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Abstract:
The accumulated international experiences indicates that the strategies of a successful
physical structure development rely on a primary establishing of "participation and
locality" as the most prominent concepts of sustainable development in making the
developmental decision; considering "participation" establishes the mechanisms and
virtues of views exchange and its virtues in ratifying justice and general interest
&"locality" is the base for adequate knowledge of the society requirements as the
developmental resolution will be in use soon and it will promote the society participation
in the planning processes and the steps of fulfilling them .
Establishing and activating the options of "participation and locality requires harmony
between the social and cultural structures for any society which are formed by the
specification of the values ,the customs and the distinguished legislations for that society
with what the concepts and mechanisms of those options mean.
Since the Islamic countries needs to ratify and take those options as a part of the
development capabilities with its different forms and since the Islamic society has its
own privacy ,concerning the unity between its cultural structure and the divine
legislations values , the revision of the "concepts and principals" of the sustainable
development " in general " and the primary " meaning " of participation and locality "
in specific " with what is related to it in the " Islamic legislations values " will result in
many positives for the sustainability of the development system ,on the one hand ,and
the activation of its mechanisms which results from the intellectual contact towards
specific cases , on the other hand .
So, this research paper aims at ratifying the " Islamic legislation vision " , concerning
the sustainable development concepts and principles as the campaign of a good urban
resolution related to the united nations program for human settlements contained as "
a base for benefiting from those concepts and activating & supporting the mechanisms
of fulfilling them , considering the legislative vision as the source for life mechanisms in
the Islamic countries " .
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ورقة بحثية بعنوان

" مفػاىيم التنمية المستدامة من منظور اسالمى  ..دراسة في ضمانات
اإلدارة الحضرية المتواصلة للمدينة اإلسالمية "
ورقة بحثية مقدمة من :

ا.ـ.د /محمد إبراىيم جبر إبراىيم

ملخص الورقة البحثية :

أستاذ مساعد العمارة بكلية اليندسة جامعة عين شمس

تشير الخبرات العالمية المتراكمة إلى أن استراتيجيات التنمية العمرانية الناجحة تستند إلىى تؤسىيم مبىد
" المش ػػاروة ك المحلي ػػة " كىىىؤبرف ميىىىاتيم التنميىىىة المتواخىىىاة رىىى اتخىىىا القىىىرار التنمىىىو با تبىىىار أن "
المشاركة " تإسم آليات الشورى ورضا اها ر إقرار العدالة والمخاحة العامة  ،وان " المحليػة " أساسىا
لامعررىة الدقيقىة باحتياجىات المجتمى إفا قىرا القىىرار التنمىو مىن ار الواقى  ،وتعفيىفم لمشىىاركة
المجتم ر مايات التخطيط وخطوات تنيي م .
وتؤسيم وتيعيل خيارات " المشػاروة كالمحليػة " يسىتافم توارىا البنى الثقاريىة وااجتما يىة لكىل مجتمى
الت تشكاها خخوخية القيم واأل راؾ والتشريعات المميفة ل لك المجتمى مى مىا تعنيىه ميىاتيم واليىات
تاك الخيارات .
وإفا حاجة الدول اإلسالمية لتقرير واتخا تاك الخيىارات ضىمن مقىدرات التنميىة بؤرجا هىا المختايىة ..
وان لامجتم ااسالمى خخوخياته إفا اتساا بنىام الثقاريىة مى قىيم التشىري اإللهى رىان مراجعىة "
مفػاىيم كمبادئ " التنمية المستدامة " إجماال "  ،و" المعنى " بمبد المحاية والمشاركة " تحديدا " اى
ما يقاباها ر " قيم التشريع االسالمى " من شانه أن يعىود بالعديىد مىن اايجابيىات اىى تواخىل من ومىة
التنمية من جانا  ،ورا اية آلياتها الناجمة ن التالق اليكر تجام قضايا بعينها من جانا أخر.
ل ا تعمد ت م الورقة البحثية إلى تقرير" رؤية التشػري االسػالمى " لميىاتيم ومبىاد التنميػة المتواصػلة " ومػا
تضػمنتيا مملػة الحكػم الحضػرم الليػد لبرنػػاما األمػم المتحػدة للمسػتوينات البشػرية " كؤسىىام لالسىتيادة مىن تاىىك

المياتيم وتيعيل ود م آليات تنيي تا با تبار الرإية التشريعية " األساس المرجعي " آلليات الحياة بالىدول
اإلسالمية .

الكلمات المفػتامية :

"االس ػ ػتدامة  ، Sustainabilityالالمروزية  ، Decentralizationإنصاؼ  ، Equityوفػاءة ,
 ، Efficiencyامن أك وفػالة  ، Securityالشفػافية كالمسئولية Transparency and

 ، Accountabilityالمش ػ ػاروة المدنػية  ، Civic Engagementالمػ ػػواينة ". Citizenship

ىدؼ الورقة البحثية :
تيدؼ ىذه الورقة البحثية إلى تقريػر أكجػو التالقػي المحتملػة بػين فكػر كمضػموف التنميػة المتواصػلة كبػين مػا
يقػابل ػػو ف ػػي التش ػػري االس ػػالمى باعتب ػػار أف الش ػػريعة اإلسػ ػػالمية ى ػػي المرجػ ػ ال ػػذم تس ػػتمد من ػػو واف ػػة القػ ػػوانين
كالتشريعات األساس في مياة اإلنساف المسلم كتطورىا .

المنيا العلمػ ػػي :
تعػػرض الورقػػة البحثيػػة لموضػػوع الدراسػػة فػػي سػػياؽ مػػنيا تحليلػػي اسػػتقرا ي اسػػتداللي اسػػتنبايي يعػػرض لركيػػة
الشريعة اإلسالمية لمفػاىيم التنمية المتواصلة استنادا إلى وتاب اهلل عز كجل كسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو كسػلم
كىدل الصحابة كالتابعين رضواف اهلل عز كجل علييم جميعا .

تمي ػ ػ ػ ػػيد :
ُون {َ }٘ٙما أ ُ ِري ُد ِم ْنهُم مِّن ْ
رِّف ٍا َو َمىا أ ُ ِريى ُد أَن
جنَّ َو ْ ِ
اْل َ
قال هللا تبارك وتعالى َ " :و َما َخلَ ْقتُ ا ْل ِ
نس إِ َّال لِ َي ْع ُبد ِ
هللا ُتى َىو الى َّ
ىرَّف ُ
اا ُ و ْالقُىىوَّ ِة ْال َمتِىىينُ { " }٘5الػػذاريات والمعنىىى بالعبىىادة تنىىا " مجمىىل "
ىون { }٘5إِنَّ َّ َ
ي ُْط ِع ُمى ِ
ورى اآلية تقرير لاهدؾ من خاا اإلنم والجن  ، ..وقىال تبىارك وتعىالى:
سعى اإلنسان الدين والدنيو
" َوت َُو الَّ ِ َ أَن َ
ُىون { " }85األنعػاـ
س َواحِددَ ٍ َرمُسْ ى َت َقر َومُسْ ى َت ْودَ ق َق ْىد َرخ َّْىا َنا اآل َيىا ِ
ت لِ َق ْىو ٍم َي ْي َقه َ
شأ َ ُكم ِّمن َّن ْف ٍ
تقريرا لحقيقة نشؤة بنى أدم  ،وقال تبارك وتعالى َ " :يا أَ ُّي َهىا ال َّنىامُ إِ َّندا َخلَ ْق َندا ُكم ِّمدن ََ َك ٍدر َوأُن َثدى َو َج َع ْل َندا ُك ْم
ُ
هللا َ اِىي قم َخ ِبيى قر {ٖٔ} " الحلػرات تقريىىرا ألتميىىة
دار ُوا إِنَّ أَ ْكد َدر َم ُك ْم َّللاِ نددَ َّ ِ
شد ُعوبا َو َق َباِِدل َ لِ َت َع َ
ْ أَ ْت َقددا ُك ْم إِنَّ َّ َ
اقتران القات البشر وتعاررهم بتقوام ف وجل و" التعارؾ " تنا دالة لتالقى المعررة بالسىاوك  ..ورىى
تقريىر رسىول هللا خىىاى هللا ايىه وسىىام لى ات المعنىىى قىال  " :يىا أيهىا النىام أا إن ربكىىم واحىد وان أبدداكم
واحد أال ال ضل لعربي َّللالى أَّللاجمي وال لعجمي َّللالى َّللاربي وال ألحمر َّللالى أسدود وال ألسدود َّللالدى أحمدر
اال بالتقوى أباؽت ..؟ "  ،قالوا  " :باػ رسول هللا خاى هللا ايه وسام " .. ،راج (حٕٖ) .
ُّىك ل ِْا َمالَ ِ َكى ِة إِ ِّندي َجاَّللاِدل ف ِدي األَ ْر ِ
وتقريرا لدور اإلنسان اى األر قال تبارك وتعىالى َ " :وإِ ْ َقىا َل َرب َ
ىك َقىا َل إِ ِّنى أَ ْ اَى ُم َمىا َ
ا
َخلِي َفة َقالُواْ أَ َتجْ َع ُل رِي َها َمن ُي ْيسِ ُد رِي َها َو َيسْ ىيِ ُ
ِك َو ُن َقى ِّدمُ لَ َ
ك الى ِّد َما َو َنحْ ىنُ ُن َسى ِّب ُِ ِب َحمْىد َ
ُون {ٖٓ} " البقػرة وطبع إن " ااستخالؾ "  :مردودم " الوقوؾ " بين يىد هللا ىف وجىل رقىد
َتعْ اَم َ
َ
ِ إِ َلددى َر ِّب د َ َكدددْ حا َ ُم َالقِيد ِ { " }ٙاالنشػقػاؽ ومىىن ثىىم " :
اإل َ
نسىىانُ إِ َّن د َ َكددا ِد ف
قىىال تبىىارك تعىىالى َ " :يىىا أ ُّي َهىىا ْ ِ
سدنُ ََّللا َمدال" }7{ ..
المسا اة كبا ث لإلتقان ومراجعة النيم " قال هللا تبارك وتعالى  " :لِ َي ْبل ُ َو ُك ْم أَ ُّي ُك ْم أَ ْح َ
ورهَدا َو َت ْق َواهَدا {" }5
ىود  .. ،م اقتران لك ب " حرية الخيىار " قىال هللا تبىارك وتعىالى َ " :رؤ َ ْل َه َم َهىا ُ ُج َ
الشػمس  .. ،لك إن " التكليف " وما يسىتتبعه مىن " مسـدـاِلة "  ..كىان خيىار اإلنسىان  ..قىال هللا تبىارك
ىال َرىؤ َ َبي َْن أَن َيحْ م ِْا َن َهىا َوأَ ْشى َي ْق َن ِم ْن َهىا َو َح َملَ َهدا
ض َنا ْاألَ َما َن َدة َ اَىى السَّى َم َاوا ِ
وتعالى  " :إِ َّنا ََّللا َر ْ
ج َب ِ
ت َو ْاألَرْ ِ َو ْال ِ
نسانُ إِ َّن ُ َكانَ َظلُوما َج ُهوال {ٕ " }5األمزاب .
ِْ
اْل َ
نسىىانُ ََّللا ُجددوال {ٔٔ} " ..
اإل َ
وألجىىل طبيعىىة اإلنسىىان وخىىياته الىىواردة ر ى قولىىه تبىىارك وتعىىالى َ " :و َكى َ
ىان ِ
اإلسػراء وما لتاك العجاة من مردود انيى ريىه  ، ..و ونىا لىه اىى تبعىات لىك ااسىتخالؾ قىدر هللا ىف
وجل له  " :اْلســالم "  ..شر ة ومنهاجا قال هللا تبارك وتعالى  .. " :لِ ُكل ٍّ َج َع ْل َنا مِن ُك ْم شِ ْدر ََّللاة َو ِم ْن َهاجدا
 " }84{ ..الما ػدة منهاجىىا  " :لمقاخىىدم "  ،وشىىر ة  " :لمعامالتىىه "  ،وم ى شىىمولية اإلسىىالم كرسىىالة
اختايت التشريعات والمناتج باختالؾ األفمنة واألمكنة والمدارك والعقول لحكمة العايم الخبير.

و " مخىىادر التشىىري " تى الماجىىؤ والمىىال لبنىىى أدم ورىىى لىىك خاطىىا هللا ىىف وجىىل أمىىة محمىىد ايىىه
داع َّْللا ُت ْم ِدي َ
الخالة والسىالم بقولىه تبىارك وتعىالى َ .. " :دِِن َت َن َ
دول " }٘8{ ..
ديٍَ َد ُردُّولُ إِلَدى ّ ِ
الر ُ
ْ َو َّ
ش ْ
س ِ
النساء  ، ..وقد حدد خاى هللا ايىه وسىام " أولويىات اآلخى " ىن تاىك المخىادر رى سىإاله لمعىا  " :بمدا
تقضى يا معاَ ؟  ، " ..قال  " :بكتدا ْ " قىال الرسىول " رىان لىم تجىد رى كتىاا هللا " ..؟؟ قىال معىا "
أقضى بسنة رسول " قال الرسول " ان لم تجد ي سنة رسدول ؟  ، " ..قىال معىا " اجتهدد رأيدي ال ال
آلوا " ..راج (حٖٔ)  ،م تقريرم لكىون " االجتهداد بدالرأ " ياى تاىك المخىادر ومعاىوم إن ااجتهىاد
بىىالرأ ر ى التشىىري ااسىىالمى ارتىىبط " بالمشددور "  ..وقىىد حىىث ايهىىا القىىرآن الكىىريم  ،ورو ىىة لىىك
الموقىىؾ حىىال التقا ىىه مى مىىا تضىىمنته إشىىارات اآليىىة السىىابقة تكمىىن رى تقريىىرم لخىىالحية اإلسىىالم "
لمتؽيرات " الفمان والمكان .
و ك ا " لمعامالته " لقا اآلخىر والمحىيط تعىفى

و " لمقاخد " اإلنسان ر نطاقيها الدين والدنيو
القاته بالمحيط ر بعديه الماد واانسانى :
ٔ " .الم اد " ممثال بمن ومة البنا الك ون .
ٕ " .اانسان " ممثال بساوك الي رد والجما ة .

والتقىىا البعىىدين " اانسىىان والمىىاد " جسىىد قيمىىا " معياريىىة "  ،تتعاىىا " بمىىردود " را ايىىة اإلنسىىان م ى
معطيىىات البي ىىة نطىىاا تواجىىدم  ..اسىىتنادا إلىىى مإشىىرات ثىىالث  " :السىىاوك اانسىىان " و" البنىىا المىىاد
مجماىة البا ىىث " لميهىىوم ااسىىتدامة " بخىىورته
لابي ىة " و" التقيىىيم المعيىىار التقا همىىا "  .. ،وتى
المعاخرة  ..با تبار " الساوك اانسان "  :دالة لمحتوى البن ااجتما ية  ،و" البنا المىاد لابي ىة " :
تجسيد ليا ايىة اإلنسىان مى معطياتهىا  ،و" التقيىيم المعيىار التقا همىا "  :مإشىر لمىردود تاىك اليا ايىة ..
ومن تنا تكمىن أتميىة تقريىر أوجىه " التالقى " و " الخىالؾ " بىين مىا تمايىه خىيػ لىك الميهىوم المعنىى
وضمانات التواخل استنادا إلى " قىيم حماىة الحكىم الحضىر الجيىد لبرنىامج األمىم المتحىدة لامسىتوطنات
البشرية " وبين ما ينا رتا ر " مخادر التشري ااسالمى "  ..با تبارتا البا ث لتشىكل القىيم اليكريىة
وااجتما ية والمنهاج المحدد آلليات تواجدتا بالمدينة اإلسالمية .

التواصػ ػػل  " ..سنة وونية " ك "اصل تشريعي " :
التواخل " سنة وونية "  ... :نرم ر تعاقا الخاا  ..قىال هللا تبىارك وتعىالى ُ " :ثى َّم أَ ْو َر ْث َندا ا ْل ِك َتدا َ الَّدَِينَ
ىاب قا ِبى ْ
اصد َ
ىك ُتى َىو ْال َيضْ ى ُل
ىال َخي َْرا ِ
هللا َ لِى َ
ت ِبى ِ ْ ِن َّ ِ
ْ
دف َف ْي َنا ِمىىنْ ِ َبا ِد َنىىا َر ِمى ْن ُه ْم َ ىىالِ قم لِّ َن ْيسِ ى ِه َو ِمى ْنهُم ُّم ْق َتخِ ى قد َو ِمى ْن ُه ْم َسى ِ
ق
َّ
دار
ْال َك ِبي ُر {ٕٖ}" فػػاير  ،ور تعاقا الايل والنهار قال هللا تبارك وتعالى َ " :وآ َية ل ُه ْم اللَّ ْيل ُ َن ْس َل ُخ ِم ْند ُ ال َّن َه َ
ِىك َت ْقىدِي ُر ْال َع ِف ِ ْ
ِىيم { " }ٖ5يػس  ،ورىى التتىاب
ُون {َ }ٖ5وال َّشىمْمُ َتجْ ِىر لِمُسْ ى َت َقرَّ لَّ َهىا َ ل َ
َر ِ َ ا تُم ُّم ْ اِم َ
يىف ال َعا ِ
ُ
ىون َ ِ ىىي قم
دوم {َ٘ }5وإِ َّن ى ُه لَ َق َسى قم لَّى ْىو َتعْ اَ ُمى َ
المن ىىومى لحيىىاة النجىىوم قىىال هللا تعىىالى َ " :رى َىال أ ْقسِ ى ُم ِب َم َواقِد ِدع ال ُّن ُجد ِ
{ " }5ٙالواقعة  ،رنحن نرى ر السما خورة موق نجم " قد تالشى " إلىى جىوار أخىر قىد ولىد  ،بىل
نجدم أيضا ر الساوك الديناميك لكوكا األر وما يترتا ايه من استييا ألقىوات الخاىا  ..قىال هللا
َ
َ
َ
ىام َسى َىوا
تبىىارك وتعىىالى َ " :و َج َع ى َل رِي َهىىا َر َواسِ ى َ ِمىىن َر ْوقِ َهىىا َو َبى َ
ىار َك رِي َهىىا َو َقدددَّ َر ِي َهددا أ ْق َوا َت َهددا رِى أرْ َب َع ى ِة أ َّيى ٍ
ِين {ٓٔ} " فصلت  ،كمعلوـ إف سلوؾ الطبقة القشرية لألرض األساس في خركج تلك األقػوات " تتابعػا " إلػى
لِّاسَّا ِا َ
الخلق من خالؿ الزالزؿ كالبراوين .
والتواخل أيضا " أصل تشػريعي "  ... :وثا له ر " كمػدة " مضػمونو  ..قىال هللا تبىارك وتعىالى َ " :و َمىا
ُون {ٕ٘}" األنبيػػاء  ،ورىىى " تتىىاب "
أَرْ َسى ْىا َنا ِمىىن َق ْباِى َ
ىول إِ َّال ُنددوحِي إِلَ ْي د ِ أَ َّن د ُ َال إِ َل د َ إِ َّال أَ َنددا َ ْ
ىك ِمىىن رَّ ُسى ٍ
اَّللا ُب دد ِ
ضد ُهم
سدلَ َنا َت ْت َدرا ُكى َّل َمىا َجىا أُم سَّىة رَّ سُىول ُ َها َكى َّ بُومُ َأ َ ْت َب ْع َندا َب ْع َ
سد ْل َنا ُر ُ
رسااته قال هللا تبارك وتعالى ُ " :ث َّم أَ ْر َ

َب ْعضدددا َو َج َع ْا َنىىىا ُت ْم أَ َحادِيى َ
ىىون {ٗٗ} " المؤمنػػوف  ،وقىىىال هللا تبىىىارك وتعىىىالى  " :إِ َّنىىىا
ىىث َربُعْ ىىىداس لِّ َقى ْىىو ٍم َّا ي ُْإ ِم ُنى َ
اك ِب ْال َح ِّا بَشِ يراس َو َن ِيراس َوإِن ِّمنْ أ ُ َّم ٍة إِ َّال َ
خال ِي َها َنَِي فر {ٕٗ} " فػاير بيد إن اإلسىالم جسىد نهايىة "
أَرْ َس ْا َن َ
كاوتماؿ " تاك المتتابعة وأكد لك قوله تبارك وتعالى  " :مَّا َك َ
ان ُم َح َّم فد أَ َبا أَ َحى ٍد مِّىن رِّ َجىالِ ُك ْم َولَكِىن َّر ُ
سدول َ
ان َّ
هللا ُ ِب ُك ِّل َش ْ ٍ َ اِيما س {ٓٗ} " األمزاب .
َّ ِ
ْ َو َخا َت َم ال َّن ِب ِّيينَ َو َك َ

ف ػي " مفيوـ " التنمية المتواصلة : Sustainability Development
وانت ملموعة الدراسات المترتبة على مشركع " المأزؽ الذم يواجو اللنس البشرل " بأواديمية " دم لينشى "
بركمػػا ع ػػاـ ?=@8ـ ػ كاليػػادؼ إل ػػى دراسػػة المش ػػكالت المعوقػػة للل ػػنس البشػػرل مث ػػل  :الفقػػر  ،كت ػػدىور البيئ ػػة ،
كاليلرات الريفية الحضرية  ،كرفػ

القػيم التقػليديػة  ،كهيرىػا (عبػد البػدي محمػد  )8@@1،ػ قػد خلصػت إلػى كضػ "

نظرية سميث ..المعركفة بنظرية مدكد النمو " كالتي انتيت إلى أف استمرار استنفػاد الموارد الطبيعية سوؼ
يػدف إلػػى انييػػار مف ػػاجر فػػي قػػدرة البيئػػة علػػى الوفػػاء بامتياجػػات التقػػدـ  ،كاف تالفػػى خطػػورة ىػػذا األمػػر يتطلػ
إمػػداث نػػوع مػػن التػػوازف البيئػػي كاالسػػتقرار االقتصػػادم  ،علػػى أف يػػرتبل ذلػػك بتصػػور محػػدد للنمػػو  .. ،هيػػر أف
تعػرض نظريػة " مػػدكد النمػو " النتقػػادات شػػديدة إزاء مػا تضػػمنتو مػن تشػاؤـ مفػػرط وػاف قػد دفػ إلػى يػػور "
نظريػة التنميػة المسػتدامة " بتصػور مواجيػة بػين البيئػػة كاالقتصػاد  ،كمحاكلػة لػدمليما معػا وأسػاس للتحػوؿ عػػن
األىػداؼ التقػليديػػة لعلػم االقتصػػاد المرتبطػة بغشػػباع رهبػات المسػػتيلك كتحقيػق أقصػػى ربػك للمنػػتا كهيػر ذلػػك مػػن
صيغ محدكدة الفػا دة .
كإزاء عديد من المتغيرات العالمية كاإلقػليمية ذات األثر على رؤل كمخططات التنمية بدكؿ العالم االسالمى
كلحاجة تلك الدكؿ إليلاد لغة موار مشتروة بينيا كبين عالم تشابكت أفكاره كباعتبار إف فكر " االستدامة "
امد ابرز معطيات ذلك الفكر فػانو من الضركرة بمكاف إف يعرض ذلك الفكر على بوتقة التشري لدكؿ ليا
خصوصياتيا كجذكرىا العقػا دية التاريخية كالثقػافية .
لذا تعرض ىذه الورقة البحثية في سياؽ استداللي لرؤية مصادر التشري اإلسالمي لكل من :
أ  -التنمية المتواص ػ ػ ػ ػ ػلة  ..ومفيوـ كأسػ ػ ػس .
ب  -ضمانات فػاعلية اإلدارة الحضرية لقػاء فرضيات ذلك المفيوـ .
" االسػ ػػتدامة "  .. Sustainabilityلغويػ ػػا  :مػ ػػن " داـ " الشػ ػػر  " ،دكامػ ػػا "  ،ك" دكمػ ػػا " أم " ثبػ ػػت "  ،ك"
اسػتمر" مػػن  " :الػػدكاـ  :االسػػتمرار كالتواصػػل كالبق ػػاء "  ،كمنيػػا " داكـ عليػػو "  :ال كا ػ عليػػو  ،ك " اسػػتداـ
الشػر "  :داـ كتواصػػل ....كأمػػا " التنميػة "  .. Developmentفمػػن  :نمػػى " بتشػديد المػػيم " كمعناىػػا  :فعػػل
كإمداث النمو بغرادة فػاعلة ( المعلم الوجيز ،يبعة >@@8ـ ) .
كالمفيوـ التقػليدم " للتنمية المستدامة " يستند إلى مبدأ االستغالؿ االمثل للموارد المتامػة بيػدؼ رفػ مسػتول
ا لمعيشػػة  ،بيػػد أف ارتبػػاط ذلػػك المفيػػوـ بالبعػػد البيئػػي يػػدف بأىدافػػو ليشػػمل أجيػػاؿ المسػػتقبل ػ إلػػى جان ػ تلػػك
الحالية ػ وأبرز ما تيدؼ إليو فػلسفػاتيا كتفػاكتت مفػاىيم تلك التنميػة مػابين " المسػتدامة " إلػى " المتواصػلة "

إلى " المستمرة " كجميعيا يسػتند إلػى ذات المبػدأ  :االسػت غالؿ االمثػل للمػوارد كالثػركات بمػا ال يخػل بمقػدرات
األجياؿ القػادمة (دليل البيئة العالمية 8@@:-@9 ،ـ) .
ك بع

" التعريفػات االقتصادية " للتنمية المستدامة روزت على اإلدارة المثلي للمػوارد بيػدؼ الحصػ ػػوؿ علػى

( Barbierالحد األقصى من منػاف التنميػة االقتصػادية شػريطة المحافظػة علػى المػوارد الطبيعيػة كنوعياتيػا . .
 ،كبعضػيا األخػر وػاف )Edward B," Economics, Natural Resources...", 1989, p.185.
قػد أوػػد علػػى ضػػركرة إدارة الػػنظم االقتصػػادية بحيػػث يمكػن االعتمػػاد علػػى أربػػاح المػػوارد دكف المسػػاس بقػاعػػدة
األصػػوؿ الماديػػة  ،كتوس ػ الػػبع

فػػي ذلػػك التعريػػو كأشػػاركا إلػػى الحاجػػة إلػػى تكنولوجيػػا جديػػدة أنظػػو كأوف ػػا

كاقػػدر علػػى إنق ػػاذ المػػوارد الطبيعيػػة  ،كالحػػد مػػن ػػاىرة التل ػوث كالمسػػاعدة علػػى اسػػتقرار المنػػاخ  ،كاسػػتيعاب
(George Heaton and Robert Repetto, " Transformingمقػدرات النمػو السػكاني كاالقتصػادم

 ..في " أسػ ػػس " التنمية المتواصلة :

Technology: An Agenda for .., 1991), p.IX.).

يسػتند مفيػوـ التنميػة المتواصػلة إلػى ملموعػػة مػن األسػس أك الضػمانات ( World Bank, Sustainable
 )Conceptsالرامية إلى تحقيق مستيدفػاتيا .. ،أىميا :
 .8أف تأخػػذ " التنميػػة المسػػتدامة " فػػي االعتبػػار الحف ػػاظ علػػى خصػػا ص كمسػػتول أداء المػػوارد الطبيعيػػة الحػػالي
كالمستقبلي  ،وأساس لشراوة األجياؿ المقبلة في المتاح من تلك الموارد .
 .9ال ترتك ػز التنميػػة " إزاء ىػػذا المفيػػوـ " علػػى قيمػػة عا ػػدات النمػػو االقتصػػادم بقػػدر ارتكازىػػا علػػى نوعيػػة
كويفية توزي تلػك العا ػدات  ،كمػا يترتػ علػى ذلػك مػن تحسػين للظػركؼ المعيشػية للمػواينين مػاؿ الػربل
بين سياسات التنمية كالحفػاظ على البيئة .
 .:يتعػػين إعػػادة النظػػر فػػي أنمػػاط االسػػتثمار الحاليػػة  ،مػ تعزيػػز السػػتخداـ كسػػا ل تقػانيػػة أوثػػر توافق ػػا مػ البيئػػة
تستيدؼ الحد من مظاىر الضرر كاإلخالؿ بالتوازف البيئي كالحفػاظ على استمرارية الموارد الطبيعية .
; .الينبغػػى االوتف ػػاء بتعػػديل أنمػػاط االسػػتثمار كىياوػػل اإلنتػػاج كإنمػػا يسػػتلزـ األمػػر أيضػػا تعػػديل أنمػػاط االسػػتيالؾ
السا دة اجتنابا لإلسراؼ كتبديد الموارد كتلوث البيئة .
< .البد أف يشػتمل مفيػوـ العا ػد مػن التنميػة ليشػمل وػل مػا يعػود علػى الملتمػ مػن نفػ بحيػث ال يقتصػر ذلػك
المفيوـ على العا د كالتكلفة اسػتنادا إلػى مػردكد ارثػار البيئيػة الغيػر مباشػرة كمػا يترتػ علييػا مػن ولفػة
اجتماعيػ ػػة تلسػ ػػد أكجػ ػػو القصػ ػػور فػ ػػي المػ ػػوارد الطبيعيػ ػػة

Sustainable

"Bank,

(World

", op. Cit., pp. 5-11)...Development

= .اسػػتدامة كتواصػػل كاسػػتمرارية الػػنظم اإلنتاجيػػة أسػػاس الوقػايػػة مػػن امتمػػاالت انييػػار مقومػػات التنميػػة خاصػػة
بالدكؿ النامية التػي تعتمػد علػى نظػم تقػليديػة تػرتبل بمقومػات البيئػة الطبيعيػة (INGHAM Barbara,
"Economics and Development", 1995), P.56.

في رؤية " مصادر التشري " لمفيوـ التنمية المتواصلة :

كاالستدامة " ومفيوـ كأسس " ليست بلديدة على رؤل اإلسالـ " التشريعية " ككاقعو " التنفيذم " فقد اقرىا
وتاب اهلل تبارؾ كتعالى  ،ككثق ليا ىدل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كعػرض ليػا فػي " فكػر التػابعين " مثلمػا
اقرىػػا " نيػػا السػػلو " رضػػواف اهلل علػػييم أجمعػػين  ..كتقريػػر ذلػػك ( قياسػػا علػػى " المفيػػوـ " ك" األسػػس " ككفق ػػا
للقيم التي تضمنتيا مملة الحكم الحضرم الليد لبرناما األمم المتحدة للمستوينات البشرية)  ..يتبين فيما يلي :
َ الَّدَِينَ لَ ْدو َت َر ُكدواْ مِدنْ َخ ْلفِ ِهد ْم َُ ِّر َّيدة ضِ َدعا ا
ري " مػق األجيػاؿ المقبلػة " قىال هللا تبىارك وتعىالى َ " :و ْلد َي ْخ َ
هللا َو ْل َيقُولُو ْا َق ْواس َسدِيداس { "}8النساء .
َخا ُواْ ََّللا َل ْي ِه ْم َر ْا َي َّتقُوا ّ َ
ورى تؤكيد ات المعنى قال رسىول هللا خىاى هللا ايىه وسىام  ..." :انػك إف تػذر كرثتػك أهنيػاء خيػر مػن أف
تذرىم عالة يتكففوف الناس  " ..خدا خاى هللا ايه وسام  .. ،راج (ح. )9
هللا َخ ِبيى قر
وقال هللا تبارك وتعالى َ " :يا أَ ُّي َها الَّ َ
هللا َو ْل َتن ُظ ْر َن ْف ف
هللا إِنَّ َّ َ
دس َّمدا َقددَّ َمتْ لِ َ د ٍد َوا َّتقُىوا َّ َ
ِين آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
ون { " }ٔ5الحشػر  ،واآليىة الكريمىة تعمىد إلىى درى كىل نيىم لاتىدبر ريمىا قىدمت مىن العمىل لؽىد ،
ِب َما َتعْ َما ُ َ
وريها تؤكيد اى أتمية تقدير اإلنسان لمردود طا م  ،وما يترتا ايه من مسا لة  ،وكى ا تقريىر لكىون "
التواصل " أسام يحيام اإلنسان  ،وياإل إليه .
ورى معر التؤكيد اى أتمية " التوازف " ر مقاخد اإلنسان ورد ر كتاا هللا ف وجل ا ى
لسىان قىوم قىارون قىول هللا تبىارك وتعىالى َ " :وا ْب َتدِ ِي َمدا آ َتدا َ َّ
دنس َنصِ دي َب َ مِدنَ
ار ْارخ َِدر َ َو َال َت َ
ْ ُ الددَّ َ
ِ
َّ
َ
ال ُّد ْن َيا َوأَحْ سِ ن َك َما أَحْ َس َن َّ
ْ
ْ َال ُيحِد ُّ ا ْل ُمفسِ ددِينَ { " }55القصػص
هللا ُ إِلَي َ
ْك َو َال َت ْب ِِ ا ْل َف َ
سادَ ِي ْاأل ْر ِ إِنَّ َ

واستتب لك التؤكيد بد وته إلىى اإلحسىان " بملمػل معنػاه " مى النهىى ىن اإلرسىاد رى األر
لتحقيا لك التوافن .

كؤسىام

في أماديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :
ورى أحاديىىث رسىىول هللا خىىاى هللا ايىىه وسىىام يمكىىن ااسىىتدال اىىى " االسػػتدامة " كميهىىوم ومعنىىى رى
سياا استقرا ماياى :
ري اإلشارة إلى أتمية " التوازف " بين خير الدنيا واآلخىرة كمىد ام " للتواصػل " رى حيىاة اإلنسىان
قال رسول هللا خاى هللا ايه وسام  ، .." :فػاعمل عمل امرئ يظن أف لن يموت أبدا كامذر مذرا تخشى
أف تموت هدا  .. " .خدا رسول هللا خاى هللا ايه وسام  ..راج (ح. )8
ورى تقريىرم خىاى هللا ايىه وسىام ألتميىة " الفػاعليػة كالتواصػل " رى حيىاة اإلنسىان قىال  " :إف قػامػت
الساعة كبيد أمدوم فسيلة فػاف استطاع أف ال يقوـ متى يغرسيا فػليف ػػعل  " .خدا رسول هللا خاى هللا
ايه وسام ..راج (ح? ) .
ورى تقريرم خاى هللا ايه وسام لمردود لك قال  " :ما من مسػلم يغػرس هرسػا إال وػاف مػا أوػل منػو لػو
صدقة كما سرؽ منو لو صدقة كال يرزؤه امد إال واف لو صدقة " خدا رسول هللا خاى هللا ايه وسام ،
 ..راج (ح.):

أما تقويم " أنماط االستيالؾ "تلنبا لإلسراؼ كوذا تقرير أىمية " التوازف " فػيمكن إدراوػو فػي قػوؿ اهلل تبػارؾ
ِين إِ َ ا أَن َيقُوا َل ْم ُي ْس ِر ُوا َو َل ْم َي ْق ُت ُروا َو َكانَ َب ْينَ ََلِ َ َق َواما { "}ٙ5الفرقػاف .
كتعالى َ " :والَّ َ
كقػد كرد عػن رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم قولػو لرجػػل يتوضػأ  ... " :ال تسػرؼ ال تسػرؼ " صػدؽ صػلى اهلل عليػػو
كسلم  .. ،راج (س. )8:
كأما  " ..الحفػاظ على البيئة وأمد أسس التواصل "  ..ره إحدى و ا ؾ اإلنسان ر األر

با تبار تاك

البي ة جف من بنا كون " منظػومي " قد جبل اى التوافن قىال هللا تبىارك وتعىالى َ " :ال ال َّ
س َين َب ِدي
شد ْم ُ
ار َو ُكل ٌّ ِي َ َلد ٍ َي ْسد َب ُحونَ {ٓٗ}" يػس  . .األمىر الى يىدر بؤتميىة
لَ َها أَن ُتدْ ِر َ ا ْل َق َم َر َو َال اللَّ ْيل ُ َ
س ِ
ابقُ ال َّن َه ِ
در ممارسات اإلنسان تجام التالقى اليعىال مى معطيىات لىك البنىا وإا تحركىت تاىك الممارسىات تجىام
اإلخالل ب لك التوافن  ..ورإية لك ر واقعنا المعاخىر أمىر ا جىدال ريىه  ،و كىر رى قىول هللا تبىارك
داس لِ ُي ى ِي َقهُم َبعْ ى َ الَّ ى ِ َ مِاُىىوا لَ َعاَّ ُه ى ْم
سددا ُد ِددي ا ْل َبد ِّدر َوا ْل َب ْحد ِدر ِب َمددا َك َ
وتعىىالى َ " :ظ َهد َدر ا ْل َف َ
س د َبتْ أَ ْي د ِد ال َّند ِ
ُون {ٔٗ} " الركـ .
جع َ
َيرْ ِ
س َدعى ِدي األَ ْر ِ لِ ُي ْفسِ ددَ ِِي َهدا
ورى تقرير هللا ف وجل لكنه لك اليساد قىال تبىارك وتعىالى َ " :وإِ َ ا َت َىولَّى َ
َو ُي ْهلِ َ ا ْل َح ْر َث َوال َّن ْسل َ َو ّ
هللا ُ اَ ُيحِاُّ ال َي َسادَ {ٕ٘ٓ} " البقرة .
كتقرير " أىمية الحفػاظ على البيئة " كرد في قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو كسػلم " :اإليمػاف بضػ كسػبعوف أك بضػ
كستوف شعبة  .فػأفضليا قوؿ ال الػو اال اهلل ك أدناىػا إمايػة األذل مػن الطريػق  .كالحيػاء شػعبة مػن شػع اإليمػاف "
خىىدا خىىاى هللا ايىىه وسىىام  ،متيىىا ايىىه  " ،البضى " بكسىىر البىىا ويجىىوف رتحهىىا وتىىو مىىن الثالثىىة إلىىى
العشرة  " .والشعبة "  :القطعة والخخىاة  " .والماطىة "  :اإلفالىة  " .األ ى "  :مىا يىإ ى كحجىر وشىوك
وطين ورماد وق ر ونحو لك  .. ،راج (ح ، )::ورى الجم بين اإلدراك المعنو لقىول  .. " :ال اهلل اال اهلل
تبارؾ كتعالى  ، " ..وبين جوتر ومردود اليعل ر .. " :إماية األذل  ، " ..والتقا ها بساوك النيم ر " :
 ..كالحياء شعبة مػن  " ..تعفيىف لقىيم " التػوازف النفسػي كالسػلووي " وكايهمىا مىدخل لتالقىى القىيم " الغيػر
مدروة " م تاك " المادية "  ..أساسا البن ااجتما ية والثقارية .

في فكر التابعين :
والتوافن " االجتماعي كاالقتصادم كالبيئي " أبرف أسم التنمية المتواخاة يمكن ااستدال ايه ر سياا
ااستقرا التحايا لارإى اليكرية لكل من  " :ابػن اباػالربي  ،ك المػاكردل  ،كابػن خلػدكف " لقىا بوا ىث
نشؤة وتطور التجمعات الحضرية  ،وما تضمنته من تعفيف لعديد من القيم والمياتيم الت يعىر لهىا ركىر
التنمية المتواخاة ر واقعنا المعاخر .
ففي رؤية ابن أبى الربي "?9>9 - 98ىػ"  :اشتراطات نشؤة اى حاضرة نجد تؤكيدا ألتمية توارر :مقومات
النشؤة ر  " :أف يسوؽ إلييا الماء العذب  ، " ...و ااستييا الخدم

بما له من مردود اجتما

رى :

" ...جامعا للصالة في كسطيا  ، ...كأف يقدر أسواقيا بكفػايتيا ..ال " ال وأسام اقتخاد ر  " :أف ينقػل
إلييا من أىل الصنا  ، " ...ومال مة و ييية ر  " :أف يقدر يرقيا كشوارعيا  ،"...وكى ا توارىا اجتمىا
ثقار ر  .. " :ال يلم أضدادان مختلفة متباينة "  ، ... ،إلى ؼير لك من آليات تستهدؾ فػاعلية كتوازف

البن " االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية "  ،ومن ثم " تواصل كاستدامة " التنمية بتاك الحاضرة  .. .راج (ت
..)8
كأما الماكردل " ;=;<1 - :ى ػ"  :رقد حدد رحمه هللا " االسػتقرار " أساسىا مافمىا لنشىؤة منىاطا ااسىتيطان
الحضرية ر قوله " :إف المقصود بالمصػر..أم مػوين االسػتقرار "  ،و"االسػتقرار " دالىة " للتػوازف "  ،و"
لؽويا "  :احد مترادرات " االستدامة " ( المعلم الوجيز ،يبعة >@@8ـ ) .
ور رإيته لػ " ضوابل كشركط االسػتقرار بالمكػاف " نجىد أن  " :االسػتيطاف "و"السػكوف " رى قولىه  " :أف
يستوينيا  ..يلبان للسػكوف كالدعػة " مبعثىا لالسىتقرار وااسىتمرارية  ،ورىى " الدعػة " الراحىة والخاىود ،

وكال الميهومين دالة لاتواخل  ،و " :يلبػا ل ػ  : " ..تعنىى " أمػال فػي  " ..ومجمىل " المعنػى " ريىه إشىارة
إلى ااستقرار " البيئي "  ،وأما ر قوله  " :صيانة الحريم  ..من انتياؾ ك  " ..تؤكيد ألتمية توافن " البناء
االجتماعي كالقيمػى "  ،ور قولىه  " :مفػ األمػواؿ مػن اسػتيالؾ ك  ، " ..ورىى  " :الت مػاس مػا تػدعو ، "...
وكى ا  " :التعػػرض للكس ػ

 "...تعفيىىف ألتميىىة التىىوافن " االقتصػػادم "  .ت ى ا بالنسىىبة لاضىىوابط  ،أمىىا "

الشركط الستة " رتستهدؾ استييا مقومات " التواصل التنمول " اى حاضرة بد ا ب  " :سعة المياه " ...
والمال مة " البيئيػة " المناخية ر  " :اعتداؿ المكاف  ، " ...ومىرورا " باسػتدامة " سىبل المعىيف رى " :
إمكاف الميرة المستديمة " إفا توارر " الميرة " من جانا  ،و ... " :من المراعى كاإلمطػاب " من جانا
أخر  ،وكثارة الؽابات  " :أف يحيل بو سػواد  " ..من جانا ثالث  ،وانتها ا بتوارر سبل األمان لتاك النشؤة
مجماة ر  " :تحصين منازلو  .." ...راج (ت. )9
 ..ورى مجمل رإيته " رحمه هللا " حث اى األخى بكارىة السىبل البا ثىة اىى تؤكيىد " االسػتقرار " البي ى
بىىد ا بالمال مىىة البي يىىة  ،ومىىرورا بىىالتوافن ااجتمىىا واسىىتييا المتطابىىات
وااجتمىىا وااقتخىىاد
الخدمية  ،إلى تنشيط وتيعيل دور ااستثمارات كبا ث اقتخىاد  ،وأسىام " لتواصػل كاسػتدامة " لىك
ااستقرار وتتؤكد تاك المعان ر جفمىه " رحمىه هللا " أن المكىان الى يخاىو مىن تى م األمىور ا يخىاِ
استقرار اإلنسان  ،كما ر قوله  " :فػغف عُدـ أمد ىذه األمور فػليست من مػواين االسػتقرار ،كىػى منزلػة
قيعة كدمار" .

كأما ابن خلدكف" ?1? ->:9ىػ"  :ري رإيته رحمه هللا لضرورة مرا اة ثالثة ضوابط  " :دف المضار" ك
"جل المناف " ك " تسييل المرافق ليا " حال التناول التخطيط أل حاضرة تقريرا ل ات التوافن  " :البي
"  ،و" ااقتخاد "  ،و" ااجتما " اى الترتيا .
ري ضوابط " دف الم ػضار"  :نجد استيا ا لمقومات " األمن " ر نطاقيه  :ال ات

كما ورد ر  " :أف

يدار على منازليا  ، " ..وااشمل ر  " :أف يكوف كض ذلك في متمن  ، " ..وك ا ربط بين أتمية
استييا

امل األمن وضرورة المال مة " البيئية " والمناخية ر  .." :يي اليواء للسالمة من األمراض " .

وأما ضوابط " جل المناف "  :رتتضمن تورير الما ر  ... " :فيو الماء  ..عيوف عذبة  ، " ..وتوارر ركيفة
اقتخادية ر " :يي المراعى لسا متيم  ،" ..وأيضا  " :يراعى أيضان المزارع فػغف الزركع ىي األقوات ..

ومجماها تستهدؾ تيعيل مقومات ااستثمار الشا " االقتصادم " ر التنمية وأدواته كؤسام لاتالق
المتفن م الشقين  " ،البيئي "  :ر در المضار  ،و" االجتماعي "  :ر تسهيل المرارا .
و ضوابط " تسييل المرافق ليا "  :تضمنت شرطاس واحداس  .. " :يراعى قربيا من البحر لتسييل الحاجات .. " ..
يرمى إلى استييا المتطابات الخدمية بدا اها " االجتماعية " والثقارية .
وأنهى ابن خادون تاك الضوابط بقوله " :كىذه وليا متفػاكتة بتفػاكت الحاجات  " ..تقريرا ألتمية مال مة
ومرونة التناول التخطيط لاحاضرة لمردود اختالؾ الثقل التاثيرى لكل من تاك الضوابط قياسا إلى
ؼيرتا إفا متؽيرات المكان واختالؾ األتداؾ المخاحبة .

في مبادئ " ضمانات " اإلدارة الحضرية المتواصلة :
تشتمل التنمية المستدامة اى مجمو ة مىن المبىاد والضىمانات ااجتما يىة* ى شىماها اإل ىالن العىالم
اسىتراتيجيات التنميىة المتواخىاة ( IUCN, UNDP and WWF,Strategy for Sustainable Living,
 .. ) 1991تستهدؾ تيعيل دور اإلدارة الحضرية تجام تحقيا مستهدرات التنميىة رى نطاقاتهىا المختايىة
وتتمثل تاك الضمانات ر :
Sustainability
 - 8االسػ ػ ػ ػػتدامة
 - 9الالمػ ػ ػػروزية Decentralization
 - :الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالة

Equity

;  -ال كفػ ػ ػ ػ ػػاءة

Efficiency

<  -الشفػافية كالمسئولية التفسيرية

Transparency and Accountability

=  -األمن كالم ػػواينة Security, Civic Engagement & Citizenship
وترتبط تاك المباد ب " ااستدامة " كؤسام لد م التوافن ااجتما وااقتخاد والبي من جانا
 ،ود م مشاركة كارة المساتمين ر تقرير لك التوافن من جانا أخر  ،و" الالمركفية " ر الحكم
* ( قيم متضمنة في مملة الحكم الحضرم الليد لبرناما األمم المتحدة للمستوينات البشرية)

والسياسىىات  ،و" العدالىىة " ر ى توفي ى المىىوارد ومىىنِ السىىاطات  ،و" كيىىا ة " إدارة ااسىىتثمارات وإدارة
وتوفي الخدمات  ،و" الشيارية " والمسإولية التيسيرية  ،إضارة " لألمن والمشاركة المدنية " .

 - 8االس ػػتدامة

: Sustainability

" االستدامة " أمد ضمانات التنمية المتواصلة تستيدؼ التوازف " االجتماعي كاالقتصادم كالبيئػي " لمقػدرات
التنمية من جان كدعم كتعزيز " اشتراؾ وافة المساىمين " في تقرير ونو ذلك التوازف من جان أخر .

أكال  :التوازف االجتماعي كاالقتصادم كالبيئي :
التوازف من تالقى في الرؤل كالتوجيات كمن ثم تومد في جوان اإلدراؾ "  ،كأما الشق االقتصػادم فمػن شػانو :
" إيلػػاد أرضػػية مشػػتروة للحػػوار تتضػػمن رؤل موضػػوعية لعالقػػة المتػػاح بالمسػػتيدؼ "  ،كأمػػا الشػػق البيئػػي فيػػو " :

نتػاج لتالقػى جػػانبي التػوازف االجتمػػاعي كاالقتصػادم مػن جانػ كتعزيػز لموضػػوعية تنػاكؿ الخطػل المرتبطػػة بيمػا فػػي
سياؽ المعطيات العاجلة كارجلة لتلك البيئة من جان أخر " .
فػأما التوازف االجتماعي االقتصادم  ..راباػ ما يقال ريه أن  " :الزواة " عدت " :امد أرواف اإلسالـ الخمس " ،
وتقريىر أتميىىة " الصػدقػات " رى " العمػل الصػالك "  ،بىىل وارتبىىاط " الكفػػارات " جميعىىا بالعطىا " لػػذكل
الحاجة " .
وتقريىىر أتميىىة التىىوافن " ااجتمىىا ااقتخىىاد " رى تىىد رسىىول هللا خىىاى هللا ايىىه وسىىام ورد رى :
شان " مؤاخاتػو " خاى هللا ايه وسام بىين " الميػاجرين كاألنصػار" رضى هللا ىنهم  ..وقيىل رى لىك " :
لمىا قىىدم النبى خىىاى هللا ايىىه وسىام المدينىىة آخىى بىىين المهىىاجرين وآخىى بىىين المهىاجرين واألنخىىار اىى
المإاساة وكانوا يتوارثون  ،وكانوا تسعين نيسا بعضهم من المهىاجرين وبعضىهم مىن األنخىار وقيىل :
كانوا ما ة راما نفل " :كألو األرماـ " بطات المواريث بينهم بتاك المإاخاة "  ..،راج (ح@.)9
وقد استتب تاك المإاخاة مإاساة األنخار لامهاجرين بؤموالهم بقولهم لانبى خىاى هللا ايىه وسىام  " :اقسػم
بيننػػا كبػػين إخواننػػا النخيػػل "  .قىىال  " :ال "  ،رقىىالوا  :أفتكفوننػػا المؤنػػة كنشػػروكم فػػي الثمػػرة ؟ "  ،قىىالوا " :
سمعنا كايعنػا "  .وقال بد الرحمن بن فيد بن اسام رض هللا نه  :قال رسىول هللا خىاى هللا ايىه وسىام
لألنخار  " :إف إخوانكم قد ترووا األمواؿ كاألكالد كخرجوا إليكم "  .رقىالوا  " :أموالنػا بيننػا قطػا

"  .رقىال

رسول هللا خاى هللا ايىه وسىام  :أكهيػر ذلػك "  ،قىالوا  " :كمػاذاؾ يػا رسػوؿ اهلل "  ،قىال  " :ىػم قػوـ ال
يعرفوف العمل فتكفونيم كتقػاسمونيم الثمر "  .قالوا  " :نعم "  ..،راج (ح.):1

ثانيا  :دعم اشتراؾ المس ػ ػاىمين :
كاشتراؾ وافة المساىمين ىو الضماف الحقيقي لموضوعية التوازف االجتماعي كاالقتصادم كالبيئي ػ المشار إليو ػ
باعتبارىم امد المعنيين بذلك التوازف من جان  ،كوونيم االداه الفػاعلة لعناصر بنا و من جان أخر .
كقد كرد ذلك في أمر " المؤاخاة " باشتراؾ المياجرين كاألنصار " الحوارم كالتنفيذم من بعػده " ومػا أشػير
إلى ذلك في  ( :ح@ ،9كح ) :1تقرير لذات المبدأ " دعم اشتراؾ المساىمين " .
ورى قخة  " :انفػاذ بعث أسامة بن زيد " العديد من الىداات  ..ففػي  " :مػث رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم
على انفػاذ بعث أسامة بالرهم من مضوره صلى اهلل عليو كسلم الوفػاة آنػذاؾ " تقرير للدكل " تواصل السياسات
" لق ػػاء األىػػداؼ المسػػبقة م ػ تغيػػر المسػػؤكليات  ،كفػػى إصػػرار أبػػى بكػػر رضػػي اهلل عنػػو علػػى انف ػػاذ البعػػث بعػػد
كفػاتو صلى اهلل عليو كسلم ػ بالرهم من خطورة الموقو آنذاؾ ػ تقريػر لػذات المعنػى  ،كفػى " اسػتئذاف أبػى بكػر
ألسػػامة فػػي إعانتػػو لػػو بعمػػر رضػػي اهلل عػػنيم جميعػػا ػ بػػالرهم مػػن كاليػػة أبػػى بكػػر ألسػػامة وخليفػػة للمسػػلمين ػ تقريػػر
للدكل المسئولية "  ..راج (ص. )9
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كتستيدؼ النقػاط التالية :
أ  -كجود نظاـ كاضػك لتوزيػ كتتػاب المسػئوليات كمراقبػة اسػتخداـ المػوارد بػدءا مػن المسػتول القػومي
إلى مستول المدينة كمنو إلى مستول الملاكرة .
ب  -مركنة ككضوح الدعم المالي على وافة المستويات .
ت  -التطوير الدا م الفعاؿ كالمبرر كالمسئوؿ للنظم اإلدارية كالتنفيذية كالتقنية .
ث  -كقػايػػة الػػنظم الماليػػة مػػن قيػػود التخػػبل البيركقرايػػي للسػػلطات المحليػػة  ،كفػاعليػػة تلػػك الػػنظم األفقيػػة
كالراسية بما يكفػل قبوليا من قبل تلك السلطات كجمي المساىمين .
ومبىىدأ " الالمروزيػػة " احىىد السىىنن الكونيىىة الت ى قىىدرتا هللا تعىىالى ر ى خاقىىه  ،وأكىىد ايهىىا ىىف وج ىل ر ى
تشريعه رالالمركفية يمكن اسىتقرا ها رى اسىتقاللية ناخىر الكىون  ..لكىل و ا يىه المنىوط بهىا ، ..وأمىا
تؤكيىدم ىىف وجىل اىىى " الالمركفيىىة " رى تشىىريعه لننسىىان رقىىد بىىدت رى اسىىتخالره ىىف وجىىل إيىىام اىىى
ُّك ل ِْا َمالَ ِ َك ِة إِ ِّني َجاَّللاِ ل ف ِدي األَ ْر ِ َخلِي َفدة  " }ٖٓ{..البقػرة ،
األر
قال هللا تبارك وتعالى َ " :وإِ ْ َقا َل َرب َ
وكامة " خليفة " تنا ليست معررة  ،رااستخالؾ تنا لننسان اىى " مىوم البشىر " ولىيم إنسىانا ب اتىه ،
بما يعنى التؤكيد اى استقاللية كل إنسان " كمسؤكليتو عن خياره " ر اتخا ما يرام حيال األمانىة قىال هللا
السد َم َاوا ِ
دال َدأ َ َب ْينَ أَن َي ْح ِم ْل َن َهدا َوأَ ْشى َي ْق َن ِم ْن َهىا
ضد َنا ْاألَ َما َن َدة ََّللالَدى َّ
تبارك وتعالى  " :إِ َّندا ََّللا َر ْ
ج َب ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ َوا ْل ِ
ان َ اُوما س َجهُواس {ٕ " }5األمػزاب  .. ،وأكىد هللا ىف وجىل "مريػة الخيػار " تاىك رى
نسانُ إِ َّن ُه َك َ
َو َح َملَ َها ْ ِ
اْل َ
ت َوي ُْىإمِن ِب ّ
دي َر َمىنْ َي ْكيُىرْ ِب َّ
الر ْ
ىاَِ َر َقى ِد
الطىا ُؼو ِ
شد ُد مِدنَ ا ْل َ ِّ
ين َقد َّت َب َّينَ ُّ
قوله تبارك وتعالى  " :الَ إِ ْك َرا َل ِي الدِّ ِ
ِخا َم لَ َها َو ّ
ىل
ْس َك بِ ْالعُرْ َو ِة ْالوُ ْث َق َى اَ اني َ
اسْ َتم َ
هللا ُ َسمِي ق َ اِي قم { " }ٕ٘ٙالبقػرة  ،ورىى قولىه تبىارك وتعىالى " َوقُ ِ
شداَ َ ْل ُيد ْدنمِن َو َمدن َ
ىا مِىن رَّ ِّب ُكى ْم َ َمدن َ
ْال َح ُّ
شداَ َ ْل َي ْكفُ ْدر  " }ٕ8{..الكيػو  ،رىىان كىان لىك رى أمىر الىىدين
والعبودية لاخالا تبارك وتعالى رما بالنا بؤمور المعيف والمعامالت تاك الت تستوجا العدل.
قال رسول هللا خاى هللا ايه وسام  " :ولكم راع كولكم مسئوؿ عن رعيتو  ،اإلماـ راع كمسئوؿ عن رعيتو ،
 ، ....كولكم راع كمسئوؿ عن رعيتو " خدا رسول هللا خاى هللا ايه وسام (ح;).
وتطبيا مبدأ " الالمروزية " ر نهج الخحابة رضوان هللا ف وجل نهم يمكىن ااسىتدال ايىه رى :
( " قصة إمارة عمر بن الخطاب " رضي اهلل عنو لػ " عمير بن سعد " على ممص " وما تضمنته من " تفوي
وامل لعميػر مػن قبػل أميػر المػؤمنين بكافػة الصػالميات التػي تتطلبيػا كاليتػو لألمػارة دكف الرجػوع للمدينػة فيمػا
يتخذه من قرارات " ..بيد إن لك ا يمن من المسالة الدورية  .. )..راج (س. )8
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أكال  :العدالة في توزي الموارد  ..من خالؿ :
أ  -التقييم كالتقويم الموضوعي لعناصر كالبنية التحتية كالخدمات على وافة المستويات .
ب  -تفعيل الدكر االستثمارم اليادؼ لكافة المنايق جغرافيا .
ت  -تامين صيغ الدعم المالي ضد صور البيركقرايية كقيود التنفيذ كالتطور .

ث  -تدعيم القيم االجتماعية كاليياول التنظيمية العادلة إزاء الرؤل االيلابية المتوقعة الستمراريتيا .
ثانيا  :العػدالة في منك السلطات  ..من خالؿ :
أ  -المساكاة بين اللنسين فيما يتعلق بفرص اتخاذ كدعم القرار كوذا توزي الموارد كالخدمات .
ب  -استحداث قوانين تنظم مرية ممارسة الحقوؽ في سياؽ ما يتوافر للسلطات المحلية من معلومات .
ت  -تدعيم التعليم كالثقػافة الديموقرايية .
ث  -تفعيل الدكر االقتصادم االستثمارم للسلطات التشريعية كالمؤسسات االجتماعية كالقطاعات هير الرسمية
.
" العدل " اسم من أسما هللا ف وجل الحسنى  ،وقد أرسىام هللا ىف وجىل مبىدأ وأساسىا تشىريعيا رى حيىاة
اإلنسان قال هللا تبارك وتعالى  " :إِنَّ ّ َ ْ
دن ا ْل َف ْح َ
شداَ
ان َوإِي َتا ِ ْالقُرْ َبى َو َي ْن َهدى ََّللا ِ
اإلحْ َس ِ
ْ َيأ ُم ُر ِبا ْل َعدْ ِل َو ِ
ُون {ٓ " }8النحل  ،وقال هللا تبارك وتعالى َ " :رؤَخْ اِحُوا َب ْي َن ُه َمىا ِبا ْل َعددْ ِل
َوا ْل ُمن َك ِر َوا ْل َب ْ يِ َي ِع ُ ُك ْم لَ َعاَّ ُك ْم َت َ َّكر َ
ْ ُي ِ
ح ُّ ا ْل ُم ْقسِ فِ ينَ { " }8الحلرات .
َوأَ ْقسِ ُفوا إِنَّ َّ َ
كمػث رسػوؿ اهلل عليػػو الصػالة كالسػػالـ علػى أىميػػة " الع ػػدؿ " فعػن أبػػى ىريػرة رضػػي اهلل عنػو عػػن النبػي صػػلى اهلل
عليو كسلم قػػاؿ " سػبعة يظليػم اهلل فػي لػو يػوـ ال ػل اال لػو  :إمػاـ عػادؿ  ،كشػاب نشػا فػي عبػادة اهلل تعػالى ".. ،
متفق عليو (رياض الصالحين  ،باب الوالي العادؿ  ،ص .. )9?:راج (س@) .
وورد ىن ميىر بىن سىعد رضى

وكىان واليىا لحمىص آنى اك

كثيق  ،فحا ل اإلسالـ العدؿ كبابو الحق  ،فػغذا نق

قولىه  " :اال ! إف اإلسػالـ مػا ل منيػ كبػاب

الحا ل كمطم البػاب اسػتفتك اإلسػالـ  ،فػػال يػزاؿ اإلسػالـ منيعػا مػا

اشػػتد السػػلطاف كلػػيس شػػدة السػػلطاف قػػتال بالسػػيو كال ضػػربا بالسػػوط كلكػػن قضػػاء بػػالحق كأخػػذا بالعػػدؿ " ..راج ػ
(ص<).
كفى شػ ػاف " المػ ػراة "
كمقوؽ " المسػ ػ ػاكاة " :
اقر اهلل عز كجل المساكاة بين الرجل كالمرأة " فيما يتعلق بالحقوؽ كالواجبات " في خطابو لكلييما قػػاؿ اهلل تبػارؾ
صدا ِد َقا ِ
ت َوا ْل َقدانِتِينَ َوا ْل َقانِ َتدا ِ
ت َوا ْل ُم ْن ِمنِينَ َوا ْل ُم ْن ِم َندا ِ
كتعػالى  " :إِنَّ ا ْل ُم ْسلِمِينَ َوا ْل ُم ْسلِ َما ِ
ت
الصدا ِدقِينَ َوال َّ
ت َو َّ
الصدددا ِِ َما ِ
صددددِّ َقا ِ
ددعا ِ
دداب َرا ِ
ت
الصددا ِِمِينَ َو َّ
ت َو َّ
صدددِّ قِينَ َوا ْل ُم َت َ
ت َوا ْل ُم َت َ
ت َوا ْل َخاشِ دددعِينَ َوا ْل َخاشِ َ
دداب ِرينَ َو َّ
َو َّ
الص ِ
الص ِ
َّ
َّ
َ
َ
ْ َكثِيرا َو َّ
ت َو َّ
الَاك َِرا ِ
وج ُه ْم َوا ْل َحا َِظا ِ
ت أ ََّللادَّ ْ ُ لَ ُهم َّم ْ ف َِدر َوأ ْجدرا ََّللاظِ يمدا {}53
َوا ْل َحا ِظِ ينَ ُ ُر َ
الَاك ِِرينَ َ
" األمزاب .
كأود ذلك أيضا قولو تبارؾ كتعالى َ " :و ْالم َ
ُطاَّ َق ُ
ح ُّل لَهُنَّ أَن َي ْكى ُتم َْن َمىا
ات َي َت َربَّخْ َن ِبؤَنيُسِ ِهنَّ َثالَ َث َة قُر َُو ٍ َواَ َي ِ
َخاَ َا ّ
ِىك إِنْ أَ َرا ُدواْ إِخْ ىالَحا س
اَ َو ْال َي ْو ِم اآلخ ِِر َو ُبعُىولَ ُتهُنَّ أَ َح ُّ
ىا ِب َىر ِّدتِنَّ رِى َ ل َ
هللا ُ رِ أَرْ َحام ِِهنَّ إِن ُكنَّ ي ُْإمِنَّ ِب ّ ِ
دَر َج قة َو ّ
هللا ُ َ ِفي قف َح ُكي قم { " }ٕٕ5البقرة .
ال َ اَي ِْهنَّ َ
َولَ ُهنَّ ِم ْثل ُ الَّ َِ ََّللالَ ْي ِهنَّ ِبا ْل َم ْع ُروفِ َولِارِّ َج ِ
كقػػد أكصػػى رسػػولو صػػلى اهلل عليػػو بالنسػػاء خيػػرا فػػي قولػػو  " :استوصػػوا بالنسػػاء خيػػرا  ،ف ػػاف المػػرأة خلقػػت مػػن ..
فػاستوصػػوا بالنسػػاء " متيىىا ايىىه (ريػػاض الصػػالحين  ،بػػاب الوصػػية بالنسػػاء  ،ص> .. )8:راج ػ (ح .. )81كأيضػػا ق ػػاؿ

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  " :أومل المؤمنين إيمانا أمسنيم خلقػا كخياروم خياروم لنسا يم "  ،روام الترمفى
وقال  :حديث حسن خحيِ (رياض الصالحين  ،باب الوصية بالنساء  ،ص.. )8;1راج (ح. )88
 ،وذلك قػاؿ صلى اهلل عليو كسلم  ... " :إنما النساء شقػا ق الرجاؿ " صدؽ صلى اهلل عليو كسلم ( ،سنن أبى داكد
 ،باب الطيارة  ،مديث رقم ; .. )91راج (ح;. )8
وشىىراكة المىىراة لارجىىل " فيمػػا ليػػا مػػن مقػػوؽ كمػػا يترت ػ علييػػا مػػن كاجبػػات " أمىىرا ا جىىدال ريىىه ر ى رإيىىة
التشري رقد كانت " البيعػة فػي اإلسػالـ " لانسىا مثامىا كانىت لارجىال قىال هللا تبىارك وتعىالى َ " :يىا أَ ُّي َهىا
ال َّن ِب ُّ إِ َ ا َجا َك ْالم ُْإ ِم َن ُ
ِين َو َا َي ْقى ُت ْا َن أَ ْو َادَ تُىنَّ
ىاَ َشى ْي ا س َو َا َيسْ ِىر ْق َن َو َا َي ْىفن َ
اي ْع َن َ َ اَى أَن َّا ُي ْش ِىر ْك َن ِب َّ ِ
ات ُي َب ِ
هللا
َو َا َيؤْت َ
هللا إِنَّ َّ َ
داي ْع ُهنَّ َواسْ ى َت ْؽيِرْ لَهُىنَّ َّ َ
ِيهنَّ َوأَرْ ُجا ِِهنَّ َو َا َيعْ خِ ي َن َك رِ َمعْ ىرُوؾٍ َ َب ِ
ان َي ْي َت ِري َن ُه َبي َْن أَ ْيد ِ
ِين ِب ُب ْه َت ٍ
َؼيُو قر رَّ حِي قم {ٕٔ}" الممتحنة .
وورد ر شان بيعػة العقبػة الثانيػة

ىن ابىن إسىحاا قولىه  .. " :كنحػن ثالثػة كسػبعوف رجػال كمعنػا امرأتػاف مػن

نسا نا نسيبة بنت وع أـ عمارة إمدل نساء بنى مػازف بػن النلػار  ،كأسػماء ابنػة عمػرك بػن عػدل بػن نػابي إمػدل
نساء بنى سلمة كىى أـ مني " ..راج (. )98
وقد ورد ر شان مبايعة أميمة بنت رقيقىة وؼيرتىا لرسىول هللا خىاى هللا ايىه وسىام قىولهن  " :نبايعػك يػا
رسوؿ اهلل ! علػى  . " ..رقال خاى هللا ايه وسىام  " :فيمػا اسػتطعتن كأيقػتن "  .رقانىا  " :اهلل كرسػولو ارمػم بنػا
مػن أنفسػػنا  .ىلػػم نبايعػػك يػػا رسػػوؿ اهلل ! "  ،رقىىال  " :انػػى ال أصػػافك النسػػاء  ،إنمػػا قػػولي لما ػػة امػػرأة وقػػولي المػػرأة
كامدة " ..راج (ح. )99
بل إن را اية مشاركة المراة ر األحداث الهامة أمرا قىد سىجاه التىاريال ااسىالمى  ..رقىد ورد ىن الربيى
بنىت معىىو رضى هللا نهىىا قولهىا  " :ونػػا نغػػزك مػ النبػي صػػلى اهلل عليػو كسػػلم فنسػقى القػػوـ كنخػدميم كنػػرد
القتلى كاللرمى إلى المدينة " ..راج (ص=) .
وك ا ن أم طية األنخارية رض هللا نها قولها  " :هزكت م رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سب هػزكات
اخلفيم في رماليم  ،كأصن ليم الطعاـ  ،كأداكل اللرمى  ،كأقوـ على الزمني " جم فمين  ،وتىو المخىاا
بالفمانة .. ،راج (ص>) .
وقىد ورد رى شىان قتػاؿ أـ عمػارة نسىيبة بنىت كعىا رضى هللا نهمىا

ب حىدى الؽىفوات

قىول مىر بىن

الخطاا رض هللا نه  .." :سمعت رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم يقػوؿ  :مػا التفػت يمينػا كال شػماال اال كأنػا أرىػا
تقػاتل دكني " .. ،راج (ح. )9:
وأيضا ..ن مهىاجر  " :أف أسػماء بنػت يزيػد بػن السػكن بنػت عػم معػاذ ابػن جبػل رضػي اهلل عنيمػا قتلػت يػوـ
اليرموؾ تسعة من الركـ بعمود فسطاط " .. ،راج (ص?) .

;  -الكفػ ػ ػ ػ ػػاءة

: Efficiency

أكال  :الفػاعلية في إدارة كتوزي الخدمات :
أ  -تفعيل الدكر االدارل للقيادات كمتخذم القرار .
ب  -تحديد الصيغ المثلي للوصوؿ إلى األىداؼ المرجوة " المحددة " .

ثانيا  :فػاعلية االستثمارات في البنية التحتية :

أ  -توزي قػاعدة المشاروة في كض االستراتيليات اليادفة إلى تلبية امتياجات وافة فئات الملتم .
ب  -تفعيل دكر القطاع الخاص كالملتم المدني في تنفيذ كتنظيم الخدمات العامة .
" الكفػػاءة " باعػث " لإلتقػػاف " أساسػيا  " :األمانػة " ك" القصػػد " ك " العلػم "  ..كفػى تقريػر " دال ػل الكف ػػاءة "
كعلى لساف سيدنا يوسو قػاؿ اهلل تبارؾ كتعػالى  " :قػاؿ اجعلني على خزا ن األرض انى مفػي علػيم " يوسػو .. ،
اس َتأْ َج ْرتَ ا ْل َق ِو ُّ ْاألَمِينُ { " }ٕٙالقصص .
كأيضا قػاؿ اهلل تبارؾ كتعالى  .. " :إِنَّ َخ ْي َر َم ِن ْ
ورى الحث اى مبدأ " اإلتقػاف " قال رسول هللا خاى هللا ايه وسام  " :إف اهلل أمػر إذا عمػل أمػدوم عمػال
إف يتقنو " ..راج ح () .
و ات المعان يمكن استقرا ها ر قخة إمارة " عمر بن الخطػاب " رضى هللا نىه لى " عميػر بػن سػعد "
اى حمص وما استتبعها من " مركر عاـ وامل عليو دكف أف يصل إلى المدينة منو خراج  ، ..بػل كلػم يبلػغ
أمير المؤمنين رضي اهلل عنو منو وتاب  ، " ..رنادى " عمػر " رض هللا نه رى كاتبىه أن  " :اوتػ إلػى
عمير ليأتي إلينا "  ، ..كجاء عميػر " ومػا كرد بالسػيرة " متػرجال  ،فقػػاؿ عمػر  " :أجئػت ماشػيا  " !! ..رد عميػر " :
نعم  ، " ..ساؿ عمر  " :أكلم تلد من يعطيك دابة تروبيا  ، " ..قػاؿ عمير  " :إنيم لم يفعلوا  ..كاني لم أسأليم ،..
"  ،ساؿ عمر  " :فماذا عملت فيما عيدنا إليك بو (يعنى األمارة)  ، " ..رد عمير  " :أتيت البلد الذم بعثتني
إليو  ،فلمعت صلحاء أىلو  ،ككليتيم جباية فيئيم كأمواليم  ،متى إذا جمعوىا كضعتيا في مواضعيا  ..كلو بقى
لك منيا شر ألتيتك بو  ، " !!..ساؿ عمر  " :فما جئتني بشر  ، " ..رد عمير  " :ال  ، "..فصاح عمر منبيرا بعمير
 :جددكا لعمير عيدا  ، " ..فػأجابو عمير في استغناء  " :تلك أياـ قد خلت  ..ال عملت لك  ،كال ألمد من بعدؾ
 " !!..راج (س( ..)8رجاؿ موؿ الرسوؿ  ،خالد محمد خالد ،ص =. );1? -;1

<  " -الشفػافية كالمسئولية التفسيرية : Transparency and Accountability " ..
كترتبل بثالث جوان أساسية  ..األكؿ يتعلق بحيثيات باتخاذ القرار  ،كالثاني يتعلػق بحريػة الحصػوؿ علػى المعلومػة ،
كالثالث يتضمن تقرير مثل أخالقية عليا كووادر إدارية محترفة .

أكال  :في دعم اتخاذ القرار :

أ  -مشاروة وافة المعنيين في السياسات التخطيطية كالميزانيات المرتبطة بو .
ب  -عقد لقػاءات مشورة مرة كمفتومة للمواينين تستيدؼ تقييم تلك الميزانيات .
ت  -عمل تدابير عامة كاضحة كدقيقة تستيدؼ مرية فحص التقػارير السنوية .
ثانيا  :في مرية الوصوؿ إلى المعلومات من خالؿ تشلي المناقشات الحرة المفتومة محدد ة التوقيتات لمناقشة
شئوف المدينة عبر كسا ل اإلعالـ .

ثالثا  :في تقرير مثل أخالقية عليا كووادر إدارية محترفة من خالؿ ملموعة من المبادئ :
أ  -تقرير أىمية اللان االخالقى في ممارسات ذكل االختصاص كخاصة في نطاؽ تقديميم للخدمات العامة
.
ب  -تقوي

كإزالة اإلدارات كاإلج راءات الباعثة على الفساد .

ت  -تأسيس كتعميم قواعد إدارية سلووية للمو فين العموميين .
ث  -اسػػتحداث تقنيػػات اتصػػاؿ عامػػة مثػػل محقػػق للشػػكاكل الدكريػػة للمػػواينين ضػػد مػػو في الحكومػػة ،
كإجراءات المطال كاإلجراءات القضا ية العامة .
فػأمػػا  " :دعػػم اتخػػاذ الق ػرار بمشػػاروة وافػػة المعنيػػين  ،كمريػػة تقيػػيميم للميزانيػػات  ،كوػػذا تقريػػر مقيػػم فػػي
الفحص الدكرم لتقػارير األداء في  :أكال " ك " :مرية الوصوؿ إلى المعلومات من خػالؿ تشػلي المناقشػات الحػرة ..
في ثانيا "  ..فيستيدفػا فػاعلية كمصداقية األداء  ..كتقريرىا والتالي :
ورد ن رسول هللا خىاى هللا ايىه وسىام قولىه  " :مػامن عبػد يسػترعيو اهلل رعيػة يمػوت يػوـ يمػوت كىػو هػاش
لرعيتػو اال مػػرـ اهلل عليػػو اللنػة " متيىىا ايىىه  ،ورىىى روايىىة  " :فػلػػم يحطيػػا بنصػحو لػػم يلػػد را حػػة اللنػة " راجى ..
(ح=.. )9
ورىىى روايىىة لمسىىام  " :مػػامن أميػػر يلػػي أمػػور المسػػلمين ثػػم ال يلتيػد ليػػم كينصػػك ليػػم اال لػػم يػػدخل معيػػم اللنػػة "
راج ( ..ح>. )9
و ن ا شة رضى هللا نهىا قالىت  " :سػمعت رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم يقػوؿ فػي بيتػي ىػذا  :الليػم مػن
كلى من أمر أمتي شيئا فشق علييم فػاشقق عليو  ،كمن كلى من أمر أمتػي شػيئا فرفػق بيػم فػػأرفق بػو " راجى ..
(ح?. )9
كالتقرير الململ للبندين  " :أكال ك ثانيا "  ..في ىدل الصحابة ػ رضواف اهلل عػز كجػل علػييم ػ يمكػن اسػتقرا و فػي
قصة " كالية عمر بن الخطاب لعمير (..س " )8وما تضمنته من " مركر عاـ وامل علي األخير دكف أف يصل إلػى
المدينة منو خراج  ... ، ..أك وتاب  ، " ..رنادى " عمر " رض هللا نه ر كاتبىه أن  " :اوتػ إلػى عميػر
ليأتي إلينا "  ، ..كما استتب ذلك من سؤاؿ عمر لو  " :فماذا عملت فيما عيدنا إليك بو (يعنى األمارة) .. " ..
كأما  ..ف ػي  " :تقرير مثل أخالقية عليا كووادر إدارية محترفة  .. "..في " ثالثا " فتقريرىا أيضا والتالي :
ري شان  " :تقري ر كتأسيس تلك المثل ململػو "  ..قىال هللا تبىارك وتعىالى َ " :و ْلى َت ُكن مِّىن ُك ْم أُم ق
َّىة َيددْ َُّللاونَ إِلَدى
ُىون {ٗٓٔ} " اؿ عمػراف  ، ..وأيضىا
ِك تُى ُم ْال ُم ْياِح َ
دن ا ْل ُمن َكدر ِِ َوأ ُ ْولَى َ
ا ْل َخ ْي ِر َو َيأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُروفِ َو َي ْن َه ْونَ ََّللا ِ
ىون َو ْالم ُْإ ِم َن ُ
دن
قال هللا تبارك وتعالى َ " :و ْالم ُْإ ِم ُن َ
ىات َبعْ ضُى ُه ْم أَ ْولِ َيىا َبعْ ى ٍ َيدأْ ُم ُرونَ بِدا ْل َم ْع ُروفِ َو َي ْن َه ْدونَ ََّللا ِ
هللا ُ إِنَّ ّ
ِك َسى َيرْ َح ُم ُه ُم ّ
ىون ّ
ىون َّ
هللاَ َ ِفيى قف َح ِكىي قم
ىون ال َّ
هللاَ َو َر ُسىىولَ ُه أ ُ ْولَى َ
الف َكىىا َة َويُطِ ي ُعى َ
خىالَ َة َوي ُْإ ُت َ
ا ْل ُمن َك ِدر َو ُيقِي ُمى َ
{ٔ " }5التوبة .

ورى شان  " :تقوي

كإزالة اإلدارات  ..الباعثة على الفسػاد " ورد ن النب خاى هللا ايه وسام قوله " :

مثل القػا م في مدكد اهلل كالواق فييا ومثل قوـ استيموا على سفينة فصار بعضيم أعالىا كبعضػيم أسػفػليا فكػاف
الذين في أسفػليا إذا استقوا من الماء مركا على من فوقيم فقػػالوا لػو أنػا خرقنػا فػي نصػيبنا خرقػػا كلػم نػؤذ مػن
فوقنا فػاف ترووىم كما أردكا ىلكوا جميعا كاف اخذكا على أيدييم نلوا كنلوا جميعا " ( ،القا م ر حدود هللا
تعالى ) معنام  :المنكر لها القا م ر درعها وإفالتها  ،والمراد بالحدود ما نهىى هللا نىه (اسىتهموا) اقتر ىوا
 .. ،راج (ح?.. )8
ك أيضا فػاف تقرير وال اللػانبين ( .. " : )9( ، )8االخالقى في ممارسة  " ...ك " تقوي

اإلدارات كاإلجراءات " ...

يمكن استقراءه في  " :عزؿ عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو لمعاكية عن كالية الشاـ إزاء ما تضمنتو فترة كاليتو من
مخالفػات "  ..راج (س. ):
كأما مبدأ  " :تأسيس كتعميم قواعد إدارية سلووية  " ..فيمكن استقراءه في مادثة استعماؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم لعامال على عمل عاـ  ،فلاءه العامل بعد أف فرغ من عملو  ،فقػاؿ " يا رسوؿ اهلل ىذا لكم كىذا لي " ،
فقػاؿ صلى اهلل عليو كسلم لو  " :أفػال قعدت في بيت أبيك كأمك فنظرت أييدل لك أـ ال  " ...صدؽ رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم ..راج (ح>) .
وأيضىا رى مادثػة كاليػػة سػعيد بػن عػامر علػى ممػػص نجىد أن مىر بىىن الخطىاا رضى هللا نىىه يضى تقريىىر
لمبدأ " مق الرعية في مسالة الحاوم " ، " ..ر ات يوم ورى أ قاا تولية مر بن الخطاا رض هللا نىه
لسعيد بىن ىامر اىى حمىص وأميىر المىإمنين مىر يىفور " حمخىا " سىال أتاهىا رى جمى حاشىد  :مىا
تقولىىون ر ى سىىعيد ..؟؟ رتقىىدم الىىبع يشىىكون منىىه  ، ..رطاىىا مىىنهم مىىر رض ى هللا نىىه تحديىىد نقىىط
الشكاوى  ،رتقدم ممثل الفمرة الشاكية وقال  :نشكو منو أربعا  " ..ال يخرج إلينا متى يتعالى النيػار  ، " ..ك " ال
يلي أمدا بليل  ، " ..ك " لو في الشير يوماف ال يخرج فييما إلينا  .. ، ..كأخرل ال ميلة لو قييا  ..كىى انو تأخذه
الغشية  ..بين الحين كالحين "  ..مينئذ دعا عمر رضي اهلل عنو سعيد للدفػاع عن نفسو  .. " .. ،راج (س. ) :
كأما مبدأ  " :استحداث تقنيات  ....محقق للشكاكل الدكرية للمواينين ضد مو في الحكومة  .... ،كاإلجراءات
القضػػا ية .. " ..فػػيمكن اسػػتقرا و فيمػػا تضػػمنتو الػػنظم اإلداريػػة كالتشػػريعية للدكلػػة اإلسػػالمية ميػػث وانػػت ردكد
أفعػاؿ األفػراد ػ تلػاه بعضػيم الػبع

مػن جانػ كتلػاه بيئػتيم العمرانيػة مػن جانػ أخػر ػ تسػلل كتراجػ كتقػنن مػن

خالؿ ك يفتين أساسيتين:
 .8القضػ ػاء كمثلتو ك يفة " القػاضي "  ..راج (ـ. )8
 .9الحسبة كجسدتيا ك يفة " المحتس " ..راج (ـ. ):
ذلك أف آراء كأمكاـ الفقياء في الوقػا التي وانت ترف إلييم من قبل أفراد الملتم وانت قد شكلت
الدعامات كالمثل التي تنطوم علييا مدكد التنمية العمرانية للمدينة اإلسالمية في سياؽ ارتبل بالقيم كاألعراؼ
االجتماعية المستمدة من ضوابل الشريعة كامتياجات الفرد (صالك بن على اليزلوؿ  ،المدينة العربية كالتشري ..
).

وتقرير مبدأ " المسا لة " تضمنتو مادثة استعماؿ  " :خالد بن الوليد " لسيفو كإراقتو للدـ ػ فػي بعػث بعثػو إيػاه
رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ػ بػػالرهم مػػن بعثػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم " لخالػػد " داعيػػا ال مق ػػاتال  ،كمػػا صػػام تلػػك
الحادثة من تصدل امػد جنػوده " سػالم مػولى أبػى مذيفػة " لػو  ،كتقريػر رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم لفعػل "
سالم "  ..في تساؤلو عندما بلغو صني "خالػد " قػػا ال  " :ىػل أنكػر عليػو امػد "  ،كسػكن هضػبو صػلى اهلل عليػو كسػلم
مين قػالوا لو  " :نعم  ..راجعو سالم كعارضو "  ..راج (ص;) ..
أيضا يمكن استقرا

ات المبدأ ر قخة واية "سعيد بن عامر" لحمص وما تضمنته من ر

بن الخطاب " رض هللا نه ايه الواية وما استتب

" عمر

لك من ا ت ارم بقوله  " :التفتنى يا أمير المؤمنين

"  ،رخاح به مر رض هللا نه  " :كاهلل ال ادعك  ..أتضعوف أمانتكم كخالفتكم في عنقي  ..ثم تتروونني
" ..؟؟ !! رقبل سعيد الواية  ..بيد أن حمص ايام كانت توخىؾ بؤنهىا " الكورىة الثانيىة " لتمثاهىا بالكورىة
ر كثرة تمرد أتاها واختالرهم اى واتهم  ،ر ات يوم  ،وأمير المإمنين مر بن الخطىاا يىفور حمخىا
" ساؿ أىليا في جم ماشد  :ما تقولوف في سعيد  " ..رتقدم البع يشكون منه  ..رطاا منهم مر رض
هللا نىه تحديػد نقػل الشػكاكل  ،رتقىدم ممثىل الفمىرة الشىاكية وقىال  :نشػكو منػو أربعػا  " ..ال يخػرج إلينػا متػى
يتعالى النيار  ، " ..ك" ال يلي أمدا بليل  ، " ..ك" لو في الشػير يومػاف ال يخػرج فييمػا إلينػا كال نػراه "  .. ،ك" أخػرل
ال ميلة لو قييا كلكنيا تضايقنا  ،كىى انو تأخذه الغشية ػ أم اإلهماء ػ بين الحين كالحين "  ..مينئذ دعا عمػر رضػي
اهلل عنو " سعيد " للدفػاع عن نفسو  ،فقػاؿ سعيد  :أما قوليم أنى  .. " ...راج (ص.. ):

=  -األمن كالم ػػواينة : Security, Civic Engagement & Citizenship
كتتضمن المبادئ التالية :
أكال  :التامين كالتنظيم المنيلي الشتراؾ المساىمين كالمعنيين في إدارة كتنفيذ الخطل البيئية .
ثانيا  :مسن االستعداد للكوارث من خالؿ تعزيز اللان المعرفي لدل المعنيين إزاء مخاير الكوارث الطبيعية
كتلك الناجمة عن السلوؾ البشرل .
ثالثا  :تفعيل دكر مشاروة القيادات كالمساىمين في العمل كالمسئولية من خالؿ :
أ  -تعزيػز قػػيم التكافػػل المػػدني بػين المعنيػػين كالمسػاىمين فػػي سػياؽ منػػاخ ثقػػافي يكف ػػل امتػراـ كقبػػوؿ
امتماالت الخالؼ في الرال .
ب  -تعزيز بواعث المسؤكلية بين المواينين .
ت  -تطػػوير صػػيغ المشػػاروة الفكريػػة كالتالقػػي الحػػوارم بػػين المػػواينين مػػن خػػالؿ جلسػػات اسػػتماع عامػػة
كاجتماعات البلديات كمنتديات المواينين تلاه المشكالت كالسياسات العامة .
ث  -تعزيز أىمية االستفتاءات الشعبية المتعلقة بخيارات تطوير المدينة .
ج  -تعزيز أىمية كضماف التوافق (عدـ التضارب) بين تلك الممارسات .
رابعا  :فيما يتعلق بالبناء الثقػافي للملتم  ..ينبغي تقرير أىمية :
أكال  :تعزيز دكرا لسلطات التشريعية في التأىيل الديمقرايي للمي فئات الملتم .
ثانيا  :تمكين تلك السلطات من مماية الحقوؽ الديمقرايية للمي المواينين .

ثالثا  :تعزيز الحضور الفعاؿ للمرأة في تلك الممارسات .
خامسا  :تقرير أىمية استيفػاء الحقوؽ  ..من خالؿ المبادئ التالية :
أ  -تفعيل دكر اللماعات الميمشة في المشاروة االيلابية .
ب  -استحداث إجراءات لتنفيذ المطال الشعبية .
ت  -تعزيز سلطات الملتم المدني تلاه فػاعلية المشاروة .
ث  -التفعيل الكامل لدكر المواينين كإسياماتيم في الحياة المدنية .
ج  -إقرار المساكاة بين اللنسين تلاه إسياماتيم في الحياة المدنية .
ا ّ
هللا ُ َمى َثالس َقرْ َي سىة َكا َنى ْ
ىت آ ِم َنددة ُّم ْف َمِِ َّندة َيأْتِي َهددا ِر ْعقُ َهددا
ضى َىر َ
رى شىىان " األمػن " قىىال هللا تبىىارك وتعىالى َ " :و َ
هللا َرؤ َ َ ا َق َها ّ
ان َر َك َي َر ْ
ُون {ٕٔٔ} " النحػل
وع َوا ْل َخ ْوفِ ِب َما َكا ُنو ْا َيخْ ى َنع َ
ت ِبؤ َ ْنع ُِم ّ ِ
هللا ُ لِ َب َ
َر َغدا مِّن ُك ِّل َم َك ٍ
اس ا ْل ُج ِ
 ،ورى اآلية تقرير لكون األمن " باعث " لاطمؤنينة و" نتاج " استييا مقدرات العيف .

وقد ر

" لألمن " ر حديث أبى نضرة ن رسول هللا خاى هللا ايه وسام ر خطبته ر وسىط أيىام

التشريا بقوله  ، .." :ثم قال  " :ال يوـ ىذا "  ،قالوا " يوـ مراـ "  ،ثىم قىال  " :ال شػير ىػذا ؟ " ،
قالوا  " :شهر حرام "  ،ثم قال  " :أم بلد ىذا "  ،قالوا  " :بلد مراـ "  ،قال  " :فػاف اهلل قد مرـ بينكم
دماءوم كأموالكم قال  :وا أدرى " ك أعراضكم " أم ا وحرمة يومكم ىذا في شيروم ىذا في بلدوم
ىػػذا  ،أبلغػػت  ، " ..ق ػػالوا  " :بلػػغ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم "  ،قىىال  " :ليبلػػغ الشػػاىد الغا ػ

" خىىدا

خاى هللا ايه وسام  ..،راج (ح. ):9
كفي  " ..تفعيل دكر اللماعات الميمشة  ، " ..ك"  ..لتنفيذ المطال الشعبية"  ،ك" تعزيز سلطات الملتم المػدني
 ، " ..ك " تفعيل دكر المواينين  " ..نلد انو :
ورد ن رسول هللا خاى هللا ايه وسام قوله  " :من رأل منكم منكرا فػليغيره بيده فػاف لم يستط فبلسانو
فػاف لم يستط فبقػلبو كذلك اضعو اإليماف " خدا خاى هللا ايه وسام  ..،راج (ح<.. )8
وقد ورد ن النب خاى هللا ايه وسام حينما س ل  " :أم اللياد أفضل  .. " ..قولو صلى اهلل عليو كسػلم :
" ولمة مق عند سلطاف جا ر "  ..راج (ح> ،8ح?. )8
وورد رى نىىص " بيعػػة الصػػحابة " لرسىىول هللا خىىاى هللا ايىىه وسىىام  .. " :السػػم كالطاعػػة فػػي العسػػر كاليسػػر
كالمنشل كالمكره كعلى أثره علينا كعلى إف ال ننازع األمر أىلو  ،اال إف تركا وفرا بوامػا عنػدوم مػن اهلل تعػالى فيػو
برىاف كعلى إف نقوؿ بالحق أينما ونا ال نخاؼ في اهلل لومة ال م "  ..راج (ح=. )8
كأما عن  " :تعزيز الحضور الفعاؿ للمرأة  " ..كوذا  " :إقػرار المسػاكاة بػين اللنسػين  ..فػي الحيػاة المدنيػة " ..
راجىىى  .. :رىىى ضىىىمانات اإلدارة الحضىىىرية  -: " .الع ػ ػػدالة  .. ، " Equityثانيػػا  :الع ػػدالة فػػي مػػنك
السلطات  ..النقطة ( :ج) .

ف ػ ػي أمر الشورل : Civic Engagement & Citizenship
نىت َر ّ ىا س
ِنىت لَهُى ْم َولَ ْىو ُك َ
هللا ل َ
ِّىن ّ ِ
قال هللا تبارك وتعالى مخاطبا رسوله خاى هللا ايىه وسىام َ " :ر ِب َمىا َرحْ َمى ٍة م َ
ا اَن َيضُّواْ مِنْ َح ْول َِك َرا ْ ؾُ َ ْن ُه ْم َواسْ َت ْؽيِرْ لَ ُه ْم َو َ
او ْر ُه ْم ِي األَ ْم ِر َر ِ َ ا َ َفم َ
هللا
َؼاِي َ ْال َق ْا ِ
ْت َر َت َو َّكى ْل َ اَىى ّ ِ
ش ِ
ِين اسْ ى َت َجابُوا ل َِىرب ِِّه ْم َوأَ َقىامُوا
ِين { " }ٔ٘8اؿ عمػراف  ، ..وقىال هللا تبىارك وتعىالى َ " :والَّى َ
هللا ُيحِاُّ ْال ُم َت َىو ِّكا َ
إِنَّ ّ َ
الخ ََّال َة َوأَ ْم ُر ُه ْم ُ
ون { "}ٖ5الشورل .
ورى َب ْي َن ُه ْم َو ِممَّا َر َف ْق َنا ُت ْم يُنيِقُ َ
ش َ
كقد كرد أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قد شػاكر أصػحابو " فػي أوثػر مػن موضػ " إبػاف الخػركج للقيػا عيػر أبػى
سفياف " الستعادة مقوؽ المسلمين المسلوبة " قبيل هزكة بدر فعػن أبػى أيػوب االنصػارل رضػي اهلل عنػو قػػاؿ " :
قػاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ػ كنحن بالمدينة ػ  :أنى أخبرت عػن عيػر أبػى سػفياف أنيػا مقبلػة "  ...فيػل لكػم
أف نخرج قبل ىذه العير لعل اهلل يغنمنا ىا فقػلنا  :نعم  .فخرج كخرجنا  .فػلمػا سػرنا يومػا أك يػومين قػػاؿ لنػا  :مػا
تركف في القوـ فػغنيم قد اخبركا بمخرجكم فقػلنا  :ال  ،كاهلل ! مالنا ياقة بقتاؿ القوـ  ،كلكنا أردنا العير  .ثم قػاؿ
 :ما تركف في قتاؿ القوـ فقػلنا مثل ذلك .فقػاـ المقداد بن عمرك رضي اهلل عنو فقػاؿ  :إذا ال نقوؿ ( " ..ح<) .
و ند اإلمام احمد أيضا من حديث انم رض هللا نىه  " :أف رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم شػاكر مػين بلغػو
إقباؿ أبى سفياف  .قػاؿ  :فتكلم أبو بكر  ، ..ثم تكلم عمػر  ، ...فقػػاؿ سػعد بػن عبػادة رضػي اهلل عنػو  :إيانػا يريػد
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،كالذم نفسي بيده ! لو أمرتنا أف نخيضيا البحار " يعنى اإلبل " ال خضناىا  ،كلو
أمرتنا أف نضرب أوبادىػا إلػى بػرؾ الغمػاد لفعلنػا فنػدب رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم النػاس  .. " ...راجػ
(ح=) .
وقد ورد ر شان الموق ال اختارم رسول هللا خاى هللا ايه وسام لجيف المسامين بؽفوة بدر بدايىة
أن الحباا بن المن ر قال ريه  " :يا رسوؿ اهلل أرأيػت ىػذا المنػزؿ أمنػزال انزلكػو اهلل لػيس لنػا إف نتقدمػو كالنتػاخر
عنو  .أـ ىو الرال كالحرب كالمكيدة ؟ "  ،قال  " :بػل ىو الػرائ كالحػرب كالمكيػدة "  .قىال  " :يػا رسػوؿ اهلل
فػاف ى ذا لػيس بمنػزؿ فػػام

بالنػاس متػى نػأتي أدنػى مػاء مػن القػوـ فننزلػو ثػم نغػور مػا كراءه مػن القػلػ ثػم نبنػى

عليػػو موضػػا فنملػػؤه مػػاء ثػػم نقػاتػػل القػػوـ فنشػػرب كال يشػػربوف "  .رقىىال رسىىول هللا خىىاى هللا ايىىه وسىىام  " :لقػػد
أشرت بالرأم "  ..راج (ح<. )9
وأيضا ورد ر شان ؼفوة الخنىدا قػوؿ ابػن ىشػاـ  " :يقػػاؿ أف الػذم أشػار بالخنػدؽ ػ الػذم ضػربو رسػوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم الخندؽ موؿ المدينة ىو سلماف الفػارسي رضي اهلل عنو " ..راج (ح=. )9

نتا ا الورقة البحػ ػثية :
ترتبل نتاج الورقة البحثية بشقػ ػ ػ ػ ػ ػين :
األكؿ  ..ما آلت إليو نتيلة تقرير أكجو التالقي كالخالؼ بين الرؤل المعاصرة لمفػاىيم التنمية المتواصلة
كضمانات نلاميا  ،كبين ما ينا رىا في قيم التشري االسالمى .
الثاني  ..فرضتو ميثيات " الشق األكؿ " ك يرتبل بالدال ل المستقػاة مما آلت إليو الدراسة من تالقى
ملموس بين يرفي المقػارنة .

أما ف يمػا يتعلػق بالشػق األكؿ  :رسبح

ى ان هللا قىد آلىت نتىا ج الدراسىة إلىى تالقػى شػبو تػاـ لكافػة المضػامين

المتعلقػػة بالتنميػػة المتواصػػلة كوػػذا األسػػس كالضػػمانات التػػي تسػػتند علييػػا  ..بػػل يمكػػن اللػػزـ بػػاف رؤيػػة التشػػري
االس ػ ػالمى للمضامين موضوع الدراسة أدؽ تحديدا كأوثر شموال من تلك معرض التنظير في الفرضيات الفكرية
المعاصرة لذات الموضوع ..
كمػا ألػت إليػو الدراسػػة لػيس بػػاألمر الغريػ  ..رقىىد قىىال هللا تبىىارك وتعىىالى َ " :و َمىىا ِمىىن دَ آ َّبى ٍة رِى األَرْ ِ َواَ
اح ْي ِه إِاَّ أ ُ َم قم أَ ْم َثال ُ ُكم َّما َ َّر ْف َنا ِي ال ِك َتا ِ مِن َ
ُون { " }ٖ5األنعػاـ
ديٍَ ُثى َّم إِلَىى َرب ِِّهى ْم يُحْ َشىر َ
َطا ٍِر يَطِ ي ُر ِب َج َن َ
ش ْ
 ..ر تقريرم ف وجل بان كتابه الكريم ما ترك خؽيرة وا كبيىرة رى حيىاة لننسىان اا و ىر لهىا ،
سد ُ َو َنحْ ىنُ
بل وأكثىر مىن لىك رى قولىه تبىارك وتعىالى َ " :ولَ َقددْ َخلَ ْق َندا ْ ِ
س ِبد ِ َن ْف ُ
نسدانَ َو َن ْعلَد ُم َمدا ُت َو ْسد ِو ُ
اْل َ
ْىل ْال َو ِريى ِد { " }ٔٙؽ  ..،وتاىىك رسىالة لمجمىل الخاىا  ..قىال هللا تبىارك وتعىىالى  " :إِنَّ
أَ ْق َىراُ إِلَيْى ِه مِىنْ َحب ِ
َ
إِلَ َه ُك ْم لَ َوا ِ
ار ِا {٘} " الصافػات .
ح فد {ٗ} َراُّ ال َّس َم َاوا ِ
ت َو ْاألرْ ِ َو َما َب ْي َن ُه َما َو َراُّ ْال َم َش ِ
كتقريرا لذات األمر قػاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو كسػلم لعلػى ػ رضػي اهلل عنػو ػ فػي شػاف ميػاة البشػر المقبلػة  " :أال
إنيا ستكوف فتنة "  ،فقػلت ما المخرج منيػا يػا رسػوؿ اهلل "  ،قػػاؿ  " :وتػاب اهلل فيػو نبػا ماوػاف قػبلكم كخبػر مػا
بعدوم كمكم مابينكم كىو الفصل ليس باليزؿ من تروو من جبار قصمو اهلل كمن ابتغى اليدل في هيره أضلو
اهلل كىو مبل اهلل المتين كىو الذور الحكيم كىو الصراط المستقيم ىو الذم ال تزيغ بو األىواء كال تلتبس بو اال
لسنة كال يشب منو العلماء كال يخلق على وثرة الرد كالتنقضى علا بو ىو الذم لم تنتو اللن إذ سمعتو متى قػالوا :
(إِ َّنا َسمِعْ َنا قُرْ آنا س َ َجبا س {ٔ} َي ْه ِد إِ َلى الرُّ ْش ِد َرآ َم َّنا ِب ِه  )}ٕ{ ..من قػاؿ بو صدؽ كمن عمل بو اجر كمن مكم
بو عدؿ كمن دعا إليو ىدل إلى صراط مستقيم " ..راج (ح. )91

أما الشق الثاني للن ػ ػػتا ا  ..كالذم فرضتو ميثيات " الشق األكؿ " ك المرتبل بالدال ل المستقػاة مما آلت إليو
الدراسة من تالقى ملموس بين يرفي المقػارنة .
 ..فػانو اقرب إلى مقولة :

 " ..اعرؼ الحق تعرؼ أىلو كال تعرؼ الحق بأىلو " ..
ذلك إف الصحيك في مق امة ورميا اهلل عز كجل بذلك التشري إف تكوف ليا الريادة  ..بمعنى إف معطيات ذلك
التشري ليا إف تدف بقضية التنظير ػ موضوع الدراسة ػ في اتلاه معاوس يقرر فيو لمصداقية الرؤل المعاصرة ػ
تلاه ذات القضية ػ ال العكس  ..لكن الواق هير ذلك لعديد من المتغيرات بعضيا معلوـ  ..هير إف األىم في
ذلك ػ كمادمنا نفتقر إلى قوة الفعل ػ يرتبل بتب ر ة اإلسالـ الصحيك من ول نقيصة  ...فػاإلسالـ الصحيك ػ أينما واف ػ
ىو الداؿ على أىلو كليسوا ..

المراج الع ػ ػ ػػربية :
أكال  :المػ ػ ػ ػػصادر :

 " ..اعرؼ الحق تعرؼ أىلو كال تعرؼ الحق بأىلو " . .. ..

 .8السقطى  " :في آداب الحسػػبة "  ،تحقيق  :مسن الزين  ،دار الفكر الحديث  ،بيركت 8@>? ،ـ .

 .9الكتاني  " :التراتي

اإلدارية كالواليات الدينية "  ،الطبعة الثانية  ،دار الكتاا العرب  ،بيروت ،

ٔٔ85م .
 .:ابن اإلخوة (ت@>9ق ػ@8:9ـ)  " :معالم القرية في أمكاـ الحسبة "  ،تحقيا محمد شعبان وخديا احمد
المطيعى  ،القاترة  ،الهي ة المخرية العامة لاكتاا ٔ85ٙ ،م .
; .بن وثير ،الحاف الدمشقي ;>>ق  " :البداية كالنياية "  ،دقا أخوله وحققه  :احمىد أبىو ماحىم  ،اىى
نجيا طوى  ،رإاد السيد  ،مهىدى ناخىر الىدين  ،اىى بىد السىا ر  ،المجاىد الثىان  ،الجىف الثالىث
،الطبعة األولى ٔٗٓ٘ ،م ٔ85٘/م  ،دار الكتا العامية  ،بيروت  ،لبنان .
< .البييقى  ،إماـ المحدثين  ،الحاف اللليل  ،أبى بكر اممد بن الحسين بن علػى البييقػى  " :السػنن الكبػرل
=.
>.
?.
@.

"  ،الجف الثالث  ،الطبعة األولى  ،مطبعة مجام دا رة المعارؾ العثمانية ٖٔٗ5 ،م  ،القاترة .

يحػػي بػػن شػػرؼ  ،أبػػى زوريػػا  ،النػػوكم الدمشػػقي (=>= –=:8ق)  " :ريػػاض الصػػالحين "  ،الطبعىىة الثالثىىة ،
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المرفػ ػ ػ ػ ػقػات

المرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػقػات :
يعرض للمرفقػات تبػ ػاعا على نحو : ..
(ح)  ..في الح ػ ػ ػػديث ( ،ص)  ..في ىدل الصحابة ( ،ت)  ..في فكر التابعين .

(ح)  ..في الح ػ ػ ػػديث :
(ح )8اخبرنا أبىو بىد هللا الحىار حىدثنا محمىد بىن المإمىل بىن الحسىن بىن يسىى حىدثنا أبىو خىالِ حىدثنا
اليضل بن محمد الشعران حدثنا أبو خالِ حدثنا الايث ن ابن جالن ىن مىولى لعمىر بىن بىد العفيىف
ن بد هللا بن مىرو بىن العىاص ىن رسىول هللا خىاى هللا ايىه وسىام انىه قىال  " :إف ىػذا الػدين متػين
فػأكهػػل فيػػو برفػػق كال تػػبغ

إلػػى نفسػػك عبػػادة ربػػك ف ػػاف المنبػػت ال سػػفرا قطػ كال يػػرا أبقػػى  ،فػاعمػػل عمػػل امػػرئ

يظن أف لن يموت أبدا كامذر مذرا تخشى أف تموت هػدا  " .خدا رسول هللا خاى هللا ايىه وسىام (السىنن
الكبرى لابيهقى جٖ ،باا الخالة  ،ص ،ٔ8باا القخد ر العبادة والجهد ر المداومة) .
(ح)9

ن أبى إسحاا سعد بن أبى وقاص مالك بن أتيا بن بد مناؾ ابن فترة بن كالا بن كعا بىن

لإى القرش الفتر رض هللا نه قال  ..." :انك إف تذر كرثتػك أهنيػاء خيػر مػن أف تػذرىم عالػة يتكففػوف
الناس  " ..متيا ايه  (..ريا

الخالحين  ،لنمام النوو  ،حديث رقم  ، 5ص. ) ٙ

(ح ):ػ ن جابر رض هللا نه قال  " :قػاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  :ما مػن مسػلم يغػرس هرسػا إال وػاف مػا
أول منو لو صدقة كما سرؽ منو لو صدقة كال يرزؤه امد إال واف لو صدقة "  .روام مسىام (ريىا
باا ر بيان كثرة طرا الخير  ،الحديث رقم  ، ٖٔٙص ٗٗ) .

الخىالحين ،

(ح;) ػ ىىن ابىىن مىىر رضى هللا نهمىىا قىىال سىىمعت رسىىول هللا خىىاى هللا ايىىه وسىىام يقىىول  " :ولكػػم راع
كولكم مسئوؿ عن رعيتو  ..اإلماـ راع كمسػئوؿ عػن رعيتػو  ،كالرجػل راع فػي أىػل بيتػو كمسػئوؿ عػن رعيتػو  ،كالمػرأة
راعية في بيت زكجيا كمسئولة عن رعيتيػا  ،كالخػادـ راع فػي مػاؿ سػيده كمسػئوؿ عػن رعيتػو  ،كولكػم راع كمسػئوؿ
عن رعيتو " متيا ايه  ،خدا رسول هللا خاى هللا ايه وسام .
(ح<) ػ اخرج ابن أبى حاتم  ،وابن مر دويه والاي لىه

ىن أبىى مىران انىه سىم أبىا أيىوا اانخىارى

رض هللا نه يقول  " :قػػاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم كنحػن بالمدينػة  " :أنػى أخبػرت عػن عيػر أبػى سػفياف
أنيا مقبلة فيل لكم أف نخرج قبل ىذه العير لعل اهلل يغنمنا ىا " فقػلنا  " :نعم  ، ".فخرج كخرجنا  .فػلما سرنا
يوما أك يومين قػاؿ لنا  " :ما تركف في القوـ فػغنيم قد اخبركا بمخرجكم "  ،فقػلنا  ":ال  ،كاهلل ! مالنا ياقة بقتاؿ
القوـ  ،كلكنا أردنا العير "  .ثم قػاؿ  " :مػا تػركف فػي قتػاؿ القػوـ "  ،فقػلنػا  " :مثػل ذلػك "  .فقػػاـ المقػداد بػن
عمرك رضي اهلل عنو فقػاؿ " :إذا ال نقوؿ لك يا رسوؿ اهلل ! وما قػاؿ قوـ موسى لموسى عليو السالـ  :اذى أنت
كربك فقػاتال إنا ىاىنا قػاعدكف "  .قػاؿ  " :فتمنينا معشر األنصار ( .. " ....ميػاة الصػحابة  ،بػاب الليػاد ج 8ص=@، :
)..
(ح=) ػ و نىد اإلمىام احمىد أيضىا مىن حىىديث انىم رضى هللا نىه  " :أف رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم شػػاكر
مين بلغو إقباؿ أبى سفياف  .قػاؿ  :فتكلم أبو بكر رضي اهلل عنو فػاعرض عنو  ،ثم تكلم عمر رضي اهلل عنو فػػاعرض
عنػو  .فقػػاؿ سػعد بػن عبػػادة رضػي اهلل عنػو  :إيانػا يريػػد رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػػلم  ،كالػذم نفسػي بيػده ! لػػو
أمرتنا أف نخيضيا البحار " يعنى اإلبل " ال خضناىا  ،كلو أمرتنا أف نضرب أوبادىا إلػى بػرؾ الغمػاد لفعلنػا فنػدب
رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم النػاس ( ، " ...وػذا فػي البدايػة ج :ص . 9=:كأخرجػو أيضػا ابػن عسػاور عػن انػس
بنحوه في ونز العماؿ ج< ص. ) 9>:
(ح>) ػ اخرج البخارم (ج9ص )@?9عػن أبػى مميػد السػاعدل رضػي اهلل عنػو أف رسىول هللا خىاى هللا ايىه وسىام
استعمل عامال فلاءه العامل بعد أف فرغ من عملو فقػاؿ  :يا رسوؿ اهلل ىػذا لكػم كىػذا لػي  ،فقػػاؿ لػو  :أفػػال قعػدت
في بيػت أبيػك كأمػك فنظػرت أييػدل لػك أـ ال  ..ثػم قػػاـ خىاى هللا ايىه وسىام عشػية بعػد الصػالة فتشػيد كاثنػي
على اهلل عز كجل بما ىو أىلو  ، " .....قػاؿ أبو مميد  :كقد سم ذلك معػي زيػد بػن ثابػت رضػي اهلل عنػو مػن النبػي
خاى هللا ايىه وسىام فسػلوه  .كأخرجػو أيضػا مسػلم كأبػو داككد كاممػد  ،ومػا فػي اللػام الصػغير ( .ميػاة الصػحابة
ج :في خطبتو خاى هللا ايه وسام في الوالة كالعماؿ ص. ) ;99
(ح?)  -مدثنا بيز مدثنا مماد مدثنا ىشػاـ بػن زيػد قػػاؿ سػمعت انػس بػن مالػك قػػاؿ قػػاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو
كسػلم  " :إف قػامػت السػاعة كبيػد أمػػدوم فسػيلة فػػاف اسػتطاع أف ال يقػػوـ متػى يغرسػيا فػليفعػل "  ،انيىىرد بىه اإلمىىام
احمد بن حنبل ر مسندم  ( ،وتاب باقي مسند المكثرين  ،مديث رقم . )89<89
(ح@)  -عن أبى ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو كسػلم قػػاؿ " سػبعة يظليػم اهلل فػي لػو يػوـ ال ػل اال
لو  :إماـ عادؿ  ،كشاب نشا في عبادة اهلل تعالى  ،كرجل قػلبو معلق بالمساجد  ،كرجالف تحابا في اهلل اجتمعػا عليػو

كتفرق ػػا عليػػو  ،كرجػػل دعتػػو امػػرأة ذات منص ػ كجمػػاؿ فق ػػاؿ انػػى أخػػاؼ اهلل  ،كرجػػل تصػػدؽ بصػػدقة فػأخفػاىػػا متػػى
التعلػػم شػػمالو مػػا تنف ػق يمينػػو  ،كرجػػل ذوػػر اهلل خاليػػا ففػاضػػت عينػػاه " متفػػق عليػػو (ريػػاض الصػػالحين  ،بػػاب الػػوالي
العادؿ  ،ص.)9?:
(ح - )81عن أبى ىريرة رضي اهلل عنو قػاؿ  :قػػاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم  " :استوصػوا بالنسػاء خيػرا  ،فػػاف
المرأة خلقت من ضل كاف اعوج مافى الضل أعاله فػاف ذىبت تقيمو وسرتو كاف تروتو لم يزؿ اعوج فػاستوصوا
بالنساء " متفق عليو (رياض الصالحين  ،باب الوصية بالنساء  ،ص>. )8:
(ح - )88كعن أبى ىريرة رضي اهلل عنو قػاؿ :قػاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " :أومل المػ ؤمنين إيمانػا أمسػنيم
خلقػا كخياروم خياروم لنسا يم "  ،ركاه الترمزل كقػاؿ  :مديث مسن صحيك (رياض الصالحين  ،باب الوصية بالنساء
 ،ص.)8;1
(ح - )89مدثنا عمرك بن مالك كمحمود بن خداش البغػدادم قػػاال  :مػدثنا مػركاف بػن معاكيػة مػدثنا عبػد الػرممن
بن أبى شميلة االنصارل عن سلمة بن عبػد اهلل بػن محصػن الخطمػى عػن أبيػو كوانػت لػو صػحبة قػػاؿ  :قػػاؿ رسػوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم  " :من أصبك منكم آمنا في سربو معافى في جسده عنده قوت يومو فكأنما ميزت لو الدنيا "
صػدؽ صػػلى اهلل عليػو كسػػلم  ،قػػاؿ أبػػو عيسػى ىػػذا مػديث مسػػن هريػ ال نعرفػو اال مػن مػػديث مػركاف بػػن معاكيػػة ،
كميزت بمعنى :جمعت  (.سنن الترمزل  ،وتاب اللام الصحيك  ،باب ; ، :ص;><) .
(ح )8:ػ مدثنا محمد بن المصطفى الحمصى مدثنا بقية عػن محمػد بػن الفضػل عػن أبيػو عػن سػالم عػن ابػن عمػر قػػاؿ
رأل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رجال يتوضأ فقػاؿ  " :ال تسرؼ ال تسرؼ " صدؽ صلى اهلل عليو كسلم ( ،انفرد بو
ابن ماجو في سننو  ،باب الطيارة كسننيا  ،مديث رقم ?. );8
(ح; )8ػ مدثنا قتيبػة بػن سػعيد مػدثنا ممػاد بػن خالػد الخيػاط مػدثنا عبػد اهلل العمػرل عػن عبيػد اهلل عػن القػاسػم عػن
عا شة قػالت  :سئل رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم عػن الرجػل يلػد البلػل كال يػذور امتالمػا قػػاؿ  " :يغتسػل "  ،كعػن
الرجػل يػرل انػو قػد امػتلم كال يلػد البلػل  ،قػػاؿ  " :الهسػل عليػو "  ،فقػالػت أـ سػػليم المػراة تػرل ذلػك أعلييػا هسػػل ،
قػاؿ  " :نعم إنما النساء شقػا ق الرجاؿ " صػدؽ صػلى اهلل عليػو كسػلم ( ،أخرجػو أبػو داكد فػي < ، 91كابػن ماجػو فػي
الطيارة كسننيا ; ، =1كاإلماـ اممد في باقي مسند األنصار @@@; ، 9كالدارمى في الطيارة ?<>) .
(ح< )8ػ ن أبى سعيد الخىدرى رضى هللا نىه قىال سىمعت رسىول هللا خىاى هللا ايىه وسىام يقىول  " :مػن
رأل منكم منكرا فػليغيره بيده فػاف لم يستط فبلسانو فػاف لم يستط فبقػلبو كذلك اضعو اإليمػاف " خىدا
رسول هللا خاى هللا ايه وسام (ريا الخالحين  ،باا األمىر بىالمعروؾ والنهىى ىن المنكىر  ،الحىديث
األول رقم .)ٔ55
(ح= )8ػ و ن أبى الوليد بادة بن الخامت رض هللا نه قال بايعنا رسىول هللا خىاى هللا ايىه وسىام اىى
 " :السم كالطاعة في العسر كاليسر كالمنشل كالمكره كعلػى أثػره علينػا كعلػى إف ال ننػازع األمػر أىلػو  ،اال إف تػركا

وفرا بواما عندوم من اهلل تعالى فيو برىاف كعلػى إف نقػوؿ بػالحق أينمػا ونػا ال نخػاؼ فػي اهلل لومػة ال ػم "  .متيىا
ايه (المنشط والمكرم بيتِ ميميهما اى السهل والخعا (واألثرة) ااختخىاص بالمشىترك ( ،بواحىا)بيىتِ
البا الموحدة وبعىدتا واو ثىم ألىؾ ثىم حىا مهماىة اى ىاترة ا يحتمىل تىؤويال ( )ٖ.ريػاض الصػالحين  ،بػاب
األمر بالمعركؼ كالنيى عن المنكر  ،الحديث الثالث رقم .)ٔ58
(ح> )8ػ ن أبى سعيد الخدرى رض هللا نه ن النب خىاى هللا ايىه وسىام قىال  " :أفضػل الليػاد ولمػة
عدؿ عند سلطاف جا ر  " .روام داود والترمفى وقال حديث حسن ( ،رياض الصػالحين  ،بػاب األمػر بػالمعركؼ
كالنيى عن المنكر  ،الحديث الحادم عشر رقم >@. ) 8
(ح? )8ػ ن أبى بد هللا طارا بن شهاا البجاى ااحمسى رضى هللا نىه إن رجىال سىال النبى خىاى هللا
ايه وسام وقد وض رجاه ر الؽرف  " :أم اللياد أفضل "  ..قػاؿ  " :ولمة مق عند سلطاف جا ر "  .روام
النسا ب سناد خحيِ ( ،الؽرف) بؽين معجمة ميتوحة ثم را سىاكنة ثىم وتىو ركىاا كىور الجمىل إ ا كىان
من جاد أو خشا وقيل ا يختص بجاد وخشا ( ،رياض الصالحين  ،باب األمر بػالمعركؼ كالنيػى عػن المنكػر
 ،الحديث الحادم عشر كالثاني عشر رقم ?@. ) 8
(ح@)8

ن النعمان بن بشير رض هللا نه ن النب خاى هللا ايه وسام قال  " :مثػل القػػا م فػي مػدكد

اهلل كالواق فييا ومثل قوـ استيموا على سفينة فصار بعضيم أعالىا كبعضيم أسفػليا فكاف الذين في أسفػليا
إذا استقوا من الماء مركا على من فوقيم فقػالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقػا كلم نؤذ من فوقنا فػاف ترووىم كما
أردكا ىلكوا جميعا كاف اخذكا على أيدييم نلوا كنلوا جميعا " روام البخار ( ،القا م ر حدود هللا تعالى )
معنام  :المنكر لها القا م ر درعها وإفالتها  ،والمراد بالحدود مىا نهىى هللا نىه (اسىتهموا) اقتر ىوا (ريػاض
الصالحين  ،باب األمر بالمعركؼ كالنيى عن المنكر  ،الحديث الراب رقم . ) 8@1
(ح _ )91مدثنا عبد بػن مميػد مػدثنا مسػين بػن علػى اللعفػى قػػاؿ  :سػمعت ممػزة الزيػات عػن أبػى المختػار الطػا ي
عػػن ابػػن أخػػي الحػػارث األعػػور عػػن الحػػارث ق ػػاؿ  :مػررت فػػي المسػػلد ف ػػغذا النػػاس يخوضػػوف فػػي األماديػػث فػػدخلت
على على فقػلت  " :ياامير المؤمنين اال ترل إف النػاس قػد خاضػوا فػي االماديػث "  ،قػػاؿ  " :كقػد فعلوىػا "  ،قػلػت :
" نعم "  ،قػاؿ  :أما انى قػد سػمعت رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم يقػوؿ  " :أال إنيػا سػتكوف فتنػة فقػلػت مػا المخػرج
منيا يا رسوؿ اهلل قػاؿ وتاب اهلل فيو نبا ماواف قبلكم كخبر ما بعدوم كمكم مابينكم كىو الفصل ليس باليزؿ من
تروػػو مػػن جبػػار قصػػمو اهلل كمػػن ابتغػػى اليػػدل فػػي هيػػره أضػػلو اهلل كىػػو مبػػل اهلل المتػػين كىػػو الػػذور الحكػػيم كىػػو
الصراط المستقيم ىو الػذم ال تزيػغ بػو األىػواء كال تلتػبس بػو اال لسػنة كال يشػب منػو العلمػاء كال يخلػق علػى وثػرة الػرد
كالتنقضى علا بو ىو الذم لم تنتو اللن إذ سمعتو متى قػالوا  ( :إنا سمعنا قرانا علبا ييدل إلى الرشد فػأمنا بو )
من قػاؿ بػو صػدؽ كمػن عمػل بػو اجػر كمػن مكػم بػو عػدؿ كمػن دعػا إليػو ىػدل إلػى صػراط مسػتقيم " خػذىا إليػك يػا
أعور " قػاؿ أبو عيسى ىذا مديث هري ال نعرفو اال من ىذا الوجو كإسػناده مليػوؿ كفػى الحػارث مقػػاؿ ( ،أخرجػو
اإلمػػاـ اممػػد فػػي مسػػند العشػػرة المبشػػرين باللنػػة (===)  ،كالترمػػزل فػػي فضػػا ل القػػراف عػػن رسػػوؿ اهلل (، )9?:8
كالدارمى في فضا ل القرآف (>@. ):8

(ح _ )98ن ابن إسحاا ن معبد ن بد هللا ن أبيه كعا بن مالك ر شىان بيعىة العقبىة الثانيىة قىال
"  ..فنمنػا تلػك الليلػة مػ قومنػا فػي رمالنػا متػى مضػى ثلػث الليػل خرجنػا مػن رمالنػا لميعػاد رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػػو
كسلم نتسلل تسلل القطا مستخفين متى اجتمعنا في الشع عند العقبة كنحػن ثالثػة كسػبعوف رجػال كمعنػا امرأتػاف مػن
نسا نا نسيبة بنت وع أـ عمارة إمدل نساء بنى مػازف بػن النلػار  ،كأسػماء ابنػة عمػرك بػن عػدل بػن نػابي إمػدل
نساء بنى سلمة كىى أـ مني "  (..البداية والنهاية ابن كثير  ،قخة بيعة العقبة الثانية  ،ص. )ٔ٘ٙ
(ح _ )99اخرج مالىك وخىححه ابىن حبىان ىن أميمىة بنىت رقيقىة قالىت  :أتيىت رسىول هللا خىاى هللا ايىه
وسام ر نسوة يبايعنه رقانا  " :نبايعك يا رسػوؿ اهلل ! علػى أف ال نشػرؾ بػاهلل شػيئا  ،كال نسػرؽ  ،كالنزنػى  ،كال نقتػل
أكالدنا  ،كالناتى ببيتاف نفترينو بين أيدينا كأرجلنا  ،كالنعصيك في معػركؼ "  .رقال رسول هللا خاى هللا ايىه
وسام  " :فيمػا اسػتطعتن كأيقػتن "  .رقانىا  " :اهلل كرسػولو ارمػم بنػا مػن أنفسػنا  .ىلػم نبايعػك يػا رسػوؿ اهلل ! " ،
رقال  " :انى ال أصافك النساء  ،إنما قولي لما ة امرأة وقولي المرأة كامدة "  .كأخرجو الترمزل كهيره مختصرا وما
في اإلصابة (ج; ،ص. )9;1
(ح _ )9:واخرج ابن سعد من طريا الواقدى ىن ضىمرة بىن سىعيد رضى هللا نىه قىال  " :أتػى عمػر بػن
الخطاب رضي اهلل عنو بمركط  ،كواف فييا مرط جيد كاس  .فقػاؿ بعضيم  :إف ىذا المرط لثمن وػذا كوػذا  ،فػلػو
أرسلت بو إلى زكجة عبد اهلل بن عمر صفية بنت أبى عبيد ػ رضػي اهلل عػنيم ػ كذلػك مػدثاف  ،مػا دخلػت علػى ابػن
عمػػر رضػػي اهلل عنيمػػا  .فق ػػاؿ ابعثػػوا بػػو إلػػى مػػن ىػػو أمػػق بػػو منيػػا أـ عمػػارة نسػػيبة بنػػت وع ػ رضػػي اهلل عنيمػػا ،
سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ  " :ما التفت يمينا كال شماال اال كأنا أرىا تقػاتل دكني "  .ك ا ر كنف
العمىىال ج5ص ( ، 85حيىىاة الخىىحابة  ،بىىاا الجهىىاد خدمىىة النسىىا ر ى الجهىىاد ر ى سىىبيل هللا  ،جٔ ،
صٓ. )٘5
(ح; _ )9رى شىىان ؼىىفوة بىىدر  ..قىىال ابىىن إسىىحاا  :رخىىرج رسىىول هللا خىىاى هللا ايىىه وسىىام يبىىادرتم إلىىى
الما حتى جا أدنى مىا مىن بىدر نىفل بىه  ،قىال ابىن إسىحاا  " :رحىدثت ىن رجىال مىن بنىى سىامة إنهىم
كروا إن الحباا بن المن ر بن الجموح قىال  " :يػا رسػوؿ اهلل أرأيػت ىػذا المنػزؿ أمنػزال انزلكػو اهلل لػيس لنػا إف
نتقدمو كالنتاخر عنو  .أـ ىو الرال كالحرب كالمكيدة ؟ "  ،قال  " :بل ىو الرائ كالحرب كالمكيدة "  .قال :
" يػا رسػػوؿ اهلل ف ػػاف ىػػذا لػػيس بمنػػزؿ فػػام

بالنػػاس متػػى نػػأتي أدنػػى مػػاء مػن القػػوـ فننزلػػو ثػػم نغػػور مػػا كراءه مػػن

القػلػ ثػم نبنػػى عليػو موضػػا فنملػؤه مػػاء ثػم نقػاتػػل القػوـ فنشػػرب كال يشػربوف "  .رقىىال رسىىول هللا خىىاى هللا ايىىه
وسام  " :لقد أشرت بالرأم " (.البداية والنهاية ابن كثير  ،جٖ  ،ؼفوة بدر الع مى ،ص. )ٕٙٙ
(ح< _ )9و ن ابن إسحاا وؼيىرم رى شىان ؼىفوة الخنىدا  " :إف رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم عنػدما سػم
بخركج قريش إليو كما أجمعوا لو من األمر ضػرب الخنػدؽ علػى المدينػة قػػاؿ ابػن ىشػاـ  :يقػػاؿ أف الػذم أشػار بػو
سلماف الفػارسي رضي اهلل عنو " (البداية والنهاية ابن كثير  ،جٗ  ،ؼفوة الخندا أو األحفاا ،ص. )8ٙ
(ح=)9

ن أبى يعاى معقل بن يسار رض هللا نه قال  :سمعت رسول هللا خاى هللا ايىه وسىام يقىول :

" مػػامن عبػػد يسػػترعيو اهلل رعيػػة يمػػوت يػػوـ يمػػوت كىػػو هػػاش لرعيتػػو اال مػػرـ اهلل عليػػو اللنػػة " متيىىا ايىىه  ،ورىىى

روايىة  " :فػلػم يحطيػا بنصػحو لػم يلػػد را حػة اللنػة " خىدا خىاى هللا ايىىه وسىام (،ريػاض الصػالحين  ،بػاب أمػػر
كالة األمور بالرفق برعاياىم كنصيحتيم  ،ص. )9?9/9?8

(ح> )9وأيضىا رى روايىة لمسىام  " :مػامن أميػر يلػي أمػور المسػلمين ثػم ال يلتيػد ليػم كينصػك ليػم اال لػم يػدخل
معيم اللنة " ( ،رياض الصالحين  ،باب أمر كالة األمور بالرفق برعاياىم كنصيحتيم  ،ص. )9?9/9?8

(ح? )9و ىن ا شىة رضى هللا نهىا قالىت  " :سػمعت رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم يقػوؿ فػي بيتػي ىػذا :
الليم من كلى من أمر أمتي شيئا فشق علػييم فػاشػقق عليػو  ،كمػن كلػى مػن أمػر أمتػي شػيئا فرفػق بيػم فػػأرفق بػو "
روام مسام ( ،رياض الصالحين  ،باب أمر كالة األمور بالرفق برعػاياىم كنصيحتيم  ،ص. )9?9/9?8

(ح@ )9ورد ر  :شان " مؤاخاة " رسول هللا خاى هللا ايه وسام بىين " الميػاجرين كاألنصػار" رضى هللا
نهم  ..كر ابن سعد بؤسانيد الواقدى إلى جما ة من التابعين قالوا  " :لما قدم النب خاى هللا ايىه وسىام
المدينة آخى بين المهاجرين وآخى بىين المهىاجرين واألنخىار اىى المإاسىاة وكىانوا يتوارثىون  ،وكىانوا
تسعين نيسا بعضهم من المهاجرين وبعضهم من األنخار وقيل  :كانوا ما ة رامىا نىفل " :كألػو األرمػاـ "
بطات المواريث بينهم بتاك المإاخاة "  ،وذا في الفتك (ج>،ص. )8@8
(ح ):1اخرج البخارم (ج8ص ):89ن أبى تريرة رض هللا نه قال  :قالت األنخىار لانبى خىاى هللا ايىه
وسام  " :اقسم بيننا كبين إخواننا النخيل "  .قال  " :ال "  ،رقىالوا  :أفتكفوننػا المؤنػة كنشػروكم فػي الثمػرة ؟ "
 ،قالوا  " :سمعنا كايعنػا "  .وقال بد الرحمن بن فيد بن اسام رض هللا نىه  :قىال رسىول هللا خىاى هللا
ايه وسام لألنخار  " :إف إخوانكم قد ترووا األمواؿ كاألكالد كخرجوا إليكم "  .رقالوا  " :أموالنا بيننا قطػا
"  .رقىال رسىول هللا خىاى هللا ايىىه وسىام  :أكهيػر ذلػك "  ،قىىالوا  " :كمػاذاؾ يػا رسػوؿ اهلل "  ،قىىال " :
ىم قوـ ال يعرفوف العمل فتكفونيم كتقػاسمونيم الثمر "  .قالوا  " :نعم "  .وذا في البداية (ج ،:ص?. )99
(ح ):8سال رسول هللا خاى هللا ايه وسام معا بن جبل حين وجهه لايمن  " :بما تقضى يػا معػاذ ، " ..
قال  " :بكتػاب اهلل " قال الرسول " ران لم تجد ر كتىاا هللا " ..؟؟ قىال معىا " أقضػى بسػنة رسػولو " قىال
الرسول " فػاف لم تلد في سنة رسولو  ، " ..قال معا " اجتيد رأيي  ،ال آلوا " ..رتهال وجه الرسول خاى
هللا ايه وسام وقال  " :الحمد هلل الذم كفق رسوؿ رسوؿ اهلل لما يرضى رسوؿ اهلل "  (.رجال حول الرسول ،
 5معا بن جبل ،ص. ) ٔٗ5،ٔٗ8
(ح ):9حدثنا بد هللا حدثن أبى ثنا إسما يل ثنا سعيد الجريرى ن أبى نضىرة حىدثن مىن سىم خطبىة
رسول هللا خىاى هللا ايىه وسىام رى وسىط أيىام التشىريا رقىال " يػا أييػا النػاس أال إف ربكػم كامػد ك اف أبػاوم
كامد اال الفضل لعربي على أعلمي كال لعلمي على عربي كال ألممر على أسود كال ألسود على أممػر اال بػالتقول
أبلغت  ، " ..قالوا  " :بلغ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "  ،ثم قال  " :ال يوـ ىذا "  ،قىالوا " يػوـ مػراـ "
 ،ثم قال  " :ال شير ىذا ؟ "  ،قالوا  " :شهر حرام "  ،ثم قال  " :أم بلد ىذا "  ،قالوا  " :بلد مػراـ "
 ،قال  " :فػاف اهلل قد مرـ بينكم دماءوم كأموالكم قال  :وا أدرى و أ راضكم أم ا وحرمة يومكم ىذا
في شيروم ىذا في بلدوم ىذا  ،أبلغت  ، " ..قػالوا  " :بلغ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم "  ،قىال  " :ليبلػغ

الشػاىد الغا ػ " خىىدا خىىاى هللا ايىىه وسىام  ( ،مسىىند اإلمىىام احمىىد بىن حنبىىل  ،الجىىف الخىىامم ،حىىديث
رجل من أخحاا النب خاى هللا ايه وسام  ،صٔٔٗ) .
(ح)::

عػن أبػػى ىريػرة رضػػي اهلل عنػو إف رسػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػو كسػػلم قػػاؿ  " :اإليمػاف بضػ كسػبعوف أك بضػ

كستوف شعبة  .فػأفضليا قوؿ ال الو اال اهلل كأدناىا إماية األذل مػن الطريػق  .كالحيػاء شػعبة مػن شػع اإليمػاف "
خىىدا خىىاى هللا ايىىه وسىىام  ،متيىىا ايىىه  " ،البضى " بكسىىر البىىا ويجىىوف رتحهىىا وتىىو مىىن الثالثىىة إلىىى
العشرة  " .والشعبة "  :القطعة والخخىاة  " .والماطىة "  :اإلفالىة  " .األ ى "  :مىا يىإ ى كحجىر وشىوك
وطىىين ورمىىاد وقى ر ونحىىو لىىك ( ،ريىىا الخىىالحين  ،كتىىاا األدا  ،بىىاا الحيىىا ورضىىاه والحىىث اى
التخاا به  ،صٓ. ) ٕ8
(ح; ):قػاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " إف اهلل أمر إذا عمل أمدوم عمال إف يتقنو "..

(ص)  ..في ىػ ػػدل الص ػحابة :
(ص )8ػ اختار " عمر بن الخطاب " رض هللا نه ات يوم " عمير بن سعد " واليا اى حمص  ،واستخار
" عميػػر " هللا ىىف وجىىل ومضىىى إلىىى واجبىىه و ماىىه  ، ..كفػػى ممػػص مػػر عليػػو عػػاـ وامػػل دكف أف يصػػل إلػػى
المدينة منو خراج  ، ..بل كلم يبلغ أمير المؤمنين رضي اهلل عنو منػو وتػاب  ، ..رنىادى كاتبىه أن  " :اوتػ إلػى
عمير ليأتي إلينػا "  ، ..كذات يػوـ شػيدت شػوارع المدينػة رجػال أشػعث اهبػر  ،تغشػاه كعثػاء السػفر  ،علػى وتفيػو
جػراب كقصػعة كقربػة صػغيرة للمػاء  ..يتووػأ علػى عصػا ال يؤدىػا مملػو الضػامر الرىنػاف  ..انػو " عميػر بػن سػعد " ..
الذم دلػو إلػى مللػس " عمػر " فػي خطػى ك يػدة ملقيػا عليػو السػالـ  ،رد أميػر المػؤمنين عليػو السػالـ  ،كسػألو كقػد
ألمو ماراه عليو مػن جيػد كعنػاء  " :ماشػانك يػا عميػر ..

" فػرد عليػو عميػر  " :شػانى مػا تػرل  ..صػحيك البػدف ،

ياىر الدـ  ،معي الدنيا أجرىا بقرنييا  ، " !!..قػاؿ عمر  " :كمامعك ..

"  ،قػاؿ عمير  " :معي جرابي اممل فيو

زادم  ..كقصعتي أول فييا ..كادكتى اممل فييا كضو ي كشرابي  ..كعصام أتووأ علييا  ،كأجاىد بيا عدكا إف
عرض  ..فواهلل ما الدنيا إال تب لمتاعي  ، " !! ..قػاؿ عمر  " :أجئت ماشيا  " !! ..رد عمير  " :نعم  ، " ..ساؿ عمر :
" أكلم تلد من يعطيك دابة تروبيا  ، " ..قػاؿ عمير  " :إنيم لم يفعلوا  ..كاني لػم أسػأليم  ، " ،..سػاؿ عمػر " :
فماذا عملت فيما عيدنا إليك بو (يعنى األمارة)  ، " ..رد عمير  " :أتيت البلد الذم بعثتني إليو  ،فلمعػت
صلحاء أىلو  ،ككليتيم جباية فيئيم كأمواليم  ،متى إذا جمعوىا كضعتيا في مواضعيا  ..كلو بقى لك منيا شر
ألتيتك بو  ، " !!..ساؿ عمر  " :فما جئتني بشر  ، " ..رد عمير  " :ال  ، ..فصاح عمر منبيرا بعمير  :جددكا لعمير
عيدا  ، " ..فػأجابو عمير في استغناء  " :تلك أياـ قد خلت  ..ال عملت لك  ،كال ألمد من بعدؾ ( . " !!..رجاؿ موؿ
الرسوؿ  ،خالد محمد خالد ،ص =. );1? -;1
(ص )9ػ واخرج ابن ساكر ن الحسن بن أبى الحسن قىال  " :ضػرب رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم بعثػا قبػل
كفػاتػػو علػػى أىػػل المدينػػة كمػػن مػػوليم  ،كفػػييم عمػػر بػػن الخطػػاب كأمػػر علػػييم أسػػامة بػػن زيػػد  ،فػلػػم يتلػػاكز أخػػرىم
الخندؽ متى قب

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  .فوقو أسامة بالناس  ،ثم قػاؿ لعمػر  :ارجػ إلػى خليفػة رسػوؿ اهلل

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فػاستأذنو  ،يأذف لي فػليرج النػاس فػػاف معػي كجػوىيم كمػدىم كال امػن علػى خليفػة
رسػػوؿ اهلل  ،كثق ػػل رسػػوؿ اهلل كأثق ػػاؿ المسػػلمين أف يػػتخطفيم المشػػرووف  .كقػالػػت األنصػػار ف ػػاف أبػػى إال أف نمضػػى

فػابلغو عنا كايل إليو أف يولى امرنا رجال أقدـ سنا من أسامة  .فخػرج عمػر بػأمر أسػامة  .فػػأتى أبػا بكػر فػػاخبره بمػا
قػاؿ أسامة  .فقػاؿ أبو بكر  :لو اختطفتني الكالب كالذ اب لم أرد قضاء قضاه رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم  .قػػاؿ
 :إف األنصػار امركنػػى أف أبلغػك إنيػػم يطلبػوف أليػػك أف تػػولى أمػرىم رجػػال أقػدـ سػػنا مػػن أسػامة  .فوثػ أبػو بكػػر ػ
كوػاف جالسػا ػ فػاخػذ بلحيػة عمػػر كقػػاؿ  :ثكلتػػك أمػك كعػػدمتك يػا ابػن الخطػػاب ! اسػتعملو رسػػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػػو
كسلم كتامرنى أف انزعو  .فخرج عمر إلى الناس فقػالوا لو ما صػنعت فقػػاؿ  :امضػوا ثكلػتكم أميػاتكم ! مػا لقيػت
في سببكم اليوـ من خليفة رسوؿ اهلل ! -ثم خرج أبو بكر متى أتاىم فػأشلعيم كشيعيم  ،كىػو مػاش كأسػامة راوػ
 ،كعبػػد الػػرممن ابػػن عػػوؼ يقػػود دابػػة أبػػى بكػػر رضػػي اهلل عػػنيم  .فق ػػاؿ أسػػامة يػػا خليف ػة رسػػوؿ اهلل ! لتػػروبن أك
ألنزلن  .فقػاؿ  :كاهلل ! ال تنزؿ  ،ككاهلل ! ال ارو

كما على أف اهبػر قػدمي سػاعة فػي سػبيل اهلل فػػاف للغػازم بكػل

خطوة يخطوىا سب ما ة مسنة تكت لو  ،كسبعما ة درجة ترف لو  ،كتمحى عنو سب ما ة خطيئػة متػى إذا انتيػى .
قػاؿ لو  :إف رأيت أف تعينني بعمر بن الخطاب فػافعل .فػػأذف لػو  .وػذا فػي مختصػر بػن عسػاور ج 8ص> 88كونػز
العماؿ ج< ص; . :8كذوره في البداية ج= ص< :1عن سيو عن الحسن مختصرا .
(ص ):ػ

ندما فل " عمر بن الخطاب " " معاكية بن أبى سفياف " ن واية الشام ر

اىى "سػعيد

بن عػامر" إمارة حمص  ،ؼير أن سعيد ا ت ر آن اك قا ال  " :التفتنػى يػا أميػر المػؤمنين "  ،رخىاح بىه
مر رض هللا نه " كاهلل ال ادعك  ..أتضعوف أمانتكم كخالفتكم في عنقي  ..ثم تتروونني " ..؟؟ !! رقبل
سعيد الواية  ..بيد أن حمص ايام كانت توخؾ بؤنها " الكورىة الثانيىة " لتمثاهىا بالكورىة رى كثىرة تمىرد
أتاها واختالرهم اى واتهم  ،رى ات يىوم  ،وأميىر المىإمنين مىر بىن الخطىاا يىفور حمخىا " سػاؿ أىليػا
في جم ماشد  :ما تقولوف في سعيد  " ..رتقدم البع

يشىكون منىه  ..رطاىا مىنهم مىر رضى هللا نىه

تحديد نقل الشكاكل  ،رتقدم ممثل الفمرة الشاكية وقال  :نشكو منو أربعا  " ..ال يخرج إلينا متى يتعالى النيار
 ، " ..ك" ال يلي أمدا بليل  ، " ..ك" لو في الشير يوماف ال يخرج فييما إلينػا كال نػراه "  .. ،ك" أخػرل ال ميلػة لػو قييػا
كلكنيػا تضػايقنا  ،كىػى انػو تأخػذه الغشػية ػ أم اإلهمػاء ػ بػين الحػين كالحػين "  ..مينئػذ دعػا عمػر رضػي اهلل عنػو "
سعيد " للدفػاع عن نفسو  ،فقػػاؿ سػعيد  :أمػا قػوليم أنػى ال اخػرج إلػييم متػى يتعػالى النيػار  " ..فػواهلل لقػد ونػت
اوػػره ذوػػر السػػب  ..انػػو لػػيس لػػي خػػادـ  ،فػانػػا اعلػػن علينػػي  ،ثػػم ادعػػو متػػى يختمػػر  ،ثػػم اخبػػز خبػػزم  ،ثػػم اتوضػػا
للضحى  ،ثم اخرج إلييم " ، ..كأما قوليم  :الاجي أمدا بليل  " ..فواهلل لقد ونت اوره ذور السػب  ..أنػى جعلػت
النيار ليم  ،كالليل لربى "  ..كأما قوليم  :إف لي يػومين فػي الشػير ال اخػرج فييمػا " فػلػيس لػي خػادـ يغسػل ثػوبي ،
كلػيس لػي ثيػاب أبػدليا  ،فػانػا اهسػل ثػوبي ثػم انتظػر متػػى يلػو بعػد مػين  ..كفػى آخػر النيػار اخػرج إلػييم "  ..كأمػػا
قػػوليم  :أف الغشػػية تاخػػذنى بػػين الحػػين كاألخػػر  : ..فقػػد شػػيدت مصػػرع خبي ػ بػػن عػػدل االنصػػارل بمكػػة  ،كقػػد
بضػػعت قػػريش لحمػػو  ،كمملػػوه فػػي جزعػػة  ،كىػػم يقولػػوف لػػو  :أتح ػ أف محمػػدا مكانػػك  ،كأنػػت سػػليم معػػافى ..
فيليبيم قػا ال  :كاهلل ما أم أنى في أىلي ككلدم  ،معي عافية الدنيا كنعيميا  ،كيصاب رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو
كسلم بشووة  " ..فكلما ذورت ذلك المشيد الذم رايتو  ،كأنا يومئذ مػن المشػروين  ،ثػم تػذورت تروػي نصػرة
خبيػ يوميػػا  ،ارتلػػو خوف ػػا مػػن عػػذاب اهلل  ،كيغشػػاني الػػذم يغشػػاني " ( ..رجػػاؿ مػػوؿ الرسػػوؿ  ،خالػػد محمػػد خالػػد
،ص @=. ) 8>8 -8

(ص;) ػ بعد أف فتحت مكػة للمسػلمين  ،بعػث رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم بعػ

السػرايا إلػى مػا موليػا مػن قػرل

كقبا ػل  ،كاخبػرىم انػػو عليػو السػالـ إنمػػا يبعػثيم دعػاه  ،ال مق ػػاتلين  ، ..كوػاف علػى راس إمػػدل ىػذه السػرايا " خالػػد
بن الوليد "  ..كمين بلغ خالد كجيتو مدث ما جعلػو يسػتعمل السػيو  ،كيريػق الػدـ  ..فػي كاقعػة اعتػذر فييػا رسػوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم إلى ربو وثيرا في قولو صلى اهلل عليو كسلم  " :الليم أنى أبرا إليك مما صن خالد " !! ..
 ،بل إف أمير المؤمنين "عمر" ل يذورىا لو كيأخذىا عليو في قولو " إف في سيو خالد رىقػا "  ..كواف يصح
خالد في ىذه السػرية  " ..سػالم " مػولى أبػى مذيفػة  ،فمػا وػاف منػو إال أف تصػدل لخالػد فػي نقػػاش مػاد عػدد لػو
فيو أخطاءه صرامة  ،بل كشدد عليو القوؿ دكف تيي أك مداره  ،بالرهم من ووف " سالم " آنذاؾ ملرد جندم
تحت إمرة " خالد بن الوليد " كىو من ىو  ، !! ..بل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم واف قػد تسػأؿ عنػدما بلغػو
صني "خالد " قػا ال " :ىل أنكر عليو امد "  ،كسكن هضبو صلى اهلل عليو كسلم مين قػالوا لو  " :نعم  ..راجعو سالم
كعارضو " ( ..رجاؿ موؿ الرسوؿ  ،خالد محمد خالد ،ص <<=. ) =<= -
(ص<) اخرج ابن سعد (حياة الخحابة  ،جٗص٘ : )ٖ5ن سعيد بىن سىويد ىن ميىر بىن سىعد رضى
انه كان يقول  :وتو أمير اى المنبىر اىى حمىص وتىو مىن أخىحاا النبى خىاى هللا ايىه وسىام  ":اال !
إف اإلسػػالـ مػػا ل مني ػ كبػػاب كثيػػق  ،فحػػا ل اإلسػػالـ العػػدؿ كبابػػو الحػػق  ،ف ػػغذا نق ػ

الحػػا ل كمطػػم البػػاب اسػػتفتك

اإلسػػالـ  ،ف ػػال يػػزاؿ اإلسػػالـ منيعػػا مػػا اشػػتد السػػلطاف كلػػيس شػػدة السػػلطاف قػػتال بالسػػيو كال ضػػربا بالسػػوط كلكػػن قضػػاء
بالحق كأخذا بالعدؿ " (حياة الخحابة  ،كييية الخطبات  ،ص  ،ٗ8ٙجٖ).
(ص=) رقد اخرج البخار

ىن الربيى بنىت معىو رضى هللا نهىا قالىت  " :ونػا نغػزك مػ النبػي صػلى اهلل

عليو كسلم فنسقى القوـ كنخدميم كنرد القتلى كاللرمى إلى المدينػة "  ،وأخرجىه أيضىا اإلمىام احمىد كمىا رى
المنتقى  ( ،حياة الخحابة  ،باا الجهاد خدمة النسا ر الجهاد ر سبيل هللا  ،جٔ  ،ص. )٘55
(ص>) وأخرج اإلمام احمد ومسام وابن ماجه ن أم طية األنخىارية رضى هللا نهىا قالىت  " :هػزكت
م رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سػب هػزكات اخلفيػم فػي رمػاليم  ،كأصػن ليػم الطعػاـ  ،كأداكل اللرمػى  ،كأقػوـ
على الزمني " جمى فمىين  ،وتىو المخىاا بالفمانىة  .كى ا رى المنتقىى ( حيىاة الخىحابة  ،بىاا الجهىاد
خدمة النسا ر الجهاد ر سبيل هللا  ،جٔ  ،ص.)٘55
(ص?) اخىرج الطبرانى ىن مهىاجر  " :أف أسػماء بنػت يزيػد بػن السػكن بنػت عػم معػاذ ابػن جبػل رضػي اهلل
عنيما قتلت يوـ اليرموؾ تسػعة مػن الػركـ بعمػود فسػطاط "  .قىال الهيثمىى (ج ،8صٓ : )ٕٙورجالىه ثقىات
انتهى .

(ت)  ..في فك ػ ػ ػ ػر التابعين :

ت  - 8ابن أبى الربػي "?9>9 - 98ىػ":

اشترط ابن الربي اى المخطط الحضر مرا اة ثمانية ضوابط أو شروط ر إنشا وتخطيط التجمعات
الحضرية (ابن أبى الربي  " ،سلوؾ المالك في تدبير الممالك " 8@?8 ،ـ )  ،ذورىا على نحو مايلى :
أم ػػداىا  :أف يسوؽ إلييا الماء العذب ليشرب متى يسيل تناكلو من هير عسو.
الثانػ ػػي  :أف يقدر يرقيا كشوارعيا متى تتناس كال تضيق.

الثالػ ػػث  :أف يبنى فييا جامعا للصالة في كسطيا ليقرب على جمي أىليا.
الراب ػ ػ  :أف يقدر أسواقيا بكفػايتيا ليناؿ سكانيا موا ليم من قرب.
الخامػ ػػس  :أف يميز قبا ل سكناىا بأف ال يلم أضدادان مختلفة متباينة.

الس ػػادس  :إف أراد سكناىا فػليسكن أفسك أيرافيا  ،كأف يلعل خواصو ونفػان لو من سا ر جياتو.

السػ ػػاب  :أف يحوييا بسور خوؼ اهتياؿ األعداء ألنيا بلملتيا دار كامدة.
الثامػ ػػن  :أف ينقػل إلييا من أىل الصنا بقدر الحاجة لسكانيا.

(ابن أبى الربي  " ،سلوؾ المالك في تدبير الممالك " 8@?8 ،ـ  ،ص). 8@9

ت  - 9الماكردل ";=;<1 - :ىػ":
قال الماوردى رحمه هللا " :إف المقصود بالمصر..أم موين االستقرار خمسة أمور " (الماكردل " ،تسييل
النظر كتعليل الظفر 8@?8 ، "..ـ  ،ص ، )8=9-8=8وكان قد وض " ض ػ ػوابل عامة " لمواطن ااستقرار بالمكان
تكيل له خالحية ااستيطان دتا اى نحو ماياى :
إمداىا  -أف يستوينيا أىليا يلبان للسكوف كالدعة.
الثاني  -مف األمواؿ فييا من استيالؾ كإضاعة.

الثالث  -صيانة الحريم كالحرـ من انتياؾ كمذلة.
الراب  -التماس ما تدعو إليو الحاجة من متاع كصناعة.
الخامس  -التعرض للكس كيل المادة.
ويجفم الماوردى م نهاية طرحه لتاك الشروط اى أن المكان ال يخاو من ت م الضوابط ا يخاِ
استقرار اإلنسان بقوله  " :فػغف عُدـ أمد ىذه األمور الخمسة فػليست من مواين االستقرار ،كىى منزلة قيعة
كدمار" (عبد اهلل  ،كليد ،عبد العزيز المنيس  ،الحسبة على المدف كالعمراف 8;8>/8;8= ،ىػ ) وااستقرا
التحايا لتاك الضوابط ينبئ ن خالحيتها لكل فمان  ،لك أنه ا يوجد رراغ خالِ لالستقرار يكاد
يخاو مقومات تحقيا السكون وحي األموال وستر المحرمات  ،والتمام الخنا ة والحاجات األساسية
وطاا الكسا ،والسع لطاا موادم  ،ل ا رقد ؼطت رإية الماوردى لمقومات نشؤة المخر كارة جوانا
الحياة البي ية وااجتما ية وااقتخادية واألمنية .
وكان الماوردى رحمه هللا

وإلى جانا تاك الضوابط

قد حدد " ستة شركط " إلنشا التجمعات

الحضرية (الماكردل " ،تسييل النظر كتعليل الظفر 8@?8 ، "..ـ  ،ص)8=9-8=8
إمداىا  -سعة المياه المستعذبة.
الثاني  -إمكاف الميرة المستديمة.
الثالث  -اعتداؿ المكاف الموافق لصحة اليواء كالتربة.
الراب  -قربو مما تدعو الحاجة إليو من المراعى كاإلمطاب.
الخامس -تحصين منازلو من األعداء كالزعار.
السادس-أف يحيل بو سواد يعين أىلو بمواده.

ت - :ابن خلدكف" ?1?->:9ىػ":

كرتا اى الترتيا التال :

تضمنت رإية ابن خلدكف رممو اهلل ريما يجا مرا اته ر

إنشا المدن ر

ضرورة مرا اة ثالثة "

ضوابل " تامة ( ،ابن خلدكف  " ،المقدمة "  ،ص@ )?;1-?:تتمثل ر :
دف المػ ػ ػ ػضار.
جل الم ػ ػ ػناف .
تسييل الم ػرافق ليا.
أوا " :دف المضار" رتشتمل اى ثالثة شروط :
أ  -أن تحاط بسور يدر المضار نها كما ر قوله " :أف يدار على منازليا جميعان سياج األسوار".
ب  -أن يختار لها موقعا س آمناس من وخول األ دا قال " :كأف يكوف كض ذلك في متمن من
األمكنة إما على ىضبة متوعرة من اللبل ،كإما باستدارة بحر أك نير بيا متى ال يوصل إلييا إال بعد
العبور على جسر أك قنطرة فيصع مناليا على العدك " .
ت  -مرا اة البي ة المناسبة لاحياة كما ر قوله " :كمما يراعى في ذلك للحماية من ارفػات السماكية
يي اليواء للسالمة من األمراض".
ثانيا  " :جل المناف "  ..رتشمل ثالثة شروط أيضا :
أ  -تورير الميام الخالحة لاشرا كما ر قوله " :كأما جل المناف فيراعى فيو الماء بأف يكوف البلد
على نير أك بغزا و عيوف عػذبة  ..فػغف كجد الماء قريبان من البلد يسيل على الساون ماجة الماء كىى
ضركرية ".

ب  -القرا من المرا ى الؽنية كما ر قوله " :مما يراعى من المرافق في المدف يي المراعى
لسا متيم  ..فػغذا واف قريبان ييبان واف أرفق بحاليم "

ت  -العناية بالفرا ة ويقول ر لك " :كمما يراعى أيضان المزارع فػغف الزركع ىي األقوات ،فػغف
وانت مزارع البلد بالقرب منيا واف ذلك أسيل في اتخاذه ،كأقرب إلى تحخياه ".
ثالثا " :تسييل المرافق"  ..لها رتشمل شرطا س واحداس:
تو اختيار ال موق المطل اى البحر لتيسير الحخول اى الحاجات من الخارج ،حيث يقول " :كقد
يراعى أيضا قربيا من البحر لتسييل الحاجات القػاصية من البالد النا ية ".
وأنهى ابن خادون تاك الضوابط بقوله" :كىذه وليا متفػاكتة بتفػاكت الحاجات كما تدعو إليو ضركرة الساون"
 ،ويعنى أن تقديم أ من تاك الضوابط ر األتمية اى ؼيرتا يرتبط بطبيعة متطابات التجم اتها.

(ـ)  ..في المؤسسات المعنية :
شكات آرا وأحكام اليقها ر الوقا الت كانت ترر إليهم من قبل أرراد المجتم الد امات والمثل الت
تنطو

ايها التنمية العمرانية بالمدينة اإلسالمية تاك الت ارتكفت اى حاجيات تإا األرراد وردود

أرعالهم تجام ساوكيات بعضهم البع
الشريعة واحتياجات اليرد ،
و ييتين أساسيتين:
أ  -القض ػ ػ ػاء.

ر سياا ارتبط بالقيم واأل راؾ ااجتما ية المستمدة من ضوابط

اى إن أرعال األرراد الساوكية كانت تسجل وتراج وتقنن من خالل

ب  -الحس ػ ػ ػبة.

(ـ – )8القض ػ ػاء " العدؿ ":

أما القضا رقد ارتبط بو يية " القػاضي "  ،وقد أورد الماكردل (ت ;<1ىػ81<? /ـ) أن مهام ومس وليات

القاض المكماة ليخاه ر الخخوم تتضمن  " :استيفػاء بع

الحقوؽ العامة للمسلمين والنظر في أمواؿ

المحلور علييم من الملانين كاليتامى كالمفػلسين كأىل السفو كفى كصايا المسلمين كأكقػافيم  ،كتزكيا األيامى
عند فقد األكلياء على رأل من رآه  ،كالنظر في مصالك الطرقػات كاألبنية  ،كتصفك الشيود كاألمناء كالنواب ،
كاستيفػاء العلم كالخبرة فييم بالعدالة كاللرح ( "..نظاـ القضاء في اإلسالـ;8;1ىػ  ،مقدمة ابن خلدكف) ،
ويضيؾ الماكردل إلى دا رة مس وليات القاض ر مراقبة الطرا والمبان العامة بقوله " :إف مما يق
تحت نظر القػاضي الكو عن التعدم في الطرقػات كاألفنية  ،كإخراج ما ال يستحق من األجنحة كاألبنية  ،كلو أف
ينفرد بيا كإف لم يحضره خصم  ،كىى من مقوؽ اهلل تعالى التي يستوم فييا المستعدل كهير المستعدل" ..
ورإية الماوردى لمهام القاض تاك ترتبط ب قامة العدل بين أرراد المجتم قياساس اى أحكام الشريعة
واأل راؾ ااجتما ية .
والتطبيا اليعا لحماية قضاة المسامين لامخاحة العامة استنادا إلى الوثا ا المررو ة إليهم كان قد اتخ
سياقين من اإلجرا ات  " ..اإلجراء األكؿ "  :يمكن استبيانه ر  :ساوك قاضى تونم " ابن عبد الرفي "
 ..إفا قيامه بنيسه أو من ييوضه بالسير ر شوار المدينة ومراقبة الحوا ط اآلياة لاسقوط وتدمها ،
وإن لم يحضرم خخم  .. ،وأما " اإلجراء الثاني "  :رقد اتخ م " قضاة المدينة المنورة " ..إفا قياسهم
لعر شار أمام منفل سيعاد بناإم  ،وبحثهم ر أمر فقاا مسدود اد ى أنه كان ميتوحا س من رترة
طوياة  ،وك ا تؤكدتم من دم التعد
الشار ..

اى حا المرور العام من جرا بروف أحدتم بسقييته روا سما

وقد كان ين ر ويقاضى ر ت م األمور بعد تقديم شكوى بها إلى المحكمة ( مقدمة ابن

خلدكف).

(ـ .. )9مشورة األمناء " أىل الخبرة " :

كان القاض يختار مجمو ة من األمنا يطاا ايهم " أىل الخبرة " لين روا ر القضايا الت " ليس
للخصوـ فييا بينة " ،وا يشكل أتل الخبرة تي ة دا مة لكنهم يختارون كاما طرأت الحاجة إليهم  ،حيث

تعاقت مهامهم ب بدا الرأ

والمشورة إلى القاض ال

يماك حا اإلقرار واليخل  .. ،ويشير " ابن

الرامي " إلى أن  " :الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ واف أكؿ من يل مشورة أىل الخبرة في أمور البناء  ،إذ أرسل
مذيفة بن اليماف  -كقد واف ذا خبرة في أمور البناء  -للنظر في خصومة بشأف ملكية ما ل مشترؾ  ،كقضى
الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ في األمر على ضوء ذلك " (ابن الرامي )  ،وقد استمر األخ بمشورة أتل الخبرة
" ذكل االختصاص " بعد تاك الواقعة  ،وقد كان اا تماد ايهم بمثابة رؾ سا د ر
والثالث الهجريين " الثامن والتاس الميالد

القرنين الثان

" وتناك داات تإكد بؤنه استمر بعد لك  ،ري القرن

"الراب

شر الميالد " ،يروى (ابن الرامي) قيامه بميردم أو كعضو ر مجمو ة من

األمنا بالن ر ر وقا

ديدة ر تونم  ،وإبدا الرأ ريها بنا ا اى تكايؾ القاض  ،وت ا ما كان

الثامن الهجر

سا داس أيضا س ر

المدينة المنورة كما تدل سجالت المحكمة تناك بد اس من سنة ٖ8ٙت ٔ٘٘٘/م (ابن

الرامى)  ،وتحديدا تمثات مهام أتل الخبرة ر ثالثة اختخاخات:
 قضايا الضرر كالشكول منو. النزاع موؿ الملكيات. المعامالت الخاصة باألكقػاؼ.ري " قضايا الشكول من الضرر" ..كان يطاا إليهم إبدا الرأ

بشؤن وقو ضرر مالفم من دمه ،

وكييية إفالته ر حالة وقو ه  .وريما يتعاا " بالنزاع موؿ الملكية " رقد كان يطاا منهم الشخوص اى
الطبيعة لمعاينة موضو النفا

كما ر حاات الحوا ط المشتركة  ،والتعد

اى الماكيات المجاورة

أو البروف باألجنحة واألبنية إلى رضا الطرا العامة واألفقة ورر تقرير ب لك إلى القاض  .وأما ريما
يتعاا " بالمعامالت الخاصة باألكقػاؼ " رقد كان القاض

يطاا رأى أتل الخبرة ر

القضايا المتعاقة

بالوقؾ بحكم إشراره ايه  ،ولفوم حخول كارة المعامالت الخاخة به اى موارقته (صالك بن على
اليزلوؿ  ،المدينة العربية اإلسالمية . ) ..
وكان اختيار " أىل الخبرة " ؼالبا يشتمل اى دد " من األمناء ذكل االختصاص " اختاؾ ددتم قياسا
إلى دد أ ضا الاجنة من هد ألخر ،وكان دد أ ضا الاجنة يتراوح بين خمسة إلى أثنى شر
ضوا ،أحدتم ؼالبا مو يا رسميا من المحكمة  ،ورى بع

الحاات اشتمات الاجنة اى القاض نيسه

أو من يمثاه  ،و كر مثال أن لجان أ مال البنا كانت تتضمن مهندم أو أكثر ،ومعام بنا واحد أو أكثر،
ومن
القاض

ام ٕٔٔٔت ٔ58ٙ/م

هر تناك ضو جديد دا م

ر

أ

لجنة تختص بؤ مال البنا يعينها

تو مهندم البادة  ،ويشير (ابن الرامى) إلى أنه ر رترة اشتراكه م أتل الخبرة بمدينة تونم

وتعاونه م المحكمة بشؤن إبدا الرأ

والمشورة كان يتمت بخية شبه رسمية باقا مهندم البادة أو

منخا مماثل ل لك.

(ـ – ):في شأف الح ػ ػسبة :

ررت " الحسبة " ند ماجى خليفة بؤنها  " :علم بامث عن األمور اللارية بين أىل البلد من معامالتيم التي ال

يتم التمدف دكنيا ،من ميث إجراؤىا على قػانوف العدؿ بحيث يتم التراضي بين المتعاملين  ،كعن سياسة العباد
بنيى المنكر كأمر المعركؼ  ،كمباد و بعضيا فقيي كبعضيا أمور إستحسانية ناشئة عن رأل كلى األمر" (ماجى
خليفة  ،وشو الظنوف  ، )..وقد أورد الماكردل ر " األمكاـ السلطانية كالواليات الدينية "  ،وأبو يعلى رى
" األمكاـ السلطانية  " ..أيضا  ،وك ا ابن اإلخوة ر " معالم القربة " أن الحسبة  " :أمر بمعػركؼ إذا يػر
تروو كن يى عن منكر إذا ير فعلو "  ،والتقى معهم أيضا الشيرازم ر تعرييه لاحسبة ر " نياية الرتبػة
" بقولىىىه  " :لمػػا وانػػت الحسػػبة أمػػرا بمعػػركؼ كنييػػا ع ػػن منكػػر كإصػػالما بػػين النػػاس  ..ال ػ "  ،أمىىىا الس ػػقطى
كالمليلدل رقد تطابا تعرييهما لاحسبة رقد قال السقطى ر " آداب الحسبة "  " :أنيػا كسػيطة بػين خطػة
القضاء كالمظػالم تلاذبيمػا فػي كجػوه كتشػارويما  ،كتماثليمػا فػي أمػور كتشػابكيما "  ،رتجمى بىين " نظػر "
شر

و" زجر " ساطان " وقال المليلدل ر " التيسير "  " :ىي بين خطة القضاء كخطة الشرية جامعة

بين نظر شػرعي دينػي كزجػر سياسػي سػلطاني " ،وييخىل السػنامى كابػن المناصػو رى تعريىؾ الحسىبة لؽىة
وو يية م تقسيم وجوتها ووجه تناولها ومراتا مباشرتها ،.. ،إلى ؼير لك ممىا يقىرا رهمهىا وبيانهىا
 ،رقد قىال السػنامى رى " نصػاب االمتسػاب "  " :االمتسػاب لغػة يطلػق لمعنيػين ..أكليمػا  :العػدد كالحسػاب
كامتس بالشيء اعتد بو كجعلو في الحساب "  ،ومنه " امتس عند اهلل تعػالى "  ،و ايىه حىديث أبىى بكىر
الخديا رض هللا نه  " :أنػى امتسػ خطػام ىػذه " اى ا تىدتا  ،والثىان  " :اإلنكػار امتسػبت عليػو
وذا  ..ال انكرتو "  ،والحسىبة أيضىا لمعنيىين احىدتما  :بمعنىى " الحسػاب "  ،والثىان  " :التػدبير"
يقال  " :فػالف مسن الحسبة في األمر " اى حسن التدبير له .
ويمتاف موضو الحسبة ب " الشموؿ كالسعة كالتفصيل الدقيق في إتصالو باإلنساف مباشرة كبكل ما يحيل بو
سواء في نفسو أـ في بيئتو أـ سوقو أـ عملو كمرفتو ،في ملتمعو كمدينتو في عبادتو كمسلده "  ،ت ا
ااتخال ال

جعل له ا الن ام العديد من المفايا أتمها اثنتان  ..أواتما  " :قػابلية التلديد "..

لك

أن اتخاله باإلنسان يتجدد م تبدل حاجياته ومطالبه واكتشاراته حتى يضمن له تحقيا أحسن استؽالل
لاموارد والمطالا المتجددة  .. ،وثانيهما  " :السعة كالشموؿ " ..لك أن مراقبة وتخوير األقوال واألرعال
والساوك العام يحتاج إلى جهاف إدار

كبير وشامل  ،يستطي السيطرة اى األمور المتعاقة بكارة

مايات البي والشرا والحرؾ والخنا ة والنقل والبنا وااستخدام المستمر لامرارا وؼير لك مما
تحتويه أبواا الحسبة الكثيرة كليد عبد اهلل المنيس ( ،الحسبة على المدف ك8;8= ، ..ىػ <@@8ـ) والمدينة
المنورة ت

أول حاضرة شهدت تطبيا ن ام الحسبة قبل اتسا ه ليشمل العديد من المدن ر

العالم

اإلسالم (ماجى خليفة ) .
وأول هور " لميمة الحسبة " تمثل ر
السوا  .. ،أخرج الترم

رعل الرسول خاى هللا ايه وسام من قخة با

الطعام ر

ن أبى تريرة  " :أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مر على صبرة يعاـ فػأدخل

يده فييا فنالت بلال ،فقػاؿ "  :يا صام الطعاـ ما ىذا  ..قػاؿ أصابتو السماء يا رسوؿ اهلل  ،قػاؿ  :أفػال جعلتو فوؽ
الطعاـ متى يراه الناس !  ..ثم قػاؿ من هش فػليس منا " صدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ،قال الترم
حسن خحيِ  ( ،رياض الصالحين  ،إمدل ركايات الحديث رقم ;?< .. ، )8وقد بدأت الحسبة متواضعة
مبسطة تتيا وبساطة الحياة الحضرية آن اك ،حيث البعد ن مواض الريبة ر األقوال واألرعال ن راس
لقرا العهد بالنبوة  ،ثم ما لبثت أن توسعت وبدأت ت هر كو يية قا مة ب اتها م اتسا رقعة الحواضر
وافدياد األنيم والحاجات واأل مال.
وشروط " كالى الحسبة " أن يكون " خبيران عدالن ذا رأل كصرامة كخشونة في الدين كعلم بالمنكرات الظاىرة
" (أبو يعلى" ،األمكاـ السلطانية" ;@ )8@>; - 8:وقد رخل " الشيرازم " ما يجا أن يتخؾ به المحتسا
من أمور  " :منيا أف يكوف فقييان  ،كأف يعمل بما يعلم  ،كأف يقصد كجو اهلل كيتلن الرياء ،موا بان على السنن

م يالقة الوجو كلين القوؿ في األمر كالنيى  ،كأف يتخذ ما يعينو على الميابة ،كأف يكوف عفيفػان ...ال " (
الشيرازم ،نياية الرتبة  ، )..و يقوم ن ام الحسبة بالعمل اى تحقيا أمور دة  ..أتمها ثالث :

أ – " التأويد على السلوؾ " الذم شرعو الدين في  :العبادات  ،كاألخالهؽ كالعادات  ،كفى البي كالشراء
 ،كاألقواؿ كاألفعاؿ.

ب – " اإلتقػاف " في الصناعة كالحرؼ كالبناء كالتنظيم كالتخطيل بمعنى " المراقبة الدقيقة كالصارمة
كالتقييم لكل ما يمكن أف يظير على سطك المدينة أك الحاضرة "  ،كعلى أف يكوف بأمسن درجات
اإلتقػاف.
جػ  " -ضبل جودة المنتا "  ،أم أف االمتساب على ول صنعة يقتضى  " :أف يكوف الناتا هاية في اإلتقػاف
كاللودة " كذلك مصداقػان لما لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  " :إف اهلل يح إذا عمل أمدوم
عمالن أف يتقنو " صدؽ صلى اهلل عليو كسلم.

بحسا يبيعة أبوابيا  ،كمناىا مصنفييا ،كاألسباب الداعية

وقد تنو ت " مصادر الحسبة " وتعددت

لتصنيفيا  ،كوذا مواق البالد التي صنفت فييا  ،اى أن لك التنو ا ينيى انقسام تاك المخادر إلى "
ثالثة اتلاىات " ر يسية ت :
أ  -وت الحسبة الفقيية.
ب  -وت الحسبة العملية.
ت  -وت تلم بين الحسبة العملية كالفقيية.
ركتا "الحسبة الفقيية" تعنى المخنيات الت

تعامات م الحسبة من حيث  " :مكميا الشرعي كمكم

تقػلدىا ،كاألمور التي تق تحت سلطة المحتس  ،كشركط تقػلده للحسبة ،كالفرؽ بين الحسبة كالقضاء ،كمسا ل
الحسبة في الحالؿ كالحراـ  ،م ربل ذلك باألدلة الشرعية من القرآف كالسنة كىدل الشريعة "  ،وتى ا تخاو
من أمثاة لنستدال اى المسا ل من أرعال النب خاى هللا ايه وسام ومن تبعه من الساؾ الخالِ ،
وكتا "الحسبة العملية" تعنى الكتا الت

تناولت الحسبة من حيث  " :اإلشراؼ على الحرؼ كالمين

كالصناعات كاألسواؽ  ،كمراقبتيا لمن الغش كالتحايل على أصوؿ الصنعة "  ،وأما "وت

الحسبة العملية

الفقيية" ره " :التي تلم بين االثنين " ،وتنقسم كتا الحسبة من حيث مواق البالد الت خنيت ريها
إلى "وت مسبة مشرقية"  ،و"وت مسبة مغربية".

