتابــات الفقهاء 

ـ (باب المزارعة) و (المساقاة)(1). وأقضيتهم، وذلك تحت أبواب معروفة ومعلومة ك

:áÄ«ÑdG  ájÉªëH  ¬àbÓYh  ¿Gƒ«ëdG  ≈dEG  ¿É°ùME’Gh  ΩÉªàg’G  :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

تمثل حماية الحيوان أحد المداخل المهمة للحديث عن عالقة النصوص الشرعية بحماية البيئة، 
باعتبــار أن الكائنات الحية مــن أهم المــوارد البيئية التي تتعــرض اليوم لمخاطــر حقيقية بفعل 
مشــكالت ومهددات البيئة، ونحن هنا نســتعرض بعض مالمح رؤية النص الشرعي نحو الحيوانات، 
ســواء تلك التي تمثل ثروة غذائية لإلنسان أو بقية الحيوانات التي يمثل كل فصيل منها نظاماً بيئياً 
مستقًال، أو أمة مســتقلة ـ بتعبير النص الشــرعي ـ تمثل حمايته ورعايته حماية للبيئة في توازناتها 

األيكلوجية الضرورية لحياة بيئية آمنة ومستقرة، وبإيجاز شديد يمكن التأكيد على ما يلي:
أن النصوص الشرعية تشــرع لحماية الحيوانات من كل ما يؤذيها أو يضرها، وذلك من خالل  ـ  1

ما غرسته في وعي اإلنسان المسلم وفي سلوكه من أنماط التعامل الراقية، فالحيوانات بموجب 
النصوص الشرعية تعتبر مظهرًا من مظاهر القدرة اإللهية، ومن شواهد حكمته وعظمته سبحانه 

كقوله تعالى: ﴿ z y x } | { ﴾ [الغاشية: 17].
كما أنها تمثل موضعاً للقســم اإللهي، وهذا دليل على عظمتها؛ إذ هي مشــمولة بقوله تعالى:  ـ  2

﴿ 2 3 4 5 ❁ 7 8 9 ﴾ [الحاقــة: 38، 39]، وقال تعالى: ﴿ f e ﴾ [العاديات: 1]، 
وهي الخيل بحســب المفســرين، والخيل حيوان من الحيوانات، وفي ذلك ما يظهر استحقاقها 

لالهتمام بها ابتداءً.
كما أن النصوص الشــرعية ترســخ هذا االســتحقاق من خالل إشــارتها إلى جملة من األبعاد  ـ  3

المهمة، كالبعد الغذائي الذي نلمســه في قولــه تعالى: ﴿ » ¬ ® ¯ ° 

راجع: كتاب (المساقاة) لألستاذ أفلح بن حمد الخليلي.  (1)
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¿ Á À ﴾ [النحــل: 14]، أو البعــد الجمالي الذي نجده فــي قوله تعالى: 

﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ μ « ﴾ [النحل: 6]، وجميعها أبعاد تستحق من اإلنسان كلّ 
أشكال الحماية واالهتمام.

وقد جاءت النصوص الشرعية بالشكل الذي يهيئ النفس المسلمة لتقبل كلّ تشريعات الحماية  ـ  4
لهذا المورد البيئي الهام، إذ هي تجعل من معاني اإلحسان والرفق والرحمة في تعامل اإلنسان 
مع الحيوان، عالمات فارقة بين المؤمن والكافر، وفي هذا يقول الرســول ژ وقد رأى جنازة: 
«مستريح ومستراح منه». قالوا: ما المستريح وما المستراح منه يا رسول اهللا؟ قال: «المؤمن 

يستريح بموته من عناء الدنيا، والفاجر مستراح منه الشجر والحجر والدواب».
كما أن النصوص تجعل من الرحمة بها شرطاً في اســتحقاق الرحمة اإللهية وهذا ما نجده في  ـ  5

هذا النص النبوي: «ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء».
وفــي رواية عن ابن عباس أن النبّي ژ مر على حماٍر قد وســم في وجهــه، فقال: «لعن اهللا  ـ  6

الذي وســـمه». واللعن في هذا النص يعني أن اإلســاءة إلــى الحيوان قد تقتــرب من معنى 
الكبيرة باعتبار أن اللعن من عالمات الكبيرة كما أشرنا سابقاً.

وشــرعت النصوص ضرورة االهتمام بغذائها ونظافة هذا الغــذاء، وخصوصاً لكل ما يؤكل  ـ  7
لحمه، ولذلك كان عدم نظافة الغــذاء علة في تحريم لحوم الجاللــة وألبانها ـ كما مر 
معنا في مبحث الحماية مــن التلوث ـ ونضيف هنا بأن موضوع غذائها يدخل كعلة ـ أيضاً ـ 
فــي تقييد تصرف اإلنســان فيما قد يملك كالمــاء ـ على اختالف في ملكيتــه(1) ـ كما في 
قولــه ژ : «ال يمنع الماء ليمنع به الكأل» والكأل مصدر غذاء بالنســبة لكثير من أنواع 

الحيوان كما هو معلوم.
كما شــّرعت النصوص حماية الحيوانات من المرض، وهو ما نلمسه في قوله ژ : «ال يوردن  ـ  8

ممرض على مصّح» ومن مظاهر االهتمام بصحتها ونظافتها نفســها، ما سبق وأن أشرنا إليه 
من الحديث المروي عن اإلمام زيد في (مجموعه).

كما نهى الشــرع الحنيف عن إهمــال الحيوانات في نصوص متعددة، حيــث ال يجوز أن تموت  ـ  9
تحت طائلة اإلهمال، ولذلك حرمــت المنخنقة والموقوذة والمترديــة والنطيحة بنص القرآن 
العظيم، وكأن هذا التحريم قد جاء عقوبة لإلهمال الذي جعلها تموت على هذه الطريقة، أي: 

انظر: أفلح الخليلي (المساقاة).  (1)
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أنه ال يجوز أن تترك الحيوانات دون رعاية ودونما حماية فتختنق أو تتردى من شاهق أو تموت 
بفعــل تركها تتعارك فيما بينهــا أو دفعها إلى ذلك، وقد ورد في الحديــث النبوي الذي رواه 

اإلمام الهادي: «ملعون من أغرى بين البهائم».
كما أن من النصوص ما جعل في إهمالها والعجز عن تعليفها سبباً في إسقاط ملكيتها وتملكها  ـ  10

ممن يقدر على ذلك.
وهذه النصوص وغيرها تعتبر المســتند الشــرعي لكثير من التشــريعات العملية ذات العالقة 
بحماية الحيوان، ومن ذلك ما أمر به اإلمام علي ƒ من إنشــاء أماكن خاصــة للعناية واالهتمام 
بالحيوانات الســائبة، وعندما رأى اإلمام علي ƒ ثالثة راكبين علــى بغلة اعترضهم وقال لثالثهم: 
«انزل، فإنّ رســول اهللا لعن الثالث». وفيما رواه الســيوطي: أن عمرًا ضرب حّماالً شقّ على بعيره، 
وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد والته: «بلغني أن إبًال حماالت يحملونها ألف رطل فال يبلغني 

أنك تسمح ِبما فوق الستمائة رطل».
ولذلك أفتى الفقهاء والعلماء باإلجماع بتحريم اإلســاءة إلى الحيــوان أو العبث به، واعتبروها 
من المعاصي التي توجــب التوبة(1)، بل قيل: إنه ال يقضى على المالك بتــرك ذلك، أو يؤمر بتقوى 
اهللا فقط؛ ألن في اإلساءة إليها وزر كما في اإلحسان إليها أجر، والوزر منكر، والمنكر يجب تغييره 
وهو ما أشــار إليه ابن عرفة بقولــه: «ولو كان الناس يزجــرون بقول اإلمام لهــم: اتقوا اهللا، لما 

شرعت الحدود والتعازير».

٭ ٭ ٭

¢ùeÉîdG  åëÑªdG
á«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG  ¬°VôØJ  Ée  ø«H  áeAÓªdGh  ΩÉé°ùf’G

É¡JÉÑ∏£àeh  áÄ«ÑdG  ájÉªM  ø«Hh  ∞«dÉμJh  ÇOÉÑe  øe

ونورد هنا نماذج من المفاهيــم والمبادئ، وكذا نماذج من التكاليــف التي فرضتها النصوص 
الشرعية إلبراز عنصر المالئمة بين ما تفرضه النصوص الشرعية من جهة وحماية البيئة ومتطلباتها 

من جهة أخرى، وهو ما نعرضه في المطلبين التاليين:

راجع كتاب (الفتاوى) للعالمة العجري: 515.  (1)
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1 ـ السالم وحماية البيئة:
أكدت النصوص الشــرعية الدعوة إلى الســالم من جهة الوجود، من خــالل الدعوة إلى مصفوفة 
واسعة من قيم المحبة والحرية والتواصل والتباذل والتكافل والتراحم بما يحقق هذا المبدأ في نصوص 
شــرعية كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨© ª » ¬ ® ﴾ [البقــرة: 208]، وقوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 

 = <; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - ,+ * )
<? @ C B A ﴾ [الحجــرات: 12]، وقوله تعالــى: ﴿ | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§¨ © ª » ¬ ﴾ [الشورى: 40]، ويقول رسول اهللا ژ : «أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم»؟ 

قالوا: بلى يا رسول اهللا، قال: «أفشوا السالم بينكم وتواصلوا وتباذلوا...».
وكما في حديث سلمان وغيره من األحاديث التي رغبت ودعت إلى كل ما يرسخ هذا المبدأ ونهت 
عن كافة األسباب التي تزعزع أركان السالم، وعّظمت من هذا المبدأ بحيث جعلته حاضرًا على الدوام 
في مجال العبادات والمعامالت، فكلمة (الســالم) جعلتها آداب النصوص الشــرعية تحية المســلمين 
يرددونها في جميع لقاءاتهم إذا التقوا، وفي حاالت وداعهم إذا افترقوا، وفي مراسالتهم إذا تخاطبوا، 
وحتى فــي عباداتهم فهم يختتمــون صلواتهم الخمس في الليــل والنهار بهذه الكلمــة، بل وهي ذاتها 
تحيتهم في الجنة ﴿ u t s rq p o n ﴾ [الرعــد: 24]، وتحية المالئكة واألنبياء: ﴿ ¥ 

¦ § ¨ © µ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬« ª ¶ ﴾ [هود: 69].
وعلى كلّ فالنصوص الشــرعية الكثيرة ترسخ مبدأ الســالم، وهي بذلك تحقق الكثير بالنسبة 
لحماية البيئة، إذ أنّ الواقع قد أثبت خطورة الحروب على البيئة وعلى ممارســة الحماية بشــأنها، 
وخصوصاً في عصرنا الذي تطور فيه كل ما يتصل بالحرب من عدة وعتاد وأسلحة، فقد ُعرف اليوم 
ما يســمى باألســلحة (البيولوجية) و (النووية) و (الفوســفورية) وغيرها من األســلحة التي يتنافس 
ـ (أسلحة الدمار الشامل)، وما  المصنعون في تطويرها، وجعلها ذات قوة تدميرية أكبر فيما يســمى ب
يسمى بحروب (األرض المحروقة) ودونما شــك فإن تصنيع هذه األسلحة، فضًال عن استعمالها، هو 
مما يجافي شــعار (حماية البيئة)، وهذا أمر تثبته البحوث البيئية، وتصدقه شــواهد الواقع إذ تعود 

نسبة كبيرة من تلوث البيئة إلى مصانع هذه األسلحة وإلى استعمالها.
وعلى ســبيل المثال: فإن حادثة المفاعل النووي في (تشــرنوبل) قد اعتبرت كارثة بيئية حقيقية، 
فالنظــام البيئي يحتاج إلى حوالي خمســين عاماً إلعادة اتزانه جّراء هذه الكارثة وحدها كما تشــير 

ـ (هيروشيما) و (نقزاكي) في حرب الوالية المتحدة األمريكية على فيتنام. الدراسات ومثلها ما حصل ب
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وكذا ما تعانيه مياه شــّط العرب من تلوثات خطيرة على صّحة اإلنسان والحيوان والنبات وذلك 
في حرب العراق األخيرة، ومن قبلها مياه الخليج العربي في حرب الخليج الثانية، وما نجم عنها أيضاً 
لإلنسان والبيئة في جانبها الطبيعي وفي جانبها الصناعي أو المشيد من أضرار وأخطار، ولذلك فإن 
الحروب في شــكلها الذي فرضتــه قيم الحضارة الحديثة يكشــف عن حجم االنحــراف الذي أصاب 
الفطرة اإلنســانية في ظل هذه الحضارة، كنتيجة طبيعية لتهميش ما هو ديني، ومنها شريعة اإلسالم 

في نصوصها وفي مقاصدها، فالبعد البيئي واألخالقي غائب في معظم حروب العالم اليوم.
في حين نجد أن نصوص الشــريعة المحمدية ما تزال تتردد لتذكــر العالم األجمع بهذا البعد 
الغائب من خــالل وصايا الرســول األكرم في حالــة الحرب: «ال تقتلــوا طفًال أو امرأة أو شــيخاً 
وال تهدموا منزالً وال تقطعوا شجرًا...»، في وقت لم تكن آلة الحرب بهذا الشكل المدمر، فما عساه 
يدمر ســيف أو رمح أو حتى منجنيق فــي مقابل ما تدمره الدبابــة والجرافة والطيــارة والصاروخ 
والفوسفور، وليس لذلك من تفسير سوى الحرص الشــديد على حماية البيئة والمبالغة في صونها 

من أدنى ما قد يؤذيها أو يضرها.
وهنا يمكننا القول بأن النصوص الشــرعية تعزز الحماية البيئيــة وتعمق مفاهيمها، وذلك من 
خالل ما تكتنزه من إمكانات هائلة في تقرير مبدأ الســالم الذي هو مما يخدم قطعاً حماية البيئة 

ويالئم متطلباتها.

2 ـ العدل واإلحسان وحماية البيئة:
تفرض النصوص الشــرعية مبدأ (العدل واإلحسان) في كل شــيء، وتمضي بقية التكاليف التي 
تفرضها النصوص لتطبع ســلوك اإلنســان المؤمن بخصائص هذا المبدأ ـ ودونما شــك ـ فإن العدل 
واإلحسان مبدأ وثيق الصلة بحماية البيئة من جهة الوجود، كما تحّرم النصوص وتجّرم الظلم، وهي 
 S R Q P O N M L K ﴿ :بذلك تصونها من جهة العدم، قــال تعالى
 y x ﴿ :[النحل: 90]، وقال تعالى ﴾ [ Z Y XW V U T
 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z
̧ ﴾ [المائــدة: 8]، والنصــوص الشــرعية عندما   ¶ μ ´ ³ ²± ° ¯® ¬
تقرر العدل وتفرض مقتضياته إنما تضع أساســاً كبيرًا لحياة كريمة وسعيدة ومستقرة يصان فيها كل 

شيء، ويجري فيها كل شيء وفق نظامه المتقن والموزون.

ومن ذلك ال شــك البيئــة وأنظمتها التي تتحقق لهــا بالفعل الحماية القصــوى في ظل العدل 
وسيادة قيمه، ذلك أن الظلم من وجهة نظر النصوص الشرعية واحدًا من أخطر المحاضن المدمرة 
لإلنسان والبيئة معاً وأحد األسباب التي تعيق محاوالت اإلصالح بما في ذلك حماية البيئة باعتبارها 
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 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿ :محاولــة من هــذه المحاوالت، قــال تعالــى
« ﴾ [الكهــف: 59]، وقــال تعالــى: ﴿ z y } | {~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ﴾ [النمــل: 52]، وقــال تعالــى: ﴿ 6 7 8 9 : ; > = < ? @ 
M L K J I H GF E D C B A ﴾ [آل عمــران: 117]، 
 ~ } | { zy x w vu t s r q p  ﴿ :وقال تعالى
 ﴾ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :ے ¡ ¢ ﴾ [يونس: 23]، وقال تعالى
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ [هود: 117]، وقال تعالى: ﴿ ~ ے
¬ ®¯ ° ± ² ³ ﴾ [القصص: 4]. وهكذا فإن فســاد البيئــة ـ من وجهة نظر النصوص ـ 

مقرون على الدوام بالظلم والعلو في األرض، ومن هنا ندرك أهمية ما تقرره النصوص بهذا الخصوص.

3 ـ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية البيئة:
 X ﴿ :المعروف لغة: كالعرف، وهو مــا تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليــه، وقوله تعالى
 m  l  k  ji  h  g  f ed  c  b  a  ` _  ^ ] \ [ Z  Y
w v u t s r q po n ﴾ [لقمان: 15]، أي مصاحباً معروفاً، قال الزجاج: 
«المعروف هنا ما يستحســن من األفعال»(1). والمنكر من األمر خالف المعروف، وكل ما قبحه الشرع 
وحرمــه وكرهه فهو منكــر، والنكير واإلنــكار تغيير المنكــر(2) واألمر بالمعروف: يعني اإلرشــاد إلى 
المراشــد المنجية، والنهي عن المنكر: الزجر عما ال يالئم الشــريعة، وقيل: األمــر بالمعروف: هو 

الداللة على الخير، والنهي عن المنكر: هو المنع عن الشر(3).
ومن خالل هذا التعريف يصبح (مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أحد المداخل المهمة 
التي يمكن االعتماد عليها في تجســير العالقة بين النصوص الشــرعية و (حمايــة البيئة) ذلك أن 
حماية البيئة هي مما ينطبق عليها وصف الداللة على الخير والمنع عن الشــر، وإذًا فممارسة هذه 
الحماية إنما تتجلى كأحد المظاهر العملية لهذا المبدأ العظيم، وبالتالي فهي مشــمولة بالنصوص 

الواردة في موضوع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وباستصحاب هذا التكييف والعودة إلى النصوص نجد أنها تجعل من حماية البيئة كمظهر من 
مظاهر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريقاً إلى الفــالح في الدنيا واآلخرة، وعلة للخيرية 
في أمة اإلســالم، ومهمة أساسية من مهام الرســل واألنبياء وكل من يتأســى بهم من الصالحين 

الصحاح للجوهري: 837/2.  (1)
لسان العرب: 232/5 - 233، بتصرف.  (2)

التعريفات للجرجاني: 37.  (3)
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والمجاهدين وذوي العزم، كمــا أنها بموجب النصوص تصبح مرتبطة بــكل صفات المدح اإللهي 
وبكل معاني الرحمة والبشرى، وهذا ما نلمســه في كثير من النصوص الشرعية التي شرعت هذا 
 qp o n m l k j i h g f  :المبــدأ، ومنهــا قولــه تعالــى
 4  3  2  1  0  /  . ﴿ وقولــه:  [آل عمــران: 104]،   ﴾ q  s  r
5 6 7 8 9﴾ [آل عمــران: 110]، وقولــه: ﴿ ® ¯ ° ± 
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ﴾ [آل عمران: 114]، 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 ﴾ K  J  I  H  G  F  E ﴿ وقولــه:  [األعــراف: 157]،   ﴾a  `  _  ^
 "  ! ﴿ وقولــه:  [التوبــة: 71]،   ﴾ b  a ﴿ وقولــه:  [األعــراف: 199]، 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #
 Y X W V U T ﴿ :0 1 ﴾ [التوبــة: 112]، وقوله /. - ,

e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z ﴾ [الحج: 41].
وإلى جانب هذه النصوص القرآنية وردت العشرات من النصوص النبوية التي تقرر هذا المبدأ 
وتحث عليه، وتحذر من مغبة تعطيله، ومن ذلك قوله ژ : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه وذلك أضعف اإليمان»، وقوله ژ : «لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر أو ليســـلطن اهللا عليكم شـــراركم ثم يدعو خياركم فال يستجاب لهم»، وورد 
الحديث بلفــظ آخر عن حذيفة بن اليماني عن النبّي ژ : «والذي نفســـي بيده لتأمرن بالمعروف 

ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقاباً منه ثُم تدعونه فال يستجاب لكم».
وقد فهم الســلف الصالح بأن كلّ ما يضر بالبيئة من إنسان أو حيوان أو نبات فهو منكر يجب 
تغييره، وهو ما نجده في تقنيناتهم لواجبات المحتسب فيما يعرف بكتب الحسبة، وعلى سبيل المثال 
فــإن المنع من التلوث واجب في حق المحتســب، وفي هذا يقول اإلمــام الناصر األطروش: «ويجب 

عليه أن ال يدع أحدًا يلوث الماء كأن يبول فيه أو يصب فيه النفايات أو شيئاً من القذارة»(1).
وكذلك كاألمــر بإخفاء الميازيب الظاهرة، وإغالق مجاري األوســاخ ومخارجها التي تخرج من 
البيوت إلى الطرقــات أو األماكن العامة أو موارد المياه، وإزاحة الطين والوحل الذي قد يتجمع في 

األسواق أثناء نزول األمطار أو ما شابه ذلك من ترسب الثلوج أو انتشار الغبار(2).

االحتساب: 49.  (1)
د. عبد الهادي الفارسي (دور المحتسب في السوق) ـ (رسالة التقريب) العدد (5) ص 132، بتصرف.  (2)
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وفي كلّ ذلك ما يؤصل لحماية البيئة كوجه من أوجه األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ هي 
مشمولة كما رأينا بنصوصه الشــرعية، ســواء من حيث الحكم أو من حيث الوصف أو األثر، فهي من 

حيث الحكم واجبة شرعاً، وهي من حيث الوصف واألثر طريق إلى الفالح والخير ومرضاة هللا 8 .
وعلى هذا فالنصوص الشرعية ـ بهذا الخصوص ـ تشــجع كلما يتطلبه مفهوم حماية البيئة من 
إنشــاء الجمعيات والمنظمات ومن حركات االحتجاج ضد االعتداءات على البيئة وتتالءم مع كل هذه 

المتطلبات، باعتبارها ضرباً من ضروب االحتساب، أو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

:áÄ«ÑdG  ájÉªëH  É¡àbÓYh  á«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG  É¡à°Vôa  »àdG  ∞«dÉμàdG  øe  êPÉªf  :»fÉãdG  Ö∏£ªdG

1 ـ الصالة:
ركن من أركان اإلسالم وهي وإن كانت فريضة تعبدية بحسب تصنيفات علماء األصول لألحكام أو 
التكاليف إلى عبــادات ومعامالت، إال أنها ذات وظيفة عملية تمتد آثارها إلى جانب المعاملة والتعامل 
 ¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :بنّص القرآن فــي قوله تعالــى
¸ Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ »º ¹ ﴾ [العنبكوت: 45]، و (المنكر) لفظة عامة 
يدخل تحتها كل أنواع المعاصي، ومنها االعتداء على البيئة بما يؤذي أنظمتها األيكلوجية، فعلى ســبيل 
المثال: عــدم الرفق بالحيوان معصية، وتلويث المياه معصية واســتنزافها على وجه اإلســراف معصية 
والمسلم من خالل هذه الفريضة مطالب بتجنب مثل هذه المعاصي وفي ذلك كل المالئمة لما يتطلبه 
مفهوم حماية البيئة كما أن الخشوع من مقتضيات الصالة ولكونها من العبادات المستمرة فإنها تسهم 
في تطبيع اإلنسان بصفات الهدوء والســكينة والوقار، وفي هذا أيضاً ما يالئم متطلبات حماية البيئة 

من التلوث السمعي.

2 ـ الوضوء:
ركن من أركان الصالة لقول رســول اهللا ژ : «ال صالة إال بطهور»، وعلى هذا األساس وجب 
أن يكون الماء طاهرًا، أي نظيفاً وغير ملوث أو مدنّس، وقــد حددت النصوص معايير طهارة الماء، 
وعّرفته بأنه: «المــاء الذي لم يتغير طعمه أو لونــه أو ريحه»، ويتصل بذلك النهي عن اإلســراف 

بالماء فيما أُِثَر عن النبي قوالً وفعًال كما تقدم، وكل هذه أبعاد بيئية اتصلت بهذه الفريضة.

3 ـ الزكاة:
ا يراعي بعض متطلبات  أ ـ وهذا التكليف نالحظ أن النصوص الشرعية قد فرضته بشكل هو ِمم
حماية البيئة، حيث يســهم بشــكل أساســي في معالجة مشــكلة الفقر، إذ الفقراء أحد المصارف 
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 y x w v u t s r q ﴿ :الشــرعية؛ لقولــه تعالــى
z } | { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ ©... ﴾ [التوبة: 60]، 
ومع كونها قد تبدو ـ أي مشكلة الفقر ـ مستقلة عن الموضوع، باعتبار تاريخيتها السابقة على ظهور 
المشــكالت البيئية بمفهومها الحديث، إال أنهــا اليوم تزداد تفاقماً بفعــل االختالالت البيئية، حيث 
تتموضع كواحدة من أبرز تداعيات الكوارث البيئية. ولذلك فإن قضية مناهضة الفقر ودعم الشعوب 
الفقيرة ورصد الموازنات لهذا الغرض هي اليوم قضية محورية ومتطلب أساســي في أدبيات (حماية 
البيئة) بمفهومها المعاصر، وقضية مناهضة الفقر بالنســبة للنصوص الشــرعية ال تستند فقط إلى 
هذا التكليف؛ ألن هناك نصوص شرعية أخرى حثت على هذا الموضوع ورغبت كثيرًا في قضاء حاجة 

المحتاج، وفي نجدة الملهوف، وإغاثة المنكوب في منظومة أخالقية واسعة.
 r q ﴿ ب ـ ويضاف إلى ســهم المصرف الســابق ســهم آخر بموجب النص القرآني
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ﴾ [التوبة: 60].

ونشــير هنا إلى أن الفقهاء قد اختلفوا في تحديد المصرف الشــرعي لهذا السهم، فمنهم من 
خصصه في الغازي المحتاج كما هو الحال بالنســبة ألبي حنيفة، ومنهم مــن أدرج فيه اإلعانة على 
طلب العلم كما ذكره الذهبي في (أعالم النبالء) أثناء الكالم عن ســيرة عبد اهللا بن المبارك عن 
الفتح بن زخرف، أما عن أكثر الفقهاء فإنه يختص بالغازي غنياً كان أو فقيرًا، ومع ذلك فقد قيل: 
بأنه لفظ عــام، وبالتالي ال يجوز قصره على نوع خاص، بل يدخل فيه جميع وجوه الخير، نقل ذلك 

القفال عن بعض الفقهاء وإليه مال الكاساني، وهذا هو األرجح عند التأمل كما ال يخفى.
ودونما شّك فإنّ حماية البيئة من أوجه وجوه الخير إذا ما نظرنا إلى خطورة المشكالت واألضرار 
التي يتصدى لها هذا المفهــوم، باعتباره يخدم جوهر المصلحة العامة، وقد حكى القاضي عياض عن 
بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة بكامل أسهمها في المصالح العامة، وبه قال السيد رشيد الرضا.

وعلى العموم فالمسألة ترتبط باالجتهاد في تطبيق النص وليس في النص ذاته، ويبقى االستناد 
إلى عمومية اللفظ بالنســبة لسهم ﴿ | { ~ ﴾ هو األصلح، وصرف هذا السهم في حماية 

ا تجيزه النصوص، بل وقد تفرضه عند التأمل. البيئة هو ِمم
ج ـ كما الحظ البعض أن تنمية الثروة الحيوانية قد روعيت في تحديد أنصبة الزكاة من خالل 
توحيد النصاب لما بين الحدين األدنى واألعلى، ومع أن هناك من يقول بعدم اضطرادها كعلة(1)، إال 

د. القرضاوي (فقه الزكاة): ص 205.  (1)
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أنه يمكن القول بأن العلة قد اشــتملت على مراعاتها لتنمية الثروة الحيوانية، أو أن النص ذاته قد 
استوعب إمكانية العمل على تنمية وتكثير هذا المورد،

د ـ ومن المالحظ أنّ النصوص الشرعية قد أسقطت الزكاة عن المعلوفة وجعلتها في السائمة، 
وفي ذلك نوع من الحماية للمراعي الخضراء، والتشــجيع في نفــس الوقت على الزراعة والتخضير 
األمــر الذي يعود بالفائــدة البيئية كما مر معنا، والغــرض من كل ما ذكرنا هنا هــو بيان أن هذا 

ا يتالءم تماماً مع حماية البيئة. التكليف الذي فرضته النصوص الشرعية ِمم

4 ـ الصوم:
جاء فــي دليل فرضه قولــه تعالــى: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
> = < ? @ ﴾ [البقــرة: 183]، وجــاء فــي فضله والترغيب فيــه من النصوص 
الشــرعية ما جعله ركناً من أركان اإلسالم، وما يهمنا هنا هو الكشف عن البعد البيئي المتعلق 

بهذا التكليف، فقد جعلته النصوص طريقاً إلى التقوى، بدليل قوله: ﴿ ? @ ﴾.
والتقوى هنا ليست صفة نظرية أو لفظية، وإنما هي سلوك وتعامل مطبوع بأخالق الشريعة، 
وهكذا ســلوك هو مما يســتوعب متطلبات حماية البيئة من الزهد والورع ومن الرفق واإلحسان 
وتجنب اإلسراف، ومع أن فوائد الصوم وأهدافه والدروس المستفادة منه كثيرة، إال أننا نكتفي 
باإلشــارة إلى ثمرة من ثمار التقوى التي يفترض أن تحققها هــذه الفريضة، وذلك من خالل 
التوقف عند صفــة من أوصاف المتقين، وهي صفة اإلنفاق أو االســتعداد الدائم لإلنفاق، كما 
جاء في تفســير اآلية التي عرفت المتقين ﴿ )( * + ❁ - . / 0 1 2 

3 4 ﴾ [البقرة: 2، 3].
وإذا ما جئنا لتكييف حماية البيئة ســنجد أنها من أوجه أبــواب الخير التي يمكن اإلنفاق 
ا يخــدم متطلبات حماية  فيها، وهذا االســتعداد لإلنفاق كانعكاس عملي لصفــة التقوى هو ِمم
البيئة، ويهيئ األرضية للتفاعل مع قضاياها، ســواء من الناحية النفســية أو االجتماعية أو من 
الناحية العملية، وصوالً إلى تمويل مشــاريعها، خاصة وأن هذه المشاريع باهظة التكاليف كما 
تقرره الدراســات والتقارير ـ فيما أشرنا إليه سابقاً ـ ومن ثم فهي تحتاج إلى وقفة في مستوى 

وقفة المتقين.

5 ـ مالئمة النصوص الشرعية لفكرة صداقة البيئة:
والنصوص الشــرعية تؤصل لفكــرة صداقة أو أصدقــاء البيئة، وهو تأصيل لمشــاعر الفطرة 

اإلنسانية تجاه المكان والشجر والحيوان والطير، وذلك من خالل اآلتي:



الفقه الحضاري، فقه العمران858 أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية 

خصائص المثلية في الخلق وفي العبادة هللا 8 ، قال تعالى: ﴿ J I H G F E D C  ـ  1
Z Y X W VU T S R Q P ON M L K ﴾ [األنعام: 38]، وقال تعالى: 

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿
 i h g f ed c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y XW V U T

 o n m l k j ih g f e d c b ﴿ :[الحج: 18]، وقال تعالى ﴾ j
x w v u ts r q p ﴾ [اإلسراء: 44].

ثنا النصــوص عن االســتئناس بالبيئة، وعلى ســبيل المثال فقــد كان النبّي ژ  وكذلــك ُتحد
يســتأنس لصهيل الخيل، وربما سأل عن الخيل أو غير ذلك إذا فقده، فلقد روي أن رجًال من خرش 
كان مع رسول اهللا ژ وكان مع الخرشي فرس، وكان رسول اهللا ژ يستأنس إلى صهيله، فلما فقده 

بعث إليه النبّي ژ فقال: «ما فعل فرسك»؟(1).
ونجد ما يعّزز هذه الفكرة في كون النصوص الشــرعية تنقل لنا تعامالت النبّي ژ مع البيئة 
كما لو كان لها مشاعر وأحاسيس، وهو ما نجده فيما روي عنه من قوله ژ مخاطباً فرسه وقد نزل 
ا عــاد إلى المدينة في  نأتيك»(2). وها هو النبّي ژ لَم عنه: «قم بارك اهللا فيك حتى نصّلي ُثـــم
غزوة تبوك وقد أشــرف على المدينة والح له جبل أُُحْد يقول: «هـــذه طابة، وهذا أُُحْد جبل يحبنا 

ونحبه».
قال القرضاوي: «هذا مع أن هذا الجبل وقعت بجواره غزوة أُُحد التي استشــهد فيها سبعون من 
المسلمين وعلى رأسهم عمه حمزة بن عبد المطلب أسد اهللا وأســد رسوله، وربما لو كان أحد غيره 
لتشــاءم من هذا الجبل، ولكنه عبر عن عاطفته بهذه الجملة الرائعة يحبنا ونحبه، فكأنما جعل من 

الجبل كائناً حياً عاقًال له قلب يحس ويحب»(3).
وربما وجه النبّي ژ أصحابه لالســتئناس وتبديد الوحشة بعنصر من عناصر البيئة، فقد ذكر  ـ  2

القطب الراواندي في (لّب اللباب) عن اإلمام علي  3 ، أَنه قال لرســول اهللا ژ : يا رســول 
اهللا، إني أســتوحش في بيتي، فقــال: «اتخذ زوجين من الحمام»، وفي لفظ آخر: «فلو اتخذت 

زوجاً من حمام فآنسك وأصبت من فروخه».
وفي نصوص أخرى كثيرة نجد أن النبّي ژ كان يغضب ممن يحيد في تعامله مع البيئة بما تمثله  ـ  3

من مكونات عن معاني الرفق واللين، كما في حديث عائشــة وقد رآهــا النبّي ژ تضرب جملها 

الحديث.. مسند اإلمام علي: 42/10، برقم (10462).  (1)

الحديث.. مسند اإلمام علي: 42/10، برقم (10463).  (2)
د. القرضاوي، مرجع سابق: ص 31.  (3)
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بعنف وغيرها من المعاني التي تســتوعب فكرة الصداقة البيئية كفكرة يعتبرها المهتمون بالبيئة 
من األفكار المتقدمة، فكل النصوص الشــرعية جاءت لتبني العالقة بين اإلنســان والبيئة كما لو 
كانت عالقة الصديق مع صديقه، وقد انبثقت بفضل هذه النصوص ثقافة إســالمية أصيلة حولت 
ا يجســد ذلك ما نراه في أغراض الوقف اإلسالمي  هذه الفكرة إلى ســلوك وممارســة، ولعل ِمم
التي تعكس حضارية هذه النصوص وإشــعاعاتها اإلنســانية على األرض، فمنها ما ُخصص للطير 
والحيوان والنظافة والزراعة والعلــم والصحة والطب بنوعيه البشــري والبيطري واإلنارة، وغير 
ذلك من أغراض ومحاسن الوقف(1) في داللة واضحة على أن المسلم قد استوعب معنى (الصداقة 
البيئيــة)، إذ هو من خالل الوقف وأغراضــه ال يريد لعالقته بالبيئة أن تنقطــع حتى بعد وفاته، 

وتلك من ِشيَم الوفاء التي تفرضها معاني الصداقة الحقة والنادرة في نفس الوقت.

٭ ٭ ٭
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وهكذا نَجد أن العالقة بين النصوص الشــرعية وحماية البيئة تتســم بالعمــق والمتانة، حيث 
تتراســل النصوص الشــرعية في آحادها وتتعاضد في جملتها لبلورة حماية بيئيــة فّعالة، وذلك من 
خالل ما تفرضه النصوص من مبادئ عامة ومن قواعد وأحكام وتكاليف وفروض سواء أكانت عينية 

أو كفائية، وهي في كل ذلك تحقق الحماية من جهتي الوجود والعدم أو اإليجاب والسلب.
إذ تجلــب مصلحة البيئة من خــالل األمر بهذه المصلحة وجوباً أو اســتحباباً وتدرأ المفســدة 
ا توصلت إليه  بالنهي عنها تحريماً أو كراهة، ويمكننا هنا أن نشــير باختصار شــديد إلــى جملة ِمم

الورقة أو حاولت إثباته من النتائج والتوصيات، ومنهـا:
تتموضع مشكالت البيئة كنتيجة طبيعية لما أصاب الفطرة البشرية من انحرافات بالغة في ظلّ  ـ  1

ما فرضته الحضارة الحديثة من قيم وسلوكيات مجافية لتعاليم النصوص الشرعية.
إن المنــاداة العالمية بحماية البيئة ومع كونها خطوة إيجابية على طريق العودة الحتمية إلى ما  ـ  2

هو حق إال أنها لن تحرز القدر المطلوب من الفاعلية وال المســتوى المأمول من النجاح ما لم 
يتّم إدراجها ضمن المفاهيم الدينية.

للمزيد حول أغــراض الوقف راجع بحثنا (فقه المقاصد وأثره على حركة اإلجتهاد والتقنين) ورقة عمل قدمت في (ندوة تطور   (1)
العلوم الفقهية في ُعمان) سنة 2008م.
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ا يعيد لشــريعة اإلســالم  ـ  3 إن تســليط الضوء علــى البعد البيئي في النصوص الشــرعية هو ِمم
اعتبارهــا وخصائصها الذاتيــة والمنهجية وإمكاناتهــا الحضارية المتميــزة وخصوصاً في ظل 
المنــاداة العالمية بحماية البيئة التــي تعتبر بمثابة الصرخة في وجــه االنحراف المعاصر عن 

رسالة هذه الشريعة في جميع أبعادها.
تســتمد حماية البيئة أهميتهــا وأصالتها كمفهــوم من خالل مكانــة وأهمية البيئــة ذاتها في  ـ  4

النصوص الشــرعية التــي تجعل من البيئة مســرحاً لممارســة وظائف العقل وعبــادة التفكر، 
ومصدرًا من مصادر أسمى المعارف وأقدس الغايات وهي معرفة اهللا واإليمان به.

إن النصوص الشــرعية تجعل مــن حماية البيئة مظهرًا مــن مظاهر اإليمان بــاهللا وضرباً من  ـ  5
ضروب الشــكر الواجب، ومظهرًا من مظاهر اإلحسان وصورة من صور األمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر.
إن النصوص الشــرعية تجعل مــن النهوض وعدم النهــوض بحماية البيئة عالمــات فارقة بين  ـ  6

سلوك المؤمن وسلوك الكافر والمنافق والفاسق والمفسد والمسرف والجاحد من جهة أخرى.
ا يكســب النصوص  ـ  7 إن تداخل البعد البيئي في النصوص الشــرعية مع أبعاد مهمة أخرى هو ِمم

الشرعية ميزة المالئمة الكاملة مع متطلبات الحماية الفاعلة للبيئة.
ــا ال ينحصر تحت باب فقهي معين وهو ما يســاعد الفقيه  ـ  8 إن علــل وجوب حماية البيئة هي ِمم

المسلم على الجزم باعتبارها مقصد من المقاصد الكلية للشريعة.
هذا وتوصــي الورقة: بتكثيف البحوث الشــرعية وتعميــق صالتها ِبمكنونــات الفقه الحضاري 
لشريعة اإلســالم، ومن ذلك موضوعات حماية البيئة التي تعتبر أحد المداخل األساسية لهذا النوع 

من الِفقه.
كما توصي الورقــة بضرورة مراعاة حماية البيئة كأحد االعتبارات الشــرعية المهمة التي يجب 

مراعاتها في عمل الفقيه والمجتهد.
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ــدًا بدين الحضارة والرقي، أشــهد أن  الحمــد هللا رّب العالميــن، الحمد هللا الذي بعث ُمحم
دًا عبد اهللا ورســوله، الذي أنقذ به الناس من شتات التفرق، إلى  ال إله إال اهللا، وأشــهد أن ُمحم
وحدة الصــف، ومن ظلمات الجهــل إلى نور العلــم والمعرفة، صلى اهللا عليه وعلــى آله وصحبه 

أجمعين؛ وبعد:
فإن الحضارة اإلسالمية، هي من أهم الحضارات التي عرفتها البشرية، فقد كانت مشعل النور 
الذي يضيء للناس دروبهم المظلمة، والميزان القسط الذي يعيش الناس به في عدل وتوازن، حتى 
شهد العالم بأســره لعظمتها، فال يكاد يخلو علم من علوم الدنيا اليوم إال والحضارة اإلسالمية لها 

أثر فيه.
ا تركوا التأسي برسولهم، وابتعدوا عن نهج ربهم، وتهاونوا في المحافظة  وإن المسلمين لَم
علــى تراثهم وحضارتهــم، وتملصوا من مبــادئ وأخالق دينهــم الحنيف، واشــتغلوا بالخالف 
المفضي إلــى التفرق؛ تداعت عليهم األمم مــن كل مكان، فأصبحوا كالقصعة التي يتقاســمها 
األكلة، فنهبت ثرواتهم، وسلبت حرياتهم، وقيدت هممهم، فغابت بذلك األمجاد، وضاعت بسببه 

الحضارة الرفيعة.
ولذلــك فإننا اآلن وفــي هذه الصفحــات القادمــة، نريد أن نتلمــس طريق العــودة إلى هذه 
الحضارة، وتبيين طرقها ووســائل نجاحها، من خالل هذا البحث الذي عنوانــه: «الفقه الحضاري 

الواقع والطموح».
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هذا.. وسوف أقّسم العمل في هذا البحث إلى فصلين، فالفصل األول: سأتحدث فيه عن مفهوم 
الفقه الحضاري، ونشــأته، وتطوره. أمــا الفصل الثاني: فســيكون الحديث فيه عــن وظيفة الفقه 

الحضاري وغايته، والعقبات التي تواجهه، ثّم أسباب النجاح.
وإني ألســأل المولى القدير أن يكتب لهذا العمل النجاح، وأن ييســر له الوصــول إلى الغاية 

المنشودة، واألمل المرجو.

٭ ٭ ٭
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لقد كان العرب قبل اإلســالم متنافرين متشــاحنين، ال يجتمعون علــى رأي، وال يتبعون منهجاً 
مرســوماً، فقد كان الواحد منهم، ينفذ قواه العقلية والعضلية في إيجــاد لقمة العيش، والدفاع عن 
دًا ژ ، فغير منهج حياتهم، ووّحد كلمتهم،  نفسه من شر النهب والسلب، فبعث اهللا تعالى فيهم ُمحم
فأشــغلوا عقولهــم، وأيقظوا همتهم، وأصبحــوا قوة واحدة تســير نحو بناء حضارة يشــهد لعظمتها 
التأريخ، ويعترف بفضلها القاصي والداني، حتى تفاخر الغرب يوماً بانتمائهم لهذه الحضارة ولو لم 

يكونوا من أبنائها.
«إن الدعــوة الدينية في اإلســالم لم تقــف عند حدود تدين اإلنســان، وتحقيــق عبوديته هللا 
بالشعائر المعبرة عن اإليمان القلبي...، َوِإنَما امتدت هذه الدعوة لتحقق ائتالف هذا اإلنسان باألمة، 
والمجتمع، والكون، فتوحدت في نفس هذا اإلنســان عوالم الغيب والشــهادة، وائتلفت فيها وتوازنت 
عالقة الفرد بالمجموع، والخاص بالعام، فتدينت الدنيا، مع بقائها دنيا، عندما صاغ اإلســالم نفس 
اإلنســان المســلم ووجدانه وعقله تلك الصياغــة التي ائتلفت فيهــا وتوازنت آيــات اهللا في الوحي 

السماوي بآياته في األنفس واآلفاق»(1).
ثُم بعد أن ابتعد المســلمون عن الحقيقة الجوهرية لهذا الدين، بدأت هذه الحضارة بالضعف 
والمــرض، حتى وقع الفأس علــى الرأس، فأصبحت تتداعــى عليها الذئاب الطامعــة من كلّ حدب 
وصوب، فهنا ترمى بتهمة اإلرهاب، وهناك توصف بالتعصب، ومنهم من جعلها أســاس المشــكالت، 

في فقه الحضارة اإلسالمية: د. محمد عمارة، ص 107، 108، مكتبة الشروق الدولية، ط2، 1427هـ/2007م.  (1)



أ. نبيل بن معيوف بن ظفير الغافري 863الفقه الحضاري الواقع والطموح

وموطن المصائب الكاســحات، هنا تغتصب ثرواتها، وهناك تدس لها ســموم المكر والخداع، حتى 
أصبح من أبنائها من تنكر لفضائلها، وبارزها مبارزة الفارس لعدوه.

ـ : «ليس عجباً أن يتحــّدى الباطل الحقّ،  مة الخليلي ـ حفظه اهللا  يقول ســماحة شــيخنا العال
َوِإنَما المحنة والمصيبة عندما يكــون للباطل أنصار بينما الحق ال أنصار لــه، وعندما يكون هناك 
صراع بين حق وباطل مع وجود أنصار للحق كوجود أنصار للباطل؛ فال ريب أن الحقّ هو الذي يزهق 
الباطل؛ ﴿ o n m l kj i h g f e d c b ﴾ [األنبياء: 18]، ذلك 

ألنّ الحقّ من عند اهللا وهو ناصره»(1). اهـ .
فهنا كان لزاماً على أهل الفهم، وواجباً على أصحاب العلم أن يبرزوا للدفاع عن مقدسات هذه 
األمة، وأن يعيدوا صياغتها، وأن يجيلوا النظر في القضايا المعاصرة، والمســائل المســتجدة، حتى 
يبرزوا ســماحة هذا الدين وعظمته، وأنه واســع لكل جديد، شــامل لما يصدر مــن مفيد، متجدد 

بطبيعته، موصوف بالوسطية والتوازن، صالح لكل زمان، ومناسب لكلّ مكان.
ففي جانب التسامح والرحمة، لم ُتعرف حضارة كحضارة اإلسالم في تسامحها وقبولها لآلخر، 
وليــس أدل على ذلك من وصايا رســول األمــة ژ وخلفائه األبــرار لقادتهم وأمرائهــم، فقد كان 
النبّي ژ إذا طرق قوماً لم يغز عليهم حتى يصبــح، وقد أمر بذلك قادته عند تجهيزهم للغزوات، 
وما ذلك إال رأفة بأهل المــكان المقصود، ويأمرهم بأن يناصحوهم بالدخول في اإلســالم قبل كل 
ا بعث يزيد بن أبي ســفيان إلى  لَم ƒ نــزال، وذلك إلقامة الحجة عليهم، وهــذا أبو بكر الصديق
الشــام على ربع من األرباع خرج أبو بكر ƒ معه يوصيه ويزيد راكب وأبو بكر يمشي، فقال يزيد: 
يا خليفة رســول اهللا، إما أن تركب وإمــا أن أنزل، فقال ƒ : «ما أنت بنازل ومــا أنا براكب، إني 
أحتسب خطاي هذه في ســبيل اهللا، يا يزيد إنكم ســتقدمون بالدًا تؤتون فيها بأصناف من الطعام 
فســموا اهللا على أولها واحمدوه على آخرها، وإنكم ســتجدون أقواماً قد حبســوا أنفســهم في هذه 
الصوامع، فاتركوهم وما حبســوا له أنفســهم، وســتجدون أقواماً قد اتخذ الشــيطان على رؤوسهم 
مقاعــد، يعني الشمامســة ـ فاضربوا تلك األعنــاق، وال تقتلوا كبيــرًا هرماً، وال امــرأة وال وليدًا، 
وال تخربــوا عمرانــاً، وال تقطعوا شــجرة إال لنفــع، وال تعقرن بهيمــة إال لنفــع، وال تحرقن نخًال 
وال تغرقنه، وال تغدر، وال تمثل، وال تجبن، وال تغلل، ولينصرن اهللا من ينصره ورسله بالغيب إن اهللا 
قوي عزيز. أســتودعك اهللا وأقرئك الســالم ثّم انصرف»(2). فأّي إرهاب في اإلسالم وهذه وصاياه، 
وأي غلو وتنطع فيه وهذه أوامره، فال قتال إال على من رفع الســالح في وجهه، أما من اشتغل بعبادة 

البناء الحضاري لإلنسان: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، ص 7، مكتبة الغبيراء، ط1، 1425هـ/2005م.  (1)
سنن البيهقي، ح (18660).  (2)
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أو عمل أو كان كبيرًا هرماً أو طفًال صغيرًا، أو امرأة عاجزة، فلم يقدم اإلسالم على االعتداء عليه، 
ولم يصله إال بكل خير، بل تعدت ســماحته البشــر فوصلت إلى الجمادات والحيوانات، فال تخريب 
للعمران، وال تقطيع لألشــجار وال تحريق، وال قتل للدواب وال تأبيق، هــذا هو ديننا الحنيف، وهذه 

هي سماحته، وهكذا كانت حضارته، وبهذا استحكمت عظمته في قلوب البشرية جمعاء.
كما أن اإلســالم لم يمنع العلم وظهور العلماء، ولم يمنع االختراع واالبتكار، بل كان المشــجع 
األول للمسلمين في سبر أغوار العلوم المفيدة لإلنسانية، على عكس ما وقفت به الكنيسة من العداء 
للعلم والعلماء، ولذلك برع المسلمون األوائل في علوم الفلك والطّب والفيزياء والرياضيات، وظهرت 
أسماء المعة في هذه الفنون والعلوم من المسلمين ما زال الغرب حتى اليوم يستفيدون من تجاربهم 
العلمية، وإنتاجاتهــم العملية كلّ فــي مجاله، ومن هؤالء، ابن ســيناء، وابن الهيثــم، والخوارزمي 
وغيرهم الكثير. يقول األســتاذ «ألبنديــت جواهر الل نهرو» في كتابه «لَمحــات من تاريخ العالم»: 
«كانوا بحقّ آباء العلم الحديث، وإن بغداد تفوقت علــى كل العواصم األوروبية عدا قرطبة، عاصمة 
إسبانيا العربية، وكان ال بد من وجود ابن الهيثم، وابن سينا، والخوارزمي، والبيروني، لكي يظهر: 
جاليليو، وكبلر، وكوبرنق، ونيوتن»(1) ا.هـ ، ولنســتمع إلى ما نقله «غوســتاف لوبون» عن األســتاذ 
«ليبرى» قوله: «لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا الحديثة عدة قرون»(2).

وحتى يومنا هذا، ما زال اإلســالم يقبــل كل ما كان مفيدًا للبشــرية إذا كان هذا الشــيء 
ال يصادم المبــادئ واألخالق واألســس التي قامــت عليها حضارة اإلســالم، بل قام بالترشــيد 
والتعريف في اســتخدام هذه االختراعات واالكتشــافات الجديدة، حتى ال تســتخدم في الجوانب 

التي لم تصنع من أجلها.
ا الوســطية والتوازن، فإن اإلسالم دين ُعِرف بالوســطية، وُميّز بها في جميع أموره، قال اهللا  أم
 ﴾ E D C B A @ ? > = < ; : ﴿ :تعالى
 ر رسول اهللا ژ في أمرين قط إالها قالت: «ما ُخي[البقــرة: 143]، وعن عائشــة # زوج النبّي ژ أن
أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول اهللا ژ لنفسه 
إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم هللا بها»(3)، وذلك ليعلمنا ژ أن نكون متوسطين فيما نختاره، بل هو 
يعلمنا ذلك في كثير من أحاديثه ژ فعن ُمجيبة الباهلية، عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول اهللا ژ ، 
ثّم انطلق فأتاه بعد ســنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رســول اهللا، أمــا تعرفني؟ قال: «ومن 
أنت؟» قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام األول، قال: «فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟» قال: ما 

راجع: أثر العلماء المسلمين في الحضارة األوروبية، المال أحمد علي، ص 115، 116، دار الفكر، دمشق، 1996م.  (1)
معالم الحضارة في اإلسالم وأثرها في النهضة األوروبية، عبد اهللا ناصح علوان، ص 92، دار السالم، ط4، 1425هـ/2005م.  (2)

موطأ مالك، ح (1603).  (3)
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أكلت طعاماً منذ فارقتك إال بليل، فقال رســول اهللا ژ : «لم عذبت نفســـك؟» ثّم قال: «صم شهر 
الصبر ويوماً من كل شـــهر» قال: زدني فِإن بي قوًة، قال: «صم يومين» قــال: زدني، قال: «صم 
ثالثة أيامٍ» قال: زدني، قــال: «صم من الحرم واترك، صم من الحـــرم واترك، صم من الحرم 
واترك»، وقال بأصابعه الثالثة فضمها ثّم أرســلها(1)، ووصيته ژ هنا بهذه الوصية ِإنَما هي إشارة 

. ƒ إلى التوسط في الصيام مع أنه أمر فيه
ة حول مشــيها ومنهج الســير  ومن أمثلة الحّث على التوازن: أن اهللا ـ تبارك وتعالى ـ وجه األم
فــي الطريق من خالل نصائح لقمان البنه، قال تعالــى: ﴿ Ý Ü Û ﴾ [لقمان: 19]، أي: تواضع 

إذا مشيت، وال تستكبر وال تستعجل.
وفي الجانب اآلخر فإن من أفضل األشــياء أن يكون اإلنســان محباً للســخاء، راغباً في اإلنفاق 
والعطاء المشــروع، وقد أوصى اإلســالم بذلك بل أوصت به جميــع األديان الســماوية، وكلما زاد 
اإلنســان في الســخاء اعتبر أفضل عند النــاس، وأقرب إلى ُقلوبهــم، لكن اإلســالم الحنيف بين 
المسالك ووضح الســبل في مســألة اإلنفاق، فكره اإلفراط ومنع التفريط، قال تعالى: ﴿ . / 
 É ﴿ :0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ﴾ [اإلســراء: 29]، وقال تعالى
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [الفرقــان: 67]، أي ال يكون اإلنفاق إســرافاً 

وال تقتيرًا حتى لو كان هذا اإلنفاق مستخدماً في حاجة اإلنسان ذاته.
وعن عائشة # أَنها قالت: كان لرســول اهللا ژ حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، 
فجعل الناس يصلون بصالته، ويبســطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة، فقال: «يا أيها الناس، عليكم من 
األعمال مـــا تطيقون، فإن اهللا ال يَمّل حتى َتمّلوا، وإن أحّب األعمـــال إلى اهللا ما دوِوم عليه وإن 
قّل»(2). فليس أفضل وال أحســن من عبادة اهللا تعالى والتقرب إليه بالنوافل، ولكن مع ذلك يرشدنا 
الحبيب المصطفى ژ إلى التوســط واالعتدال في العبادة حتى ال تدخل السآمة والملل إلى قلوبنا 

فنترك هذه العبادة(3).
وهكذا كان اإلســالم في كل جانب من جوانبه يعلمنــا أهمية التوازن واالعتدال والوســطية في 
حياتنا اليومية، ولذلك فإنّه بذلك صالح لكلّ زمان، فهذه التعاليم ليست مقصورة على زمان بعينه، 
وال مكان بذاته بل هي تناسب كلّ المجتمعات، وتتناغم مع كلّ العصور واألزمنة، فليس توجيه اإلنفاق 
نحو الوسطية بدون تبذير أو تقتير مختّص بالعصر اإلسالمي األول، وليست رعاية الفقراء واليتامى 
أَمر ال يقبل في عصرنا الحاضر، وما الدعوة إلى التعايش والصفاء والتآلف بين الناس أمر ال يقبله 

رواه أبو داود، ح (2428).  (1)
صحيح مسلم، باب (30)، ح (782).  (2)

أخذت بعض األفكار هنا من كتاب: المنهج اإلسالمي للوسطية واالعتدال، د. قاضي عبد الرشيد، ص 48، 49.  (3)
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العصر الحديث، بل كلّ ذلك وأكثر مقبول ُممكن التطبيق في هذا العصر، وفي هذا العالم بأســره 
شــرقه وغربه، فهذه هي التعاليم التي قام عليها دين اإلسالم وحضارته، ولذلك كان من المهم أن 
تبين هــذه الحقيقة، ويزال عنها غبار الظلم، وســتار الهــم، ويفتح عليها باب النــور، حتى يعرف 
الجميع هذه الحقيقة التي سيشرق العالم بها من ظلماته، ويلبس بها حلة الحسن بالحضارة الراقية، 

والسمات السامقة.
والسؤال اآلن: هل ماتت الحضارة اإلسالمية واندثرت؟

ـ : إنه رغــم كلّ هذه الظروف التي ّمــرت بها األمة  ولإلجابــة عليه نقــول ـ واهللا الموفق 
اإلســالمية من الضغوط والتشــكيك، وإلقاء التهم مــن هنا وهناك، فإن الحضارة اإلســالمية 
اســتطاعت عبر مجريات الحياة أن تثبت أنها قــادرة على الثبات والمواصلــة، فإن الحضارات 
الســابقة كلها آلت إلى االندثار والخراب، لكن حضارة اإلســالم ما زالت قائمة مستمرة، وإن 
ضعفت قوتها، وخــارت عزيمتها بين حين وآخر فهي باقية، ِإنَمــا َتمّر بحالة مرض محتاجة فيه 
إلى الدواء، وهو بين يديها وأمام ناظريها، لن تلبث أن تعود إلى مجدها بمجرد أن تبدأ بأخذ 
جرعــات هذا الــدواء، والذي هو التمســك بالتعاليم، والســير علــى الدرب الذي رســمه لنا 

د ژ بما بعثه به ربنا 4 . ُمحم
من أجل ذلك انبرى المجددون، وبذل العلماء المجتهدون، من أجل إعادة صياغة األمة، وتجديد 
لباســها الذي أصابه الجمــود، فظهر مصطلح [الفقه الحضــاري]، الذي يدعوا إلــى تجديد الفقه 
وإعادة النظر في كل ما يســتجد من القضايا، لينظر فيها من جانب ســماحة اإلســالم ووســطيته 

وشموله حتى يفهم الناس حقيقة هذا الدين ويسره.

…QÉ°†ëdG  ¬≤ØdG  Ωƒ¡Øe  :»fÉãdG  åëÑªdG

إن [الفقه الحضاري]: مصطلح جديد على الساحة، وال بد ألي علم جديد أن يكون له تعريف حتى 
يستطاع فهمه فهماً صحيحاً، لذا فإنا هنا نعرف هذا المصطلح الجديد، لكي نستطيع فهم المراد منه، 

وحتى نصل إلى التعريف اللقبي الدقيق ال بد من تعريفه أوالً التعريف اإلضافي بتعريف مفرداته.
1 ـ تعريف كلمة «الفقه»: الفْقُه لغة: «العلـم بالشــيء والفهُم له، وغلــَب علـى ِعلْـم الدين 
ــا، والُعوُد علـى  َريلِســياَدِته وشــرفه وَفْضِله علـى ســائر أَنواع العلـم، كمــا غلب النـجُم علـــى الث

الـَمنَْدل»(1)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [النساء: 78].

لسان العرب البن منظور (522/13).  (1)
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اصطالحاً: والفقه في االصطالح هو «العلم باألحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية».
وقد اشتمل التعريف السابق على:

«العلم»: وهو الملكة الحاصلة من الممارسة للشيء «المهارة». –

«األحكام الشــرعية»: وهي األحكام المنســوبة للشــرع الحنيف، وهو قيد مخــرج لألحكام  –
األخرى مثل:

األحكام العقلية: كالواحد نصف االثنين. –

األحكام اللغوية: مثل رفع الفاعل ونصب المفعول. –

األحكام الحسية: مثل النار محرقة للحطب. –

«العملية»: نســبة إلى العمل إذ غلب على علــم الفقه البحث في األحكام الشــرعية العملية  –
المتعلقة بأفعال المكلفين كالعبادات والمعامالت، واستثناء األحكام الشرعية االعتقادية.

«األدلة التفصيلية»: الدليل التفصيلي هو الدليل الجزئي الذي يتعلق بمسألة خاصة، ويدل على  –
حكم معين، كقوله تعالى: ﴿ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [األنفال: 60]، 

فهذا دليل جزئي يتعلق بمسألة خاصة هي إعداد القوة من المؤمنين إلرهاب العدو(1).
2 ـ تعريف الحضارة: الحضارة لغة: «الـحَضارَةُ: اِإلقامة فـي الـَحَضِر؛ عن أَبـي زيد. وكان األصمعي 

يقول: الـَحضارَة، بالفتـح؛ قال القطامي: «َفَمْن َتكُِن الَحضارَةُ أَْعَجَبتْه فأَي رجـاِل باِدَيٍة َترانَا»(2).
الحضارة في االصطـــالح: اختلف الكتاب والمفكــرون في تعريف الحضارة كلّ حســب ما رآه 

مناسبا لتعريفها من خالل أفكاره ومعتقداته، ومن بين الذين عرفوا الحضارة:
ابن خلدون، وهي عنده: «تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة وجوهه ومذاهبه من  ـ  1

المطابخ والمالبس والمباني والفرش واألبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله»(3).
وقد عرفها تايلور بقوله: «كل ما يتقبله اإلنســان باعتبــاره طريقة للعمل والتفكير، وكل ما  ـ  2

يتعلمه أو يعلمه لغيره من الناس»(4).
ويعرفها ديورانت بأنها: «نظام اجتماعي يعين اإلنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي»(5). ـ  3

انظر كتاب: أصول الفقه، د. دياب سليم محمد وغيره، ص 10 - 11، معهد االستقامة بزنجبار.  (1)
لسان العرب البن منظور (179/4).  (2)

مقدمة ابن خلدون، عبد الرحٰمن بن محمد بن خلدون، ت: إيهاب محمد إبراهيم، ص 184، مكتبة ابن سينا، ط1، 2009م.  (3)
نحو مفهوم أعمق للواقع اإلسالمي، أ.د. عبد الكريم بكار، ص 12، الدار الشامية بيروت، ط1، 1420هـ ، 1999م.  (4)

نفس المرجع السابق والصفحة.  (5)
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ولعلّنا هنا نبحث عن تعريف أشمل من هذه التعريفات، فتعريف ابن خلدون يصف لنا الحضارة 
من خالل مــا فهمناه من هذا التعريف أنها ال تكون إال في الحضر، وهو ما أشــار إليه بنفســه في 

مقدمته.
«وإذا كانت الحضارة تعني في أصل اللغة إقامة مجموعة من الناس في الحضر، أي في مواطن 
العمران، ســواء كانت مدناً أم حواضــر أم قرى، فإن معناها قد توســع عند المؤرخيــن والباحثين 
االجتماعيين حتى صار شــامًال لجميع أنواع التقدم والرقي اإلنســانيين؛ ألنهما ال يزدهران إال عند 
المســتقرين في مواطن العمران»(1)، ولذلك فالتعريفان الالحقان يحتاجان أيضاً إلى دقة أكبر فيما 

تعنيه الحضارة بشكل واضح، على األقلّ من نظرتنا إليها بعين مسلمة.
وحتى نســتطيع أن نلمس التعريف الدقيــق للحضارة ال بد أن نرجع صــور التطور والرقي عند 

اإلنسان إلى أصناف ثالثة(2):
الصنف األول: ما يخدم الجسد ويمتعه من وسائل العيش، وأسباب الرفاهية والنعيم، ومعطيات 

اللذة للحس أو للنفس.
ويدخل في هذا الصنف أنواع التقدم العمرانــي والزراعي والصناعي والصحي واألدبي والفني، 
والتقدم في اإلنتاج الحيواني، واستخراج كنوز األرض، واالستفادة من الطاقات المنبثقة فيها، ويدخل 
ضمن ذلك جميع أنواع العلوم والثقافات التي تخدم هذا الصنف. وهناك طريقان للحصول على هذا 

الصنف:
أولهما: اســتخدام العقل في البحث العلمي واالختبار والتجربة، والممارسة التطبيقية العملية، 

مع المالحظة الدقيقة لجوانب الخطأ والنقص وما يستدعيه الكمال.
أما الثاني: فهو الوحي واإللهام الرباني، فقد يســعف بشيء من ذلك فيكون أخصر طريق إلى 

الكمال فيه.
الصنف الثاني: ما يخدم المجتمع اإلنســاني، ويكون من الوســائل التي تمنحه سعادة التعاون 
واإلخاء، واألمن والطمأنينة والرخاء، وتمنحه ســيادة النظام والعدل والحق، وانتشــار أنواع الخير 

والفضائل الجماعية.
ويدخل في هذا الصنف أنواع التقدم االجتماعي الشــامل للنظم اإلدارية، والحقوقية والمالية، 
واألحوال الشــخصية، والشــامل لألخالق والتقاليد والعادات الفاضالت، وسائر طرق معاملة الناس 

الحضارة اإلسالمية، عبد الرحٰمن حسن حبنكة الميداني، ص 19، دار القلم، دمشق، ط1، 1418هـ ، 1998م.  (1)
أفكار هذه الفقرة وتصنيفاتها مستمدة من المرجع السابق ص 19 - 22، (بتصرف).  (2)
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بعضهم بعضاً في عالقاتهم المختلفــة، وكل أنواع الثقافات والعلوم التي تخدم هذا الصنف، وللرقي 
في هذا الصنف سبيالن:

األول: التلقي التعليمــي عن طريق الوحي، وذلك فــي كل ما تكفلت الشــرائع الربانية ببيانه، 
وال يزيغ عن هذا الوحي إال متنكب سواء السبيل.

الثاني: استخدام العقل في البحث العلمي واالختبار والتجربة، والممارسة التطبيقية العملية، مع 
المالحظة الدقيقة لجوانب الخطأ والنقص وما يستدعيه الكمال.

الصنف الثالث: ما يأخذ بيد اإلنسان فردًا كان أم جماعة إلى السعادة الخالدة التي تبدأ منذ 
إدراك اإلنسان ذاته والكون من حوله، وتستمر من نفســه وروحه الخالدتين إلى ما ال نهاية له في 
الوجــود األبدي، الذي ينتقل من حياة جســدية مادية يكــون فيها االبتالء، إلى حياة نفســية روحية 

برزخية يكون فيها بعض الجزاء، ثّم إلى معاد جسدي نفسي وروحي يكون فيها كامل الجزاء.

ويدخل في هــذا الصنف أنواع التقــدم الفكري القائم علــى التأمالت الِحْكِميــة، التي توصل 
اإلنسان إلى معرفة الخالق، وسر وجود اإلنســان، وغايته ومصيره، وواجبه في الحياة الدنيا، وسبل 
سعادته األبدية الخالدة، وهي األمور التي تحمل اسم المعتقدات والواجبات الدينية وسائر التكاليف 
واآلداب الشرعية اإلســالمية. وال يمكن الحصول على هذا الصنف إال عن طريق وحي ُمنَزل من رب 

العزة والجالل.

ويمكننا أن نقول أن أســاس الصنفين األولين إنما هو الصنف الثالــث، فهو المركز الذي تدور 
عليه، والمرجع الذي تستمد منه قوتها، وهو أسمى هذه المراتب وأعالها؛ ولذلك فإن بعض األمم قد 
تحرز سبقاً في مجال من مجاالت الحضارة، بينما تكون في قمة التخلف في مجال آخر، لكن اإلسالم 
الذي ينطلق من منطلق الســعادة األبدية للبشــرية، فقد نظم حياة أبنائه، ويســر لهم سبل التقدم 

والرقي وأسبابه، ودفعهم بقوة إلى قمم المجد والحضارة، المادية والمعنوية، الفردية واالجتماعية.

فاإلسالم في حضارة المسلمين هو األســاس، الذي ترجع إليه هذه الحضارة، وهو النواة التي 
بسببها عرفت هذه الحضارة الحياة، فما كان العرب قبل اإلسالم يعرفون شيئاً اسمه الحضارة، لكن 
هذا الدين المبارك هــو الذي بنى لهم هذه الحضارة بما قدمه لهم من أســس وقواعد، وهذا على 
عكس الحضــارات األخرى، فلم يكن الشــرع المنزل إليهــا إال تهذيباً لحضارة قائمــة، كالحضارة 

الفرعونية التي ُبعث لها موسى ‰ لينقذها من الهالك، وليأخذ بيدها إلى النور.
ويمكننا اآلن من خالل ما تقدم أن نأتي بتعريف للحضارة، وأسأل المولى القدير تيسير األمر؛ 
فأقول وباهللا التوفيــق: «الحضارة: هي مجموعة األســس واألفكار والمعتقدات التي تؤمن لإلنســان 
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التقدم الثقافي، واالجتماعــي، والفكري». فالتقدم الثقافي يندرج تحتــه ما كان في الصنف األول، 
والتقدم االجتماعي يدخل فيه ما كان في الصنف الثاني، أمــا التقدم الفكري فهو الصنف الثالث، 

وهو التقدم الديني األخالقي الشرعي، الذي يأخذ اإلنسان إلى السعادة األبدية.

التعريف الثاني للفقه الحضاري: تعريفه باعتباره علماً ولقباً:
ويقصد به التعريف العلمي اللقبي، أي المعنى العلمي، الذي ينقل الفقه الحضاري عن المعنى 
اإلضافي ويجعله لقباً وعلماً على علم خاص به من غير النظر إلى كلّ مفردة فيه، والحقيقة أن هذا 
المصطلح ما يزال حديث الظهور على الســاحة، ولم يتبلور بعد له تعريف دقيق، إال أنّي وجدت له 
بعض التعريفات عند مــن اهتم به، ومن بين هذه التعريفات، تعريــف رئيس وزراء ماليزيا عبد اهللا 
ــة إلى منابعها األصيلة، وإعطــاء األولوية للقيم  أحمد بدوي، وهو عنــده: «جهد من أجل عودة األم

والمعاني اإلسالمية الفاضلة لكي توّجه الحياة وترشدها»(1).
د زين ـ وزير الشئون اإلســالمية واألوقاف بماليزيا ـ  وقد شرح البروفيســور داتو عبد اهللا ُمحم
هــذا التعريف عندما تكلّم عنــه، فقال إنه: «ليس ديناً جديــدًا وال مذهباً فقهياً مبتدعــاً، َوِإنَما هو 
طريقة تقوم على ُمُثل وقيم اإلســالم الخالدة لتعزيز تقّدم الحضارة اإلسالمية، وهي طريقة لعرض 
ة إلى مصادر اإلسالمية األصيلة ومبادئه القويمة، ويعطي مشروع  اإلســالم بواقعية وعملية وعودة األم
اإلســالم الحضاري مزيدًا من االهتمام لزيادة جودة الحياة اإلنســانية لكلّ الناس بغّض النظر عن 

أعراقهم وثقافاتهم ومعتقداتهم»(2).
وعرفه الدكتور عبد المجيد النجار بأنه: «المبادئ واألصول والقواعد التي تشــكل نسقاً يحكم 

الظاهرة المعينة، أو العلم المعيّن، أو الحضارة المعينة»(3).
«واالســتنتاج الذي يتوّصل إليــه النجار على ضوء ذلــك أن الحضارة اإلســالمية، هي حضارة 
تختّص من بين الحضارات بفقه خاص بها، هو منطقها الذي حكم نشــأتها وتطورها، والذي أصابه 
بعد فترة من ازدهارها خلل في ترابطه وانســجامه أدى إلى ركودها وانحدارها. وتبعاً لذلك فإن كل 
محاولة للنهــوض بالتحضر اإلســالمي، وإعادته إلى وضع الشــهود تتطلب أول مــا تتطلب الوقوف 
الواعي على ذلك الفقه، وفهم طبيعته وقواعده، ليكون ذلك ميزاناً لتعديل المسار الحضاري تعديًال 

اإلسالم الحضاري..مشروع ماليزي للنهوض باألمة، موقع المؤتمر نت، الخميس 17 مارس 2005م.  (1)
كلمة ألقاها أمام المؤتمر العالمي حول قضايا اإلسالم الحضاري. انظر مقال: اإلسالم الحضاري.. مشروع النهضة الماليزي،   (2)

محمد شريف بشير.
مقال: الفقه الحضاري.. المعنى واألبعاد، زكي ميالد، نقًال عن كتاب الشــهود الحضاري لألمة اإلسالمية للدكتور عبد المجيد   (3)

النجار.
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يفضي إلى اســتئناف الحركة المترقية باإلنســان من حيــث قوامه الفــردي واالجتماعي، ومن حيث 
أوضاعه المادية، وهو جوهر التحضر المنشود، وأي منطق آخر ُيجعل فقهاً لنهضة التحضر اإلسالمي 
ليس من شأنه إال أن يفضي إلى التشويه للحياة اإلسالمية من جهة، وإلى االضطراب واالرتباك من 

جهة أخرى، بحيث ال تكون به نهضة بل لعله المزيد من االرتكَاس»(1).
ومن خالل الجمع بين هذين التعريفين ـ لما أراه بعينــي القاصرة ـ ُيمكننا أن نقول: إنّ الفقه 
الحضاري يعنــي: «القواعــد والمبادئ واألصول التي ُتســتمد من الشــرع الحنيــف لتوجيه الحياة 

وإرشادها، وإيجاد الحلول المناسبة لجديد قضاياها».

…QÉ°†ëdG  ¬≤ØdG  í∏£°üe  Qƒ£J  :ådÉãdG  åëÑªdG

هنالــك الكثير من االســتخدامات لمصطلح الفقه، ولهذه االســتخدامات عالقة بالدراســات 
اإلسالمية، وبالدراسات اإلنســانية واالجتماعية، كالحديث عن: فقه التاريخ، وفقه االقتصاد، وفقه 
السياسة، وفقه الواقع، وغيرها، ولقد برز في الساحة بعض الكتاب الذين كتبوا في هذه العناوين، 
سواء كانت هذه الكتابات مضمنة في بعض البحوث العامة، أو كانت بحوثاً خاصة بكل عنوان، وفي 

هذا السياق أيضاً، يأتي استعمال الفقه في مجال الحضارة، بإطالق تسمية: «الفقه الحضاري».
وقبل أن نبــدأ بتطور هذه الكلمة عند الفقهاء، ال بّد من التعريج إلى بعض الدعوات والحركات 
التي كانت البذرة األولى في تأسيس مثل هذه المصطلحات، حتى ولو لم تكن معلومة التسمية فيها.

د جمــال الدين األفغاني اإلصالحية، فهــي وإن بادرها  ومن بين تلك الحــركات، حركة ُمحم
البعض باالتهامــات فإنها لم تخل من منهجيــة إصالحية، فقد كان يدعوا إلــى نهوض األمة من 
خالل رجوعها إلى دينها وَتمّســكها به، ومن أقواله في ذلك: «إنا معشر المسلمين، إذا لم يؤسس 
نهوضنا وَتمدننا على قواعد ديننا وقرآننا فال خير لنا فيه، وال يمكن التخلص من وصمة انحطاطنا 
وتأخرنا إال عن هذا الطريــق»(2) وكما يقول الدكتور أبو اليزيد العجمــي: «إنّ جمال الدين ـ من 
خالل كتابات المؤرخين الثقات ـ مصلح ديني انطلق من فهم للواقع وتشــخيص ألمراضه، وتصور 
لعالجه تحقيقاً لرســالة المسلم في الحياة،...، ويكاد يجمع من كتبوا عن جمال الدين أن قدراته 
الخاصة من فطنة وذكاء واستيعاب، وأن معارفه المتعددة، وتنقالته بين الشرق والغرب، في بالد 
اإلســالم وبالد غيره، هذه كلها مكنته من أن يحدث ما أحدث في حياة األمة علمائها وعامتها»(3)، 

انظر المرجع السابق.  (1)
المشروع الحضاري اإلسالمي، د. محمد عمارة، ص 22، دار السالم، ط1، 1429هـ ، 2008م.  (2)

الحضارة اإلسالمية وجه جديد، أ.د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، ص 193، دار السالم، ط1، 1427هـ ، 2006م.  (3)
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د عبده، ويتضح ذلك من خــالل كتاباته التي كان  ثّم جاء مــن بعده تلميذه المقرب اإلمــام ُمحم
د رشــيد رضــا، وأصدر بعدها هذا  يصدرها في مجلة العروة الوثقى، والتي تأثر بها الشــيخ ُمحم
د عمارة:  األخير مجلة (المنار) فبث مــن خاللها فكره التجديدي اإلصالحي، يقــول الدكتور ُمحم
«لقــد أراد للمنار أن تكون أســالك الكهرباء التي تهــز وتوقظ األّمة، كما صنعــت معه هو مجلة 

العروة الوثقى»(1).
ثُــم توالى بعد ذلك عدد مــن المصلحين ورواد الفكــر التجديدي، ثّم ظهــر الكاتب والمفكر 
الجزائــري مالك بن نبي الذي دعا إلى نهضة شــاملة من خــالل كتاباته ورســائله، ومن بين كتبه 
«شروط النهضة»، وقد تأثر بكتاباته الدكتور ســيد دسوقي حسن الذي بدوره بدأ أول مشوار مسمى 
الفقه الحضاري، فقد افتتح كتابه «مقدمات في مشــاريع البعث الحضــاري»، الصادر عام 1987م، 

بمقدمة عنوانها: «نفر الفقه الحضاري».
وقد دعا الدكتور ســيد دســوقي فيها علماء هذه األّمة أن تنفر طائفة منهــم ليتفرغوا لعملية 
الفقه الحضاري، كجــزء جوهري من عملية الفقه الديني، ولينيــروا لألّمة دربها فال يختلط عليها 
الوافد باسم المعاصرة، يقول دسوقي: «... ومن هنا فإنه يتعين على علماء هذه األمة أن تنفر منهم 
طائفة ليتفرغوا لعملية الفقه الحضــاري كجزء جوهري من عمليات الفقــه الديني، لينيروا لألمة 
ي هذه المجموعة «نفر الفقه الحضاري»، وهؤالء النفر حسب قوله يجتمعون فيما  دربها»(2)، ويســم

بينهم للعمل الفكري.
وقد توقف عند هذه التســمية وباهتمام كبيــر، عمر بهاء الدين األميري في كتابه: «اإلســالم 
وأزمة الحضارة اإلنســانية في ضوء الفقه الحضاري»، الصادر عام 1993م، حيث اعتبر أن تسميّة 
«الفقــه الحضاري»، اصطالحاً جديدًا لمنهج ســديد في البحث والعلم والفهم والســلوك. وتوّصل 
لهذا المفهوم، كما يقول، بعد تدريسه لمادة الحضارة اإلسالمية في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
بمدينة فاس المغربية، في بداية الثمانينات من القرن العشــرين، حيث اعتمد في استخالص مادة 
 ﴾ d ﴿ :محاضراته على المعطيات القرآنية والمعارف اإلســالمية، فتوقف متأمًال في كلمة
التي وردت في آيات عديدة كقوله تعالــى: ﴿ ` d c b a ﴾ [األنعام: 98]، وقوله 
́ ﴾ [األنعــام: 65]، وتوصل إلى أن فقه الدين هو فقه  تعالى: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
الحياة، وهو عنده بالتالــي الفقه الحضاري كما تطرق األميري لهــذا المفهوم في مؤلفات أخرى، 

منها كتاب: «في الفقه الحضاري» وكتاب: «وسطية اإلسالم في ضوء الفقه الحضاري».

المشروع الحضاري اإلسالمي، د. محمد عمارة، ص 15.  (1)
مقدمات في مشاريع البعث الحضاري، د. سيد دسوقي حسن، ص 5، دار القلم، ط1، 1407هـ ، 1987م.  (2)
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ولعــلّ الجهد األكثر أهميــة في مجــال الحديث عن الفقــه الحضاري، هو ما أنجــزه الباحث 
التونسي الدكتور عبد المجيد النجار في كتابه القيم: «الشهود الحضاري لألمة اإلسالمية» الصادر 
عام 1999م، في ثالثة أجــزاء، حمل الجزء األول عنوان: «فقه التحضر اإلســالمي»، وحمل الجزء 
الثاني عنوان: «عوامل الشهود الحضاري»، وحمل الجزء الثالث عنوان: «مشاريع اإلشهاد الحضاري». 
وهــذا العمل على أهميتــه وقيمته البحثيــة والمعرفية لم يعرف على نطاق واســع، ونــادرًا ما يأتي 
الحديث عنه فــي الكتابات الفكريــة العربية التي تطرقت إلــى فكرة الحضارة، وتحليل المشــكلة 

الحضارية في العالم اإلسالمي.
في هذا العمل حاول الدكتور عبد المجيد النجار، أن يقدم تحديدات هي األكثر وضوحاً وتماسكاً 
لمفهوم «الفقه الحضاري»، ويعطي هــذا المفهوم إمكانية التقبل العلمــي والموضوعي، أو على أقل 
تقدير إخراج هذا المفهوم من ما يمكن أن يحيط به مــن ضبابية وغموض، ويضع له حدًا منطقياً، 

ال أقلّ من أن يبّرر لنفسه استعماله بقناعة ووضوح(1).
ى «مشروع اإلسالم الحضاري» الذي أعلنه رئيس الوزراء الماليزي  هذا... ويعّد المشروع المسم
عبد اهللا بدوي تقدماً نحو تطبيــق جديد لمصطلح الفقه الحضاري، وهو مشــروع لنهضة األّمة على 
هدي تعاليم اإلســالم؛ وذلك من أجل اســتعادة دور الحضارة اإلســالمية، وهو اصطالح يقصد به 
المنهــج الحضاري الشــامل لتجديد اإلســالم في ماليزيا، ويســتخدم كمحرك لألمــة نحو التقدم 

والتطور والريادة اإلنسانية.
«ويهدف هذا المشــروع لتقديم اإلســالم بمنظوره الحضاري باعتباره ديناً يشــمل كافة جوانب 
الحياة االجتماعية والسياســية واالقتصاديــة، ويلبي متطلبات الروح والبــدن والعقل، ويعالج قضايا 
الفرد والجماعة والدولة. كما يعرض هذا المشروع منهجاً شامًال ومتكامًال للعمل باإلسالم على نحو 
يميزه عن مناهج الدعوة والعمل اإلســالمي كالصوفية والحركات اإلســالمية السياســية، فضًال عن 

جماعات العنف والتكفير»(2).
الحضــاري](3) على هذا  [اإلســالم  اســم  والمفكرين إطالق  العلم  أهل  بعــض  وقد عاب 
المشــروع، وذلك ألنّ اإلســالم هو اإلســالم فال يطلق عليه حضاري وال مدنــي وال تقّدمي، 
وال غير ذلك، ولســت هنا في مقام َتحليل االسم والدفاع عنه، ولكن إذا كان هذا المشروع 

 . http://www.almilad.org ،استعنت بما كتبته هنا بمقال: الفقه الحضاري.. المعنى واألبعاد، زكي الميالد  (1)
مقال: اإلسالم الحضاري.. مشروع النهضة الماليزي، محمد شريف بشير.  (2)

إجابات سماحة الشــيخ العالمة أحمد بن حمد الخليلي لألسئلة، بعد محاضرة ألقاها في جامع مقنيات بعبري، 12 مارس/   (3)
2010م، وانظر كذلك إلى مقال بعنوان: اإلســالم الحضاري وتوابعه، د. أحمد محمود الســيد، وكالة األخبار اإلســالمية 

(نبأ).
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فإننا  الحقة من غير تهريج،  إحياء لمبادئ اإلســالم، وإعالء لشأنه، وإظهار لشــفافيته  فيه 
بحاجة إليه في هذه الظروف، وإن جانب الداعين إليه الصواب في تســميته؛ فتوجيههم إلى 

الصواب مطلوب محمود.

أما إن كان هذا المشروع سيأتي على بعض تعاليم الدين، ويترك غيرها من األوامر بدعوى أنها 
ال تناســب الزمان، فنحن أولى بتركه واالبتعاد عنه، وذلك ألن اإلســالم صالح لكل زمان ومناسب 

لكل مكان وبيئة.

٭ ٭ ٭

»fÉãdG  π°üØdG

Iõ©dG  ƒëf  ìƒªW  …QÉ°†ëdG  ¬≤ØdG

äÉjÉ¨dGh  ±GógC’G  ,…QÉ°†ëdG  ¬≤ØdG  ´hô°ûe  :∫hC’G  åëÑªdG

دًا ژ بالدين الخاتــم، الذي لم يدع شــاردة وال واردة تخّص  لقد بعث اهللا تعالــى ُمحم
جوانب الحياة اإلنســانية إال جعل لها حكماً يســير عليه الناس في مسار حياتهم، يقول المولى 
القديــر: ﴿ U T S R Q P O N M L K ﴾ [المائدة: 3]، 
فلما توفي النبــّي ژ جاء من بعده العلماء الراســخون ليبينوا لألّمة كلّ ما أشــكل عليهم من 
خالل النظر إلى األدلة الشــرعية فيرجعــوا كل قضية إلى دليلها، ويحققــوا حكمها بما يوافق 

شريعة اهللا ودينه اإلسالم.

«ولئن كان التطوّر فيما ســبق من القرون واألحقاب الماضية كان بحســب ما جعل اهللا 4 من 
طاقات عند البشــر، وِبحسب ما آتاهم من وســائل فإن هذا التطوّر أيضاً تســارع في عصرنا وصار 
يســابق األحداث الزمنية، بل ُيمكن أن نقول مجازًا بأنه يقاس بسرعة الضوء لكثرة تقلّبات األحوال 
من حــال إلى حال، ومع هذه التقلبات ال بّد أن يكون هناك اســتيعاب لقضايــا الحياة على اختالف 
أنواعها، وإنزال كلّ شــيء منزله، وإعطاء كلّ قضية حكمها، حتى تنســجم الحياة اإلنسانية مع أمر 
اهللا 4 ، وهــذا يعنــي أن الفقهاء الربانيين ال بــد لهم أن يكونــوا على بينّة مــن أمرهم، عارفين 
بعصرهم، وهذا ما يعرف بفقه الواقع بحيث يعرف اإلنسان القضايا المستجدة ويعطي كلّ قضية من 

هذه القضايا حكمها»(1).

إعادة صياغة األمة ح1، سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، ص 163، 164، مكتبة الجيل الواعد، ط1.  (1)
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وُيمكننا أن نبين أهداف الفقه الحضاري وغاياته من خالل عدة نقاط، وهي:
نة، والغاية من ذلك  أوًال: إعادة صورة اإلسالم وحضارته الحقيقية التي تقوم على القرآن والس

تقديم اإلسالم للعالم أجمع بمنظوره الحضاري، وأسلوبه الرفيع مع المسلمين وغيرهم.
المعلوم أن هذا الدين المبارك الذي جاء لينير العالم بنور الهداية والعلم، لم يكن كأّي دين، 

ولم يصل إلى ما قدمه للعالم أي منهج قبله.
«فال أعلم ديناً ســماوياً من األديــان، وال نظاماً مــن األنظمة، فتح لإلنســان مغاليق المدنية 
والحضارة، وبصــره طريق العلم والمعرفــة، وعرفه حقائق الكــون والحياة كالذي فعلته الشــريعة 
الغراء»(1)، فاإلســالم رغب أبناءه على العلم وحثهم عليه، وليــس أدل على ذلك من أول كلمة نزلت 
 ❁ O N M L K ﴿ :من الذكر الحكيم، والتي هي (اقرأ)، يقول اهللا تعالى في محكم التنزيل
يغفــل  ولــم  [العلــق: 1 - 5]،   ﴾ b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  ❁  X  W  V  ❁  T  S  R  Q
النبّي ژ هذا الجانــب إذ اهتم به، وبين أهميته ألمته، فعن أبي الــدرداء أن النبّي ژ قال: «من 
سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سّهل اهللا له طريقاً إلى الجنة، وإن المالئكة لتضع أجنحتها رضاء 
لطالب العلم، وإن العالِم ليســـتغفر له من في الســـماوات ومن فـــي األرض، حتى الحيتان في 
الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على ســـائر الكواكب، إن العلماء ورثة األنبياء، إن 

األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهماً، ِإنَما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحّظ وافر»(2).
وعلى ضوء هذه الــروح العلمية التي رفع منارها اإلســالم نجد أن «البيرونــي» حينما حضرته 
الوفاة، دار الحديث في مجلسه حول مسألة من مســائل اإلرث المعقدة، فطلب «البيروني» من أحد 

الحاضرين أن يوضحها له، فقال الزائر: في أي حال أنت وتسأل عن هذا؟!
فقال له البيروني: ألن أذهب إلى اهللا وأنا أعرفها خير من أذهب إليه وأنا أجهلها(3).

كما أن العلم في اإلســالم لم يقيد بعلم معين كعلم الشــريعة والفقــه دون العلوم األخرى، بل 
ُجعل طلب العلم شامًال لكلّ العلوم المفيدة لإلنسانية، بل ولم يقيد طلب العلم من علماء المسلمين 
فقط، لكنه رغب في كل علم يخدم البشــرية حتى ولو لم يكن هذا المعلم غير مســلم، وهو بذلك 
يمثل الحضــارة الراقية لهذا الدين العظيم، على خالف ما كانت عليه الكنيســة من محاربة للعلوم 
التي تخدم العالم بأســره، من علوم الفيزيــاء والكيمياء وغيرها، كما أنه لم يمنع غير المســلمين 

ممن يستظلون بظل دولة اإلسالم من التعلم.

معالم الحضارة في اإلسالم وأثرها في النهضة األوروبية، ص 13.  (1)
سنن الترمذي، ح (2682).  (2)

معالم الحضارة في اإلسالم وأثرها في النهضة األوروبية، ص 15 - 16.  (3)
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هذا... ومن األمور المهمة في حضارة اإلســالم أنها لم تميز بين أفرادهــا ِإال بميزان التقوى، 
 E ﴿ :فجعلت المســاواة بين البشر أّســاً مهم من أسســها، ومبدأ كبيرًا من مبادئها، قال تعالى
 ﴾ Z Y X W VU T S R Q PO N M L K J I H G F
[الحجرات: 13]، وفي خطبــة الوداع، قال المصطفى الحبيب: «يا أيهـــا الناس أال إن ربكم واحد وإن 
أباكم واحد، أال ال فضـــل لعربي على أعجمـــي، وال لعجمي على عربي، وال أســـود على أحمر، 

وال أحمر على أسود، إال بتقوى اهللا»(1).
ولو نظرنا إلى الحضارة اإلســالمية منذ نشــأتها األولى إلى أبلغ ذروتهــا لوجدنا أن من بين 
الذين شاركوا في بناء هذه الحضارة الرفيعة، األبيض واألسود، والغنّي والفقير، والكبير والصغير، 
والعربي والعجمــي كل في صف واحد من أجل إعالء كلمة اهللا، ورفعة هــذا الدين، فإن أردت أمثلة 
على ذلك فخذ بالل بن رباح ƒ ، فقد كان غالماً أسودًا، لكن كان في القمة عندما أصبح فردًا من 
المسلمين، وقد شــارك بكل ما يقدر في بناء الحضارة اإلســالمية، وخذ إن شئت سلمان ƒ ، فقد 
كان فارسياً، لكنه كان ممن يعتمد عليهم رسولنا الكريم في المشورة وإبداء الرأي، وانظر إلى كرم 
النبّي الكريم ژ له: «ســـلمان منا أهل البيت»(2)، فلم يشــعر يوما أَنه من الغرباء عن العرب، بل 

ُجعل في منزلة من هم األفضل قدرًا، واألشرف نسباً، وهم آل بيت رسول اهللا ژ .
ثانياً: ومن أهدافــه إعادة النظر في التبعية الســلبية للغــرب وحضارتهــم، والغاية من ذلك 

النهوض باإلسالم والمسلمين فكرياً وثقافياً حسب تعاليم الدين الحنيف.
لقد بنى اإلســالم منهجاً ألبنائه ليســيروا به في طريق العزة، فرباهم على االستقاللية في الفكر 
والثقافة والســلوك، ورســم لهم منهجاً يرجعون إليه، يغترفون من بحره، ويقتطفــون من ثماره، وإننا 
لنجد ذلك واضحاً من خالل ما كان يوجه به الرســول ژ أتباعه @ ، فلم يــرد أن تتأثر هذه األمة 
 ƒ بغيرها من األمم الضالة، فيقعوا في أخطائهم، ومن بين هذه التوجيهات ما رواه عبادة بن الصامت
قال: كان رســول اهللا ژ إذا اّتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا 
د، قال: فجلس رسول اهللا ژ وقال: «خالفوهم»(3)، وليس هذا فحسب بل األحاديث اآلمرة  نصنع يا ُمحم
بالمخالفــة كثيرة، منهــا ما رواه ابــن عمر رضــي اهللا تعالى عنهما، عــن النبّي ژ قــال: «خالفوا 
المشركين: وّفروا اللحى، وأحفوا الشوارب»(4)، وعن ابن عباس ƒ قال: قال رسول اهللا ژ : «صوموا 
أو بعـــده يوماً»(5)، وقولــه ژ : «خالفوا اليهود  يوم عاشـــوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوماً 

مسند أحمد، ح (23536).   (1)
رواه الحاكم في المستدرك، (598/3).   (2)

رواه الترمذي، ح (1020).   (3)
رواه البخاري، ح (5892).  (4)

رواه ابن خزيمة، ح (2095).  (5)
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والنصارى»(1)، وفي مســند أحمد من حديث أبي أمامة أن رسول اهللا ژ خرج على مشيخة من األنصار 
بيض لحاهم، فقال: «يا معشـــر األنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب»، قال: فقلنا: يا رسول 
اهللا إن أهل الكتاب يتســرولون وال يأتزرون، فقال رســول اهللا ژ : «تســـرولوا وائتزروا وخالفوا أهل 
الكتاب»، قــال: فقلنا: يا رســول اهللا إن أهل الكتــاب يتخففــون وال ينتعلون، قال: فقــال النبّي ژ : 
«فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب»، قال: فقلنا يا رســول اهللا إن أهــل الكتاب يقصون عثانينهم 
ويوفرون سبالهم قال: فقال النبّي ژ : «قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب»(2)، فكل 
دية، ليبين للمســلمين أنهم مستقلّون بذاتهم، لهم  هذه األوامر من النبّي الكريم صاحب الدعوة اْلُمحم
منهجهم الذي يسيرون عليه، وطريقتهم التي يمضون بها، حتى ال يتأثروا بالسّيء من حضارات غيرهم، 

وأن عليهم أن يرجعوا كل جديد إلى مقياس دينهم الحنيف.
ولكن لألســف الشــديد، «قد وقعت األمة في هذا التأثيــر، وانســاقت وراءه، واندفعت إليه 
اندفاعــاً ال يقف عند حد، حتى أصبحت أمة هزيلة، بلغ بها الحــال أنها صارت تفاخر بأنها تكون 
تابعة ألولئك، تســير على منهجهم حتى في رذائل األمور، وأصبحت عندما تعرض قضايا معاصرة 
تتفاخر بأنهــا أخذت من المنهج الغربــي، وأصبحت ثقافتها ثقافة رقص وموســيقى وخالعة وتعر 
وتجرد من األخالق والفضائل، ذلــك ألجل اتباع اآلخرين»(3)، وصدق الحبيب المصطفى ژ حين 
قــال: «لتتبعن ُسَنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه». 

قلنا: يا رسول اهللا، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»(4).
إن الناظر اليوم في أحوال بعض شــباب هذه الحضارة اإلســالمية الرائدة، ليجد ما يحزن له 
القلب، وتبكي له النفس من تشــبه للغرب في ملبســهم ومأكلهم ومشــربهم، وعاداتهم وتقاليدهم، 
وانسياقهم وراء صيحات الموضة، من قّصات الشــعر وأنواع المالبس، تاركين الجوانب المفيدة من 

هذه الحضارة الصناعية.
فال بد لرواد الفقه الحضاري أن يســعوا لتبيين جوانب االســتقالل المنهجــي والفكري لألمة 
د ژ ،  اإلســالمية، وربط الماضي بالحاضر من خالل االســتفادة من توجيهات منقذ البشرية ُمحم

التي بدورها تحيي ثقافة التعامل مع الجديد.
ثالثاً: إبعاد الهجمات الشرســة ضد اإلسالم والمســلمين، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية 

والثوابت اإلسالمية.

صحيح ابن حبان، ح (2186).  (1)
مسند أحمد، ح (22337).  (2)

البناء الحضاري لإلنسان، ص 19 - 20.  (3)
البخاري، ح (3456).  (4)
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من هنا وهناك، ُيهاَجم المسلمون في كلّ وقت وفي كل حين، ولن تهدأ هذه الهجمات أبدًا؛ 
ألن الصراع بين الحقّ والباطل قديم قدم وجود هذا اإلنســان على وجــه األرض، ودائما حيث 
وجد الحق وجد الباطل المعادي الذي يقوده الشــيطان، فعلى المسلم أن يعرف هذه الحقيقة، 
أ فيه قابيل َعلَــى قتل أخيه، إلى  فمنذ الصراع األول الــذي كان بين قابيل وهابيــل، الذي تجر
 c b a ` _ ^ ﴿ :يومنا هــذا ما زال الصــراع باقياً، قــال المولى القديــر
 r q p o n m l k j i h gf e d
zy x w vu t s } | { ﴾ [البقــرة: 217]، فالهدف من هذا 
الصراع أن ُيبعد المســلمون عن دينهم القويم، وعن صراطهم المســتقيم، الذي يأخذ بأيديهم 
إلى النعيم المقيم، وما ذلك ِإال حسد وظلم من هؤالء الكفار والمعتدين، ﴿ ^ _ ` 
 p o n m l k  j  i  h  g f e d c b a

r q ﴾ [البقرة: 109].

وال ريب أن المســلم عليه أن يكون ملتزماً بكل ما أمره اهللا 4 به في هذا الدين الحنيف، 
مســتعدًا ألن ينصر دينه الذي ارتضاه اهللا لــه، ولن يتركه اهللا تعالى وحــده في الميدان، بل 
 P O NM L K J ﴿ : 4 ســيؤّيده بنصره المبجل، وتوفيقه المســدد، قــال
R Q ﴾ [الحج: 40]، وقال جل شــأنه: ﴿ } | { ~ ے ﴾ [الــروم: 47]، وقال 
د: 7]، فالجزاء مــن جنس العمل، ومن  محم] ﴾ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :عز من قائــل
أشغل نفسه بنصرة اهللا تعالى، نصره المولى القدير وثبته، ولهذا قال تعالى: ﴿ » ¬ 
® ﴾، فهناك شــرط لهذا الجواب وهو النصرة هللا، فإن تحقق كان الجواب من اهللا تعالى 
 ﴾ r q p o n m l k j i ﴿ :ســريعاً، يقول المولى القديــر
 V U T S R Q P O N M L ﴿ :[يوســف: 90]، ويقول ســبحانه
 h g f e d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W

 zy x w v u t s r q p o n m l k j i

} | { ~ ے ¡ ﴾ [التوبــة: 120]، فكلّ عمل يقوم به المســلم من رد لالعتداءات، 

وتفنيد للشبهات، وتوضيح للخفايا، وإظهار لإلسالم بمظهره الحسن، كل ذلك موزون عند اهللا 
تعالى، ولن يضيع اهللا تعالى أجر العاملين به.

فإن اجتهد المســلمون صفّــاً واحدًا من أجل نصــرة الدين، وإبراز معالــم حضارته الحقيقية، 
 A @ ? > = < ﴿ : ـ ستكتب لهم السعادة، وينالون الخير كله، يقول اهللا ـ جلّ شأنه 
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

Z Y X W VU T S R Q P ] ﴾ [النور: 55].
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فعلــى المؤمنين أن يوقنوا أنّ وعــد اهللا حقّ ال بّد ُمنِجزه، وقوله صدق ال محالة ســيتضح، وأن 
ال يجعلوا خالفاتهم ســبيًال لتضييع هويتهم، وتمزيــق وحدتهم، ونخر صفوفهم مــن الداخل، ودور 

الفقه الحضاري هنا أن يبين هذه الحقيقة ويشجع عليها.
رابعاً: عالج العنف والتطّرف، والغلوّ والتخلف، ورعاية مصالح المقيمين في دولة اإلســالم من 

غير المسلمين، وذلك إلظهار الصورة التسامحية لإلسالم.
اإلســالم دين الســماحة، دين المحبّة والوئام، فمنذ لحظاته األولى نجد الدعوة إلى التسامح 
والتصالح، ونبذ العصبيات المقيتة، واألفكار المهلكة، فعن جبير بن مطعم ƒ ، أن رسول اهللا ژ 
قال: «ليس منا من دعا إلى عصبيٍة، وليـــس منا من قاتل على عصبيٍة، وليس منا من مات على 
عصبيٍة»(1)، وعن عبد اهللا بن مسعود ƒ ، عن النبّي ژ قال: «أال هلك المتنطعون» ثالث مرات(2)، 
وعندما هاجر المســلمون إلى المدينة المنورة، آخى النبّي ژ بيــن المهاجرين واألنصار، فجعلهم 

كاإلخوة األشقاء، يتقاسمون اللقمة والمعيشة، وعاش الكلّ في وئام واطمئنان.
بل ونجد اإلســالم يرعى مصالح غير المســلمين من المقيمين في دولة اإلسالم، فيعقد معهم 
معاهدات الســالم، واتفاقيات التجارة، ومن بين هــذه االتفاقيات، ما ذكره ابن هشــام عند قدوم 
النبــّي ژ إلى المدينة، فقــد أبرم اتفاقية مــع اليهود، جاء فيها: «وإن يهـــود بني عوف أّمة مع 
 المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إال من ظلم وأثم فإّنه ال يؤتِه ِإال
نفسه وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الحارث مثل ما 
ليهود بني عوف،...، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفـــة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون اإلثـــم، وإنه لم يأثم امرؤ 
بحليفـــه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين مـــا داموا محاربين، وإن يثرب 
حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار وال آثم»(3)، وعاش الكل فترة من 
الزمن متناغماً مع اآلخر، في منظومة بديعة اسمها مظلة اإلسالم، فدعت هذه المقدمات إلى نتيجة 

وهي حب كثير من غير المسلمين في العيش على أرض السالم، وبالد اإلسالم.
فال مجال للتطــرف الممقوت والتعصب المشــؤوم، الذي تدعــوا إليه بعض الجماعات المتســمية 
باإلســالم، واإلســالم منهم براء، فنحن نرى هنا وهناك ممن يزعمون انتماءهم لهــذا الدين، ويريدون 
تطبيقه حسب مفهومهم التعصبي، يخطئون في التصورات، ويسيئون مع اآلخرين المعامالت، بل ويرتكبون 

أبو داود، ح (5121).  (1)
أبو داود، ح (4608).  (2)

الســيرة النبويــة: عبد الملك بن هشــام المعافري، ص 202، ت: مصطفى الســقا وغيــره، دار الكتب العلميــة بيروت، ط1،   (3)
1422هـ/2001م.
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الجرائم الشنعاء في حق المسلمين ذاتهم، بدعوى أنهم مبتدعة، أو بزعم أنهم كفار ال يطبقون دين اهللا 
وحدوده، نســوا أو تناســوا أن النبّي ژ عنف بشــدة على أســامة بن زيد ƒ ؛ ألنّه قتل رجًال شهد أن 
ال إله إال اهللا وحــده، فعنه ƒ أَنه قال: «بعثنا رســول اهللا ژ ســرية إلى الحرقات، فنــذروا فهربوا 
فأدركنا رجًال، فلما غشــيناه قال: ال إله إال اهللا، فضربناه حتى قتلناه، فعرض في نفسي شيء من ذلك 
فذكرته للنبي ژ ، فقال: «من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة؟»، فقلت يا رسول اهللا: إنما قالها مخافة 
السالح والقتل، قال: «أفال شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أو ال؟! من لك بال إله إال اهللا 
يوم القيامــة»، قال: فما زال يقــول حتى وددت أني لم أســلم إال يومئذ»(1)، واهللا 4 يقــول في كتابه: 
﴿ Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [البقــرة: 190]، «ولئن 
كان اإلسالم يأمر بالبر واإلنصاف حتى مع غير المسلمين الذين لم يجاهروا المسلمين بالعداوة، حيث 
 [ ZY X W V U T S R Q P O N M L K J I ﴿ :يقول عز من قائل
̂ ﴾ [الممتحنة: 8]، فكيف يرضى المسلم مع ذلك أن يعامل إخوانه المسلمين، بل يعامل أهل   ] \

بلدته وأبناء جلدته هذه المعاملة القاســية؟! ويتنكر لمبادئ اإلنسانية، حتى يكون سبعاً ضارياً، ال يبالي 
بأن يفتك باألطفال والنســاء، والشــيوخ الكبار وكل ضعيف، إن هذه الحالة هي حالة شــاذة، بعيدة كل 
البعد عن تعاليم اإلسالم وعن قيم اإلســالم، فليت هؤالء ما انتموا إلى اإلسالم قط، وليتهم لم يرضوا 
بأن يلحقوا بهذا الدين الحنيف النظيف هذه التهم القذرة، التي يجب أن يبرأ الدين منها. ونحن نأسف 

لذلك»(2) وندعوهم ِإلَى الرجوع إلى مبادئ اإلسالم الحقيقية، وأخالقه الرفيعة.

وفي الجانب المقابل، كم هم الذين دخلوا دين اهللا اإلســالم بســبب نظرتهــم التي بنوها عن 
تســامح اإلســالم، بما قدمه أبناؤه الفضالء من أخالق حميدة، وشــمائل طيبــة، ودعوتهم لغيرهم 
بالحســنى، ممتثلين قول اهللا تعالى: ﴿ z y x w v } |{ ~ ے 
¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »¬ ® ¯ ° ﴾ [النحــل: 125]، ومبتعديــن عن 
الغلو والتنطــع والفضاضة، لما فيها من تنفير للقلوب، وتشــتيت للنفوس، ﴿ ( * + , - 
 B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /.
J I H G FE D C ﴾ [آل عمــران: 159]، ومن بين المتأثرين بأخالق المســلمين الذين 
اعتنقوا اإلسالم بســبب ذلك األميرة (إيبيانك مودوادي) زوجة ولّي عهد الراجا حفيد جيمس بروك 
اإلنجليــزي الذي حكم ســرواك عام 1841م وحولهــا إلى محمية ثــّم ِإلَى مســتعمرة إلى أن نالت 

استقاللها عام 1963م، وانضمت إلى الواليات الماليزية في ذلك العام(3).

سنن البيهقي، ح (16274).  (1)
سؤال أهل الذكر، سماحة الشيخ العالمة أحمد بن حمد الخليلي، 22 رجب 1423هـ ـ 2002/9/29م.  (2)

لماذا أسلم هؤالء األجانب؟ محمد عثمان عثمان، دار الرضوان حلب، 102/1.  (3)
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وكان إسالمها لعدة أسباب، من أهمها ما المسته من خالل معرفتها لمسلمي سرواك من عظمة 
الدين اإلسالمي، وما فيه من ســماحة وفضائل، وكونه الدين الوحيد الذي يفي بحاجات البشر من 

القيم، وبسبب السلوكيات التي شاهدتها في مسلمي سرواك متمثلة في أخالقهم الحسنة(1).
فهذه الصورة ليســت الوحيــدة، بل هي الشــعرة البيضاء في الثور األســود، وهــذه األخالق 
والفضائل الســمحة هي ما دعا إليه ديننا الحنيف، وهي ما رّغب إليه ربنا الكريم في كتابه، حيث 
قال جــلّ شــأنه: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - . 
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [المائــدة: 77]، وهــذا هــو ما يجب أن 

يوضحه الفقه الحضاري.
خامساً: إرجاع كلّ ما يدخل من جديد القضايا والمســتجدات إلــى الشريعة اإلسالمية، ووزنها 

بميزانها الدقيق، وذلك من أجل السير وفق المنهج الرباني الذي أراده اهللا تعالى لهذه األمة.
جاء اإلسالم فلم يدع شــاردة وال واردة تخص الحياة، إال وجعل لها قواعد تبنى عليها، وأصوالً 
تنظمها، وأســوارًا تحدها، ممثلة في كتاب اهللا وُســنة رســوله ژ ، وذلك حتى ال يخرج األمر عن 
نطــاق المنهج الشــرعي، والمبدأ الرباني، وهكذا ســارت قوافــل الحياة اإلســالمية عبر حضارتها 
المشــهودة، ترجع كل جديد يســتجد، وكل حادث يحدث إلى هذه القواعد واألصول التي هي بمثابة 
الفاحص الذي يغربل أغوار هذا الجديد ويسبر مداخله ومخارجه من أجل النظر في قابليته أن يكون 
مــن ضمن المســتفاد منه في حيــاة المســلمين، واليــوم... ونحن نــرى التطور الســريع في هذه 

المستجدات، فإننا بحاجة أشد إلى بحثها وغربلتها وإرجاعها إلى تلك القواعد األصولية.
وإن الناظر في هذه المستجدات المتطورة، يرى أنها ليست كلها جديدة بالكلية، ِإنَما بعضها كانت 
موجــودة منذ زمن بعيد إال أنهــا طورت في قالب جديد، ومــن أمثلتها ما يســمى بالفائدة في القروض 
البنكية، فنحن نعلم أن هذه المسألة هي الربا المحرم بعينه، إال أنه بقالب جديد، وهذا ما جعل بعض 
المتعالمين الذين ينتســبون إلى العلم الشــرعي إلباحته دون النظر إلى أصله، وفيــه يقول اهللا تعالى: 
﴿ Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ [آل عمــران: 130]، وأمــا عن 
تغيير المسميات وخلطها يقول اهللا تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
 A @ ? > = <; : 9 8 7 65 4 3 2 1 0 / .- , +
R Q P ON M L K J IH G F E D C B ﴾ [البقرة: 275]، فالبيع 
حالل، أما الربا فهو الحرام، ولذلك ال يمكن أن نسمي الحرام باسم الحالل حتى ال يختلط األمر على 

الناس، وهذا مثال واحد فحسبنا، وإّال فالمستجدات والمتطورات التي تأتي إلينا كثيرة.

نفس المرجع السابق،(104/1و 106) بتصرف قليل.  (1)
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ومن هنا كان لزاماً على المسلمين أن يقيضوا من أبنائهم من يدرسوا كلّ جديد، ويتفحصوا كلّ 
قادم باسم الحضارة، حتى ال يكون سماً قاتًال لديننا، ومعوالً مخرباً لبيوت إيماننا.

سادســـاً: النهوض االقتصادي والصناعي وفق مبادئ الدين وأحكامه، وذلك ألن اإلســالم دين 
حياة فال يفصل الدين عن الصناعات واالقتصاد.

اإلسالم دين الحياة، شمل كل شيء فيها، وأتى على كلّ صغير وكبير يخصها، فلم يكن اإلسالم 
دين عبادة فقط، بل كان أيضاً دين معامالت، دين أسرة وبناء مجتمعات.

وقد امتدح اإلســالم المال الصالح، يقــول المصطفى ژ لعمرو بن العــاص: «يا عمرو، نعم 
المال الصالح مع الرجل الصالح»(1)، بل أوجب على صاحبه المحافظة عليه، وقد ُجعلت المحافظة 
على المال، ضرورة من الضروريات الخمس، وجعل من يموت في دفاع عن ماله في مصاف الشهداء، 
فعن سعيد بن زيد ƒ ، عن النبّي ژ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيٌد، ومن قتل دون أهله أو 

دون دمه أو دون دينه فهو شهيٌد»(2).
وهنا نجد اإلسالم يوجه اإلنســان المسلم إلى العمل، ويبين له أجر الكسب الحالل الذي يكسبه 
اإلنسان بتعبه، عن المقدام ƒ عن رســول اهللا ژ قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يده، وإن نبي اهللا داود ‰ كان يأكل من عمل يده»(3)، وعن أبي هريرة قال: قال رســول 

اهللا ژ : «ألن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه»(4).

وقد عمل جمع ليس بالقليل من صحابة رســول اهللا ژ في التجــارة وبعض الصنائع، كما وقف 
النبّي الكريم موجهاً لهــؤالء الصحابة في أعمالهم، وتجارتهــم، وصناعاتهم، وذلك للنهوض بهذه 

األعمال إلى أرقى مستوى منشود، وفق ما يرضي اهللا تعالى.

كما نجد اإلسالم يتكفل برعاية غير القادرين على العمل، ويشجع غير الواجدين للمال، بصون 
حقوقهم، وتلبية احتياجاتهم، وتيســير أمورهم، حتى وإن كان هذا المقيم في دولة اإلسالم ليس من 
المسلمين، فقد مر عمر ƒ على يهودي يتكفف الناس، فزجره، ثّم استفسر عما حمله على السؤال، 
فلما تحقّق من عجزه رجع على نفســه بالالئمة، وقال له: «ما أنصفناك يا هذا، أخذنا منك الجزية 

قوياً، وأهملناك ضعيفاً، أفردوا له من بيت المال ما يكفيه»(5).

صحيح ابن حبان، ح (3210).  (1)
سنن أبي داود، ح (4772).  (2)

صحيح البخاري، ح (2072).  (3)
نفس المرجع، ح (1968).  (4)

منهاج الصالحين: عز الدين بليق، ص 485، دار الفتح، ط1، رمضان 1398هـ/1978م.  (5)
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ولهذا فال مجال لفصل الدين عن الحياة إذا أردنا أن نرتقي في ســلم العلو االقتصادي، فعلينا 
أن نرجع كل مسألة من مسائل هذا االقتصاد إلى قواعد الدين وأسسه، فإن كان موافقاً، فنحن أولى 
باألخذ به، أما إن كانت هذه المســائل ال توافــق، تلك القواعد فنحن أولى بتركــه، حتى نلقى اهللا 
تعالى بالرضا، وليعلم الجميع أن اإلســالم ليس منظمة رأسمالية تسعى للرقي اقتصادياً وفق مبادئ 
الغابة الشرســة، بل هو نظام اجتماعي يرعى مصالح الجميع، الفقير منهم والغني على حد ســواء، 

وهذا ما يجب أن يؤسسه الفقه الحضاري في هذه الحياة المعاصرة.

´hô°ûªdG  ¬LGƒJ  ôWÉîeh  äÉHƒ©°U  :»fÉãdG  åëÑªdG

إن أي مشــروع في الحياة، مهما كان توجه هذا المشــروع فإن المخاطــر والصعوبات ال بد أن 
تبرز أمامه، وذلك بســبب تعدد وجهات النظر لهذا المشروع، أما مشروعنا الحضاري فإن من أهم 

الصعوبات التي تواجهه:

1 ـ الفهم الخاطئ للمشروع:
فإن هذا الفهم الخاطئ ســوف ينتج عنه تصوّر خاطئ، يفضي هذا التصور إلى بلبلة في طريق 
نجاح هذا المشروع، يقول أهل األصول: «الحكم على الشــيء فرع تصوره»، ولذلك ال بد أن يتفهم 

العقالء لمعاني هذا المشروع الحضاري قبل الخوض فيه، وإبداء األحكام عليه.
وال يخفــى على أهل العلم ما وقــع فيه مصطلح «فقه الواقع» من ســوء فهم أدى إلى انقســام 

الناس في آرائهم حول هذا المشروع إلى قسمين:
فالقسم األول: قوم جعلوه أصل كلّ شيء، وبذلك حكموه في كل شيء، وعلى كل شيء؛ فردوا به 
ا  بعض أحكام الدين، وأبطلوا به بعض نصوصه الصريحة الصحيحة، فتراهم كلما واجهوا معضلة ِمم
لم يوافق هواهم، أو لم تســتوعبه عقولهم القاصرة، من مقتضيات النصوص الشرعية؛ قالوا: «هذا 
مخالف لفقه الواقع»، أو اســتدركوا على الشرع الحكيم بمثل قولهم: «ولكن فقه الواقع يقتضي كذا 
وكذا...» فيبطلــون العمل بالنص الصريح، بــال قواعد وال ضوابط، تحت تأثيــر مصلحة وهمية، أو 
مفسدة خيالية من (فقه الواقع)(1) على حّد زعمهم! وما ذلك في الحقيقة بفقه للواقع، بل تخبط في 

الدين، وبعد عن المنهج الحقّ.
وهم بذلك أعطــوا العقل فوق حقه من التفكير، فحاد بهم عن الحقيقة، وجانبهم عن الصواب، 

وهذا خطر عظيم على األمة.

انظر: مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربانية: فريد األنصاري، ص 133، دار السالم، القاهرة، ط1، 1430، 2009م.  (1)
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أما القســـم الثاني: فقد بدا حكمهم على الموضوع مجرد رد فعل نفسّي بسبب إفراط القسم 
األول وغلوهم في فهم المصطلح، فجاءت أحكامهم متســرعة، من غير دراسة وال فهم متأن دقيق، 
فجعلوا تحكيم الواقع في الفقه مفسدة ال بد من درئها، يقول الدكتور فريد األنصاري: «وقد قرأت 
لبعض أهل العلم الفضالء ـ من المعاصرين ـ كالماً مفاده أن مســّمى (فقه الواقع) أمر طارئ في 
األمــة، وإنه من بدع العلم، َوِإنَما قال الرســول ژ : «من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين»(1)، 

ال في الواقع(2).
وال يخفى على عاقــل، أن المعرفة بالواقع المحيــط، والدراية بأحوال النــاس، أمر مهم الزم 
التوفر في من يتأهل إلفتاء الناس، واإلجابة على تســاؤالتهم، فهو بذلك أمــر ضروري موجود عند 

ة @ . سلف األم
ولهذا ال بد من التصور الصحيح لهذا المشروع الذي يطلق عليه الفقه الحضاري، حتى ال نقع 

في نفس الدوامة التي وقعنا فيها مع فقه الواقع.

2 ـ التقاعس والتسليم بالواقع المرير، الذي يقود إلى االنعزال والترهب:
وهذا األمر يعــد ضعفاً في الثقة، وقبوالً للذل والمهانة، فالواجــب أن تعاد الثقة في النفوس، 
وأن نؤمن بصالحية اإلســالم، وقدرته على قيادة مركبة العصر، والسير به إلى بر األمان، واألخذ 
بيد العالم والمجتمع البشــري من الضيق في العيش، والضنك في الحياة، إلى النجاة والســعادة، 
كما فعل مع العــرب المتناحرين المتباغضين، يوم ألف بين قلوبهــم، ووحد صفوفهم، وجعلهم أمة 

يبنون الحضارة.
إن االنعزال والترهب أمر بات ينتشر وسط األمة اإلســالمية، وتغذيه المواقف السلبية الداعية 
إلى الزهــد والرهبنة واالبتعاد عــن الدنيا واالنصراف عنهــا كلية، وقد أنكر الشــرع الحنيف هذا 
 e d c ﴿ :ى يخوضوا فيه على مزاجهــم، يقول اهللا تعالىاألمر، ولــم يتركه للناس حت
 x w vu t s r q po n m l k j i h g f
y ﴾ [الحديــد: 27]، وعن عائشــة # قالت: «دخلت امرأة عثمان بن مظعون واســمها خولة بنت 
حكيم على عائشة، وهي بّذة الهيئة، فســألتها عائشة: ما شأنك؟! فقالت: زوجي يقوم الليل، ويصوم 
النهار»، فدخل النبّي ژ فذكرت عائشــة له، فلقي النبّي ژ عثمان ابن مظعون فقال: «يا عثمان، 
إن الرهبانيـــة لم تكتب علينا، أما لك ِفي أســـوة حســـنة، فواهللا إّني ألخشـــاكم هللا، وأحفظكم 

متفق عليه، وهو أيضاً في الجامع الصحيح مسند اإلمام الربيع، ح (25) بلفظ قريب.  (1)
مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربانية، ص 134.  (2)
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لحدوده»(1)، والغاية من ذكر هذا الحديث أن اإلسالم يأمر اإلنسان مع تقواه هللا تعالى أن ال يتقوقع 
في زاوية ضيقة فال يعلم جديــد األحوال من حوله، بل ال بد أن يتحرك ليعمــل في هذه الدنيا بما 

ينصر هذا الدين ويعلي من شأنه.

3 ـ مواجهة بعض الحركات المعادية للمشروع:
ـ الجمود والتقليد: نحن نتفق جميعنا أن اإلسالم توجد به ثوابت وأساسيات ال يمكن أن تصلها 
يد التغيير، وال يمكن ألحد أن يمس هذه الثوابت؛ ألنها كاسمها ثوابت، فهي ثابتة، مع تغير المكان، 
وتقــادم الزمان، فال نقول مثًال: أن اإليمان باهللا تعالى الواحد األحد قد يتغير يوماً إلى اعتقاد آخر 
نؤمن فيه أن هناك شــريكاً له في الملك، تعالى اهللا عن ذلك؛ فاألساس أنه ال شريك له وال ولد، 
 | { z y x w v u t s ﴿ :وال يمكن أن تتغير هذه الثابتة من الثوابت، قــال تعالى
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ © ﴾ [اإلسراء: 111]، فالعقائد والقيم واألخالق والعبادات 

الشعائرية، كلها أمور ال يمكن أن يتطرق إليها التغيير.
أّما في جانب المتغيرات، فإن اإلســالم «قادر علــى أن يعطي ما يحتاج إليه اإلنســان في هذه 
الناحية، وعنده من المرونة والسعة ما يواجه به متغيرات هذا العصر، ولهذا تمثل المنطقة المفتوحة 
ـ منطقة النصوص الظنية أو المنطقة التي ال نصوص فيها ـ وهذه سميناها منطقة الُعقد، وهي التي 
جعلها اإلســالم قادرة على أن تواجه التغيرات فيها من الليونة والمرونة والسعة، ما تستطيع أن ترى 
فيها لكل حادث حديثاً، ولكل عقدة حًال، ولكل داء دواء، ولكل مشكلة عالجها»(2)، والنبّي ژ يقول: 

«إن اهللا يبعث إلى هذه األمة على رأس كّل مائة سنة من يجدد لها دينها»(3).
وهنا يقف تيار الجمود والتقليد عقبــة أمام محاوالت التجديد واالجتهــاد، بدعوى اإلبقاء على 
القديم؛ ألنــه الصالح الوحيد الذي يمكن االعتماد عليه في الحيــاة؛ وذلك ألنه نابع عن علماء هم 
ة يقتدى بهم،  أولئك كانــوا أئم أقرب إلى فهم النصوص الشــرعية من غيرهم. ونحن ال نختلف أن
وعلمــاء يؤخــذ برأيهم، إال أننــا نرى أن هــؤالء األئمة قــد أصدروا فتواهم حســب ذلــك الزمان 
ومقتضياته، بل نجد بعضهم قد يتنازل عن رأي من آرائه، وقول من أقواله إذا حل بمكان ال يناســب 

تلك اآلراء، وذلك مثل ما حدث عند اإلمام الشافعي يوم انتقل من العراق واستقر في مصر.
ـ التطرف والغلـــّو: نحن نعلم أن اإلســالم براء من االتهامــات التي ترمى عليــه فيما يخص 
التطرف واإلرهاب، وهذا ال يعني أنه ال يوجد من بين المنتسبين إلى اإلسالم من اتخذوا هذا األمر 

صحيح ابن حبان، ح (9).  (1)
هموم المسلم المعاصر، د. يوسف القرضاوي، حوار ياسر فرحات، ص 37 - 38، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة.  (2)

رواه الحاكم في المستدرك، ح (8592).  (3)
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ســلماً لالنتقام بســبب ما أفرزته المشــكالت واالختالل العميق في المجتمعات المسلمة؛ فقد شهد 
العالم بعض صور هذه الحركات، كالتي كانت في الجزائر، وأندونيسيا، وغيرها.

ووجود مثل هذه الحركات قد يكون عائقاً أمام نجاح المشروع الحضاري، وذلك أوالً ِبما تقوم به 
هذه الحركات من فوضى وقتل ونهب يجعل اآلخرين يقفون موقفاً ســيئاً ضد اإلسالم الحنيف، وثانياً 

بما يقدمونه من معارضات أمام تقدم المشروع الحضاري لكونه في نظرهم تساهًال أمام األعداء.
ـ العلمانية: قــد كفتنا القواميس المؤلفة في البالد الغربية التي نشــأت فيها العلمانية، مؤونة 

البحث والتنقيب، فقد جاء في القاموس اإلنجليزي أن كلمة (علماني) تعني: «دنيوي أو مادي».
وجاء أيضــاً في نفس القاموس بيان معنــى كلمة العلمانية حيث يقــول: العلمانية: هي النظرية 

التي تقول: «إن األخالق والتعليم يجب أن ال يكونا مبنيين على أسس دينية».
وفي دائرة المعارف البريطانية نجدها تذكر عن العلمانية: أنها حركة اجتماعية تهدف إلى نقل 

الناس من العناية باآلخرة إلى العناية بالدار الدنيا فحسب(1).
فهــي حركة ال دينيــة ترفض ارتبــاط الدين بالحيــاة، كما تمنــع توجيهه لجوانبهــا االقتصادية 
والسياســية واالجتماعية، وال أظنّ أني مجانــب للصواب إن قلــت إنّ هذه العلمانية امتــداد للحركات 
التنصيرية، التي تريد الفتك بالمسلمين، ولكنها أتتهم بالثوب القشيب، البعيد عن كلمة تنصير، يقول 
«صموئيل زويمر»: «إن مهمة التبشــير التي ندبتكــم من أجلها الدول المســيحية للقيام بها في البالد 
دية، ليست في تنصير المسلمين، فإن في ذلك هداية لهم وتكريماً، َوِإنَما هي في إخراج المسلم  اْلُمحم
من اإلســالم وجعله مخلوقاً ال صلة له باهللا، وبالتالي ال صلة له باألخــالق التي تعتمد عليها األمم في 
حياتها، وبهــذا تكونون بعملكم هذا طليعــة الفتح االســتعماري»، ثّم يقول إلخوانه القسيســين: «إنكم 

نجحتم في إخراج جيل من المسلمين ال هم له ِإال في الشهوات»(2). وهنا تكمن الخطورة الشديدة.

4 ـ الضعف في إدارة الوقت:
إن إهدار الوقت وعدم إدراك قيمته، يعد ســبباً كبيرًا من أســباب الفشــل، والتردي في الحياة 
العامة في البالد اإلســالمية، فإن ترك االهتمام بهذا الوقت، والسير في حياة السبهلل، يقود األّمة 
إلى غياب حقوقها في الريادة، ويجعل اآلخرين ينظرون إليها النظرة الدونية، ويشــجعهم على جعل 
أنفســهم أوصياء عليها، وبذلك تســتمر في رقودها وســباتها، فكم نحن بحاجة ماسة إلى استغالل 

األوقات، لتنمية القدرات، وتعزيز اإلمكانات التي تؤدي إلى النجاح.

. http://forum.z88z.com/t25377.html ،انظر: مقال: خطر العلمانية على اإلسالم  (1)
انظر: إعادة صياغة األمة، ص 155.  (2)
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تكلمنا في المبحث األول من هذا الفصل، عن األهــداف والغايات التي ال بد أن َيعمل بها ومن 
أجلها الفقه الحضاري، ثّم تطرقنا في المبحث الثاني إلــى الصعوبات والمخاطر التي تواجه نجاح 
هذا المشروع، ولكن السؤال اآلن: هل سينجح هذا المشروع في الوصول إلى وظيفته المطلوبة، وبلوغ 

غايته المنشودة؟
إن الوصــول إلى ذلك ممكن مــع معرفة الطرق والوســائل واألســباب المعينة علــى تحقيقه، 

وتوظيفه، ومن هذه األسباب:

1 ـ أن يكون اإلسالم هو األّس في هذا المشروع، وما عداه مكمالت:
يقول اهللا تعالــى: ﴿ L K J I H ﴾ [آل عمران: 19]، ويقول ســبحانه: ﴿ ? @ 
K J I H G F E D C B A ﴾ [آل عمران: 85]، «وليس اإلسالم هو الذي 
يضم ناساً ممن يسمون أنفسهم «مسلمين» بينما شــريعة اإلسالم ليست هي قانون هذا المجتمع...، 
وليس المجتمع اإلســالمي هو الذي يبتدع لنفسه إسالماً من عند نفســه غير ما قرره اهللا سبحانه، 
وفصله رســوله ژ»(1)، لكن اإلســالم هو ما قام على هدى اهللا تعالى، وســار على طريق الرســول 
د ژ ، ســاعتها لنا أن نأخذ برأي الحضارات األخرى ما دامت ال تخرج في حلولها عن  الكريم ُمحم

شريعة اهللا ودينه.

2 ـ أن يرجع الناس إلى اإليمان الصادق باهللا وبلوغ التقوى:
ومع كون اإلســالم هو المنهج الذي ال بد أن تنطلق منه حركة التجديد، فإن من المهم أن يكون 
الناس متمثلين هذا اإلســالم في حياتهــم، فال يتعدون األوامــر الربانية وال ينتهكونهــا، «وذلك ألن 
اإليمان بالخالق هو العامل األساســي في االستخالف وعمارة الحياة، بينما تقوى اهللا تفضي إلى جليل 
األعمال وأحسن األخالق وأعدل العالقات بين الناس. وبالتالي ال يقتصر دور هذا المبدأ اإليماني على 
تزكية الروح وتنقية المعتقد وتصحيح العبادة، وإنما يتعداه إلى العناية بالسلوك وأعمال الجوارح»(2).

3 ـ أن يوجه أبناء األمة إلى مختلف العلوم والمعارف التي تبني األمم:
فليس هناك كالعلم يرفع البناء، ويعلي شأن المجتمعات، وهللا در الشاعر حين قال:

لـهـا ال عمـــاد  بيوتاً  يبنـــي  والكرمالعلم  العـــز  بيت  يهـــدم  والجهل 

معالم على الطريق: سيد قطب، ص 116، دار الشروق، القاهرة، ط17، 1413هـ/1993م.  (1)
مقال: اإلسالم الحضاري.. مشروع النهضة الماليزي، محمد شريف.  (2)
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وعندما استخلف اهللا تعالى اإلنسان في هذه البسيطة أمره بتعمير هذه األرض وبنائها، وال يكون 
ذلــك ِإال بالعلم، ولهــذا فإننا نجد المولى القدير 4 جعــل اهتماماً كبيرًا فــي كتابه العزيز فيما 
يخص العلــم، بل رّبما ال أكون مخطئاً إن قلت بأنه االهتمام األكبــر، وأعظم دليل على ذلك أن أول 
 M L K ﴿ :كلمة نزل بها الوحي األمين وبلغها رســولنا األمين هي كلمة (اقرأ)، يقول اهللا تعالى
O N ﴾ [العلق: 1]، وليس أعظم للمتعلمين مكانة من جعلهم في المكانة بعد المالئكة الكرماء، قال 
 E D C B A @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴿ :المولــى القديــر
F ﴾ [آل عمران: 18]، ولهذا فإنّ أّي أمة تهتّم بالعلم ســترتقي في مــدارج الرفعة، وتصل إلى 
درجة الكمال البشــري، وذلك بشــرط أن يكون هذا العلم موزوناً بميزان الحقّ ســبحانه، يقول جلّ 
شأنه: ﴿ ç æ å ä ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [المجادلة: 11]، 
كما لم يغفــل النبّي ژ هذا الجانب، بل أواله اهتماماً بالغاً أيضاً، فقال ژ : «من ســـلك طريقاً 
يبتغي فيه علماً ســـلك اهللا له طريقاً إلى الجنة، وإن المالئكة لتضـــع أجنحتها رضاء لطالب 
العلم، وإن الَعالِم ليســـتغفر له من في السماوات ومن في األرض حتى الحيتان في الماء وفضل 
العالِم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة األنبياء إن األنبياء لم يورثوا 
ديناراً وال درهماً إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»(1)، ويقول ژ : «فضل العالم على 
العابد كفضلي على أدناكم»، ثّم قال رسول اهللا ژ : «إن اهللا ومالئكته وأهل السماوات واألرضين 
حتى النملة فـــي جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخيـــر»(2)، وجاء في األثر عن 
معاذ بن جبــل: «تعلموا العلم فإن تعلمه هللا خشــية، وطلبــه عبادة، والبحث عنه جهــاد، ومذاكرته 
تســبيح، وتعليمه لمن ال يعلمــه صدقة، وبذله ألهله قربــة، والعلم أنيس في الوحشــة، وصديق في 
الغربة، وســالح على األعداء، يرفع اهللا به أقواماً فيجعلهم في الخيــر أئمة، تقتص آثارهم، ويقتدى 
بأفعالهم، وينتهي إلى رأيهم»(3)، وليس األمر بالعلم هنا مقصورًا على العلم الشــرعي، بل ال بد أن 
توجه طاقات الشباب صوب كل علم نافع يرفع األمة اإلسالمية ويعلي شأنها، ويعيد أمجاد حضارتها، 

كعلوم الفيزياء، والرياضيات، والكيمياء، والجيولوجيا، وغيرها.

4 ـ أن يتحّلى أبناء اإلسالم باألخالق الفاضلة التي دعا إليها اإلسالم الحنيف:
وليس كاألخالق فــي محافظتها علــى األمجاد، وتثبيــت المكانة، فإن أي أمة مــن األمم، وأي 
حضارة من الحضارات، إذا أرادت أن تبني نفســها، وترفع من شــأنها، وتعلي من قدرها، ال بد أن 

سنن الترمذي، ح (2682).  (1)
نفس المرجع ح (2685).  (2)
تدريب الراوي (162/1).  (3)
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تشــغل فكرها، وتعمل طاقاتها من أجل الوصــول إلى هذه المكانة، لكنهــا إذا وصلت ِإلَى مبتغاها، 
فأصبحت مــن األمم القوية والحضارات الرائدة، وجب عليهــا المحافظة على هذا المجد، وال يكون 

ذلك إال بالمحافظة على أخالقها ومبادئها:
فـــإن هم ذهبـــت أخالقهـــم ذهبواوإنمـــا األمـــم األخالق مـــا بقيت

د ژ من أجلها، إتمام األخالق الباقية، وتحسين المشوه منها،  إنّ من األســس التي بعث ُمحم
قال المصطفى ژ عن أبي هريرة قال: قال رسول اهللا ژ : «ِإنَما بعثت ألتمم مكارم األخالق»(1).

ولم تضعف الحضارة اإلســالمية، ولم تتداعــى عليها األمم، إّال عندما بــدأت تتخلى عن هذه 
األخالق، وتتنّمص من هذه المبادئ التي رسمها لنا حبيبنا المصطفى ژ .

عن ثوبان مولى رسول اهللا ژ قال: قال رســول اهللا ژ : «يوشك أن تداعى عليكم األمم من 
كل أفق كما تداعى األكَلة على قصعتها»، قال: قلنا يا رســول اهللا: أمــن قلة بنا يومئذ. قال: «أنتم 
يومئذ كثيـــر، ولكن تكونون غثاء كغثاء الســـيل، ينتزع المهابة من قلـــوب عدوكم، ويجعل في 
قلوبكم الوهن»، قال: قلنا: وما الوهن؟ قــال: «حب الحياة وكراهية الموت»(2)، ولهذا فإننا نطالب 
المسلمين قادة وشــعوباً بالرجوع إلى فضائل األخالق، واالبتعاد عن سيئات األعمال، فإنها الحلّ في 

قبول اآلخر لنا، وإعادة أمجادنا الضائعة.

5 ـ  أن يسارع المجتمع اإلسالمي بالوقوف في مصاف الدول االقتصادية القوية، 
وفق المنهج اإلسالمي الحضاري:

فاإلسالم دين ال يهتم بجانب العبادات فحسب، بل يهتم بكل جوانب الحياة، ومن تلك الجوانب 
التميز االقتصادي، والتطور الصناعــي، فنجد اهللا تعالى يقرن بين العمــل الديني والعمل الدنيوي 
ويجمع بينهما، ويبــدو ذلك ظاهرًا في الجمع بين أســمى عبادة وبين العمــل والضرب في األرض، 
الذي هو أساس التقدم الصناعي واالقتصادي، يقول المولى القدير: ﴿ 8 9 : ; 
> = < ? @ F E D C B A ﴾ [الجمعــة: 10]، ولذلك ال بد أن نرتقي 
اقتصادياً، ونجعل من ثرواتنا ســبيًال إلى رفعتنا، بشــرط االلتــزام بالمنهج الربانــي المبثوث في 
شريعته الســمحة، وال يقولن إنســان إن التطور الصناعي في هذا الزمان ال بد أن يفصل من إطار 
منظومة الدين؛ ألن ذلك يســرع عملية التفــوق الصناعي، فإن فعل ذلك يــؤدي إلى نقص البركة، 

وذهاب الخير بسبب هذا البعد عن التعاليم الشرعية.

سنن البيهقي، ح (21379).  (1)
مسند أحمد، ح (22450).  (2)
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6 ـ أن تجعل الوسطية واالعتدال وسيلة مهمة من وسائل الوصول إلى اآلخر:
ألن اإلفراط والغلو في تطبيق شريعة اإلسالم ال يزيد الناس إال نفورًا، وهذا يشجع األعداء على 
وصفنا باألوصاف التي تباعد بيننــا وبين اآلخرين، وأما التفريط والتهــاون في األمر يجعل ثروات 
األمة وخيراتها عرضة للنهب والســرقة، ويجعل األعداء يتكالبون عليها باإلهانات والســخرية منها، 

وفي الحالتين نحن لن نحصل إال على خسارة.
لهذا فالوســطية واالعتدال أمران مطلوبان بشــدة حتى ينجح هذا المشــروع الحضاري، الذي 

نريده جسرًا يعبر العالم من خالله إلى السعادة في الدارين.

7 ـ  ترشـــيح مجموعة من العلماء العارفين، وأهل النظر المتمكنين من إرســـاء 
دعائم المشروع الحضاري دون النظر إلى مدارسهم المذهبية:

إن نجاح هذا المشــروع أن ال يكون من قبل مدرســة فكرية واحدة، فال بد من تالقح األفكار، 
ا  وإخراج الرأي الســديد الذي يتفق عليه الجميع، مع مصداقية العمــل وإخالص النية؛ ألنّ ذلك ِمم
يساعد على الوصل إلى نهج دقيق وأسس صالحة لهذا المشروع، لذا فإننا «ندعو كل فئات األمة أن 
تنهض وتشارك في صياغة المشروع الحضاري اإلســالمي، الذي يستلهم قيم اإلسالم األصيلة، كما 

هي ودون االلتفاف عليها، أو إفراغها من مضمونها»(1).

8 ـ استغالل الجانب اإلعالمي في إظهار عظمة اإلسالم وصورته الحقيقية: 
فال بد أن محاورة العالم وتوصيل الحقيقة له، وتوضيح المظالم التي أسيء بها إلى حضارتنا 
اإلسالمية من خالل كل الوســائل الممكنة، «والحقّ أن غياب اإلعالم اإلســالمي الهادف ومواكبة 
التطور التقني، واستثمار القنوات اإلعالمية الفضائية، والشبكات المعلوماتية اإللكترونية، كان من 
أكبــر العوائق لوصول الكلمــة الرصينة والحوار الهادف إلــى العالم»(2)، ولذلــك فإن على رواد 
اإلعــالم أن يوظفوا هــذا الجانب المهم في نصرة دين اهللا، وذلك بالكلمة الحســنة، واألســلوب 
الجذاب، ﴿ U T S R Q P ﴾ [اإلســراء: 53]، ويقول المولى القدير: ﴿ ¸ ¹ 
º ﴾ [البقــرة: 83]، ونحن نحمد اهللا تعالى أن ظهرت قنوات تهتّم بإبراز مظاهر الدين الحنيف، 
لكن يؤسفنا أيضاً أن نرى بعض القنوات التي تتصف بالصورة اإلسالمية، لكن تصّب جل اهتمامها 
في إظهار ســيئات اآلخرين من المخالفين لفكرها التي تنتمي إليه، فيصل الحال بهم إلى السب 

والشتم، والكالم البذيء.

مقال: حاجتنا الماسة للمشروع الحضاري اإلسالمي: د. علي عبد الباقي، موقع مفكرة اإلسالم.  (1)
المشروع الحضاري اإلسالمي ـ عبد الرحٰمن السديس، خطبة الحرم المكي، بتاريخ: 27 - 7 - 1423هـ.  (2)
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فكم نَحن معاشر المسلمين بحاجة ماســة إلى رأب الصدع، ونسيان الخالف الممقوت، وتوحيد 
صفوفنا نحو إظهار عظمة الحضارة اإلسالمية.

9 ـ  محاورة اآلخر محاورة هادفة من منطلق الدعوة بالحسنى، وذلك بعد الرجوع 
إلى الذات ومحاسبة النفس أوًال:

وهي من النقاط المهمة التي تؤدي إلى نجاح هذا المشروع الحضاري، وهو مبدأ مهم من مبادئ 
ديننا الحنيف، يقول اهللا تعالى: ﴿ z y x w v } |{ ~ ے ¡ 
¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »¬ ® ¯ ° ﴾ [النحل: 125]، فالحكمة في التعامل، 

وإحسان الموعظة، والمجادلة بالرفق، كلها أمور ترغب اآلخر في قبول الحق، واستماع الموعظة.
وال بد أن يحاسب الواحد منا نفســه أوالً على كل تقصير وخطأ ارتكبه في حق اهللا تعالى؛ ألنه 
ال يمكن أن يكون اإلنسان داعياً إلى خير هو عنه بعيد، أو أن ينصح بمعروف وهو ال يطبقه، قال اهللا 
تعالــى: ﴿ z y x w v u t }| { ~ ﴾ [البقــرة: 44]، وهــذا 
ســؤال اســتنكاري شــديد اللهجة من اهللا العزيز، فالزم على اإلنســان أن يعمل عقلــه، وينظر إلى 

المسألة بعين االهتمام، وقد قال الشاعر:
عـظـيـمال تنـــه عن خلـــق وتأتـــي مـثـلـه فعلـــت  إذا  عليـــك  عـــار 

10 ـ  تجاوز الخالفات التي تعصف بأبناء األمـــة، وتوحيد الجهود والطاقات ضّد 
أعداء الحضارة اإلسالمية:

فالخالف إن استشــرى في مجتمع من المجتمعات فإنه ال يقود إال إلى الفرقة والبغضاء، ما لم 
ينظر إلى هذا الخالف أنه اختالف في الرأي، وتنوع في األفكار اإليجابية.

ونحن نأســف جدًا عندما نرى أبناء اإلســالم يتشــبثون بالمفرقات، ويتمســكون بما يؤجج 
الفرقة والتناحر، وقد ذكرنا في فقرة ســابقة، ما ظهر من قنوات ومؤسســات تشوه كل واحدة 
ســمعة األخرى، وتتربص الواحدة باألخرى الدوائر، حتى توقعها في الفخــاخ، وكلّ منهم يدعو 
نفســه الفرقة الناجية، والمذهب الصحيــح، والفكر المختار، وما عــداه باطل ال بد من دحره 

وهزيمته.
متى ســنرتقي إذا كانت هذه أفكارنا، ومتى ســنعالج حضارتنا المريضة إذا كنــا نُِري العالم 
بأسره شتاتنا، ونجعل من أنفسنا سخرية لألعداء، فال بد من توحيد وجهات النظر، وال بد من ترك 

سفاسف األمور التي ال تزيد األمة إال دمارًا وإهالكاً.
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11 ـ االلتزام بالمصداقية بال تضخيم، والواقعية بال انهزامية:
فليست الدعوة إلى اإلسالم غاية سبيلها الكذب وتزوير الحقائق، فكم نَحن بحاجة إلى المصداقية، 
وتوضيح معالم ديننــا الحنيف بدون تهويل الحقيقــة، فالخيال أحياناً ال يجذب القلــوب بقدر ما يجعل 
المســألة ســخرية عند اآلخرين، ومن األمور المضحكة التي اســتمعت: أن رجال يريد أن يعظم وصف 
القرآن الكريــم فقال: «إنّ القرآن الكريم لم يترك أمرًا مســتقبًال إّال ذكره، وال قضية إال أشــار إليها 
بالنّص»، ونحن نقول: نعم، إن القرآن الكريم لم يدع أمرًا ِإال أتى به، لكن ليس بصورة اإلخبار عن كلّ 
حدث، َوِإنَما من خالل وضع األســس التي تعالج بها هذه األحداث الحادثــة، من خالل آياته المحكمة، 
وما كان فيه من قصص األولين، وسير السابقين، فنحن في غنى أن يأتينا رجل سمع مثل هذه المقاالت 
فيطلب منا اإلجابة عن: كيف وقع الحادث الفالني؟ أو الحرب الفالنية مما يحدث في العصر الحاضر؟ 

فالقرآن أوجد الحلول التي من خاللها نستطيع الخروج من مآزق هذه األحداث المستجدة.
كما أننا بحاجة أن نبرز هذه الحلول التي تعالج مشكالت الزمان، والتي نجد حلها في كتاب اهللا 
وُســنة نبيه ژ ، متخطين حالة االنهزامية التي أصيب بها أبناء اإلسالم. فلماذا ال يرفع هؤالء األبناء 
لواء حملة اإلصالح التي ستقود العالم إلى السعادة في الدنيا واآلخرة، فإننا لو قبلنا بالحلول الغربية 

مع علمنا بأنها ليست الحلول المناسبة للمشكلة فإننا وقعنا في الجبن واالنهزامية الممقوتة.

٭ ٭ ٭
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بعد أن جلنا فــي ميدان الفقه الحضــاري، وُصلْنا في مفهومــه ووظيفته وغايتــه، وعرجنا ِإلَى 
لين إلى أن اإلســالم  العقبات وأســباب النجاح، فإننا نصــل إلى ختام هذه الورقــة البحثية، متوص
الحنيــف ما يزال قادرًا على العطاء، مســتطيعاً أن يجعل الناس ســعداء، وذلــك من خالل تطبيقه 

تطبيقاً حقيقياً، وفق ما أسس من قواعد وأصول.
وإنّي ألســأل المولــى القدير أن يجعل هــذا البحث بوابة للســير إلى إرجاع أمجــاد الحضارة 
اإلسالمية، وإيصال الخير الذي فيها إلى العالم أجمع، كما أسأله تعالى أن يجعل ما كتبته في هذا 
 Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ ،البحــث بتوفيق منه تقّرباً إليه ســبحانه إنه على ذلك قديــر
 Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä ﴿ ،[17 :الرعد] ﴾ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç

Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì ﴾ [هود: 88].
والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته.
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حظيت المدينة باهتمام كبير في اإلســالم، فمنذ البداية تم التشــديد علــى المدينة والهجرة 
إليها واالستقرار بها من ِقَبل النبّي ژ ، واســتمر هذا التشديد والحشد والتجمع باألمصار في عهد 
خلفاء النبي ژ ، كما أنه حدثت تطورات كبيرة في شــكل وتخطيط المدن وفي ألوان الحياة فيها؛ 

بما يعكس الصورة المدنية لإلسالم.
وقد ارتبطت دراســة المدينة والتمّدن في العصر الحديث بالدراسات االستشراقية التي خضعت 
ـ في معظمها ـ للمركزيــة األوروبية في رؤيــة المدينة وتصورهــا، فخرجت بنتائــج تخالف الواقع 
التاريخي وتعبر عن عجٍز في فهم البناء الفكري والقيمي الذي كان يحكم المدن اإلســالمية، ومن 
هنا نشأت مقوالت استشراقية من مثل أن اإلسالم لم يترك أثرًا على تكوين المدينة، أو أن المدينة 

اإلسالمية ليس لها خاصية محددة، وغير ذلك.
يعالــج هذا البحث الوعــي الفقهي للمدينــة، بدءًا من التفســير الفقهي للمدينــة، ثم حركية 
العمران التي ولّدت جملة من القواعد الفقهية الضابطة والحاكمة لما ســمي فقه العمران، مع بيان 
طــرف من حركــة التأليف التي نشــطت في هذا المجــال، ثم رؤيــة الفقهاء للصــروح المعمارية 
وتقســيمهم للبنايات، ووعيهم بمواقع المدن ووظائفها، وأســباب ازدهارهــا وانحاللها، إلى مظاهر 

التمدن في الوعي الفقهي وغير ذلك.

٭ ٭ ٭
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َحِظيت المدينة باهتمام كبير في اإلســالم، فمنذ البداية َتّم التشــديد علــى المدينة والهجرة 
إليها واالستقرار بها من ِقَبل النبّي ژ ، واســتمّر هذا التشديد والحشد والتجمع باألمصار في عهد 
خلفاء النبّي ژ ، كما أنه حدثت تطورات كبيرة في شــكل وتخطيط المدن وفي ألوان الحياة فيها؛ 
بما يعكس الصورة المدنية لإلسالم، وأن المدينة تطورت بتطور حضارته، فتأثرت وأثّرت، وإن كان 
ذلك لم يمنع مــن إدراك تميز المدينة وأصالتها في عالم اإلســالم، األمر الــذي دفع العديد من 
الباحثين إلى إطالق مسمى «المدينة اإلسالمية» على المدن التي حكمها اإلسالم أو أنشأها الحكام 
في العصور اإلســالمية، وهي المدن التي قامت العديد من الدراســات المعاصــرة لبحث مكوناتها 

ومعالمها واألسِس التي قامت عليها، بما يعكس خصوصية اإلسالم في هذا المجال(1).

صحيٌح أنه لم تظهر في بداية نشأة اإلسالم حاجة إلى التعبير عن العقيدة الجديدة واإليمان 
بها تعبيرًا معمارّياً ذا فخامة، ولذلك اتســم المسجد في اإلســالم المبكر بالبساطة، ولم تتخذ 
العمارة ـ في حينها ـ شكًال خاّصاً، كما لم يكن هناك رمز مادي ملموس يميز العقيدة الجديدة، 
فكانت عقيدة صافية مجردة من الماديات، قامــت دون الحاجة إلى رجال دين أو مبنى ذي هيئة 
خاصة أو رمز معين، لكنّ نمو الدولة واتســاع سلطان اإلســالم ولّد الحاجة التي شعر بها خلفاء 
مثل عمر بن الخطــاب وعبد الملك بن مــروان والوليد بن عبد الملك ووالتهــم في األمصار إلى 
إظهار حقيقة الوجود اإلســالمي في صورة ماديــة تختلف عما يحيط بها وتتميــز مع ذلك بهيئة 

إسالمية مفهومة(2).

إســالمية المدينة َعنَت ـ باإلضافة إلى ما تتميز به المدينة من خصائص حضارية عامة ـ أنها 
انعكاس لشــمولية اإلســالم بوصفه منهج حياة، ومن ثَم فإنّ اإلســالم ونظمــه وأحكامه كانت هي 
المحور الذي تدور عليه حياة المدينة بكل تفاصيلها كما سيتضح الحقاً في هذا البحث الذي يعكس 
الوعي الفقهــي بالمدينة؛ نظرًا لمحورية الفقــه ومركزيته في الحياة والتفكير اإلســالميين بوصفه 
القانون المعياري الذي ينظم أمور الحياة. كما أن إســالمية المدينة هي انعكاس لهيئتها التي تِبعت 

وظيفتها التي أُنشئت من أجلها.

تناولت دراســات عدة خصوصية العمران اإلســالمي والمدينة اإلسالمية، من بينها على ســبيل المثال: فصل: الفن والعمارة،   (1)
الذي كتبه أوليج جرابار ضمن كتاب: جوزيف شــاخت وكليفورد بوزورث، تراث اإلســالم، ترجمة: محمد الســمهوري وحســين 
مؤنس، وإحسان العمد، الكويت: عالم المعرفة، ج 1، عدد 11، ط  1978م، والذي يخلص فيه كاتبه ص 347 إلى أنه «منذ أيام 

اإلمبراطورية الرومانية لم نشهد تطورًا يماثل هذه المالمح في اإلنشاء المعماري الضخم ألغراض مدنية شتى».
انظر: شاخت، تراث اإلسالم، مرجع سابق، ص 326 - 329.  (2)
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لكــن ال بّد هنا من توضيح شــكل ارتباط العمارة بالديــن: فقهاً وعقيــدًة، فالدين كان دافعاً 
أساســيّاً لنمو حركة العمران ولم يتحول إلى قيد مانع من ازدهار العمــران وتطور حركته كما قد 
يبدو في بعض تطبيقات الفهم الفقهي والعقدي الضيق اليوم، صحيٌح أن العمارة الدينية كانت أقل 
تطورًا من نظيرتها الدنيوية ومقيدة من حيث أشــكالها وأغراضها؛ نظرًا الرتباطها بوظائف عقدية، 
مع مــا قد يبدو فيها من اتســاع في اآلراء الفقهية(1)، لكــن العمارة الدنيوية كانــت رحبًة وقدمت 
ميداناً أوســع لتطور العمارة اإلسالمية؛ إذ لم يكن هناك تحريم ديني أو معارضة فكرية الستخدام 
أي شكل من أشكال العمارة، كما أنها صدرت عن أغراض وحاجات وأذواق مغايرة لتلك التي نشأت 

عن العقيدة اإلسالمية(2).
والحديث عن المدينة وتاريخها في اإلســالم ليــس أمرًا جديدًا، فثمة مؤلفــات تاريخية كثيرة 
تتصل بتاريخ المدن وخططها، حتى إنه ليكاد يكون لكل مدينة إسالمية تاريخ خاص وكتاب أو أكثر، 
يتناول التاريخ السياســي أو التاريخ االجتماعي أو يؤرخ ألعالمها البارزين(3). ويكشف هذا الحرص 
على تدوين تاريخ المدن وأعالمها وخططها المســتوى الحضاري للفكر اإلسالمي واهتمام المسلمين 
بالعمــران ومســاهمتهم في تاريــخ التمدن، األمر الــذي دفع مثــل «جويتاين» إلى اإلشــادة بفضل 
المســلمين في اتخاذ المدن وتشــييد المراكز العمرانية، وأن ما أحدثه اإلسالم من مظاهر التمدن 

يعتبر ثورة في تاريخ التمدن العالمي(4).
غير أن دراســة المدن اإلســالمية في العصر الحديث ارتبطت بحركة االستشراق واتجاهاته، 
خصوصاً مع اهتمام الدراســات االستشــراقية بدراســة التمدن اإلســالمي، فبدت كثيــر من تلك 
الدراســات محكومة بالمفاهيم والنظم االجتماعية والسياســية واالقتصادية التــي تحكم المدينة 

كالخالف الفقهي حول وجود أشجار وزروع في صحن المساجد مثًال.  (1)
خلص أوليج جرابار في دراســته للعمارة اإلسالمية ص 354 (ضمن كتاب: تراث اإلسالم، مرجع سابق) إلى «أن أسباباً مختلفة   (2)
أدت إلى تطــور العمارة الدنيوية بدرجة أكبر من ناحيــة األصالة من تطور العمارة الدينية، وأهم هذه األســباب عدم وجود 
تنظيم ديني في اإلسالم يشبه الكنيسة المسيحية... وعلى أساس غلبة العنصر الدنيوي على العنصر الديني نستطيع أن نفسر 
ـ ولو جزئيّاً ـ المنجزات اإلســالمية الكبيرة في ميدان الزخرفة المعمارية». وجرابار هنا يصل إلى تلك النتيجة بالمقارنة مع 
فن العصور الوســطى، ولذلك قال ص 347 - 348: «العمارة اإلســالمية تبدو ذات صيغة دنيوية واعيــة، في إطار فن العصور 

الوسطى الذي ينظر إليه الكثيرون على أنه يدور حول محور الدين».
ذكر لســان الدين بن الخطيب دواعــي تأليفه كتاب اإلحاطة في أخبار غرناطة فقال: «تذكــرت جملًة من موضوعات َمن أفرد   (3)
لوطنــه تاريخاً هز إليها ـ َعِلَم اهللا ـ وفاءٌ وكرٌم، ودار عليها بقول اهللا من رحمته الواســعة حــَرٌم»، ثم ذكر قائمة طويلة من 
تواريخ البلدان، كتاريخ مدينة بخارى، وتاريخ أصبهان، وتاريخ نيســابور، وتاريخ سمرقند، وتاريخ َهَراة، وتاريخ نََسف، وتاريخ 
ُجْرجان، وتاريخ بغداد، وتاريخ دمشــق، وتاريخ مكة، وتاريخ المدينة، وتاريخ مصر، وتاريخ اإلسكندرية، وتواريخ كثيرة أخرى، 
ب». لســان الدين بن الخطيب، اإلحاطة  في مثلها متعص ٌة ال ُيَذمثم قال: «َفَداَخلَتني عصبية ال تقدح في دين وال منصب، وَحِمي

في أخبار غرناطة، تحقيق: محمد عبد اهللا عنان، القاهرة: مكتبة الخانجي، ط2، 1973م، 80/1 - 83.
انظر: محمد عبد الستار عثمان، المدينة اإلسالمية، الكويت: عالم المعرفة، عدد 128، 1988م، ص 38.  (4)
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الغربية، فانتهت إلى نتائج خالفت الواقع إلى حد بعيد، حتى إن بعض تلك الدراسات أنكرت وجود 
أســس تخطيطية ثابتة للمدينة اإلســالمية، على عكس المدن الرومانية ومــدن أوروبا في العصور 
الوســطى، وهي آراء بدأها ســوفاجيه وكررها جرونباوم وبالنهول الذي يرى أن اإلســالم لم يكن 
مشــجعاً أو دافعاً إيجابيّاً لحركة التمــدن، وأنه لم يأِت بالبديل للمدن التــي خضعت للفتوح التي 
ورثت تمدناً قديماً فقلدها، فهو ينكر الصياغة اإلسالمية للتكوينات المعمارية في المدينة، ويعضد 
هذا الرأي «هاموند» الذي يذكر أن الحضارة اإلسالمية كانت ضد حركة التمدن(1). وإن كان ثمة 
دراســات في المقابل حاولــت التعرف على المدينة اإلســالمية مــن منطلق آخر يربــط المدينة 
اإلســالمية بظروف نشــأتها ومراحل تطورها ويحــاول فهم المؤثرات واألســس التي قــام عليها 
تخطيطها ونما فيها تركيبها المادي، حتى إن ليســنر خلص إلى أن «القصر والجامع أصبحا سمة 
أثرية من ســمات المدينة اإلسالمية بدأت مع الفتوح اإلســالمية»، وانتهى البيدوس إلى أن المدن 
اإلسالمية نشأت وتطورت عمرانيّاً ولم تعد مدناً مفردة لكنها أصبحت مدناً مركبة، أي أنها تضم 
أكثر من مدينة، كما أكد جورج مارســيه على بعض مالمح المدينة اإلسالمية موضحاً أثر اإلسالم 
في المدينة ووحدة تركيبها وانعكاس ذلك على تشابه المدن اإلسالمية بصفة عامة، وكذلك أشاد 
لومبارد باهتمام اإلسالم بالتمدن وازدهار التمدن اإلســالمي مقارناً بعصور التمدن السابقة عليه، 
وخلص «بينت» إلى أن اإلســالم ديــن تمدن وله دور فعال فــي إعادة البناء التمدنــي الذي نراه 
متمثًال في المدن، وأكد سبنسر على انسحاب السمة اإلسالمية على المدينة اإلسالمية من عصورها 
المبكرة حتــى العصر العثماني، وأكد على أن إنشــاء المدن كان من مظاهر تمســك المســلمين 

بدينهم الفريد في خصائصه(2).
بقي أن نوضح وجه عالقة الفقهاء بالمدينة على وجه اإلجمال، ويكفي في ذلك التذكير بمركزية 
الفقه في الحياة اإلســالمية؛ ألنه يشــكل المرجعية المعيارية الناظمة لشــؤون الحياة وفق أحكامه 
التكليفية الخمســة، كما أنه يتناول الشخصية الحقيقية (األفراد) والشــخصية االعتبارية (المجتمع 
والدولة)، وقد شــكلت الكتــب الفقهية المتنوعــة مصادر ثرية توضــح الصيغ القانونيــة والدينية 

أوضح د. رضوان الســيد أن «الذين ينفون وجود مدينة إســالمية أي نموذج حضري إســالمي يستندون في ذلك إلى فرضيات   (1)
Max Weber و Henri Pirenne عن المدن الغربية القديمة والوســيطة. وال تبدو هذه المسألة الجدلية مهمة في السياق الذي 

عولجت فيه، فليس ضرورّياً أن تماثل الحاضرة اإلسالمية الحاضرةَ الغربية في تركيبها الداخلي وعالقتها بمحيطها لكي تكون 
مدينة أو مصرًا بالمعنى السياســي والقانوني لذلك». رضوان السيد، الجماعة والمجتمع والدولة، بيروت: دار الكتاب العربي، 

ط1، 1997م، ص 352 - 353.
انظر: محمد عبد الســتار عثمان، المدينة اإلســالمية، مرجع ســابق، ص 5 - 8، و 114 - 116. وانظر الطرح االستشــراقي في   (2)
التنمية الحضرية للمدينة اإلســالمية في: رائد أرناؤوط، االستشراق في العمارة اإلسالمية، ُعمان: دار المأمون، ط1، 2009م، 
ص 92 - 93، واالستشــراق والمدينة اإلســالمية في: هشــام جعيط، الكوفة: نشــأة المدينة العربية، الكويت: مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي، ط1، 1986م، ص 189 وما بعدها.
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اإلســالمية التي كانت تحكم حياة المجتمع في جميع جوانبها، فضًال عن أن العمران منوٌط بمقاصد 
الشــريعة وتحقيق الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال(1). وقد توصلت إحدى 
الباحثات بعد دراســتها لنماذج من المدن اإلســالمية كالقاهرة وتونس وغيرهما إلى أن هذه المدن 
تســير وفق قانون إســالمي يحدد أشــكال الملكيات وحقوق االرتفاق تحديدًا واضحــاً، فحدد عالقة 
الملكيــات الخاصة بالمرافق العامــة وينظم عالقة أصحابهــا بالجهات الرســمية للدولة، وأن هذا 

النظام يختلف عن نظام القانون الروماني الذي كان يحكم مدن أوروبا في العصور الوسيطة(2).

áæjóª∏d  »¡≤ØdG  Ωƒ¡ØªdG

َيصعب تحديُد المفهوم الفقهي للمدينة، وَمَرد ذلك إلى االفتقار للنصوص الواضحة في ذلك، 
وإلى التداخل الحاصل لدى الفقهاء بين عدة مفردات في هذا الخصوص كالمدينة والمصر والبلد، 
وألن العرف الفقهي والعامّ غلب إطالق اســم المدينــة على المدينة المنورة ـ على ســاكنها أفضل 
الصالة والسالم ـ وإذا أُطلق لفظ «المدينة» انصرف إلى المدينة المنورة ال غير، فلهذا كله يجري 

تحديد المفهوم الفقهي للمدينة ـ بشكل عام ـ بالتأويل واالستنباط.

ويبدو أن الفقهاء أطلقوا المصر وأرادوا به المدينة، «قال الليث بن سعد: المصر في كالم 
العرب كل ُكورة تقام فيها الحدود وُيقسم فيها الفيء والصدقات من غير مؤامرة للخليفة. وكان 
ر األمصار، كما يقال:  ر األمصار، منها البصرةُ والكوفُة. قال الجوهري: فالن مص مص ƒ عمر
ن المدن»(3). و«َعْن أَِبي َحِنيفََة 5 : أَن اْلِمْصَر َبلَْدةٌ َكِبيَرةٌ ِفيهَا َســك َوأَْسوَاٌق، َولَهَا رََساِتيُق  مد
اِلِم ِبَحَشــِمِه َوِعلِْمِه أَْو ِعلِْم َغْيِرِه، َوالناُس َيْرِجُعوَن  َوِفيهَا َواٍل َيْقِدرُ َعلَى إنَْصاِف اْلَمْظلُومِ ِمنَ الظ
: إن اْلِمْصَر اْلَجاِمَع َما أُِقيَمْت ِفيِه اْلُحُدوُد َونُفَذْت ِفيِه اْألَْحكَاُم.  ِفي اْلَحوَاِدِث إلَْيِه. َقــالَ اْلكَْرِخي
: اْلِمْصُر اْلِعَمارَةُ اْلُمْجتَِمَعُة الِذي ِفيِه َحاِكٌم َشــْرِعي َوُشــْرِطي َوأَْسوَاٌق ِللُْمَعاَمَالِت.  َوَقالَ اْلقَلْيُوِبي
َواْلِمْصُر أَْعَظُم ِمنَ اْلقَْرَيِة»(4). وقال القليوبي: «البلد: ما فيه حاكم شــرعي أو شرطي أو أسواق 
للمعاملة، وإن َجَمعــت الكل فمصٌر ومدينة، وإن خلَت عن الكل فقرية»(5). وقال الماوردي: «وأما 

انظر في وجه صلة المقاصد بالعمران: العربي بو عياد، قضايا العمران واإلســكان في الشــريعة اإلســالمية، مجلة التسامح،   (1)
عدد 8، 2004م، ص 56، وانظر حق الســكن في: عبد النور بزا، مصالح اإلنســان: مقاربة مقاصدية، بيروت: المعهد العالمي 

للفكر اإلسالمي، ط1، 2008م، ص 250 وما بعدها.
هي جانيت أبو لغد، انظر: محمد عبد الستار عثمان، المدينة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 8.  (2)

ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1999م، 121/13.  (3)
الموســوعة الفقهية، الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط1، 1995م، 161/33 ضمن مادة (قرية) و 25/38 (مصر)،   (4)

ومن المفيد هنا أننا نجد في مادة (مدينة) من الموسوعة 308/36 االكتفاء بالقول: «انظر: مصر».
حاشية القليوبي وعميرة، على شرح المنهاج، 125/3 نقًال عن الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، 26/38.  (5)
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األمصار فهي األوطان الجامعة، والمقصود بها خمســة أمــور»(1)، ثم ذكر خصائص المدينة ثم 
شروطها.

وأوضح المقدسي االختالف في مفهوم المصر نفســه بين الفقهاء وغيرهم، فقال: «وقد اختُلف 
في األمصار، فقالت الفقهاء: المصُر كل بلد جامــع، فيه الحدوُد، وَيِحله أميٌر، ويقوم بنفقته ويجمع 
رُْســتَاقه، مثل عثر ونابلــس وزوزن. وعند أهل اللغــة: المصُر كل ما َحَجز بيــن جهتين مثل البصرة 
والرقة وأرجــان. والمصُر عند العوامّ: كل بلد كبير جليل مثل الــري، والموصل، والرملة. وأما نحن 
فجعلنا المصر كل بلد حله الســلطان األعظم، وُجمعت إليه الدواوين، وُقلدت منه األعمال، وأُضيف 
إليه مدن اإلقليم، مثل دمشق، والقيروان، وشيراز. وربما كان للمصر أو للقصبة نواح لها مدن، مثل 

طخارستان لبلخ، والبطائح لواسط، والزاب إلفريقية»(2).
فاتضح بهذا أن المصر والمدينة سواءٌ عند الفقهاء، فهما كيان حضري وسياسي وديني، فكونه 
حضرّياً يتمثل في كونــه جامعاً للناس يحقق األمــن والعدل وتنتظم به المصالح من خالل الســك 
خل والَخْرج، وكونه سياســيّاً يتمثل في وجود الوالي أو األمير أو الحاكم الشــرعي،  واألســواق والد

وكونه دينيّاً يتمثل في إقامة الحدود فيه وتنفيذ األحكام الشرعية(3).'

»æj pó nªdG  OƒLƒdGh  AÉ¡≤ØdG

؛ ألنه  ســنة 1928م دراســًة حاول فيها إثبات أن اإلســالم دين حضري William Marcais كتب
يوِجب إقامة صالة الجمعة في «مصر جامع»(4)، وقــد قلده في هذا آخرون، منهم بالنهول الذي نقل 
عنه فكرة أن اإلســالم ديــن حضري، وقال بعــد أن قرر أن صــالة الجماعة هي من أســس الدين 
اإلســالمي، وأعظم صالة هي صالة الجمعة: «المدينة هي قبل كل شــيٍء مكان الجامع الكبير، في 

الماوردي، تســهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق الَملك وسياسة الُملك، تحقيق: محيي هالل السرحان، بيروت: دار النهضة   (1)
العربيــة، ط1981م، ص 161. واكتفى ســعدي أبو جيب في تعريف المدينة بقوله: المصر الجامع. ســعدي أبو جيب، القاموس 

الفقهي، دمشق: دار الفكر، ط2، 1988م، 483/1.
شــمس الدين المقدســي، أحســن التقاســيم في معرفة األقاليم، بيروت: دار صادر، تصوير عن: ليــدن: مطبعة بريل، ط2،   (2)

1906م، ص 37.
ذكر د. رضوان الســيد أن هناك تشــابهاً مصطلحيّاً بين المــاوردي وابن خلدون في عدم الدقــة، «فالمدينة والمصر والوطن   (3)
والبلد تعني كلها الشيءَ نفسه عند الرجلين؛ إنها التجمع الحضري الكبير. وليس األمر كذلك في القرآن الكريم وفي التجربة 
التاريخية الحضرية اإلســالمية؛ إذ يرتبط مصطلح المدينة بوجود حضري ديني وسياسي أصله التاريخي إقامة الرسول صلوات 
اهللا وســالمه عليه دونما اعتبار للموقع وعدد الســكان، أما المصر فهو وجود حضري سياسي وإداري أصله المصطلحي القرآن 
الكريم وأصله التاريخــي تصرف عمر بن الخطاب في تمصير األمصار». رضوان الســيد، الجماعة والمجتمع والدولة، مرجع 

سابق، ص 340. لكن هذا التفريق ال يعكس رؤية الفقهاء كما بينتُه.
انظر نبذة عن تلك الدراسة في: رائد أرناؤوط، االستشراق في العمارة، مرجع سابق، ص 92.  (4)
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مقابل المســاجد الصغيرة حيث تقام الصلوات اليومية ويكون بناؤها أقل صالبة، وقد دار نقاش بين 
أهل العلم إليجاد تحديد دقيق لألماكن التي يمكــن أن تقام فيها صالة الجمعة، وحصروا ذلك في 
المدينة»، فُخص الحضر دون غيرهم بهذه الميزة، بل إنه يزيد على ذلك أن «الممارسات اإلسالمية 
تتناســب مع حياة الحضر فهناك المســجد بميضأته التي تتطلب تجهيزًا معقــدًا والصلوات الخمس 

اليومية وصوم رمضان ونشاطه الليلي، كل ذلك يرافق حياة المدن»(1).

وبأثٍر من ذلك، ُيثِبت أحــُد الباحثين نظرًة خاصة للوجود المدينــي عند أبي حنيفة ومالك بن 
أنس؛ ألن «المالكية يتحدثون عن ضرورة إقامة الجمعة في المصر الجامع معتبرين المدينة والمصر 
ضرورًة دينية إلتمام فرائض اإلســالم، وصالةُ الجمعة في مقدمتهــا. ويضيف األحناف لذلك معنى 
سياســيّاً للمصر إذ ينبهون للجانب السياســي لصالة الجمعة المتمثل في وجــود اإلمام في المصر 

الجامع أو المدينة بما تعنيه الصالةُ وراءه من اعتراف بالسلطة اإلسالمية»(2).

لكنني أرى أن تلك الــرؤى تفتقر إلى الدقة من حيث عزُوها ذلك إلى الفقهاء عامة(3)، كما أن 
إثبات ذلك بالنســبة للمالكية مَحل نظٍر، فضًال عن أنه ال يكفي االعتماد على مسألة صالة الجمعة 

إلثبات وجود مديني عند بعض الفقهاء، ولذلك اقتضى األمر التوضيح.
صحيح أن ثمة أحكاماً فقهية َتَعلقت بالمصر، دفعت بعض المعاصرين إلى إفرادها تحت عنوان 
«األحــكام المتعلقة بالمصر»، وهي: مســألة األذان في المصر، واشــتراط المصــر لوجوب الجمعة 
وصحتهــا، ووجوب صالة الجمعــة على من كان خــارج المصر، وتعدد الجمعة فــي المصر الواحد، 
وإنشــاء الســفر من المصر يوم الجمعة(4)، لكن قراءة مذاهب الفقهاء في تلك المسائل من منظور 
داللتها على الوجود الَمِديني يكشف عن صعوبة استنتاج وجود َمديني أو وعي مديني كامن خلف تلك 
األحكام الفقهية، إذا تناســينا آلية عمل الفقيه واســتدالله الفقهي المبني على النصوص والقواعد 
الواقعة خــارج اعتبارات المدينة وغيرها، لكن الحديث يقع هنا عما يلزم من تلك األحكام الفقهية، 

وهل يلزم منها بناء وجود مديني يكون مجالَ تنفيذ األحكام والشعائر؟.

كزافييه د. بالنهول، تاريخ أرض اإلســالم: األســس الجغرافية لتاريخ اإلسالم، ترجمة معاوية ســعيدوني، بيروت: دار الغرب   (1)
اإلسالمي، ط1، 2008م، ص 40. وقد نشر بالنهول دراسته هذه سنة 1968م.

رضوان السيد، الجماعة والمجتمع والدولة، مرجع سابق، ص 338.  (2)
وقد وقع النقل والتقليد في مثل هذا الخطأ، كقول محمد عبد الستار عثمان في: المدينة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 18: «وقد   (3)
اعتبر اإلســالم الهيئة االجتماعية المستوطنة وساعد على إبرازها، وتعكس ذلك آراء الفقهاء بعدم إجازة الصلوات الجامعة إال 

في األمصار»، وقلده في هذا: إبراهيم بن يوسف، في: إشكالية العمران والمشروع اإلسالمي، دون مكان وتاريخ، ص 66.
انظرها في: الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، 26/38 - 28، وربما كان يجب إضافة مسائل إلى أحكام المصر لم َتِرد في هذا   (4)

الموضع من الموسوعة، كمسألة إقامة صالة العيدين، وقطع الطريق وعالقته بالمصر.
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إن قراءة المذاهب الفقهية األربعة الخاصة بالمســائل السابقة توضح اتفاق المذاهب على َمنع 
َتعدد الجمعة في المصر الواحد، وعلى ُحرمة إنشاء السفر بعد الزوال من المصر الذي هو فيه إذا 
كان ممن تجــب عليه الجمعة؛ وَعِلم أنه ال ُيْدرك أداءها في مصــٍر آخر، أما ما يخص األذان فذهب 
الحنابلة والمالكية إلى أن األذان في المصــر فرُض كفاية، وذهب الحنفية إلى كراهية ترك األذان 
في المصر. وهذه األحكام، وإن َبَدا فيها مراعاةُ اعتبار المصر/الوجود المديني في الحكم، إال أنها 
ال يلزم عنها ضرورة الوجود الَمديني نفسه، خاصًة إذا ما استحضرنا مسألة صالة الجمعة التي لم 
َيشــترط فيها المصَر الجامَع إال الحنفيُة(1) [واإلباضية] وجعلوه شرط وجوٍب وشرَط صحِة أداٍء، فهذا 
الحكُم في الوقت الذي ُيظهُر عدم اعتبار المصر في شرط الجمعة عند الجمهور، ُيظهُر كذلك عدَم 
ضرورة الوجود المديني في إقامة شعيرة مهمة للجماعة مثل صالة الجمعة، وأنها مرتبطة بالجماعة 

وليس بالوجود المديني أو القروي ونحوهما.
أما بخصوص المذهب الحنفي [واإلباضي]، فال شــك أن اشــتراطهم «المصر الجامع» لوجوب 
ولصحة أداء الجمعة يســتلزم إقامة الوجود المديني حتى ال تضيع هذه الشــعيرة المهمة من شعائر 
اإلســالم، فقد قالــوا: «الجمعة من أعظم الشــعائر، ولهــذا تختص بمــكان إظهار الشــعائر وهو 

المصر»(2). وعليه فيمكن القول: إن الوجود المديني هنا يصبح ضرورة دينية.
وربمــا َيصدق على الحنفية ـ وحَدهم ـ امتــالُك تصوٍر َمديني ثاٍو في جملٍة مــن األحكام الفقهية، 
وليس في صالة الجمعة فقط، فهم قد ألحقوا بالجمعة صالة العيدين، وقالوا: «كل ما هو شرط وجوب 
الجمعة وجوازها فهو شرط وجوب صالة العيدين وجوازها، من اإلمام والجماعة، والمصر، والوقت، إال 
الخطبة فإنها ُسنة بعد الصالة»(3)، واألهم أنهم اشترطوا وجود اإلمام في صالة الجمعة والعيدين، مما 
أضفى وجودًا سياســيّاً على المدينة عندهم، فقالــوا: «أما اإلمام ـ أي حضور الســلطان أو الحاكم أو 
ــنة، وألنه لو لم ُيشترط السلطان، ألّدى إلى  ـ : فهو شرط أداء العيد كالجمعة، ِلَما ثبت في الس نائبه 

الفتنة بسبب َتَجّمع الناس، وتنازعهم على التقدم لإلمامة ِلَما فيها من الشرف والعلو والرفعة»(4).
وقد رأى الحنفية أيضاً أن قطع الطريق ال يكون داخل المصر(5).

أما المالكية فلم يشــترطوا ذلك، بخالف ما ذكره د. رضوان السيد في اإلشارة السابقة إليه؛ فقد «ذهب المالكية إلى وجوب   (1)
الجمعة على أهل القرية بشــرط أن يوجد فيها عدٌد تتقرى بهم القرية من أهل الجمعة، يمكنهم اإلقامة آمنين مســتغنين عن 

غيرهم في الدفاع عن أنفسهم وعن قريتهم، ولم يحددوا ذلك بعدد معين». الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، 162/33.
الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، 162/33 نقًال عن بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 259/1.  (2)

وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دمشق: دار الفكر، 515/2.  (3)
وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، 515/2، وانظر: الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، 197/27.  (4)

انظر: وهبة الزحيلي، الفقه اإلســالمي وأدلته، مرجع ســابق، 404/7، وفي الموســوعة الفقهية، مرجع سابق، 157/17: «فقد   (5)
ذهب الحنفية ـ وهو المذهب عند الحنابلة ـ إلى اشتراط البعد عن العمران، فإن حصل منهم اإلرعاب وأخذ المال في القرى 

واألمصار فليسوا بمحاربين».



د. معتز الخطيب ن َمد905الفقهاء والمدينة والت

وإذا أضفنا تلك األحــكام في المذهب الحنفي إلى أحكام أخرى مثل إحياء األرض الموات التي 
قال فيها أبو حنيفة: «إن أحياها بإذن اإلمام َملَكها»، وكذلك األرض الَخَراج، التي عَجز صاحبها عن 
زراعتها وأداء َخَراجها، قال أبــو حنيفة: «لإلمام أن يؤجرها من غيره ويأخــذ من أجرتها الخراج، 
ســواءٌ رضي صاحبها بذلك أو لم يــرَض»(1)، إذا أضفنا كل ذلك إلى بعضه، يمكــن لنا أن نخرج 
بتصــور للوجود المدينــي عند الحنفيــة يدور على جملــة خصائص دينيــة وسياســية، ولذلك قال 
السرخســي: «وظاهر المذهب في بيان حد المصــر الجامع: أن يكون فيه ســلطان، أو قاٍض إلقامة 
الحدود وتنفيذ األحكام»(2)، ومن هنا تحدثــوا عن الربط بين المصر وبين إقامة الجمعة والعيدين، 
ألن المدينة مكان إظهار الشعائر، مع حضور اإلمام أو من ينوب عنه في السلطة الجامعة، ومن هنا 
منعوا تعــدد الجمعة في المصــر الواحد، وأما قطع الطريــق فال يكون في المصر لوجود الســلطة 
وإمكان الغوث، وأما إحياء الموات، واألرض الخراج، فيخضع كذلك لسلطة اإلمام وإذنه. فالمسلمون 
ـ عند األحناف ـ «كياٌن سياســي أو جماعة سياســية ال تدبر أمورهم الدولة فقــط، بل تتولى أيضاً 

صنع قرارهم كممثلة لهم»(3).
ولعــل مما يدعم النظــرة الحنفية للوجود المديني، عنايتُهم بمســائل الكســب، فقد كتب 
اإلمام محمد بن الحسن الشيباني (189هـ) أول رســالة نظرية في مسألة الكسب، أوضح فيها 
أمرين اثنين: ضرورة العمل والحرفة، ثم مشــروعية ما يترتب على ذلك من تنظيمات شــعبية 
(أسواق متخصصة) أو رســمية (صاحب الســوق أو المحتســب)، ويذكر فيه أن العمل والحرفة 
«نظام العالم، واهللا تعالى حكم ببقاء العالم إلى حين فنائه، وجعل سبب البقاء والنظام كسب 
العباد، وفي تركــه تخريب نظامــه»، ولهذا فهو «فريضة على كل مســلم كمــا أن طلب العلم 
فريضة»، وقد كان الكســب «طريق المرســلين»، أما وجوه الكســب فأربعة: اإلمــارة والتجارة 
والزراعــة والصناعة. «فليس من المصادفــة أن يكون األحناف بين أوائل مــن اهتموا بالحرف 
والصنائع والمهن؛ إذ إن مذهبهم مذهب مديني شهدت مدينة الكوفة نشأته، وشهدت بغداد في 
النصف الثاني مــن القرن الثاني الهجري َتَحوله إلى ما يشــبه المذهب الرســمي في الدولة 

العباسية لكثرة َمن ولي القضاء من رجاالته»(4).
والحديث عن الِحَرف وفريضة الكســب في هذا الزمن المبكّر ال يأتي فقط في ســياق شمول 
اهتمام الفقيه بمســائل التمّدن، بــل يأتي كذلك في مواجهة اتجاهات أخــرى قد تكون ظهرت في 

ســاق ذلك نجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوســي في: تحفة الترك فيما يجب أن ُيعَمل في الملك، تحقيق: رضوان السيد،   (1)
بيروت: دار الطليعة، ط1، 1992م.

السرخسي، المبسوط، 23/2، وانظر: الموسوعة الفقهية، 196/27.  (2)
رضوان السيد، مقدمة تحقيق: تحفة الترك فيما يجب أن ُيعَمل في الملك، للطرسوسي، مرجع سابق، ص 32.  (3)

رضوان السيد، مفاهيم الجماعات في اإلسالم، بيروت: دار المنتخب العربي، ط1، 1993م، ص 78 - 79.  (4)
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زمنه، أو بعده في أوائل القرن الثالث الهجري؛ ألننا وقفنا على كتاب «المكاســب: الورع والشبهة 
وبيان مباحها ومحظورها واختــالف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه» للحارث بن أســد 
المحاســبي (243هـ) يرّد فيه على من رأى أن «الحركة في الكســب معصية»، ألنها ـ بزعم شقيق 
وأصحابه ممن يرد عليهم المحاســبي ـ «شــك فيما ضمن اهللا تعالى من الرزق والكفاية»، وأقام 
الحجج عليهــم(1)، وأوضح فيه مقولة َتْرك الكســب أو التقلل منه ورعاً، وذََكــر الخالف ومذاهب 

السلف في الورع والكسب.

¿Gôª©dG  πFÉ°ùeh  AÉ¡≤ØdG

قد يقــال: إن العمران ينطبق على المدينة وعلى غيرها، لكن ابــن خلدون أوضح أن البناء أّولُ 
صنائع العمران الحضري وأقدُمها، كاتخاذ البيوت المكتَنَفَة بالســقُف والحيطان من سائر جهاتها، 
وأن المتخذيــن البيــوَت للمأوى قد يتكاثرون في البســيط الواحــد بحيث يتناكــرون وال يتعارفون، 
فيخشون َطْرق بعضهم بعضاً َبيَاتاً فيحتاجون إلى حفظ مجتمعهم بإدارة ماء أو أسوار َتُحوطهم ويصير 
جميعاً مدينة واحدة ومصرًا واحدًا، وَيُحوطهم الَحكَم من داخٍل يدفع بعضهم عن بعض، وقد يحتاجون 
إلى االنتصاف ويتخذون المعاقل والحصون لهم ولمن تحت أيديهم. وأوضَح أحوال البناء بما يجعله 
ميزة أهل الحضر دون أهل البدو(2)، وهذا ما يجعل أحكام العمران من مسائل التمدن أصالًة؛ إذ إن 
تالصق األبنية والتجاور والتشــارك الذي قد يؤدي إلى التشــاحن وااللتجاء إلى القضاء، ومســائل 
الحســبة وغيرها، كل ذلك يســتلزم وجود إطار مديني، كما أن تفاصيل األحكام الفقهية تعكس في 
الغالــب حال المدينة أكثر من غيرها، مما ســنفصل فيه، وعلى هذا شــكلت أحــكام الفقهاء إطارًا 

قانونيّاً لحركة العمران في المجتمع يلتزم به الناس حكاماً ومحكومين.
وإذا كنا قد تحدثنا من قبل عن وجود تصور مديني عند الحنفية فقط دون ســواهم، فإن ذاك 
عنى الوجود المديني بوصفه ضرورًة، ولم َيعِن أبــدًا أن المذاهب األخرى لم تتجاوب مع مقتضيات 
المدينــة والعمــران، وإن لم تجعله ضــرورًة، وهو ما يعكس الفــرق بين التصور المنشــئ للتمدن، 

والتصور المتجاوب مع حالة التمدن.
يتجلى الوعي الفقهي المتصل بمســائل العمران من خالل موضوعات ومســائل شــتى تشكل 
ــة يمكن أن ُيطلَق عليها «فقه العمــران»، أو الفقه الخاص بالعمران،  ـ في مجموعها ـ مادًة ثَري
ونعني به هنا األحكام الفقهية المتعلقة بالعمران، بالمعنى الفقهي الخاّص، ال العام الذي تحدث 
 عنه ابن خلدون واستند فيه إلى مصادر التاريخ والفلسفة ال الفقهاء، وعليه فإن فقهنا هذا معني

المحاسبي، المكاسب، تحقيق: سعد الدرعمي، اإلسكندرية: دار ابن خلدون، دون تاريخ، ص 28.  (1)
انظر: ابن خلدون، المقدمة، تحقيق: خليل شحادة، بيروت: دار الفكر، ط1، 2001م، ص 510 - 511.  (2)
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فقط بفقه الفقهاء دون غيرهم، لبيان حدود الوعي الفقهي بمسائل العمران، ولبيان حركة الفقه 
اإلسالمي في عوالم المدينة وأحوالها، مما يتصل بأخبار البالد والعباد التي حفلت بها المدينة 

اإلسالمية.

ويمكن تحديد مصادر فقه العمارة لدى الفقهاء ـ خاصًة ـ على الشكل التالي:
وه البنيان، وأول كتاب نجده في  المصدر األّول: الكتب المباشــرة الخاصة بالعمارة أو ما سم
هذا الخصوص هو كتاب عبد اهللا بن عبد الحكم (214هـ) الذي سماه «البنيان»، وإن كنا ال نعرف 
كثيرًا عنه، وكتاب «الجدار» لعيســى بن دينار الفقيه األندلســي، وكتاب القضــاء في البنيان من 
النوادر البن أبــي زيد القيروانــي(1)، وكتاب «اإلعالن بأحــكام البنيان» ألبي عبــد اهللا محمد بن 
إبراهيم اللخمــي المعروف بابن الرامــي (عاش في القرنين الســابع والثامــن الهجريين). وابن 
الرامي لم يكــن فقيهاً فقد كان بناءً، «وقد اســتعرض فــي تأليفه خبراته وبرهــن على أنه كان 
ـ بحق ـ بنّاءً ماهرًا وعارفاً بكُنه هذه الصناعة وأســاليبها وطرقها، فمكّنه ذلك من أن يصبح من 
عرفاء البنّائين»، وكان يســتدعيه بعض القضاة ألخذ مشورته وإصدار الحكم بناءً عليها(2)، إال أن 
البن الرامي اطالعاً واســعاً على الفقــه الخاص بأحكام البناء، فهو يقيــم المقارنات بين مختلف 
المذاهب الفقهيــة للقضية الواحــدة، إلى جانب تدوين خبرتــه العميقة واألحــكام العرفية التي 
اســتقرت في زمنه فيما يخص مســائل البناء وغيره. وهو قد نقل عن مصــادر كثيرة، إال أن جلها 

لفقهاء مالكيين، وأغلبهم من األندلس.

المصدر الثاني: كتب الفتاوى والنوازل ـ وهي كثيــرة ـ وقد نقل عن كثير منها ابن الرامي في 
كتابه، ككتاب مفيد الحكّام البن هشــام القاضي بقرطبة (606هـ) وقد «جمع فيه جملة من المسائل 
التي ال غنى عنها وال بد للحكام منهــا»، ومعين القضاة والحكام لقاضي الجماعة بتونس (733هـ)، 

وكتاب «المختصر» لعيسى بن موسى المعروف بابن اإلمام (386هـ)(3).

والمصدر الثالث: كتب الوقف، حيث وثقت الحواالت الحبســية كل مــا يتعلق باألمالك وكيفية 
ص لها ديوان باسم ديوان  التصرف فيها، وقد ساهمت األوقاف بدور كبير في حياة المدن، حتى ُخص

ابــن أبي زيد القيرواني (386هـ)، النوادر والزيادات على ما في المدونة مــن غيرها من األمهات، تحقيق: محمد عبد العزيز   (1)
الدباغ، بيروت: دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1999م، 93/11.

انظر: فريد بن سليمان، مقدمة تحقيق: كتاب اإلعالن بأحكام البنيان، دون مكان، مركز النشر الجامعي، ط 1999م، ص 16 - 17.  (2)
منه نســخة بالمكتبة الوطنية بتونس. ويبدأ الكتاب بمســائل الضرر، وقد دفع هذا بعض الباحثين إلى االستنتاج بأن المختصر   (3)
هو نفس كتاب «رفع الضرر»، انظر: فريد بن ســليمان، مقدمة كتاب اإلعالن البن الرامي، مرجع ســابق، ص 26 - 27. وسماه 
العربي بوعياد «القضاء ونفي الضرر عن األفنية والطرق والجدر والمباني والساحات والشجر»، وقال إن منه نسخة في مكتبة 

ابن يوسف المرابطي بمراكش. انظر: العربي بوعياد، قضايا العمران واإلسكان، مجلة التسامح، عدد 8، ص 65، هامش 12.
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األحباس أو األوقاف، وتضمنت أحكام الوقف مشروعية تنميتها واستثمارها بزيادة المباني واألراضي 
والمباني الموقوفة عن طريق الشراء أو البناء. «واألوقاف بهذا المعنى تستلزم حركة عمرانية تشكل 

جانباً مهّماً من حركة العمران واالستيطان، ومن أهمها المدن»(1).
والمصدر الرابع: كتــب الفقه العام، ذلــك أن األحكام الخاصة بالعمارة كثيــرة ومتناثرة في 
أبواب شتى، وعلى سبيل المثال، فقد قام أحد الباحثين بدراسة محتوى الوثائق العثمانية وفق ثنائية 
الفقه والعمران، ورتــب محتويات تلك الوثائق وفــق التصنيف الموضوعــي لمصطلحات الفقه ذات 
الصلة المباشــرة بالعمران، ورأى «أن معظم مواضيع فقه العمران تعود في األصل إلى بضعة محاور 
كبرى، منها الوالية بشــقيها العام والخاص، والقضاء، ونفي الضرر،... وهو ما يســتدعي تأســيس 

نظريات فقهية تختص بالعمران اإلسالمي»(2).
فالوالية هي إمكان التصرف في العقار، شاء الغير أم أبى، أو هي السلطة الشرعية التي تمكن 
الشــخص من التصرف في ملكية معينة، وقد صنفها الفقهاء إلى والية عامة تخول الحاكم المسلم 
التصرف في شؤون المسلمين وفق المصلحة العامة، ووالية خاصة متعلقة باألفراد، وقد تعرض لها 
القرافي في تفريقه بين قاعدتي الملك والتصرف. إال أن المحلل لمميزات المدن اإلسالمية العتيقة 
يجد نوعاً آخر من الوالية وهي الوالية الجماعية التي تمكّن جماعة من المسلمين في التصرف في 
عقار دون غيرهم بما فيه الســلطة العامة، ومن ذلك ما يكون في المدينة من مرافق جماعية وغير 
عامة والملكيات المشــاع التي تعــود إلى العائــالت والقبائل. ومن المهم أن نذكــر هنا أن معظم 
العقارات في المدن اإلســالمية العتيقة كانت تحــت حالة الواليتين الخاصــة والجماعية مما كان 

يسمح بقدر كبير من الحرية لسكانها بالتصرف في ملكياتهم واستغاللها(3).
المصدر الخامس: كتب القضاء، فقد ارتبط العمران اإلســالمي بــه ارتباطاً عضوّياً على مدى 
التاريخ اإلســالمي، ويعود ذلك إلى كون العمران موضع تشــابك الحقوق وتدافع المصالح، وهو ما 
يتطلب وجود مؤسســة محايــدة يتحاكم إليهــا أصحاب تلك الحقــوق والمصالح، كمــا أن للعمران 
اإلســالمي ارتباطاً بالسياسة الشــرعية التي تهدف إلى تحقيق مقاصد الشــريعة وبذلك يكون دور 

القضاء النظر في تصرفات الحاكم، وضمان موافقتها لتلك المقاصد(4).
و «الناس فــي المدن لكثــرة االزدحام والعمران يتشــاّحون حتــى في الفضاء والهــواء األعلى 

محمد عبد الستار عثمان، المدينة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 71.  (1)
مصطفى بن حموش، فقه العمران اإلســالمي من خالل األرشــيف العثمانــي الجزائري (956هـ/1246هـ)، دبــي: دار التراث   (2)

للدراسات اإلسالمية، ط1، 2000م، ص 35 - 36.
المرجع السابق، ص 101 - 102.  (3)

مصطفى بن حموش، فقه العمران، ص 94.  (4)
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واألســفل، ومن االنتفاع بظاهر البناء مما ُيتَوَقع معه حصول الضرر فــي الحيطان، فيمنع جاره من 
ذلك إال ما كان له فيه حق. ويختلفون أيضاً في استحقاق الطرق والمنافذ للمياه الجارية والفضالت 
الُمْسَربة في القنوات، وربما يّدعي بعضهم حق بعٍض في حائطه أو ُعلُوّه أو قناته لتضايق الجوار، أو 
يّدعي بعضهم على جاره اختالل حائطه خشية ســقوطه، ويحتاج إلى الحكم عليه بهدمه ودفع ضرره 
عن جاره عند من يراه، أو يحتاج إلى قسمة دار أو َعْرصة بين شريكين بحيث ال يقع معها فساٌد في 
الدار وال إهمال لمنفعتهــا، ويخفى جميع ذلك إال على أهــل البصر العارفين بالبنــاء وأحواله»(1). 
فألجل هــذا كله كان للقاضــي والعلماء والمحتســب دور متميز فــي تقنين كل ما يتعلــق بالمباني 
وتعميرها ومواد البنــاء وطرق تصنيعها معتمدين فــي كل ذلك على أحكام الســابقين وما جرت به 
العادة والعرف، وما كان ُيعمل به في مناطق وجودهم. وعليه فيمكن لكتب القضاء أن تكون المصدر 

الخامس من مصادر فقه العمران(2).

المصدر السادس: كتب الحسبة؛ ألن البناء صنعة من الصنائع فيدخل ضمن وظائف المحتسب 
الذي يفرض على أهل األصناف والصنائع التعاليم والوظائف، التي تستمد من النظم المعروفة بين 
ذوي المهن أنفسهم، ويتولى اإلشــراف على جودة الصنعة وإتقانها والطرق الواجب اتباعها في عمل 
تلك الصنعة وتحليل وتحريم ما يجب أن يقوم به أهل المهن، وأهم وظائفه: معرفة أســرار الصنعة 
وإتقانها وجــودة المصنوعات والعناية بالمــواد األولية إلى غير ذلك، مما يشــمل البناء وغيره من 
الصنائع(3). فمهمة المحتســب في مجال العمران مراقبة المهندســين والبنائيــن وتقويم أداء عملهم 
ومــدى احترامهم آلداب مهنتهم ومراقبــة األبنية والطرقات، وقد تناولت مؤلفات الحســبة التركيب 
الداخلي للمدن، من حيث تقسيم الشوارع، وتوزيع المباني على جوانبها، والعالقة بين هذه المنشآت 

والشروط الواجب توفرها فيها(4).
وكتب السياسة الشــرعية هي المصدر السابع؛ ألن كتب السياسة الشــرعية تشتمل على أبواب 
تتعلق بالسياســة الشــرعية الخاصة بالعمران، خاصة عمارة المدن والشــروط الخاصة بها واألمور 

الواجبة على الحاكم في هذا الخصوص.

ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 513.  (1)
ولهذا ال يكاد يخلو تأليف في الفقه أو في النوازل من موضوع نفي الضرر، كما نجد مثًال في كتاب القضاء في نفي الضرر،   (2)
من كتــاب النوادر والزيادات البن أبي زيد القيرواني، مرجع ســابق، 37/11، وكتاب نفي الضرر البن اإلمام الســابق ذكره، 

وكتاب نفي الضرر من كتاب اإلعالن البن البناء.
من كتب الحســبة: نهاية الرتبة للشــيزري، ومعالم القُربة البن اإلخوة، ونهاية الرتبة البن بسام، ونصاب االحتساب لعمر بن   (3)
محمد بن عوض الســنامي، وآداب الحسبة للسقطي، وأحكام السوق ليحيى بن عمر. وانظر: رضوان السيد، مفاهيم الجماعات 

في اإلسالم، مرجع سابق، ص 86 وما بعدها.
http://www.arrabita.ma/contenu.aspx?C=1544 :انظر أثر الحسبة في العمارة: لحسن تاوشيخت، أحكام البنيان، مقال منشور على  (4)
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صناعة البنــاء «أول صنائع العمران الحضــري وأقدمها، وهي معرفة العمل فــي اتخاذ البيوت 
والمنازل للِكنّ والمــأوى لألبدان في المدن»(1). وقد تناولت كتب البناء مســائل فقهية كثيرة تتصل 
بتخطيط المدينة والعمران، فتحدثت عن الموقف من البناء وأدلة مشــروعيته، وماليته من حيث هو 
عقار أو منقول، وتناولت أحكام البناء الواجب من مساجد وحصون وأربطة للدفاع عن ديار اإلسالم، 
وأســوار وجســور وقناطر وســدود وغيرها، والبناء المنــدوب كالمآذن واألســواق، والبنــاء المباح 
كالمســاكن والحوانيت لالســتغالل مع بيان القواعد التي تحكم هذا النوع مــن البناء من حيث إن 
للسلطة شــأناً فيه، والبناء المحظور كالبناء على القبور والكنائس والبناء على أرض اآلخرين وغير 

ذلك، من مسائل التوسع في البناء والتطاول فيه وزخرفته(2).
كما تناولت تلك الكتب اســتغالل األراضي للبناء، واســتغالل العقار، وعملية التصرف فيه بيعاً 
وشــراءً، وكيفية تقســيمه، وضبطت مواصفات مواد البناء، فبينت طرق صنعها والشروط التي يجب 
توفرها فيها، ونظمــت عملية التعاقد على البناء بين الراغبين فيه وبيــن أهل الصنعة من البنائين، 

وتطرقت أيضاً لتوظيف األموال في البناء فحددت موارده وأوجه صرفه وكيفية تمويل المشاريع.
بل إن المصادر تتناول تفصيالت أوســع تتعلق بتخطيط العمارة، كمسائل بناء المساجد واتخاذ 
الحوانيت أسفلها، وغرس الشجر في صحن المســجد، وبناء الميضآت وبيوت الخالء، كما تعرضت 
لمســائل حقوق البناء كحقــوق الجدار المشــترك وحق المــرور واالرتفاق بالطرق والشــوارع، كما 
أوضحت أحكام توســعة المنشــآت العامة على حســاب الممتلكات الخاصة، هذا فضــًال عن أحكام 

التصرفات في البناء وتأجيره وعالقة المالك بالمستأجر وغير ذلك(3).
ر اهللا تعالى إتمامه بمنه وفضله. واهللا الموفق. هذا ما يس

ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 509.  (1)
انظــر في أحكام البناء: إبراهيم بن موســى الفائز، البناء وأحكامه في الفقه اإلســالمي، الســعودية: معهــد القضاء العالي   (2)
بجامعة اإلمام محمد بن ســعود، أطروحة دكتوراه، سنة 1985، ص 85 وما بعدها. وثمة دراســتان حول بناء المساكن، األولى 
منهما بعنوان: ضوابط بناء المســاكن في الفقه اإلسالمي، ألحمد السعد، ُقّدمت في كلية الشريعة في جامعة مؤتة في األردن، 
ســنة 2003م، والثانية: حكم األبنية بين الشريعة والقانون، للدكتور ياسين الغادي، وكالهما يهدف إلى بيان مشروعية البناء 

ومعالجة مسألة التطاول في البنيان وموقف الشريعة منه.
انظــر الكتب التالية على ســبيل المثال: وثائق في شــؤون العمران في األندلس: المســاجد والدور، مســتخرجة من مخطوط   (3)
األحكام الكبرى للقاضي أبي األصبغ عيسى بن سهل األندلســي، تحقيق ودراسة د. محمد عبد الوهاب خالف، القاهرة: توزيع 
المركــز العربي الدولي لإلعالم، ط1، 1983م، وكتاب اإلعــالن بأحكام البنيان البن الرامي، وقد مّر ســابقاً، وانظر أيضاً: 

محمد عبد الستار عثمان، المدينة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 28 - 32.
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أستاذ الدراسات اإلسالمية والفكرية بالجامعة اللبنانية

á«eÓ°SE’G  áæjóªdG  : k’hCG

:AÉ¡≤ØdG  ∞FÉXhh  á«æÑdGh  Q qƒ°üàdG

لدينا أربعة أنواٍع رئيســة من الكتابات عن «المدينة اإلســالمية»، وهي(1): كتابات المؤرّخين، 
والتي تتناول في العادة نشــوء الُمُدن في اإلســالم مثل البصرة والكوفة وواســط وبغداد. وكتاباُت 
هؤالء ال تهتم في الغالب إّال بالمرحلة األولى للنشــأة، وتقســيمات المدينة الداخلية ألول عهدها. 
ولذلــك فإنها تبقى مهمًة لجهة معرفة طرائق التفكير والتقدير أثنــاء البناء، ولجهة العالئق بين 
المعالم األساسية لذلك المســتقّر اْلَحَضري: دار اإلمارة، والمسجد الجامع، والسوق، واألحياء أو 
األَرباع، وأخيرًا الفناء أو الرَبض المســتخدم للمنافع العاّمة بداخل األسوار أو خارجها. أّما النوعُ 
الثانــي من أنواع الكتابة عــن المدينة فهو كتابــات الجغرافيين والرّحالة وهــي تأتي بعد كتابات 

المؤرّخين بأكثر من قرنين.

وتتناولُ المعالم الرئيســة لمدن دار اإلســالم أو بعض نواحيها فيما بعد القرن الثالث للهجرة. 
والعلماء من بين الجغرافيين مثل ياقوت الحموي فــي «معجم البلدان» يهتمون بالنقل عن المؤرّخين 
بشــأن بدايات المدينة، وفيما عدا ذلك فهناك حديٌث متفاوٌت طوالً وقصرًا ـ كما ســبق القول ـ عن 
المعالم الرئيسة للمدينة مثل المســجد أو المســاجد الجامعة، والمدارس، وفئات السكّان العرقية 
والمذهبية، والنَُخب العلمية فيها، واألســواق المختلفة التي تقع فيها والِســلَع التــي ُتتداَولُ في تلك 

قارن عن مصادر تاريخ المدن اإلســالمية، عبد الجبار ناجي: دراســات فــي تاريخ المدن العربية اإلســالمية (بغداد 1986م)   (1)
ومحمد عبد الستار عثمان: المدينة اإلسالمية، عالم المعرفة، 2006.
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األســواق. وإذا كان المؤرّخ مهتماً بالدرجة األولى بطرائق إقامة المدينة، فــإنّ الجغرافي والرّحالة 
مهتم بالدرجة األولى في الغالب بأمرين اثنين:

أنواع األسواق والِسلَع، والنَُخب العلمية وحركتها بين المساجد والمدارس الموقوفة.
أّما النــوعُ الثالُث: من أنــواع الكتابة عن الُُمدن فهو كتاباُت الفالســفة، ومــن بين هؤالء على 
الخصوص الفارابي (339هـ). وإذا كانت كتاباُت المؤرّخين والرّحالة تاريخية وواقعية وال تتضمن في 
الغالب مســائل نظرية، فإنّ كتابات الفالســفة ال تتضمن غير تصوراٍت للمدينــة، باعتبارها مجاالً 

لة لها لكي تصير مدينة أو دولًة فاضلة. لممارسة السلطة المدنية المؤه
أّمــا النوعُ الرابُع: من أنــواع الكتابة عن المدينة فــي ُتراثنا فهو كتاباُت الفقهــاء، وهي معنيٌة 
ــور، والمواصفات العملية للحاضرة أو المدينة أو المصــر(1). على أنّ هذا التوصيَف  باألمرين: التص
الذي ذكرُتهُ ألنواع الكتابة عن المدينة اإلســالمية أو المدينة في اإلسالم، ِإنَما هو توصيٌف مبدئي. 
فابن خلدون (808هـ) المــؤرّخ، والمقريزي المــؤرّخ وصاحب الِخطط، ال يكتفيــان بتحديد بدايات 
اْلُمدن مثًال، بل إنّ للمدينة عندهمــا وظائَف أُخرى تتعلق بمفهومهما للُعمــران اْلَحَضري. ومن جهٍة 
أُخرى بالنسبة البن خلدون؛ فإنّ ذلك يتّصل بمفهومه لصيرورة الدولة من التوارث الَعَصبي والدموي 
بالبادية، وحتى انتهائها إلى المدينة. ورؤية الفالسفة للمدينة/الدولة مختلفٌة بعض الشيء لدى ابن 
ســينا عنها لدى الفارابي، وإن ظل النمــوذج التصوري واحدًا. وفي كتابات الجغرافيين قد ُتســيطُر 
جغرافية بطليموس بأقاليمها السبعة على الكاتب، فيذهب بعيدًا في الحديث عن «صورة األرض» من 
وجهة النظر تلك، متناسياً معالَم المدينة األساسية إال قليًال(2). وما ذكرت كتب التراجم للعلماء في 
مدينة معنية مثــل تاريخ بغداد وتاريخ دمشــق واإلحاطة فــي أخبار غرناطة، إذ ال نــكاُد نجد فيها 
معلومات إّال عن النخبة العالمة، والكُتاُب لهذه الكتب هم في الغالب من الفقهاء واْلمحّدثين، وهذا 

ية المدنية بالنسبة للعلماء. دليل على أهم
وهكذا فقد ال نجُد لدى استكشاف تصور «المدينة اإلســالمية» وواقعها في زمنها الوسيط (أي 
بين القرن الثالــث الهجري والقرن الثاني عشــر الهجــري)، نموذجاً أقرب ِلمــا نحن بصدده من 

الكتابات الفقهية.
ٌط إلى حّد بعيٍد وله وظائف محددةٌ  حاً أو ثناءً، فهو تصوٌر منم وال ينبغي فهم ذلك باعتباره َتمد
في عقل الفقيه ووعيــه، تتصل بماهية المدينــة، ووظائفها، فيما بين «تمصيــر» النبّي ژ ليثرب، 

كنت قد أنجزت مجلدًا بمجلة الفكر العربي م29 (1983م) عن المدينة اإلســالمية الوسيطة، ومجلدين بمجلة االجتهاد م6 و 7   (1)
(1990م).

Ira Lapidus (ED), Middle Eastern Cities (1975) :قارن عن ذلك  (2)
I. A. H. Hourani, The Islamic City in the Light of Recent Research (1971)
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وتمصيــر عمر بن الخّطــاب لألمصار الســبعة(1) وإلى زمن الفقيه مهمــا بلغ ابتعــاُدُه الجغرافي أو 
التاريخي عن عهد ظهور فكرتي الُجند والِمصر في صدر اإلسالم(2).

واستنادًا إلى هذه االعتبارات كلّها، فإنني سألجأُ القتباساٍت قليلٍة من فالسفة السياسة والتاريخ، 
وهي أفكاٌر وتصوراٌت أعتقُد أنّها أثّرت في الفقهاء بشكٍل مباشٍر أو غير مباشر.

ثُم أُرّكُز على «المدينة اإلســالمية»، كما اســتقر الوعُي بها لدى الفقهاء، ألَِصَل بعد ذلك إلى 
الحديــث عن انقضاء النموذج المديني اإلســالمي، وما يفرُضهُ ذلك على الفقهــاء، والذين تغيروا 
أيضاً، من وجوه وعٍي جديدٍة بالحاضر العربي واإلســالمي، على مســتوى األفكار، ومستوى التوجه، 

ومستوى رؤية العالم، والقدرة على التأثير بالداخل والخارج.
يقــول الفارابــي (339هـ)(3): «.. ال يمكن أن يكوَن اإلنســان ينال الكمال الــذي ألجله ُجعلت 
الفطــرة ِإال باجتماعات جماعٍة كثيرٍة ُمتَعاونين، يقوم كل واحٍد لكلّ واحٍد ببعض ما يحتاُج إليه في 
قوامه، وفي أن يبلُغَ الكمال. ولهذا كُثرت أشخاص اإلنسان فحصلوا في جميع المعمورة من األرض 
فحدثت منها االجتماعات اإلنســانية، فمنها الكاملــة ومنها غير الكاملــة. والكاملة ثالث: عظمى 
ووســطى وصغرى. فالعظمى اجتماعات الجماعة كلها في المعمورة، والوسطى اجتماع أمة في جزء 
من المعمورة. والصغرى اجتماع أهل مدينة في جزء من مســكن أمــة... وغير الكاملة اجتماع أهل 
القريــة واجتماع أهــل المحلة، ثم اجتماع في مســكن، ثــم اجتماع في منــزل... فالخير األقصى 
والكمال األقصــى إنما يحصــل أوالً بالمدينة ال باالجتماع الــذي هو أنقص منهــا...» وهكذا فإن 
االجتماع البشري أو اإلنساني عند الفارابي ضرورة فطرية، لكي يستوفي اإلنسان بالتعاون حاجاته 
األساســية. لكنه فيما يتجاوز ذلــك ضروري أيضاً لبلــوغ الكمال اإلنســاني؛ ألن الكمال في نظر 

الفارابي ال يتحقق إال في المدينة(4).
ولســت مضطرًا إلى إكمــال االقتباس بشــأن هذا التصــور األفالطوني للمدينــة واتصاله 
بالكمــال؛ ألنه ينتهي إلى اختزال ذلك كله في الرئيس، وهو مــا ال يتابعه عليه الفقهاء. لكنني 
أود توجيه النظر إلى تأثر الفقهاء منذ القرن الرابع بهذا التصور لفضائل االجتماع المدني. إذ 
هم ال يقتصــرون ـ والماوردي مثلهم في ذلــك ـ عند الثناء على المدينــة والمصر على فرض 

انظر: مقالتي: الفقه والفقهاء والدولة: بمجلة االجتهاد، م1989/3م، ص 129 - 148.  (1)
N. Calder, Friday Prayer and the Juristic Theory of

Government in BSOAS, VOL XLIX, Part1.1986.

قارن بطه الولي: المدينة في اإلسالم، بمجلة االجتهاد، م6، 1990، ص 54 - 67.  (2)
أبو نصر الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة، ص 117 - 118.  (3)

الفارابــي: كتاب السياســة المدنيــة، ص 69 - 70. وقارن بدراســتي: مدينة الفقهاء ومدينة الفالســفة؛ بمجلــة االجتهاد، م7   (4)
ص ص 123 - 132.
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الهجرة إليها زمن النبوة، وما ورد من آثار ســلبية بشــأن البادية والريف الفالحي بل يضيفون 
لذلك ثالث ميزات للمدينة: اكتمال الفرائض الدينية (صالة الجمعة)، ووجود السلطة الناظمة 
والمحققــة لألمن واالســتقرار بخــالف القــرى، والقــدرة على ممارســة النشــاطات العلمية 

والتجارية(1).

:äGõ«ªdGh  ΩÉ«≤dG  »a  AÉ¡≤ØdG  áæjóe

يقول الماوردي في أنواع األمصار أو المدن: إنها قســمان(2): أمصار مزارع وسواد، وأمصار 
فرصة وتجارة، وهو يعني بذلك أن من األمصار ما يكون الغالب في إنشــائه واستمراِرِه وجوُدُه 
فــي منطقٍة زراعيٍة خصبة، ومنها ما يكون ســبب قيامه أن فرص التجارة والكســب فيه كبيرة 
لقيامه على نهر كبير أو شــاطئ بحر. والطريــف أنه ال يذكر «ُمُدن القوافــل» التي تقوم في 
واحة بالصحراء أو على حاشــيتها أو على طريق تجارية قديمة، لكن يمكن أن يكون قد اعتبر 
مدن القوافل من ضمن أمصار الفرصة والتجارة. ثم يمضي محددًا األسباب التي تدفع إلقامة 
المدن أو لإلقامة فيها، فيذكر خمســة منها(3)، ثُم يذكر حقوق ســاكني المصر على السلطان، 
وهذه الفقــرات على قصرها، ال أعرف لــدى الفقهاء ما هو مماثل لها، باســتثناء ابن خلدون 
ا يأخذ من  والمقريــزي لهذه الناحية. بيد أنّ ابــن خلدون يأخذ من تصور الفالســفة أكثر ِمم

تصوّر المؤرخين أو الفقهاء(4).

يقول السرخســي في تعريف المدينــة والمصر(5): «وظاهر المذهــب (أي المذهب الحنفي) في 
بيان حد المصر الجامع أن يكون فيه سلطان أو قاض إلقامة الحدود وتنفيذ األحكام. وقد قال بعض 
مشــايخنا: أن يتمكن كل صانع أن يعيش بصنعته فيه وال يحتاج فيه إلــى التحول إلى صنعٍة أخرى. 
وقال ابن شــجاع ƒ : أحسن ما يقال فيه إنّ أهلها (أي الذين تجب عليهم صالة الجمعة) ينبغي أن 
يكونوا من الكثرة بحيث لو اجتمعوا في أكبر مســاجدهم لم يســعهم ذلك حتى احتاجوا إلى مسجد 

الجمعة فهذا مصر جامع تقام فيه الجمعة...».

بابر يوهنســن: المصر الجامع ومســاجده الجامعة، بمجلــة االجتهــاد، م7/ ص 69 - 102، وقارن بخالد عــزب: فقه العمارة   (1)
اإلسالمية، القاهرة 1997.

أبو الحسن الماوردي: تســهيل النظر وتعجيل الظفر في أخالق الملك وسياسة الملك، تحقيق: رضوان السيد. بيروت 1987م.   (2)
صص 209 - 210.

الماوردي: تســهيل النظر مصدر ســابق، ص 211. وقد لخص ابن أبي الربيع في ســلوك المالك في تدبير الممالك، تحقيق:   (3)
ناجي التكريتي، بيروت 1980، صص 190 - 192 كالم الماوردي عن الُمُدن.

مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، م883/3 - 884، وقارن بمقالتي السالفة الذكر في الحاشية رقم 3.  (4)
السرخسي: المبسوط، نشر بيروت 1987م، م23/3. وقارن بيوهنسن، حاشية رقم 10.  (5)
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ويقول الكاســاني(1): «ذكــر الكرخي أنّ المصــر الجامع مــا أقيمت فيه الحــدود، ونفذت فيه 
األحكام. وعن أبي يوســف روايات: ذكر في اإلمالء: كلّ مصر فيــه منبر وقاض ينفذ األحكام ويقيم 
الحدود فهو مصر جامع. وفي روايٍة عن أبي يوســف: إذا اجتمع في قرية من ال يسعهم مسجد واحد 
بنى لهم اإلمام جامعاً ونصب لهم من يصلّي بهم الجمعة. وفي رواية (عن أبي يوسف أيضاً): لو كان 
في القرية عشرة آالف أو أكثر أمرتهم بإقامة الجمعة فيها... وقال سفيان الثوري: المصُر الجامُع ما 
يعّده الناس مصرًا عند ذكر األمصار المطلقة. وعن أبي القاســم الصفّــار: حد المصر الذي تجوز 
فيه الجمعة أن تكون لهم منعة لو جاءهم عدّو قدروا على دفعه، فحينئٍذ جاز أن يمّصر. وتمصيره أن 
ينصــب فيه حاكم عدل يجري فيه حكماً من األحكام... وروى محمــد عن أبي حنيفة أنّ المصر بلدة 
كبيرة فيها ســكك وأسواق، ولها رســاتيق، وفيها واٍل يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه 

وعلمه أو علم غيره، والناس يرجعون إليه في الحوادث»(2).
تبدو المدينة في تصوّرات الفقهاء المســلمين ذات أقطاب ثالثة: معيشــي، وديني، وسياسي. 
فالمعيشــي يتصل بالموقع واإلمكانيات التــي تمكن من العيش الرغد أو المكتفــي. والديني يتعلق 
بالفهم الفقهي لجماعة المســلمين، وتكتمــل الجماعة لدى األحناف علــى الخصوص بحيث تجب 
عليها صالة الجمعة في «المصر الجامع»، وللمصر الجامع بهذا المعنى مواصفات سكانية وقضائية 
وتنظيميــة، ِإنَما أهّم تلك المواصفات القطب الثالث وهو القطب السياســي أو الســلطاني، وهذا 
يعني أن تعترف الســلطة السياســية بهذا المســتقر أو ذاك بأنه مدينة فتّعين له والياً أو قاضياً، 
وتثبــت األمن في ربوعه من طريق قوة للشــرطة، وتقيــم فيه منبرًا، أي مســجدًا لصالة الجمعة. 
ويربط بعض الفقهاء والجغرافيين ذلك، كما ســبق القول، بشــروط الكثافة الســكانية، والموقع 
المالئم في بر زراعي أو على نهٍر أو بحٍر. لكن هناك من ال يشــترط للمدينة غير إعالن السلطان 

لها باعتبارها كذلك؛ عن طريق اإلجراءات السالفة الذكر: المنبر والقاضي والوالي(3).
هذه هي المدينة اإلسالمية الكالســيكية في تصور الفقهاء المسلمين. وواضح من هذا العرض 
الموجز أن هناك اختالفات بيــن الفقهاء في تحديد عالقة الدين بالدولــة من خالل نموذج صالة 
الجمعة، ومدى ارتباطها بالســلطة السياســية، وبضــرورة التمصير واإلذن إلقامتهــا. لكن الفقهاء 
ال يختلفون على وظائفهم في المدينة اإلسالمية. وكنُت عام 1993 قد حققُت نصاً سياسياً للطرسوسي 
الحنفي عنوانه: «تحفــة الترك فيما يجب أن ُيعمل فــي الُملك»، يحّدد فيه قاضــي قضاة األحناف 

الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مصر، بدون تاريخ، م662/2. وقارن بيوهنسن حاشية رقم 10.  (1)
قارن بمقابلة N. Calder في الحاشية رقم 6.  (2)

قارن بمصنف عبد الرزاق 167/3، ومصنف ابن أبي شــيبة، 101/2 (بشــأن التمصير)، وانظر نّص السرخســي في المبســوط   (3)
23/3، والكاساني في بدائع الصنائع 662/2.
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بدمشق المجاالت التي كان يتنافس عليها الحنفية مع زمالئهم من فقهاء المذاهب األخرى بالمدينة، 
وهي: التدريس بالمدارس واإلشراف على أوقافها، والقضاء ووالية أموال األيتام، والخطابة بالجوامع 
والوالية على أوقافها، والحضور بمجلس السلطان أو نائبه بدار العدل في مسائل المظالم، وممارسة 

الفتوى للسلطان وللعامة بإذٍن منه(1).
والمعروف أنه حتى العصر المملوكي، فإن الســلطات العباســية والســلجوقية واأليوبية، كانت 
تتخير القضاة والمدرســين من ســائر المذاهب مع إيثاٍر لألحناف بعض الشيء. أما المماليك فقد 
اعترفوا بالمذاهب األربعة على قدم المساواة، ثُم عاد العثمانيون لتقديم األحناف. وانفرد بالمغرب 
واألندلس منذ القرن الرابع الهجري فقهاء المالكية(2). بيد أن وظائف الفقيه في المدينة اإلسالمية 

تغيرت في شتى األحوال.

٭ ٭ ٭

AÉ¡≤ØdG  ∞FÉXhh  áæjóªdG  ôFÉ°üe  :kÉ«fÉK

ما عادت «المدينة اإلسالمية» تصورًا وأشكاالً ومواصفات ووظائف، موجودة في عالم اإلسالم ؛ 
وليس منذ وقت قريب بل منذ حوالي القرنين، وقبل سبعة عشر عاماً، وعندما كنت أعمل في تحقيق 
نّص الطرسوسي الســالف الذكر، فوجئت بأن رفاعة الطهطاوي (1883م) في كتابه (المرشد األمين 
للبنــات والبنين) الصادر عام 1847م، وفي فصل منه خاص بتاريــخ القضاء في مصر، يلّخُص أكثر 
محتويات كتاب الطرسوسي دون أْن يذكره، مشيرًا إلى تلك الترتيبات الغابرة بالمدينة، والتي زالت 
لغير رجعة(3)، وحتى قبل مائٍة وســتين عاماً، بدا له ما يذكره الطرسوســي عن المدينة وترتيباتها، 
والفقهــاء ووظائفهم بعيدًا وغريبــاً. وإلى هذا التغيير الــذي أصاب المدينة وترتيباتها الســلطوية 
والدينية واالقتصادية وليس الُعمرانيــة(4) نبّهنا كلّ من أندريه ريمون وبيتر غران(5)، مؤكدين على أن 
ذلك االنقالب حصل للمدينة اإلســالمية، وبخاصٍة القاهرة ودمشق وحلب، في القرنين السابع عشر 
والثامن عشــر الميالديين، أي قبل الدخول االستعماري المباشــر إلى بالد الشام ومصر. وال يمكن 

نجم الدين الطرسوسي: تحفة الترك فيما يجب أن ُيعمل في الملك (بيروت، 1993م)، المقدمة 16 - 46.  (1)
سعيد عبد المجيد: الفقهاء المالكية والدولة، بيروت 1998م، صص 114 - 138.  (2)

الطهطاوي: المرشد األمين، مصر، 1912، ص 611 - 613. وقارن بما ذكرته في مقدمة تحفة الترك، مصدر سابق، ص 47 - 54.  (3)
O. Grabar The Architecture of the Middle Eastern Cities : ـ قارن ب  (4)

From Past to Present in: IRA Lapidus (e.d): Middle Eastern Cities (1975)

وانظر خالد عزب: تخطيط وعمارة المدن اإلسالمية (1997).
بيتر غران: األسس اإلسالمية للرأسمالية (القاهرة 2003).  (5)
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إرجاع هذا التغيير إلى ســبب واحد وأوحد مثل اكتشــاف األوروبيين لطريــق رأس الرجاء الصالح، 
وسيطرة الغربيين على التجارة بين الشرق والغرب من خالل الســيطرة على هذا الطريق(1). ثُم إن 
الباحثين الذين يتفقون على حصــول تقلبات جذرية غيّرت المعالم الثقافية والســلطوية فالعمرانية 
لمدننا، ليسوا متفقين في الحكم على تلك التقلبات، وهل هي إيجابية أو سلبية، فهناك من رأى أنها 
كانت إيجابية، وكانت بشــيرًا بحركيٍة ونهوٍض إال أن االستعمار الفرنسي والتدخالت الغربية األخرى 

أنهت هذا النموذج لصالح النموذج الغربي في الحداثة والعصرنة.

ية في فهم متغيرات الوظائف واألدوار منذ القرن التاسع  ومع أن المسألة العمرانية شديدة األهم
عشر على األقل فإن األمور التي تعنينا هنا بشكل مباشر هي المتغيرات الدينية والثقافية والسلطوية؛ 
ألنها هي التي غيّرت الترتيبات وعدلــت الوظائف، وصنعت عالقات وقطائــع جديدة، بحيث تغيرت 

بالتدريج ثالثة أمور: ـ

النموذج المديني الوسيط لعالقة السلطة بالناس. –

سة الدينية بالسلطة السياسية. – والنموذج المديني الوسيط لعالئق المؤس

وظهور حركات إحيائية إسالمية تحاول إنشاء دول وينجح بعضها في ذلك. –

لقد ظهرت حركات دينية في القرنيين الســابع عشــر والثامن عشــر بعضهــا صوفي، وبعضها 
ســلفي، وكان الجديــد فيهــا اتجاهها جميعــاً إلقامــة دول جديدة (مثل الســعوديين والسنوســيين 
واإلدريســي) وهذا أمر صار معروفاً منذ زمن طويل. وفي الوقت نفســه ساءت بالتدريج العالئق بين 
سة لم تظهر حماسًة ِلمقاومة  سة الدينية ألسباب مختلفة، منها: أنّ المؤس السلطات السياسية والمؤس
اإلحيائييــن المتمردين، كما أنها عانت من ضغوط الســلطات التجاهها إلى ســحب اإلشــراف على 
األوقاف منها، وســحب مجاالت عــدة للفعالية والصالحيــة ومن ذلك أجزاء واســعة من المجاالت 
القضائية(2). وكانت الطباعة والصحف والمجالت وســائل تواصل جديدة ـ ترّدد أمامها ذوو الثقافة 
الدينية طويًال، لكنهــم عندما بدأوا االهتمام بهــا، غير ذَِلك من صورة العالــم لديهم وللجهتين: 
لجهة عالقتهم بالجمهور والسلطات، ولجهة رؤيتهم لمهامهم القديمة والجديدة، وما اطمأنّ كثيرون 
من الذين في الســلطة أو في مراتب العلماء لهذا الجديد الهاجم، بيد أن أجزاءً أساسية من رجال 
الدولة، ومن العلمــاء، من حاول اإلفادة من الجديد في تحســين المواقع، أو فــي تنمية األدوار أو 

تغييرها واستبدالها.

محمد عبد الستار عثمان: المدينة اإلسالمية، مرجع سابق، ص 205 - 209، وبيتر هايد: التجارة في العصور الوسطى (القاهرة   (1)
2001) ص 232 - 246.

قارن عن هذه التطورات كتابي: سياسيات اإلسالم المعاصر (1997م) والصراع على اإلسالم (2005).  (2)
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فلــدى الســلطات حلّت مقولة الشــعب المندمــج في المشــروع السياســي الجديد محــلّ الفئات 
والجماعات، وقد استولت السلطات عليه من أجل زرع شرعية جديدة على الجوانب التشريعية والقانونية 
في حياته، وبطرائق مباشرة أو من خالل المؤسسات الوســيطة الجديدة(1). واختلف األمر لدى الجهات 
الدينية، فقد تسيّســت جميعاً، فجاء االهتمام أكثر بالشــأن العام في ســياق مكافحة االستعمار، أو في 
ســياق االنخراط في اإلصالحيين السياســي والديني. لكن اإلســالم ما عاد الشــريك الصغير للنظام 
ســة التي مالت لالنضواء تحت  السياســي في القضايا التي تهّمه، إذ صار هناك صوتان: صوت المؤس
جناح النظام السياسي باعتبارها أحد أجهزته األكثر التصاقاً، وبوظائف ثالث وحسب: التعليم الديني، 
وقيادة العبادات، وممارســة الفتوى، أما الصوت اآلخر للدين فقد تجلّــى بإحدى صفتين: صفة المثقف 
الداعي لإلصالح الديني والسياســي، بحســب عبد اهللا العروي(2)، وصفة الحركي الــذي قاد وما زال 
تحركات احتجاجية واعتراضية، صارت أكثر خطورة في النصف الثاني من القرن العشــرين لســببين: 
ألنّه صار لديها مشــروع سياســّي في مواجهة مشــروع الدولة الوطنية القائمة، وألنّ حركتها اكتســبت 
جماهيرية واسعة بســبب المشكالت التي تعرضت لها التجربة السياســية للدولة الوطنية منذ منتصف 

القرن الماضي(3).
عندما قلنا: إن المدينة اإلسالمية قد زالت، فليس معنى ذلك زوال وجودها الفيزيائي، بل هو زوال 
نظامها وترتيبهــا، وزوال آثار تلك األعــراف والترتيبــات؛ ألنّ النخبة العلمية كانت جــزءًا من نظام 
المدينــة، ونظام الســلطات الزائل؛ فإن التغيير نال أيضــاً من أرباب األقالم هؤالء، كما شــمل أرباب 
الســيوف. وخالل قرن من الزمان، ومن التغييرات العنيفة والهائلة فيمــا بين 1857م و 1952م التغيير 
لدى ســائر الفئات الثقافية والرمــوز أيضاً؛ حيــث إنّ رؤية جديــدة للعالم حلّت نهائيــاً محل الرؤية 

الكالسكية السائدة حتى القرن الثامن عشر، ومحل الرؤى المتصارعة التي شهدها القرن األخير.
سة الدينية  إن السنوات الستّين األخيرة ثبّتت كما سبق القول وجود صوتين لإلسالم: صوت المؤس
التــي ما تزال تحــاول التالؤم مع تجربــة أو تجارب الدولــة الوطنية، وصوت اإلســالم االجتماعي أو 
الثوري، وقد صار لإلســالم االجتماعي أو الثوري خطاب ما استطاع فرضه رغم جماهيريته في أوساط 
المســلمين لعدم تالؤمه مع النظــام الجديد للدولة الوطنيــة، ولعدم تالؤمه مــع المتغيرات العالمية 
ــنية ـ ورغم عراقة مؤسساتنا التاريخية ـ ما قبلت هي  سة الدينية الس والسياسات الدولية. لكن المؤس
بدورها االنضواء تماماً فــي نظام الدولة الوطنية كما لم تســتطع صنع خطاب يجمع بين االســتقالل 
والتــالؤم، وهناك اليوم تجربتان في العالم اإلســالمي ترنو إليهما أبصار فئات واســعة بين الجمهور: 

برتران بادي: الدولتان في عالمي الغرب واإلسالم (القاهرة 2003).  (1)
عبد اهللا العروي: االيديولوجيا العربية المعاصرة (1972).  (2)

قارن بكتابي: الصراع على اإلسالم (2005) وكتابي اآلخر: مقالة في اإلصالح السياسي العربي (2004).  (3)
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ســة الدينية  تجربة الدولة اإلســالمية اإليرانية التي نجح فيها اإلســالم الثــوري، وتحكم فيها المؤس
التقليدية والمتجددة، وتجربة الدولة التركية العلمانية التي تملك جمهورًا ذا أشواق إسالمية.

هناك أربع مهام أو أدوار مطروحة على اإلســالم والمسلمين، هي: إذا شــئنا التعبير الدقيق أدوار 
تبحث ـ وما تزال ـ عّمن يقوم بهــا. وأضيف إلى ذلك أنها هي ذاتها مقتضيــات فقه الحضارة أو فقه 

العمران في المرحلة القادمة:
المهّمـــة األولى: التعليــم الديني، والفتــوى، هذا ال يعنــي أنّ أحــدًا ال يقوُم بهمــا اليوم، لكن 
ســة الدينيــة والدولة من أجل  المشــكالت المتكاثرة فيهما ومن حولهمــا، والتنازع عليهما بين المؤس
التوازن، أدلٌة ال ُتدحُض على عدم المالءمة شــكًال ومضموناً. لقد جاء في األثر الشــريف: يحمل هذا 
الدين من كلّ خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الغالين، وتحريف المبطلين. إن هذا هو بالطبع ما نقصد 

إلى معالجته وما نريده: العدول الذين ال يغالون وال يحرفون.
والمهمة الثانية: إعادة العالقة بين الدين والدولة إلى سوية افتقرت إليها منذ عقود وعقود. وما 
كان األمر كذلك في تجربتنا التاريخيــة، وال نحن قادرون على احتمال هذا التنــازع إلى عقود قادمة؛ 
فالتجربة السياســية ال تقوم وال تصمد وال تنجح بالعنــف المتطاول. والدين ال يســوُد وال يبقى مظلًة 
وأمناً للجماعة إن اســتولى عقائديونا على الشــأن العام. يقول اإلمام األشــعري (324هـ) في «مقاالت 
اإلســالميين»: «ما تنازع المسلمون على أمر كما تنازعوا وافترقوا على اإلمامة». ونحن ال تنقصنا اليوم 

الفرق الجديدة، وال الدول الفاشلة.
والمهمة الثالثة: اجتراح سبل وإنتاج مســالك فكرية وثقافية للنهوض والتقدم وحفز دوافع األمن 
والنمو والســمو والكفاية، وقيم الرضا وأخالق العقل والعدل، وما تزال أهداف وغايات اإلســالم األول 

حية في النفوس والعقول، أهداف الوصول إلى السعادة في الدارين.
والمهمة الرابعة: المضّي بعزم وتصميم إلى انفتاح وشــراكة مع العالــم وحضارته، ومع العالم 
وتقدمــه، ومع العالــم وقيمه وهذا معنى التعــارف، ومعنى التســابق في الخيرات، بحســب المقولتين 

القرآنيتين.
وضع الكاتب المســرحي اإليطالي المعروف لويجي بيراندللو عنواناً إلحدى مســرحياته، هو «سّت 
شــخصيات تبحث عن مؤلف» نعم إنّ أمتنا أّمة ذات أشــواق تاريخية كبيرة وهي تسعى إلى موقع ودور 

يليق بها وتليق به.
وقد ال يكفي ستّة أشــخاص للقيام بذلك، لكنه فقه الحضارة، وفقه العمران الذي ما نزال نبحث 

عنه إن لم يكن من أيام ابن خلدون، فمن أّيام جمال الدين ومحمد عبده ومحمد إقبال:
مزارها إّن  بالخيـــف  داَرهـــا  أهواُلفيـــا  ذلـــك  دون  ولكـــن  قريـــٌب 
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األّول: القّوة: وهذه الصفة من صفات اإلســالم، فكل عمل يقوم به المســلم ينبغي أن يكون متقناً، 
والقوة أســاس اإلتقان، ففي المعامالت بين النــاس ينبغي أن يكون العمل متقناً، فمن يصنع آلخر شــيئاً 
يجب عليه أن يتقن صنعته، وال يتأتي اإلتقان إال من قوي في عمله وخبرته، وقد أكد ذلك رسول اهللا ژ 
بقولــه: «رحم اهللا من عمل عمال وأتقنه»(1). وقولــه: «إن اهللا يحّب إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه»(2). 
وقد أكد الرســول على ضرورة القوة في البناء، وفــي ذلك روى طلق بن علّي التميمــي قال: قدمت على 
النبّي ژ وهو يبني مسجده والمسلمون يعملون فيه معه وكنت صاحب عالج وخلط طين، فأخذت المسحاة 
أخلط الطين ورســول اهللا ينظر إلّي ويقــول: «إن هذا الحنفي لصاحب طين»، وفــي قول آخر: إنه قال: 
«دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين». فدلّ ما ســبق على أن القوة شــرط في البناء؛ ليس ألنّ 

ذلك واجباً باعتباره عمًال ينبغي إتقانه فحسب، بل ألنّ القصد منه الحفظ والستر ودرء الخطر.
الثاني: البناء للجمال: فيفترض في المسلم أن يهتّم ِبمظهره وملبسه؛ ألن اإلسالم دين جمال، 
ودين طهارة، فالمسلم يعبد إلهاً واحدًا ومن أسمائه الحسنى الجميل، ويدلّ ما سبق على أن الجمال 
مطلوب في البنــاء والعمران كما هــو مطلوب في الثيــاب وغيرها، وجمال البناء يبدو في تناســقه 

وترتيبه حسب عرف الزمان والمكان ما دام أَنه محمود في ذاته وغاياته(3).

العجلوني، إسماعيل بن محمد، كشف الخفاء ومزيل األلباس، ج 1، ص 513. مؤسسة الرسالة، بيروت ط2، 1403هـ.   (1)
المرجع السابق.   (2)

عبد الرحٰمن النفيســة (دكتور) مســئولية المهندســين والبنائين، ص 184. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة السادسة،   (3)
العدد 22، 1415هـ. 
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ارتبط فقه العمران بإطارين حاكمين له من الناحية الفكرية.
اإلطار األّول: هو السياسية الشرعية، وهي السياسية التي يتبعها الحاكم في المجال العمراني، 

سواء كانت تتعلّق باألمور السياسية العامة، أو بالعمران مباشرًا وكالهما يترك أثره على العمارة.
اإلطار الثاني: هــو فقه العمارة، والمقصود بفقــه العمارة مجموعة القواعــد التي ترتبت على 
حركية العمران نتيجة لالحتكاك بين األفراد ورغبتهم في العمارة، وما ينتج عن ذلك من تساؤالت، 
يجيب عليها فقهاء المسلمين، مستنبطين أحكاماً فقهية من خالل علم أصول الفقه، ويمتّد ذلك إلى 
فقه المياه في الحضارة اإلسالمية، وجاءت تساؤالت المسلمين للفقهاء في هذا المجال لرغبتهم في 
تشــييد عمائر تتناســب مع قيمهم وحضارتهم، وتراكمت أحكام الفقهاء بمرور الزمن لتشكل إطارًا 

قانونيّاً لحركة العمران في المجتمع يلتزم به الحكّام والمحكومون على السواء.
وتمثل رؤية السياسة الشــرعية للعمارة أو العمران إطارًا عاماً حاكماً يتناول الكليات، وليس له 
عالقة بالجزئيات، وهــو يتداخل مع فقه العمارة فــي العديد من نقاط التمــاس نتيجة الرتكاز فقه 

العمارة على أسس شرعية وقيم حضارية خاصة باألّمة اإلسالمية.
ففقه العمارة اإلسالمية لديه كليات، على السياسة الشــرعية احترامها، وإن كان القائمون على 
السياســة يتجاوزون هذه الكليات العتمادهم على الســلطة في تنفيذ رغباتهم، فالسياسة تقوم على 
ســلطة الدولة التي تســعى إلى تنفيذها. بينما فقه العمــارة يقوم على المجتمع الذي يســعى إلى 

الحفاظ على قواعد فقه العمارة وتنفيذها كما يراها الفقهاء.
وحظيت السياسة الشــرعية بمؤلفات ال حصر لها، كان أبرزها مقدمة ابن خلدون، والتي تعّد 
إلى اليوم أنضج ما كتب في هذا المجال، وهناك مصادر ال حصر لها من التراث السياسي تتناول 
ضمن أبوابها عالقة السياســة الشــرعية بالعمران، خاصًة عمارة المدن والشروط الواجبة فيها(1). 
ولم يحظ فقه العمارة في المقابل بمؤلفات كالتي حظيت بها السياســة الشرعية، ومرّد ذلك إلى 
أن فقه العمــارة علم تطبيقّي ارتبط بالمجتمع ولم يرتبط بالســلطة، وبالتالي كان الجدل الدائر 
حوله ضمن كتــب الفتاوى والنوازل، ولم يســتقلّ بمؤلفات ِإال بعدد محــدود مقارنة بمؤلفات علم 

السياسة الشرعية(2).

٭ ٭ ٭

نصر عارف، في مصادر التراث السياسي اإلسالمي، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي. هيرندن فيرجينيا. 1994م.   (1)
حول ذلك انظر: خالد عزب، فقه العمارة اإلسالمية، دار النشر للجامعات المصرية، 1997م.   (2)
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تقوم السياســة على الفاعلية الحركية للحاكم، والتي يســعى من خاللها إلــى تحقيق مصالح 
المحكومين، وتنبه فقهاء السياســة الشــرعية إلى ذلك، فذكروا بأن «للسلطان سلوك سياسة، وهي 

الحزم عندنا، وال تقف على ما نطق به الشرع»(1).
وهو األمر الذي فصله ابن عقيل الحنبلي صاحب التعريف الســابق مــن خالل إحدى مجادالته 
لفقيه شــافعي فقال: «ال سياسة ِإال ما وافق الشــرع» فرّد عليه: «بأن السياســة ما كان من األفعال 
بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول ژ ، وال نزل 
به وحي، فإن أردت بقولك: ال سياسة ِإال ما وافق الشرع: أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، 

وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة»(2).
كما يترابط معه تعريف ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق «وظاهر كالمهم هنا أنّ السياســة: 

فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بها دليل جزئّي»(3).
ومن هذه التعريفات يمكن الوصول إلى مضمون السياسة وجوهرها في النقاط التالية:

أن شرعية السياسة تستند في حّد ذاتها إلى ضرورتها المبدئية، قبل أّي معنى لبناء شرعيتها  –
على أساس القبول الفردي أو الجماعي.

أن العالقات اإلنســانية التي تتناولها السياسة ليســت عالقات فردية بقدر ما هي تعبير عن  –
عالقات جماعية: فرد بجماعة وجماعة بجماعة.

أن السياسة بجوهرها ال تنفصل عن مقصدها وغاياتها، فتصبح غاياتها غايات بوسائل(4). –

صالح المحمد الخالد الرشــيد، أبو الوفاء بن عقيل، حياته واختياراته الفقهية، ج 3، ص 701. رســالة دكتوراه غير منشورة،   (1)
كلية الشريعة والقانون جامعة األزهر، 1979م. 

ابن قيم الجوزية، أعالم الموقعين عن رب العالمين، ج 4، ص 460، 461. دار الكتب الحديثة 1968م.   (2)
ابــن نجيم الحنفي، البحر الرائق شــرح كنز الدقائــق، ج 5، ص 11. وقد أورد كذلك في نفس الجــزء ص 70: «ولم أر في   (3)
مشــايخنا تعريف السياسة. وقال المقريزي في الخطط: يقال: ساس األمر سياســة بمعنى قام به، وهو سائس من قوم ساسه 
وسوس، وسوسه القوم: جعلوه يسوسهم. والسوس: الطبع والخلق. فهذا أصل وضع السياسة في اللغة، ثم رسمت بأنها «القانون 
الموضوع لرعاية اآلداب والمصالح وانتظام األحوال. والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج اْلَحقّ من الظالم الفاجر، فهي من 
األحكام الشــرعية، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وقد صنف العلماء في السياســة الشرعية كتباً عديدة. والنوع اآلخر: 
سياســة ظالمة، فالشــريعة تحرمها. كما علق ابن عابدين في «منحة الخالق على البحر الرائق» أن المؤلف ذكر في باب حد 
الزنا: أن السياســة هو فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها. وإن لم يرد بها دليل جزئي. ولفت محيي الدين قاسم، أن هذا 
التعريف لم يرد في كتاب السياسة الشرعية البن نجيم الحنفي. المقريزي، الخطط، ج 2، ص 2. ابن نجيم الحنفي، السياسة 

الشرعية، مخطوط بالمكتبة األزهرية، رقم 496 مجاميع و 269 و 287. محيي الدين، مرجع سابق، ص 77 - 78. 
محيي الدين قاسم، مرجع سابق، ص 85.   (4)
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فإذا ما حاولنا تطبيق تلك األسس في رؤية السياسة الشرعية ألمكننا مجددًا التأكيد على عدة 
عناصر أساسية تشكّل الدالالت االصطالحية لمفهوم السياسة الشرعية منها، أنّ السياسة تقوم على 
فقه المصالح فيما ال نّص فيه، وإن أســاس السياســة هي المصلحة المعتبرة. وهــي فاعلية حركية 
تستهدف التوافق مع مضمون الشرع(1). والسياسة إذن تخضع لرؤية الحاكم لمصلحة األمة المرتبطة 
بضوابط شــرعية، وفي هذا اإلطار نستطيع أن نســتقرئ رؤية علماء السياسة الشرعية لدور الحاكم 

في المجال العمراني.
وضع الماوردي ضوابــط عامة لمواطن االســتقرار، بمعنى أَنه ال يمكن اعتبــار المكان صالحاً 
لالســتيطان ما لم يتضّمن هذه الضوابط، حّددها عند حديثه عن المقصــود بالمصر أي المدينة، 

حيث يذكر أن المقصود بالمصر خمسة أمور:
أحدها: أن يستوطنها أهلها طلباً للسكون والدعة.
الثاني: حفظ األموال فيها من استهالك وإضاعة.

الثالث: صيانة الحريم والحرم من انتهاك ومذلة.
الرابع: التماس ما تدعو إليه الحاجة من متاع وصناعة.

والخامس: التعّرض للكسب وطلب المادة(2).

إن المتأّمل لهذه الضوابــط يجدها صالحة لكلّ زمان فإنك ال تجد موطناً صالحاً لالســتقرار 
يخلو من هذه الضوابط الجامعة المانعة؛ ألنّها تشــمل الســكون، وحفظ األموال، وحفظ الحرمات، 
والتماس الصناعة والحاجات األساســية، وأخيرًا طلب الكسب والســعي لطلب مواده؛ لهذا فقد غطا 
الماوردي الحياة االجتماعية واالقتصادية واألمنية، ولهذا تجده يجزم على أن المكان الذي يخلو من 
هذه الضوابط ال يصلح الســتقرار اإلنســان(3)، كما فــي قوله: «فإن عدم أحد هذه األمور الخمســة 

فليست من مواطن االستقرار وهي منزلة قيعة ودمار»(4).

د علماء السياســة الضوابط الواجب مراعاتها من قبل الحاكم عند اّتخاذ المدن والحواضر  حد
وإنشائها وفقاً لشروط دقيقة، من هذا ما ذكره ابن خلدون في شروط اختيار مواضع المدن وهي:

المرجع السابق، ص 86، 87، 88.   (1)
الماوردي، أبو الحسن علي بن حبيب البصري الشافعي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر بأخالق الملك وسياسة الملك، ص 161،   (2)

تحقيق: محيي هالل السرحان، مراجعة: حسن الساعاتي، دار النهضة العربية بيروت، 1981م. 
وليد المنيس (دكتور): الحســبة على المدن والعمــران، ص 46 - 47. حوليات كلية اآلداب جامعة الكويت، الحولية السادســة   (3)

عشر، الرسالة المائة وستة، 1996/1995م. 
الماوردي، مصدر سابق.   (4)
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أن تحاط بسور يدفع المضار عنها. ـ  1
أن تحتلّ موضعاً متمنعاً من األمكنة على هضبة أو على نهر أو باستدارة بحر...إلخ. ـ  2
مراعاة الموقع الذي يتمتع بطيب الهواء للسالمة من األمراض. ـ  3
جلب الماء بأن يكون البلد على نهر أو بإزائه عيون عذبة. ـ  4
طيب المراعي لسائمتهم. ـ  5
مراعاة المزارع، فإن الزروع هي األقوات(1). ـ  6

وهــذه الضوابط تتيح ألّي مدينــة أن تنمو وتتطوّر، وقــد فصل ابن األزرق مــا تحدث عنه ابن 
خلدون، فأشــار إلى أن ما يجب مراعاتــه في أوضاع المــدن أصالن مهمان: دفــع المضارّ، وجلب 
المنافع، ثّم يذكر أن المضارّ نوعان: أرضية، ودفعها بإدارة ســور على المدينة، أو وضعها في مكان 
ممتنع أو محصن طبيعياً حتى ال يصل إليها العدو. والنوع الثاني من المضار: سماوي ودفعه باختيار 
المواضع طيبة الهواء؛ ألنّ ما خبث منه بركوده أو تعفّن بمجاورته مياه فاســدة، أو منافع متعفنة، أو 

مروج خبيثة، يسرع المرض للحيوان الكائن فيه ال محالة، كما هو مشاهد بكثرة.
ويضرب لذلك مثًال بفاس التي كانت عند اســتعار العمران بإفريقية كثيرة السكان، فكان ذلك 
معيناً على تموج الهواء وتخفيــف األذى منه، فلم يكن فيها عفن وال مرض، وعندما خّف ســاكنوها 
ركد هواؤها المتعفّن بفســاد مياهها فكثر العفن والمرض. ويضرب مثًال عكسياً ببالد أخرى وضعت، 
ولــم يراع فيها طيب الهواء، وكانت أمراضها كثيرة لقلة ســاكنيها، وعندما كثــروا انتقل حالها من 

ذلك، كدار الملك بفاس لهذا العهد المسّمى «فاس الجديدة» وكثير من ذلك في العالم(2).
واألصل الثاني: وهــو جلب المنافع يتأتى بمراعاة أمور منها: توفــر الماء كأن يكون البلد على 
نهــر أو بإزائه عيون عذبــة؛ ألنّ وجود الماء قريباً من البلد يســهل على الســاكن حاجة الماء وهي 
ضرورية. وطيب المراعي للســائمة وقربــه، إذ ال بد لذي قرار من دواجن الحيــوان للنتاج والضرع 
والركوب ومتى كان المرعــى الضروري لها كذلــك كان أوفق من معاناة المشــقة في بعده، وقرب 
المزارع الطيبة ألن الزرع هو القوت، وكونها كذلك أســهل في اتخاذه وأقرب في تحصيله، والشجر 
ا يتحصل  للحطب والخشــب، فالحطب لعموم البلوى به وقود النيران، والخشــب للمباني ـ وكثير ِمم
فيه ضروري أو كمالي، وقربه من البحر لتسهل الحاجة القصية من البالد النائية، وال خفاء في أنّ 

هذه األمور تتفاوت بحسب الحاجة وما تدعو إليه ضرورة الساكن(3).

ابن خلدون، عبد الرحٰمن بن محّمد، المقدمة، ص 244، 245. دار ابن خلدون اإلسكندرية 1998م.   (1)
ابن األزرق، بدائع السلك، ج 2، ص 764.   (2)

المصدر السابق، ص 765 - 766.   (3)
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وإذا كان ما ذكره ابن خلدون هو شــروط تتعلّق بالموضوع، فقد انتقــل ابن أبي الربيع بنا إلى 
دور الحاكــم في تخطيــط المدينة، ونراه يحــدد هذا الدور بدقة شــديدة، فهي بالنســبة للحاكم 

مسئوليات عليه تنفيذها. ولَخصها ابن أبي الربيع في ثماني نقاط هي:
أحدها: أن يسوق إليها الماء العذب ليشرب حتى يسهل تناوله من غير عسف.

الثاني: أن يقّدر طرقها وشوارعها حتى تتناسب وال تضيق.
الثالث: أن يبني فيها جامعاً للصالة في وسطها ليقرب على جميع أهلها.

الرابع: أن يقّدر أسواقها بكفايتها لينال سكانها حوائجهم من قرب.
الخامس: أن يميز قبائل سكانها بأن ال يجمع أضدادًا مختلفة متباينة.

السادس: إن أراد سكناها فليسكن أفسح أطرافها، وأن يجعل خواصه كنفاً له من سائر جهاته.
السابع: أن يحوطها بسور خوف اغتيال األعداء؛ ألنها بجملتها دار واحدة.

الثامن: أن ينقل إليها من أهل الصنائع بقدر الحاجة لسكانها(1).
يتّضح من كالم ابــن أبي الربيع المتوفى ســنة 272هـ/885م، مدى الفهــم المقرون بالتحليل 
المنطقي في أســس إنشاء المدن، ففي ســوق المياه للمدينة للشرب؛ لتســهيل مهمة الحصول عليه 
«دون عســف» دليل على وصول المخطط الحضري إلــى مرحلة الحرية في اختيــار الموقع المدني 
متخطياً ما يســمى بالحتميــة الطبيعيــة (de termanism) التي تحتّم على المخطــط أن يبنى مدنه 

بالقرب من وديان األنهار والمواقع ذات الثروات الطبيعية(2).
ـ الماء هو عصب الحياة وعامل لنشــوء الحضارات، في حالة توفره كما أنه عامل من عوامل 
انتهائها في حالة ندرته، ولذا فابن أبي الربيع يشترط على الحاكم لعمارة المدينة، التي قد يكون 
موقعهــا بعيدًا عن مصادر المياه، أن يجلب الماء إليها، وهو مــا حدث فعًال في العديد من المدن 
اإلســالمية، فقد جلب المســلمون الماء إلــى مدينة مدريد من تــالل بها مياه جوفيــة، تبعد عن 
المدينة بما يتراوح بين سبعة واثني عشر كيلومترات، وذلك في قنوات تجري بها المياه في انحدار 
متدرج، يسمح بجريان الماء إلى المدينة. ويتراوح الفرق بين ثَمانية ومائه متر. ولذا لم يكن من 
الغريب أن يطلق األندلســيون على مدينتهم الجديدة لفظاً مثل (مجريــط)، وهو مركب من كلمة 
مجرى العربيــة، ومن تلك النهايــة الالتينية الدارجة (...يــط)، التي تدلّ علــى التكثير، فمعنى 
الكلمــة إذن (المدينة التي تكثر فيها المجاري)، واإلشــارة هنا إلى المجــاري أو القنوات المائية 

ابن أبي الربيع، شهاب الدين، سلوك المالك في تدبير الممالك، ص 192، تحقيق: ناجي التكريتي. دار األندلس بيروت،   (1)
1981م. 

وليد المنيس (دكتور) التفسير الشرعي للتمّدن، ص 22، رسائل الجمعية الجغرافية الكويتية، الرسالة 22، فبراير 1984م.   (2)
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الجوفيــة، التي كانت تحمل الماء إلى ســكان المدينة. لقــد عانت جّدة من نــدرة المياه كثيرًا، 
فحينما زارها المقدســي وصفها بأنهــا «عامرة، أهلها أهل ِتجارات ويســار، وأهلهــا في تعب من 
الماء، وفي منتصف القرن الخامس الهجري قدم ناصر خسرو إليها وأشار إلى عدم وجود األشجار 
والزرع بها، رغــم ازدهارها العمراني، وســبب ذلك قلّة الماء، وفي العصر المملوكي الجركســي 
حينما ولي عليها قنصوة الغوري عنى بحلّ مشــكلة المياه الخاصة بهــا، فجلب الماء من المناطق 
الغربية لجدة، وهو ما ســاعد على ازدهار المدينــة. وفي قلعة الجبل التي شــيدها صالح الدين 
األيوبي في القاهــرة، فقد َتم حفر بئر بعمق تســعين مترًا في الصخر لجلــب المياه إلى القلعة، 
يتكون البئر من بئرين غير مســتمرين على الخط العمودي نفســه ومتســاويين في العمق تقريباً، 
ولذلك ُســّميتا بالبئرين عند بعض المؤرخين، وتبلغ مســاحة المقطع األفقي للبئر السفلية 2 و 3 
متــرًا مرّبعاً، في حين أن مســاحة مقطع البئر العلوية خمســة أمتار مربعة، وقــد احتيج إلى هذا 
المســطح في البئر العلوي ألجل تأمين نزول الثيــران الالزمة لتدوير الســاقية المركزة في قعر 
المهوى األّول، والتي تســحب المياه من قعر المهوى الثاني إلى منسوبها، في حين يقوم زوج آخر 
من الثيران بتدوير ســاقية ثانية مركزة في أعلى البئرين مهّمتها رفع الماء من منســوب الساقية 
األولى إلى سطح األرض. ولعلّ أكثر المظاهر إدهاشاً في تصميم وتنفيذ هذه البئر العلوية هو رّقة 
الجدار الحجري المنحوت والفاصل بين مهوى البئر وممر الثيران المنحدر إلى أســفل البئر، وقد 

قيست سماكته في بعض األماكن ولم تتجاوز العشرين سنتيمترًا.
ـ أما الشــوارع فيرى ابن أبي الربيع أن تقدر بصورة تناسب االستخدام البشري، ووسائل النقل 
المتاحة آنذاك، والتي كانت إما على الدواب أو بواسطة اإلنسان. وإذا حدثت طفرة في وسائل النقل 
كالتــي بدأت فــي العصر الحديث وصاحبها انتشــار اســتخدام العربــات التي تجرهــا الخيول ثّم 
الســيارات، فيجب أن تتناسب الشوارع مع وسيلة النقل وطبيعة اســتخدامها في كل عصر، ولذا فإن 
من درســوا المدن اإلسالمية وعابوا عليها ضيق شوارعها، درســوها من منظور المتطلبات المعاصرة 

لحركة النقل، فلم يراعوا طبيعة العصر الذي شيدت فيه هذه المدن.
ـ أما اشــتراط المركزية في مواقع المســاجد، فهذا غاية في اختيار الموقع المناسب لمرفق 
يســتخدمه الناس خمس مرات فــي اليوم، فالمركزية تســهل الوصــول إليه من جميــع األماكن 
المحيطة، بمســافات متقاربة نوعاً ما. ولعل اختيار قلب المدينة ليكون مسجدها، يعود كذلك إلى 
المكانة التي يحتلها اإليمان في قلب كل مسلم. وأن المسجد الجامع كذلك يمثل العالقة الترابطية 
بين كافة أنحاء المدينة، فكما تحتل الكعبة مركز العالم اإلسالمي، ويتوجه إليها المسلمون خمس 
مّرات في اليوم ألداء الصالة، فإن المسلمين يتوجهون إلى المسجد الجامع في قلب المدينة ألداء 
الصالة... ولعلّ الفارق بين المســجد الجامع ومســاجد الصلوات الخمس، يعود إلى أن المســجد 
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الرئيس هو الجامع لشــمل المدينة كلّ يوم جمعــة، في خطبة أمير المدينة التــي عادة ما تحمل 
مغزى سياسياً واجتماعياً.

ـ أما شرط تقدير األســواق بكفايتها، فيدلّ على أمور كثيرة منها: أال تزيد عن حاجة السكان، 
فتنهار األســعار، وتبور البضائع، وأّال تقل أيضاً عن الحاجة فترتفع أسعارها. كما أن في ذلك إشارة 

لتحديد الحجم المناسب لألسواق بصورة تناسب حجم السكان(1).
ـ أما شرط تمييز قبائل ســاكنيها، وخطورة خلط األضداد في القطاع السكني في المدينة؛ 
فهــذا غاية العبقرية في التخطيط اإلســكاني المبنــّي على الفهم الدقيق لألجناس البشــرية. 
 Ethono-urban) بمعنى آخر هو يحــرص على إيجاد ما يســمى باالنســجام العرقي الحضــري
Homogenity) ونبــذ التضاد العرقــي الحضــري (Ethono-urban Hetrogenity) ألنه ســيؤدى 

بالتالي إلى التكتّل (segrega tion) وتحويل المدينة إلى بقاع عرقية موزعة توزيعاً غير منسجم 
(groups of divers)، وفــي الواقع أن كثيرًا من المخططين المعاصرين لم يعيروا هذه الظاهرة 
ا أّدى بالتالي إلى عودة السكان مرة أخرى إلى الهجرات  اهتماماً كثيرًا في خططهم المدنية، ِمم

الداخلية وراء القرابة العرقية والعائلية.

ـ أّما شــرط إحاطة المدينة بسور، فهذا من خصائص المدن قبل الثورة الصناعية، حيث كانت 
األسوار تؤدي وظيفتين رئيســتين، األولى: حفظ المجتمع الداخلي كأسرة واحدة، وهذا مصداق قول 
ابن أبي الربيع «ألنهــا بجملتها دار واحدة»... والوظيفة األخــرى: الحماية، وذلك نظرًا لمحدودية 
الســالح آنذاك وكثــرة الحــروب، وخاصة في المــدن الحدودية. وســنجد أن العديــد من المدن 
اإلســالمية لم تكن ذات أســوار، ولكن أدى تفتت دولة الخالفة إلى دويالت ونشوب النزاع بينها، 
إلى تشــييد مدن ذات أســوار للدفاع عنها، وأدى الغزو الصليبي لبالد الشــام وتهديده مصر إلى 
تشــييد األســوار حول المدن واالهتمام بها وتجديدها. فعندما تولى صالح الدين حكم مصر حمل 
معه مشــروعاً جهادياً للدفاع عن مصر وتحرير بالد الشــام من الصليبين، وتضمن هذا المشروع 
تأمين الجبهة الداخلية بإقامة ســور حول العاصمة المصرية بشــقيها القاهرة والفسطاط، ليسهل 
الدفاع عنهما، خاصة وأن ّالفسطاط أحرقت على يد الوزير الفاطمي شاور خوفاً من وقوعها في يد 
الصليبين لعدم وجود ســور لهــا َيحميها، وأيضاً تداعى أســوار القاهرة الفاطميــة، وكان قد ثبت 
لصالح الدين من خالل التجربة الفاطمية صعوبة الدفاع عن الفســطاط والقاهرة في وقت واحد، 
فرأى أَنه لو بنى لكلّ واحدة منهما ســورًا مستقًال الحتاجت كل مدينة إلى قوة منفردة للدفاع عنها، 
وبالتالي سينقســم الجيش المخصص للدفاع عن العاصمة إلى قوّتين، وفي ذلك إضعاف له، ولذا 

وليد المنيس، مرجع سابق، ص 22.   (1)
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كان من الضروري بناء السور ومده ليضّم الفســطاط، وبناء قلعة بينهما تكون مقرًا لقيادة الجيش 
المدافع عن العاصمة(1).

وأّدى تّطور سالح المدفعية من القرن الخامس إلى القرن التاسع عشر إلى تالشي أهمية أسوار 
المدن تدريجياً، فقد كانت األسوار تتهاوى أمام قذائف المدافع. وهذا التطوير للمدفعية َتم على يد 
العثمانيين واألوروبيين، فقد أحدث العثمانيون بنيران المدفعيــة رعبا غير مألوف في ذلك الزمان؛ 
ففي معركتهم مع المجريين في موقعة «موهاتش» قسمت نيران المدفعية خّط الحشود المجرية إلى 
قســمين، وبلغت قذائف المدفعية العثمانية التي ســقطت على القوات المدافعــة عن مالطة في عام 
1565م ســتّين ألف قذيفة، أّما عدد القذائف التي أمطر بها العثمانيون فاماجوستا من عام 1571م 
إلــى 1572م فكانت 118...قذيفة(2). بدأت ردود أفعال في أوروبا على تهاوي األســوار أمام المدفعية 
تدريجيــاً، وحلّت المتاريــس الترابية الكثيفة التي لم تكــن ترتفع ارتفاعاً كبيرًا محل األســوار في 
الدفاع عن المدن، فكانت قذائف المدافع تغوص فيها، وتضيع دون جدوى، ثّم اتخذوا تبات في أكثر 
المواضع ارتفاعاً، أســموها كافاليية (Cavaliers) أي خيالة، وضعوا عليها المدفعية الدفاعية. أثبت 
هــذا النظام، فاعليته حتى عــم في أوروبا، واســتخدم نابليون هذا النظام، فأقــام طابية على تالل 
الدراســة، ضربت القاهرة واألزهر منها وذلك أثناء ثورة القاهرة األولــى(3). أّدى ذلك إلى تواري 
أهّمية أسوار المدن وكذلك القالع وإلى ظهور مفاهيم جديدة للدفاع عن المدن؛ حتى أزالت باريس 

أسوارها لعدم جدواها العام 1919م(4).

ـ اشترط ابن أبي الربيع على الحاكم أن ينقل إلى المدينة ما تحتاجه من الصنائع. وهو شرط 
يؤّدي إلى ازدهارها، وتوافر الحاجات الضرورية بها.

ومن المالحظ أن علماء السياسة الشــرعية لم يضيفوا الكثير لما ذكره ابن أبي الربيع، 
وإن كان مــا ذكره قد خضــع لمزيد من التفســير والتوضيــح على نحو ما ذكــر كل من ابن 

خلدون(5) والماوردي(6).

أســامة عبد النعيم، أســوار صالح الدين وأثرها في امتداد القاهرة حتى عصر المماليك، ص 35 - 37. رســالة ماجستير كلية   (1)
اآلثار جامعة القاهرة، 1992م. 

فرنان بودل، الحضارة المادية واالقتصاد والرأســمالية، ج 1، ص 542، 543. ترجمة د. مصطفى ماهر، دار الفكر للدراسات،   (2)
القاهرة 1993م. 

الجبرتي، عبد الرحٰمن الحنفي، عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، ج 3، ص 34، 35، مطبعة األنوار المحمدية 1403هـ.  (3)
صديق شهاب الدين، تخطيط المدن وتاريخ الحصون، ص 453، مجلة العمارة، العدد التاسع 1939م.   (4)

ابن خلدون، المقدمة، ص 244، 245.   (5)
الماوردي، تسهيل النظر، ص 161، 162، 163.   (6)
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يبقى لنا تســاؤل حول نظرة علماء السياسة الشــرعية للصروح المعمارية المرتبطة بالسلطة، 
قــدم ابن خلدون صاحــب المقّدمة رؤية لهــذه العالقة، فهو يربــط بين قوة الدولــة وعظم آثارها 
المعماريــة، فعلى قدر قــوة الدولة يكون األثر، أكد ابــن خلدون على تفاوت روعــة العمران ورهبته 
وقوته بتفاوت قوة الــدول وهو في ذلك يقول: «فــإن أحوال العمران متفاوتة ومــن أدرك منها رتبة 
ســفلى أو وســطى فال يحصر المدارك كلها فيها، ونحن إذا ما اعتبرنا ما ينقــل لنا عن دولة بني 
العباس وبني أمية والعبيديين وناسبنا الصحيح من ذلك، والذي ال شّك فيه بالذي نشاهده من هذه 
الدول التي هي أقل بالنســبة إليهــا وجدنا بينها بوناً، وهــو لما بينها من التفــاوت في أصل قوتها 
وعمــران ممالكها، فاآلثار كلها جارية على نســبة األصل في القوة كما قدمنــاه... فخذ من األحوال 
المنقولة مراتب الدول فــي قوتها أو ضعفها وضخامتها أو صغرها»(1)، وعــد ابن رضوان المالقي(2) 
المآثــر المعمارية من مفاخر الدول وعمارة وإصالح المملكة وســبل الخيرات وأخذ يعدد ما شــيده 

ملوك المسلمين من صروح ومنشآت معمارية(3).
غير أن الفقهاء نظروا إلى هذه الصروح نظرة مغايرة، فعندما أشرف الخليفة الناصر في 
األندلس في البناء حتى أَنه اتخذ قراميد مغشاة ذهباً وفضة في قبته بقصر الزهراء أنفق عليها 
ماالً كثيرًا، وجعل سقفها صفراء فاقعة إلى بيضاء ناصعة تستلب األنظار، جلس فيها إثر تمامها 
يوماً ألهل مملكته، فقــال لقرابته ومن حضر من الوزراء وأهل الخدمة مفتخرًا عليهم بما صنعه 
من ذلك وما يتصل به من البدائع الفتانة، وقال: هل رأيتم أو ســمعتم ملكاً كان قبلي فعل مثل 
هذا أو قدر عليه؟ فقالوا: ال واهللا يا أمير المؤمنين، إنك ألوحد في شأنك كله، وما سبقك إلى 
مبتدعاتك هذه ملك رأينــاه، وال انتهى إلينا خبره، فأبهجه قولهم وســّره. وبينما هو كذلك إذ 
دخل القاضي منذر بن سعيد، وهو ناكس الرأس، فلّما أخذ مجلسه قال له كالذي قاله لوزرائه 
من ذكر الســقف المذّهب واقتداره على إبداعه. فأقبلت دموع القاضي تنحدر على ِلحيته، وقال 
له: واهللا يا أمير المؤمنين ما ظننت الشيطان ـ لعنه اهللا ـ يبلغ منك هذا المبلغ، وال أن تمكنه 
من قيادك هذا التمكين، مع ما آتــاك اهللا من فضله ونعمته، وفضلك بــه على العالمين، حتى 
ينزلك منازل الكافرين، فانفعل الناصر، وقال: انظــر ما تقول، وكيف أنزلتني منزلتهم؟ قال: 

ابن خلدون، المقدمة، ص 224، 242، 243.   (1)
هو أبو القاســم عبد اهللا بن يوسف بن رضوان النجاري الخزرجي، ولد عام 718هـ/1318م في مالقة باألندلس، تولى القضاء   (2)
فــي مالقة ثم رحل عن األندلس، ليعمل في خدمة بني مرين في المغرب، توفي عام 783هـ/1381م. له العديد من المؤلفات 
معظمهــا كتبها على هيئة رســائل لبنى مرين. انظر مقدمة د. علي ســامي النشــار على تحقيقه لكتاب، الشــهب الالمعة في 

السياسة النافعة البن رضوان، ص 3: 31. دار الثقافة الدار البيضاء 1984م. 
المصدر السابق، ص 217.   (3)
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Ø × Ö Õ Ô Ó ﴾ [الزخــرف: 33]، فوجم الخليفة وبكى خشــوعاً هللا تعالى 

وشكر القاضي وأمر بنقض السقف الذهبي(1).
كان ابن خلدون حصيفاً حين ربط بين العمران والدولة وأطوارها وحركية العمران، فعند ابن 
خلدون، َيمّر التمّدن بأربعة أطوار رئيسية. طور تكون فيه النواة الحضرية األولى صغيرة ومساكنها 
وســكانها قليلون، يليه طور تزداد فيه المساكن وتتنوع كما يزداد السكان، وطور ثالث تتوقف فيه 
المباني عن التعدد ويقف الســكان عند حدود معينة ويقلّ النمو. ثــّم مرحلة نهائية، وهي العودة 
ة أخرى إلى الحالة األولى حالة البســاطة واندثار الحضارة وأحياناً ينشــئ اهللا تعالى غيرها  مر

قرناً آخرين(2).
يذكر ابن خلدون المرحلة األولى فيقول: «اعلم أن األمصار إذا اختطت أوالً تكون قليلة السكان 
ا يعالي على الحيطــان كالزليج والرخام والربج  وقليلة آالت البنــاء من الحجر والجير وغيرهما ِمم
والزجــاج والفسيفســاء والصدف فيكون بناؤهــا يومئٍذ بدوياً وآالتها فاســدة». ثــّم تأتي بعد ذلك 
المرحلة الثانية: «فإذا عظم عمران المدينة وكثر ســكانها كثــرت اآلالت بكثرة األعمال حينئٍذ وكثر 
الصناع إلى أن تبلغ غايتها من ذلك»، وهذه مرحلة ازدياد السكان وكثرة الخطط بالمدينة، وبداية 

ظهور مواد التأنق كالرخام والفسيفساء.
أما المرحلة الثالثة: «فإذا تراجع عمرانها وخف سكانها قلت الصنائع ألجل ذلك فقدت اإلجادة 
في البناء... ثّم تقل األعمال لعدم الســاكن فيقل جلب اآلالت من الحجر والرخام وغيرهما. ويصير 
بناؤهم وتشــييدهم من اآلالت التي فــي مبانيهم فينقلوهــا من مصنع إلى مصنــع ألجل خالء أكثر 
المصانــع والقصور والمنــازل بقلة العمران» وهــذه المرحلة كما هو واضح مرحلة تراجع النشــاط 
العمراني بشــتى صوره بسبب قلة الســكان، والتي يقلّ على أثرها جلب مواد البناء، ويستعاض عنها 

باستخدام مواد بناء من المباني القائمة.
أما المرحلــة النهائية: «ثّم ال تزال تنقل مــن قصر إلى قصر ومن دار إلــى دار إلى أن تفقد 
ة أخرى، فهي إذًا  الكثير منهــا جملة فيعودون إلى البداوة فــي البناء». وهنا العودة إلى األصل مــر
دورة مشــابهة للدورة الحياتية لإلنسان حيث يبدأ طفًال ثّم شــاباً ثّم إلى أرذل العمر، وهذا قريب 

بشكل كبير إلى الواقع؛ ألنّ التمدن ظاهرة بشرية تشب وتشيب مع اإلنسان وظروفه(3).

أكرم ضياء العمري (دكتور): قيم المجتمع اإلسالمي من منظور تاريخي، ج 1، ص 136، سلسلة كتاب األمة (39) قطر 1994م.   (1)
ابن خلدون، المقدمة، ج 3، ص 858، بتحقيق: د. علي عبد الواحد وافي. طبع لجنة البيان العربي، 1958م.   (2)

وليد المنيس (دكتور) مرجع سابق، ص 48.   (3)
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ويضيــف ابن خلدون أن هذه األطــوار مرتبطة بعمر الدولة نفســها، فطــور الدولة األول هو 
التأســيس وهو طور البداوة والبعد عن الترف وفيه الشــدة والشــجاعة. ثّم طور ثان أسماه بطور 
«االنفراد بالملك» وهو طــور االنتقال من حياة البداوة الخشــنة أو العمران البــدوي إلى الحياة 
المترفة أو العمران الحضري. أما الطور الثالث وهو طور نسيان البداوة والخشونة واالنغماس في 
الترف وتمكن الجبن وفقدان الرجولة والشجاعة وهو طور «الفراغ والدعة». ثُم المرحلة النهائية 
وهــي مرحلة تنتهي في الغالب الدولــة فيها إلى االنقراض «حيث تذهــب الدولة بما حملت» كما 
يقول ابن خلدون وهذا يعني زوال الحضارة نفسها(1). وقبل ابن خلدون أشار الماوردي لهذا بقوله: 
«إن الدولة تبدأ بخشونة الطباع وشدة البطش لتسرع النفوس إلى بذل الطاعة، ثّم تتوسط باللين 
واالســتقامة الســتقرار الملك وحصول الدعة، ثّم تختم بانتشار الجور، وشــّدة الضعف النتقاص 

األمر وقلة الحزم»(2).

وإذا كان الترف المصاحب للعمارة وزخرفتها فــي كثير من األحيان مظهر حضاري يدلّ على 
االرتقاء فإنّه من جانب آخر عامل هام من عوامل ســقوط الدول سياســياً يقــول ابن خلدون في 
ذلك: «النعيم والكسب وخصب العيش والسكون في ظل الدولة يؤدى إلى الدعة والراحة واألخذ 
بمذاهــب الملك في المباني والمالبس واالســتكثار من ذلــك والتأنق فيه بمقــدار ما حصل من 
الريــاش والترف ومــا يدعو إليه مــن توابع ذلــك، فتذهب خشــونة البداوة وتضعــف العصبية 
والبسالة، ويتنعمون فيما أتاهم اهللا من البسطة. وتنشأ بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك من الترف 
عن خدمة أنفسهم ووالية حاجتهم ويستنكفون عن سائر األمور الضرورية في العصبية حتى يصير 
ذلك خلقاً لهم وســجية فتنتقص عصبيتهم وبسالتهم في األجيال بعدهم بتعاقبهم إلى أن تنقرض 

العصبية فيأذنون باالنقراض»(3).

ويذكر ابن خلدون: «إذا تمــادى الناس في الترف ظهرت بينهم صناعات ال يســتدعيها ِإال من 
فرغ من الضروريات كالغناء مثًال وهي آخر صفة في الحضارة» يقصد التفنّن فيها وجعلها وظيفة(4). 
ومن خطورة الترف أن يعجز اإلنســان عن الدفاع عن نفســه؛ ألنّه قد عوّد نفسه على النعيم فهو قد 
اســتأجر من يقــوم بأعماله ويؤّدي مهماتــه إلى أنّه وصل به األمر إلى االســتعانة بمــن يدافع عنه 
باســتخدام أمواله. ومعلوم أن المرتزقة والمســتأجرين للدفاع عن البالد أكثر خطرًا عليها(5)، يقول 

زينب الحضري، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، ص 207: 211. دار الثقافة بيروت القاهرة 1979م.   (1)
الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر، ص 155.   (2)

ابن خلدون، المقدمة، ج 2، ص 424، بتحقيق: علي عبد الواحد وافي.   (3)
المصدر السابق، ج 3، 969.   (4)

وليد المنيس، مرجع سابق، ص 50.   (5)
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ميكاڤيللي في الســبب: «ألنها قوات غير مجدية؛ ألنها مجزأة وطموحــة ال تعرف النظام وال تحفظ 
العهود والمواثيق وتتظاهر بالشــجاعة أمام األصدقاء، وتتصف بالجبن أمام األعداء، فهي إذًا إيذان 
بدمار الدولة إما عن طريقها أو عن طريق تســهيل مهمة الطامعيــن من خارج البالد»(1)، وما ذكره 

ميكاڤيللي يحمل درجة عالية من الصدق.

٭ ٭ ٭
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يقوم اإلطار الثاني على تراكم التجربة العمرانية والمعمارية لدى المســلمين وما يواجهها 
من مشــاكل تعرض على الفقهــاء، فيطرحون لها حلوالً ســرعان ما تكونت منهــا قواعد عامة، 
احترمها أهل الســلطة الحترام المجتمع لها، واعتباره إياها قانوناً شــرعياً، ويفسر هذا اإلطار 
حركية العمران في المدينة اإلسالمية، وكذلك القواعد التي شيدت فقه العمران. وسجل قواعد 
فقه العمارة الفقهاء منذ وقت مبكر فالعبد اهللا بن عبد الحكم الفقيه المصري (ت214هـ/829م) 
له «كتاب البنيان» الــذي ورد ذكره في عدد من المصادر الفقهية، ولم يعثر على مخطوط منه 
بعد، ولكنه مؤّشــر هام مبكر على تبلور فقه العمارة في مدينة الفســطاط التي عاش فيها ابن 

عبد الحكم(2).
وهذا اإلطار لم ينل حظه من الدراســة بصــورة كافية إلى اآلن، وهو ما جعل دراســة المدينة 
اإلسالمية تنقسم إلى نزعتين، أنصار النزعة األولى: هم أساس من المدرسة االستشراقية القديمة 
الذين لم يروا في المدينة التي اختلفوا في تســميتهم لها بين إســالمية وعربية وشرقية إال سككها 

الضيقة، وتعدد أزقتها وحارتها الملتوية كالتواء المتاهة، ومساكنها المنغلقة على نفسها(3).
ولم يروا في المشهد الحضري لهذه المدن ِإال مشهدًا مضطرباً فوضوياً غير منظم تتداخل فيه 
كتل سكنية قليلة التهوية بسبب نوافذ دورها المطلة على الداخل، فأصحاب هذه النزعة لم يروا في 
المدينة اإلســالمية غير الســلبيات، ولم يحاولوا فهم المجتمع وقوانينه وتفكيك العوامل المتداخلة 
التي أعطت للمدينة مظهرها العام، سواء كانت سياسية أو بيئية أو جغرافية أو اجتماعية أو دينية... 

إلخ، وبدونها مجتمعة ال يمكن فهم المدينة وعمارتها.

ميكاڤيللي، األمير، ص 78، ترجمة خيري حماد، دار اآلفاق بيروت 1981م.   (1)
فريد سليمان (دكتور) الفقهاء والمدينة، ص 89، 90. المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية، تونس، العدد 9، 10. 1994.   (2)

 DE PLANHOL (X), les fondements geograhiques de la Histoire de Islam, p49. Pairs 1968.. Ballbas (t), les Villes  (3)
Musulmames de Espagne. vl, p25, 1942, 1947.
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ولذا نشــأت النزعة الثانية األكثر موضوعية، والتي ترى أن المدينة اإلســالمية ليســت مجرد 
تجمع فوضوي لألحياء والمســاكن، بل إنها تنظيم للمجال الحضري، يأخــذ بعين االعتبار الرغبات 
والحاجيات الحقيقية للســكان، في انســجام تام مع تركيبة اجتماعية متماســكة(1)، ثــّم إن ما بدا 
للبعض أنه غيــر مرّتب فلعلــه على عكس ذلك هــو نمط من التنظيــم الذي يختلف عــن التنظيم 

الهندسي والذي له جماليته الخاصة به(2).
والســؤال المطروح اآلن، هل لم تكن المدن اإلســالمية تخطط من قبل السلطة؟ اإلجابة على 
هذا التســاؤل تحتاج إلى بيان طبيعة المدينة وأســلوب التعامل معها. فالمــدن القديمة التي دخلها 
المســلمون فاتحين تركوها علــى حالها وأحدثوا فيها ما يحتاجه اإلســالم من بنايات كالمســاجد، 

وتعاملهم مع بناياتها القديمة جاء وفقاً ألحكام الشرع، التي قسمت البنايات إلى:
ـ البناء الواجب: مثل بناء دور العبادة كالمساجد لتقام فيها الصلوات، وبناء الحصون واألسوار 

واألربطة للدفاع عن ديار المسلمين.
ـ البناء المندوب: كبناء المنارات، والتي تندب لآلذان فيها لكي يســرع الناس ألداء الصالة، 
وبناء األسواق، حيث يحتاج الناس للســلع، ولكي ال يتكلّفون عناء البحث عنها، فندب الشرع لذلك 

بناء األسواق لكي يستقر بها أصحاب السلع، ويسهل للناس شرائها منهم.
ـ البناء المباح: مثل بناء المساكن التي تبنى بهدف االستغالل، فمن المعروف أن الشريعة جاءت 
لحفظ المقاصد الخمس، الدين، والنفس، والمال، والعرض والنسل. واهللا جعل أسباباً مادية يقوم بها 
البشــر، كي يحققوا تلك المقاصد، ومن هذه األســباب بناء المســاكن والدور ليحفــظ الناس فيها 
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وتقوم فيها األسر فيبقى النسل اإلنساني ملتزماً بدينه مقوماً مجتمعه(3).

ـ البناء المحظور: كبنــاء دور المنكر كالخمارات ودور البغاء والقمــار، والبناء على المقابر، 
والبناء في أرض الغير، وهذا النوع من األبنية هو الذي أزاله المسلمون في المدن القديمة.

ده  أما المدن الجديدة فسبق وأن تعرضنا للفسطاط كنموذج منها، ونرى فيها مخططاً عاماً تحد
الســلطة، يقف عند حدود الخطة أو الحّي أو الحارة، ولكن فيه طرق تكفي احتياج المسلمين طبقاً 
لظروف عصر التخطيط ولوســائل المواصالت التي كانت مستخدمة آنذاك، فها هو أبو يعلى الفراء 
يحدثنا عن تخطيط البصرة فيذكر: «وقد مصرت الصحابة البصرة على عهد عمر، وجعلوها خططاً 

Chevalier (D), la Ville Arabe Notre Vision Historique, Espaceocial Ville Arabe , p12. Pairs, 19690  (1)
فريد سليمان (دكتور) مرجع سابق، ص 84.   (2)

إبراهيم بن يوســف الفائز، البناء وأحكامه في الفقه اإلســالمي، ص 85، 158، رســالة دكتوراه، معهد القضاء العالي جامعة   (3)
اإلمام محّمد بن سعود، 1985م. 



د. خالد محمد عزب 935جوانب مجهولة من فقه العمران في الحضارة اإلسالمية

لقبائل أهلها، فجعلوا عرض شــارعها األعظم وهو مربدها ســتين ذراعاً، وجعلوا عرض ما سواه من 
الشــوارع عشــرين ذراعاً، وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع، وجعلوا وســط كل خطة رحبة فسيحة 
لمربط خيلهم وقبور موتاهم، وتالصقــوا في المنازل، ولم يفعلوا ذلك ِإال عــن رأي اّتفقوا عليه أو 

نّص ال يجوز خالفه»(1).
ولكن تبقى هناك عالقة اســتفهام حــول كيفية نمو المدن أو األحيــاء أو الخطط، نموًا عضوياً 
منظماً دون تدخل من السلطات، وفي إطار قانون حاكم ملزم لكل أفراد المجتمع، وله سطوته عليهم 
يعرفونه ويطبقونه بوازع من أنفســهم؛ ألنه شــرع مســتقى من األحكام الكلية للفقه اإلســالمي؟ إن 

احترام الدين وما يتضمنه من قيم وتشبع المجتمع به هو الدافع إلى ما سبق ذكره.
وهكذا ينشأ ما يعرف في فقه العمارة بالحقّ وما يعرف بحيازة الضرر، والحق هو ملكية مادية 
ومعنوية، فمادية ترتبط بمكان المنشــأة ومعنوية مترتبة على القيم العامة للمجتمع. ومن أمثلته حق 
التعالي، أو حق االرتفاق حقّ المســيل(2). أما حيازة الضرر، فهو يعني أن من ســبق في البناء يحوز 
العديــد من المزايا التي يجب على جاره الذي يأتي بعــده أن يحترمها وأن يأخذها في اعتباره عند 
بنائه مســكنه، وبذلك يصيغ المنزل األســبق المنزل الالحق من الناحية المعمارية نتيجة لحيازته 

الضرر. وهذه القاعدة قامت على حديث شريف هو «ال ضرر وال ضرار»(3).
وبناء على ما سبق نستطيع أن نضع تصورًا لكيفية تشــكل المدينة أو الخطة من خالل عمليات 
البناء المتتابعة ووفق قواعد فقه العمارة فشــوارع المدن تســتقر بعد فترة من الزمن، حيث تستقر 
الفئة المستخدمة على شكل الشــوارع التي تستخدمها، والتي يصعب التعدي عليها بالبناء، فالطريق 
هنا ملك لجماعة المسلمين، وبالتالي فالســيطرة عليه من حق المارة أو المستخدمين له، وألنّ كل 
ساكن في المدينة يمر ببعض الطرق أكثر من غيرها، فهو بذلك عضو في الفريق المسيطر على كل 
الشــوارع التي يمر بها، لذلك فإن عدد المســيطرين اختلف من طريق آلخــر الختالف عدد مرات 

ترددهم عليه، بناءً على موقع الطريق واتجاهه.
وإذا نشــأت مدينة جديدة، أو حّي جديد فإن البناء فيها يتّم عن طريق تتابع البناء في أماكن 
هذا الحّي، فإذا كثر عدد المارة في مكان ما. فان هذا الطريق ســيكون أكثر ســعة، وسيمنع المارة 

أبو يعلى، محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي، األحكام السلطانية، ص 213. دار الفكر، القاهرة 1974م.   (1)
خالد عزب، فقه العمارة اإلسالمية، ص 103، 104، 105، 106. دار النشر للجامعات، القاهرة 1997م.   (2)

يعتبر حديــث «ال ضرر وال ضرار» أحد األحاديث الخمســة التي يقوم عليها الفقه اإلســالمي، وهى «إنمــا األعمال بالنيات»   (3)
و«الدين النصيحة» و«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما اســتطعتم». انظر حول ذلك، القرشــي، يحيى بن 
آدم، الخراج، ص 97. تصحيح أحمد شــاكر، دار المعرفة بيــروت 1979م. ويوضح الدكتور البرنو هذه القواعد الخمس الكلية 
كمــا يلي: 1 ـ األمور بمقاصدها. 2 ـ ال ضرر وال ضرار. 3 ـ اليقين يزول بالشــك. 4 ـ المشــقة تجلب التيســير. 5 ـ العادة 

محكمة. محمد صدقي البرنو: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، بيروت 1404هـ. 
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فيه بناءً على حــقّ االرتفاق(1) وحقّ المرور(2) أي بناء يضيق الطريــق، وبذلك يزحف البناء وتتجاور 
الوحدات المعمارية بجوار بعضها البعض إلى أن تســتقر حدود الطرق تبعاً الســتخدام المارة لها. 
فالطريق يعكــس رغبات، وإمكانيات، وقيم النــاس، ونتج عن تراكم قرارات الفرق الســاكنة، وهي 
بنيت على األســبقية في التصرف. وبذلك نســتطيع أن نقدم تفســيرًا واضحاً عن كيفية نشأة شبكة 
الطرق، على ســبيل المثــال في المنطقــة المحصورة بيــن مدينة الفســطاط والحصــن الفاطمي 

ـ القاهرة ـ وشبكات الطرق في بوالق الضاحية الشمالية الغربية بالنسبة للقاهرة.
وبناءً على ما سبق نستطيع أن نقسم الطرق في المدن اإلسالمية إلى ثالثة مستويات من الطرق:

المستوى األّول: الطرق العامة(3)، ومن أمثلتها القصبة العظمى بالقاهرة والتي تربط بين بابي 
الفتــوح وزويلة، وامتداد هذه القصبة الذي جاء بطريقة طبيعية نتيجة الرتفاق عدد كبير من ســكان 
المدينة بهذا االمتداد الذي يعرف بالخيامية والمغربلين والســروجية، ومــن أمثلته الدرب األحمر، 
وشارع تحت الربع، وســكة الحبانية، والصليبة بالقاهرة وأشــارت إحدى الوثائق إلى الطريق العام 
الذي يصل بين القاهرة وبوالق(4). وهذا النوع من الطرق هو من حقوق المســلمين(5)، وكانت الدولة 

تشرف على هذا النوع من الطرق، وتحافظ عليها، وتزيل أي تعديات عليها.

حقّ االرتفاق في اللغة: االنتفاع بالشــيء. وشــرعاً: هو أحد أنواع الملك الناقص، وهو حق عيني قصر على العقار، لنفعة عقار   (1)
آخر، مملوك لغير األول، أياً كان الشخص المالك كإجراء الماء من أرض الجار، أو تصريف الماء الملوث في مصرف معين، 
أو المرور في أرض الغير. وإذا ثبت حقّ االرتفاق يبقى ما لم يترتب على بقائه ضرر بالغير. وتنشــأ حقوق االرتفاق بأســباب 
متعددة منها: 1 ـ االشــتراك العــام: كالمرافق العامة من طرقات، وأنهار، ومصارف عامة، يثبــت اْلَحقّ فيها لكلّ قعر قريب، 
بالمرور والســقي وصرف المياه الزائدة عن الحاجة، ألن هذه المنافع شــركة بين الناس يباح لهم االنتفاع بها بشــرط عدم 
المرور بها أو حق الشرب ألرض  اإلضرار باآلخرين. 2 ـ االشتراط في العقود: كاشتراط البائع على المشترى أن يكون له حقّ 
أخرى مملوكة له، فيثبت هذا، الحقان بهذا الشــرط. 3 ـ التقــادم: أن يثبت حق االرتفاق لعقار من زمن قديم ال يعلم الناس 
وقت ثبوته؛ ألن الظاهر أنه ثبت بســبب مشــروع، حمًال ألحوال الناس على الصالح، حتى يثبت العكس. وهبه الزحيلي، الفقه 
اإلســالمي وأدلته، ج 5، ص 589، 590. مؤسسة الرســالة 1984م. ســليمان بن وائل التويجري، حق االرتفاق، دراسة مقارنة، 

رسالة دكتوراة مخطوطة، بجامعة أم القرى 1400هـ. خالد عزب، مرجع سابق، ص 104 - 105. 
حق المرور: وهو حق أن يصل اإلنسان إلى ملكه، دارًا أو أرضاً، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أمن طريق خاص   (2)

مملوك له أو لغيره أو لهما معاً. وهبه الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 5، ص 607. 
عرف المقدســي هذا النوع من الطرق، بأنه: الشــارع المنفك عن االختصاص، فالناس كلهم فيه سواء يستحقون المرور فيه،   (3)
وال اختصــاص فيه ألحد بل هو مشــترك عام االنتفاع لكل من يمر به، ويمنع من التصرف فيــه بما يضر المارة في مرورهم؛ 
ألن اْلَحقّ فيه ليس للمتصرف خاصة بل للمســلمين كافة. المقدسي، أبو حامد، الفوائد النفيسة الباهرة في بيان حكم شوارع 
القاهرة في مذاهب األئمة األربعة، ص 22، تحقيق: الدكتورة آمال العمري، هيئة اآلثار المصرية. سلسلة المائة كتاب 1988م. 

سجالت محكمة الباب العالي بالقاهرة، سجل 73، مادة 13، ص 5، 6.   (4)
انظر ما كتبه الســيوطي في الحاوي في الفتاوى، تحت عنوان، البارع في إقطاع الشــارع، وهــو فقيه مصري عاش في العصر   (5)
المملوكي، ومن خالل ما ذكره نســتطيع أن نتبيّن مســتويات وأحكام الشــوارع في هذا العصر ومدى ســيطرة ساكنيها عليها. 
السيوطي، جالل الدين، الحاوي في الفتاوى، ج 2، ص 198: 208. وانظر أيضاً، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي، 

روضة الطالبين، ج 4، ص 204، 205، 206، نشر المكتب اإلسالمي، بدون تاريخ. 



د. خالد محمد عزب 937جوانب مجهولة من فقه العمران في الحضارة اإلسالمية

المســـتوى الثاني: هو الطريق العام الخاص، وهو أقلّ درجة من الطريق العام إذ االرتفاق به 
من قبل جماعة المســلمين، يقل عن سابقه، وبالتالي تزداد ســيطرة الفريق الساكن فيه عليه، وهو 

يفضي عادة إلى الطريق العام وتتوزع منه شبكة طرق أكثر خصوصية.

المســـتوى الثالث: الطريق الخاص، وأفضل أمثلة هذا النوع من الطريــق هو غير النافذ، 
وهذا الطريق ملك لســاكنه فقط، ولذا ســّمي خاصاً، ويخضع لمثل هذا النوع الطرق التي يغلق 
عليها باب على طريق عام خاص أو عام، العتبار الباب فاصًال بينها وبين غيرها، وباعتبار الطرق 
داخل الباب ملك للقاطنين في الحّي أو الحارة التي تبدأ مــن الباب، ومن أبرز أمثلة هذا النوع 
بالقاهرة باب عطفة الحمام خلف باب زويلة وباب عطفة المســك بالخيامية وباب حارة برجوان، 
كان الهدف من الباب إذناً لإلعالم بحدود ســلطة الدولة فيما يختص بشــئون المدينة، وانتهاء 
هذه الســلطة عند الباب، لتبــدأ بعد ذلك ســلطة المجتمع، الذي يمارس ســلطته الجماعية في 
الحفاظ على الحارة التي تتكون من عدة أزقة نافذة وغير نافذة تتشابك جميعها لتتقابل عند باب 
الحارة. وحــق االنتفاع بطرق الحارة مقصور على القاطنين بهــا، وليس ألحد منهم االرتفاق فيها 
على غير الوجه المعروف ِإال بإذن الشركاء كلهم، حتى المشترى من أحدهم بعد اإلذن، كإحداث 

ميزاب، أو ساباط، أو روشن(1).

من هذا يتضح لنا أن الســلطة هنا ســلطة جماعيــة، فالجماعة هنا هي المســيطرة، وهي 
الحاكمة. فماذا لو لــم تتفق الجماعة، هنا تلجــأ إلى القضاء وليس إلــى الدولة؛ ألن الدولة 
سلطتها سياســية، أما القضاء فهو يمثل الشرع وحكمه إلزامي. ومن خالل القضايا التي عرضت 
علــى القضاة أو علــى العلماء لإلفتاء فيهــا أمكننا التعرف علــى العديد من األحــكام الفقهية 

المتعلقة بعمارة الحارات.

تعّد قضايا أبواب الحارات من أهم القضايا التي تكشف أسلوب ممارسة السلطة داخل الحارة، 
فقــد يقوم أحد أفراد الحارة ببناء باب الحارة بعد موافقة كل ســكانها، على أن يمد ســاباط فوقها 
ليكتسب مساحة إضافية لمنزله نظير ذلك، وقد اكتســب هذا اْلَحقّ «حسن آغا» حينما تقدم بطلب 
للقاضي، لإلذن له في بناء بوابة درب القزازيين على أن يمّد فوقها ســاباطاً، فأذن له بذلك، حيث 
لم يعترض أحد من سكان الدرب(2)، وسجلت محكمة الباب العالي واقعة مشابهة، فقد تقدم المدعو 
«يوســف بن محّمد» بطلب للمحكمة أوضح فيه أن باب الحارة الذي يوجد في بيته بدرب الشيخ فرج 

ببوالق قد تهدم منذ مدة طويلة، وأنّ أحدًا لم يهتم بإصالحه.

وهبه الزحيلي، مرجع سابق، ص 610، 611، 612.   (1)
حجة وقف حسن آغا رقم؟.  (2)
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ولذا فهو يقترح القيام بإصالحه على نفقته الشخصية، وبناء طبقة فوق الباب، ليتوسع في بيته 
القائم بجوار الباب، وحصل على موافقة السكان بالحارة على ذلك، وأذن له القاضي بتجديد الباب 

وبناء الطبقة(1).

لو اعترض أحد السكان، يروي ابن الرامي في كتابه «اإلعالن بأحكام البنيان» نازلة وقعت في 
تونس، لرجل كانت لــه دور كثيرة بزقاق غير نافذ ولرجل آخر معه فــي الزقاق دار، فجعل صاحب 
الدور باباً على فــم الزقاق، فمضى صاحب الدار الواحدة إلى القاضي وأعلمه بذلك، فأمر القاضي 
بهدم الباب(2). وتبين أحكام الحارات أن إصالح أو صيانة مرافقها تتم بالقسمة بين القاطنين فيها، 

إال إذا تولى أحدهم ذلك عنهم نظير امتياز يقره القاضي.

والعالقة بين ســكان الحارة هي عالقة تضامنية، ال تقوم على ما يتعلق بشــئون الحارة من رعاية 
عمرانية، بل تصل إلى حد الحفاظ على المجتمع وكيانــه وقيمه، والحادثة التالية نموذج لذلك، فقد 
حضر جمع من أهالي خط باب الشعرية إلى القاضي الحنفي بمحكمة باب الشعرية، ومنهم جعفر بن 
عبد اهللا، والسيد أحمد بن الشريف محيي الدين، والشريف عبد الباسط بن الشريف القاسم، والحاج 
ن تضرروا من الشيخ أبي الحسن بن  شــمس الدين بن أبي بكر، والحاج منصور بن سعود، وغيرهم ِمم
أبي اليسر، حيث أعلموا القاضي أَنه بالخّط المذكور، داخل درب زائد النيل، وهو محل سكنهم، سكن 
جماعة من النســوة ســيرتهن غير حميدة، وهم متضررون من ذلك، فأمر القاضي أبا الحسن، مالك 
ســكنهم، بإخراجهنّ في خالل ثالثــة أيام، وشــدد على عدم ســكن أحد في الــدرب إال من يتصف 

باألوصاف الحميدة، وسجلت هذه الواقعة بتاريخ 14 ربيع األول سنة 1016هـ/1607م(3).

ظلت سلطة المجتمع داخل الحارة غالبة ِإال أنه بمرور الوقت ظهرت وظيفة شيخ الحارة، وهو أحد 
سكانها الذي يتم اختياره ليقوم برعاية شئون الحارة اليومية، وكان عمله تطوعياً، وهو غالباً ما يكون 
من أعيانها األثرياء أو العلماء. ومنذ أن بدأت الدولة تفــرض نفوذها على الحارات داخل المدن، في 
القرن التاسع عشر، فقدت الحارة وحدتها االجتماعية، وسقطت سلطتها، وتحولت إلى الدولة، وتحول 

شيخ الحارة إلى موّظف يتقاضى راتباً من الدولة، حيث أصبح عين الدولة على الحارة(4).

سجالت محكمة الباب العالي، سجل رقم 193، مادة 883، ص 240.   (1)
ابــن الرامي، محمد بــن إبراهيم اللخمي، اإلعــالن بأحكام البنيــان، ص 196. ص 104، مجلة الفقه المالكــي، وزارة العدل   (2)

المغرب، األعداد 2، 3، 4. ذي القعدة 1402هـ. 
محكمة الباب العالي، سجل 87، ص 11، مادة 45.   (3)

عبد الحميد ســليمان (دكتور) نظــم إدارة األمن في مصر العثمانيــة، ص 68، مجلة كلية اآلداب جامعــة القاهرة العدد (75)   (4)
1992م. عبد المنعم جميعي (دكتور) مشــايخ حارات القاهرة في القرن التاسع عشر، ص 63: 68. المجلة التاريخية المصرية، 

المجلد 39، 1996م. 
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إذا كان ما سبق هو محور فقه العمران في الحضارة اإلسالمية، فإن هناك جانباً آخر عزز 
اإلبداع الحضاري اإلســالمي في هذا المجال، وهو نظرة المسلمين للماء كعصب الحياة وكهبة 

من اهللا.

AÉª∏d  á«eÓ°SE’G  ájDhôdG

تعتمد الرؤية اإلســالمية للماء على كونه أصل الحياة وهبة من اهللا، وشراب المعرفة. وللماء 
إضافة إلى هذا معنى تطهيري؛ ألنه يطهّر المسلم خارجياً (جسده) وداخلياً (روحه). كما أن إمداد 
اآلخرين بالماء، إنســاناً كان أو حيواناً، يعّد زكاة في اإلسالم. فالمسلم يتطهر بالماء من الجنابة 
قبل صالته، وهذا يعطي الماء أهمية أساســية، لذلــك لم يخل منه منزل أو مــكان في القاهرة 
ورشــيد واألندلس وفاس وفاءًا لهذه المبادئ. وقد امتزج مبدأ الماء بوصفه وســيلة تطهر بأفكار 
جمالية بل شــعرية أيضاً تمثلت في (العمارة المائية) التي مألت مدن العالم اإلسالمي، خاصة في 
األندلس في قصورهــا الحالمة؛ ففي هذه القصور نرى اتســاع تأثير الحــواس، خصوصاً التأثير 
المرئي في العناصر الزخرفية للفنّ اإلسالمي. فقد كان التناغم بين األضواء والظالل، البارز بين 
النقوش والمقرنصات التي ازدهت بالزخارف النباتية والفسيفساء المذهبة، يطعم دائماً بالعناصر 
المائية التي كانت تتسرب إلى داخل القاعات الفخمة كعنصر زخرفي، بل معماري ال غنى عنه في 
القصور األندلســية. فقد كان تأمــل الماء في الطبيعة أو بين أســوار بيت ما يســتدعي في نفس 
المســلم الشــعور بوجود اهللا واهب هذه النعمة، وإضافة إلى خرير الماء الذي يبعث السكينة في 
النفس والشــعور باألمان، فإن الماء ينقل الطبيعة الحية والمتحركة إلى داخل البيئات المعمارية 
المغلقة ليحولهــا إلى حدائق من الرخام والقاشــاني والجّص، كما أن الماء يســاعد على إضاءة 
العالم المعماري الصغير الذي يندرج فيه من خالل الضوء الذي يســقط عليه فيســتقبله ويعكسه 
على كلّ ما يحيطه مثل أي جســم سماوي بال ضوء ذاتي، كما أنّ انعكاس أشعة الشمس على الماء 
واختراقها جسده السائل ينشران ألوان الطيف السبعة، وكأنها إشارة مبكرة وسريعة الزوال للجنة، 
ويساهم الماء في إبراز الجمال الزخرفي بطبيعته الشفافة التي ال تحول دون رؤية قطع الفسيفساء 
المتعددة األلوان التي بقاع النوافير وأحواض الزينة، كما أن الماء يتشكل حسب البيئة التي يوجد 
فيها، فهو تارة شــالل جارف، وتارة أخرى يرتفع بقوة نحو الســماء ليعود فيسقط بدورة متكافئة، 
وفي كثير من األحيان يكون سطحاً أملســاً ورقراقاً ال يقطع هدوءه سوى تحرك موجاته المحتشدة 

بفعل الريح أو سقوط ماء فوار.

أراد أمراء األندلس الجمع بين المفهوم الديني والتعريف القرآني للماء، وكونه عنصرًا جمالياً، 
ففي الزخــارف الداخلية ألعمدة قصورهــم كان يتكرر مفهوم الروضة. فالطبيعــة الحية التي خارج 
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قصورهم والمتمثلة في األشجار والزهور والثمار والسماء والماء، كانت تضاهيها روضة أخرى داخلها 
وبين أسوارها بأشــجار من رخام (األعمدة)، وأزهار وثمار من المصيص (الزخارف النباتية) وقباب 
من المقرنصات ثّم الماء الذي كان العنصر الوحيد المحتفظ بحيويته حيث يســتحيل على يد فنان 

أن تحيله إلى طبيعة جامدة(1).
لقد ارتبط هذا كلّه بالعشــق اإلســالمي للرياض، ربما ألنها كانت متنفســاً في مواجهة البيئة 

الصحراوية المرتبطة بشدة بالمجتمع العربي.
إن الجنّة التي تجري من تحتها األنهار في العالم اإلســالمي هي قبل كل شــيء أسمى وعد 
بالســعادة واألكثــر خلــودًا. ومثل األندلســي الجنة فــي مدينة الزهــراء التي يقــال إنها كانت 
كاألســطورة. وبلغ األمر في االهتمام بالماء كعنصر جمالي في العمارة مبلغاً أسطورياً كما يحكي 
الرواة، ففي قصر المأمون حاكــم طليطلة كانت توجد مقصورة بقبة كانت مصممة بحيث يســاق 
الماء إلى أعلى قبتها بواسطة عملية هندســية ميكانيكية، ثّم يسقط من أعلى القبة على جوانبها 
ليحزمها فتصبح المقصورة داخل حلة من المطر الدائــم. وكان المأمون يجلس بداخلها من دون 

أن تمسه قطرة ماء واحدة.
أما قصر الســرور المعروف باســم الجعفرية والذي كانت به برك وفوارات وقنوات ماء تنعكس 
ا كان يضاعف مــن أعدادها، وتزيد فــي عظمتها وروعتهــا. ويؤكد كل هذا  فيها صورة األروقــة ِمم

النموذج الحي الباقي كامًال للقصور العربية وهو الحمراء بغرناطة(2).

á«FÉªdG  OQGƒªdÉH  ´ÉØàf’G 

درج المسلمون على االنتفاع بمصادر المياه المختلفة، وانعكس هذا على تصنيفهم لموارد المياه، 
هــذا التصنيف نرى فيه أثــر الفقه واضحــاً؛ ألنّ الماء الذي هــو عصب الحياة أولــى له الفقهاء 

وألحكامه أهمية خاصة.
تقسم المياه إلى ثالثة أقسام: مياه أنهار، ومياه آبار، ومياه عيون، ولكلّ منها أفرع متعددة.

أّوًال: األنهار:
وتنقسم إلى ثالثة أقسام:

انظر روعة قصور األندلس خاصة قصور الحمراء، محمد الجمل، الكتابات األثرية في منشــئات يوسف األول بقصور الحمراء.   (1)
رسالة ماجستير كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية 1993م. 

شريف جاه، مر جريتا جوفيت، لغز الماء في األندلس، ص 63، 65 معهد التعاون العربي، مدريد 1999م.   (2)
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القسم األّول: ما أجراه اهللا تعالى من كبار األنهار كدجلة والفرات والنيل وهذه يجوز لمن شاء 
من الناس أن ينتفع بها.

القســـم الثاني: ما أجراه اهللا من صغار األنهار، وهي على نوعين: أحدهما: ذات منسوب عال 
وهذه يجوز ألهلها االنتفاع بها، والثاني: ذات منســوب منخفض عندئذ يحبس لكل فئة حتى مســتوى 
الكعبين كما جاء في الحديث ثّم يترك للفئة األخرى، وذلك من المنطقة المرتفعة إلى المنخفضة.
أما القسم الثالث: من األنهار فهــو ما احتفَره الناس في األرض َيمّر النهر فيما بينهم، والنهر 

هنا ملك مشترك ال يختّص أحدهم بملكة.
بين أبو يعلى(1) أن هذا االنتفاع ليس على العمــوم في األزمان والبلدان، َوِإنَما هو مقدر بالعرف 

والعادة والحاجة، وقد يختلف من خمسة أوجه:
األول: باختالف طبيعة األرض الخصبة وغير الخصبة.

الثاني: باختالف طبيعة المحاصيل واألشجار المزروعة.
الثالث: باختالف فصول السنة فالصيف غير الشتاء.

الرابع: باختالف أوقات الزرع والحصاد.
الخامس: باختالف حال الماء المستخدم في الري، إّما جار أو منقطع(2).

ثانياً: اآلبار
من الموارد المستخرجة أيضاً مياه اآلبار، ولحافرها ثالثة أحوال:

أوًال: أن يحفرها للسابلة فيكون ماؤها مشتركاً، وقد وقف عثمان ƒ بئر رومة.
ثانياً: آبار خاصة االبتداء عامة االنتهــاء، فاآلبار التي يحتفرها البادية أثناء مرورهم فهي لهم 

ما داموا منتجعين أرضها وإذا تركوها صارت سابلة.
ثالثاً: أنه يحفرها لنفسه والشروط أنه يبلغ موضع الماء، وأن ال يمنع نقل الماء عن الكأل دون 
الزرع، قال رســول اهللا ژ : «من يمنع فضل المــاء ليمنع فضل الكأل منعــه اهللا فضل رحمته يوم 

القيامة»؛ ألنّ الزرع يستهلك ماء كثيرًا بالمقارنة مع شرب الماشية(3).

أبو يعلى: محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي انظر ترجمته في «طبقات الحنابلة». البن رجب، الجزء الثاني ص 193.   (1)
الفراء، األحكام الســلطانية، ص 215. تحقيق: حامد الفقي، دار الفكر القاهرة 1974م. د. وليد المنيس، التفســير الشرعي   (2)

للتمّدن، ص 32، 33، الجمعية الجغرافية الكويتية وقسم الجغرافيا جامعة الكويت، نشرة مشتركة، 62، فبراير 1984م. 
الفراء، مرجع سابق، ص 217، 220.   (3)
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ثالثاً: العيون: وهي ثالثة أقسام:
ا أنبعه اهللا ولم يستنبطه اآلدميون فحكمه ما أجراه اهللا تعالى من األنهار. األّول: أن تكون ِمم

الثاني: أن يستنبطها اآلدميون فتكون ملكاً لمن استنبطها.
الثالث: أن يســتنبطها الرجــل في ملكه فيكون أحق بمائها لســقيا أرضه ويلزمــه بذله ألرباب 

المواشي دون الزرع لفضل ماء البئر(1).
في أيامنا هذه تنوعت مصادر المياه لتشــمل مياه البحر المحالة، ومياه المجاري المعاملة، فضًال 
عن األمطار، كما تعددت سبل االنتفاع بما يالئم الحاجة الزمنية والمكانية، وذلك انطالقاً من الشروط 

التي بينها أبو يعلى 5 ، من أن االنتفاع مقدر بالعرف والحاجة وليس على العموم كما مّر بنا.

ـ استثمار المياه:
كان العرف قبل اإلســالم هو المنظم لحقوق اســتثمار المياه، فقد كانــت القبائل المتنقلة في 
أراضي شبه الجزيرة العربية تســتقّر في مواقع خالل الترحال، في هذه المواقع ترسم مناطقاً على 
األرض تســّمى «الحريم» تحدد القبيلة مجــال حقّ االنتفاع بالمــوارد المائية الســطحية والجوفية 
القريبة إلــى المضارب والواقعة ضمن نطاقهــا وذلك مع مراعاة حقوق باقــي القبائل من المناطق 
المجاورة. كان هناك مفهوم آخر هو «الحمى» يعبر عن اســتعداد القبيلــة للدفاع عن حقوقها، وهو 

مكوّن من عنصرين: العنصر األول: يحّدد خّط الدفاع الفعلي المرسوم على األرض.
والعنصر الثاني يتضمن االعتبــارات المعنوية والحقوقية لكيان القبيلــة، وكان انتهاك أي من 

هذين العنصرين يدعو القبيلة للنهوض والذود عن الحمى.

ا جاء اإلســالم بوصفه قوة مصلحة ومجددة، وافق على األعراف السائدة، لكنه ألغى كل  لَم
المفاهيم التي تكرس الملكية الفردية للمياه والحقوق المطلقة لالنتفاع بها. فالماء في األصل 
ككل شــي ملك اهللا ويجب أن يكون متاحــاً لكلّ النــاس، وأصبح الماء ملكيــة للناس ال يجوز 
احتــكاره أو امتالكه أو بيعه، كما جاء في الحديث الشــريف «الناس شــركاء في ثالث: الماء 
والكأل والنار» الذي يبين عدم شــرعية امتالك األشياء الثالثة السابقة امتالكاً فردياً، ولذلك 
ال يجوز بيــع الماء. «عن محمد بن إســحاق عن عبد اهللا بن أبي بكر عن عمر عن عائشــة @ 
قالت: «نهى رســول اهللا ژ عن بيع الماء». قال أبو يوسف: وتفسير هذا عندنا واهللا اعلم: أنه 
نهى عن بيعــه قبل أن يحرز، واإلحراز ال يكــون ِإال في األوعية واآلنية، فأّمــا اآلبار واألحواض 

المصدر السابق، ص 217، 220.   (1)
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فال»(1)، فالحديث ينهى عن بيع الماء، لكن القاضي أبا يوســف يرى في اجتهاده إمكانية البيع 
حين يبذل اإلنســان جهدًا في جمع هذا الماء وحفظة في أوان. وفــى حديث آخر، عن جابر بن 
عبد اهللا قال: «نهى رســول اهللا ژ عن بيع فضل الماء»(2)، وفي شــرح اإلمام النووي على هذا 
الحديث «أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكأل فمعناه أن تكون إلنسان بئر مملوكة له 
بالفالة... وفيهــا ماء فاضل عن حاجته ويكــون هناك كأل ليس عنده مــاء ِإال هذه، فال يمكن 
أصحاب المواشــي رعيه ِإال إذا حصل لهم الســقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا 
الماء للماشــية، ويجب بذله لها بال عوض؛ ألنه إذا منع بذله منع الماء من رعى ذلك الكأل، 
خوفاً على مواشــيهم من العطش، ويكون بمنعه المــاء مانعاً من رعى الكأل(3)، فالمانع حســب 
الحديث والشــرح يكون مانعاً لشــيئين من الممتلكات العامة: الماء والكأل والتحريم في ذلك 
واضــح. ثُم تطور مفهــوم الحريم والحمــى الذي كان يعبر عــن نزعة قبلية فــي تملك حقوق 
واســتثمار المياه والدفاع عنها، ليأخذ شكًال عملياً بموجب أحكام اإلســالم، فهو يعالج الحرم 
حســب نوع المصادر المائيــة كالينابيع واآلبار واألفــالج، فقد حددت لكلّ منهــا حريم يختلف 
باختالف نوع هذا المصدر المائي، وأهميته من حيث الغزارة. والهدف من تحديد هذا الحريم 
تحقيــق العدالة في توزيع هذه المياه مــن خالل االجتهاد تبعاً لوضــع المياه في جوف األرض 

وآلية حركتها(4).
حرص فقهاء المسلمين َعلَى جعل االرتفاق بالمياه حقاً عاماً تحميه الدولة(5). بل وألزموا الدولة 
بتطهير األنهار العامة وصيانة جسورها، أما إذا كان مورد المياه يخص طائفة بعينها فعليهم صيانتها. 
ولإلمام أبي يوســف فتوى مفيدة في كيفية تحمل هؤالء عبء العمل، قال: وسألت يا أمير المؤمنين، 
عن نهر بين قوم خاصة يأخذ من دجلة أو الفرات أرادوا أن يكروه أو يحفروه، فكيف الحفر عليهم؟ 
فإنهم يجتمعون جميعاً فيكرونه من أعاله إلى أسفله، فكلما جازوا أرض رجل رفع عنه الكري، وأكرى 
بقيتهم كذلك حتى ينتهي إلى أسفله. وقد قال بعض الفقهاء: يكري النهر من أعاله إلى أسفله، فإذا 
فرغ من ذلك حســب أجر جميع حفر ذلك النهر َعلَى جميع من يشــرب منه مــن األرض، فلزم كلّ 
إنسان من أهله بقدر ماله، فخذ يا أمير المؤمنين بأّي القولين أحببت. ثُم قال: وإذا خاف أهل هذا 
النهر أن ينشق عليهم، فأرادوا تحصينه من ذلك، فامتنع بعض أهله من الدخول معهم فيه، فإن كان 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، وكتاب الخراج، ط 2 ـ القاهرة 1352هـ، ص 97. د. محمود الرفاعي، بغداد عبد المنعم، حقوق   (1)
استثمار المياه في اإلسالم، مجلة الدارة، العدد 1، السنة 19، شوال 1413هـ. 

صحيح مسلم بشرح األمام النووي، ج 4، ص 73.   (2)
المصدر السابق، ج 4، ص 73 - 74.   (3)
المصدر السابق، ج 4، ص 73 - 74.   (4)

د. محمود الرفاعي، المرجع السابق، ص 71.   (5)
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في ذلك ضــرر عام أخبرهم جميعــاً َعلَى أن يحصنــوه بالحصص، وإن لم يكن فيــه ضرر عام لم 
يجبروا على ذلك، وأمرت كلّ إنسان أن يحصن نصيب نفسه»(1).

ـ قوانين المياه:
تطورت قوانين المياه سريعاً في التشريع اإلسالمي حتى أصبحنا نردد مصطلحات فقهية خاصة 
بالمياه دون غيرها، مثل حقّ جريان المياه(2) أو حقّ إجراء الماء(3) وحق الشــرب(4) بل أصبحت كتب 
فقه العمارة(5) ال تخلو من أبواب تتعلّق بقضايا المياه(6)، بل إن قضايا المياه في الحضارة اإلسالمية 
تجاوزت هذا بكثير بحيث أصبح لدينا اآلن من واقع سجالت المحاكم الشرعية قضايا تتعلّق بنزاعات 
أو أوقاف خاصــة بالمياه(7). تطورت األحــكام المتناثرة للمياه في كتابات الفقهــاء أو في المحاكم 
الشرعية (شكل رقم 1)، لنرى الفقهاء وخبراء المياه يجمعون أحكام المياه في أبواب متكاملة تعكس 
مدى ما وصلت إليه أحكام المياه من تقدم ومدى ما وصل إليه المسلمون من تقّدم في حلّ مشكالت 
المياه. ومــن أبرز هذه المؤلفات (كتاب القســمة وأصــول األرضيين) وهو من تأليــف أبي العباس 

أحمد بن محّمد بن بكر الفرسطائي النفوسي، وهو من علماء القرن الخامس الهجري(8).

أبو يوسف، الخراج، ص 202، 203 القاهرة 1973م.   (1)
ابن مازه البخاري، حسام الدين عمر بن عبد العزيز، كتاب الحيطان، ص 218، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز،   (2)

جدة 1996م. 
المصدر السابق، ص 223.   (3)

القاضــي كامي، محمد بــن أحمد بن إبراهيــم األورنوي الحنفي، رياض القاســمين، ص 478. تحقيــق: د. مصطفي احمد بن   (4)
حموش، دار البشائر، دمشق 2000م. 

د/خالد عزب، فقه العمارة اإلسالمية، دار النشر للجامعات، القاهرة 1998م.   (5)
القاضي كامي، انظر مسائل األنهار ص 462: ص 470، مسائل اآلبار ص 471: 477.   (6)

من هذه الوثائق ما نشــره عبــد اهللا المقطري، وهو قانوني يمني متخصــص في قوانين المياه، ومن أبحاثــه في هذا المجال:   (7)
Legal Aspects of Water and Irrigation Systems in the Arabian Peninsula, p. 169: 191. بحــث منشــور ضمن أبحاث كتاب 

إســهامات العرب في علم المياه والري مؤسســة الكويت للتقدم العلمــي 1988م. ومن الوثائق الهامة في هــذا المجال وثائق 
المحكمة الشــرعية فــي الجزائر، والتي منها وثيقتان هامتــان، األولى تتعلق ببناء خزان ماء من مــال األحباس، ووثيقة أخرى 
تتعلق بإحداث ساقية عامة وتمريرها على أمالك خاصة ومحبسة. انظر الوثيقتين في د. مصطفى أحمد بن حموش، فقه العمران 

اإلسالمي، ص 169، 186. سلسلة الدراسات الفقهية (5) دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، دبي 2000م. 
عاش أبو العباس أحمد بن محّمد فيما بين 420 و 504 هجرية، واشــتهر بكثرة تنقالته. حيث قضى شــبابه بتمولســت جنوب   (8)
تونس، ويبدو أن هذه الفترة كانت هامة في حياته العلمية وفي مدة إقامته بجبل نفوســة وهي أربعة أشــهر اســتفاد من مكتبة 
الديــوان التي احتوت على مــا يقارب من ثالثة وثالثيــن ألف مصنف. له العديــد من المؤلفات منها مؤلفــات في األحكام 
ا ال يســع  واألصول الفقهية، مثل كتاب الجامع في الفروع المعروف بأبي مســالة، كتاب األلواح، كتاب في مســائل التوحيد ِمم
النــاس جهله وغيرها كثير. انظر حول ترجمته: مقدمة كتاب القســمة أصول األرضيين، تحقيــق وتعليق وتقديم: محمد صالح 
ناصر، والشــيخ بكير بن محمد الشيخ بالحاج، مكتبة الضامري، ســلطنة ُعمان، 1993م. الهادي بن وزدو، أحمد ممو، محمد 
حسن، قانون المياه والتهيئة المائية بجنوب إفريقية في العصر الوسيط، ص 14: 18. مركز النشر الجامعي، تونس 1999م. 
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احتوى كتاب «القســمة أصول األرضيين» قانون المياه الذي صاغه أبو العباس، ويمكن اعتباره 
أقدم قانون للمياه مكتوب بإفريقية. حيث تعرض له في مخطوطته في تسعة أبواب في الجزء الخامس 

من الكتاب وهي كما يلي:
ـ الباب األول: ملكية ماء المطر والتصرف فيه.

ـ الباب الثاني: عمارة األرض بماء المطر.
ـ الباب الثالث: االشتراك وقسمة الماء واألرض.

ـ الباب الرابع: صرف الماء من األودية.
ـ الباب الخامس: المساقي.

ـ الفقرة األولى: عمارة المساقي.
ـ الفقرة الثانية: إصالح وتعهد المساقي.

ـ الفقرة الثالثة: عمارة األرض على المساقي.
ـ الفقرة الرابعة: التصرف في المساقي وتغيير خصائصها.

ـ الباب السادس: المصارف.
ـ الفقرة األولى: إحداث المصارف.

ـ الفقرة الثانية: إصالح المصارف وتغيير خصائصها.
ـ الباب السابع: المقاسم.

ـ الفقرة األولى: إحداث المقاسم ونوعها.
ـ الفقرة الثانية: صيانة المقاسم وإصالحها.

ـ الفقرة الثالثة: تحويل المقاسم وتغيير خصائصها.
ـ الباب الثامن: الجسور.

ـ الفقرة األولى: إحداث الجسور.
ـ الفقرة الثانية: عمارة الجسور.

ـ الفقرة الثالثة: تغيير خصائص الجسور.
ـ الفقرة الرابعة إصالح وصيانة الجسور.

ـ الباب التاسع: اآلبار والمواجل(1)

الهادي بن وزدو، مرجع سابق، ص 24، 25.   (1)
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تعود خبرة المؤلف في هذه األبواب الفريدة التي جمعت أحكاماً متكاملة نســبياً تتعلّق بقضايا 
المياه إلــى إقامته الطويلة بالجنوب التو نســي، هــذه المنطقة التي تنتمي إلــى مجموعة الجبال 
الممتدة من جبال مطماطة شماالً إلى جبال نفوسة جنوباً، والتي تفصل بين سهل الجفارة الساحلي 
والصحراء، تتميز هذه المنطقة بتضاريس وعرة تكثر فيها الشعاب والمرتفعات التي تتمثل في شكل 
مشــارف كلية يصل ارتفاعها إلى ســبعة أمتــار والتي تخترقهــا أودية ذات مجرى شــديد الضيق 
واالنحدار. كمــا تتميز هذه المنطقة بمنــاخ جاف تقل فيــه األمطار، وفي هذه البيئــة الجغرافية 
ال تتوفر الينابيع ويصعب الوصول إلى المياه الجوفية، ولــذا فإن الموارد المائية تكاد تنحصر في 
مياه األمطار والســيول الناجمة عنها. ويمثل التحكم في هذه الموارد ركيزة األنشــطة االقتصادية 
بصفة عامة، والفالحية بصفة خاصة، للمجموعات البشــرية التي عاشت في هذه المنطقة على مر 
القرون. ولم يكن أبو العباس مجرد عالم بعيد عن مشــاغل المجتمع، بل تولى حلّ خالفات توزيع 
المياه، إذ يذكر أَنه إثر حدوث إشكال حول توزيع المياه بواحات المزاب طلب من بني ويلين إجراء 

ماء عيونهم إلى أجلو(1).

:á s«°SÉ°SC’G  ÇOÉÑªdG

يقــوم قانون المياه لدى أبي العباس على مبدأ أن ملكية اإلنســان لماء المطر ال تكون ِإال بقدر 
«القبض عليه» في األوعية المنزلية، أما في ما عدا ذلك من أوجه التحكم في هذا الماء من تجميع 
أو العمل على زيادة سرعة جريانه أو تسريبه إلى باطن األرض، فإن ذلك ال يخول ِإال حق االنتفاع، 
وبذلك يخرج هذا الماء من نطاق الملكية، ويبقى في مجال التصرف. كما تعتمد مقاربة أبي العباس 
في تصوره لجانبي ملكيــة ماء المطر والتصرف فيه َعلَى مبدأ أساســي، وهو «اشــتراك الناس في 

المنفعة المنجزة عن الماء، دون الملك»(2).

هكذا فإن ملكية الماء تظل َمحدودة وتقتصر َعلَى مــا يتم تحصيله في اآلنية بجميع أنواعها. 
وما َتم حصره من ماء في األوعية يصبح ملكاً لصاحبه، ويصح له «التصرف فيه بالمنع أو البيع 
أو بالهبة وبإخراج الملك وبإجراء الميراث». وما عــدا هذا الصنف من الماء فال يرّخص ِإال في 

المرجع السابق، ص 16.   (1)
يفصل الفقه اإلســالمي أوضاع ملكية الماء أو حق االنتفاع بها كما يلي: حق إرواء العطش: هذا الحق مشــروع لكل شخص   (2)
مســلم كان أو غير مســلم سواء بإرواء عطشه أو ســقي دابته، ويرتبط هذا الحق بشروط االســتعمال بحسب نوعية المياه 
(مياه المســطحات المائية الكبرى كالبحيرات واألنهار والثلوج، والمياه الخاصــة العمومية أو الفردية والمياه األخرى من 
آبــار أو عيون). حق الري: يفرق الفقهاء بين المياه العمومية التي ال تدخــل في الملك الخاص وضمنها تقع مياه األمطار 
أما الملكية الخاصة فهي تتضح أكثر في مســتوى مجاري األودية والقني ومياه اآلبار والعيون والصهاريج. الهادي بن زودو، 

قانون المياه، ص 166. 
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االنتفاع به داخل المجموعة. لكننا نســتنج مــن خالل بعض األحكام التي يوردهــا قانون المياه، 
وجــود تجاوز مجرد االنتفاع بالماء إلــى ملكيته، وإن لم يرد ذلك النص فــي ماء الماجل(1)، إذ 
يذكــر أبو العباس أَنه يمكــن لصاحب الماجل التصرف فــي مائه بالمنع والبيــع والهبة وإخراج 
الملك وإجراء الميراث. كما تظهر ملكية الماء أيضاً فــي تحجير صاحب الماء «التعمير على ما 
فضل من مائه» أو «على ما خرج من قناة جســره» أو «على ما فضل من مــاء ماجله»، وفي مثل 
هــذه الحاالت ال تثبت عمــارة من عمر على الحجــر ويحق لصاحب الماء صــرف مائه عن تلك 
العمــارة. ويمكن اعتبار إجراء التحجيــر(2) إقرارًا بملكية الماء لصاحبــه الذي صار يتصرف فيه 
بالمنع، لكن من وجهة أخرى يمكن اعتبار هذا التحجير أيضاً من قبيل حفظ صاحب الماء لحقه 
في االنتفاع الحقاً بما فضل من سهمة من الماء. وفي هذه الحالة يكون المنع في نطاق «االنتفاع 

بالماء» وال يخرج منه إلى «الملكية».
إن قانون المياه يستند في مختلف أحكامه التطبيقية إلى ما كانت علية العادة في التعامل سواء 
عند التصّرف في المياه أو في قســمتها أو في إقامة المنشــئات المائية أو إصالحها أو عند الشروع 
فــي تعمير األرض. وعند عدم توفّــر العادة للقياس أو اســتحالة التعرف عليها، يتــم االعتماد على 
االتفــاق الجماعي، أما إذا لم يحصل االتفــاق الجماعي فيقع اللجوء إلــى «القاضي أو إلى جماعة 
المسلمين» الســتصدار ما يلزم من األحكام، وهكذا يأخذ االجتهاد أهمية في هذا المجال سواء من 

خالل تفريغ األحكام أو القياس(3).
اختير في مدينة مرو مجلس من أعيان المدينة يتولى اإلشراف َعلَى توزيع المياه (ديوان الماء)، 
وله رئيس يتبعه عشرة آالف عامل، من بينهم أربعة مهمتهم الســهر على القنوات الجوفية بالتناوب 

ليًال ونهارًا، ومعهم الموازين، يقيسون بها الكميات المعينة لألحياء والمنازل(4).
كانــت مدينة فاس تزخر بخبــرات قضاتها في مجال النزاعــات المتعلقة بالميــاه، والتي تتعلّق 
بتوزيع المياه بالمدينة أو انتقال الحقوق المتعلقة بها من فرد إلى آخر طبقاً النتقال ملكيات العقارات 
في المدينة(5)، وهذا يقودنا إلى تطور آخر في خبرات المياه من الناحية القانونية لدى المســلمين، 

هذا التطور حدث في مدينة بلنسية األندلسية، حيث أنشئت محكمة متخصصة في شئون المياه.

عن المواجل انظر:؟  (1)
حجر: الحجر (بفتح الحاء) هو صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفة في الزائد على قوته، أو تبرعه بماله، وهي   (2)
هنا تنطبق على الزائد من الماء. محّمد القدوري وغيره، دليل المصطلحات الفقهية ص 62 - 63، اإلسيسكو، المغرب 2000م. 
الهادي بن زودو، مرجع ســابق، ص 167، 168. ومن قوانين الري التي صيغت بطريقة شــرعية، قانون الري في اليمن، الذي   (3)

كتبة القاضي حسين بن أحمد السياغي، طبع في صنعاء: مع كتاب قانون صنعاء. 
د. محمود مكي، مدريد العربية، ص 51، القاهرة 1967م.   (4)

روجيه لوتورنو، فاس في عصر بني مرين، ص 72، 73. ترجمة د. نقوال زيادة. مكتبة لبنان، بيروت 1967م.   (5)
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ـ محكمة المياه:
أنشأ هذه المحكمة عبد الرحٰمن الناصر سنة 318 هجرية، وأحدث وظيفة وكالة الساقية، وهي 
عبارة عن ممثل يقوم بتمثيل األراضي التي تســقى من ســاقية معينة كقاض في محكمة المياه. وما 
زالت هذه المحكمة تعمل إلى اليوم بنفس نظامها القديم(1). تتكون هذه المحكمة من ثمانية وكالء 

لثماني سواقي هي:
ســاقية قوارت (Cuart). ســاقية مصالتة (Mislata). ســاقية ترمس (Tormas). ساقية مستليا 
(Mestalla). ســاقية فبارة (Fabara). ســاقية رأس كانيا (Ras Cana). ساقية روبية (Robe). ساقية 

.(Benacher Faitamar) بيناشير وفيتمار
 .Azad تسقي هذه السواقي مساحة مقدارها 9227 هكتارًا، وتجر مياهها من نهر توريا عبر سدود
ووكالء السواقي ينتخبون من قبل مالك األراضي لمدة سنتين أو ثالث سنوات، هؤالء الوكالء يحقّ لهم 
تقاضي رواتب لعدة أســباب: حفزهم على االهتمام بالعمل، تعويضاً عن كلّ يوم عمل يشتغله في خدمة 
الجماعة، رسوم حقوق الرّي، فضًال عن نسبة من الغرامات التي تقررها المحكمة. باإلضافة إلى نفقات 
تنقالتهم، تنّص لوائح المحكمة أنــه على الوكيل (القاضي) التوجه إلــى المحكمة كل يوم خميس من 
الساعة العاشرة إلى الســاعة الحادية عشر صباحاً، لكي يســتمع مع بقية القضاة إلى مظالم السقاة 
ويحل المشــاكل المتعلقة بالســاقية التي هو وكيل عليها، تجتمع هذه المحكمة قبل النظر في القضايا 
وبعد النظر فيها بصفتها هيئة إدارية، يحضر هذا االجتماع النواطير الموكول إليهم حراســة السواقي. 

تنتخب محكمة المياه الرئيس ونائب الرئيس بالتصويت. وجرت العادة على انتخابه من بين القضاة.

تتميز محكمة المياه بما يلي: ـ

أنها مشكلة من قضاة ليسوا بمحامين. –

انتخابهم يتم لوقت معين. –

أحدهم يدرس الموضوع ويعرضه ويملي التدابير. –

النظر في القضية يجري أمام الجميع. –

ال يشــترك في التصويت وال في اّتخاذ القرار القاضي/الوكيل المنتسب إلى الساقية صاحبة  –
العالقة في القضية.

يقع تنفيذ الحكم الصــادر عن هذه المحكمة علــى عاتق القاضي/ الوكيل التابع للســاقية  –
صاحبة العالقة.

سيمون الحايك، محكمة المياه في بلنسية. ص 214. ندوة إسهامات العرب في علم المياه والري، الكويت 1988م.   (1)
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ولمحكمة المياه مأمور قضائي اســمه الغواسيل (Alguacil) وهي كلمة عربية مشتقة من الوكيل. 
وظيفته تقوم على اســتدعاء المدعى عليه للمرة األولى والثانية شفهياً، فإذا لم يحضر يستدعى في 
المرة الثالثة بواســطة مذكرة جلب، وإذا لم يحضر يحاكم غيابياً. ومن الوظائف األخرى المرتبطة 
بالمحكمــة وظيفة الجابــي ووظيفته تحصيل الغرامــات. كما أن للمحكمة أمين ســر، وهو يدون في 

استمارة بعد انتهاء المحاكمة ما ترّتب على الجلسة من أحكام:

اسم الساقية صاحبة العالقة.  –

المكان الذي حصلت فيه المخالفة. –

اسم المدعي وهل تصرف ممثًال لغيره.  –

اسم المدعى عليه. –

وقائع الجلســة باختصار مثًال: ألقى مياه مضّرة في الســاقية ســببت تلف المحصول. أو أَنه  –
ســقى في وقت غيــر الوقت المحــدد له. أو بنــى في أراض تخّص الســاقية بــدون إذن أو 

تفويض...

الحكــم الصادر والعقوبة والتكاليف مــع العطل والضرر أو هدم ما بنــاه بدون إذن، المهلة  –
المعطاة له من المحكمة، دفع رسوم... إلخ.

تاريخ إصدار الحكم.  –

توقيع أمين السّر، ثّم تسلم صورة. –
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أستاذ الشريعة اإلسالمية، كلية الحقوق ـ جامعة اإلسكندرية

π```Nó``e

في تراثنا اإلســالمي صفحات مجهولة، ومدونات مغيبة، يســتدعي الزمن المتسارع من حولنا 
قراءتهــا بإمعان، في قواعدها الكليــة، ونصوصها الفقهية، وتطبيقاتها في كتــب النوازل واألقضية، 
وهي صفحات تنير مدارك الباحثين، وتعيد إلى الحياة أنماطاً من الســلوك، وأنســاقاً من التفكير، 
فيها تصحيح ألغاليط المؤرخين، وشبهات اآلخرين، وفي اعتقادنا أن أي كتابة حديثة لتأريخ الفقه، 
وميادين العقل الفقهي، تغفل الكتابات المفردة في الفقه الحضاري ـ ومنه فقه العمران ـ وال تستفيد 
مــن كتب النوازل، وال تحــرص على العودة إلى وثائق القضاء الشــرعي، إن أية دراســة تغفل هذه 
المصادر الهامة لن تصل إلى الغايــة المرجوة؛ ألن االعتماد على المتــون المذهبية ـ على أهميتها 
وضرورتها ـ هو اعتماد على الفقه الســاكن أو الحكم المجرد، بينما تمثل النوازل والفتاوى ووثائق 
المحاكم الشرعية الفقه المتحرك وهو أقدر على التعبير عن الواقع المعاش، حتى يمكن للعصر أن 

يتنفس على حد تعبير أحد الفقهاء.
وحتى يمكــن أن تكون الدراســة الفقهية مرآة تعكــس البيئة الفكرية واالقتصادية والسياســية 
واالجتماعية في زمن إنزال األحكام، فيظهر الثابت ويتأكد، ويســتوعب المتغيّر ويتحدد، ال شــك أن 
الفقه الحضاري اإلســالمي يفتح آفاقاً جديــدة للبحث، ويعمل من قواعد الفقه ما يتســع به الغطاء 
الشــرعي لحركة اإلنســان والمجتمع والحياة، والمدينــة العربية لم تكن مجرد إبداع هندســّي، أو 
ابتكار في مجال التخطيط والبناء، بل هي أيضاً أفعال إنسانية، ينزل عليها الحكم الشرعي ـ تكليفياً 
ووضعياً ـ بما يبرز خصوصية في النسق المعماري، ويعكس درجة النمو الحضاري، وفي الوقت ذاته 
يلبّي أوامر العقيدة، ويلتزم بأحكام الدين، فللمســجد أحكام، وللطريق فقه، ولألســواق والخانات، 
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والمدارس والمكتبات، بل وحتى دور الخالفة ومؤسســات الدولة، لكل هذه وغيرها مكان في أحكام 
الشريعة، ومساحة في تراث الفقه على نحو الفت للنظر، في التأليف المستقل، والتصنيف المفرد، 
وقد ساهمت في هذا التراث كل المذاهب اإلسالمية، وفي هذه الورقة سنتناول الموضوع في مبحثين:

المبحث األول: التأليف في فقه العمران.
المبحث الثاني: بعض قواعد فقه العمران.

٭ ٭ ٭
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القارئ في التاريخ الفقهي من خالل كتب الفهارس والطبقات يجد أســماء لمؤلفات مفردة في 
موضوعات فقهية متعددة اجتماعية، كتاب «النكاح» ألبي زكريا الجناوني اإلباضي، وكتاب الخلع البن 
بطــه وغيرهما، واقتصادية مثــل كتب الخراج ألبي يوســف ويحيى ابن آدم والــداوودي وابن نجيم، 
وقضائية «كالشــروط» للطحاوي، ومن أهــّم ما تذكره كتــب الفهارس والتراجــم مؤلفات في فقه 
العمران، تتنــاول األبنية والطرق، والميــاه، واالرتفاق وغير ذلك من المســائل الهامة في تخطيط 
المدن والحفاظ عليهــا وتنظيمها، بل إن كتب الحســبة بدت وكأنها نــوازل الضبطية القضائية في 

مجال المدينة العربية بأسواقها ودورها وخاناتها ومالهيها وسلوك أفرادها.
ولدينا ما يشير إلى أن القرن الثاني الهجري شــهد عددًا من المؤلفات في هذا المجال، فقد 
أورد القاضي عيــاض في ترجمة «عبد اهللا بــن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصــري» (المتوفى 
191هـ) أن له كتاباً بعنوان «كتاب القضاء في البنيان»، وقد أشــار إليه «ابن فرحون» في «الديباج 
المذهب»، وأيضاً يذكــر كلّ من القاضي «عياض» فــي «الترتيب» وابن فرحون فــي الديباج كتاباً 
لعيسى ابن دينار بعنوان الجدار وعيســى بن دينار عاش في أوائل القرن الثالث الهجري وبالتحديد 

سنة 212هـ ، وهذه اإلشارات تعطي أولوية للفقه المالكي في هذا اللون من التأليف.
ولم يتخلف الفقه الحنفي عن التأليف في هذا المجال، فجاء كتاب «الحيطان» للمرجي الثقفي 
أحد فقهاء القرن الثالث، وقد تصدى لشــرحه أحــد فقهاء المذهب أيضاً هــو اإلمام «أبو عبد اهللا 
محمد بن علــي الدامغاني الكبير» المتوفى ســنة 478هـ ، وقام حســام الدين بن مــازة المعروف 
بالصدر الشــهيد والمتوفى 536هـ بشــرحه في مؤلف يتضمن دراســة فقهية متميزة ألحكام «البناء 
واالرتفاق»، وقد توالت على ذات النهج مؤلفات لألحناف والمالكية فالبن قطلوبغا الحنفي المتوفى 
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سنة 879 كتاب في «الحيطان»، وللقاضي ابن الشــحنة المتوفى 921هـ كتاب مهم عنوانه «تحصيل 
الطريق إلى تسهيل الطريق» وهو فريد في موضوعه جمع فيه مؤلفه ـ كما يقول المحقق بحق ـ بين 
أشــتات األدلة واألقوال مســتندًا إلى ظروف وقته وواقع الحال من تعّدي الناس على الحق العام في 
الطريق، بإخراج الظلــل والميازيب ووضع المصاطب والدكك في الشــوارع وترك األتربة والقمامة 
ووضع الحجارة والخشــب وما إليه، وجلوس الناس وإيقاف دوابهــم في الطرقات ورش الماء وإيقاد 
النار فيه وزرع األشــجار وما إلــى ذلك من بقية التعديــات. ولإلمام زين الدين أبي الفدا قاســم 
الحنفي المتوفى ســنة 879 كتاب الحيطان فيه شــروح علــى كتاب «المرّجى الثقفــي» وزيادات في 
المسائل لم يوردها الصدر الشــهيد، ومن أجمع هذه الكتب عند األحناف كتاب «رياض القاسمين» 
للقاضي كامي محمد بن أحمد بــن إبراهيم األدرنوي الحنفي وهو من أعــالم المتأخرين ُتوفي عام 

1136هـ أي في النصف األول من القرن الثاني عشر الهجري.

أما في المذهب المالكي فقد استمر التأليف وتطور ومن أشهر المؤلفات في هذا الصدد كتاب 
ابن اإلمام علي بن عيسى التطيلي المتوفى 386هـ وعنوانه «اإلضرار بالمرفق»، وقد نشرته المنظمة 
اإلســالمية للتربيــة والعلوم والثقافة ســنة 1999 فــي تحقيق متميــز، والكتاب معــروف في عالم 
االستشراق الفرنســي، فقد درسه القانوني الفرنســي باربي Barbier ونشــره بالفرنسية في المجلة 
الجزائرية التونســية للدراســات الفقهية والقضائية 1900 - 1901 تحت عنوان «الحقوق والواجبات 
بين أصحاب الملكيات المتجاورة»، وجاء نشــر الكتاب في فترة هامة فــي المغرب العربي كان فيها 

مة سانتالنا يعد «مجلة االلتزامات التونسية»(1). العال

ومن أهم الكتب في التراث المالكي كتاب ابن الرامي والذي عاش في تونس في العهد الحفصي 
وكتابه «اإلعالن بأحكام البنيان»، الذي اكتشــفه المستشــرق الفرنســي روبير برونشفيك وضعه في 
مقالــة تحت عنوان «القرون الوســطى في العالم اإلســالمي»، ثم نشــر في مجلــة الفقه المالكي 
المغربية، وبعد ذلك نشــر في المملكة العربية الســعودية تحت عنوان «اإلعالن في أحكام البنيان» 
بتحقيق صالح األطرم، ونشــره في تونس عام 1999 مزيد بن ســليمان، وقد حدد مكانة كتاب «ابن 
الرامي» والذي أصبح متناً ألكثر من دراســة وأطروحــة ـ في مكتبة العمران اإلســالمي بقوله «هو 
التأليف الوحيد ـ على حد علمنا ـ لحرفي، وبالتحديــد ألحد أمناء البنائين بمدينة تونس في العهد 
الحفصي، وبالتالي ليس بقلم فقيه كمــا اعتدنا ذلك، ولم يقتصر فيه صاحبه على مجرد النقل من 
مختلف المصــادر على طريقة أهل عصره بل وشــاه بعدد من النوازل التي عاينها بنفســه وكان لها 

ذكر الدكتور مصطفى أحمد بن حموش في تحقيقه لكتاب رياض القاسمين أنه علي بن سوفي المتوفي سنة 996هـ ، وهذا خطأ   (1)
ولعله يريد التأريخ الميالدي.
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شاهد عيان في إطار ما كان يكلفه قاضي الجماعة بالمدينة وتحرير التقارير في ذلك، تأليف تبرز 
فيه مكانة األمين على الصعيد االجتماعي والقضائي والحرفي، فهو عنصر هام في حل النزاعات بين 
المتســاكنين، وركن من أركان دواليب المؤسســة القضائية آنذاك المعتمد على األحكام الشــرعية 

والعرف والعادة واجتهاد القاضي.

وهو تأليف قيم عن المدينة العربية اإلسالمية والمبادئ التي تنّظم داخلها الحياة اليومية 
والســلوكات الفرديــة والجماعية طبق مبدأ أســاس يســتند إلــى الحديث النبــوي: «ال ضرر 
وال ضــرار» الذي هو بدوره قوام مبدأ نفي الضرر الذي يشــكل ركيزة الحياة الحضرية خاصة 
واالجتماعيــة عامة. وفي هــذا الكتاب وغيره رد على مزاعم المستشــرقين الذيــن حكموا على 

المدن اإلسالمية بكونها عفوية بل وفوضوية.

ومن الكتب الهامة في هذا المجال كتاب «القسمة وأصول األراضين» للعالمة اإلباضي أبي 
العباس أحمد بن محمد النفوسي وهو من فقهاء النصف الثاني من القرن الخامس، وكتابه ظلّ 
مجهوالً لدى الباحثيــن العرب إلى حين صدوره في ســلطنة ُعمان 1992، ولكــن الكتاب كان 
معروفاً لدى المستشــرقين الباحثين فــي الفقه اإلباضي وفــي مقدمتهم الباحثــان البولينيان 
«تاريوش لفتسكي» «وموتالنســكي»، إّال أن الكتاب وجد اهتماماً خاصاً من األب بيار كوميرلى 
وأصدر عنــه في أوائل الثمانينات عدة مقــاالت ومن بحوثه في هذا المجــال بحث تحت عنوان 
«مؤلف قديــم حول العمارة بوادي ميزاب». وبحث أعمق وأشــمل ـ كما وصفــه محقق الكتاب ـ 
تحت عنوان «العمارة والحياة االجتماعية في القرن الحادي عشــر الميالدي من خالل كتاب لم 

ينشر تلخيص القسمة، وأصول األراضين».

والمتأمــل في هذا الكتاب يلحــظ أهميته ِلما يحتوى عليه من قوانيــن وأعراف تبين حقوق 
الناس وواجباتهم نحو بعضهم في المجالين الريفي والحضري، من تخطيط شوارع المدن، إلى 
بناء المنازل، وحفر اآلبار، إلى حقوق األشجار والنخيل، والسواقي، والشوارع، والطرق المؤدية 
إليها، كل هذا من وجهة نظر الشريعة اإلســالمية، ِمّما يدل داللة قاطعة على الحس الحضري 
المدنــي الممتاز الــذي عرفت به تلــك المجتمعات التي قــد يخيل لبعض النــاس أنهم كانوا 
ال يعرفون هــذه القوانين والمعامــالت وإنّما هم بدو رحــل ال فكر وال علم لديهــم، وإنّ هذه 

القوانين جاءت المجتمع اإلسالمي الحديث من الغرب الالتيني بحكم االحتكاك باالستعمار.

«وكتاب أصــول األراضين» ثــرّي بالمعلومات عن العمارة اإلســالمية التــي عرفتها البيئة 
اإلباضية في القرن الخامس وما قبله، فتحدث فيه صاحبه عن الشارع والزقاق والسكة، ويذكر 
الغرف والبيوت والفنادق والمسجد والقنطرة، والجسر، ويحدد مراده من كل ذلك ثم يبين ما 
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يتعلق من حقــوق وأحكام معتمدًا في ذلك القواعد الشــرعية من قبيــل: ال ضرر وال ضرار في 
اإلسالم، والضرر يزال، دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، ومصلحة الجماعة مقدمة على 
مصلحة الفرد عند التعارض، ومبدأ سد الذريعة، والوســائل تأخذ حكم المقاصد، وغيرها من 
القواعد الشــرعية التي اتخذها أبو العباس أصوالً ألحكام األموال وعمارة األرض، وهو في هذا 
مؤكد لوجهة نظر أبديناها فحواها أن كل المذاهب اإلســالمية باقية ودراســة ساهمت في فقه 
النــوازل وعلم القواعد الفقهية، وفي كتاب «الجامع» البن بركة عشــرات مــن قواعد الفقه َتّم 

استخراجها في أطروحة جامعية بما يدلّ على أهميتها في الفقه اإلباضي.
إن كتاب «أصول األراضيــن» نبع ثر يمكن أن يســتفيد منه المهندس المســلم في معرفة 
األصول الفقهية للعمارة اإلســالمية، وهــو يهّم القاضي في معرفة األصــول التي يحكم بها في 
المنازعات المتعلقة بقضايا األموال واســتعمال الطرق، وإنشائها، ومعرفة حريم البناء، وحقوق 

الجوار وأهل البلدة في استعمال المرافق.
ولم تكن هــذه الكتابات إال تعبيرًا عن نهضة حقيقية في مجال حماية البيئة، وصيانة كافة 
عناصرها الحيــة والجامدة، وكانت الرقابة التي يقوم بها المحتســب والية وتطوعاً ســبباً في 
المستوى الذي وصل إليه المجتمع اإلسالمي من علو مستوى الحفاظ على البيئة، وسمو أحكامه 
في هذا المجال، والذي يريد أن يقارن بين ما وصل إليه المســلمون وما كان عليه غيره فليقرأ 

في كتب الرحالت، وبصفة خاصة رحلة ابن فضالن إلى بالد الروس.

٭ ٭ ٭

»fÉãdG  åëÑªdG
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لعل السؤال الذي يفرض نفسه، وهو ما يردده كثير: هل يمكن للقاعدة الفقهية أن تكون دليًال 
تؤخذ منه األحكام؟

السؤال ليس حديثاً كما يظنه البعض، بل طرح قديماً، ومن أقدم من أجابوا عنه إمام الحرمين 
الجويني في كتابه «الغياثي»، وهو يتحدث عن قاعدتي اإلباحة وبراءة الذمة قال: «وغرضي بإيرادهما 

تنبيه القرائح، ولست أقصد االستدالل بهما».
وهو الموقف الذي أخذت به مجلة األحكام العدلية، وأعلن واضعوها أن القواعد التي صدرت به 
المجلة ليســت نصوصاً يحكم بها، والرأي عنــدي أنه ينبغي التفرقة بين القواعــد الكلية والقواعد 
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ــنة أو االســتقراء التام، وهذه  األغلبية، فالقواعد الكلية ذات مصدر قطعي قد يكون القرآن، أو الس
القواعد بطبيعتها تتحرك باعتبارها دليًال؛ ألنها حاكمة على كل مفردتها ومستغرقة لها. أما القواعد 
األغلبيــة فاألرجح الحذر مــن اتخاذها دليًال؛ ألن االســتثناء إذا دخل على القاعــدة الفقهية جعلنا 
ال نستيقن من اســتغراقها للنازلة التي ربما تكون أدخل في االســتثناء عن الوصف والتحديد. ولعل 
هذا ما يقصده ابن نجيم في «الفوائد الزينية» «أنه ال يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط؛ 

ألنها ليست كلية بل أغلبية».
والذي الشــّك فيه أن القواعد الكلية جاءت في جانب منها صدى لدليل أصولي أثبت حجيتها، 
حتى تصبح قاضية على جزئياتها وهو ما عبر عنه «ابن النجار» في شرح الكوكب المنير بقوله: «إن 
جملة من قواعد الفقه تشبه األدلة وليســت بأدلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل، وصارت يقضى بها 
في جزئياتها، كأنها دليل على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب االستدالل، إذا 

تقرر هذا فاعلم أن من أدلة الفقه أن ال يرفع يقين بشّك».
والرأي عندي أن القاعدة الفقهية ليست بديًال للدليل، ولكنها تعين على إنزال الدليل الموجود، 
وتحكم جزئياتها عند غياب النّص، وذلك من باب تخريــج الفروع على األصول، وله أمثلة في كتب 
الفقه منــذ القرن الهجــري الثاني، خاصة فــي كتب أبي يوســف ومحمد، وفي بعض مــا نقل عن 
األوزاعي، ويتم اإلشــارة إلى القاعدة إضــاءة لحكم النازلة، من ذلك ما ورد عن الشــافعي عندما 
سئل عن المرأة إذا فقدت المرأة وليها في سفر، فولت أمرها رجًال؟ قال الشافعي: يجوز. فقيل له: 

كيف هذا؟ فقال: «إذا ضاق األمر اتسع».
والذي يقرأ في كتب فقه العمران يجد القواعد الشرعية تتحرك في مجاالت عديدة، خاصة 
قاعــدة: ال ضرر وال ضرار، ومــا يتفرع عنه من قواعــد مثل: الضرر ال يكــون قديماً، والضرر 
األشــد يدفع بالضرر األقلّ، والضرر العام يقدم على الضرر الخاص إلى آخره. وقواعد كثيرة 
خاصة بالضمان أي المسئولية، وهنا يقدم فقه العمران نظرية تكاد تكون حديثة وتطابق نظرية 
المســئولية المطلقة، بل إننا في هذا المجال نجد مسئولية الدولة سابقة على مسئولية األفراد؛ 
ألن مسائل البيئة والعمران في جانبها التنظيمي هي من السياسة الشرعية، وليس هذا من أجل 
فتح الباب أما السلطة السياسية لتصدر ما تشاء من التشريعات واألوامر بما يعكس تقوية غير 
مرغوب فيها للســلطة التنفيذية، كما يقول البعض؛ ألننا نتحدث عن ســلطة شــرعية من وجهة 
نظر إســالمية، وهي رغم إســالميتها محكومة بقاعدتين: األولى: عقائدية يعكســها حديث «ال 
طاعة لمخلوق فــي معصية الخالــق»، والثانية: فقهية وهــي قاعدة: تصرف ولــي األمر منوط 
لمصلحة الرعية، والقاعدتان تضعان قيودًا على ســلطة ولي األمر لصالح النصوص الشــرعية، 

وصالح الرعية معاً.
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وهنا يبدو الخلل في فهم آليات الفقه الشــرعي؛ ألن سلطة ولّي األمر في مساحات النص محل 
االجتهاد، وفي مساحات الغياب النصي، ال بد من قيامها ِبملئ المساحة التكليفية الشاغرة في مجال 
األمر والنهي، بإضفاء عنصر اإللزام على االجتهاد الفقهــي؛ ألن االجتهاد يعني بالضرورة أكثر من 
رأي، وفي القواعد اإلســالمية: «ال ينقض اجتهاد باجتهاد مثله»، وهنا ال بد من قيام قاعدة «اختيار 
الحاكــم يرفع الخالف» بدورهــا، وهي قواعد تعمل فــي دوائر مختلفة؛ ألن الــرأي عندي أن دائرة 
االستنباط، غير دائرة التقنين، غير دائرة التطبيق، ولكلّ دائرة من هذه الدوائر آليات خاصة ويكاد 

ينفرد بها الفقه اإلسالمي.

وفقه البيئة في اإلسالم كان يتحرك في الواقع االجتماعي من خالل والية الحسبة بوجه خاص، 
وعمل المحتسب متطوعاً أو معيناً ـ بوجه عام، والكتابة المعاصرة إذا انفصلت عن مصادرها الفقهية 
والتاريخية، فقدت أهم آلياتها في معرفة الفقه المتحرك وقواعده وآلياته في كتب النوازل والواقعات 

وكتب الحسبة العملية.

وفي لقطات ســريعة، فإن المحافظة على المياه والرقابة على اســتعمالها كانت جزءًا من عمل 
المحتسب، الذي يمنع الدواب من الشــرب من أماكن السكان، ويمنع النساء من أن يغسلن بالقرب 
من هذه المواضــع، ويمنع من تلويث مياه النهر واآلبار، وتقرأ فيمــا كتبه ابن عبدون، وأبو عبد اهللا 
التلمســاني، وابن ســهل في نوازله، وصاحب المعيار في فتاويه، صفحات كثيرة في هذا الصدد من 
أجــل حماية البيئة من الضوضاء، إلى حّد منع مؤذن المســاجد من رفع الصــوت باألذان في جوف 
الليل بما يضر بالنيام، روى ابن ســهل في نوازله ما يلي: «كان ســليمان الشقاق متصرفاً بين يدي 
الواعظ أبي العباس أحمد بن أبي الربيع األلبيري الواعظ بجامع قرطبة، فقام على هذا القائم عند 
الوزير علي بن ذكوان، وهو في خطة أحكام الســوق بالحســبة، وذكر أنه يقوم باألســحار في جوف 
الليل ويصعد على سقف المســجد الذي يقرب داره ويؤذن على السقف ويبتهل بالدعاء، ويتردد في 
ذلك إلى أن يصبــح، وقال القائم: إن في ذلك ضــررًا على الجيران، ووافقــه القاضي على ذلك، 

وشاور في ذلك، فجاوبه ابن دحون: «يؤمر هذا المقوم بأن عليه أن يقطع الضرر عن جيرانه».

ويشير «يحيى بن عمر»، و«السقطي» وابن «عبد الرؤوف» إلى وقائع كثيرة يقوم فيها المحتسب 
بمنع غش الدقيق، وإفساد الطعام وتلويثه، وإقرار نوعين من المسؤولية:

األولى: مسؤولية جنائية تتمثل في عدد من التعازير.
والثانية: مســئولية مدنية بتعويــض ما َتّم إفســاده أي الضمان، وقد تصــل الرقابة في مجال 
األسواق إلى حد المصادرة أو اإلخراج من الســوق، وفي نوازل ابن سهل أن ابن حبيب من المالكية 

أفتى في مثل هذه الحاالت بالضرب واإلخراج من السوق.
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وكانت الرقابة على اللحوم صارمــة إلى حد كبير، ليس فقط في المكاييــل والموازين، وليس 
فقط في طرق ذبح الحيوانات وبيعها ووزنها وغشــها، وال تســعير الســلع فحســب، بل كانت رقابة 
المحتســب، تتعلق باألطعمة الفاســدة، واألطعمة المحرمة، وفي المعاصر الخاصــة بالزيوت قامت 
الرقابة على نظافة األواني، وعدم خلط الزيت القديم بالزيت الجديد، وأن يكون مكيال الزيت من 
الفخار وليس من النحاس، وكان لألواني أغطية حتى ال تســقط فيها الحشــرات، وأقام المحتسب 
حرباً علــى الفئران، وكان من مهمة المحتســب المحافظة على الصحة، وغيــر ذلك. وقد يقال: إن 
البلدية والنيابة العامــة وكلّ من لهم حق الضبطيــة القضائية يقومون اليوم بدور المحتســب وفق 
قواعد وقوانين محدثة، والرأي عندي أن األمر في دور المحتســب يتعلق بتطبيق الشريعة في الحياة 
اليومية، وهو ما يســتدعي تفعيل دور المجتمع اإلســالمي إلى جوار الســلطات؛ ألن المنكر الموجب 

للحسبة يستدعي مواجهة ال تنحصر في السلطة، وإنما يمتد الواجب إلى كل فرد قادر.
وكانت األسواق محكومة بقواعد وآليات تحمي الصحة العامة، وتحمي البيئة بل وتحمي حتى الدواب 
بمنع تعذيبهــا، وكان بائعو البيض كما ورد عند «ابــن عبدون» يجب أن يكون بيــن أيديهم أوان خاصة 
مملوءة بالماء ليقاس فيها البيض الفاســد، وقد بينت كتب الحســبة أســاليب الطهــي للطعام واللحوم 

ونظافتهم ونظافة أوانيهم، وكانت هناك مسئوليات لحماية البيئة تقع على الفران والخباز وغيرهما.
وفي كتاب «ابن الرامي» «اإلعالن بأحكام البنيان» فصول عن ضرر األرضية، وضرر الرائحة.

بل إن الفقه اإلســالمي عالج أضرار البيئة التي تنقص من ثمن األشــياء منقوالت أو عقارات، 
وقد روى «الباجي» في «األحكام» كما نقله ابن الرامي: أن الشيوخ تنازعوا في األفران والحمام إذا 
أحدث بقرب دار الرجل، وليس يضر ذلك بــداره، غير أنه ينقص من ثمنها قال بعضهم ذلك ضرر 
يجب قطعه ألجل ما يتقى من وقوع النــار ومن اجتماع الناس إلى ذلك وكثرة ترددهم وذلك واضح 

بقوله تعالى: ﴿ Z ] \ [ ﴾ [األعراف: 85].
وفي نازلة تتعلق باللحم المشــوي، وأدوات القلي في األســواق والدور حكــم «ابن عبد الرفيع» 
فأمر بقطعها؛ ألنّ الدخان ضرر باإلجماع. بل إن القواعد الشرعية تتطور بتطور العمل بها على ضوء 
النوازل الجارية فقاعدة القديم يظل على قدمــه، رأينا القاضي «ابن عبد الرفيع» في بعض أحكامه 
ال يعتد بها، ويرى أن القطع هو الحكم في دخان الحمامات واألفران، ونتن ذبائح الدباغين، ســواء 

كان الضرر قديماً أو حديثاً؛ ألن الضرر في مثل هذا ال يستحقّ القدم.
وعلى هذه القواعد جرى العمل في كثيــر من الكتب الفقهية التي تتعلق بالنوازل وقد وضع «أبو 
حامد المقدسي» في كتابه «الفوائد النفيسة الباهرة في بيان حكم شوارع القاهرة» قاعدة هامة في 

مجال البيئة فحواها: أن كلّ ما وضع وكان بغير حق فهو واجب اإلزالة.



أ. د. محمد كمال الدين إمام 959القواعد الحاكمة لفقه العمران مع التعريف بالمصادر

وقد أشــارت مجلة األحكام العدلية إلى عــدد من األحكام المبنية على هــذه القواعد الفقهية، 
وفيها آليات تعين الباحث في فقه البيئة في اإلسالم نجعلها ختاماً لهذه الورقة الموجزة.

مادة 1195: من أحدث في داره بيتاً فليس له أن يبــرز رفرافه على هواء جار، فإن أبرزه يقطع 
القدر الذي جاء على هواء تلك الدار.

مادة 1198: كل أحد له التعلي على حائــط الملك وبناء ما يريد وليس لجاره منعه ما لم يكن 
ضررًا فاحشاً.

مادة 1199: والضرر الفاحش كل ما يمنع الحوائج األصلية يعني المنفعة األصلية المقصودة من 
البناء، كالسكنى، أو يضر البناء أو يجلب عليه وهناً يكون سبب انهدامه.

ويمكــن مراجعة المــواد اآلتيــة: 1200، 1201، 1202، 1212، 1213، 1214، 1215، 1218، 
.1318 ،1308 ،1224 ،1222 ،1221 ،1220 ،1219

إن القواعد الشــرعية التي عرضنا بعضاً منها، ليســت مجرد آليات استخدمها الفقه اإلسالمي 
قديماً للحفاظ على البيئة، وإقامة أبنية تشريعية لحمايتها وصيانتها، بل إنه أفق ينبغي أن يحلق فيه 
كل باحث في مجال البيئة مرتبطاً بأحكام الشــريعة اإلســالمية، خاصة وأن كل مسلم يتغيا تحكيم 

اإلسالم في الحياة.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،،
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سماحة الشيخ / أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة.
راعي الحفل الختامي لندوة تطور العلوم الفقهية في ُعمان: «الفقه الحضاري، فقه العمران»

أصحاب السماحة والفضيلة العلماء األجالء.
أيها الحفل الكريم،

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته..
لقد مّرت الحضارة اإلســالمية طيلة أربعة عشــر قرناً ونيفاً بأطوار متعــددة، انتقلت فيها من 
طور التأصيل إلى طور االجتهاد، مرورًا بالتقليد وعودًا إلى االستنباط، وفي كل مرحلة خرجت إلى 
ات كلّ عصر، تباينت بين البحوث المختصرة والفتاوى والموسوعات،  النور مؤلفات ُتعنى ِبمســتجد
وشملت الجوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية وغيرها، فشكلت إرثاً حضارّياً، ومرجعاً تاريخيّاً 
دت فيها األصول الفقهية، وُقعدت القواعد الشرعية، فكانت مسلك المجتهدين، ومنهج  وفكرّياً، ُحد
دين، واليوم في الندوة التاسعة لتطور العلوم الفقهية في ُعمان، التي َتحمل عنوان:  الفقهاء المجد

«الفقه الحضاري، فقه العمران».
نســير على خطى ماضينا العريق لخير حاضرنا المعيش، ولمســتقبل أمتنا المشرق، ننظر في 
ظروف زماننا ونستقرئ أحوال مجتمعنا، ونستشرف مســتقبل أجيالنا، ونحن نغترف من معين كتاب 

ربنا، ونستلهم من ُسنة نبينا ژ .
إن هذه الندوة التاسعة لتطور العلوم الفقهية في ُعمان: «الفقه الحضاري، فقه العمران»

التي بدأت أعمالها في الثامن عشــر مــن ربيع اآلخر لعام ألف وأربعمائــة وإحدى وثالثين من 
الهجــرة (1431/4/18هـ)، الموافق الثالث من إبريل لعام ألفين وعشــرة للميــالد (2010/4/3م) 
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برعايــة معالي/ عبد العزيز بن محمد الرواس مستشــار جاللة الســلطان للشــؤون الثقافية، والتي 
استمرت جلساتها طيلة أربعة أيام، استعرض فيها العلماء والباحثون الذين وفدوا مشكورين من كافة 
أرجاء المعمــورة ليرفدوا هذه النــدوة بما تعنى به مجتمعاتهــم من قضايا فقه العمــران اجتماعيّاً 

واقتصادّياً وبيئيّاً ومهنيّاً إلى غير ذلك من محاور.
إن هذه الندوة تســدل ســتارها اليوم الثالثاء الحادي والعشــرين من ربيع اآلخــر لعام ألف 
وأربعمائة وإحدى وثالثين للهجرة الشريفة (1431/4/21هـ) الموافق السادس من إبريل لعام ألفين 
ا تمّخــض عنها من توصيات كانت نتاج حــوار هادف ومداخالت  وعشــرة للميالد (2010/4/6م) عم

بنّاءة ونقاش علمي معطاء، فجاءت على ما يأتي: ـ
أوًال: إن للفقــه الحضاري أو فقه العمران مفهوماً شــامًال ال يقتصر على الجانب اإلنشــائي أو 
المادي فحســب، بل يشــمل جوانب معنوية كثيرة تكتمل بها نظرية الحضارة اإلسالمية، فهناك قيم 
العدل واألمن والعلم والحرية والرخاء واألخوة والتعاون والتكافل وغيرها من الجوانب المشرقة في 
حضارة اإلســالم، ال ُبد من العناية بها فقهــاً وتأصيًال، يلي ذلك التركيز علــى جانب التطبيق بعد 
ُم  التنظير، وصوالً إلى العناية بجوانب الحضارة المادية مع نظيرها من الجوانب المعنوية بحيث ُيقد

الفقه الحضاري للعالم أجمع على أنه مشروع متكامل.
 r q p o ﴿ :ثانياً: فتح اإلسالم أفق النظر في الكون لالستفادة العلمية والعملية
s ﴾ ونحو ذلك من النصوص التي ُتعّد قاعدًة ومنطلقاً للفقه الحضاري العمراني بما مكّن 
أهــل الخبرات المختلفة مــن إبراز مواهبهم وأفكارهــم في بناء الحيــاة وتطويرها، وحيث إن 
الفقه الحضاري ال يمكن أن يســتقيم عوده ِإال باســتقائه من ينابيع الديــن الصافية؛ فلذلك 
توصي الندوة بإعداد مصنف مرجعّي يشــتمل على نصوص اآليــات القرآنية واألحاديث النبوية 
المرتبطــة بمكنونات الفقه الحضاري، مرّتباً ومبوباً على مســائل العمران، بحيث ُيشــكل مادة 

ية مرجعية في ذلك. نص
ثالثاً: إعداد مدونة واسعة للفقه الحضاري يشتمل على مباحث الفقه المتعلقة بمسائل العمران 
ل فــي هذه المجاالت بين أيــدي الفقهاء  ل مؤص وفقه البيئة والميــاه ونحوها، إليجــاد فقه مفص
المحدثين، ُيربط فيه الفقــه الحضاري بالفقه الموروث وفق المذاهب الفقهية المتعددة، للخلوص 
إلى رؤية عامة وشــاملة للمســائل المتعلقة بذلك، ثُم وضع إطار مســتقبلي الســتيعاب مستجدات 

الحياة الحديثة المعاصرة.
رابعاً: للُعمانيين إســهامات واضحة في بناء الحضارة اإلســالمية منذ دخول اإلسالم، وقد كان 
عهــد اإلمام الصلت بن مالك الخروصي شــاهدًا حضارّيــاً على ذلك، لما احتواه مــن قيم ومبادئ 



963نتائج وتوصيات الندوة

تضبط ســلوك المســلم في حالي الســلم والحرب، والرخاء والمحــن، ومن منطلق هــذه الوثيقة 
الحضارية الُعمانية توصي الندوة باآلتي: ـ

أوالً: دراســة هذا العهد وتحقيقــه وترجمته إلى لغات عــدة والتعريف به فــي المحافل  •
اإلقليمية والدولية المهتمة بحقوق اإلنسان، لما تضّمـنه من أسس أخالقية في التعامل مع 

أسرى الحرب.
ثانياً: دراســة كلّ ما حفظه التراث من عهود إسالمية سابقة الستخراج األسس الحضارية  •

واالســتفادة منها في بناء الحضارة اإلســالمية الجديدة، وقضايا التواصل والتعارف مع 
األمم األخرى.

خامساً: التأكيد على رؤية اإلسالم العميقة واألصيلة والســابقة في احترام الحرية الفردية في 
مقابل شــمول المجتمع وتوجهاته، وإعمال التوازن بين المصالح الفردية والجماعية بحسب القاعدة 

المعروفة «ال ضرر وال ضرار».
سادســـاً: إظهار رؤية اإلســالم في إعمار الكون وإصالحه، وعنايته بتنمية حيــاة الناس وجميع 
الكائنات والمخلوقات في مختلف البيئات، من خالل قواعد الفقه ومقاصد الشــريعة المعنية بذلك، 

ليكون هذا رّدًا حضارّياً على ما ُيتّهم به اإلسالم من إرهاب وعنف ونحوه.
سابعاً: األصل في البيئة الســالمة والنقاء، وتلوثها هو مــن جناية اإلنسان بسوء التصرف معها 

وإفسادها، فينبغي التوعية المستدامة لحماية البيئة وصيانتها لتكون عوناً على الحياة الكريمة.
 ثامناً: الحّد من ظاهرة التصّحــر واالحتباس الحراري واالهتمام بالتشــجير انطالقاً من حض

اإلسالم على الغرس والزرع.
تاسعاً: إحياء اآلداب واألخالقيات التي أسهم بها الفقه اإلسالمي في التعامل مع المياه، والتراث 
الموروث يحتوي علــى جوانب عدة ال تزال تحمل بداخلها عناصر بقائهــا وفاعليتها في هذا المجال، 

ووضع ميثاق أخالقي الستهالك المياه وتضمينها في قوانين إدارتها.
عاشراً: االهتمام بمســائل تقسيم األرَضين واالســتثمار العقاري مع الحفاظ على سالمة البيئة، 
واإلفادة في ذلك من الموروثــات الفقهية والخبرات الكبيرة للمزارعين بمــا يخدم أغراض التنمية 

والبيئة الصحية.
حادي عشـــر: لقد عمل الفقهاء واإلداريون والمشــتغلون بالشــأن العام طويًال على تنظيمات 
المدينة اإلسالمية في العصر الوسيط، وال شك أن التنظيمات الحديثة مختلفة، لكن يمكن اإلفادة 
كثيرًا من التــراث األخالقــي والتنظيمــي للمدينة؛ إســهاماً في معالجــة المشــكالت المتفاقمة 

للديموغرافيا المعاصرة.
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ثاني عشـــر: عني اإلســالم بالطريق وجعلها من المصالح العامة التي تجب المحافظة عليها، 
وصرف كلّ ما يؤذي المارّة عليها، ومن هنا وجب التزام قواعد المرور التي ُيؤدي التفريط فيها إلى 
اإلضرار باآلخرين، ونشر ثقافة الوعي بهذه القواعد على أنها واجٌب شرعي يستحقّ مخالفُه العقوبَة 
األخروية مع العقوبة الدنيوية. وكما يلزم مرتادي الطريق مراعاة حقوقها المادية والمعنوية، كالستر 
وغض البصر ورد الســالم ونحوها، فكذلك يلزم المشــرفين على الطرق حفظ الحقوق االجتماعية 

واألخالقية، وتجنيب كل ما شأنه التشويش على قائدي المركبات ووقوع الحوادث.
ثالث عشـــر: اتخــاذ اإلجــراءات والوســائل التي تحــول دون التالعــب باألســواق المالية 
واالحتكارات، وتشجيع المؤسســات المالية على التعامل وفق قيم الفقه الحضاري باعتبارها حلوالً 

لألزمات المالية الحالية.
رابع عشر: ال يقتصر دور المســجد على أداء العبادات البدنيــة كالصالة، بل يشمل كلّ جوانب 
الحياة التي لها صلة بالمســجد كاألنشطة العلمية واالجتماعية، وهذا يســتدعي التنسيق بين علماء 
الشريعة والمهندســين المعماريين عند تصميم المساجد الستغالل جميع مساحات المسجد وتزويده 

بالمرافق الالزمة ألداء رسالته.
خامس عشر: جاء اإلســالم الحنيف بما يحفظ للعامل حقوقه المادية والمعنوية باعتباره موردًا 
بشرّياً حيوّياً، ومن هنا توصي الندوة بضرورة دراسة حقوق العمال ونشر ثقافة احترام العامل وعدم 

ازدرائه وانتقاصه، وإعمال المبادئ األخالقية الحضارية المتصلة بحقوق العمال.
سادس عشـــر: تعميم التصورات الفقهية الحضارية في مناحي الحياة المختلفة، وإشاعتها عبر 
وســائل اإلعالم والدروس والمحاضرات والخطب، وضمن المناهج التعليمية بشقيها العام والعالي، 
ي بها من  وذلك لبيان عظمة التراث الفقهي من جهة؛ والســتعادة بعض تلك القيم والتعاليم والتأس

جهة أخرى.
سابع عشر: العمل على االنفتاح على محيطنا اإلقليمي والدولي لفهم التغيرات التي تعتمل داخله 
ولها صلة وثيقة بمجتمعاتنا، ومن هنا تبرز أهمية اإلســقاط علــى الواقع وااللتفات إلى فقه النوازل 

المعاصرة إلزالة ما يشكل على الناس، وربطهم بقواعد الشرع الحنيف وأصوله الثابتة.
ثامن عشر: يجب أن يكون هناك تواصل بين المشتغلين بالفقه الحضاري والمعنيين بتطبيقه 
في المؤسسات المدنية، من أجل تضمين القيم واألحكام الفقهية العمرانية التشريعات والقوانين، 
األمــر الذي يؤدي إلــى دقتهــا وانضباطها مع مقتضــى الواقع وتغيــر أحــوال المجتمع ويضمن 

استمرارها واستدامتها.
تاسع عشر: توصي الندوة باالهتمام بإظهار دور األوقاف اإلسالمية في تفعيل فقه العمران.
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هذا، وفي ختام هذه الندوة يرفع العلماء والباحثون المشــاركون في الندوة أسمى آيات الشكر 
والتقدير والعرفان إلى المقام الســامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
ـ حفظــه اهللا ورعاه ـ على عظيم اهتمــام جاللته بهذه الندوة وســائر الندوات التــي ُتعنى بقضايا 
المجتمع وصوالً إلى النتائج المرجوة لبنائه ورقيــه، متمنين لجاللته موفور الصحة والعافية والعمر 
المديد، والسلطنة تستشرف عقدها الخامس المزدهر باإلنجازات، المفعم باألمل، المشرق بالعطاء.
كما تتقدم وزارة األوقاف والشــؤون الدينية بخالص الشــكر والتقدير إلى العلماء المشاركين 
ا كان  على جميل استجابتهم لدعوتها، وما أســهموا به من غزير علمهم في هذه الندوة المباركة، ِمم
له األثر الطيب في توصياتها، شــاكرين الجميع على حضورهم وإنصاتهم، متمنين أن نلتقي بهم في 

الندوة القادمة ـ إن شاء اهللا تعالى ـ.
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته...





:»MGhôdG  ó°Tôe  ôHÉL .CG  á∏NGóe

إذا أردنــا أن ُيلتفت إلى حضارتنــا ال بد أن نقّدم شــيئاً جديدًا للعالم، فأرجــو توضيح معنى 
الحضارة؟ ومتى بدأ هذا المصطلح؟ وهل اإلسالم كحضارة أم كدين؟

:¢Tƒeôg .O  á∏NGóe

كنت رجوت أن ينوع الشــيخ العزي في النصوص التي استدل بها، ومنها حديث النهي عن قطع 
الشجرة، والنهي عن الصيد غرضاً لغير األكل، والنهي عن القطط والكالب... وغيرها من المناهي.

:…ôÑ©dG  ˆG óÑY  ó«©°S .O  á∏NGóe

أوال: تذكر بعض البحوث السابقة أن هناك أدياناً سماوية، والحقيقة أن الدين عند اهللا واحد، 
 D C B A @ ? ﴿ و ﴾ L K J I H ﴿ : ــد ژ فدين آدم هو دين محم
F E ﴾، فالدين كعقيــدة هو الذي يوّحد هذه األمة باتباع هذه العقيــدة الواحدة التي ال تتغير 
ل، وينبغي للمســلمين جميعاً التوحــد حولها. ثانياً: الخالف بين المســلمين في العقائد هو  وال تتبد
خالف إلزام، فباســتطاعتهم االتحاد إذا لم يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اهللا، ويجعلوا 
نصب أعينهم كالم اهللا تعالى في هذا. وأخيرًا أريد أن أعرف مدى االرتباط بين عنوان ندوة التطور 
الفقهية في ُعمان بالعناويــن المطروحة حيث تتجاهل العنوان الكبير الثري في هذا المجال من فقه 
العمــران واألفالج والحريم وغيرهــا، حيث يجب اطالع كل واحد على فقــه اآلخر حتى تتوحد األمة 

وترتبط وتدرك عدم وجود فروق جوهرية بينهم.

Iô«NC’G á°ù∏édG äÉ°ûbÉæe
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أتوقف مع الدكتور خالد قليًال حيث تحّدث عن فقه العمارة، وقد رصد عددًا من الجوانب التي 
كانت مجهولــة، وأهّم ما يجب االلتفــات إليه ذلك الربط بيــن العمارة وبين الفقــه، وأن العمارة 
ال يمكن دراســتها كعلم إال من خالل الفقه؛ ألنّ الفقه هو األســاس النظري لهــذا العلم. والثاني: 
تعلّقت المصطلحات المدونة في هذه الجلســة على لسان الدكتور خالد ثالثة مصطلحات التي تمنع 
االلتباس وتحــدد المفاهيم بدقة وتؤصل العلــوم، والمصطلحات هي: فقه العمــران، وفقه العمارة، 
وفقه البنيان، وهذه الثالثة ليست على درجة سواء في معانيها، ففقه العمران كما ذكره ابن خلدون 
هو فقه االجتماع البشــري، وليس فقه العمارة بمعنى فقه البناء، وااللتباس نابع من الجذر اللغوي: 
العمران والعمارة، علــى حين أن فقه البنيان هــو المصطلح التراثي األدق بدليــل وجوده في كتاب 
عنوان ابن الرامي، ولذلك ال بد من قصر العمارة على البنــاء وما يتصل بها من البنيان وال ندخل 

معه فقه العمران؛ ألن له مدلوالً مختلفاً.

:»MGhôdG  ôØ¶ªdG  óªMCG .CG  á∏NGóe

عرض الدكتور معتز مصطلح المدينة وذكر افتقاره للنصوص، والواقع أنّ القرآن الكريم واضح 
 Q P O N M L K ﴿ :في اإلشــارة إلى تلك المصطلحات تصريحاً كقوله تعالــى
W V U T S R... ﴾ واإلشارة إلى مصطلح المدينة بالقرية وهو مصطلح يخالف ما 

تواضع عليه الناس في التعبير بالقرية ﴿ ! " # $ %﴾، ومن المعلوم أنّ القرية المراد 
ة تجمعات، وكذلك ما أشــار إليه القرآن مــن إهالك القرى  دخولهــا هي بيت المقدس وتجمــع عد
﴿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ والمقصــود بهــا التي كانــت مدنا وفيها قوم نــوح وعاد وثمود 
وغيرهم. وهكذا مصطلح البلــد الذي يعني المدينة كقوله تعالــى: ﴿ E D C B ﴾. وما أريد 
ذكره هو النظر في دراســة المصطلحات القرآنية ومقارنتها بما تواضــع عليه الناس؛ ألنّ كثيرًا من 
المصطلحــات والمفاهيم التــي تعارف عليها النــاس في الوضــع أو ِفي الفقه نجدهــا مختلفة عن 

المصطلحات القرآنية كالكراهة مثًال وغيرها.

:¿hó©°S  øH ó«ªëdG óÑY  ô«æe  á∏NGóe

تدخلي إثراء حي للحضارة اإلسالمية في فقه العمران، فلدينا نموذج في ميزاب بجنوب الجزائر 
يعد مــن النماذج العمرانيــة المتميزة العالمية، وقد أدخلته اليونســكو في المحميــات العالمية في 
الخمســينات، ويتميز ببســاطته المســتمدة من الشــريعة اإلمية المتوافق مع الفقه في كل جوانبه، 

ويحترم الحقوق المتبادلة بين األهل واألقارب والجيران يظهر جلياً فيها.
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ذكر الدكتور معتز بأنّ العمران لم يتطور في اإلطــار الديني ألنه مرتبط بالعقيدة، أو بالنظام 
الفقهي بينما العمران الدنيــوي تطور، وال أدري هل ترى أن الدين قيّد العمران أم أنّ المســلم لم 
يبدع ولم يستطع تطوير مدينته؟ وقد ذكرت بالمقابل أن العمران في األندلس كان متطورًا وهل وقع 

له انفالت عن الدين أم ماذا؟

:»eƒ«H  º«gGôHEG .O  á∏NGóe

الدكتور رضوان أثار أكثر من مســألة مهمة، سأشــير إلى مســألتين: األولــى: متعلقة بالعالقة 
الســوية بين الدين والمدينة وبين الدين والسياسة في الحياة السياســية، وكنا ننتظر السماع إلى 
أهم مالمح هذه العالقة الســوية. والثانية: عندما يقول بأنّ هناك صوتين واحد للمؤسسات الدينية 
الرسمية وصوت للجماعة غير الرسمية، كالهما أحالهما مر، فكيف المخرج من هذه المعضلة التي 
تضعنا أمامها فــي كلّ مّرة، حتى ال نظل نكرر هــذه األفكار ونجتر هذه الدعــاوى دون فائدة. ولي 
ســؤال ما الغرض من تناول هذه الموضوعات كالمدينة ومصادر البحث المدينة اإلسالمية وغيرها، 
وأتصوّر أنّ دراستنا للمدينة اإلســالمية يجب أن توصلنا إلى أهم مشكالت التمدن اإلسالمي، وعلى 

رأسها مشكل المرفق العام واألمن داخل المدينة، والعدالة مع تضارب المصالح وتشابكها.

كما ألفت نظر الخطيب إلى الجانب الســلبي في المدينة كمشــكلة الفساد األخالقي والخروج 
على النظام، والمدينة في تصورات الفقهاء ليســت مدينة فاضلة، ومــا قاله الفقهاء لم ينطبق في 
الواقع بالدرجة التي نجدها في الفقه، َوِإنَما هناك مشــاكل كثيرة واقعــة في المدينة، ولذلك كان 
العسس والشرطة والحسبة وغيرهم، وهذه المشكالت الحقيقية التي نرجو من الدراسات الجادة أن 
تضــع أقدامنا عليهــا، وكيف نحلها اليوم في المســتجدات الواقعــة في مدننا، ولماذا انحســر دور 
الفقهاء في حلّ هــذه القضايا، وقد رأينــا الفقهاء اليوم ينتقلــون من المناطق البعيــدة والبدوية 
ويســكنون المدن في أرقى أحيائها ويســتخدمون المعطيات المدنية الحديثة، ثُــم نجدهم ينتقدون 
األوضاع المســتحدثة دون تقديم حلول وال الكف عن االنتقادات وهم مســتغرقون في هذه المدينة. 

أريد الوصول إلى حلول لهذه المشكالت.

:É«fƒ£°SCÉH  »aÉ≤ãdG  õcôªdG  á°ù«FQ  ¿ÉªjEG  IPÉà°SC’G  á∏NGóe

لدي تعليق على كالم د. معتز في قوله إنّ اإلســالم لم يضع ضوابط للعمران، وقد استفاد 
المســلمون في أوروبا من هذه الناحيــة كثيرًا؛ ألنّ المســلمين والجاليات المســلمة في أوروبا 
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ــا أدى إلى انتشــار دور العبادات  تحولها إلى مســاجد، وهذا ِمم تشــتري المباني جاهزة ثُــم
والمراكز اإلســالمية بكثرة تفادياً لصعوبة البناء والتراخيص هناك، منها المركز اإلسالمي في 
أســطونيا فقد اشــتريناه مبنياً، وهناك كثيرة من الكنائس الفارغة اضطــر أصحابها إلى بيعها 

فحولها المسلمون إلى مساجد.

:…RÉàdG  …OÉ¡dG óÑY .O  á∏NGóe

اســتمتعنا طوال أربعة أيام ِبمحاضرات في غاية األهمية، وبمستوى رفيع من المناقشات، وهناك 
نقطة لم نتطرق إليها مهّمة تتعلق بُعمان التي سنّت قانون البحار المعروف في جميع الدول علَى يد 

ابن ماجد الرحالة العالم المؤلف آلداب البحر.

٭ ٭ ٭



971مناقشات الجلسة األخيرة

øjô°VÉëªdG  áHƒLCG

:Ö«£îdG  õà©e .O  ÜGƒL

أوالً: قصدت في قولــي باالفتقار للنصــوص الفقهية وليســت القرآنية، ومفهــوم المدينة عند 
الفقهاء يختلف عن مفهوم القرآن. ثانياً: ال بد من توضيــح المقصود من العمران الديني والعمران 
الدنيوي، فالدينــي ما يتعلق باألبنيــة التي لها عالقة بالديــن فقط كالمســاجد وغيرها، وكالهما 
مكمالن للعمــران. وهناك عالقة مرنة بين الفقــه والمدينة خاصة ما ال تتصــل بما له عالقة بدور 

العبادة كالمساجد.

:ó«°ùdG  ¿Gƒ°VQ .O  ÜGƒL

ما معنى إعادة الســوية إلى العالقة؟ أقصد أن المجاالت التي تمارس فيه الســلطة السياســية 
وظائفها غير المجاالت المفروض للســلطة الدينية ممارسة وظيفتها، ولكن هذا الكالم كان موجودًا 
في المدينة اإلســالمية الوســيطة، ثُم تغير هذا المعنى وصارت الســلطة السياســية تحدد للسلطة 
الدينيــة ما تفعله، والمؤسســة الدينية ما عادت تضبط األمر، فصار اإلســالم الثــوري الذي يقول 
بضرورة اســتيالء الدعوة الدينية على الشــأن العام أيضاً، فعندنا صوتان، صوت المؤسسة الدينية 
المؤمنة بالتبعية السياسية دون حجية شرعية، وما عاد الجمهور يقول بذلك؛ ألنها ال تقوم بضخامة 
تلك المســؤولية وال تســتطيع الدفاع عن مقولتها األساســية، في عالقة الدين بالسياسة، وتمارس 
مهمة غير محددة المعالم، وفي ظلّ السلطة السياسية شرعيتها تتآكل، وعندنا اإلسالم الثوري الذي 
تتزايد شــرعيته، وأطروحته األساسية االستيالء على الشــأن العام. وهروباً من هذا أريد النظر في 
المهام ما دامت المدينة اإلســالمية غابــت وظهرت المدنية اإلســالمية الجديدة التــي كانت على 
الفقهاء مسؤولية الدفاع عن اإلسالم، ولم أستطع تحديد الفئات التي تقوم بالشأن اإلسالمي اليوم، 
دتها باألدوار األربعة  ولجأت إلى حلّ آخر يقول: ما المهمات المطروحة على اإلســالم اليوم، وقد حد
التي تنتظر من يقول بها، على أساس أنني لم أستطع تحديد المؤسسات الدينية اليوم غير الفعالة، 

وال اإلسالم الثوري الذي يصلح للقيام بهذه المهمة، وأريد منهجاً ثالثاً حددت مهامه.
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الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله األطهار 
وصحبه األخيار.. وسلم تسليماً كثيرًا...
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة ُعمان.
فضيلة الدكتور عبد الرحٰمن السالمي رئيس اللجنة المنظمة لندوة تطوير العلوم الفقهية.

أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة الحضور المبارك.
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد؛

فلقد أتاحت لنا عنايــة حضرة صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم ـ يحفظه 
اهللا ـ لهذا الحدث العلمي الرصين فرصة عظيمة للتباحث في هذا الموضوع الحيوي الهام؛

«الفقه الحضاري، فقه العمران»
وأرجو في البداية أن يســمح لنا إخواننا وأهلنا في ســلطنة ُعمان نحن الذين نشارك في هذه 
الندوة الســنوية المباركة أن نهنئكــم على نيلكم أرقى درجــات اإلبداع الدينــي والثقافي والفكري 
واالجتماعــي، وفي ذات الوقت نســتأذنكم في أن تســمحوا لنــا أن نعلن لكم وبكلّ غبطة عن ســّر 
حصادكم لها، إنها الشــخصية الُعمانيــة التي تحّب الحيــاد والهدوء واالبتســامة، وتكره االنحياز 
والجلبة والحديث عن النفس، إنها شــخصية السلطان في السلطنة، السلطان الذي تعّمق في دراسة 
الدين اإلســالمي، وكـلّ ما يتصلّ بالتاريــخ والحضارة، واألدب والفلك وشــؤون البيئة، مع االهتمام 

بالمعاصرة جنباً إلى جنب مع األصالة والحفاظ على الهوية، فهنيئاً ثُم هنيئاً لكم ولمن ُيحبّكم.
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أيها الحضور الكريم،
إن «فقه العمــران» من الفقه القديم الجديــد الذي َيحتاجه المجتمع فــي حركة نُموه واطراد 
حاجاته، ولقد ســاهمت هذه الندوة المباركة في تحديد أهّم مالمحه من خالل الحديث عن غائية 
العمران من خلق اإلنسان، ومن خالل اإلمعان في مقاصد التشريع التي جاءت دالالتها بالتأكيد على 

هذه الغاية.

ولقد تأّكد بما ال شــّك فيه أن هناك طلباً تشــريعياً قد وجهه العلماء المشــاركون لألّمة كلّها 
لعمــارة األرض، مع تأكيداتهم على أن مفهــوم العمران ليس مفهوماً مادياً بحتــاً، ِإنَما هو أثر لقوة 
العلم والقيم وعمق الوعي بســنن التحضر والمدنية. هذه القوة وهذا العمــق أّكدا أيضاً تفرد هذه 
األمة اإلسالمية بمنهج حضاري يقي العالم من إفرازات وسلبيات الحضارة المدنية الراهنة وعولمتها 
التي اجتاحت العالم بأســره. نعم لقد فتحت ندوة «الفقه الحضـــاري، فقـه العمران» الباب ألهل 
العلم والبحث لمزيد من التنظير والتأطير، لتأسيس فعل حضاري رشيد يبني الدنيا وفي ذات الوقت 

يعمر اآلخرة.

أذكر ما ذكرت، وكلّي يقين من أنه ال يعقل أن نقف أمام ما تقدمه البشرية من سيل المعلومات 
الكثيفة والقضايا الحديثة والمســائل المســتجدة دون فقه جديد، وخبرة وآراء جديدة، األمر يحتاج 
فقــط إلى أن نحســن الجمع بين األصالــة والمعاصرة، وبيــن المحافظة على الثوابت اإلســالمية، 
ومراعاة المتغيرات التي تتغير بســبب تغير المصالح واألعراف، والمكان والزمان. ال شك أن الدين 
كلّ ال يتجزأ؛ عبــادات ومعامالت، فقــه وعقيدة، وكلها تنشــد تحقيق الفرد والمجتمــع الفاضلين، 
والمهم أن نراعي عدم الفصل بين ســاحتي العبادات والمعامالت، وإن كانت المعامالت مهمة جدًا، 

وكما يقول ژ : «الدين المعاملة».

ختاماً؛ باســمي وباسم من أســعد بالحديث نيابة عنهم أعطف الشــكر الذي ابتدأته مع الشكر 
الذي ال ينتهي لــكلّ مهتّم بتطوير الفقــه، ولكلّ من اهتــّم بإنجاح ندوتنا هذه نــدوة تطوير الفقه 
التاســعة، وملتقانا في العاشرة وما بعدها بحول اهللا، ونحن وأنتم في أســعد حال، وأهنأ بال، دمتم 

بخير، ودامت أيام التفقه في الدين بكم عامرة.
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ــه ـــ ــث ـــ ــع ـــ ـــه أب ــــ ـــل ـــر والـــــــكـــــــرمســـــــــالم ال ـــخـــي ألهـــــل ال
ـــــه ـــ ـــ ــل أرســـ ــب  ـــ ــل ــق ـــ ال ــمووّد  ـــ ــك ــحـــ ـــ ألهـــــل الـــعـــلـــم وال
يـجــمـعنــــا الـعلــــم  والـــــرحـــــمرحــــاب  الــــديــــن  وروح 
ـــو ضـــــمـــــكـــــم ـــه ـــب ـــي عـــــرب ومـــــن عـــــجـــــموهـــــــذا ال ـــن ب
ــل ــضـــ ـــ ف وال  فـــــــرق  ـــــال  النعــــمف لـــذي  التقـــوى  ســـوى 
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تـعـبـقيـــا أيها الجمـــع الكريـــم تحـيـة طيبـــا  والريحان  بالـــروح 
يطلـقأهـــدي لكم جمعـــا بغيـــر تـمـيـز الجميـــع  على  الســـالم  إّن 
وأوثـقالعلـــم واإلخـــاء يجمع شــــمـلـنـا بالرفـــاق  أولـــى  والديـــن 
بـضـيـوفـهـا ســـعيدة  ُعمـــان  يـتـألـقهذه  جبينهـــا  فـــوق  والبشـــر 
ضيفهـا تلقـــى  والترحاب  والجـــود طبـــع ثابـــت ال يـخـلـقبالحـــب 
ويعـشــــقيا مســـقط الخير العميـــم تحـيـة ُعمان  يهـــوى  زائر  من 
بـتـراثـهـا أســـماعه  شـــنفت  مـتـشــــوققـــد  لشـــهودها  ففـــؤاده 
يـرمـققد جاء يســـعى مســـرعا ما سامع فعـــال  بالعين  الـــذي  مثل 
نمت قد  المعالم  مـــع  العلوم  نحـــو العال فـــي مشـــيها تـتـأنـقفيها 
شــــرقـنـا في  بلدة  مـــن  بها  يـتـدفــــقأنعم  دائمـــا  منهـــا  الخيـــر 
مـلـتـقـى عـــام  كل  في  لنا  ســـتنطـقســـنت  بالجديد  عقـــوال  يحوي 
مـبــــدأ والتحضـــر  التطـــور  تـغـلــــقإن  ال  أبوابـــه  فقهنـــا  فـــي 
يـشــــرقوعـــد الحبيب المصطفـــى بمجدد قرن  كل  يأتـــي  للديـــن 
أمتي مـــن كـبـوة يـــا  نـلـحـقفلتنهضـــي  يومـــا  بالركـــب  فلعلنـــا 




