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تطور الفقه الإبا�ضي وت�شكله ارتبط ب�شكل كبري
ب����أح���وال ال��ن��ا���س امل��ادي��ة م��ن زك���اة والأم�����ور التي
تتعلق ب��ا���س��ت�لاف الأم�����وال وح��ق��وق الأف�����راد من
ال��ق��ن��وات امل��ائ��ي��ة ك��الأف�لاج؛ ك��ل ذل��ك و�أك�ث�ر كان
له �أث��ر يف ت�شكل الفقه الإبا�ضي ل�ضمان حقوق
النا�س يف ظل الإم��ام��ة .كما �أن الفقه لعب دوراً
يف حتديد عالقة الإمام بالأمة وواجباته وحدت
من �سلطته كي ال تكون مطلقة غا�شمة .كما لعب
الفقه دورا كبريا يف تنظيم �أمور الوقف وت�صريف
�أمواله ،وكانت ال�سيا�سة ت�ؤثر على طرق و�أوليات
�صرف الوقف .ومن الأمثلة على ذلك كما حدث
يف  ،1913ونظراً ل�شح املوارد الالزمة� ،أمر ال�شيخ
العامل عبداهلل بن حميد ال�ساملي بجمع الوقف
اخل���ا����ص ب���ال���ق���راءة ع��ل��ى ق�ب�ر امل��ت��وف��ى� .أم����ا عن
امل�صادر الإبا�ضية القدمية فيعر�ض هذا الف�صل
ورق���ة بخ�صو�ص خم��ط��وط��ة �أق����وال ق��ت��ادة .ه��ذا
املخطوط الذي ا�ستخدمته بع�ض فرق كالفرقة
النكارية مل يكن �صاحبه �إبا�ضياً .وهذا �أمر مثري
ويدل على تقبل هذه الفرق ملا يوافق �آراءهم ،و�إن
كان من م�صدره خمالفاً ملذهبهم .هذا املخطوط
رغم �أهميته اليعد من م�صادر الإبا�ضية يف عمان
وال يف املغرب �إال �أنه خمطوط مهم مل ين�شر بعد.
 -2التطور املذهبي واجلغرايف:
وي�ستعر�ض ه��ذا الف�صل من��اذج للفقه الإبا�ضي
يف �شمال �إفريقيا ،وت���أث��ره مبحيطه والثقافات
من حوله كعالقته بامل�سيحية واليهودية ،وت�أثري
ال�شرائع اليهودية على الن�ص الفقهي الإبا�ضي
يف �شمال �إفريقيا .واملجتمع الإبا�ضي يف �صقلية
الإي��ط��ال��ي��ة ح�ي�ن ���س��اده��ا الإ����س�ل�ام ال��ت��ي دخلها
امل�سلمون عام  827وهزموا  .1061وجود امل�سلمني
يف �صقلية مل ينت ِه بهزميتهم بل بقيت جماعات
من امل�سلمني بها لأكرث من قرن ومنهم الإبا�ضية.
كما يطلق هذا الف�صل التقاطع ال�شيعي الإبا�ضي
وبع�ض املت�شابهات بني املذهبني يف ال�شعائر .ويف
ب��ح��ث ل��ل��دك��ت��ور ه�ل�ال احل��ج��ري يناق�ش ال�شعر
العماين ال��ق��دمي وع���دم تقيده بالعرف الديني
يف ح��االت كثرية كذكر اخلمر والو�صف الدقيق
للمحبوبة م��ن قبل �شعراء لهم وزن��ه��م العلمي
والديني كال�شيخ عبداهلل بن علي اخلليلي وغريه،

ولال�ستزادة حول هذا املو�ضوع ميكن العودة �إىل
كتاب «حداثة الأ�سالف» للباحث نف�سه.
 -3نظرة حول تطبيق الفقه الإبا�ضي
يف هذا الباب ،يتم التط ُّرق ملراحل زمنية خمتلفة
كانت فارقة للفقه الإبا�ضي وتطبيقه� ،إ�ضافة �إىل
امل��ج��االت ال��ت��ي ت��ع��ر���ض ل��ه��ا ه���ذا ال��ف��ق��ه كالقانون
ال���ب���ح���ري وق����ان����ون امل�������ر�أة وامل����ي����اه .وم����ن الأم��ث��ل��ة
املطروحة هنا :القرنان  19و 20يف عمان ،وتر�سيخ
فقه نور الدين ال�ساملي ملبادئ التعاي�ش والت�سامح.
وال��ق��رن��ان  11و 12وكيف ت���أث��رت العمارة يف عمان * (المجلدان .)6-5
وع��م��ل��ي��ات ال��ب��ن��اء ب��ال��ف��ق��ه الإب���ا����ض���ي ،و�أه�����م ك��ت��اب
* كاتبة ومترجمة ُعمانية
يتعر�ض ل��ه��ذا الأم����ر ه��و «م��و���س��وع��ة ب��ي��ان ال�شرع

لل�شيخ �أب��ي عبداهلل حممد بن �إبراهيم الكندي»،
و�أغ��ل��ب م��ا ُذك���ر ف��ي��ه يتمحور ح���ول ب��ن��اء امل�ساجد
والأف�ل�اج� .أم��ا �إبا�ضية املغرب فيعد ب��اب «الق�سمة
و�أ�صول الأر�ضني للفر�سطائي» ،من الكتب املهمة يف
هذا املو�ضوع .كما يحتوي الف�صل على �أوراق مهمة
تتعر�ض للمر�أة والنظرة الفقهية لأم��ور الطالق
واخل��ل��ع يف ق��ان��ون الأح�����وال ال�شخ�صية ال��ع��م��اين،
�إ�ضافة ملو�ضوع وكالة املر�أة يف القانون العماين.
-----------------------------
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«سلسلة الدراسات اإلباضية والعمانية»*..
لمجموعة مؤلفين

فاطمة بنت ناصر *

المجلد  5بعنوان «الماء والمستوطنات القبلية في جنوب شرق الجزيرة العربية»
رغم عمومية العنوان في ظاهره ،إال أنه يتناول الماء وعالقته بالتوزيعات السكانية القبلية في سلطنة ُعمان تحديدًا.
ويعد هذا البحث من الدراسات النادرة والسب ّاقة في هذا المجال ،ومؤلفه هو الباحث المعروف (،)J.C Wilkinson
ُّ
غني عن التعريف خاصة للشغوفين بالتاريخ العماني .وقد نشرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية مشكورة هذه
وهو
ٌّ
الدراسة في  ،2013ضمن سلسلة الدراسات العمانية واإلباضية ،وهي المجلد الخامس في هذه السلسلة ،إال أنها إعادة
نشر لمادة كتاب نشر في  .1977وهنا سنتناول أهم ما جاء في هذه الدراسة التي تتكون من  10مداخل؛ هي:

 -1الإطار املكاين وو�صفه اجلغرايف.
 -2امل����ن����اط����ق اجل���ب���ل���ي���ة وط���ب���ي���ع���ت���ه���ا امل���ائ���ي���ة/
الهيدرولوجية.
 -3مقدمة الأرا����ض���ي ال�����ص��ح��راوي��ة والتجمعات
ال�سكانية املتاخمة لها.
 -4الطرق التقليدية للك�شف عن وجود التجمعات
املائية.
 -5تنظيم الأفالج.
 -6مزون.
 -7ت�أثري حكومة الإمامة على النظام االجتماعي
واالقت�صادي للمناطق ال�سكانية.
 -8الت�أ�سي�س الر�سمي للهيكل االجتماعي.
 -9توطني ال ُر ّحل.
 -10التجمعات ال�سكنية والتنظيم القبلي.
لع َّل ثنائية البحر وال�صحراء وما متثله من ف�صل
ب�ين اخل����ارج امل��ط��ل ع��ل��ى ال��ب��ح��ر وال���داخ���ل ال��ذي
ي�����ش��رف ع��ل��ى ال�����ص��ح��راء ،ه��و م��ا ُي��ي��ز جغرافية
عمان ب�شكل كبري ،ولعب دوراً مه ًّما يف التوزيع
ال�����س��ك��اين وت�����ش��ك��ي��ل ط���رق ال��ع��ي�����ش وامل���ه���ن ال��ت��ي
يقوم عليها املجتمع ..الكتاب يركز على واح��د
من هذه الثنائية ،وهو اجلانب املرتبط باجلبل
وباحلدود اجلغرافية ل ُعمان الداخل ولي�س حدود
م�سقط .وكما نعلم ،ف�إنَّ هذا التق�سيم كان قائماً
قبل ال�سبعني ،ول��ه ت���أث�يرات كبرية على �أ�سلوب
احل��ي��اة واالق��ت�����ص��اد ال��ق��ائ��م يف كلتا املنطقتني.
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كما لعب املناخ دوراً كبرياً يف ت�شكيل التجمعات
ال�سكانية؛ ف��م��ن خ�ل�ال ق����راءة ك��م��ي��ات الأم��ط��ار
التي تت�ساقط يف ه��ذه املناطق على م��دار العام،
جند �أنها كميات متذبذبة وحتى يف �أف�ضل موا�سم
�سقوط الأمطار كميات الأمطار مركزية وت�سقط
يف مناطق معينة .وهذا يعود للطبيعية اجلبلية
لهذه املناطق التي ت�شرف على حيزين خمتلفني
م��ن ال��ت���أث�يرات اجل��وي��ة؛ الأول :ج��ان��ب ي�شرف
على املحيط الهندي ورياحه املو�سمية ،والثاين:
ي�شرف على ال�صحراء العربية ،وهذا التباين �أثر
ب�شكل كبري على كميات وتوزيع املطر املت�ساقط
يف تلك امل��ن��اط��ق .ال��زراع��ة وامل��ي��اه العذبة تعتمد
ب�شكل �أ�سا�سي يف ُعمان على جماري ت�صريف املياه
الطبيعية .ف��ه��ذه امل��م��رات ال��ت��ي ق��ام��ت الطبيعة
بنحتها �شكلت مع الزمن وديانا و�سواقي طبيعية
للمياه وا�ستغلها النا�س الختيار م��واق��ع زراع��ة
امل��ح��ا���ص��ي��ل .غ�ير �أن ه���ذا ال��ت�����ص��ري��ف الطبيعي
للمياه ينعدم يف بع�ض املناطق كمنطقة الباطنة
التي ال حتتفظ الأر�ض ب�شيء من الذي يت�ساقط
فيها وه���و ي��ذه��ب ه����دراً م��ت��ج��ه��اً ���ص��وب البحر.
وي��ق��ول الكاتب �إن العناية وحت�سني نظم ال��ري
�ساعد يف �إنعا�ش الزراعة ،غري �أن هذه العناية ال
تلبث كثرياً حتى يتم تخريبها باحلروب الأهلية
الطاحنة كما ح�صل بعد عناية دول���ة اليعاربة
ب��ال��زراع��ة؛ ح��ي��ث �أت���ت احل���رب ودم����رت ك��ل ذل��ك

اجلهد ،وبعدها �أتت دولة البو�سعيد و�أولت عناية
بها حتى انهارت جمدداً يف منت�صف القرن التا�سع
ع�شر .ويختم الكاتب قوله �إنَّ ُعمان بحاجه ما�سة
اليوم -بال �شك -لإعادة ا�ستثمار و�إحياء للقطاع
ال��زراع��ي (مالحظةَ :ك َتب الكاتب ه��ذا يف �أوائ��ل
ال�سبعينيات) .كما �أنه �أ�ضاف يف خامتته اخلطر
امل��ت��م��ث��ل يف ال��ل�ات����وازن ال����ذي �أح��دث��ت��ه م��رك��زي��ة
التطوير والتو�سع يف م�سقط وهجرة املواطنني
�إليها وركود التطوير يف املناطق الأخرى.
امل��ج��ل��د  6ب���ع���ن���وان «ال���ف���ق���ه الإب���ا����ض���ي� :أ���ص��ول��ه
وتطوراته وق�ضاياه»
يتناول املجلد  6العديد من الق�ضايا التي تتعلق
بالفقه الإبا�ضي ،والتي ناق�شها امل�ؤمتر الدويل
للفقه الإبا�ضي الذي ُعقِد يف كراكوف البولندية
ع���ام  .2013وه���و ي��ق��ع يف �أك��ث�ر م���ن � 25صفحة
ومق�سم �إىل  3ف�صول؛ هي:
 -1م��ن��اب��ع ال��ف��ق��ه الإب���ا����ض���ي و�أ����ص���ول���ه وم��رح��ل��ة
ت�شكله:
وي��ت��ك��ون م��ن ع��دد م��ن ال��ب��ح��وث؛ ي��ت��ن��اول بعدها
مناق�شة امل�����ص��ادر ال��ت��اري��خ��ي��ة م��ث��ل ك��ت��اب �أق���وال
قتادة و�سرية �أبي امل�ؤثر ال�صلت بن خمي�س .وقد
حم�صت ه���ذه ال��ب��ح��وث ال��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ي تناولها
الفقه الإبا�ضي وكيفيه تعامله معها و�أب��رز �آراء
العلماء الإبا�ضية واملقارنة بينها .فنالحظ �أن

