األمانة العامة لألوقاف – دولة الكويت
تحياتي القمبية وبعد
أزجيكم عاطر أشواقي وتحياتي ،وأنتيز الفرصة ألعود وأزف كامل تقديري لألخوة الذين شاركوا
في ندوة الوقف التي انعقدت في بيروت بتاريخ  ،1110/01/5وأعممكم أنو وصمت إلي ىديتكم
العطرة أال وىي العدد األول من مجمة "أوقاف" ،وشكرت اهلل تعالى عمى ذلك ،وشكرتكم عمى ما
بذلتموه وستبذلونو من جيد في سبيل إخراج ىذه المجمة في ثوب نضير قشيب.
ولقد قررت بعون اهلل تعالى أن أق أر بشوق كافة أعداد ىذه المجمة بعد أن توطدت تمك الصمة

الروحية الخاصة بيني وبين الوقف ،كما قررت أن أساىم في رفدكم ببعض المقاالت ،ووجدت أن
أول ما يجب أن يكتبو المرء في مسألة الروح التي يصدر عنيا الوقف باعتبارىا الرشيم الذي
تنبثق منيا حياة ىذا الكائن العظيم.

ليذا السبب أرسل لكم مقاال موسوما بعنوان" :التأسيس اإليماني العقيدي لموقف (ومسألة حق
الروح في اإلسالم)" ارجيا النظر بأمر نشرىا في مجمتكم الغراء ،مع التنويو بأنني وجدت أنو من
الالزم التعريف بالوقف أخالقيا وروحيا ووجدانيا ،قبل التعريف بو من الناحية الصياغية التقنوية
الفنية.

د .برهان زريق
العنوان :الجمهورية العربية السورية – الالذقية – ص ب 5701 :

1

التأسيس اإليماني العقيدي لموقف (ومسألة حق الروح في اإلسالم)
قددد نسدديب الحددديث فددي ىددذا البحددث ،لكددن مبددرر عممنددا ىددذا أن رضدوان اهلل وارضددائو ىمددا البوصددمة

الحية التي تحرك جماع حبات قمب الواقف ونبضات فؤاده ،وبذلك يغدو ىدذا الرضدوان لدب الوقدف

وجوىره ولؤلؤتو اليتيمة ،ومنتيى أمره ،ومرمى قصده ،وليس عجباً إذن أن يستحوذ مندا عمدى سدعة

االىتمام والجيد المرموق.

يقول أحدد المفكدرين :إذا كدان ال بدد مدن طدرح مشدروع نظدري يرقدى إلدى مسدتوت الطمدوح التداريخي،
فالمشددروع اإلنطولددوجي ىددو األحددرت
لترجمة النظرية إلى

سموك…

واألخمددق… األصددالة…

اجتيدداد

وجيدداد…

اجتيدداد نظددري وجيدداد

إن العالقدة بدين دوائدر الوجدود المختمفدة ال تتضدط بالخطابدات السديارة

والكتاب ددات الواعدددة ،بددل ىددي مخدداض تراجيدددي ينج دزه أف دراد قالئددل فددي لحظددات تاريخيددة نددادرة عبددر
مسدديرة اإلنسددانية

الطويمددة…

والسدؤال عددن أصددل الوجددود ،لدديس ىوسداً أسددطورياً ،بددل ىددو أرقددى أندواع

التفكير ألن كل ما ىو عظديم يبددأ عظيمداً بتعبيدر

"ىيددجر"…

الفكدر ال يصدبط عظيمداً إال إذا كدان

منبثقاً من عمل وجودي ،وال ينتج نسقاً أو نظرية إال إذا أنجز ىذا العمل اإلنطولوجي.0

وقريب من ذلك تدليل أحد المفكرين بأىمية الظاىرة الدينية ،وما تحممو مدن طبيعدة خاصدة تجعميدا

ال تخضددع لقدوانين المنطددق الصددوري ،أو لمبددادئ اليويددة والتندداقض والثالددث المرفددوع ،إنيددا بدداألحرت
بنية وعي وجودية مثالية ،والنظرة التاريخية المتأسسدة عمدى العدميدة تؤكدد بطدالن المعقوليدة الدينيدة
دون التمييددز بددين التيولوجيددا والميتولوجيددا ،الدددين أو األثنيددة ،القيمددة وحكددم القيمددة ،مددع أن أشددكال

التيولوجيا ،المقدس والرمزي محايثة في أكثر أشكال الحداثة والمعقولية.1

ولقد اعتبر "شارل اللدو" لقيمدة الدينيدة وليدة القديم وسديدتيا ،أي المشدروعية العميدا لمقديم ألنيدا تعدانق

المطمق عمى صعيد الحب والحرية والعقل.2

لكددن ألدديس اإلسددالم ينطددوي عمددى مطمددق الحددب ،ومطمددق االرتقدداء بدداإلرادة المتشددوفة لمنددور االليددي،
وبذلك تكون المنظومة القيمية اإلسالمية تستحوذ مثمث المطمق.

0

 -ميخائيل عيد :مقال موسوم بعنوان من أجل انطولوجيا إسالمية ،مجمة المعرفة ،دمشق ،العدد  253لعام

1

 -جميل قاسم :تاريخية ،تاريخانية اإلسالم ،منشور في مجمة االجتياد عدد  11السنة  5لعام ،0883
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 0883السنة  21ص.072
ص.103

 شارل اللو :الفن واألخالق ،ترجمة د .عادل العوا ،دمشق ،854 ،ص.022

وىدذا ما أكده الدكتور حسن صعب لجية المطمق اإلرادي الفاعل في اإلسالم يقدول المدذكور :3اهلل
خمددق ألن ددو حريددة ،فيددو حددر بددأن يخمددق أو ال يخمددق ،لكنددو اختددار الخمددق عمددى الالخمددق ،واإلنسددان
المتخمق بأخالق اهلل ،كما يريد لو الرسول أن يكون ىو اإلنسدان الحدر الخدالق ،قدال تعدالى ":أفمدن
يخمق كمن ال يخمق أفال تذكرون" النحل .06 /

واهلل ليس ىو الخالق الوحيد ،بل اإلنسان ،قال تعالى" :تبارك اهلل أحسن الخالقين" المؤمنون.03/
ويتابع المذكور القول :وروح التجدد فدي اإلسدالم كمدا ىدي فدي كدل ديدن تمدك الدروح تسدمط ل نسدان
أن يس ددتسيك كددل مددا ىددو طبيعددي ،أي مددا ىددو عممددي وجديددد ،وأن يظددل مددع ذلددك معب د اًر تعبي د اًر ذا
معنددى ،وتددأثي اًر فددي فكددر اإلنسددان وسددموكو ،عمددا ىددو مددا قبددل الطبيعددة ومددا بعدددىا ،وىددذا االلتقدداء فددي
الدين بين ما ىو طبيعي ،وما ىو ما بعد طبيعي ىدو أيضداً التقداء مدا بدين الضدرورة والحريدة ،وىدو
التفد دداء ديد ددالكتيكي بد ددين الطبيعد ددي

واهلل…

الطبيعد ددة ضد ددرورة نظاميد ددة وصد دديرورة ،واهلل حريد ددة وخمد ددق

وكينوندة ،وبقددر مدا يسدتمر االلتقداء فدي الددين بددين الضدرورة والحريدة بقددر مدا يظدل معبد اًر عمدا ىددو

كائن دون أن ينفصل عما ىدو صدائر ،وبقددر مدا يتجددد فدي الددين أو خاللدو ىدذا االلتقداء بقددر مدا

يبقى قاعدة الحوار الالنيائي بين اهلل واإلنسان.4

وىددذا ىددو المددنيج االرتقددائي الددذي اكتشددفو الدددكتور محمددد عبددد اهلل دراز فددي األخالقيددة اإلسددالمية،

فيذا المنيج يدفعنا بانبعاث تمقائي –وبمبدأ األمر بالمعروف والنيي عن المنكر -دون حدود لبدذل
الجيدد الخدالق المبددع
effort eliminitioire

effort creatrice

مدن أجدل ترسديخ الخبدر ،ثدم بدذل الوسدع فدي جيدد المدافعدة

القتالع األشواك الضارة.5

والمسد ددمم يحق ددق ى ددذه الحري ددة اإلرادي ددة المطمق ددة مس ددتعيناً بي ددذا المخ ددزون القيم ددي الروح ددي ال ارئ ددع أو

الرأسمال الرمزي الذي يتحفنا بو القرآن ،وفي مطمع ذلك حق الروح.

ويعود الفضل الكبير لمدكتور "محمد أرغون" في إلقاء الضدوء عمدى ماىيدة ىدذا الحدق ،حدق الدروح،
يقول المذكور:
الحقيقة الحقيقيدة ىدي برىدة انبثداق داخدل الدروح تنشدأ مدن المقارعدة والمجابيدة التدي تخوضديا الدروح
مدع معطيدات الواقدع:

la varité est le surgissement d,une evedence à l΄interieur de l΄esprit par la

confronté de l,esprit avec les donnes du reel.

وى ددذه الددروح كثي د اًر مددا تناضددل فددي الواقددع والتدداريخ وأحيان داً ضدددىما ،والواقددع يمكددن أن يكددون ى دزة

أرضية تكتسط ما تشاء ،ثم تتعدد وسائل وطرق المعالجة ،فقدد يقدف شدخص مكتدوف األيددي تجداه
ذلدك فددي حددين ينبدري اقخددر إلنقدداذ الجرحددى ،وعندئدذ تكددون الوسدديمة الوحيدددة الناجعدة ىددي التددي تددتم
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 د .حسن صعب :تحديث العقل العربي ،بيروت ،دار العمم لمماليين ،ط ،0858 ،0ص.81 -المرجع السابق ،ص.81

 كتابو دستور األخالق في القرآن ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ط ،874 ،5ص 478وما بعدىا3

ضددمن إطددار مسددؤولية الددروح ،6التددي ىددي توجددو إرادي وضددميري وخمقددي مجددرد ،ويعمددو عمددى كافددة
اعتبارات المغة والفئة والقوم

الخ…

وىذا ما أكده مارسيل موسى بأن اإلنسدان مقولدة مدن مقدوالت الدروح ،واإلسدالم بحدث أبدداً عدن ىدذه

المسؤولية لمروح واقيات الكريمة تتعدد حول ذلك:7

 "وقل اعمموا فسيرت اهلل عممكم ورسولو…" التوبة .014 / "فاتقوا اهلل ما استطعتم…" التغابن 05 / "فال أقتحم العقبة…" البمد 00 / "وجاىدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اهلل …" الحجرات 04 /" -السابقون السابقون…" الواقعة 01 /

 "سارعوا إلى مغفرة من ربكم…" آل عمران 022 /" -يا أييا اإلنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فمالقيو…" االنشقاق 5 /

لكن ىدذه الوثبدة ،وىدذا االسدتنفار والتجيديش والتعبئدة المسدتمرة لديس عمدى الطريقدة البروموسوسدية،8

بل إن لكدل شديء فدي اإلسدالم تقدواه ،01وىكدذا كاندت الضدوابط والشدكائم عمدى اإلرادة وتوترىدا ،قدال

أبدا ،واعمل قخرتك كأنك تموت غداً.
(ص) :اعمل لدنياك كأنك تعيش ً

وعمى ىذا األساس فشأن اإلسالم ليس شأن سيجور القائل :إن اإلنسان يفخر بكل ما ىو جيد.00

وليس شأنو شأن الشاعر :إذا أتت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع.
الشأن اإلسالمي ىو اعتبار الجيد محكوماً بالفضيمة وشرط من شروطيا.

وىذه ىي حقيقة الوقف ووجيتو التي يولييا ،ومناطو الذي يبتغيو ،ومرتجداه الدذي ينشدده ،وىدي فدي

الوقت نفسو معنى الشرط الذي يشرطو الفقياء بأن يكون الوقف قربة وطاعة هلل.01
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 د .أرغون :الفكر اإلسالمي ،ص.056 -لممزيد في الموضوع يراجع د .الدراز ،دستور األخالق في القرآن ص 478وما بعدىا.

 -نسبة إلى اإللو اليوناني بروموسيوس ،والكناية ىنا عمى المغامرة واإلبداع وافتتاح حقول العمل والنجاح دون
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ضابط .

 حتى المباس لو تقواه بدليل قول اهلل تعالى ":لباس التقوت". -د .دراز :دستور األخالق في القرآن ،ص.478

 الوقف في الشريعة اإلسالمية ،ص01د العيني :البناية في شرح اليداية ج ،5ص062د السيوطي :مطالبأولي النيي في شرح غاية المنتيى،ج،3ص ،170دمشق ،المكتب اإلسالمي  ،850-851ص.186
أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف :أحكام األوقاف ،القاىرة ،مطبعة ديوان عموم األوقاف اإلسالمية،813 ،

ص.21

4

عمدى ىذه األرضية الرصينة يمكن مقاربة رأي الشاطبي المدلل بأن المجتيد فيدو مدن النبدوة ولدو لدم

يكددن نبيددا ،02فيددذه المقاربددة البشدرية لمحقيقددة النبويددة تكشددف عددن حقيقددة االرتقدداء الروحددي اإلسددالمي
ل نسددان ارتقدداء يجعمددو يتخمددق بددأخالق اهلل (حددديث نبددوي) ،ويعددانق ويقددارب الحقيقددة النبويددة امتياحداً
من نورىا الذي ال ينضب ،واشعاعاً من مشدكاتيا ،وىدذا مدا تؤكدده العبدارة القرآنيدة :ندور عمدى ندور،

النددور البشددري يرصددنو ،ويدعمددو النددور اإلليددي ،وبددذلك تسددمو الحقيقددة الدينيددة بأنيددا سددمو ومع دراج

لمددروح اإلنسددانية ،وليسددت –حسددب بعددض التفسدديرات -دكانددة وقتامددة وص دراعات حددادة فددي الددنفس
اإلنسانية ألجأت اإلنسان -نجاة وخالصا -لخمق اإللو من أجل حل ىذا الصراع.03

واضط جدداً أن إنفداق مدا فدي ذات اليدد قربدة إلدى اهلل ،إنمدا ىدو موقدف فدذ ل نسدان ال يمكدن حصدر

نتائجدو عمددى الحيدداة والمجتمددع ،وبالتددالي فددإن تأسدديس ىدذا الحقددل الحضدداري لموقددف-ىددو فددي جددوىره

ونواتددو النوويددة -موقددف لمددروح ،واطددالق لطاقاتيددا ،ووثبددة مددن وثباتيددا وتجيدديش واسددتنفار ليددا فددي
المغامرة الفذة الكبدرت لمسألة الخير اإلنساني ،وىذا ما حدا الددكتور ابدراىيم البيدومي غدانم لمحدديث

عن الحيوية الذاتية لموقف.04

وىدذه اقليدة ليدا انعكاسداتيا العميقدة عمددى الدنفس اإلنسدانية وصدالبتيا وتوطينيدا وترصدينيا وترسدديخ

مقوماتيا وتطييرىا

05

من الشوائب ،وأغراض الدنيا وغرائزىا وترسباتيا البييميدة ،واألمدر يددخل فدي

صميم الصحة النفسية ،وىذا ىو مغزت قولو (ص) :الخير نور فدي القمدب وضدياء فدي الوجدو وقدوة
في الجسد ،والشر حمكة في القمب وظالم في الوجو ووىن في البدن.
وفض دالً عددن ذلددك فاإلنفدداق فددي سددبيل اهلل –السدديما إذا كددان منظم داً -ىددو ركددن فددي نظددام شددامل
ومتكامل لمتقدم واالزدىار والنمو والتجدد الحضاري ألمتنا.06

 - 02د .الدريني :خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم /مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط،876 ،1
ص.05

 - 03د .برىان زريق :كتابو نصر حامد أبو زيد بين التفكير والتكفير ،دمشق ،دار النمير ،دار معد ،ط،0
 ،886ص.07

 - 04مقالو اقنف الذكر ،ص.86

 - 05قارن نظرية التطيير اإلسالمية القائمة عمى عمل الخير ،وبين نظرية التطيير ألرسطو المسماة كارسييز،

وأداتيا الفن وتصعيداتو ،وىذا يؤكد مقولة ابن نبي بأن ما يميز الحضارة العربية اإلسالمية ىو األخالق ،في
حين أن الجمال ىو مميز الحضارة الغربية.

 - 06مطمب التجدد الحضاري ىو أحد مطالب المشروع الحضاري العمراني العربي راجع دراسات المؤتمر القومي
العربي ووثائقو المؤسسة.

5

وال غرو أن نطمق بتواضع عمى ىذا التبرع عبارة عبادة مالية ،فيو تحرير لنفس الواقف مدن شديوة
التممك ،مثمو في ذلك مثل العتدق وتحريدر أرض المسدجد وبنائدو فدي سدمطة الخمدق أجمعدين ،وجعمدو

خالصاً هلل رب العالمين.07

وىنالك سمة أخرت تجمل ىذه الظاىرة ،ىي انبثاقيا من صميم منظومتنا القيمية ورأسمالنا الرمدزي،

فيددي نبت ددة تغارسددت ونم ددت ف ددي حضددانة حض ددارتنا ،ومشد دتل قيمن ددا اإلس ددالمية ،ق ددال تع ددالى" :البم ددد
الطيب يخرج نباتو بإذن ربو والذي خبث ال يخرج إال نكداً…" األعراف .47 /

وبمعندى أصددرح وأوضدط فيددذه الظداىرة تخمقددت فددي رحدم أعظددم مغدامرة لمددروح اإلنسدانية ،وفددي مندداخ

أفددذ ممحمددة وتددوتر عقمددي وضددميري وروحددي وأخالقددي ىددي التجربددة النبويددة 08التأسيسددية التدشددينية
لفمسددفة حياتنددا وجددوىر وجودنددا وقوامنددا ورؤيتنددا الحضددارية وموقفنددا مددن الحيدداة ونظرتنددا إلددى الوجددود
واألساس الوطيد ليويتنا ومنظومة قيمنا العربية اإلسالمية.
ويمكن القول مع "مارسيل موسيو" إن اإلسالم
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ىو إرادة العديش المشدترك مدن أجدل إعطداء معندى

لمحيدداة ،ىددذا المعنددى ىددو اليدداجس والقمددق الددذي يددرزح ضددمير كددل مسددمم رندواً وتشددوفاً ونجدداة لروحددو
وخالصيا الدنيوي واألخروي.

ذلددك أن المسددمم م دددعو دائم داً لمتوج ددو إلددى اهلل وتمبي ددة ندائددو والش ددعور بواجددب الترقي ددة والرفعددة إل ددى

مسددتوت أعم ددى فددي الوجددود ،فيددو فددي حددال تددوتر داخمددي لحقددوق الددروح والتكامددل الخمقددي والنفسددي

"المنيج األخالقي االرتقائي في اإلسالم".
والق درآن يممددك فضدداء غني داً لتشددكل اإلنسددان ،وتمكينددو مددن اخت دراق كددل الحدددود ،وتحديددو لممواقددف

الماديد ددة وانبثاقد ددو المتكد ددرر ،وتجد دددده المسد ددتمر واندماجد ددو فد ددي تجربد ددة االليد ددي وارتقائد ددو إلد ددى أشد ددد

المنعطفات التاريخية الحالكة.

عم ددى ض ددوء م ددا تق دددم ف ددنحن نفي ددم الوق ددف عم ددى أن ددو آلي ددة النط ددالق مب ددادرات ومس ددؤوليات أخالقي ددة
ضددخمة ،وافتتدداح حقددول اجتماعيددة وحضددارية ،أداة ذلددك اإلنسددان القرآنددي الددذي يمددأل قمبددو حددب اهلل
والناس ،فيو مؤمن أوالً ،وانسان ثانياً ومدواطن صدالط ثالثداً ،وىدذا اإلنسدان ىدو ثمدرة الثقافدة العربيدة

واإلسالمية ،واألنسنة التي خمقت فيو ىذه الدوافع العميقة ،وذودتدو بيدذه القديم الرفيعدة ،إنيدا العقيددة
اإلسالمية في اهلل واإلنسان والكون ،والوعي الروحي العقيدي األخالقي فيو ،وىدذا اإلشدعاع األكبدر

والحدوار االجتمدداعي األصدديل الددذي يدددفع المسددمم لمتمحددور حددول المجتمددع والدولددة ،وىددو فددي الوقددت

 - 07د .ابراىيم البيومي غانم :المرجع السابق ،ص.011

 - 08ليتذكر القارئ الحديث النبوي الشريف المؤسس لمبدأ الوقف.
 - 11د .محمد أرغون :الفكر اإلسالمي ،ص.056
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نفسددو الميمدداز الددذي يدفعددو الجتدراح كددل قدرار عظمددة واستشدراف ،ثددم استشددفاف المواقددف الفددذة مددن
أجل تحقيق الشرط البشري والمشروطية الحضارية والشأن اإلنساني العام.
ىكذا يتأصل الجذر الفمسفي فدي اإلسدالم عمدى ضدوء المعادلدة اقتيدة :خمدق اهلل اإلنسدان مدن تدراب

ثددم نفددخ فيددو مددن روحددو ،فيددو بددذلك يخضددع لطبيعتددين ،ويقددع تحددت جدداذبيتين وقطبددين متناقضددين،
األول يرفعو بالتسامي إلى معراج الحضرة اإلليية ،واقخر يترسب ،وييبط بو إلدى ميدابط البييميدة
والغرائزية ،وىنا يأتي دور العمم –من خالل نظرية االستخالف -لمتطيير والتنقية والتعمية والسمو،
وفددي الوقددت نفسددو ،فددالمطف االليددي ذلددل ل نسددان وسددخر لددو كددل مددا فددي الكددون ليددتمكن مددن عمددارة
الحياة ،وأداة ذلك األمانة التي يحمميا والتي تأبت السدماوات واألرض عمدى حمميدا 10،قدال تعدالى":
عسى ربكم أن ييمك عدوكم ويستخمفكم ،فينظر كيف تعممون…" األعراف .018 /
ذل ددك أن اإلنس ددان المس ددمم مس ددكون ف ددي الميث دداق ،ذل ددك التح ددالف:

alliance

األب دددي ب ددين اهلل تع ددالى

والجنس البشري بأن يمد اهلل ذلدك الجدنس بمطدف ورعايدة وحددب مقابدل أن يعبدده ،قدال تعدالى ":واذ
أخذ ربك من بني آدم مدن ظيورىم ذريتيم وأشيدىم عمى أنفسديم ألسدت بدربكم قدالوا بمدى شديدنا أن
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ىذا غافمين…" األعراف .061 /

فأنددا إذ أشدديد فددي المحكمددة أو أبيددع أو أشددتري ففددي كددل عمددل أعممددو أكددون محكوم داً بيددذا التحددالف
تشيد عمي جوارحي ،واتجو بكل صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين.

والخالصددة كددل شدديء فددي اإلسددالم ينبددع مددن كيددان الفددرد وذاتددو ،وىددذا مددا دفعنددا إلدى اعتمدداد تسددمية
الميثاقية كظاىرة تحيط بالنسق

القرآني…
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ىذه ىي األسس الفمسفية الندراج اإلنسدان المسدمم فدي الكدون األعظدم وعالقتدو مدع المطمدق (الدذروة

الوجودية) ،وىي فدي الوقدت نفسدو أسداس اند ارجدو فدي التداريخ األرضدي البشدري (مقولدة اإلنسدان أو
الشددخص البش ددري ومقول ددة الكددون االجتم دداعي) ،وى ددذا ى ددو فح ددوت الكت دداب الصددادر ع ددن اليونس ددكو
الموسوم بعنوان.philosophical foundation of human rights, unesco, pans, 1980 :
وفي نظرنا إن ىدذا التأسديس ىدو التأسديس الفدذ لكدل مشدروع حضداري عربدي إسدالمي واعدداً محققداً
لمممكددة اهلل ومممكددة اإلنسددان ومممكددة العروبددة ومممكددة اإلسددالم ،وىددذا ىددو مغددزت التحدددي والرىددان
ال ددذي قدم ددو ع ددالم االجتم دداع فيب ددر ف ددي تعميم ددو الص ددعود الت دداريخي ألوروب ددا بس ددبب الشد د اررة الموثري ددة

والكالفانية (اإلصالح الديني).

 - 10نقصد من ذلك قولو تعالى" :إنا عرضنا األمانة عمى السموات واألرض والجبال ،فأبين أن يحممنيا ،وأشفقن
منيا وحمميا اإلنسان إنو كان ظموماً جيوال"…

 - 11كتابنا :الصحيفة دستور المدينة أول دستور لحقوق اإلنسان ،دمشق ،دار معد ،دار النمير ،886 ،ط،0
ص.146
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وفي ىذا الصدد فنحن ال ننسى رأي مفكرنا الكبير مالك بن نبي فدي تأسيسدو التداريخي والحضداري
عمى الروحي ،وتمثيمو ممحمة التاريخ البشري بخدط بيداني صداعد بفعدل القدوت الروحيدة ،ثدم مراوحدة
ىددذا الخددط واتجاىددو بصددورة مسددتقيمة بسددبب الفاعددل العقمددي ،وأخي د اًر ىبوطددو وترسددبو بسددبب الفعددل

البييمي والغرائزي.12

وىددذا العمددل التدداريخي الحضدداري -بالحامددل الروحددي -بمثددل نبددل المبتغددى وجددالل الغايددة وعمويددة
ومنتيددى اإلنس ددان إضددافة إلددى الضددمان اإلليددي الكددوني فددي إطددار البعددد الحدددثي ال دواقعي التطيددري
الذي تمثمو ظاىرة الوقف.
إن إشدراق نددور اهلل ضددروري لمعددالم فددي مخبدره ولممدزارع فددي حقمددو ولمصددانع فددي مصددنعو ،واإلسددالم

ى ددو ول ددي الق دديم ،ول ددي الحقيق ددة ،وان تحري ددك مب ددادئ ال ددوحي ض ددرورة ف ددذة لتحري ددك ق ددوانين الت دداريخ
وندواميس الحيدداة وحركددة المجتمعددات ،حيددث يددتم االلتحددام بددين القدديم الجوىريددة لمقدرآن ول نسددانية مددع
ضددرورات الحيدداة ،وعم ددى ضددوء مصددمحة الندداس وبددإرادتيم المنظمددة ،واإلسددالم لدديس مجددرد ديددن أو
نظري ددة فمس ددفية ،ب ددل نظري ددة اجتماعي ددة ونظري ددة اقتص ددادية وتنموي ددة ،ونظري ددة وطني ددة ،ونظري ددة ف ددي
الدولددة ،والمجتمددع المدددني ،وىنالددك ارتبدداط بددين الددوحي واألخددالق واإلرادة والحريددة والحدددث اليددومي،
وىذا ما يجعل الفعل الوطني عبادة ألن كل شيء في اإلسالم عبادة.13

وعمى ىذا األساس فالمصمحة بالمعنى الضيق ال تستطيع أن تؤسس المجتمع ،بل المجتمدع أوسدع
من ذلك بكثير ،إنو وطن وأرض وانسان وقيم وعدل وماض وحاضر ومستقبل ونظرة عمى الوجدود
ودسددتور أخالقددي وجمددالي وقيمددي وعممددي ،وكددل ذلددك يؤسددس بمددنيج األمددر بددالمعروف والنيددي عددن
المنكر ،مع التنويو بأن اإلسالم ال يستيين بالمصمحة وال ينفر منيا ،والدولة في اإلسالم ىي دولة

المصالط.14

والوق ددف أداة تحقي ددق ى ددذه المص ددالط  ،مص ددالط الن دداس ف ددي ك ددل ص ددغيرة وكبيد درة م ددن ش ددؤون الحي دداة
اليومية ،كما نحن عمى عيدنا في حضارتنا الممراع الوارفة الظل.
وىكذا تمتقي العبودية هلل مدع روح العروبدة وروح اإلسدالم وروح المجتمدع وروح الدولدة وروح التنميدة
وروح التجدد والخيار الحضاري وروح النيضة.

وبذلك يساىم اإلنسان القرآني المؤمن المتجذر حول اهلل في االجتمداع اإلنسداني والشدأن اإلنسداني،
وبحي ددث يتحق ددق التح ددالف الك ددوني ب ددين اهلل والح ددب البش ددري ،وى ددذه ى ددي الشد د اررة االليي ددة ،المحظ ددة

الفمسفية اإلسالمية التي تفجر كل شالل نور ل نسان والحياة والحضارة.
 - 12كتابو شروط النيضة ،ترجمة عبد الصبور شاىين ،وعمر مسقاوي ،ص.075

 - 13د .فتحي الدريني :خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم ،المرجع السابق.10 ،

 - 14د .محمد أحمد خمف اهلل :القرآن والدولة ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،ط ،870 ،1ص 031وما
بعدىا.
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ىذا ىو تأسيسنا الروحي لموقف ،وتمدك أرضديتو الرصدينة وحاضدنتو اإلنسدانية ،واإلنسدان المسدمم ال
يحقق شدفافيتو ونقداءه إال إذا تحدرر فدي عمميدة الوقدف لوجدو اهلل تحدر اًر مطمقداً ،متجدرداً عدن عدرض

الدنيا وزيفيا وفسادىا.

ى ددذه جول ددة طويم ددة ك ددان الب ددد مني ددا لتأس دديس الفاع ددل ال ددديني ف ددي الحق ددل الحض دداري ،وان كن ددا ن ددرت

تمخيص مجمل ما قمناه في اقتي:
 - 0الدين والممك توأمان ،والدين أصل ،والسمطان حارس ،وماال أصل لدو ميددوم ،ومدا ال حدارس
لو فضائع.

15

ولقد أكد الغزالي ذلك في مظنة أخرت قدال المدذكور :نظدام الددنيا ضدروري فدي نظدام الددين ،ونظدام

الدين ضروري في الفوز بسعادة اقخرة.

16

وقريب من ذلك ما أكده ابن خمددون بدأن الددنيا كميدا وأحواليدا عندد الشدارع مطيدة لنخدرة ،ومدن فقدد
المطية فقد الوصول.

17

 - 1العقيدددة أسدداس ليددا ،غيددر أن ىددذه الحقيقددة ليسددت عنص د اًر روحي داً محض داً ،بددل يتسددع مفيوميددا

ليشمل مبدادئ التكاليف ،والغاية القصدوت المحدددة منيدا ،بحيدث جعمدت كافدة وجدوه النشداط الحيدوي

ل نسان يؤول إلى أن يكون عبادة.18

 - 2ليسددت العقيدددة أحاسدديس وحقددائق نفسددية صددرف ،بددل غايتيددا بندداء الددذات اإلنسددانية وتحقيددق

المبددادئ والقدديم المعنويددة21،والعنصددر الخمقددي والقدديم العميددا أسدداس ل عددداد الددذاتي لمفددرد مددن أجددل
إطالق طاقاتو كدوافع لمنشاط الحيدوي لمدولدة بجميدع وجوىدو،

20

ومدن ثدم فالمشدروع الدديني -حسدب

رأي الدكتور حسن حنفي -مشروع عمل ،والوحي نظام مثالي لمواقع ،والعالم نظام طبيعدي لممثدال،

وبالمقابل فكثي اًر ما تنيض العقيدة النظرية في غياب الممارسة العممية ،والعمل ليس نتيجة ضدعف

في التأمل ،بل التأمل ىو عين ضعف العمل.21

 - 3إن التشدريع اإلسددالمي يعنددى بالمنددافع والمصددالط ،واإلسددالم يأخددذ بمبدددأ المنفعددة ،وينددزل المددال
باعتبدداره أصددل المنددافع ومصدددرا" ليددا -منزلتددو مددن االعتبددار ،ويقدددره قدددره ،ويعتب دره فددي تش دريعوالسياسددي -س دواء عم ددى المسددتوت الفددردي أم االجتمدداعي أم عمددى مسددتوت الدولددة  -مقصددداً أساسددياً
 - 15اإلمام الغزالي :فاتحة العموم ،ص.00
 - 16االقتصاد في االعتقاد ص.015

 - 17المقدمة ،المرجع السابق ،ص 031و .023

 - 18د .الدريني :خصائص التشريع اإلسالمي ،ص.004
 - 21د .دريني :المرجع السابق ،ص 05و .12
 - 20ابن خمدون ،المقدمة ص.031

 - 21كتابو من العقيدة إلى الثورة ،المقدمات النظرية ،بيروت ،دار التنوير لمطباعة والنشر ،877 ،ط ،0ص.53
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من المقاصد الخمسة الضدرورية ،بل عنص اًر مقوماً لمدولة ،نقول إذ يقف اإلسالم من مبددأ المنفعدة

ىددذا الموقددف ،يحدددد مضددمون المنفعددة بضدوابط وشددروط ،بحيددث يجعمددو مغدداي اًر لمفيددوم المنفعددة فددي

مذىب بنتام.22

 - 4لقد حدث تحول كبير في ميمة العقيدة فدي اإلسدالم ،إذ لدم تعدد تفيدم عمدى أنيدا دافدع لمسدموك
وباعددث لمعمددل ،فض دالً عددن أن ىددذا التحددول ط د أر عمددى صددعيد العقيدددة ،حيددث تحددول إلددى طاعددة

لألوامددر واجتندداب لمنواىددي ،كمددا حدددث انفصددال آخددر بددين العقيدددة والمصددمحة ،فتحولددت العقائددد إلددى
بدددائل عددن المصددالط ،وىددذا مددا قدداد إلددى بقدداء العقيدددة دون ش دريعة ،فضدداعت الش دريعة ،ولددم تغددن
العقي دددة ،وبالت ددالي فق ددد انتش ددر ف ددي عقي دددتنا الفك ددر الالى ددوتي ،وغ دداب الفك ددر اإلنس دداني المص ددمحي،

فتأكدت محورية اهلل ،وىامشية اإلنسان.23

 - 5لقددد صددنف األب كددويترز-وىددو مددن قساوسددة بيددرو فددي أمريكددا الالتينيددة -كتابداً وسددمو بعندوان

"الى ددوت التح ددرر" ،أعم ددن في ددو أن الخد دالص ال يك ددون ب ددالتحرر م ددن الخطيئ ددة فق ددط ،ب ددل ب ددالتحرر
السياس ددي واالقتصد ددادي ،أي ب ددالربط ب ددين الخ ددالص ،وب ددين حرك ددة اإلنس ددان ،ب ددين اإليم ددان والعم ددل

السياسي ،بين ممكوت اهلل وبناء العالم.

ولقد كانت الدعوة إلى الىوت التحرر صورة متقدمة لمحاوالت بعض رجال الكنيسة لتوسيع مجدال

اإليمد دان ،بحيددث يتجدداوز الضددمير إلددى الواقددع ،وىددو مددا عبددر عنددو األب كددويترز بقولددو :إن المحبددة
اإلنجيمية تفرض عمى الكنيسة لالنحياز إلى جانب التحرر في جميع ضروب االضطياد.24

وقب ددل كتدداب كددويترز كددان بعددض القسددس ،قددد كتب دوا عددن الىددوت العمددل ،والىددوت األمددل ،والىددوت

التنمية ،ثم توجت المسيرة بالىوت التحرر.25

ثم جاء الفيمسوف الفرنسي روجيو غارودي ليصدف ىدذه الددعوة فدي كتابدو حدوار الحضدارات ،بأنيدا

انقددالب الىددوتي حددول العقيدددة إلددى طريقددة عمددل ،دفعددت بأعددداد مت ازيدددة مددن المسدديحيين إلددى دروب

جديدة ،دروب النضال اليومي ضد االضطياد واالستغالل وتبعية األجانب.26

وقبددل غ ددارودي وكددويترز تكمددم عددالم االجتم دداع الكبي ددر فيب ددر عددن دور اإلص ددالح ال ددديني عم ددى ي ددد
الموثريددة والكالفانيددة فددي الثددورة الصددناعية ،وقددد بمددك الحمدداس لديددو أنددو تحدددت الفاعددل االقتصددادي،

مؤكداً الدور األول ل صالح الديني في االنقالب االقتصادي.
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 - 6لقددد رد أحدددىم كددل حركددة أو سددكنة فددي ىددذه الحيدداة إلددى الفاعددل الثقددافي ،وىددذا مددا دفعددو إلددى
إطالق تسمية ثقافة الحيداة وثقافدة المدوت ،األولدى تددفع إلدى الحيداة والتقددم واالزدىدار ،والثانيدة إلدى
االنحطاط والتقيقر والرجعة واالنكفاء.

ألم يسترخص أحد المسممين الروح دون أن يميدل نفسدو ليأكدل ثمدرات كاندت فدي يدده ،فانددفع يقاتدل

حتددى استشدديد ،ألدديس وراء ذلددك منظومددة قيميددة دفعتددو إلددى ىددذا االستشددياد ،ثددم ألدديس وراء حركددة
الوقف التاريخية العمرانية الكبرت حامل روحي وثقافي ،ىو الشد اررة التدي فجدرت برميدل البدارود فدي
قمب شعبنا ،فانطمق في كافة الدروب يبني الحياة بناء مجرداً عن كل نزعة عارضة أو طارئة.

نعتقد ددد أن أيد ددة معالجد ددة تجذيريد ددة لمس ددألة الوقد ددف ،إنمد ددا يجد ددب أن تأخ ددذ بالحسد ددبان منظومد ددة القد دديم

اإلسالمية ،تمك القيم التي يجدب أن تستشدرف فتستشدف المعطيدات المطروحدة عمدى عصدرنا ،وفدي
مقدمددة ذلددك المواطن ددة ومأسسددة المجتمددع والخيددر المشددترك ،وغيددر ذلددك مددن المرتك دزات التددي تقدديم
المعاصرة والعمران المتقدم ،وتساىم في الشأن اإلنساني الشامل.
والخالصددة أن اإلنسددان ىددو حجددر الزاويددة فددي أي تقدددم ،وحجددر الزاويددة فددي اإلنسددان ىددو مقومددو
المعندوي :عقيدتددو ضدميره ،أريددو إرادتدو ،والصددمة المباشدرة مددع اهلل ىدي المدرسددة الكبدرت إلنمدداء عقددل

المسمم وضميره وارادتو ،ولذلك فال يوجد في اإلسالم كيانو ،وبالمقابل يقتصر دور السدمطة الدينيدة
في اإلسالم عمى الموعظة الحسنة ،والدعوة إلدى الخيدر والتنفيدر مدن الشدر ،وىدي سدمطة خوليدا اهلل

ألدنى المسممين يقرع بيا أنف أعالىم ،كما خوليا ألعالىم يتناول بيا من أدناىم.27

وقريب من ذلك ما أكده الدكتور وجيو كوثراني بأن اإلسالم ال يطرح نفسو قسرياً ،إنو يسمط بحدال

م ددن التن ددوع ،م ددن خ ددالل دخول ددو ف ددي ص ددميم معتق دددات الن دداس م ددع ش ددعائرىم ،وف ددي طقوس دديم ،ف ددي

عدداداتيم ،فددي عالقدداتيم بمجمددل الظ دواىر الكونيددة اإلنسددانية السياسددية االجتماعيددة ،وىددذا مددا يسددمط
فع دالً بوجددود طاقددة أكبددر بكثيددر مددن طاقددة م دا يسددمى أح دزاب ونقابددات وجمعيددات تدددافع عددن حقددوق

الناس.28

لقد كدانت العقيدة -وال تزال -ىي األسداس الدذي يقدوم عميدو بنداء اإلسدالم ،فيدي إن صدمحت صدمط
الدين كمو ،وىدي الدروح لمجسدد ،والددافع إلدى الجيداد والعمدل ،ولقدد عاشدت عمدى عيدد الرعيدل األول

31
حياة القموب وروح األعمال ،حباً هلل وشوقاً إليو… خوفاً منو ورجاء فيو ،توكالً عميدو ،واعتصداماً

بحبمو ،يقيناً بأنو وحده الحسب (الكافي) ،وأنو وحده الضار والنافع.30

 - 27األعمال الكاممة ل مام محمد عبدة ،دراسة وتحقيق محمد عمارة ،طبعة بيروت ،861 ،ج ،1ص.176
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ويندرج اإليمان الحق المتضمن عقيدة القمب وقول المسان ،وعمل الجوارح تحت ال إلو إال الو.31
ولم يكتف الفكر اإلسالمي بتأصديل أىميدة العقيددة ،بدل ذىدب أبعدد مدن ذلدك إلدى التحديدد اإلج ارئدي
لتمددك األعمددال المرتبطددة بالعقيدددة المنبثقددة منيددا ،وىددي مددا نسددمييا باألعمددال اإللييددة ،يقددول مسددكويو

محدددداً تمددك األعمددال :32وآخددر الم ارتددب فددي الفضدديمة أن تكددون أفعددال اإلنسددان كميددا أفعدداالً إلييددة،
وىددذه األفعددال ىددي خيددر محددض ،والفع ددل إذا ك دان خي د اًر محض داً ،فمدديس يفعمددو مددن عمددل مددن أجددل

شدديء آخددر غيددر الفعددل نفسددو ،وذلددك أن الخيددر المحددض ىددو غايددة متوخدداة لددذاتيا ،أي ىددو األمددر

المطموب المقصود لذاتو…
واألم ددر الددذي ىددو غايددة فددي نيايددة التعاسددة لددن يكددون مددن أجددل شدديء آخددر ،فأفعددال اإلنسددان إذا

صارت كميا إليية ،فيي كميا إنما تصدر عن لبو وذاتو الحقيقية التدي ىدي عقمدو اإلليدي الدذي ىدو
ذاتو بالحقيقة.
وت ددزول وتتيدددد سددائر دواعددي طباعددو البدددني بسددائر ع دوارض النفسددين البييمتددين وع دوارض التخيددل
المتولددد عنيمددا وعددن دواعددي نفسددو الحسددية ،فددال يبقددى حينئددذ ،إرادة وال ىمددة خارجددان عددن فعمددو مددن
أجميما ،لكنو يفعل مدا يفعمدو لد رادة وال ىمدة فدي سدوت العقدل ،أي ال يكدون غرضدو فدي فعمدو غيدر
ذات الفعل ،وىذا ىو سبيل الفعل اإلليي.

فيذه الحال ىي آخر رغدب الفضدائل التدي يتقبدل فييدا اإلنسدان أفعدال المبددأ األول خدالق الكدل عدز
وجل ،أعني فيما يفعمو ال يطمب بو خطأ وال مجازاة و ال عوضاً ،وال زيادة ،لكن يكون فعمدو بعيندو
ىو غرضدو ،أي ليس يفعمو من أجل شيء آخر سوت ذات الفعل ،ومعنى ذاتو ىو أن ال يفعدل مدا

يفعمو من أجل شيء غير فعمو نفسو وذاتو نفسيا ىي الفعل اإلليي نفسو.

وىكددذا يفعددل البدداري تعددالى ال مددن أجددل شدديء آخددر خددارج عنددو ،وذلددك أن فعددل اإلنسددان فددي ىددذه

الحددال يكددون خب د اًر محض داً وحكمددة محضددة ،فيبدددأ بالفعددل لددنفس إظيددار الفعددل فقددط ال لغايددة أخددرت
يتوخاىا بالفعل.

وىكذا فعل اهلل عز وج ّل الخاص بو ليس ىو عمدى القصدد األول مدن أجدل شديء خدارج عدن ذاتدو،

أعنددي لدديس ذلددك مددن أجددل سياسددة األشددياء التددي نحددن ببعضدديا ،ألنددو لددو كددان كددذلك لكانددت أفعالددو

حينئدذ إنمددا كاندت وتكددون وتدتم بمشددارفة األمددور التدي مددن خدارج ولتدددبيرىا وتددبير أحواليددا واىتمامددو
بيا.
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وعمى ىذا تكون األشياء التي من خارج أسباباً وعمالً ألفعالو ،وىذا شنيع قبيط تعالى اهلل عنو عمواً

كبي اًر ،لكن غايتو عز وجل باألشياء التي من خارج وفعمو الذي يديرىا بو ويرفددىا إنمدا ىدو القصدد

الثاني ،إذ ليس يفعل ما يفعمو من أجل األشياء نفسيا ،لكدن مدن أجدل ذاتدو أيضداً ،وذلدك ألجدل أن

ذاتددو تفضددل لددذاتيا ال مددن أجددل المفضددل ،وال مددن أجددل شدديء آخددر ،وىكددذا سددبيل اإلنسددان إذا بمددك

الغاية القصوت في اإلمكان من االقتدداء بالبدارئ عدز وجد ّل وتكدون أفعالدو التدي يفعميدا عمدى القصدد

األول من أجل ذاتو نفسيا التي ىدي الفعدل اإلليدي ومدن أجدل الفعدل نفسدو ،وان فعدل فعدالً يرفدد بدو

غيره وينفعو بو ،فميس فعمو ذلك عمى القصد األول من أجل ذلك الغير ،لكن يفعل بذلك الغيدر مدا

يفعمددو بددو بقصددد ثددان ،وفعمددو ذلددك مددن أجددل ذاتددو بالقصددد األول ،ومددن أجددل الفعددل نفسددو ،أي لددنفس

الفضيمة ولنفس الخير ،ألن فعمو ذلك فضيمة وخير.

ففعمدو لنفس الفعل ال الجتذاب منفعة وال لددفع مضدرة ،وال لمتبداىي وطمدب الرياسدة ومحبدة الك ارمدة،
فيددذا ىددو غددرض الفمسددفة ،ومنتيددى السددعادة ،إال أن اإلنسددان ال يصددل إلددى ىددذه الحددال حتددى تفنددى
إرادتددو كميددا بحسددب األمددور الخارجددة ،وتفنددى الع دوارض النفسددية ،وتمددوت خ دواطره التددي تكددون عددن
العدوارض ،وتمتمددو شددعورا" إلييددا" وىمددة إلييددة ،وانمددا يمتمددو مددن ذلددك إذا صددفا مددن األمددر الطبيعددي
ٍ
حينئذ يمتمو معرفدة إلييدة وشدوقاً إلييداً ويدؤمن بداألمور االلييدة ،بمدا
البتة ،ونفي منو نفياً كامالً ،ثم

يتقرر في نفسو وفي ذاتو التي ىي الفعل كما تقرر.

ونعتقد أن ىذا النص يمثل حجر الزاوية في الخير المشترك اإلسالمي ،ويسمو بالسمات اقتية:
 - 0اتسام الفعل اإلنساني اإلليي بمنتيى التجريد والشفافية والسمو عمى العوارض.
 - 1ىذا الفعل ليس عمالً ذىنياً أو فعالً نفسياً خالصاً ،وانما ىو فعل يعانق ويتعامل مع األشدياء
اإلنسانية العيانية والمحسوسة ألن محبة اإلنسان ىي محبة اهلل.

 - 2يج ددب أن نميددز فددي الفعددل اإلنسدداني اإلليددي بددين السددبب والباعددث ،فالسددبب أو محددل العمددل
اإلليي ومادتو ىي الخدمة المحضة اإلنسان ل نسان حتى لمحيوان ،ألن في كدل كبدد رطبدة أجدر،
والمجال ال يتسع ىندا لمبسدط فدي ىدذه المسدألة ،ويمكدن لمقدارئ أن يتق ارىدا فدي مظانيدا المتعدددة مدن
كتب الفقو والتاريخ والثقافة اإلسالمية.

 - 3ىذه الموضوعية والتجريد الدذي يتسدم بدو الفعدل اإلليدي اإلنسداني يجعدل دائرتدو تتسدع لتشدمل
كافة ثنايا وتضاعيف الحياة اإلنسانية

33

من الوجية النفسدية والعقميدة والجسددية والروحيدة والخمفيدة

والمالية.
 - 4اهلل المثددل األعمددى ،واإلنسددان مدددعو لمتخمددق بددأخالق اهلل (حددديث نبددوي) ،وأداتددو فددي ذلددك أداة
حركيددة وفاعميددة ،حيددة مبدعددو خالفددو ،وىددذه ىددي عددين مبدددأ األمددر بددالمعروف والنيددي عددن المنكددر
33

 نقول اإلنسانية وليس اإلسالمية.13

الددذي منتيددى أمدره ومرتجدداه اقتحددام العقبددة والمسددارعة فددي فعددل الخيدرات والمسددارعة إلددى مغف درة مددن
اهلل.
ومظير ىذه الدينامية حقيقتان :الجيد الخالق  ،Effort Creatriceوجيد المدافعة ،Effort eliminitoire

أي زرع الغراس المفيدة واجتثاث األشواك.34
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 يراجع في ذلك مقولة الدراز السابقة الذكر.14

