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   املرافق

 
 العامة

   وخماطر    النفع    بني تعظيم  
 
 ي التعد

القائلُهُُرب ُهُُللُهُُالحمدُ  كتابهُهُُالعالمين،ُ ُُ{ُُ:الكريمُُفيُ ضه َرأ اْلأ َأنَشَأك مُم هَنُ ه َوُ
ُفهيَها َتعأَمَرك مأ ُُأنُ ُُله،ُوأشهدُ ُُالُشريكَُُُهُ وحدَُُُإالُللاُ ُُأنُالُإلهَُُُوأشهدُ ُُ،}َواسأ

ُهُه،ُاللهمُصلُوسلمُوباركُعليهُوعلىُآلُههُ ورسولُ ُُهُ اُمحمًداُعبدُ نَُاُونبيُ نَُسيدَُ
 ُِه.إلىُيومُالدينُبإحسانُ مُ،ُومنُتبعهُ هُهوصحبُه

 :وبعدُ 

ُ،ُوقدُجاءتُأواإلصالحُهُُ،ُوالصالحُهواإلعمارُهُُالبناءُهُُدينُ ُُاإلسالميُ ُُالدينَُُُفإنُ 
المبادئُهُُداعيةًُُُالسماءُهُُرساالتُ  تلكُ حيثُ الساميةُهُُإليُ ُالحقُ ُُيقولُ ُُ،ُ

مهيُُ{:ُُسبحانه نهيُفهيَُقوأ ل فأ وَنُاخأ يههَُهار  َُُوَقاَلُم وَسٰىُْلهَخه َُواَلَُتت بهعأ لهحأ َوَأصأ
ينَُ ده سه :ُ)عليهُالسالمُ(ُُناُشعيبُ سيدُهُُتعاليُعليُلسانُهُ،ُويقولُ }َُُسبهيَلُالأم فأ

}ُُ هه َُوإهَليأ لأت  َُتَوك  هه ُبهاَّلل هَُُۚعَليأ فهيقهيُإهال  َُُۚوَماَُتوأ َتَطعأت  اَلَحَُماُاسأ صأ ُاإلأه ُإهال  ُأ رهيد  إهنأ
 .}أ نهيبُ 
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اُُهَُببنائُهُُالدولةُ ُُالتيُتقومُ ُُالعامةُهُُعلىُالمرافقُهُُلحفاظَُاُُفيهُأنُ ُُومماُالُشكُ 
ه؛ُكل ُهُُعلىُالمجتمعُهُُهُ نفعُ ُُالذيُيعودُ ُُاإلصالحُهُُنُصورُهمُهُُاُصورةُ هَُوتطويرُه
ُ،ُوإنماُهوُملكُ ه،ُوالُلفئةُ بعينُهُُلًكاُْلحدُ بهاُليسُمُهُُاالنتفاعُهُُحقُ ُُذلكُأنُ 

العامةُهُُه،ُفكماُننتفعُ كل ُهُُللمجتمعُه عليهاُُُنحافظَُُُأنُأُُيجبُ ُُجميًعاُبالمرافقُ
 .اهَُاُأوُتعطيلُههَُإلفسادُهُمحاولةُ ُالمفسدينُعنُأي ُهُجميًعا،ُوأنُنغل ُيدَُ

المرافقُهُُنُيقومُ مَُُُعلىُكل ُهُُويجبُ  ُبإخالصُ ُُهُ يؤديُعملَُُُأنُأُُالعامةُهُُعليُ
َلُُُاُ)صليُللاُ نَُنبيُ ُُيقولُ ُُ،ُحيثُ وإتقانُ  ُإهَذاَُعمه ب  َُّللا َُي حه عليهُوسلم(:ُ"إهن 

َُعَماًلُ ك مأ ُي تأقهَنه "،ُكماُأنُ َأَحد  ُُاُعليُوجهُ هَُيستخدمَُُأنُأُبهاُيجبُ ُالمنتفعََُُُأنأ
ُإفسادُ ُُالُضررَُ ُإسرافُ ُُفيهُوال ُ)صليُللاُ نَُنبيُ ُُيقولُ ُُ،ُحيثُ وال عليهُوسلم(:ُُُا

راَر"،ُوبذلكُيتحققُ  ُعليُالخيرُهُُالمجتمعُهُُبينُأبناءُهُُالتعاونُ ُُ"الَُضرَرُوالُضه
َوٰىَُُۖواَلَُتَعاَون واُُ{:ُُتعاليُُيقولُ ُُ،ُحيثُ العامُهُُوالنفعُه َُوالت قأ َوَتَعاَون واَُعَلىُالأبهر ه

َوانُه ثأمهَُوالأع دأ  ُ.}َعَلىُاإلأه

ُالعامةُهُُالحفاظَُُُإنُ  ُالمرافق ُالواجبُ وإنسانيُ ُُووطنيُ ُُشرعيُ ُُواجبُ ُُعلى ُ،ُوهذا
ُيقفُ  ُيمتدُ ُُالحفاظُهُُعندُحدودُهُُال ُبل ُفحسب، ُالعملُهُُعليها ُتعظيمُهُُإلى ها،ُُعلى

"ُُاُ)صليُللاُ نَُنبيُ ُُيقولُ ُُها،ُحيثُ فيُتطويرُهُُواإلسهامُه َسبأع ُُعليهُوسلم(:ُ
َُكَرىُ لأًما،َُأوأ َُعل َمُعه تههه:َُمنأ َُموأ َُبعأده ُمهنأ َُوه َوُفهيَُقبأرههه ر ه ن  َُأجأ ده َعبأ رهيُلهلأ َيجأ

َُنَهًرا،ُُ َحًفا،َُأوأ َثُم صأ َُور  ًدا،َُأوأ جه َُبَنىَُمسأ اًل،َُأوأ َُغَرَسَُنخأ ًرا،َُأوأ َُحَفَرُبهئأ َأوأ
تههُه َُله َُبعأَدَُموأ َتغأفهر   ." َتَرَكَُوَلًداَُيسأ
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عليُُُ،ُويقاس ُهُ عَُسُ عليهُوسلم(:ُ"َكَرىَُنَهًرا"ُأي:ُوَُُُ)صليُللاُ ُُهُ فمعنيُقولُ 
ُعليهُوالُأنُأُُنعتديَُُُ،ُالُأنُأهُ ونوسعَُُُهُ نطهرَُُُأنُأاُُنَُي،ُفواجبُ مجريُمائُهُُذلكُكلُ 

عليه،ُُُنحافظَُُُالذيُينبغيُأنُأُُالعامُهُُالطريقُهُُفيُأمرُهُُ،ُوكذلكُالحالُ هُ نضيقَُ
 .اونحوهَُُُأوُنلقيُعليهُالمخلفاتُهُُعليُالمارةُهُُهُ عليهُأوُنضيقَُُُنعتديَُُُالُأنُأ

ُُ،ُفعليهُأنُأالعامةُهُُهذهُالمرافقُهُُنفعُهُُعليُتعظيمُهُُومنُلمُيكنُلديهُالقدرةُ 
ُُُُاُ)صليُللاُ نَُنبي ُهُُُلقولُهذلك،ُامتثاالًُُُعليُفعلُهُُهُ غيرَُُُيحثُ  عليهُوسلم(:ُ"إن 

لمُيستطعُأ فإنُ لههه"،ُ ُكفاعه الخيره ال ُعلىُ إفسادُهُُهُ يدَُُُفليكفُ ُُالد  ُشيءُ ُُعنُ
ُُ{:ُُُ(وجلُ ُُ)عزُ ُُيقولُ ُُمنها،ُحيثُ  ب  َُاَلُي حه َُّللا  ينَُإهن  ده سه :ُُتعاليُُويقولُ ُُ،}الأم فأ

ُالأَفَسادَُ{ ب  ُي حه ُأنُ ُُ،}َوَّللا  ُاَل ُأنُأُُكما ُالحفاظُهُُنحرَصُُُعليناُجميًعا عليها،ُُُعلي
 .اُلهانَُاستخدامُهُوترشيدُه

كالمؤسساتُهالعامةُهُُوالممتلكاتُهُُالمرافقُهُُجميعَُُُأنُ ُُونؤكدُ  والمدارسُه،ُ ُ،ُ،
ُاُسنحاسبُ نَُفيُأعناقُهُُأمانةُ ُُالمواصالتُهُُ،ُووسائلُه،ُوالطرقُهوالمستشفياتُه

ُيجوزُ  ُفال ُإتالفهَُُُالعبثُ ُُعليهاُجميًعا، ُأو ُبأيُصورةُ بها، ُاإلتالفُهُُمنُصورُهُُا
 ُِه.االستخدامُأوُسوءُهُأوُاإلفسادُه

والمرسلين،ُُُاْلنبياءُهُُعلىُخاتمُهُُوالسالمُ ُُالعالمين،ُوالصالةُ ُُرب ُهُُللُهُُالحمدُ 
 .هُأجمعيُنوصحبُهُ)صليُللاُعليهُوسلم(،ُوعلىُآلهُهُاُمحمدُ نَُسيدُه
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ُالمرافقُهُُالحفاظَُُُأنُ ُُالُشكُ  ،ُالخيرُهُُلُهبُ نُسُ التعديُعليهاُمُهُُوعدمَُُُالعامةُهُُعلي
اْلذىُمنُُُاُ)صليُللاُعليهُوسلم(ُكفُ نَُنبيُ ُ؛ُلذلكُفقدُجعلَُالفالحُهُوطرقُه

ُ،ُحيثُ الجنةُهُُدخولُهُُ،ُومنُأسبابُهالصدقاتُهُُ،ُوإحدىُأنواعُهاإليمانُهُُعبُهشُ 
ت وَن،ُُُ)صليُللاُ ُُيقولُ  ع ُوسه ُبضأ ع وَن،ُأوأ ع ُوَسبأ ُبضأ يمان  عليهُوسلم(:ُ"اإله

َبًة،ُفأفأَضل هَُ عأ نَُش  َُّللا  ،ُوَأدأ إَلَهُإال  ل ُالُ َقوأ "،ُُاهَُاُ ُالط رهيقه اُإماَطة ُاْلَذىَُعنه
للاُ ُُويقولُ  "المسلهمُ ُُ)صليُ وسلم(:ُ لسانهههُمُهُالمسلمونَُُسلمَُُمنُعليهُ نُ

"ُ،ُويقولُ  هه ُفيُالجن ةهُ،ُُُُ)صليُللاُ ُُويده ُرجاًلُيتقل ب  عليهُوسلم(:ُ"لقدُرأيت 
،ُكانتُت ؤذُهنُظَُاُمُهفيُشجرة ُقطَعهَُ ُالطريقه لهمهينَُهره ُالم سأ )صليُُُ"،ُويقولُ ُي

كَُُعليهُوسلم(:ُ"تك فُ ُللاُ  ُفإن هُ ُشر  كَُُعنُالن اسه  ."صدقة ُمنَكُعلىُنفسه

ُ،ُُالحفاظُهُُ،ُووجوبُهالعامةُهُُالمرافقُهُُاُإليُالوعيُبأهميةُهنَُفماُأحوجَُ ُعليهاُ
،ُعليُالوطنُهُُللحفاظُهُُوالوطنيةُهُُالدينيةُهُُبالمسئوليةُهُُالشعورُهُُغرسُهُُنُخاللُهمُه

َلَحَُفاَلُ{:ُُتعاليُُيقولُ ُُحيثُ ،ُُهُهمواردُهُُ،ُوتنميةُههُهمقدراتُهُُوحمايةُه ُات َقٰىَُوَأصأ َفَمنه
َزن ونَُ َُيحأ َُواَلُه مأ مأ َُعَليأهه ف   .}َخوأ
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