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بسم الله الرحمن الرحيم

{إن أريُد إال اإلصالَح ما استطعت وما توفيقي إال بالله}
هود / 88

صدق الله العظيم
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كلمة النا�صر

نقراأ كثيراً في الإ�صالم وعنه، وتمدن� قرائح المخل�صين من مفكريه 
وي�أخذوا  ليمتعون�  عقولهم  وتجود  واإ�ص�ءات،  بتحليالت  وعلم�ئه؛ 
ب�أيدين� الى النج�ة، وبقلوبن� الى النور واليقين، وم� نقدمه اليوم؛ نحن 
– مركز الإ�صكندرية للكتاب – بين دفتي هذا الموؤَلف القّيم، واحدة من 
تلك الإ�ص�ءات، فيه� اإمت�ع للعقل والقلب، وفهٌم على فهم، وزاويٌة 

فيه� الجدة والبتك�ر في النظر الى الدين الحنيف والتعبير عنه.
يمدن� الموؤِلف الدكتور / ح�صين �صبري بنظرٍة غير نمطيٍة، وفكٍر غير 
اإن من اأوجه التفرد في الإ�صالم؛  ال�ص�ئد، وتحليٍل منطقي، ليقول لن� 
اأنه ير�صم الطريق الإيم�ني لمن يوؤمن، بحيث ُيدرك اأن اإيم�نه ل يكون 
فيه�  البدء  نقطة  ومحددة،  وا�صحة  ومع�لم  نق�ط  فيه  طريٍق  عبر  اإل 
الطريق  غ�ية  الو�صول؛ هي  الفعل، ونقطة  للفعل؛ كل  هي »الإرادة« 

والهدف، وتكون ب�لإ�صالح واإبط�ل الف�ص�د.
يبرهن الموؤُلف اأن الإ�صالح والتجديد في الدين �صنواُن ل ينفك�ن، 
فلن  للث�ني،  و�صبٌب  علٌة  الأول  عليه،  فرع  والث�ني  الأ�صل  الأول هو 
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يكون تجديٌد دون اإ�صالح، طرٌح جديد، واأ�صلوب في عر�ض مفهوم 
التجديد - وربطه ب�إرادة الإ�صالح - غير م�صبوق، وجدير ب�أن نقراأه، 

لنفهم.

مركز الإ�سكندرية للكتاب
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الَجهد الثنتين من رحمات  َأهدي هذا  أن  أردُت 
ما  دهور  فوق  دهراً  لو عشُت  األرض،  في  الله 
وفيتهما وزن خردلٍة، مما أفاءا عليَّ عمري كله من 
ني بالطيبات  العطاِءات واألفعال الحسان، من دالَّ
ديني  وأعشَق  ربي،  أحَب  أن  الخصال؛  وكريم 

وَأفدي من بلَّغنا إياه بدمي ونفسي:
الرحمة األولى: أمّي؛ بصري وبصيرتي

الرحمة الثانية: زوجتي؛ أنيسي وروحي

ح�صين �صبري

الإهداء
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مقدمة الكتاب

َنْعلْم،  نكن  لم  م�  وعلمن�  الحق،  لدينه  هدان�  الذي  هلل؛  الحمد 
علين�  ف�إنه  لالإ�صالح،  اأر�صدن�  الذي  الَحَكم  للعدِل  والثن�ء  وال�صْكر 
فقد  برحمتِه،  العيُن  َتَقُر  من  على  وال�صالُم  وال�صالُة  ُمْنِعْم،  ب�لف�صل 

َعلَّمن� اأن ُن�صّفي نواي�ن� حين نفعُل الخيَر ِلُنرَحم.

وبعد:

الأ�صول  ق�ص�ي�  من  الحنيف،  دينن�  اأمور  من  ي�صغلن�  م�  هو  كثيٌر 
والفروع، من عق�ئد وعب�دات، ومع�مالٍت واآداٍب واأخالق، وت�ريٍخ 
بهذه  والن�صغ�ل  مخيف،  علين�  يحيُف  وواقٍع  �صفيف،  زاهٍر  م�صى 
الق�ص�ي� والتحري عنه� اإ�ص�فة فهم من الدين لم� هو عنه مفهوم، ومعه 
ل ي�صح اأن يغيب عن� اأو يتوارى عن نظرن�؛ البحث في مجمل الدين، 
ف�لجزئي�ت في الإ�صالم ل تحول دون فهم الكّلي من جوهره المكين، 

وبن�ئه الر�صين.
 اإن فهم »مجمل الدين«؛ معبٌر عن طريق؛ اأراده اهلل �صبح�نه ل�صالح 

الن��ض، وفي كل طريق بدٌء، وغ�يٌة، ونم�ذج واأم�رات تدل عليه.
بعد  ويومً�  الإيم�ن،  واأرك�ن  الإ�صالم،  اأرك�ن  �صغرن�  منذ  تعلمن�   
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وجوامع  الوحي  اآي�ت  من  فتعلمن�  الدين،  تف��صيل  في  ُغ�صن�  يوٍم 
الكلم، ومن التف�صير والت�ريخ، والفقه، واأ�صوله، ومن اأ�صول الدين، 
ومن  وال�صنن،  الفرو�ض  من  تعلمن�  واأحك�مه،  وعب�داته،  ومع�مالته، 
المب�ح والمكروه، والحالل والحرام، والواجب والفر�ض، تعلمن� من 
– رحمة، واأن  – وغير الفقه�ء  اأن اختالف الفقه�ء  الن�ض وتف�صيره، 
النطق ب�ل�صه�دتين اأول الطريق لالإ�صالم، يتبعه الأمر ب�لمعروف والنهي 

عن المنكر، واأن ي�صري في �صرايين اأعم�لن� ُخُلُق الدين و�صم�حته.

فهل ما نفعله ُمعبٌر عما تعلمناه؟

ح��صرتن� العقود الأخيرة؛ في عقولن�، وواقعن�، ويق�ض م�ص�جعن� 
الع�لم من حولن�،  من كل حدب و�صوب؛ متغيراٌت عظ�م، يعج به� 
ت�صير اإلى ف�صيلن� من الن��ض، واإلى دينن� بعالم�ت الده�صة وال�صتنك�ر، 
حد ال�صخرية وال�صتهزاء، يتك�ثر من حولن� �صوء الفهم، �صوء الق�صد، 
�صوء التعبير، �صوء الدللة، وكل اأنواع ال�صوء، ول�ص�ن الح�ل يقول: األ 

يجدر بن� اأن ننظر دينن� من منظور جديد.
لأنف�صن�،  الإ�صالم  وينقل  وي�صيف،  يفيد،  ربم�  لكنه  تجديد،  هو 
ُم�صرعً�  الإ�صالم  تعلن  ومن�صفة،  ملفتة،  مغ�يرة،  زاوية  من  ولالآخر 
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13منالإرادةاإىلالإ�صالح

لق�نونية الإرادة والم�صئولية، وموؤطراً لأفع�ل الإن�ص�ن، ومبرهنً� على 
عدل اهلل المطلق، و�صحة التكليف، و�صالمة الجزاء، ومبرراً اأن غ�ية 

هذا الدين في �صالح الن��ض، كل الن��ض، وفي اإ�صع�دهم.
 اإن م� �صرعه الإ�صالم لت�صيير غ�ي�ته؛ هي مجموعة من النظم، والنظ�م؛ 
قواعد واأ�ص�ض، تنتظم وتتك�مل، لتحدد للموؤمن اإيم�نه واإن�ص�نيته، فعله 

وغ�يته، وتجعله جديراً ب��صتحق�ق الخالفة على الأر�ض.
فالعقائد في الإ�صالم نظم؛ التوحيد، العدل، النبوة، البعث، الوحي، 

كل عقيدة منه� نظ�م.
والعبادات نظم؛ ال�صالة، ال�صي�م، الزك�ة، والحج، كل عب�دة منه� 

نظ�م.
كل  والإرث،  الطالق،  الزواج  ال�صراء،  البيع،  نظم؛  والمعامالت 

مع�ملة منه� نظ�م.
والآداب في الإ�صالم نظم؛ في الم�أكل، في ال�صفر، في الكالم، في 

ال�صمت، كل اأدب منه� نظ�م.
ولالأخالق في الإ�صالم نظم؛ فعل الج�ر مع ج�ره، فعل ذوي الأرح�م 
فيم� بينهم، اأفع�ل: الت�جر، الداعية، المعلم، الطبيب، ال�ص�نع، الزارع، 

وط�لب العلم، كل منه� في اأخالق الإ�صالم داٌل على نظ�م.
وللحكم نظم؛ ال�صورى، الختي�ر، الح�كم، ال�صلطة، والنتخ�ب، 
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كل واحد منه� في ال�صي��صة نظ�م.
منه�  واحد  كل  والق�ص��ض،  الحدود،  ال�صه�دة،  نظم؛  وللق�صاء 

نظ�م.
وللتكافل نظم؛ الوقف، الهبة، التبرع، وال�صدقة، كل منه� نظ�م.

ولالقت�صاد نظم؛ العمل، المرابحة، المزارعة، الم�ص�ق�ة، والإنف�ق، 
كل منه� نظ�م.

الإن�ص�ن في كل ركن، وفي كل  الإ�صالم يح��صر  اأن  يعني هذا  ل 
تف�صيلة من حي�ته، اإنم� هو يوؤ�ص�ض لأطٍر وحدود وم�ص�ح�ت لالأفع�ل، 
اإنه  واأحوالهم،  وظروفهم  حي�تهم،  ومعطي�ت  للن��ض  بينه�  م�  ويترك 
الب�صر،  ملك�ت  ويقّدر  �صي�جً�،  والأخالق  اأ�صاًل،  »الإباحة«  ي�صع 

وعزائمهم في الإرادات والأفع�ل.
 لن� اأن نحدد في كل نظ�م من هذه النظم الُمِعبرِة عن دينن� ال�صمح؛ 
هذه  بغ�يته،  مبتداه  ب�آخرة،  اأوله  حده  على  نظ�م  كل  في  يربط  اإط�راً 
اإ�صه�مً�  الدرا�صة،  هذه  لإن�ص�ء  دفعتن�  التي  والأهم  الأولى  الفر�صية  هي 
في �صن�عة منظور جديد نرى به ومنه دينن�، ل يغفل هذا المنظور عن 
روح الدين ووحيه، عظمته وعظم�ئه، ح�ص�رته واإنج�زاته، والنكب�ت 

التي اأ�ص�بته.
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روؤية  اإلى  غيرن�  نلفت  اأن  الق�صيد،  بيت  هو  وهذا  ون�صتطيع؛   
�صّحيٍة و�صحيحٍة لالإ�صالم، اأنه دين ُمقنٌن لإراداِت الن��ض، دين ُيَمنهُج 

لالإ�صالح، غ�يته ك�منة في اإ�صع�ِد الب�صر، وعم�رِة الأر�ض.

ما اأدانا اإىل هذه الدرا�صة اأ�صباب عدة، يتقدمها:

•الرغبة في فهم الإ�صالم على وجه غير نمطي من الفهم ال�ص�ئد 	
•الت�ص�مي عن وق�ئع الجزئي�ت؛ التي تجر الم�صلمين اإلى مه�لك  	

الخالف والتن�حر
جزئي�ت  في  ب�لدين  المتعلقة  الدرا�ص�ت  من  كثير  •اإمع�ن  	
علوم  من  الخت�ص��ض  اأهل  تعلق  اإل  تثير  ل  التي  التخ�ص�ض، 

الدين
دينن�  ح�ل  في  والت�أمل  التخيل  زاوية  اإلى  اأكبر  ف�صحة  •اإ�ص�فة  	

الكريم، وح�ل المتدينين به 
بتقديم  الإ�صالم  التعبير عن  في  الم�ألوفة  ال�صورة  •الخروج عن  	

�صورة - تخ�طب العقل - لأنف�صن� اأوًل، ولغير الم�صلمين
•النظر اإلى الإ�صالم من زاوية جديدة، ربم� للك�صف عن زيف  	
اأو  بخلٍق  له�  التي ل عالقة  ب�أفع�لهم و�صن�ئعهم،  فيه  الط�عنين 

اإن�ص�نية اأو عقل �صليم.
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م�صكلة الدرا�صة:

اإليه،  الموؤدية  فر�صي�ته  في  تكمن  علمٍي  بحٍث  كل  م�صكلة  اإن   
هذه  الإ�صالم  اإلى  النظر  �صحة  مدى  حول  تتمحور  بحثن�  وم�صكلة 
النظرة الكلية، ومن خالل زاوية محددة، ف�إذا ا�صتطعن� ذلك؛ ف�أي نقطة 
تمثل بداية منطقية للدين، واأي نقطة هي غ�ية فيه، واأي النم�ذج تعبر 

عنه، وتدل عليه؟
 هذه الأ�صئلة – الفر�صيات – يمكن �صياغتها على النحو التالي:

•هل ي�صح اأن تكون اإرادات الب�صر - لأداء اأفع�لهم - دالٌة على  	
�صحيح الإيم�ن؟

لإرادات  ُعلي�  غ�ية  يكون  لأن  ك�ٍف  وحده  الإ�صالح  •وهل  	
واأفع�ل الموؤمنين؟

•واإذا ك�ن الأمر كذلك؛ ف�أين تتج�صد حقيقة التجديد في الدين؛  	
قي��صً� وهذا الإ�صالح؟

•وهل العق�ئد والعب�دات والمع�مالت والأخالق والآداب التي  	
على  دالة  نم�ذج  اعتب�ره�  ي�صح  اأنظمة،  هي  الدين؛  ت�صمنه� 

الإ�صالم؟
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منهجية الدرا�صة:

اإذ  فيه�،  المتبعة  المن�هج  تحدد  ب�أن  كفيلة  الدرا�صة  فر�صي�ت  اإن   
الموؤدية  والنواي�  الإرادات  في  للبحث  تحليل  واأداة  منهج  ال�صتقراء 
ال�صريفة  والأح�ديث  القراآنية  لالآي�ت  فح�ض  اأداة  وهي  لالأفع�ل، 
ك�لم�صيئة،  اأخرى،  مف�هيم  من  عليه�  يدل  وم�  لالإرادة  المت�صمنة 

والنزوع، والق�صد، والعزم.
طلبً�  والتحليل؛  والمقارنة  النقد  من�هج  الدرا�صة  تعتمد  و�صوف   
اأو  الفر�صي�ت  ل�صحة  الموؤكدة  النت�ئج  ا�صتخال�ض  عند  للحي�دية 
بين  وللمق�بلة  ال�ص�لح«،  و»العمل  »الإيم�ن«  بين  وللربط  بطالنه�، 

»الإ�صالح« و »الإف�ص�د«.
 كم� لن يعدم البحث العتم�د على ال�صتنباط، في ا�صتنتاج اأحك�مه 
النموذج  الموؤيدة لمنطلق�ت الدرا�صة، وفي تحليل خ�صو�صية  الع�مة 
المعبر عن م�ص�ر درا�صتن�، وهو »النظام الوقفي«، مث�ًل داًل على طريق 

الإيم�ن الذي يتنقل من الإرادة اإلى الإ�صالح.

مكونات الدرا�صة:

و�صوف  ومترابطة،  متك�ملة،  مت�صلة،  مب�حث  في  درا�صتن�  ت�أتي   
نعر�صه� كم�يلي:
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املبحث الأول:

»قانون الإرادة«
يخت�ض ب�لبحث في نقطة البدء في الإ�صالم الحق، اأي في البحث 
في اإرادات الأفعال، يتق�صى المبحث مف�هيم: النية، والم�صيئة، ويح�ول 
تفكيك الت�ص�بك والتعقيد ال�صديد الح��صل بين هذه المف�هيم، وغيره� 
القراآنية  الآي�ت  ا�صتقراء  خالل  من  الن��ض؛  اإرادات  على  يدل  مم� 
والأح�ديث النبوية واجته�دات العلم�ء؛ للو�صول اإلى تحليل وتحديد 
اأرك�ن  علمي مو�صوعي لتلك المف�هيم، وللعالق�ت بينه�، ولت�صريح 
و�صروط الإرادة، والفروق بينهم�، للدللة على ق�نونية الإرادة، وتوكيد 
ا�صتحق�ق�ت  على  البرهنة  ثم  ومن  الفعل،  على  الإن�ص�نية  الم�صئولية 

الجزاء على الأفع�ل.

املبحث الثاين:

»منهجية الإ�صالح والتجديد«
اأ�ص��صً�  الإرادة  تقنين  من  الغ�ية  على  ويركز  �صبق،  لم�  مكمٌل  هو 
اإذ يبرهن على الهدف الأ�صمى لالإيم�ن في الإ�صالم، من  للم�صئولية، 
الكريم  القراآن  اآي�ت  المبحث  وي�صتقرئ  »الإ�صالح«،  فعل  خالل 
الرابطة بين الإيم�ن والعمل ال�ص�لح، والرابطة بين الإ�صالح و »تجديد 
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والآث�ر  ومعوق�ته،  وموؤ�صراته،  التجديد،  اأدوات  يحلل  كم�  الدين«، 
المترتبة عليه.

املبحث الثالث:

»النظام الوقفي نموذجًا للدرا�صة«
ينفرد هذا المبحث بتقديم واحد من النم�ذج الدالة على التك�مل 
والن�صج�م بين المبحثين الأول والث�ني في الدللة على طريق الإ�صالم، 
بين »الإرادة« و »الإ�صالح«، من  المحكم  الربط  الدللة على  وفي 
الإيم�ن،  طريق  عن  المعبرة  ال�صواهد  ك�أحد  الوقفي«  »النظام  خالل 
والمت�صمنة  والإ�صالح،  الإرادة  بين  الوثيق  الرتب�ط  على  والموؤكدة 
متميزاً  وتجعله  عليه�،  »الوقف«  ي�صتحوذ  التي  الخ�صو�صية  اأوجه 
من  غيره  وعن  الإ�صالم،  في  الأخرى  التك�فل  اأوجه  عن  ومتفرداً 
الدي�ن�ت، والنظم الو�صعية، ويوؤكد المبحث اأن نظ�م الوقف هو نظ�م 
اقت�ص�دي اجتم�عي اأخالقي معبٌر عن اأن �صريعة الإ�صالم بهذا الإحك�م 

وهذا النظ�م المبدع، اإنم� هي من لدن حكيم خبير. 
*  *  *
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ويثمر،  ينفع،  ما  الجهد،  هذا  في  يجعل  اأن  الكريم؛  العلي  اهلل  من  اأرجو 
اإلى فهم الدين، واأدعوه تعالى اأن يجعله خال�صاً من الخاطر، مقبوًل  وي�صيف 
خير  الجهد،  هذا  عن  والم�صلمين،  واأهلينا،  ووالدينا،  يجزينا،  واأن  عنده، 

الجزاء واأوفاه، اإنه نعم ال�صميع المجيب، الكريم القدير.
واآخر دعوان� اأن الحمد هلل رب الع�لمين.

دكتور/ ح�صين �صبري

اأبوظبي 
اأغ�صط�ض 2017م
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المبحث الأول
قانون الإرادة

•تمهيد 	
•الأعم�ل والني�ت 	

•مفهوم النية 	
•مفهوم الم�صيئة 	
•مفهوم الإرادة 	

•ت�ص�بك الدللت 	
•اأرك�ن الإرادة 	
•�صروط الإرادة 	

•خال�صة 	
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متهيد:

القراآن الكريم كت�ب اهلل الُمْحَكم، والُمْعِجز.
ح�صره�  على  الب�صر  قدرة  تفوق  ُكثر،  وجوه  في  واإعج�زه 

وت�صنيفه�.
 � ولي�ض معنى اأنه ُمعجز؛ تع�ليه عن اإدراك الب�صر، فقد نزل خ�صي�صً
مفردة  وكل  بل  اآية،  وكل  فيه،  �صورة  وكل  الب�صر،  اإدراك�ت  ليالقي 
تتوقف عن  فال  ومع�نيه�،  وله� دللته�  الكريم  القراآن  مفردات  من 

العط�ء، ول عن البي�ن.
وحين َتِرُد في الآي�ت القراآنية مفردة لغوية بعينه� في موا�صع عدة، 
وفي �صي�ق�ت متنوعة، وب�أغلب ا�صتق�ق�ته� اللغوية؛ ف�إن هذا َحِرٌي ب�أن 
وا�صتجالء  ال�صي�ق،  ل�صتنط�ق  وال�صتقراء،  التوقف  اإلى  دفًع�  يدفعن� 

الدللت، وا�صتنب�ط الغ�ي�ت من وراء وروده�.
*  *  * 

الأعمال والنيات:

وابتداأه بحديث  الوحي«  »بدء  بكت�ب  البخ�ري �صحيحه  ا�صتهل 
عمر � اأنه ق�ل: �صمعت ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول »اإنم� الأعم�ل ب�لني�ت، 
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واإنم� لكل امرئ م� نوى«)1)، وا�صتدل به البخ�ري ف�صال عن ذلك في 
اأبواب اأخرى هي: الإيم�ن، العتق، من�قب الأن�ص�ر، النك�ح، الإيم�ن 
»الإم�رة«  كت�ب  في  �صحيحه  في  م�صلم  ورواه  والحيل،  والنذور، 
بلفظ »اإنم� الأعم�ل ب�لني�ت، واإنم� لكل امرئ م� نوى«)2)، كم� رواه 
الأئمة اأبو داود، الترمذي، الن�ص�ئي، ابن م�جة، م�لك، اأحمد، الدار 
عمر  حديث  اأن  ال�ص�فعي  عن  ال�صيوطي  ونقل  والبيهقي)3)،  قطني، 
يدخل في �صبعين ب�ًب� من الفقه، ويدخل فيه ثلث العلم ، م� يدل على 
الدين،  في  للحديث من مك�نة عظمى  والمحدثون  الفقه�ء  اأوله  م� 
و�ص�ر على منوالهم اأهل اللغة والأ�صوليون على اختالف مذاهبهم في 
تقدير قيمة »النية« واأثره� والتي اعتبره� البع�ض من جن�ض »الإرادة«، 
فيم� يراه� اآخرون اأنه� و»الم�صيئة« �صواء في الترادف، وكثر الخالف 
اأن  ال�صواب  من  فلي�ض  لهذا  وا�صطالًح�،  لغة  »النية«  دللت  في 
تكون بدايتن� بتعريف »النية«، اأو الحكم عليه� من منظور لغوي، اأو 
اأخالقي، اأو نف�صي، اأو �صوفي، اأو فقهي، اأو اأ�صولي، فلي�ض هذا غ�يتن� 

)1) البخ�ري: اجل�مع ال�صحيح، حتقيق: حمي الدين اخلطيب، املطبعة ال�صلفية، الق�هرة، 
ط1، 1400 هـ، ج1، كت�ب »بدء الوحي«، حديث رقم1 ، �ض 13

)2) م�صلم: �صحيح م�صلم، حتقيق: اأبو قتيبة نظر حممد الف�ري�بي، دار طيبة، الري��ض، 
ط1، 2006، حديث رقم 1907، �ض920

)3) نقال عن ح��صية كت�ب »منتهى الآم�ل« لل�صيوطي، حتقيق: اأبو عبد الرحمن حممد 
عطية، دار ابن حزم، بريوت، ط1، 1988، �ض 36
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البحث، لإنن� �صن�صطدم بمفهومي »الإرادة« و»الم�صيئة« وربم�  من 
ال�ص�رع من بي�ن ق�نونية الإرادة في العمل،  �ص�ع مق�صدن�، ومق�صد 
النية،  مف�هيم:  كنه  وتحديد  ِلتعريف  نقدم  اأن  قبل  الأف�صل  فمن  لذا 
الآي�ت  في  المف�هيم  هذه  ا�صتقراء  اإلى  نعمد  اأن  والإرادة؛  الم�صيئة، 
القراآنية، ربم� ا�صتطعن� الك�صف عن العالق�ت الق�ئمة بينه�، وا�صتطعن� 

ب�لت�لي تحديد كف�يته� للم�صئولية والجزاء.

1- مفهوم »النية«:

ا�صًم�  ل  الكريم،  القراآن  اآي�ت  في  �صراحة  »النية«  لفظ  يرد  لم 
ول فعاًل م�صتقً� من اأ�صله� الثالثي في اللغة، وم� ورد ب�ص�أنه� اأو داًل 
الإخال�ض  بدللة  ج�ء  فقد  عنه�،  بكن�ي�ت  ج�ء  به�  مت�صال  اأو  عليه� 
ُحنََفاَء}  يَن  الِدّ لَُه  يَن  ُمْخِل�صِ  َ اهلَلّ ِليَْعبُُدوا  اإَِلّ  اأُِمُروا  {َوَما  تع�لى  قوله  في 
ُ ِمَن الُْمتَِّقيَن}  البينـة/5، وبدللة التقـوى فـي قولـه تع�لـى {اإِنََّما يَتََقبَُّل اهلَلّ
الم�ئدة/27، وبدللة الهدى في قوله تع�لى {ُقْل ُكٌلّ يَْعَمُل َعَلى �َصاِكَلِتِه 
اأخرى  الإ�صراء/84، وج�ء بدللت  �َصِبيال}  اأَْهَدى  ُهَو  ِبَمْن  اأَْعَلُم  َفَربُُّكْم 
غيره� ت�صير بدرج�ت متف�وتة اإلى اأبع�د »النية«، ولعل ال�صبب في عدم 
وروده� هو توجيه القراآن الإن�ص�ن اإلى تدبر النية واأثره� في عمله، مم� 
اإلى دور ال�صنة المو�صح والمف�صل لالآي�ت البين�ت  اإ�ص�رة  يعطين� معه 
من القراآن الكريم، ولهذا �ص�رت عن�ية العلم�ء بحديث »النية« فوق 
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ل  ه الأوَّ م� ك�ن لغيره من الأح�ديث ال�صريفة، ولعل ذلك ك�ن الموجِّ
والت�ص�بك  المبهم،  الترادف  اإ�صك�لية  من  انطلقت  التي  درا�صتن�  في 
الغريب، والتعقيد ال�صديد الح��صل بين العلم�ء ب�ص�أن »النية« والألف�ظ 
الدالة عليه�، م� اأث�ر فر�صي�ت عدة ينبغي تتبعه�، ك�لبحث في العالقة 
بين النية وهذه الألف�ظ؛ وتحديًدا »الإرادة« و»الم�صيئة«، والفرق بين 
الفعل والعمل، والقول والفعل، وهل ُيعد القول نوًع� من العمل، وهل 
تعد النية جزًءا من العمل؟، و�صوف تعتمد الدرا�صة منهجية ال�صتقراء 
والتحليل والمق�رنة بغية التو�صل اإلى بي�ن مدى �صحة هذه الفر�صي�ت، 
وهل اإثب�ته� يكفي لإقرار »الإرادة« ق�نون� محدًدا لم�صئولية من يعمل 

عم� يعمله.
*  *  *

2- مفهوم »امل�صيئة«:

اآي�ت  في  به�  يت�صل  م�  ورد  وقد  »�ص�ء«،  من  م�صتق  ا�صم  الم�صيئة 
القراآن الكريم بنوعين من التعلق:

- النوع الأول: في تعلقه� ب�لإن�ص�ن
- والنوع الث�ني: في تعلقه� ب�هلل عز وجل.

وم� ورد ج�ء مح�صوًرا في الزمنين: الم��صي والم�ص�رع، وج�ء في 
اأغلب ح�لته م�صنًدا اإلى �صم�ئر، وكان على النحو التالي:
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اأوًل: يف الزمن املا�صي:

المفرد، في  المخ�طب  ال�صمير  اإلى  « م�صنًدا  • ورد لفظ »�صئت	
ثالثة موا�صع من خالل ثالث اآي�ت، تعلقت الأولى بخط�ب 
اهلل لمحمد ملسو هيلع هللا ىلص، والث�نية في خط�ب مو�صى �  للخ�صر، فيم� 

تعلقـت الث�لثة بحق اهلل تع�لى.
في  المثنى  المخ�طب  ال�صمير  اإلى  م�صنًدا   » • »�صئتما	 لفظ  ورد 
مو�صعين، من خالل اآيتين اثنتين؛ وردت� في خط�ب المولى عز 

وجل لآدم وزوجه في الجنة.
في  الجمع  المخ�طب  �صمير  اإلى  م�صنًدا   » • »�صئتم	 لفظ  ورد 
جميع  في  متعلًق�  اآي�ت،  خم�صة  خالل  من  موا�صع،  خم�صة 
منه:  يقع  م�  في  لالإن�ص�ن  اإرادة  على  داًل  ب�لإن�ص�ن،  موا�صعه 
ك�لأكل في قوله تع�لى {ُكُلواْ ِمنَها َحيُث �ِصئتُم} واإتي�ن الزوجة 
قوله  في  والعمـــل  �ِصئتُم}،  اأَنَّى  َحرثَُكم  {َفاأتُواْ  تع�لى  قوله  في 
تع�لى {َفاْعبُُدوا  قوله  في  والعب�دة  �ِصْئتُْم}  َما  تع�لـــى {اْعَمُلوا 

َما �ِصْئتُم}. 
« كفعل لف�عل محدد كم� ج�ء في قولــه تع�لى  • ورد لفظ »�صاء	
ِرِهم} البقرة/20، وج�ء كفعل  ُ لََذَهَب ِب�َصمِعِهم َواأَب�صَ {َولَو �َصاَء اٱهللَّ
{َوَل  تع�لى  قوله  مثل  المفرد  م�صتتر  �صمير  هو  لف�عل  م��ض 
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يُِحيُطوَن ِب�َصيء مِّن ِعلِمِه اإِلَّ ِبَما �َصاَء} البقرة/255، وك�ن وروده 
في 56 مو�صًع�، من خالل 54 اآية قراآنية، م� تعلق منه� ب�لإن�ص�ن 

9 مرات فيم� تعلق الفعل ب�هلل تع�لى 47 مو�صًع�.
« م�صنًدا اإلى ال�صمير المتكلم الجمع، في خم�صة  • ورد لفظ »�صئنا	
موا�صع، من خالل خم�صة اآي�ت، متعلًق� في جميع ح�لته ب�هلل 
تع�لى تعظيمً� لقدره عز وجل، م�صبوقً� في الح�لت الخم�ض 
ب�أداة �صرط: »ولو« ثالث مرات، »ولئن« مرة واحدة، »واإذا« 
مرة واحدة، للدللة على امتن�ع الجواب لمتن�ع ال�صرط مثل 

قوله تع�لى {َولَو �ِصئنَا لَبََعثنَا ِفي ُكلِّ َقريَة نَِّذيرا } الفرق�ن/51.

ثانًيا: يف الزمن امل�صارع:

مرة  المفرد،  المتكلم  ال�صمير  اإلى  م�صنًدا   » • »اأ�صاء	 لفظ  ورد 
يُب ِبِه  واحدة، متعلقة ب�هلل تع�لى في قوله تع�لى {َقاَل َعَذاِبي اأُ�صِ

َمن اأَ�َصاُءٱ } الأعراف/156.
 » • ورد الفعل م�صنًدا اإلى ال�صمير المتكلم الجمع ب�صيغتي »ن�صاء / ن�صاأ	
في 22 مو�صًع�، من خالل 22 اآية، تعلق منه� ب�لإن�ص�ن اأربعة موا�صع، 

فيم� تعلقت بقية الموا�صع وعدده� 18 مو�صًع� ب�هلل تع�لى.
ت�صعة  في  المفرد  المخ�طب  ل�صمير  م�صنًدا   » • لفظ »ت�صاء	 ورد 
موا�صع، من خالل اأربعة اآي�ت، تعلقت اثنت�ن منه� ب�لإن�ص�ن، 
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فيم� تعلقت بقية الموا�صع ال�صبعة ب�هلل تع�لى.
لف�عٍل محدٍد في  الفعلية؛ كفعٍل  « في �صيغته  • لفظ »ي�صاء	 ورد 
الآية، اأو لف�عٍل هو �صمير م�صتتر، ج�ء ذلك في 116 مو�صًع�، 
من خالل 102 اآية، بينم� ورد الفعل نف�صه محذوًف� منه حرف 
العلة ب�صيغة »ي�ص�أ« في 10 موا�صع، من خالل 8 اآي�ت، تعلقت 
هذه الموا�صع ب�هلل تع�لى اإل مو�صع�ن اثن�ن فقط، تعلق� ب�ثنين 
من الر�صل، في قوله تع�لى عن �صليم�ن {يَعَمُلوَن لَُه َما يَ�َصاُء ِمن 
ا�ِصيٍَت} �صب�أ/13، وقوله  مََّحِريَب َوتََمِثيَل َوِجَفان َكاٱلَجَواِب َوُقُدور رَّ
ِمنَها  اأُ  يَتَبَوَّ اٱلأَر�ِض  ِفي  ِليُو�ُصَف  نَّا  َمكَّ {َوَكَذِلَك  يو�صف  عن  تع�لى 

َحيُث يَ�َصاُء} يو�صف/56.
« م�صنًدا اإلى ال�صمير الغ�ئب لجمع المذكر،  • ورد لفظ »ي�صاءون	
ج�ء ذلك في خم�صة موا�صع، من خالل خم�ض اآي�ت، تعلقت 

جميعه� ب�لإن�ص�ن.
« كفعل م�ص�رع م�صند اإلى ال�صمير المخ�طب  • وورد لفظ »ت�صاءون	
لجمع المذكر، في اآيتين اأثنتين من خالل مو�صعين اأثنين، متعلقين 
»ت�ص�ءون«  على  احتوت�  اللتين  الآيتين  اأن  مع مالحظة  ب�لإن�ص�ن. 
قد اقترنت م�صيئة الإن�ص�ن فيه� بم�صيئته تع�لى، كقوله تع�لى {َوَما 

ُ} الإن�ص�ن/30، لإثب�ت وجودهم� مع�. تَ�َصاُءوَن اإِلَّ اأَن يَ�َصاَء اٱهللَّ
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ولنا اأن ن�صتنتج مما �صبق ما يلي:

دالة  الفعل  ا�صتق�ق�ت  فيه�  وردت  التي  الموا�صع  اأغلب  •اإن  	
على الم�صيئة، قد ج�ءت متعلقة ب�هلل تع�لى، وب�إ�صن�د الفعل اإلى 
ال�صمير الغ�ئب، لتلفتن� اإلى الق�صية الأولى من ق�ص�ي� الأ�صول 
درج�ت  اأعلى  تمثل  التي  تع�لى«،  اهلل  »وجود  ق�صية  وهي 
اهلل  بم�صيئة  الإقرار  لكن  تع�لى،  بم�صيئته  اليقين  الإيم�ن وهي 
اأن  على  يدل  م�  الإن�ص�ن،  بم�صيئة  الإقرار  تمنع  لم  وجل  عز 
الأولى في وجوده� ل يحول دون قي�م الث�نية، فوجود الم�صيئة 
الإلهية والم�صيئة الإن�ص�نية ل يوجب تع�ر�صهم�، كم� ل يوجد 

ترادفهم� اأو ت�ص�ويهم�.
•اإن الأفع�ل التي دلت على الم�صيئة متعلقة ب�لإن�ص�ن؛ توزعت  	
والكالم  ك�لأكل  الم�دية:  اأفع�له  في  له  الم�صيئة  اإثب�ت  بين 
والت�صرف في الم�ل، وفي اأفع�له العق�ئدية: ك�لإيم�ن، الكفر، 
العلم، والإ�صتق�مة، فنزعت عن الإن�ص�ن جبرته فيه�، واأكدت 

اإرادته فيم� �صيكون م�صئول عنه.
•اإن اإثب�ت الم�صيئة لالإن�ص�ن في الجنة؛ يدل على اأن لتلك الم�صيئة  	

نوعين من القوى والأ�صب�ب:
- داخلية من داخل النف�ض الب�صرية، وتتمثل في اإرادته� لأفع�له�.
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الم�دية  المعطي�ت  اإلى  راجعة  الإن�ص�ن،  خ�رج  من  وخ�رجية   -
المحيطة به، والظروف والأحوال غير الم�دية.

مم� يعني اأن اهلل تع�لى وهو يهب لالإن�ص�ن م�صيئة موؤكدة في الجنة، 
ف�إنه� مم� يت�صل بقواه الداخلية، لكن ف�صله تع�لى اأنه �صخر الأ�صب�ب 
فيتنعم في  الإن�ص�ن،  يريده  ب�لكلية مع م�  لتن�صجم  الخ�رجية  والقوى 
وهي  الجنة  في  لالإن�ص�ن  الم�صيئة  القراآني  الن�ض  اأثبت  ف�إذا  الأخرة، 
دار الجزاء، ف�إن من الأولى اأن نفهم حي�زة الإن�ص�ن لتلك الم�صيئة في 

الدني�.
•اإن الح�لت التي دلت على الم�صيئة، وتعلقت ب�هلل عز وجل؛  	

قد ربطته� ب�أفع�ل الألوهية، وهي:
ال�صر،  النفع،  الإيم�ن،  الهداية،  العذاب،  الرزق،  على  القدرة 
ومن  الر�صل  من  الجتب�ء  المالئكة،  اإر�ص�ل  التوبة،  الن�صر،  الرحمة، 

الب�صر، والقدرة على منح العلم، الحكمة، الملك، والف�صل.
*  *  *

3- مفهوم »الإرادة«:

مثله�  »رود«،  واأ�صله�  »راد«  الحروف  من  م�صتق  ا�صم  الإرادة 
الم��صي  الزمنين:  في  اإل  القراآنية  الآي�ت  في  ترد  لم  الم�صيئة؛  مثل 
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المعجز  البي�ن  اأن  اإلى  هذا  ال�ص�طيء  بنت  اأرجعت  وقد  والم�ص�رع، 
في القراآن الكريم ل يعرف الإرادة اإل عماًل وفعاًل، لأنه� لي�صت من 
الإرادة  فعل  على  الدالة  الألف�ظ  ج�ءت  كم�  الذهنية)1)،  المجردات 

م�صنًدا في اأغلب ح�لته اإلى �صم�ئر، وكانت على النحو التالي:

اأوًل: يف الزمن املا�صي:

مرة  المفرد  المتكلم  ال�صمير  اإلى  م�صنًدا   » • »اأردُت	 لفظ  ورد 
واحدة، متعلًق� ب�لإن�ص�ن.

اأربعة  في  المتكلم  ال�صمير  اإلى  م�صنًدا  ورد   » • »اأردنا	 وب�صيغة 
ب�لإن�ص�ن،  منه�  اثن�ن  تعلق  اآي�ت،  اأربعة  خالل  من  موا�صع، 

وتعلق ب�هلل عز وجل اآيت�ن.
« كفعل لف�عــل محــدد في الآية؛ كقولـه تع�لى  • وب�صيغة »اأراَد	
ُ ِبَهَذا َمثاَل} البقرة/26، وج�ء كفعٍل م��ٍض  {َفيَُقولُوَن َماَذا اأََراَد اٱهللَّ
قوله  مثــــل  المفرد،  الغ�ئب  عن  م�صتتر  �صمير  هو  لف�عٍل 
َفيَُكوُن} ي�ض/82،  لَُه ُكن  اأَن يَُقوَل  اأََراَد �َصيئاً  اإَِذا  اأَمُرُه  تع�لى {اإِنََّما 
ومجموع الموا�صع هذه قد بلغ 18 مو�صًع�، من خالل 15 اآية، 

تعلق �صبعة منه� ب�لإن�ص�ن، فيم� تعلق ب�هلل تع�لى 11 مو�صًع�.
مرة  المثنى  الغ�ئب  ال�صمير  اإلى  م�صنًدا  ورد   » • »اأرادا	 وب�صيغة 

)1) بنت ال�ص�طيء: القراآن وق�ص�ي� الإن�ص�ن، دار املع�رف، الق�هرة، �ض 133-134
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واحدة، متعلًق� ب�لإن�ص�ن.
الجمع  المخ�طب  ال�صمير  اإلى  م�صنًدا  ورد   » • »اأردتم	 وب�صيغة 
كله�  تعلقت  اآي�ت  ثالث  خالل  من  مرات،  ثالث  المذكر 

ب�لإن�ص�ن.
الجمع  المخ�طب  ال�صمير  اإلى  م�صنًدا  ورد   » • »اأردن	 وب�صيغة 
{َوَل  تع�لى  قوله  في  ب�لإن�ص�ن  متعلقة  واحدة  مرة  الموؤنث 
نًا} النور/33، في اإ�ص�رة  تُْكِرُهوا َفتَيَاِتُكْم َعَلى الِْبَغاء اإِْن اأََرْدَن تََح�صُّ
بّينة اإلى اأن الأ�صل لدى الفتي�ت هو اإرادة التح�صن، وم� يطراأ 
متمثلة  الخ�رجية  والقوى  الأ�صب�ب  الإرادة هو من  تلك  على 

في »الإكراه« الذي يعطل اإرادته� في الختي�ر.

ثانًيا: يف الزمن امل�صارع:

المتكلم  على  دللة  في  الفعلية  �صيغته  في   » • »اأريُد	 لفظ  ورد 
اآي�ت، تعلق خم�صة  اأربعة  المفرد في �صبعة موا�صع من خالل 
اللفظ  وج�ء  اآيت�ن،  تع�لى  ب�هلل  تعلقت  فيم�  ب�لإن�ص�ن،  منه� 
»اأُِريَد« مرة واحدة في �صورة  المبني للمجهول  الفعل  ب�صيغة 
نَّا َل نَدِري اأَ�َصرٌّ اأُِريَد  »الجن، الآية الع��صرة«، في قوله تع�لى {َواأَ

َراَد ِبِهم َربُُّهم َر�َصدا}. م اأَ ِبَمن ِفي اٱلأَر�ِض اأَ
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« للدللة على المتكلم الجمع في اأربعة موا�صع،  • وب�صيغة »نريُد	
تتعلق اثن�ن منه� ب�لإن�ص�ن، وتعلق اثن�ن ب�هلل تع�لى.

 • 	22 تعلق  اآية،   34 خالل  من  مو�صعً�،   38 في  »يُريُد«  وب�صيغة 
لفظ  ورد  وقد  ب�لإن�ص�ن،  مو�صعً�  و13  تع�لى،  ب�هلل  مو�صعً� 
»ُيريُد« متعلق� ب�لجدار في قوله تع�لى في �صورة الكهف الآية 
77 {َفَوَجَدا ِفيَها ِجَدارا يُِريُد اأَن يَنَق�ضَّ َفاأََقاَمُه}، ومتعلق� ب�ل�صيط�ن 

في مو�صعين اثنين: الن�ص�ء/60، والم�ئدة/91.
تعلقت  اآي�ت،  خم�ض  في  موا�صع  ثم�نية  في   » • »يُِرْد	 وب�صيغة 

خم�صة موا�صع ب�هلل، وتعلق ب�لإن�ص�ن ثالثة موا�صع.
 » • وب�صيغة »يُِرْدَك« مرة واحدة متعلقة ب�هلل تع�لى، وب�صيغة »يُِرْدِن	

مرة واحدة متعلقة ب�هلل تع�لى.
مرة  المثنى  الغ�ئب  ال�صمير  اإلى  م�صنًدا   » • »يريدا	 ب�صيغة  وورد 

واحدة متعلقة ب�لإن�ص�ن.
واحدة  �صيغٍة  في  الجمع  الغ�ئب  ال�صمير  اإلى  م�صنًدا  •وورد  	
جميعه�  تعلقت  مو�صع�،   13 في  ذلك  ج�ء  »يريدون«، 

ب�لإن�ص�ن.
�صيغة  في  الجمع  المخ�طب  ال�صمير  اإلى  م�صنداً  •وورد  	
»تريدون«، في خم�ض اآي�ت، من خالل خم�صة موا�صع، كله� 
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متعلقة ب�لإن�ص�ن اأي�صً�.
ال�صمير  اإلى  م�صنٍد  م�ص�رع  كفعلق   » • »تريد	 ب�صيغة  وورد 
اثنتين،  اآيتين  من خالل  موا�صع  ثالثة  في  المفرد،  المخ�طب 
وتعلقت المرت�ن ب�لإن�ص�ن، الأولى بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص )الكهف/28)، 

والث�نية بمو�صى � )الق�ص�ض/19).
لجمع  المخ�طب  ال�صمير  اإلى  م�صنداً   » • »تُِرْدَن	 ب�صيغة  وورد 
يرد  لم  وتحديًدا  ب�لإن�ص�ن،  تعلقت�  اثنتين،  اآيتين  في  الموؤنث 
هذا اللفظ اإل في الخط�ب القراآني لن�ص�ء النبي ملسو هيلع هللا ىلص )الأحزاب 

.(28،29
*  *  *

ولنا اأن ن�صتنتج مما �صبق ما يلي:
	•اإن اآية قراآنية واحدة من �صورة البقرة/233 ت�صمنت ثالثة ا�صتق�ق�ت 
َحْولَْيِن  اأَْوَلَدُهَنّ  ْعَن  يُْر�صِ تع�لى {َوالَْواِلَداُت  الإرادة، في قوله  دالة على 
َوِك�ْصَوتُُهَنّ  ِرْزُقُهَنّ  لَُه  الَْمْولُوِد  َوَعَلى  اَعَة  �صَ الَرّ يُِتَمّ  اأَن  اأََراَد  ِلَمْن  ٱ  َكاِمَلْيِن 
اَرّ َواِلَدٌة ِبَولَِدَها َوَل َمْولُوٌد لَُّه ِبَولَِدِه   ِبالَْمْعُروِف  َل تَُكَلُّف نَْف�ٌض اإَِلّ ُو�ْصَعَها َل تُ�صَ
ْنُهَما َوتَ�َصاُوٍر َفاَل ُجنَاَح  اًل َعن تََرا�ٍض ِمّ َوَعَلى الَْواِرِث ِمْثُل َذِلَك  َفاإِْن اأََراَدا ِف�صَ
ا اآتَْيتُم  َذا �َصَلّْمتُم َمّ ُعوا اأَْوَلَدُكْم َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم اإِ ن تَ�ْصتَْر�صِ َعَلْيِهَما َواإِْن اأََردتُّْم اأَ

يٌر }، حيث اإن الآية: َ ِبَما تَْعَمُلوَن بَ�صِ َ َواْعَلُموا اأََنّ اهلَلّ ِبالَْمْعُروِف َواتَُّقوا اهلَلّ
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- تثبت »لمن اأراد« اإرادة الختي�ر، في ح�ل كل زوجين تم بينهم� 
الطالق، ونبهت اأن ل يتعدى اأثر ال�صق�ق بينهم� اإلى مولودهم�.

- وتثبت »فاإن اأرادا« متعلًق� اأ�صياًل ب�لإرادة، في حق الت�ص�ور بين 
الوالدين حول فط�م المولود.

في  بينهم�  التف�ق  لإقرار  نف�صه  الأمر  اأردتم«  »واإن  وتثبت   -
ا�صتر�ص�ع المولود من اأخرى.

والخط�ب القراآني وهو ي�صتخدم ا�صتق�ق�ت »رود« في الآية، يرجع 
الفعل اإلى ا�صم مو�صول في الدللة على الغ�ئب المفرد توكيدا لعموم 
وب�إ�صن�د  المثنى،  الغ�ئب  ال�صمير  اإلى  ب�إ�صن�د  وي�صتخدمه  الخط�ب، 
اإلى ال�صمير الغ�ئب الجمع، فدل على اأنه خط�ب ع�م لإثب�ت الإرادة 

ي�ص�وي في ا�صتحق�قه� بين الرجل والمراأة.
اهلل عز وجل  اإرادة  بين  م�  على  دلت  التي  القراآنية  الآي�ت  •اإن  	

وفعله من ات�ص�ل وثيق؛ قد جاءت في اتجاهات ثالثة:

الأول: يوؤكد الت�ص�ل بين اإرادته تع�لى وفعله على وجه ع�م، كقوله 
َربََّك  {اإِنَّ  تع�لى  وقوله  البقرة/253،  يُِريُد}  َما  يَفَعُل   َ اٱهللَّ {َولَِكنَّ  تع�لى 

َفعَّال لَِّما يُِريُد} هود/107.
 : مثل  من  محدد،  وفعل  تع�لى  اإرادته  بين  الت�ص�ل  يوؤكد  الثاني: 
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الخير،  المغفرة،  العذاب،  التطهير،  الحكم،  البي�ن،  التوبة،  الهداية، 
والهالك.

والثالث: ينفي اإرادة اهلل تع�لى لأفع�ل محددة، كقوله تع�لى {َوَما 
ُ اأَلَّ يَجَعَل لَُهم َحّظا  ُ يُِريُد ُظلما لِّلِعبَاِد} غ�فر/31، وقوله تع�لى {يُِريُد اٱهللَّ اٱهللَّ

ِفي اٱلأِخَرِة} اآل عمران/176.
لم ي�صتخدم الخط�ب القراآني لفظ »العمل« في حق اهلل تع�لى، واإنم� 
ا�صتخدم »الفعل« لدوامه وا�صتمراريته، حتى لو ك�ن فعال محددا بعينه 
مع� في حق  اللفظين  ي�صتخدم  بينم�  الهالك،  اأو  المغفرة  اأو  ك�لهداية 
الإن�ص�ن، دللة على م�صئوليته عن كل عمل محدد ي�صدر عنه، وعن 
مجموع م� يفعل في عمره كله، لذلك ل نجد فرق� فيم� يخ�ض الإن�ص�ن 
بين فعله وعمله اإل في اأن »الفعل« دائم م�صتمر غير محدد بزمن اأو 
مك�ن اأو حدث، بينم� »العمل« محدد بزمن ومك�ن وحدث بعينه، 
لكنهم� يت�ص�به�ن في الأثر والإرادة والم�صئولية والجزاء، ويدخل في 
فعل الإن�ص�ن قوله، و�صنعه، فعله وتركه، ول يكون ذلك في حق اهلل 

ا يَْفَعُل َوُهْم يُ�ْصاأَلُوَن} الأنبي�ء/23. تع�لى، يقول عز وجل {َل يُ�ْصاأَُل َعَمّ
 » • بين »الإرادة« و»الم�صيئة	 ارتب�ط  قراآنية تدل على  اآي�ت  هن�ك 
في حق اهلل تع�لى، نجد ذلك في الآية الواحدة، كقوله تع�لى 
لنَا لَُه ِفيَها َما نَ�َصاُء ِلَمن نُِّريُد} الإ�صراء/18، وقوله تع�لى {لَّو  {َعجَّ
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ا يَخُلُق َما يَ�َصاُء �ُصبَحنَُه} الزمر/4،  �صَطَفى ِممَّ ٱ ُ اأَن يَتَِّخَذ َولَدا لَّ اأََراَد اٱهللَّ
اأن الإرادة لي�صت مرادًف� لفظًي� للم�صيئة،  وفي هذا دللة على 

واإنم� ت�صبقه� هم� مرتبط�ن، لكن لكل منهم� دللة.
•اإن الخط�ب القراآني يثبت الإرادة لالإن�ص�ن الذي انتهى ح�ص�به  	
ِمَن  اأَن يَخُرُجواْ  الن�ر، يقول عز وجل {يُِريُدوَن  اإلى  في الآخرة 
كالمن�  في  �ص�بق�  و�صحن�  كم�   - يدل  م�  الم�ئدة/37،  اٱلنَّاِر} 
عن الم�صيئة – اأن لالإرادة نوعين من القوى والأ�صب�ب المتممة 
القوى  توفر  على  الآية  تدل  حيث  الإن�ص�ن،  فعل  في  له� 
الداخلية وامتالك الإن�ص�ن له� وهو في الجحيم، لكن اهلل عز 
وجل ي�صخر القوى الخ�رجية جميًع� لتعمل �صد هذه القوى 
الداخلية، ليظل من ك�ن م�صيره اإلى الن�ر مخلًدا فيه� على هذه 
فكم�  الدني�،  في  وكفره  ع�صي�نه  جزاء  العذاب،  من  الح�ل 
يثبت  ف�إنه  الآخرة،  في  لالإن�ص�ن  الم�صيئة  القراآني  الن�ض  يثبت 
�، فمن المنطقي اأن نفهم ونقر ب�متالك الإن�ص�ن  له الإرادة اأي�صً

لتلك الإرادة في حي�ته الدني�.
وكال  الإن�ص�ن  اإرادة  بين  الإرتب�ط  يثبت  القراآني  الخط�ب  •اإن  	

من:
- »اطمئن�ن القلب والعلم« في قوله تع�لى {َقالُواْ نُِريُد اأَن نَّاأُكَل ِمنَها 

َدقتَنَا} الم�ئدة/113. َوتَطَمِئنَّ ُقُلوبُنَا َونَعَلَم اأَن َقد �صَ
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لَّ اٱلإِ�صَلَح َما  - »الإ�صالح وال�صتط�عة« في قوله تع�لى {اإِن اأُِريُد اإِ
اٱ�صتََطعُت} هود/88.

لََها  اٱلأِخَرَة َو�َصَعى  اأََراَد  - »ال�صعي والإيم�ن« في قوله تع�لى {َوَمن 
�َصعيََها َوُهَو ُموؤِمن} الإ�صراء/19.

قوية  و�صالت  عدة  متعلق�ت  لالإرادة  اأن  يوؤكد  الإرتب�ط  هذا 
بط�ق�ت الإن�ص�ن البدنية والنف�صية والعقلية والأخالقية، ولهذا تكون 

الم�صئولية،ويكون الجزاء.
اإرادة  بين  مق�بلة  اإلى  كثيرة  موا�صع  في  القراآني  الخط�ب  	•ي�صير 
نيَا نُوؤِتِه ِمنَها َوَمن  الدني� واإرادة الآخرة، كقوله تع�لى {َوَمن يُِرد ثََواَب اٱلدُّ
اإرادة  اأن  على  يدل  م�  عمران/145،  اآل  ِمنَها}  نُوؤِتِه  اٱلأِخَرِة  ثََواَب  يُِرد 
الإن�ص�ن في اإختي�ره رهٌن بقدرته على التمييز، الذي ل ينبني اإل على 

مف��صلة بين الخي�رات وهي من �صميم عمل العقل.
بمو�صوعن�  �صلة  لبع�صه�  األف�ًظ� عدة؛  القراآنية  الآي�ت  	•ت�صمنت 
وهو »الإرادة«، من مثل: القدرة – الك�صب – الإذن – الو�صع – ال�صعة 
– ال�صعي – الخلق – الجعل – الرج�ء – البتغ�ء- الرغبة – التمني – 
– الود، وتركيزن� ين�صب على  – الهم  – الميل  الت�صخير – الإ�صته�ء 
الإن�ص�نية، ومك�نته�  الم�صئولية  في  ق�نونيته�  واإثب�ت  الإرادة،  تحليل 

في الدين، وم� من هذه المف�هيم داخٌل في عن��صره� وموؤثر فيه� ؟ .
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	•هن�ك خم�صون �صورة قراآنية لم يرد فيه� لفظ واحد من ال�صتق�ق�ت 
الدالة على الإرادة والم�صيئة، اأوله� �صورة »الزخرف« واآخره� �صورة 
الثالثة  الأجزاء  في  هي  منه�  �صورة   43 عدد  اأن  يالحظ  م�  »الن��ض«، 
التي  ال�صور،  ق�ص�ر  تت�صمن  التي  الكريم،  القراآن  اأجزاء  من  الأخيرة 
اأغلب اآي�ته� مكية، حيث التركيز على العقيدة وم� يت�صل به�، في اآي�ت 

ق�صيرة المق�طع من�صبة على ق�ص�ي� التوحيد وم� يثبته.
*  *  *

اإن اإجم�لي م� احتوته اآي�ت القراآن الكريم من موا�صع ذكرت فيه� 
مو�صًع�،   338 بلغ  قد  و»الإرادة«  »الم�صيئة«  على  الدالة  ال�صتق�ق�ت 
تعلق منه� 245 مو�صًع� ب�هلل تع�لى، لإثب�ت اإرادته تع�لى مطلقة منزهة 
ب�لإن�ص�ن،ولي�ض من  93 مو�صًع�  تعلق  فيم�  المخلوق�ت،  اإرادات  عن 
الإعج�ز  وجوه  عن   – ننكره  ل  الذي   - التنقيب  البحث  اأغرا�ض 
القراآني في هذه الأعداد، ومفرداته�، اإنم� الغر�ض متوجه اإلى توكيد 
جوهري  كجزء  »النية«)  ال�صريفة  ال�صنة  بلفظ  )اأو  والم�صيئة  الإرادة 
مم� يحمل الإن�ص�ن، ول يدل كل هذا القدر من الآي�ت البين�ت التي 
اإل على  يدل  الم�صيئة؛ ل  الإرادة، وعن  متب�ينة عن  لمح�ت  تت�صمن 

اأنهم� حق، ووجودهم� موجب للم�صئولية.
*  *  *
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ت�صابك الدللت:

المعبرة  الألف�ظ  المت�صمنة ل�صتق�ق�ت  القراآنية  الآي�ت  ا�صتقراء  اإن 
عن »الم�صيئة« و »الإرادة« لم نهتد به اإلى معرفة العالقة بين اأي منهم� 
و»النية«؛ هل هي عالقة �صببية، اأم عالقة ترادف، اأم تت�بع، اأم تك�مل؟، 
ولم يو�صلن� اإلى تحديد ٌكنه الإرادة؛ وهل تعد جزًءا من العمل؟، وهل 

ت�صل اأهميته� اإلى درجة تن�صيبه� ق�نوًن� محدًدا للجزاء؟
فك�ن لزاًم� والح�ل هكذا اأن نعمد اإلى جهد العلم�ء في تحليل دللت 
هذه المف�هيم في اللغة، وفي ال�صطالح، لعل هذا الجهد يوؤدي بن� اإلى 

اإج�بة لهذه الت�ص�وؤلت. لكن الم�صاألة على ما يبدو لي�صت ي�صيرة.
بين دللت  الح��صل  الت�ص�بك  الأولى هو  الوهلة  يلفتن� من  م�  اإذ 

هذه المف�هيم، والتداخل فيم� بينه� لغة وا�صطالًح�.
ال�صيء  �صئت  اأقول:  فحين  الإرادة،  هي  الم�صيئة  اأن  الرازي  يعتبر 
نجد  »لم  اأنن�  يرى  حيث  القرافي؛  ووافقه  اأردته،  اأي:  وم�صيئة  �صيًئ� 
للم�صيئة – في اعتق�ده – معنى اإل الإرادة«، واإلى مثل هذا ذهب ابن 
يذهب  اأن  الغريب  من  اأن  غير  العرو�ض)1)،  ت�ج  و�ص�حب  منظور، 
)1) الرازي: خمت�ر ال�صح�ح، مكتبة لبن�ن، بريوت، ط1986، �ض148، والقرايف: الأمنية يف اإدراك 
النية، حتقيق: م�ص�عد بن ق��صم الف�لح، مكتبة احلرمني، الري��ض، ط1، 1988، �ض117،125 
وابن منظور: ل�ص�ن العرب، حتقيق: عبد اهلل علي الكبري واآخرون، دار املع�رف، الق�هرة، 
العزب�وي،  الكرمي  العرو�ض، حتقيق: عبد  ت�ج  الزبيدي:  الرابع، �ض2369 ومرت�صى  املجلد 
مكتبة  الو�صيط،  املعجم  واآخرون:  و�صوقي �صيف  الكويت، ح1، �ض292  مطبعة حكومة 

ال�رشوق الدولية، الق�هرة، ط4، 2004، �ض502
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اأ�صح�ب هذا الراأي في موا�صع اأخرى اإلى قلب عب�رتهم، ليعتبروا اأن 
الإرادة هي الم�صيئة، فعندهم اإذا قيل: اأراد ال�صيء يعني �ص�ءه)1)، دون 
ت�ج  �ص�حب  ذكره  م�  عدا  بينهم�،  تفريق  اأو  تخ�صي�ض،  اأو  تحديد، 
العرو�ض من اأن الم�صيئة في اللغة تعني: الإيج�د، والإرادة: طلب)2)، 
ولعله ق�صد اأ�صبقية الإرادة للم�صيئة في تت�بع حدوثهم�، حيث تخت�ض 
الم�صيئة ب�لأداء، فهي لحقة بهذا على طلب ال�صيء، وقد اأب�ن �ص�حب 
يتراخى  لم�  تكون  الإرادة  اأن  موؤداه:  اآخر  ف�رق  اللغوية عن  الفروق 
اأراد  فهل  وقته)3)،  يتراخى  لم�  الم�صيئة  بينم�  يتراخى،  ل  ولم�  وقته 
الم�صيئة في  تبلغه  الذي  الحد  اأراد  اأم  الأثر؛  بينهم� من حيث  التفرقة 
القوة لتدفع �ص�حبه� نحو الأداء، على فر�ض اأن الإرادة ل تتج�وز حد 
وعي الإن�ص�ن بم� ينتويه من الفعل، ربم� ك�ن هذا �صحيًح�، لكن هذا 
ل يتوائم وم� يعتبره ابن ع�بدين من اأن الإرادة هي النية، لكنه ي�صتدرك 
بقوله »اإن النية لي�صت مطلق الإرادة، بل هي الإرادة الج�زمة«)4)، اأي 
تلك التي ترجح اأحد الممكن�ت في الأفع�ل على غيره�، فيم� يذكر 
ت�ج  الزبيدي:  ومرت�صى  �ض1772  الث�لث،  املجلد  العرب،  ل�ص�ن  منظور:  ابن   (1(

العرو�ض، ح8، �ض122 و�صوقي �صيف: املعجم الو�صيط، �ض381
)2) مرت�صى الزبيدي: ت�ج العرو�ض، ح1، �ض292

العلم  دار  �صليم،  ابراهيم  حممد  حتقيق:  اللغوية،  الفروق  الع�صكري:  هالل  اأبو   (3(
والثق�فة، الق�هرة، �ض 127

)4) ابن ع�بدين: رد املحت�ر على الدار املخت�ر، حتقيق: ع�دل اأحمد عبد املوجود وعلي 
حممد معو�ض، دار ع�مل الكتب، الري��ض، ط2003، ح2، كت�ب ال�صالة، �ض 91-

90
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القرافي »اأن النية من جن�ض الإرادة، وهي �صفة تقت�صي التخ�صي�ض«، 
واأمعن في تعقيد الم�ص�ألة واإ�ص�فة المزيد من الت�ص�بك بين المف�هيم، 
وال�صهوة،  والنية،  والهم،  العزم،  اإلى  متنوعة  الإرادة  اإن  ليقول: 
والق�صد، والختي�ر، والق�ص�ء، والقدر، والعن�ية، والم�صيئة)1)، و�ص�ر 
والنية  الق�صد  »اأن  يذكر  حين  الفقهية  القواعد  �ص�حب  نهجه  على 
تتوارد  عب�رات  والوجهة  والأَّم،وال�صتق�مة،  والعتم�د،  والإرادة 
اأقوى  الق�صد  واأن  واإرادته،  ال�صيء  اإلى  التوجه  هو  واحد  معنى  على 
ينق�صه�  مح�ولة  في  الق�صد  من  اأقل  الإرادة  فجعل  الإرادة«)2)،  من 
التركيز، ولم يحدد الفرق بينهم�، ولم يحدد: هل هم� متك�مالن اأو 
اأن اأحدهم� �صبب لالآخر؟، كل م� اهتم به هو التفرقة بينهم� من حيث 
القوة، وخالًف� لذلك ي�صرح �ص�حب معجم مق�يي�ض اللغة اأن النية هي 
واإ�صطالح�،  لغة  ب�لإرادة  المرتبطة  الدللت  فتداخلت  الق�صد)3)، 
ولم  ال�صطالحي،  عن  اللغوي  ينف�صل  ولم  وتعقدت،  وت�ص�بكت، 

تتم�يز العالق�ت بين المف�هيم.
*  *  *

)1) القرايف: الأمنية، �ض 116-117
والتوزيع،  للن�رش  بلن�صيه  دار  الكربى،  الفقهية  القواعد  ال�صدلن:  غ�من  بن  )2) �ص�لح 

الري��ض، ط1417 ه، �ض43
)3) ابن زكري�: معجم مق�يي�ض اللغة، حتقيق: عبد ال�صالم ه�رون، دار الفكر، الق�هرة، 

ط1979، ح5، �ض366
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بين  النية والإرادة والم�صيئة  الذي حدث في دللت  الخلط  لعل 
اأكبر منه بين اأهل  اإلى خلط ي�ص�هيه وربم�  اأهل اللغة؛ هو الذي اأدى 
اليوم،  الحديث والفقه�ء والأ�صوليين والمف�صرين منذ القديم وحتى 
اإذ بقدر م� تتب�عد الدللت بقدر م� تت�ص�بك، وبقدر م� تقترب بقدر 
وت�صنيف  تو�صيف  من  تمكنن�  واحدة  ق�عدة  نجد  ولم  تتع�ر�ض،  م� 
وترتيب هذه الدللت، وم� اأدى اإلى حدة الت�ص�بك بينه� هو ارتب�ط 
تلك المف�هيم ب�لعمل، الذي اأقر الحديث ال�صريف م�صروعية الجزاء 
عنه للنية، من ذلك م� تثبته المو�صوعة الفقهية اأن هن�ك فرق� بين النية 
النية مرتبطة ب�لعمل وبغيره ل ت�صمى نية، ول نالحظ  والإرادة؛ لأن 
ذلك – على زعمه� – في الإرادة)1)، وهذا القول ين�صف العالقة بين 
العمل والإرادة، وعلى نقي�ض ذلك اعتبر البع�ض اأن الإرادة ل تكون 
اإلى عمل ، وي�صتقر العزم عليه)2)، ف�أ�ص�ف دائرة  النية  اإل حين تنتقل 

اأخرى من التعقيد، حين يعتبر العزم عن�صًرا متمًم� لالإرادة.
لم تتوقف الم�ص�ألة عند هذا الحد، بل اأ�صيف اإلى �صبكة العن��صر 
المكونة لالإرادة عن��صر جدد، ولي�صت الم�صكلة في الإ�ص�فة، واإنم� 
من  مت�ص�بكة  مجموعة  اإلى  ي�ص�ف  اإنم�  ُي�ص�ف؛  عن�صر  كل  اأن  في 
العن��صر التي ل �ص�بط له� ول محدد للعالق�ت بينه�، فقد اعتبر احد 

)1) املو�صوعة الفقهية: ذات ال�صال�صل، الكويت، ط2، 1983، ح3، �ض5
)2) بنت ال�ص�طيء: القراآن وق�ص�ي� الإن�ص�ن، �ض132
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اللغوين القدم�ء »الهم« اآخر العزيمة عند مواقعة الفعل، واأنه قد يهم 
الإن�ص�ن ب�لأمر قبل الق�صد اإليه، ذلك اأنه يبلغ اآخر عزمه ثم يق�صده)1)، 
اعتبر �ص�حب هذا الراأي اأن الهّم لحق للعزيمة، ليعود ويقرر اأن الهم 
قد يحدث ثم العزم ثم بعده� يكون الق�صد اآخر عزمه، ولم يبين: هل 
تطراأ  اأحوال  اأم هي  الإرادة،  متت�بعة في  العن��صر مراحل  ت�صكل هذا 

على الف�عل، وم� الذي يقدم اأو يوؤخر اإحداه� عن الأخرى؟.
»العزم  تعني  النية  اأن  البع�ض  اعتبر  �صبق؛  عم�  مختلفة  جهة  من 
العبودية وروحه�، وهي عب�دة م�صروعة«)2)،  �صر  ال�صيء، واأنه�  على 
ف�أ�ص�ف للنية اعتب�رية تجعله� – م�صتقلة عن الفعل – عب�دة ين�ل به� 

�ص�حبه� الجزاء.
وبين  الفعل  يق�رن  الذي  الق�صد  بين  التفرقة  الف�رابي  ح�ول  وقد 
العزم والنية لأن كال منهم� يتقدم الفعل)3)، فجعل الق�صد خ�رًج� عن 

النية في كونه مق�رن� للفعل.
واأ�صيف اإلى ن�صيج العنا�صر المت�صابكة عن�صران جديدان، هما:

اأ�ص�فه ال�صهر�صت�ني في قوله »كم� يح�ض الإن�ص�ن من نف�صه  - م� 
وعزمه  اإليه  ق�صده  نف�صه  من  يح�ض  عليه،  وقدرته  ب�ل�صيء  علمه 

)1) اأبو هالل الع�صكري: الفروق اللغوية،�ض 127.
)2) �ص�لح بن غ�من ال�صدلن: القواعد الفقهية الكربى، �ض46

 ،1991 ط2،  بريوت،  امل�رشق،  دار  مهدي،  حم�صن  حتقيق  امللة،  كت�ب  الف�رابي:   (3(
�ض97
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عليه«)1).
- وم� اأ�ص�فه الته�نوي من اأن الإرادة هي »نزوع النف�ض وميله� اإلى 

الفعل«)2)، فعطف الميل على النزوع.
مراجعة  اإلى  تدفعن�  تعقيدات جديدة،  التعقيد  اإلى  الإثن�ن  اأ�ص�ف 

ف�ح�صة مت�أنية لجميع هذه العن��صر ودللته� المت�ص�بكة. 
*  *  *

اأركان الإرادة:

لم يكن اهتم�م القراآن الكريم بق�صية الم�صيئة والإرادة فيم� يخ�ض 
اأفع�ل الإن�ص�ن اهتم�ًم� ع�ديً�، كم� لم يكن تعبير ال�صنة ال�صريفة عن هذه 
الق�صية ب�أقل اأهمية، اهتم�م تو�صحه م� ُروي فيه� من اأح�ديث �صح�ح، 
على راأ�صه� حديث »اإنم� الأعم�ل ب�لني�ت«، وفي هذا دللة على م� 
ال�صريعة والتكليف والم�صئولية  ب�لغ في مق��صد  اأثر  الق�صية من  لهذه 
والجزاء، ذاك الأثر الذي ُيعلي من �صلطة ال�صمير ويقوي الوازع في 
اإلى الخيرية في  نف�ض الف�عل ليردعه عن المع�صية والإف�ص�د، ويدفعه 
في  الزاوية  حجر  اعتب�ره  يمكن  الذي  الأثر  هو  بل  واأعم�له،  نواي�ه 
الق�هرة،  الدينية،  الثق�فة  مكتبة  األفردجيوم،  حتقيق:  الإقدام،  نه�ية  ال�صهر�صت�ين:   (1(

�ض239
لبن�ن  مكتبة  دحروج،  علي  حتقيق:  الفنون،  ا�صطالح�ت  ك�ص�ف  الته�نوي:   (2(

ن��رشون، بريوت، ط1، �ض131-132
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�صحة الدين، ونقطة البدء في كل م� ي�صدر عمن ينت�صب اإلى الإ�صالم. 
ولي�ض من �صبيل المب�لغة اأن تكون الإرادة في الدين هي الإنطالقة التي 
ي�صّرعه� الإ�صالم لكل عمل، �صغر اأو عظم، هذا م� يدفعن� اإلى تحليل 
عن��صر الإرادة وترتيب الخيوط المت�ص�بكة في ن�صيجه�، لأن كل ح�لة 
الإرادة،  تتم  بغيره� ل  واأ�صب�ب؛  تنطوي على عن��صر وقوى  لالإرادة 
كثر  واإنم�  لبي�نه�،  العلم�ء  من  ت�صدى  من  بين  اختالف  هن�ك  ولي�ض 
اأدى  والذي  ترتيبه�،  على  اأو  منه�،  واحد  على  التركيز  في  الخالف 
اإلى هذه الدرجة من التعقيد والت�ص�بك في العن��صر والقوى والأ�صب�ب 
المتممة لالإرادة، هو الخلط بين م� هو قلبي، مع م� هو نف�صي، وم� 

هو عقلي.
اإن اإرادة الإن�ص�ن هي جم�ع ح�لت قلبية نف�صية عقلية، والنية دالة 
على واحدة منه�، وكذا الم�صيئة، ت�صتحوذ هذه الح�لت في تت�بعه� 
عنه�  عبرن�  التي  الح�لت  هذه  اأفع�له،  اأداء  من  وتمكنه  الف�عل  على 
ب�لعن��صر والقوى والأ�صب�ب هي اأرك�ن لالإرادة، ل تتم بغيره�، وكل 
ركن منه� جزء جوهري فيه�، وبه� مجتمعة تت�أكد م�صئوليته، ويكون 

الجزاء.
وتت�بعه�،  وات�ص�له�  ترابطه�  على  داٌل  الإرادة  اأرك�ن  تك�مل  اإن 
ولهذا ال�صبب وقع كثير ممن ت�صدوا لتحليله� في هذا الخلط ال�صديد، 
اأو العزم،  اأو الميل،  فعّبروا عن الإرادة بح�لة من ح�لته�؛ ك�لرغبة، 
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اأو الق�صد، اأو الم�صيئة، اأو النية، ولهذا ال�صبب نظر كثير من اللغويين 
والأ�صوليين لهذه الألف�ظ على اأنه� مترادف�ت، في حين اأن لكٍل منه� 
ح�ل يخ�صه� واأثر يتبعه� ودللة لي�صت لغيره�، وب�لت�لي ف�إن كل مفردة 

منه� تعبر عن جزء مكون لالإرادة.
فح�ض  عند  الإ�صالم  مفكري  نظرة  اختالف  اإلى  اأي�ص�  هذا  اأدى 
الإرادة، فمنهم من نظره� قوة م�صتقلة في الإن�ص�ن، موؤثرة ومحددة 
لعمله، ومنهم من نظره� موؤدية لحريته ودالة عليه�، ومنهم من نظر 
اإليه� في اإط�ر اأخالقي محدد للم�صئولية، ومنهم »من لم يبرهن لإثب�ته� 

اإل في اإط�ر اإثب�ت عدل اهلل تع�لى في اأفع�له«)1).
ولم ير فريٌق من العلم�ء في الإرادة غير نزوع القلب، اأو م� يعبر عنه 
ب�لميل اأو الرغبة، وتوجه تركيز فريق اآخر اإلى الق�صد النف�صي الن�جم 
عن عزم الإن�ص�ن لأداء م� يح�ض اأنه تواق لعمله، فيم� يرى فريق اأخير 
العقلي ال�صرف المتمثل في الم�صيئة مروًرا ب�لإرادة الواعية  الج�نب 
ُيعتد  للفعل، فك�نت نظرة كل فريق لالإرادة نظرة �صحيحة، لكن ل 
به� لأنه� غير مكتملة، ف�إن هذه القوى الثالث اأرك�ن، يتوالى حدوثه� 
م�  ف�لعقل،  النف�ض،  اإلى  ثم  القلب،  من  مت�ص�عد  مرتب،  نحو  على 
يجعلن� نحكم اأن اإرادة الإن�ص�ن في الفعل معبرة عن كل الإن�ص�ن وفي 
(1( Oliver Leaman: An Introduction To Classical Islamic Philosophy, 

Cambridge University, press, UK, 2004, P.13
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الوقت نف�صه تعد م�صوًغ� �صرعًي�، عقلًي�، واأخالقًي� لم�صئوليته.

وتتم اأركان الإرادة على النحو التايل:

حال النزوع:
هي مرحلة اأولى في ت�صكيل اإرادة الإن�ص�ن للفعل اأو للترك، تبداأ في 
اللحظة التي ينبثق في القلب ميٌل يرجح اأحدهم� على الآخر، ويت�ص�عد 

اإلى اأن ي�صبح رغبة ملحة اأقوى مم� عداه�.
حال الق�صد:

اإدراًك�،  يكون  يك�د  النف�ض؛  في  اإح�ص��ض  اإلى  الرغبة  فيه�  تتحول 
�ص�حبه  يحرك   � همًّ ي�صير  اأن  اإلى  قوته  في  الإح�ص��ض  هذا  ويتدرج 

حركة مخ�صو�صة للفعل.
حال النية:

ك�فية لنعق�د  واعية  اإرادة  اإلى  الهم  يتحول  العقل؛ حين  في  وتتم 
م�صيئة الإن�ص�ن على اإيج�د م� اأراده عماًل متحقًق� في الواقع.

*  *  *

هذه الأرك�ن الثالثة المكونة لالإرادة؛ لي�صت مترادف�ت في مع�نيه�، 
ولي�صت �صف�ت، واإنم� هي اأحوال متت�بعة؛ ينتقل فيه� الف�عل من و�صع 
لآخر اأكثر تقدًم� لإحراز العمل المق�صود، عندم� تتك�مل؛ ين�صج في 
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»الدافع«  يتكون  لهذا  يريد، وربم�  بم�  ينفعل  يدفعه لأن  م�  الإن�ص�ن 
اأداًء  الترك  يكون  حيث  الترك)،  اأو  )الفعل  ب�لأداء  للقي�م  يدفع  الذي 
ت ِبِه َوَهمَّ ِبَها  مثلم� يكون الفعل، وم�صداق ذلك قوله تع�لى {َولََقد َهمَّ
َءا بُرَهَن َربِِّه} يو�صف/24، فلم يت�ص�و الهم في الح�لتين؛ اإذ ك�ن  لَوَل اأَن رَّ

الهم في يو�صف لترك الف�ح�صة، فيم� ك�ن لدى امراأة العزيز لإتي�نه�.
ج�ء حديث الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص في ب�ب الرق�ق كم� يرويه البخ�ري عن 
ابن عب��ض عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيم� يروي عن ربه عز وجل، ق�ل: »اإن اهلل 
كتب الح�صن�ت وال�صيئ�ت ثم بّين ذلك، فمن همَّ بح�صنٍة فلم يعمله� 
له  به� فعمله� كتبه� اهلل  ف�إن هو همَّ  له عنده ح�صنًة ك�ملًة،  كتبه� اهلل 
عٍف اإلى اأ�صع�ٍف كثيرٍة. ومن همَّ  عنده ع�صر ح�صن�ٍت اإلى �صبعمئة �صِ
ب�صيئٍة فلم يعمله� كتبه� اهلل له عنده ح�صنًة ك�ملًة، ف�إن هو همَّ به� فعمله� 
كتبه� اهلل له �صيئًة واحدة«)1)، ف�لأداء الذي عّبر عنه الحديث ال�صريف 

بلفظه »يعمله�« تكون ب�لفعل، مثلم� تكون ب�لترك، ط�عة ومع�صية.
النف�ض  وعمل  القلب  عمل  بين  الإرادة  في  التفرقة  وجب  لهذا 
وعمل العقل، ف�أول الإرادة قلبي، واأو�صطه� نف�صي، وخت�مه� عقلي، 
وم� نالحظه اأن القراآن الكريم في اآي�ته يوؤكد على الإرادة والم�صيئة، 
فيم� تركز ال�صنة ال�صريفة على النية، فك�أنهم� مًع� اجتمع� على التركيز 
على البعد العقلي – لأهميته واأثره – في بن�ء اإرادات الإن�ص�ن لأفع�له، 

)1) البخ�ري: اجل�مع ال�صحيح، ب�ب الرق�ق، حديث رقم6491، �ض1614
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ف�لقراآن الكريم يريد لالإن�ص�ن »اأن ي�صيطر على نزع�ته فيالئم بينه� وبين 
ب�لبعد  الإهتم�م  لأن  بعقله«)1)،  حًرا  يكف  اأو  ويفعل  والخير،  الحق 
العمل،  من  جزء  ب�أرك�نه�  الإرادة  اأن  على  يبرهن  الإرادة  في  العقلي 
ذلك  ك�ن  منه�،  خال  م�   � ن�ق�صً عماًل  ويعد  عنه،  ينف�صل  ول  ي�صبقه 
العمل مت�صاًل بعق�ئد الدين اأو عب�داته اأو مع�مالته، اأو اآدابه واأخالقه، 
وربم� تطلب حدوث الإرادة ت�مة ب�أرك�نه� زمًن� طوياًل، وربم� ا�صتغرق 
لمن  التحية  رد  في  الإن�ص�ن  اإرادة  ف�إن  ت�صوره،  ي�صعب  خ�طًف�  زمًن� 
األق�ه� اإليه، غير اإرادته في اأداء ركعتي الفجر، غير اإرادته في اأن ي�صهد 
ال�صه�دتين ت�أ�صي�ًص� لإ�صالمه اأو تجديًدا لدينه، لكنه� - اأي الإرادة - 

في جميع ح�لته� اأ�صل عظيم ُبني عليه التكليف وحمل الأم�نة.
*  *  *

�صروط الإرادة:

اإن لالإرادة اأرك�ًن� هي اأجزاء له�، ول ت�صح اإل بتم�مه�، وله� �صروط 
و�صحة  كم�ل  في   – ك�لأرك�ن   – اأثًرا  تقل  ل  لكنه�  عنه�،  منف�صلة 
الإرادة، ورغم اأن الإرادة هي الم�صئولة عن ن�ص�أة الفعل، ولكن ال�صرع 
موجٌه وم�ص�حٌب للفعل بدًءا من النزوع القلبي و�صوًل اإلى اإرادة الفعل 
� لآث�ر الفعل )نفًع� اأو �صًرا)، وهذا هو  اأو الترك، وال�صرع محدد اأي�صً

)1) عبد الوه�ب عزام: اأخالق القراآن، مكتبة النور، الق�هرة، �ض7
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ودافعه�  بعثه�  في  ب�ل�صرع  م�صونة  اإنه�  الإ�صالم،  في  لالإرادة  تفرٌد 
وح�لته� ونت�ئجه�، وب�خت�ص�ر في اأرك�نه� و�صروطه�. 

وتتحدد هذه ال�صروط في اأربعة، هي:

ال�صرط الأول: العلم

فقد اأفرد البخ�ري ب�بً� في �صحيحه اأ�صم�ه »ب�ب العلم قبل القول 
ُ} فبداأ ب�لعلم)1)، والقراآن  َُّه َل اإِلََه اإِلَّ اٱهللَّ والعمل« لقوله تع�لى {َفاٱعَلم اأَن
الَْعاِلُموَن}  َلّ  اإِ يَْعِقُلَها  {َوَما  وجل  عز  يقول   ،� بع�صً بع�صه  ي�صدق 
ل  ف�لموؤمن  العلم،  على  ومبنًي�  لحًق�  التعقل  فجعل  العنكبوت/43، 
يدع عماًل يوؤديه ب�لفعل اأو الترك دون اأن يتعقله، ويدركه على حقيقته، 
هذا هو مقت�صى العلم ب�ل�صيء في الإ�صالم، لهذا ف�إن ال�صرع الإ�صالمي 
»ي�صرب �صفًح� عن اأي عمل تنق�صه المعرفة«)2)، ف�لمق�صود اأن يعي من 
يعمل م� عمل ويميزه، حتى اأن ابن م�صكويه يعد ذلك نوًع� من الكم�ل 
م�  بح�صب  وترتيبه�  وتمييز  روّية  الأفع�ل عن  في »�صدور  الإن�ص�ني 
يوجبه العقل«)3)، واإلى هذا الراأي ذهب ابن القيم)4)، ف�لإرادة الف�علة 

)1) البخ�ري: اجل�مع ال�صحيح، ح1، �ض29
)2)حممد دراز: د�صتور الأخالق، �ض425

)3) ابن م�صكويه: ال�صع�دة، املطبعة العربية، م�رش، ط1982، �ض35
للن�رش  املخت�ر  موؤ�ص�صة  ج�مع،  ر�صوان  حتقيق:  ال�ص�لكني،  مدارج  القيم:  ابن   (4(

والتوزيع، الق�هرة، ط1، ح1، �ض20
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على  بقدرته  اإل  عنه�  م�صئوليته  ت�صح  ول  قي�مه�،  ي�صح  ل  للف�عل 
التمييز، م� اعتبرته بنت ال�ص�طيء من�ط اإن�ص�نية الإن�ص�ن لأنه »المخت�ض 
طبيعية  »خ�تمة  الإرادة  في  ال�صحة  وا�صتراط  والتمييز«)1)،  ب�لعلم 
والمب�دئ«)2)،  والإتج�ه�ت  ك�لمع�رف  الحق�ئق  من  طويلة  ل�صل�صة 
هكذا الإرادة في الإن�ص�ن، لكي تكون حرة مخت�رة ف�إنه� تنطلق من 
الفكرة لت�صل اإلى الفعلة، بل يمكنن� القول اإن انت�ص�ب الم�صلم لدينه – 
ولي�ض لأفع�له وح�صب – ل ي�صح ول يكون مقبوًل اإل موؤ�ص�ًص� على 
الحقيقة في ع�صورهم  الم�صلمون هذه  فهم  تمييز، وقد  علم، وعلى 
الفردي،  الم�صتوى  على  �صحيح  وجه  على  واأّدوه�  الزاهية،  الأولى 
وعلى الم�صتوى الح�ص�ري لالأمة كله� عندم� اأت�ح لهم هذا الفهم األ 
ينعزلوا عن �صواهم)3)، وك�ن ذلك وجه� اآخر من وجوه التفرد في نظر 
الم�صلمين اإلى الإرادات الموجهة اإلى اإبداع�تهم الح�ص�رية، وهذا بال 
تقديرهم  في  الم�صلمون  اأ�ص�فه  مم�  نط�ًق�  الأو�صع  الأبع�د  اأحد  �صك 
لالإرادة، هو اأعلى �ص�أًن� واأكثر رح�بة من النظر اإلى تلك الإرادات فقط 
من تلك الزاوية ال�صيقة على الم�صتوى الفردي، وتقديرن� اأن الإ�صالم 

وهو يزن الإرادات الموجهة لالأفع�ل، يراعي المنظورين مًعا:
)1) بنت ال�ص�طيء: القراآن وق�ص�ي� الإن�ص�ن، �ض19

)2) حممد دراز: د�صتور الأخالق، �ض149
(3( John L. Esposito: Islam the straight path, Oxford University Press, 

New York, 1988, P.5 
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- الفردي والح�ص�ري اللذين يعتبران معً� واجهة معبرة، وج�ذبة 
للدين.

ال�صرط الثاين: التوحيد

اإلى  ي�صير  الذي  العق�ئدي  بعده  اإلى  اإ�ص�فة  التوحيد  مفهوم  اإن 
زاهدة،  ب�إرادة  تعلًق�  له  ف�إن  و�صف�ته،  ذاته  في  تع�لى  اهلل  وحدانية 
فب�لتوحيد يتوجه الف�عل ب�لكلية – حين يعمل – اإلى الخ�لق �صبح�نه، 
م�  عن  الف�عل  هذا  ملك�ت  الإنف�ص�ل  كل  التوجه  هذا  في  وتنف�صل 
عدا اهلل عزوجل، وينزوي في اإرادته م� تميل اإليه نف�صه وجوارحه من 

الرغب�ت والأهواء واأغرا�ض الدني�. 
الإ�صالم  في  عمل  وكل  الإيم�نية«)1)،  العق�ئد  »�صر  ف�لتوحيد 
محكم الربط بعق�ئد الدين، واأوله� التوحيد، لأنه »اأهم م� ج�ء لأجله 
الدين«)2)، ففيه »ربط القلب بفكر يدور حوله، ويذعن له، ويت�صرف 

بريوت، ط2001، ح1،  الفكر،  دار  �صح�تة،  خليل  حتقيق:  املقدمة،  )1)ابن خلدون: 
�ض584

)2) حممد عبده: تف�صري الف�حتة، مطبعة املو�صوع�ت، الق�هرة، �ض24 وابراهيم مدكور: 
حوى:  و�صعيد  �ض23  ح1،  الق�هرة،  للطب�عة،  �صمريكو  الإ�صالمية،  الفل�صفة  يف 
ح�ص�رة  لوبون:  15وجو�صت�ف  �ض   ،2001 ط4،  الق�هرة،  ال�صالم،  دار  الإ�صالم، 
العرب، ترجمة: ع�دل زعيرت، موؤ�ص�صة هنداوية للتعليم والثق�فة، الق�هرة، �ض131 
ال�صيد  ا�صم�عيل  حممد  ترجمة:  الإ�صالم،  ف  ال�صوفية  الأبع�د  �صميل:  م�ري  واآن� 

ور�ص� ح�مد قطب، من�صورات اجلمل، كولوني� اأمل�ني�، ط1، 2006، �ض23
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 – – حين يفعل  الف�عل  اإرادة  تن�صجم  اأن  بمقت�ص�ه«)1)، هكذا يجب 
من�بع  ونف�صه وعقله )وهي  قلبه  ُيخ�صع  ف�إنه  العقيدة  بهذه  ب�لتوحيد، 
يراه  الذي  الإيم�ن،  الإرادة على  تدل  ولهذا  الأحد،  للواحد  اإرادته) 
ابن خلدون »اأ�صل التك�ليف«، ويرى اأن اأعلى درج�ته اأن يكون في 

»ح�صول كيفية ذلك العتق�د القلبي وم� يتبعه من عمل«)2). 

ال�صرط الثالث: الإخال�ص

الإن�ص�ن  عمل  بين  ب�لربط  الو�صعية  النظم  ك�فة  عن  الإ�صالم  تفرد 
ت�صوبه�  ل  اأن  العقيدة  هذه  ل�صحة  وا�صترط  التوحيد،  في  وعقيدته 
َ ِبَقلب �َصِليم} ال�صعراء/89،  �ص�ئبة، اإذ يقـــول اهلل تع�لـى {اإِلَّ َمن اأَتَى اٱهللَّ
م� يو�صحه قوله ملسو هيلع هللا ىلص »اإن اهلل ل ينظر اإلى �صوركم واأموالكم، ولكن 
والعمل،  القلب  بين  الربط  حيث  واأعم�لكم«)3)،  قلوبكم  اإلى  ينظر 
يكون  ثم  ومن  الإرادة،  ن�صوء  في  الأولى  الوم�صة  تندلع  القلب  فمن 
�صدق العمل في �صالمة القلب، واأَجل قيمة ينبني عليه� هذا ال�صدق 
يكدر  �صوب  كل  من  القلب  »تخلي�ض  هو  الذي  الإخال�ض،  هي 

الإ�صالمية،  لل�صوؤون  الأعلى  املجل�ض  الإ�صالم،  يف  العقيدة  الطويل:  رزق  ال�صيد   (1(
العدد 245، ال�صنة21، دي�صمرب1981، �ض13

)2) ابن خلدون: املقدمة، ح1، �ض584
الإن�ص�ن،  ظلم  حترمي  ب�ب  والآداب،  وال�صلة  الرب  كت�ب  م�صلم،  �صحيح  م�صلم:   (3(

حديث رقم2564، �ض1193
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حيثية  هو  بل   � ع�ر�صً اأمًرا  لي�ض  الإ�صالم  في  ف�لإخال�ض  �صف�ءه«)1)، 
جوهرية، و�صرط ل غنى عنه ل�صحة الإرادات.

العمل،  الإخال�ض و�صواب  بين  المتين  الربط  في  الإ�صالم  و�صدد 
في  والمن�فق  الم�صلم  بين  ي�ص�وي  الأمور  ظ�هر  اأن  نفهم  اأنن�  درجة 
الإ�صالم، لكن الإ�صالم ال�صحيح ل يكون بغير الإخال�ض، لأن الخ�ل�ض 
»ت�صفية  اأنه  تعريف�ته  في  الجرج�ني  عنه  عبر  م�  هلل«)2)،  ك�ن  »اإذا 
توؤ�ص�صه�  التي  ال�صوابط  يتدبر  من  ف�إن  الكدورات«)3)،  من  الأعم�ل 
من  النف�ض  هذه  تحرر  اأنه�  يدرك  الموؤمن؛  نف�ض  في  التوحيد  عقيدة 
وب�صره«)4)،  و�صمعه  وعقله  الإن�ص�ن  لمع�رف  »معطٌل  لأنه  الهوى؛ 

ومن ثم معطل لعمله، لإنه نت�ج كل م� �صبق.
لذلك يقرن القراآن بين الإيم�ن والعمل ال�ص�لح قراًن� عجيًب�، وهذا 
في  ب�ل�صالح  الإيم�ن  ارتب�ط  لإن  الت�لي،  المبحث  في  �صنف�صله  م� 
العمل يدل على تمثل الموؤمن لحقيقة التوحيد وحقيقة الإخال�ض في 

قلبه وعمله.

)1) حممود عبد الرحمن عبد املنعم: معجم امل�صطلح�ت الفقهية، ح1، �ض107
ط1،  الب�ص�ئر،  دار  الطب�ع،  خ�لد  اإي�د  حتقيق:  والنية،  الإخال�ض  الدني�:  اأبي  ابن   (2(

�ض50-51
)3) اجلرج�ين: التعريف�ت، �ض12

)4) عبد الوه�ب عزام: اأخالق القراآن، �ض6
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ال�صرط الرابع: اخلريية

والمع�مالت  العب�دات  في  واأداًء؛  عقيدة  الإ�صالم  به  تفرد  مم� 
والآداب، اأنه يوحد في عمل الإن�ص�ن بين الموؤدي�ت اإليه والآث�ر التي 
يخّلفه� في الواقع، اإذ اإن كل عمل اإن�ص�ني يت�صمن – اأو هكذا يجب اأن 
يكون – وحدة الب�عث والأثر، �صحيح اإن الإ�صالم ل يب�لغ في المث�لية، 
لكنه اأي�ص� ل يب�لغ في الواقعية، فغ�يته و�صط بين الطرفين، حين يفتح 
ب�ب »الخيرية« على م�صراعيه اأم�م اإرادات الن��ض واأعم�لهم، كل اإن�ص�ن 
تنعقد  لن  الخيرية  تلك  اأن  على  الإ�صالم  ويدلن�  وط�قته،  و�صع جهده 
لته  اأثر بغير ح�صن الخلق، وقد ف�صّ في نف�ض الموؤمن، ولن يكون له� 
الآي�ت القراآنية وبّينته ال�صنة ال�صريفة في ع�مة كتب ال�صح�ح، يروي 
الطبراني قوله ملسو هيلع هللا ىلص »اإن اأح�صن الن��ض اإ�صالًم�، اأح�صنهم خلًق�«)1)، ولأن 
النية هي الدرجة العقلية المكملة لإرادة الإن�ص�ن في عمله؛ فقد اعتبر 
»اإن النية خير، والعمل الق�ئم على نية الخير خير اأرفع«)2)، ف�لإ�صالم 
ل يف�صل بين الإرادة عقيدة قلبية نف�صية وبين �صورته� المدَركة عماًل، 
ويعتبر  بل  العمل،  في  ي�صترطه�  الت�صور،  في  الخيرية  ي�صترط  ومثلم� 
هذا العمل من اأعم�ل الآخرة، خ��صة اإذا ك�ن هذا العمل »يتحرى به 

)1) الطرباين: مك�رم الأخالق، حتقيق: ف�روق حم�دة، الرئ��صة الع�مة لالإفت�ء والبحوث 
العلمية، ال�صعودية، ط1، 1980، �ض38
)2) حممد دراز: د�صتور الأخالق، �ض470
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الفرد خيره اأو خير غيره«)1)، ففي ك�فة اأعم�ل الإن�ص�ن يهتم الإ�صالم 
»الإ�صالح  غ�يته�  الأعم�ل  هذه  لأن  الب�عث،  على  ال�صديد  بتركيزه 
الحقيقي الموؤدي اإلى اإ�صالح القلوب، وتهذيب النفو�ض«)2)، وعلى 
ذلك؛ ف�إن اأعلى درج�ت الإيم�ن ل ين�له� اإل من ا�صتط�عوا اأن يحققوا 

الأمرين مًعا:
•تغيير اأنف�صهم 	

•وتغيير مجتمع�تهم 	
الإرادة  موا�صف�ت  فيه�  يبين  التي  ب�لدرجة  الحنيف  دينن�  ف�إن   
الخّيرة، ف�إنه يبين معه� موا�صف�ت الأعم�ل الن�جمة عنه�، م� ُيَعبر عنه 
عند كثير من المفكرين ب�لتط�بقية، اأي: مط�بقة القول للفعل، والذي 

اعتبروه »لب الإيم�ن في الإ�صالم«)3).
*  *  *

)1) بدوي طب�نة: مقدمة الإحي�ء للغزايل، �ض4
للكت�ب، طبعة 1992،  الع�مة  امل�رشية  الهيئة  الإ�صالم،  اأحمد اخلطيب: فقه  )2) ح�صن 

�ض 276 و 
 Reza Aslan: No God But God: Random house trade paper back, New

York, 2011, p.177

)3) م�صطفى عبد الرازق: التمهيد، �ض 71 و حممد منري مو�صى: الأخالق يف الإ�صالم، 
�ض 57
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– اأن  الإرادة  ق�نونية  ال�صورة ك�ملة عن  – لإي�ص�ح  الآن  ن�صتطيع 
نفرق بين اأرك�نه� و�صروطه�، وذلك عبر ثالثة اأوجه:

بينم�  عنه�،  ينف�صل  ل  جزء  الإرادة  في  الركن  اأن  الأول:  الوجه 
فهي  اأرك�ن،  هي  والم�صيئة  والق�صد  ف�لميل  ال�صرط،  عنه�  ينف�صل 
اأجزاء ل تنف�صل عن الإرادة، بينم� الإخال�ض �صرط لالإرادة، �صروري 

لكتم�له�، لكنه منف�صل عنه�.
الوجه الثاني: الركن في الإرادة محدٌد ب�لفعل، فال ي�صح اإل مع هذا 
ف�لنية  غيره،  وفي  الفعل  هذا  في  ي�صح  ال�صرط  بينم�  تحديًدا،  الفعل 
�صرط  الإخال�ض  بينم�  حدة،  على  فعل  لكل  ت�صح  الإرادة  في  ركن 
ول  معقوًل  لي�ض  اإذ  الأفع�ل،  من  ولغيره  الفعل  لهذا  ي�صح  لالإرادة 
مقبوًل في الدين ال�صحيح اأن يخل�ض الإن�ص�ن في عمل م�، ول يخل�ض 

في غيره.
�صفة  له  ال�صرط  بينم�  فعله،  بزمن  موؤقت  الركن  اإن  الثالث:  الوجه 
الدوام في الإن�ص�ن، ف�لميل ركن ينتهي مع تنفيذ الفعل اأو الترك، بينم� 
العلم اأو التوحيد اأو الإخال�ض هي �صروط �صرورية لالإرادة، مطلوبة 

في هذا الفعل وفي �ص�ئر الأفع�ل.
*  *  *

خال�صة ملا�صبق:
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اإن مهمة التغيير وبن�ء الخيرية في الإرادات وفي الأفع�ل؛ هي جوهر 
�صرورة  لالإن�ص�ن  الإرادة«  »اإثب�ت  وم�ص�ألة  الحنيف،  ال�صرع  اهتم�م 
�صرعية مثلم� هي �صرورة اأخالقية، لأن فيه� اإثب�ٌت لم�صئوليته، حتى ل 
يتعذر اأحٌد – زوًرا وبهت�ًن� – بقدر اهلل تع�لى – الذي له ال�صلطة الأعلى 
يتعذر  اأو  الفهم،  يتعذر ب�صوء  اأو  المف�صدة،  اأو  الف��صدة  اإراداته  – عن 

ب�صالمة النية، اأو نق�ء الق�صد.
اإن م�ص�ألة »اإثب�ت الإرادة« ل يم�ض اأبًدا اإرادة الخ�لق عز وجل في 
بل  منه�،  يقلل  به�، ول  ي�صطدم  يع�ر�صه�، ول  الفعل، كم� ل  ذات 
فعل؛  الإن�ص�ن من  ي�أتيه  م�  اأداء  في  اإرادته عز وجل  اأن  القول  يمكنن� 
ب�أنه م�صئول عن  الأداء، وتقرر  الإن�ص�ن في  اإرادة هذا  تقرر  التي  هي 
وعن  الق�صد،  ا�صتط�عته  وعن  التمييز،  ا�صتط�عته  وعن  اإدراك�ته، 
ا�صتط�عته التنفيذ، هذا م� يريده الإ�صالم، حين يربي الم�صلم اأن يكون 

على قدر اإ�صالمه.
*  *  *
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اإن واقعنا ـ اليوم - ي�صج باألوان من:

- الدع�ءات الزائفة المتدثرة ب�لتقوى
- والتعدي�ت المهلكة لالأنف�ض والأموال والأعرا�ض

- وال�صلوكي�ت ال�ص�لة والم�صلة
- والجرائم التي لم يجروؤ خي�ل اإبلي�ض من قبل اأن ي�أتيه� 

وجميعه�؛ يّدعي اأ�صح�به� اأنه� ب��صم الإ�صالم، ومن الإ�صالم، فال 
ي�صح مع هوؤلء، واأ�صي�عهم، واأمث�لهم، اإل اأن نخلق الو�ص�ئل التي به� 
نجعلهم يدركون اأنهم م�صئولون عن اإرادتهم في فعله�، ولي�ض الدين، 
يوم  تع�لى  اهلل  اأم�م  لتنقطع  ثم  اأوًل،  اأنف�صهم  في  حجته  تنقطع  لكي 

الح�ص�ب.

*  *  * 
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المبحث الثاني
منهجية الإ�صالح والتجديد

•تمهيد 	
•اأوًل: دللة التجديد 	

•ث�نيً�: محفزات التجديد 	
•ث�لثً�: اأدوات وموؤ�صرات التجديد 	

•رابعً�: الإ�صالح والتجديد 	
•خ�م�صً�: منهجية الإ�صالح 	
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متهيد:

هذا المبحث متمٌم لم� �صبقه، اأي اأن هذا المبحث يمثل الغ�ية من 
»قانون الإرادة« الذي اخت�ض المبحث الأول بدر�صه وتحليله، ويدور 
اهتم�م�ت  في  متقدمة  اأولوية  تمثل  التي  الق�ص�ي�  من  واحدة  حول 
وهي  األ  اليوم،  واإلى  للهجرة  الأول  القرن  منذ  الإ�صالم  مفكري 
ق�صية »التجديد« في الدين وعالقته ب�لإ�صالح، فالفر�صية الأولى التي 
توجهن�؛ اأن الإ�صالم يوؤ�ص�ض عقيدته واأحك�مه عبر طريق محدد مع�لمه؛ 
نقطة البدء فيه هي »الإرادات الموِجدة« لالأفع�ل، وغ�يته مج�صدة في 

»الإ�صالح«.
يبرز الخالف الأول ب�ص�أن هذه الق�صية في المف�هيم الدالة عليه�؛ 
لغة وا�صطالح�، فقد اأكدت الآي�ت القراآنية على �صرورة الإ�صالح، 
واأكد الهدي النبوي ال�صريف على حتمية »التجديد«، وع��صدت هذا 
الت�أكيد اجته�دات الك�فة من العلم�ء والمفكرين عبر ع�صور الم�صلمين 
جميعه�، فمن الم�أمول اإذن اأن يتمكن الم�صلمون من ت�أ�صيل منهجية 

علمية تقود اإلى الإ�صالح اإنف�ذاً للتجديد.
المث�رة  التي يمكن تلم�صه� جراء الختالف�ت  القيمة الحقيقية  اإن 
مم� يت�صل بتلك الق�صية، تكمن في الحركة العقلية التي تنه�ض لإثب�ت 
اأن التجديد فر�ض »عين« واجب على كل م�صلم، وعلى كل جم�عة، 
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وعلى كل موؤ�ص�صة هي جزء من ن�صيج المجتمع الإ�صالمي، وتكمن في 
وفرة الموؤ�صرات الدالة على التجديد، والأدوات التي يمكن اأن ت�صكل 
طريقً� علميً� لتطبيق�ت التجديد وفي مقدمته� »الجتهاد« وفق �صوابط 

تت�صف ب�لجدة والواقعية. 
ال�صببية  العالقة  من  متم�يزاً  �صكاًل  يبني  اأن  يح�ول  المبحث  هذا 
المب��صرة وال�صريحة بين التجديد والإ�صالح، اإذ الإ�صالح علة التجديد، 
ل  وكغ�ية  كهدف؛  »التجديد«  اأن  يت�أكد  القراآنية  الآي�ت  وب��صتقراء 
اإل  الإ�صالح، ول يحدد �صرورته  يفر�ض  ب�لإ�صالح، ول  اإل  يكون 
طغي�ن الف�ص�د ب�أ�صك�له ودرج�ته في المجتمع�ت الإ�صالمية، وقد ك�نت 
التج�رب الإ�صالحية التي ظهرت في القرنين الأخيرين متعددة، وك�ن 
المحر�ض عليه� هو هذا الف�ص�د الذي �صرب اأرك�ن الحي�ة الإ�صالمية 
اأ�ص�بت  واإن  المح�ولت  هذه  وفكريً�،  واجتم�عيً�  واأخالقيً�  �صي��صيً� 
في بع�صه� خيراً، لكنه� لم تحقق الهدف المرجو ك�ماًل، ف�صاًل عن 
عدم ا�صتمراريته�، لحتي�جه� ال�صديد اإلى منهجيٍة تتبنى طرائق العلم 
ومع�ييره، وتلتزم الربط الدقيق بين النظرية والتطبيق في تمكين عملية 
التجديد والإ�صالح، حتى توؤ�ص�ض علمً� م�صتقاًل، وواقعً� حيً� ملمو�ص�، 
وا�صتقالليته،  ا�صتمراريته  للتجديد  ي�صمن  م�  العلم هي  منهجية  اإن  اإذ 

كم� ي�صمن مت�بعته وتقييمه وتطويره وفق معطي�ت واقعن� المتغير.
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ولأن ق�صية »التجديد« في الدين من اأولى الق�ص�ي� اأولوية في بحث 
بداأ  والروحية،  الفكرية  م�ص�ربهم  اختالف  على  الإ�صالم  مفكري 
ينتهي  اأن  قبل  ب�ص�أنه�  التفكير  الأول، وتن�مى  العهد  اإليه� منذ  النتب�ه 
القرن الهجري الأول، و�صتبقى الق�صية مركزاً لالهتم�م والفح�ض من 
ومن  اأخالقي،  )عقالني)،  فل�صفي  اأ�صولي،  فقهي،  عقدي،  منظور 
وهو  الأول  ومو�صوعه  »التجديد«،  حقيقة  يرتب  واقعي،  منظور 
التحليل والفهم،  اإتب�عه� في  الواجب  »الإ�صالح«، ويوؤ�ص�ض لالآلي�ت 

لتحديد العالقة الت�مة بين اإرادة ال�صالح؛ وفعل الإ�صالح.

هذا املبحث من درا�صتنا؛ يتمحور عرب نقاط ثالث، هي اإ�صكاليات:

ب�لمف�هيم  يت�صل  مم�  الح��صلة  الختالف�ت  في   : • الأولى	
والم�صطلح�ت الدالة على »التجديد«.

منهجية  له  يوؤ�ص�ض  ب�أن  »التجديد«  اأحقية  مدى  في   : • والثانية	
»الوقت  اأيدين�  بين  م�  هل  تحديد:  ثم  بمه�مه،  تنه�ض  علمية 
الراهن« من اأدوات معرفية، و�صوابط منهجية ك�في�ن لمثل هذا 

العلم ب�لنهو�ض؟ 
الم�صلمين  علم�ء  يعتمده�  اأن  يجب  التي  العالقة  في   : • والثالثة	
بين  وم�  جهة،  من  و»الإ�صالح«،  »الإرادة«  ق�صيتي:  بين 
»الإ�صالح« و»التجديد« من جهة اأخرى، والت�أ�صيل ال�صرعي 
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والمنطقي لكل عالقة.
ب�ل�صرورة نحو  اأن هذه الإ�صك�لي�ت هي م� �صيقودن�  الطبيعي  من 
الأهداف المرجوة، ف�إن هذه الإ�صكاليات هي التي �صت�صنع الفر�صي�ت 

الموجهة لهذا المبحث، وعلى راأ�صها:
- اإن ق�صية »التجديد« في دين الأمة، له� في الفكر بين الم�صلمين 
توؤ�ص�ض  لأن  ك�فية  �صرعية  وم�صوغ�ت  قوٌي،  واإرٌث  ممتدة،  م�ص�حة 

منهجية علمية لالإ�صالح.
وغي�ب  والف�ص�د  النحراف  من  فيه  اليوم؛  الم�صلمين  واقع  اإن   -
الوعي بجوهر الدين م� يجعل التجديد ومن ثم الإ�صالح؛ مطلبً� ملحً� 

وحتمي�.
*  *  *

اأول: دللة التجديد:

»التجديد«  عن  التعبير  في  ا�صُتخدمت  التي  المف�هيم  تعدد  اإن 
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وحق�ئقه، وم� حدث بخ�صو�صه� من اختالف�ت، ي�صتلزم الرجوع اإلى 
اأرجع ابن  اللغة ل�صتجالء كيفية ا�صتق�قه وم� هي دللته، فقد  ميزان 

ف�ر�ض اللفظ اإلى حرفي »الجيم والدال »لكن على اأ�صول ثالثة:
} اأي عظم  • الأول: العظمة، من قوله تع�لى {واأنه تعالى جد ربنا	

في �صدورن�.
الجد  ذا  ينفع  »ل   • ملسو هيلع هللا ىلص	 الر�صول  لقول  والحظ،  الغنى  والثاني: 
ينفعه  واإنم�  غن�ه،  منك  الغنى  ذا  ينفع  ل  يريد  الجد«،  منك 

العمل بط�عتك. 
مجـدود  وهو  جـــداً«،  ال�صـــيء  »جـــددت  يقــ�ل   : • والثالث	

وجديـــد، اأي مقطوع)1).
ويقول ابن منظور: وا�صتق من الأ�صل نف�صه »الج�دة« وهي �صواء 
الأعظم  الطريق  هي  وقيل:  و�صطه،  وقيل:  معظمه،  وقيل:  الطريق، 
الذي يجمع الطرق، ولبد من المرور عليه)2)، واأكد المعنى الأخير 
اللغة  في  »جد«  دللة  من  اأن  واأ�ص�فوا  الو�صيط،  المعجم  اأ�صح�ب 
»الجته�د«، وعندم� نقول: جد في الأمر اأي: اجتهد، وجد: عظم، 

)1) ابن ف�ر�ض: معجم مق�يي�ض اللغة، حتقيق: عبد ال�صالم ه�رون، دار الفكر، الق�هرة، 
ج1، �ض36.

)2) ابن منظور: ل�ص�ن العرب، مج1، ن�صخة اليكرتونية، موقع مكتبة امل�صطفى، �ض562 
العلمية،  الكتب  دار  هنداوي،  احلميد  عبد  حتقيق:  العني،  كت�ب  والفراهيدي: 

بريوت، ج1، �ض223
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وجدد ال�صيء، اأي: �صيره جديدا )1).

فاأكرث الدللت لالأ�صل اللغوي قد تالقت يف:

متب�عدة،  واأحي�نً�  مختلفة  لم�ص�رات  موحداً  التجديد  •كون  	
وعبر عنه ب�لطريق »العظيم« و»الأعظم«.

•واأن التجديد اأمٌر جلٌل، وفيه ح�صْم. 	
•�صريطة اإنج�زه ب�إعم�ل العقل، واقترانه ب�آلية الجته�د. 	

عم�  كثيراً  تبعد  فلم  »التجديد«  لمفهوم  ال�صطالح  دللت  اأم� 
في  ب�أ�ص�ليب جديدة  ت�أخذ  »نزعة  ف�لتجديد  اللغة،  به دللت  اأمدتن� 
بمهمة  »الق�ئم  البع�ض  واعتبره  والعملية«)2)،  الفكرية  الحي�ة  نواحي 
الر�ص�لت المتوالية في ت�ريخ النبوة«)3)، فيم� ات�صع نط�ق التجديد عند 
اآخرين في »اأن كل من ق�م ب�إحي�ء الدين واإع�دته جديداً كم� �صرعه اهلل، 

الق�هرة،  الدولية،  ال�رشق  مكتبة  الو�صيط،  املعجم  واآخرون:  �صيف  �صوقي   (1(
ط4،2004م، �ض109.

)2) اإبراهيم مدكور: املعجم الفل�صفي، الهيئة الع�مة ل�صيءون املط�بع الأمريية، الق�هرة، 
ط1983، �ض38

للن�رش،  ال�رشق الأو�صط  املع��رش، دار  الإ�صالمي  العربي  الفكر  اأزمة  )3) حممد عم�رة: 
�ض6
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وقمع البدع و�صحح انحراف الن��ض، ي�صمله ا�صم التجديد«)1).

ومن ا�صتقراء تلك الدللت، يت�صح اأنها اأجمعت على مايلي:

•اإن التجديد يت�صل بدين الأمة من الم�صلمين. 	
•ويتم ب�لتوافق بين الفكر وال�صلوك، والربط بين العلم والعمل،  	
بين  الن�صج�م  اأي  والتطبيقي،  النظري  التك�مل  يعني  م�  اأو 

اإرادات الم�صلمين في اأداء اأفع�ل الإ�صالح والإ�صالح نف�صه.
الذي  الواقع  وي�صّرع �صرورته، مجري�ت  يحتم وجوده،  •وم�  	
يك�د يجمع ع�مة الم�صلمين وخ��صتهم على اأنه ح�د عن جوهر 

الإ�صالم النقي.
غير اأن م� يجب اأن يتم طرحه من اأ�صئلة – يجب التب�حث ب�ص�أنه� 

– في هذا ال�صي�ق:
ي�صفي  اأم  ؟،  الأمة  بعينه� من حي�ة  ن�حية  التجديد يخ�ض  •هل  	
ظالله على اأرج�ء تلك الحي�ة وي�صتغرق ك�فة قيمه� ومكون�ته� 

الم�دية والروحية؟
•وهل فحوى التجديد اإ�صالٌح فقهي، اأو كالمٌي، اأو حي�تي، اأو  	
تقويم عالقة العقل الإ�صالمي ب�لن�ض الإلهي، اأو عالقته بواقعه، 

)1) عدن�ن اإم�مة: التجديد يف الفكر الإ�صالمي، دار ابن اجلوزي، ط1، 1424ه، �ض6
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اأو ب�لثنين معً�؟
•وهل هذا التجديد فيه ف�صحة للتعددية الفكرية، والمذهبية؟ 	

•وهل يمّكنن� من اإن�ص�ء نظري�ت حقيقية، والتو�صل الى قوانين  	
للتجديد؛ له� موا�صف�ت منهجية وعلمية؟

لي�ض خ�فيً� اأن م� �صبق طرحه هو اأ�صد مياًل لأن ي�صعن� اأم�م اأجوبة 
ل اأ�صئلة، اإنه يف�صح المج�ل لنهو�ض رغبة ع�رمة في التجديد في وقتن� 
ح�جة  ف�قت  بدرجة  للتجديد  ملحة  ح�جة  في  ب�ت  الذي  الراهن، 

القرون التي �صبقته. 
*  *  *

ثانيا: حمفزات التجديد:

	•م� ورد في كت�ب اهلل تع�لى من اآي�ٍت ُكثر، تح�ض على العت�ص�م 
ب�أ�صب�ب البحث والنظر وعم�رة الأر�ض وتمكين الدين ، حتى جعل 
القراآن ذلك فر�صً� ودرجًة ُعلي� من الجه�د لتفعيل �صحيح الدين في 
نفو�ض وعقول واأفع�ل الم�صلمين، يقول اهلل تع�لى {والذين جاهدوا فينا 
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لنهدينهم �صبلنا} العنكبوت/69، حيث اأطلق »المج�هدة« ولم يقيده� 
ب�ل�صوء  الأم�رة  النف�ض  من  مج�هدته  يجب  م�  كل  ليتن�ول  بمفعول، 
وال�صيط�ن واأعداء الدين ،»فين�« في حقن� ومن اأجلن� ولوجهن� خ�ل�ص�، 
»لنهدينهم �صبلن� »لنزيدهم هداية اإلى �صبيل الخير«)1)، ويقول �صبح�نه 
{والذين اهتدوا زدناهم هدى} محمد/17، لكي تتم النتيجة الث�نية بعد 
الهداية في زي�دة الهدى، اأي زي�دة الإيم�ن، اأو م� اعتبره الن�صفي ك�أنه 
»ب�صيرٌة وعلٌم و�صرٌح لل�صدور«)2)، لأن »والذين اهتدوا »اإلى طريق 
الحق »زادهم »اأي اهلل عز وجل »هدى »ب�لتوفيق والإله�م«)3)، وعلـــة 
اأخرجت  اأمة  خير  {كنتم  اأن  التجديــد  بفري�صـــة  الأمـــــة  تكليــف 
للنا�ض} اآل عمران/ 110، ف�لأمر فيه� لجميع الموؤمنين ومن ت�بعهم اإلى 
القي�مة، فهو من الخط�ب الخ��ض الذي يراد به العموم)4)، كم�  يوم 
ف�لمج�هدة، والهتداء،  للفعل،  اإرادة ُمحددة  اإلى  الآي�ت  ت�صير هذه 

والخيرية؛ تعبر عن اإرادات، وتو�صل اإلى اأفع�ل.
	•وم� ور في الأثر ال�صريف في قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »اإن اهلل يبعث لهذه 
الأمة« اأي اأمة الإج�بة ويحتمل اأمة الدعوة »على راأ�ض كل م�ئة �صنة« 
)1) الزخم�رشي: الك�ص�ف، حتقيق: ع�دل عبد املوجود وعلي معو�ض، مكتبة العبيكل، 

الري��ض، ط1، 1998م، ج4، �ض562.
)2) اخل�زن: لب�ب الت�أويل وبه�م�صه تف�صري الن�صفي، مكتبة املثنى، بغداد ج4، �ض147.

)3) الألو�صي: روح املع�ين: دار اإحي�ء الرتاث العربي، بريوت، ج26، �ض51.
)4) اأبو حي�ن الأندل�صي: تف�صري البحر املحيط، حتقيق: ع�دل عبد املوجود واآخرون، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، ج3، �ض 23
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اأي انته�ئه اأو ابتدائه، اإذا قل العلم وال�صنة وكثر الجهل والبدعة »من 
يجدد« مفعول، يبعث »له�« اأي لهذه الأمة »دينه� اأي يبين ال�صنة من 
البدعة ويكثر العلم وين�صر اأهله ويك�صر اأهل البدعة ويزلهم، كم� »ل 
يلزم اأن يكون على راأ�ض كل م�ئة �صنة مجدد واحد فقط بل يمكن اأن 
اأن »التجديد« هو  العلقمي  اأكثر من واحد«، وورد في �صرح  يكون 
»اإحي�ء م� اندر�ض من العمل ب�لكت�ب وال�صنة والأمر بمقت�ص�هم�«)1)، 
وذكر ابن حجر قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »ل تزال ط�ئفة من اأمتي ظ�هرين على 
الحق وهم اأهل العلم«، وم� رواه المغيرة بن �صعبة »ل تزال ط�ئفة من 
غير  في  اهلل وهم ظ�هرون«)2)، وج�ء  اأمر  ي�أتيهم  ظ�هرين حتى  اأمتي 
رواية من �صحيح م�صلم، عن ثوب�ن، وعن المغيرة، وعن مع�وية، وعن 
�صعد بن اأبي وق��ض، وعن عقبة بن ع�مر، وم� رواه عن ج�بر بن عبد 
اهلل اأنه �صمع ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول »ل تزال ط�ئفة من اأمتي يق�تلون على 
الحق، ظ�هرين اإلى يوم القي�مة«)3)، واختلف اأ�صح�ب الفكر في هذه 

الط�ئفة :

م�  )ب�ب  املالحم  كت�ب  داود،  اأبي  �صنن  �رشح  يف  املعبود  عون  اآب�دي:  العظيم   (1(
العلمية، بريوت، ط2، 1415ه، رقم 4291، �ض  الكتب  امل�ئة)، دار  يذكر يف قرن 

.264/11
)2) ابن حجر الع�صقالين: �رشح الب�ري، حتقيق: ابن ب�ز، دار املعرفة، بريوت، ج13، 

رقم 7311، �ض 293.
)3) م�صلم: �صحيح م�صلم، بيت الأفك�ر الدولية، بريوت، ط1998، اأح�ديث )1920-

.(1925-1924-1037-1923-1922-1921
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- فهل م� يجب اأن ي�صغلن� في ت�أ�صي�ض منهجية التجديد، هو البحث 
في »من« يكونون؟، اأم في »كيف« يكونون؟

ق�صيراً،  والنظر  �صيقً�،  التجديد  اأفق  يجعل  »من«  في  البحث  اإن 
والع�صبية منهجً�، ويو�صل اإلى �صرر في الدين ل حدود له، اأم� البحث 
في »كيف« ف�إنه يف�صح المج�ل لأن يوؤ�ص�ض عبر فكر م�صتنير ب�صم�حة 
الإ�صالم وو�صطيته، فر�صة التجديد لمن ي�صتحقه�، ويخرجن� عن دوائر 
النغالق والجمود التي اأو�صلن� اإليه� البحث في »من«، خ��صة وقد قيل 
اإنه »قد يحدث هذا التجديد على يد فرد، وقد يتم على يد جم�عة من 
اأهل ال�صنة، تتوافر فيهم �صف�ت الط�ئفة الن�جية المن�صورة، ف�لمجدد 
الم�صلح يجب اأن يكون رب�نيً�، ين�صبغ ب�صبغة الإ�صالم في كل ن�حية 
وال�صريعة  العقيدة  في  اأنف��صه،  من  نف�ض  كل  ومع  حي�ته،  نواحي  من 
ول  وال�صنة،  الكت�ب  من  ت�أخذ  ال�صبغة  وهذه   ، والحكم  والأخالق 
ي�صح خلطه� ب�لفل�صفة، ول يمكن الح�صول عليه� من اأدي�ن منحرفة 
معنى  يملك  ل  من  الحديث؛ حديث  هذا  مثل  �ص�لة«)1)،  مب�دئ  اأو 
واأحك�م  م�صبقة  قن�ع�ت  ينطلق من  واإنم�  ول هدفً� وا�صحً�،  محدداً 
ج�هزة ، لم يجد – لإحداث التجديد – غير الهروب اإلى عمومي�ت 
الألف�ظ التي ل تتلم�ض حقيقة التجديد ول تدل على طريقه، حيث اإن 

)1) �صعيد عبد العظيم: منهج �صيخ الإ�صالم ابن تيمية التجديدي ال�صلفي، دار الإمي�ن، 
الإ�صكندرية، ط1، 2004م، �ض8.
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طريق التجديد اأن تفتح عقول الن��ض على الحق، والأمر ل يتطلب اأكثر 
من ال�صج�عة المعبرة عن اليقين، لأن »التجديد لي�ض ترفً� فكريً�، ول 

موؤتمرات تنظيرية، ول �صطح�ت فل�صفية، ول كالمً� ف�رغً� دون اأثر.
 التجديد »موقف« يدل على مراد �ص�حبه، لأنه »اإذا ك�نت حكمته 
ف�إن  واآخرهم،  الر�صل  خ�تم  ملسو هيلع هللا ىلص  محمداً  يكون  اأن  اقت�صت  تع�لى 
رحمته تع�لى اأن ي�صل المجددون الحبل، ويحيوا م� اندر�ض من اأمر 

الدين«)1).
 ف�لتجديد فوق كونه »موقفً�«؛ ف�إنه اأمٌر م�صتقٌل بذاته وله مو�صوعه 
عن��صره،  في  ب�لتك�مل  يت�صف  موقف  اإنه  »الإ�صالح«،  في  المحدد 
وب�صرعيته، وب�صرورته، اإنه موقف فكري في المق�م الأول، وكذلك 
المط�لبة  على  نوؤكد  يجعلن�  م�  اجتم�عي،  اأخالقي  نف�صي  هو موقف 
بت�أ�صي�ض منهجية علمية للتجديد، لأن وجود »علم« للتجديد في دين 

الأمة يقت�صي:
اإط�ره  وت�صميم  ومحدداته،  العلم  مو�صوع  على  •التف�ق  	

النظري.
 – • وتفعيل الطرق ال�صرعية والعلمية معً� – كونهم� ل يتن�ق�ص�ن 	

في تطبيق المن�هج والأدوات التي تخدم غ�ي�ت هذا العلم.
)1) �صلم�ن بن فهد العودة: مق�لت يف املنهج ، ن�صخة اليكرتونية، مكتبة امل�صطفى ، 

�ض21
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•وتحفيز الط�ق�ت ل�صتقراء وا�صتنب�ط القواعد والنظري�ت التي  	
من  را�صخة  اأ�صول  وفق  دينهم  تجديد  من  الم�صلمين  تمكن 

العلم تحقق مق��صد ال�صرع من التجديد. 

بق�صية  منها  تعلق  ما  ال�صريفة،  النبوية  الن�صو�ص  قراءة  اإن   
التجديد، ي�صعنا يف مواجهةاحلقائق التالية:

•اإن التجديد واقٌع ل راد له، ويجب اأن يكون منتظمً� ب��صتمرارية  	
التغير ال�صلبي الح��صل في المجتمع�ت الإ�صالمية.

•اإن التجديد ل يكون اإل ب�إرادة ف�علة مريدة مخت�رة للفعل. 	
•اإن التجديد يم�ض دين الأمة، ول يم�ض ذات الدين، اإل بمقدار  	
الوعي به وفهمه وتطبيقه، لأنه �صت�ن م� بين تجديد – ل وجود 
له – يم�ض جوهر الإ�صالم، حيث ثوابته ون�صو�صه الموحى به� 
من اهلل تع�لى، وتجديد – يجب اأن يحدث– يتعلق بدين الأمة، 
اإلى درجة تعلق هذه الأمة بعقيدته�، واإلى وعيه�  حيث ي�صير 

بمراد الدين.
اإلى  الدين  اأ�ص�ف  فقد  دينه�«  له�  يجدد  ملسو هيلع هللا ىلص»من  قوله  ت�أمل  وفي 
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الأمة ولم يقل يجدد له� الدين، لأن الدين بمعنى المنهج الإلهي الذي 
واأخالق  وعب�دات  عق�ئد  من  عليه  ا�صتمل  وم�  ر�صوله،  به  اهلل  بعث 
و�صرائع ث�بت كم� اأنزله اهلل ل يقبل التغيير ول التجديد، اأم� دين الأمة 
بمعنى »عالقة الأمة ب�لدين ومدى تم�صكه� وتخلقه� به وترجمته� له 
واقعً� ملمو�صً�، فهو »المعنى الق�بل للتجديد والتغيير، حيث يطراأ عليه 

النحراف والتغيير والن�صي�ن«)1).
اإن من تجلي�ت الحكمة النبوية ال�صريفة، اأن ج�ء حديث التجديد 
بلفظة »من«، �صواء اأك�نت دللته� للتبعي�ض، اأو فئة »اأهل العلم«، ف�إن 
يمثل مطمحً� ومطلبً�  التجديد  اأن  التجلي�ت  المعتبر في هذه  الدر�ض 
يجدُّ فيه ومن اأجله الم�صلمون ك�فة، فهل يعد التجديد واجبً� على كل 
م�صلم؟، اأم يبقى حكراً على اأهل الخت�ص��ض؟، اأو م� يعبر عنه اأ�صوليً� 
وفقهيً�: هل ي�صير من قبيل فرو�ض الأعي�ن، اأم يظل في زمرة فرو�ض 

الكف�ي�ت؟
هو  اإنم�  الكف�ي�ت،  فرو�ض  من  واحداً  التجديد  اعتب�ر  يجب  ل 
بدللة الأثر النبوي - الذي اأخفى التحديد الكمي والنوعي للمجددين 
»اإتق�ن  ف�إن  لذلك  واأف�صلية، وتمثياًل  قوة  رتبته  اأو في  - فر�ض عين، 
العمل« تطبيقً� للتوجيه النبوي، هو اأثٌر داٌل على »فعل« التجديد، ول 
يكون  فم�ذا  واإل  وحده،  الأداء  اإلى  الإتق�ن  فهم  ين�صرف  اأن  ينبغي 

)1) عدن�ن اإم�مة: التجديد يف الفكر الإ�صالمي، �ض66.
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الإتق�ن اإن لم يت�صمن الجدة والبتك�ر واإخال�ض المتقن، وهذا عين 
المق�صود من فعل التجديد.

 - عين  فر�ض  ب�عتب�ره   - الفردي  نط�قه  يتج�وز  التجديد  •اإن  	
م�  القدرة  له� من  اإلى كل جم�عة، وكل موؤ�ص�صة، وكل جهة 
اإن تتمكن من فعل التجديد يكن له� ن�صيٌب مفرو�ٌض في هذا 
الفعل، اأو م� ُعبر عنه ب�أنه » اإذا تعين فرد لأداء الواجب الكف�ئي 
الواجب  بين  فرق  »ل  اأنه  وحيث  عليه«)1)،  عينيً�  واجبً�  ك�ن 
ب�لترك يقت�صي  اأبلغ م� يق�ل »ت�أثيم الجميع  والفر�ض«)2)، ف�ن 
ب�ل�صرورة توجه الطلب الى الجميع، لأنه ل معنى للت�أثيم الع�م 

والمط�لب البع�ض«)3).
دون  بجهة  ول  قط�ع،  دون  بقط�ع  يت�صل  ل  التجديد  •اإن  	
الإ�صالمي،  المجتمع  اأو�ص�ل  في  ت�صري  روٌح  اإنه  اأخرى، 
العزم  وا�صتجم�ع  له�،  والت�صدي  ب�لفكرة،  الن�صغ�ل  يبعثه� 
الأمة  لأن  ب�إخال�ض؛  التجديد  غم�ر  وخو�ض  الهمة،  و�صحذ 
اأمراً في  الت�أثير على جميعه�  »قد ات�صعت وانت�صرت، واأ�صبح 

)1) عبد الوه�ب خالف: علم اأ�صول الفقه، مكتبة الدعوة الإ�صالمية، الق�هرة، ط8، 
�ض 109.

)2) الغزايل: امل�صت�صفى، حتقيق: حمزة بن زهري ح�فظ، ج1، �ض 212.
1969م،  ط6،  الق�هرة،  الكربى،  التج�رية  املكتبة  الفقه،  اأ�صول  اخل�رشي:  حممد   (3(

�ض43
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غ�ية الم�صقة والع�صر، وجوانب النحراف تع�ظمت«)1).
*  *  *

ثالثا: اأدوات وموؤ�صرات التجديد:

المف�هيم  التجديد ب�صبط  ان�صغل بع�ض مفكري الإ�صالم عن  ربم� 
الدالة عليه، واختلفوا، بيد اأن هذه المف�هيم هي موؤ�صرات دالة على 

التجديد، اأو يمكن القول اإنه� اأدوات للتجديد:
ل  من  ذلك  يوؤيد  ربم�   ،» • »الأ�صالة	 هو  التجديد  اإن  قيل  فقد 
كل  مفهوم  ُحدد  اإذا  والتجديد،  الأ�ص�لة  بين  تع�ر�صً�  يرى 
منهم� ب�صكل دقيق، وُو�صع مو�صعه ال�صحيح، يرى البع�ض اأن 
اإل ت�أ�صيل الفهم، بحيث كون كل م� ي�صدر  الأ�ص�لة ل تعني 
عن العقل من روؤى واأفك�ر »موافقً� لالأ�صول الدينية«)2)، فيم� 
للفكر  ممكنً�  يعد  لم  لأنه  ذلك،  نقي�ض  الى  اآخرون  يذهب 
العقل  اإط�ر  ينغلق على نف�صه، وينعزل داخل  الإ�صالم »اأن  في 
الأ�صولي«)3)، وتظل الم�ص�ألة في ح�جة الى ح�صم، وهذا كفيٌل 

)1) �صلم�ن بن فهد العودة: مق�لت يف املنهج، �ض12.
الإ�صالمي،  الغرب  دار  احل�ص�ري،  ال�صه�د  م�ص�ريع  النج�ر:  عمر  املجيد  عبد   (2(

بريوت، ط2، 2006م، �ض 106
)3) حممد اأركون: من الجته�د اىل نقد العقل الإ�صالمي، ترجمة: ه��صم �ص�لح، دار 

ال�ص�قي، بريوت، ط1، 1991م، �ض 95
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ا�صتمرت  م�  التحقق؛  على  ع�صية  التجديد  عملية  يجعل  ب�أن 
في  المحدثين،  الإ�صالم  مفكري  بين  الح�دة  المف�رق�ت  هذه 

النظر الى المف�هيم الموؤدية الى التجديد.
في  »للتجديد  اأن  البع�ض  يرى  فيم�   ،» • »الحداثة	 اإنه  وقيل 
ب�لمعنى  و»الحداثة«  »الن�صخ«  غير  متميزاً  منهجً�  الإ�صالم 
هو وحي  م�  الفكري  موروثن�  من  هن�ك  »اأن  ب�صبب  الغربي، 
ال�ص�نع الأول لوجوده� الح�ص�ري  اإلهي، وو�صع رب�ني، هو 
دولته�،  ومقت�صى  وحدته�،  �ص�نع  وهو  والفكري،  والقومي 
ومعّين حدود وطنه�، وخ�لق مزاج هويته، والمكون الأعظم 
لب�صمته� الح�ص�رية التي تتميز به�«، ومع ذلك ف�إن هذا البع�ض 
الوحي  من  الفكري  الموروث  هذا  مع  »للتجديد  اأن  يجزم 
الإلهي �صلًة و�صببً� ون�صب�«)1)، وهذا يحيلن� اإلى اأن »بن�ء النظر 
في اأحك�م القراآن وال�صنة لبد فيه من فهم العب�رة وتدبره�«)2)، 
»الع�صرنة«،  هو  اآخر  مفهوم  واكبه  قد  الحداثة  مفهوم  لأن 
الأول  المق�م  في  ي�صيران  تحديداً  اللفظ�ن  هذان  ك�ن  وربم� 
اإلى مواكبة الع�صر، مم� قد يتوهم معه البع�ض وجوب التخلي 

)1) حممد عم�رة: اأزمة الفكر العربي الإ�صالمي املع��رش، �ض20
الهالل،  دار  موؤن�ض،  ح�صني  تعليق:  الإ�صالم،  يف  التمدن  ت�ريخ  زيدان  جرجي   (2(

الق�هرة، �ض43
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عن النظر في دللت الن�ض الإلهي من القراآن وال�صنة بذريعة 
اأقرب  »اأنه�  الحداثة  يعتقد  من  هن�ك  لأن  الع�صر،  مواكبة 
العلمي  ب�لتقدم  ال�صتع�نة  العلمية«)1)،ويعني  الروح  الى 
والتكنولوجي الح��صل لدى الغرب في القرون الأخيرة، لكنن� 
نقول اإن ع�صرن� الذي ت�صوده الم�دية اله�ئلة والثورة المذهلة 
من المعرفة والتقنية والت�ص�لت قد يتغير، فهل �صيظل عنده� 
لهذين المفهومين– الحداثة والع�صرنة – مك�نتيهم� اإذا م� ج�ء 

ع�صر اآخر ت�صوده الروح�نية مثاًل، اأو تغمره العقالنية ؟. 
«، وا�صُتدل بورود اللفظ في موا�صع عدة من  • وقيل اإنه »التغيير	
ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما  يغير  ل  اهلل  {اإن  تع�لى  قوله  ففي  القراآن، 
مغيراً  يُك  لم  اهلل  باأن  {ذلك  تع�لى  وقوله  الرعد/11،  باأنف�صهم} 
نعمة اأنعمها على قوٍم حتى يغيروا ما باأنف�صهم} الأنف�ل /53، وقوله 
تع�لى {ولآمرنهم فليغيرن خلق اهلل} الن�ص�ء/119، كم� ورد لفظ 
»التبديل« في قوله تع�لى: {ل تبديل لخلق اهلل} الروم/ 30، ولأن 
التغيير هو »تبديل �صيء بم� ي�ص�ده »فقد ان�صرف المفهوم من 
اآي�ت التغيير اإلى اأربعة مع�ن: تغيير خلق اهلل، وتغيير نعمة اهلل، 

)1) معن زي�دة: مع�مل على طريق حتديث الفكر العربي، �صل�صلة ع�مل املعرفة، املجل�ض 
الوطني للثق�فة والفنون والآداب، الكويت، العدد رقم 115، �صهر يوليو 1987م، 

�ض71
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وتغيير م� ب�لأنف�ض، وتغيير م� بقوم، وفهم اأن التبديل »بطالن 
عين ال�صيء فهو مخ�لف للتغيير«، كم� فهم ب�أنه »يقع مو�صع 
التغيير وان ك�ن التغيير اأعم منه«)1)، ومعلوم اأن تغييراً م� لبد 
اأن يكون ليتم التجديد، ف�لتغيير ظ�هرٌة وا�صحٌة من ظ�هرات 
الدين، لأن  الوحيد عن  المعبر  لي�ض  الدين، لكنه  التجديد في 
الإن�ص�ن في  الأر�ض يجعل  الخالفة في  اأن مبداأ  المعلوم  »من 
اإلى طور،  اإلى ح�ل، ومن طور  تطور وتقلب من ح�ل  ح�لة 
عالقته«)2)،  ووجوه  وم�ص�كله  احتي�ج�ته  لذلك  تبعً�  وتتجدد 
التغيير،  عين  هو  منه  اأف�صل  هو  ح�ل  اإلى  ح�ل  من  والنتق�ل 

ويح�صره البع�ض في محورين هم�:
- محور يعتمد رف�ض الواقع

- ومحور يعتمد تنزيل البديل منزلته )3).
بمقت�صي�ت  يفي  ل   – المحورين  هذين  خالل  من  التغيير–  لكن 
التجديد، اإذ �صيبقى الخالف ن�ه�صً� في اأو�ص�ط الأمة حول مع�لم هذا 
البديل، ومن عليه اأن ي�صطلع به، كم� اأن رف�ض الواقع لمجرد الرف�ض، 
)1) ال�ص�هد البو�صيخي: نحو معجم ت�ريخي للم�صطلح�ت القراآنية، ن�صخة اليكرتونية، 

مكتبة امل�صطفى، �ض 9 وم� بعده�.
)2) حممد مهدي �صم�ض الدين: الجته�د والتجديد، املوؤ�ص�صة الدولية، بريوت، ط1، 

1999م، �ض12.
)3) عبد احلميد النج�ر: جتربة الإ�صالح، �ض77.
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ل يعد فعاًل معبراً عن موقف التجديد، ول يعد نوعً� من الترك الدال 
على الفعل، اإنم� التجديد هو »الفعل« الذي يج�صد اإرادة الُمجدد.

« حيث  • وقيل اإنه »البعث«؛ الذي تعني دللته اللغوية »الإر�صال	
اإن »كل قوٍم ُبعثوا في اأمٍر اأو في وجٍه فُهم بعث)1)، يق�ل : بعث 
فالنً� من نومه، اأي : اأيقظه واأهبه)2)، يقول المن�وي البعث: هو 
لنفع  للت�صدي  ت�أهله  الع�لم:  اإر�ص�ل  الإر�ص�ل والإث�رة، ومعنى 
الأن�م)3)، ولعل ذلك هو م� دفع اإلى اعتب�ر اأن الزمن »لم يكن 
مواتيً� لدعوة الإم�م جم�ل الدين، واإن ح�ول »التنبيه والإيق�ظ« 
وح�صبه ذلك �صرفً�، ف�لأمة ك�نت خ�ملة ، واأعداء الإ�صالم هم 
المتحكمون في م�ص�ير الم�صلمين، وهم يحولون بين كل داٍع 
قوم�  يكونوا  اأن  اإل  للم�صلمين  يريدون  للوحدة ودعوته، ول 

بوراً)4)، ويدفعن� هذا اإلى اأن نت�ص�ءل:
- فيم اختلفت اأو�ص�ع اأمة الإ�صالم – اليوم – عم� ك�ن �ص�ئداً حين 

�صرع الأفغ�ني في دعوته للتجديد؟
والتنبيه  الإيق�ظ  دللت  من  تحمله  وم�  »البعث«  لفظة  تقييد  اإن 

والإر�ص�ل، يوؤكد:
)1) الفراهيدي: كت�ب العني، ج1، �ض148.

)2) �صوقي �صيف واآخرون: املعجم الو�صيط، �ض62.
)3) املن�وي: في�ض القدير، ن�صخة اليكرتونية، مكتب امل�صطفى، ج1، رقم 17/1.

)4) حممد ابو زهرة: الوحدة الإ�صالمية، دار الرائد العربي، بريوت، �ض6.
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- اأن البعث ب�ل�صرورة يت�صمن مبعوثين موؤهلين لمهمة التجديد
- واأن غ�يتهم تهيئة مجتمع�تهم لإنف�ذ التجديد

«، اأي: جعل ال�صيء حيً�، اأي ذا قوة اإح�ص��صية  • وقيل اإنه »الإحياء	
اأو ن�مية )1)، ول يجد هذا التعبير �صدًى اأو قبوًل، لم� يثيره في 
النف�ض من اأ�صداده من مثل: »الموت« و»الموات« و»الرقد« 
و»الغيبة الت�مة« عن مق�ليد الدين، فيم� يرجع اآخرون اإلى دللة 
من  في�صتمدون  ا�صتب�ن«)2)،  اأي  الطريق،  »حّي  اأن  من  اللغة 
اإل  اأي�ص� ل يعدو  اإليه، وهذا  ا�صتب�نًة الطريق  مفهوم »الإحي�ء« 
كنهه  عن  ُمعبراً  ولي�ض  التجديد؛  على  وداًل  موؤ�صراً  يكون  اأن 

وحقيقته.
 ، • المو�صع«)3)	 من  »البراح  اإلى  اإ�ص�رة  في  اإنه »النهو�ض«  وقيل 
براح  في  ت�مين  وراحة  ب��صتق�مة  اإل  النهو�ض  يكون  ل  حيث 
مك�ني وزم�ني، نف�صي وج�صم�ني معً�، وقريبً� من ذلك تردد اأن 
التجديد بين الم�صلمين يمثل »ال�صحوة«، والتي ت�أتي في الأعم 
عقب اإغف�ءة يفقد فيه� العقل قدرته على الفهم والوعي والتمييز 
والأداء ال�صحيح، ولهذا اعتبر البع�ض اأن ال�صبيل اإلى النه�صة في 
)1) حممد عم�رة: ق�مو�ض امل�صطلح�ت يف احل�ص�رة الإ�صالمية، دار ال�رشوق، الق�هرة، 

ط1993، �ض35.
)2) �صوقي �صيف واآخرون: املعجم الو�صيط، �ض 213.

)3) الفراهيدي: كت�ب العني، ج4، �ض273.
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دين الم�صلمين ل يكون اإل »ب�إق�مة حوار مع الع�صور الجديدة 
يحدده  ثم  ال�صليم«،  للعقل  وم�صتمر  حذر  ا�صتخدام  بوا�صطة 
راأيه  – في  اأنه�  غير  العقالنية،  ل  البراجم�تية«  من  »نوع  في 
الأيديولوجية  الذي هو  الإيم�ن  اإط�ر  – براجم�تية تو�صع في 
الأمة)1)،  مجموع  عند  عليه  هو  م�  على  المقبولة  الوحيدة 
الغربي  الفكر  البراجم�تية واأ�صب�هه من  ا�صتع�رة مفهوم  اأن  بيد 
تلك  هي عملية معقدة وتنطوي على مخ�طر، لأنه� تجر مع 
اأبدعه�  من  عند  النفعي  وبعده�  الأخالقية  دللته�  المف�هيم 

واآمن به� ويروج له�.
 يح�صر م�لك بن نبي مع�لم النه�صة في تطبيق�ته� على واقع الم�صلمين 
الملمو�ض فيقول »النه�صة ل يمكن له� اأن تبداأ اإل ب�لفكرة ثم تالقي 
الأفك�ر، ثم ت�ص�رعه�، ثم انفج�ره�، اأو تحوله� من ح�لة الجمود اإلى 
التبخر وال�صيوع، في �صورة مدر�صة اأو م�صجد اأو موؤ�ص�صة اإ�صالحية، 
وظهور النظري�ت في اأفك�ر ال�صب�ب المتطلعين اإلى التجديد )2)، غير 
اأي�صً� تكر�ض بعداً  – ف�إنه�  – رغم تم�يزه� وعمليته�  اأن هذه المقولة 
براجم�تيً�، هو مطلوب لكن في اإط�ر اأخالقي يمثل الإ�صالم ويعبر عن 

)1) اأنور عبد امللك: تغيري الع�مل، �صل�صلة ع�مل املعرفة، عدد 95، نوفمرب 1985، �ض86.
)2) م�لك بن نبي: �رشوط النه�صة، ترجمة: عمر م�صق�وي وعبد ال�صبور �ص�هني، دار 

الفكر، دم�صق، 1982.
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روحه الأ�صيلة.
روحه�  في  ال�صريعة  ك�نت  »لم�  لأنه   ،» • »الجتهاد	 اإنه  وقيل 
الح�جة  دفعت  فقد  والإن�ص�ف،  العدل  اإلى  تهدف  واأ�ص��صه� 
ودفعت م�صلحة الن��ض الفقه�ء واأئمة الدين اإلى الجته�د«)1)، 
ويرى ابن منظور اأن م� اأدى اإلى الجته�د في الأمور- من جهة 
اللغة – اأن فيه دللة على الجد، فعندم� يق�ل »فالن ج�ٌد مجد 
اأي : ُمجتهد)2)، ولأن الإ�صالم من بواعثه الأ�صيلة اأن ل يقيد 
الجته�د عند اأهله فقد »وقع الجته�د ن�صً� وعرفً� وتقليدا«)3)، 
و�صرورة  »ح�جًة«،  ع�صرن�  في  الجته�د  اأُ�صحى  هكذا 
للمجتمع الذي يريد اأن يعي�ض ب�لإ�صالم، ويقوم هذا الجته�د 

ب�أمرين:
- طلب ال�صيء وال�صعي اإليه بو�ص�ئله، فال ي�صمى اجته�داً و�صع اليد 

على اأمر ح��صر.
من  بوجه  للم�صقة  م�صتلزمً�  المطلوب  ال�صيء  تح�صيل  وكون   -

الوجوه )4).
)1) قدري طوق�ن: مق�م العقل عند العرب، دار القد�ض، بريوت، ط2002م، �ض 62.

)2) ابن منظور: ل�ص�ن العرب، مج1، �ض 564.
1971م،  ط1،  بريوت،  العربي،  الكت�ب  دار  الإ�صالمية،  العق�د  مو�صوعة  العق�د:   (3(

مج5، �ض925.
)4) حممد مهدي �صم�ض الدين: الجته�د والتجديد، �ض39.
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اليوم  الم�صلمون  ين�صده  الذي  »الجته�د«؛  اأن  البع�ض  يرى  فيم� 
اأدوات الإ�صالح، لأنه »ثمرة جهد عقلي  اأ�ص��صية من  اأداة  اإل  م� هو 
ل عالقة له بم� هو ذاتي«)1)، اإنه ُيخرج الجته�د من الدائرة ال�صيقة 
للفردية، ويهبه اآف�قً� اأرحب من المو�صوعية، فيم� يرى اآخرون اأنه - اأي 
الجته�د - ل يتحقق اإل بتحرير الفكر لأن ذلك يعني »فك الرتب�ط 
الملزم ب�آراء واأقوال ال�ص�بقين«)2)، ويذهب في غير هذين التج�هين؛ 
من اعتبر اأن تطور الحي�ة الإن�ص�نية وتعقيده�، وتنوع �صبكة العالق�ت 
مرتبة  بلوغهم  بعد  الفقه�ء  من  تفرع جم�ع�ت  »يقت�صي  الجتم�عية 
الجته�د الع�م – للتخ�ص�ض في مج�لت خ��صة ك�لقت�ص�د، والبيئة، 
 .(3( وغيره�  والتج�رة،  والأ�صرة،  والزراعة،  وال�صن�عة،  والتنظيم، 
ك�فيً�  ُيعد  ل  بينه�،  فيم�  البينة  الختالف�ت  ورغم  �صبق  م�  كل  لكن 
لعتب�ر »الجته�د« هو عين »التجديد« في الدين، اإنم� هو دلله على 
اأن  يجب  ول  التجديد  م�ص�ر  تواكب  عنه�  غنى  ل  اأداٌة  الجته�د  اأن 
للتجديد،  را�صخة  ودع�مة  �صرورة،  ف�لجته�د  لحظة،  عنه  تتخلف 
ومرتكز قوي لتي�صيره واقعً� ملمو�صً�، لكنه ل يعد بدياًل له، اأو معبراً 

عنه اإل من جهة كونه اأحد اأدواته الكبرى. 
)1) �ص�رل �ص�ن برو: حركة الإ�صالح يف الرتاث الإ�صالمي، ترجمة: اأ�ص�مة نبيل، الهيئة 

امل�رشية الع�مة للكت�ب، الق�هرة، ط1، 2013م، �ض 72
)2) عبد املجيد عمر النج�ر: م�ص�ريع ال�صه�د احل�ص�ري، �ض 106

)3) حممد مهدي �صم�ض الدين: الجته�د والتجديد، �ض34.
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خال�صة ملا �صبق:

زمن،  اأي  وفي  مك�ن،  اأي  في  الم�صلمين؛  دين  في  التجديد  ف�إن 
األ  في  »الأ�ص�لة«  اأبع�د  ودللته  وغ�ي�ته  جوهره  في  يت�صمن  اإنم� 
يتن�زل اأحد من الأمة عن المكون الرئي�ض والملمح الأ�صد تعبيراً عن 
الإ�صالم المتمثل فــي قراآنه و�صنة نبيه الكريم محــمد ملسو هيلع هللا ىلص، ويت�صمن 
»الحداثة« اأو م� ُيعبر عنه� بـ »المع��صرة«، حيث ل يكون هن�ك اأي 
النف�ص�ل  لأن  الواقع ومعطي�ته،  م�صتجدات  النف�ص�ل عن  من  نوع 
عن الواقع هو الخطوة الأولى اإلى الغتراب الذي ي�أب�ه الدين، وي�صمل 
عملية »التغيير« لأنه اأحد و�ص�ئل التجديد، لتوطيد ال�صعور ب�لمتث�ل 
الإيم�ني وتقويمه،  الم�ص�ر  الإلهي ومالحقة النحراف عن  للتوجيه 
من  كثير  بين  تف�صت  فقد  »البعث«  اأي�صً�  ويعني  ت�صحيحه،  ثم  ومن 
عن��صر المجتمع�ت الإ�صالمية مظ�هر الخمول وال�صته�نة، وتع�لت 
محر�ص�ت التواكل، وطغت ال�صلبية في الفكر وال�صلوك، حتى توارى 
عن كثير من الم�صلمين عزهم »بتجردهم عم� ك�ن قد ك�ص�هم الإ�صالم 
من ف�ص�ئل، واأهب فيهم القراآن من عزائم، وب�نغم��صهم في ال�صهوات 
للفح�ض  يعني »الإحي�ء« لدعوته  العلم�ء«)1)، مثلم�  البدنية، وتخلف 
المنهجي والتحري الدقيق عن مع�لم الطريق العلمي لإنف�ذ التجديد 

الرحم�نية، م�رش، ط1،1936م، مج1،  املكتبة  الأندل�صية،  احللل  اأر�صالن:  �صكيب   (1(
�ض8.

   1.indd   91 7/27/17   6:15:02 PM



الدكتور/ح�صني�صربي 92

الظن  ي�صح  »ال�صحوة«، حيث ل  اأو  »النهو�ض«  الدين، ويحقًق  في 
قوية،  واإرادة  ج�دة،  همة  غير  من  يحدث  اأن  يمكن  م�  تجديداً  اأن 
يتخلى عن  اأن  وتهيوؤ عقلي روح�ني وم�دي متك�مل، كم� ل يجب 
»الجته�د«، ف�لعقل الإ�صالمي يته�وى اأم�م موج�ت التقليد، والتقليد 
»لي�ض طريقً� للعلم«)1)، لأن العلم الذي يكون التجديد اإط�راً ح�كمً� له 
اإنم� هو »حركة وتغير ون�ص�ط وف�علية وت�ريخ، لي�ض الهدف منه النظر 
بل العمل«)2)، هكذا ل ينف�صل النظري عن العملي في تفعيل منهجية 
علمية م�صتقلة للتجديد، مثلم� يجب اأن تكون نظرتن� الى هذا التجديد 
في اإط�ر يتج�وز الزم�ن والمك�ن والأحداث الجزئية المتغيرة؛ وربم� 
اأي  الفكري«  »الجمود  تج�وز  ب�صرورة  الق�ئلون  يعنيه  م�  هذا  ك�ن 
اإدراكن� لالأمور دائمً�  اأن يكون  الواقع الجزئي، ومح�ولة  التحرر من 
من ب�ب »اإن اإدراك روح الن�ض اأهم من اإدراكن� لحروفه«)3)، ف�لجزئي 
الجزئي�ت،  في  اأحي�نً�  النظر  نحت�ج  ربم�  التجديد،  في  م�صلٌل  ع�مٌل 
العمق  ال�صمولية ودون  التع�طي معه� ب�صكل دائم؛ يحول دون  لكن 

في التجديد.
*  *  *

)1) الغزايل: امل�صت�صفي، حتقيق: حمزة بن زهري ح�فظ، ج4، �ض139.
)2) ح�صن حنفي: من النقل اإىل الإبداع، دار قب�ء، الق�هرة، ط2000م، مج1، �ض.13.

1993م،  ط2،  الق�هرة،  ال�رشوق،  دار  ثق�فتني،  بني  عربي  حممود:  جنيب  زكي   (3(
�ض279
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رابعا: الإ�صالح والتجديد:

نتيجة لتف�صي مظ�هر الف�ص�د في مف��صل الحي�ة داخل المجتمع�ت 
الت��صع ع�صر والع�صرين، فقد تم تو�صيف ك�فة  القرنين  الإ�صالمية في 
حرك�ت  ب�أنه�  الأمة  مفكري  من  رواٌد  اإليه�  �صعى  التي  المح�ولت 
وعالقتهم�  للتجديد،  مرادف�  الإ�صالح  ف�عتبر  والتجديد،  لالإ�صالح 
في واقع الأمر لي�صت ترادفاً، ول ي�صح اأن تكون، اإنم� هي عالقة �صببة ، 
الإ�صالح فيها علة التجديد، ب�صبب اأن دللة اللغة تحيلن� اإلى اأن »ال�صالح« 
لم  اإذ  الإف�ص�د«)1)،  »نقي�ض«  »الإ�صالح  ف�ن  وعليه  »الف�ص�د«،  �صد 
يقت�صر الخلل في الواقع الإ�صالمي على وجود الف�ص�د، واإنم� ترادف 
اإلى م�  مع ق�صد الإف�ص�د، ودللت ال�صتق�ق من »الإ�صالح« تنحو 
هو واقعي، فعندم� نقول »اأً�صلح في عمله اأو اأمره« اأي : اأتى بم� هو 
�ص�لح ن�فع، واأ�صلح ال�صيء: اأزال ف�ص�ده)2)، واأول مقت�صي�ت الإ�صالح 
في ا�صطالح الفكر الإ�صالمي اإنم� يكون على م�صتوى العلم والفهم 
مف�هيم  تحديد  في  النظر  اختلفت وجه�ت  الإ�صالم »حيث  لحق�ئق 
الإن�ص�ني، وحقيقة  الفعل  الإيم�ن، وحقيقة  الحق�ئق، كحقيقة  بع�ض 
اإلى مم�ر�ص�ت مختلفة في  العدالة في م�صتوى الحكم، وهو م� اأدى 
)1) ابن منظور: ل�ص�ن العرب، مج4، �ض2479 وابن ف�ر�ض: معجم مق�يي�ض اللغة، ج3، 

�ض303.
بريوت،  اقراأ،  دار  راجح،  كرمي  حممد  تعليق:  والدين،  الدني�  اأدب  امل�وردي:   (2(

ط1985م، �ض98 واملعجم الو�صيط، �ض 520.
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م�صتوى التطبيق، ونتيجة لذلك اأُعتبر كل �ص�حب وجهة في الفهم اأن 
ال�صلوك وفق فهمه هو الدين ال�صحيح، واأن ال�صلوك وفق �ص�ئر الأفه�م 

الأخرى هو الخرق للدين«)1).
تج�ه  الروؤى  توحيد  في  »التجديد«  ق�صية  تنح�صر  فهل   -

الم�صطلح�ت الم�صتخدمة؟ 
ويكون  المعنى،  ر�ص�لة:  تحمل  »اأداة«  الم�صطلح  اإن  �صحيح   
ع�مة  لكن  الم�ص�مين«)2)،  من  م�صمون  فيه  يو�صع  »وع�ء  المفهوم 
التج�ه�ت الفكرية المكونة لالإ�صالم – اليوم – رغم تب�ينه� واختالفه� 
– واأحي�ن� تع�ر�صه�؛ متفقة على نقطة هي: »اإرادة الحركة والتجديد 

هي  الإرادة  لأن  العلم«)3)،  مواطن  اإلى  الخرافية  الزواي�  من  والفرار 
اإلى التجديد،  المحددة لكينونة الإ�صالح الذي هو ال�صبب الموؤدي 
ويعني »التغيير والتطوير ال�ص�مل والجزري في مختلف المي�دين«)4)، 
ول يكون التغيير مطلبً� ملحً� في مجتمع اإ�صالمي اإل اإذا ك�ن م�صتغَرقً� 
ب�آلة الف�ص�د والإف�ص�د، حيث »خروج ال�صيء عن ح�ل ا�صتق�مته وكونه 
منتفع� به«)5)، لذا يحدد الته�نوي ح�ل »الإ�صالح »في« �صلوك طريق 

)1) عبد احلميد النج�ر: جتربة الإ�صالح، �ض34
)2) حممد عم�رة: ق�مو�ض امل�صطلح�ت يف احل�ص�رة الإ�صالمية، �ض5.

)3) م�لك بن نبي: �رشوط النه�صة، �ض25.
)4) حممد عم�رة: ق�مو�ض امل�صطلح�ت، �ض52.

)5) الزخم�رشي: الك�ص�ف، ج1، �ض179.
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الهدي، وا�صتق�مة الح�ل على م� يدعو اإليه العقل وال�صرع، وال�ص�لح 
تع�لى«)1)، والمالحظ  العب�د وحقوق اهلل  الق�ئم بم� عليه من حقوق 

فيم� اأورده �ص�حب ك�ص�ف »ا�صطالح�ت الفنون«:
- تقديمه للعقل على ال�صرع في اإثب�ت الإ�صالح من ف�ص�د الواقع.

- وتقديمه حقوق العب�د على حقوق اهلل عز وجل.
في ه�تين النتيجتين دللة على:

- تج�وز نمطية الإط�ر الذي بداخله يتم طرح ق�صية التجديد
اأجوائه�  في  تبلد  الذي  الديني  الجدل  دائرة  عن  والخروج   -
العملي،  الإ�صالح  ميدان  عن  بعيداً  وانزوى  الجته�دي،  العقل 
»م�  اأن  يقرر  حين  للتجديد،  الحقيقي  الم�صم�ر  الأفغ�ني  جعله  وقد 
العقيدة  ف�ص�د  ف�إنم� مرجعه  ف�ص�د،  اأو  الأعم�ل من �صالح  في  يكون 

و�صالحه�«)2).
من  الإ�صالح،  بق�صية  الدين  في  التجديد  ق�صية  ربط  اإحك�م  اإن 
خالل منهجية علمية اإ�صالمية اأ�صيلة، ي�صبط مع�يير الإ�صالح ويمنهج 

لتطبيق�ته على اأر�ض الواقع، وذلك فيه توكيد على:

لبن�ن،  مكتب  دحروج،  علي  حتقيق:  الفنون،  ا�صطالح�ت  ك�ص�ف  الته�نوي:   (1(
بريوت، ط1، 1996م، ج2، �ض1093.

)2) الأفغ�ين: الق�ص�ء والقدر، املكتبة املحمودية التج�رية، الق�هرة، �ض5.
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لتنفيذ  عليه�  والتف�ق  �صي�غته�  يمكن  اأ�ص�صً�  هن�ك  •اأن  	
الإ�صالح.

•واأنه� ق�بلة للمم�ر�صة الفعلية والتطبيق. 	
•واأنه� دالة على اإرادات المجددين 	

 وبم� اأن انحرافً� – هو الف�ص�د بعينه - قد اأ�ص�ب بنية المجتمع�ت 
الإ�صالمية، واأدي اإلى تن�زع �صديد في الروؤى تج�ه الم�ص�ر الذي يجب 
اأن ي�صلكه الإ�صالح، واأن درجة التنبه لحتمية التجديد و�صلت اأق�صى 

معدلته�، فقد وجب اأن ينطلق التجديد من خالل منهج علمي.
وعلته  غ�يته،  علم،  عن  يعبر  موقٌف،  ـ  قبل  من  ذكرنا  كما  ـ  فالتجديد 
الإ�صالح، وم� �صنع الح�جة اإليه هو الواقع الذي يعتريه الف�ص�د، ب�عثه 
ومحفزه الأقوى هو م�صيئة الإ�صالح، وبم� اأن »الن�صو�ض اللهية من 
متن�هية،  ن�صو�ض  هي  الوحي،  بتم�م  اكتملت  والتي  وال�صنة،  القراآن 
بينم� وق�ئع الحي�ة وواقعه� رحٌم ولوٌد ب�لجديد الذي ل يعرف التن�هي 
اأو الحدود، لزم التجديد لأنه يحمل روح »الث�بت« واأ�صوله ومزاجه 
العقدي والح�ص�ري كي ي�صتظل به� هذا الواقع الجديد)1). لكنه اإيم�ٌن 
له �ص�بط يحكمه ويوجهه، اإذ هو وكم� يرى ر�صيد ر�ص� لي�ض اإيم�ن 
العتق�د »مم� ين�ص�أ الإن�ص�ن عليه ويقبله ب�لتقليد ولم ي�صمع له ن�ق�صً�، 

)1) حممد عم�رة: اأزمة الفكر العربي الإ�صالمي، �ض21.
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ومثل هذا لي�ض اعتق�داً حقيقيً�، وقلم� ين�ص�أ عنه عمل لأنه تقليد«، لكنه 
اإيم�ن الإذع�ن الذي »ينبه النف�ض دائم� اإلى م� تذعن له، ويبعثه� دائم� 

اإلى العمل به«)1).
التج�رب  »علمتن�  قد  اأنن�  اإلى  عبده  محمد  وتلميذه  الأفغ�ني  نبه 
ونطقت موا�صي الحوادث ب�أن المقلدين من كل اأمة المنتحلين اأطوار 
مداركهم  وتكون  اإليه�  الأعداء  لتطرق  من�فذ  فيه�  يكونون  غيره� 
مه�بط الو�ص�و�ض ومخ�زن الد�ص�ئ�ض«)2)، فيم� ي�صت�صهد محمد عبده 
ب�لحملة التي �صنه� الإ�صالم على التقليد والتي »بددت في�لقه المتغلبة 
على النفو�ض، واقتلعت اأ�صوله الرا�صخة في المدارك، ون�صفت م� ك�ن 
له من دع�ئم واأرك�ن في عق�ئد الأمم«)3)، ف�لتقليد يعطل اإدراك العقل 
ويعوقه عن اأن يم�صي اإلى �صواء الفكر، وخطورة ذلك اأن »من �صنن اهلل 
في خلقه اأنه عندم� تعزب الفكرة يبزغ ال�صنم«)4)، وتت�صكل القدا�صة 
التي يهيله� العقل المقلد على اأفك�ر تلقفه� دون دليل ، فتحجرت به 
وتحجر به�، فم� ك�ن له� من دور �صوى كبح ط�ق�ته وواأد رغب�ته في 
الإ�صالح والتغيير، لهذا ي�صف �ص�حب »التفكير العلمي« الخ�صوع 

)1) ر�صيد ر�ص�: تف�صري املن�ر، دار املن�ر، م�رش، ط3، 1947م، ج3، �ض 145.
)2) الأفغ�ين وحممد عبده: العروة الوثقى، حتقيق: �صالح الدين الب�صت�ين، دار العرب، 

الق�هرة، ط3، 1993م، �ض19
)3) حممد عبده: ر�ص�لة التوحيد، دار الن�رش للطب�عة، الق�هرة، ط1996م، �ض139

)4) م�لك بن نبي: �رشوط النه�صة، �ض28
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بل  التمجيد،  �صكل  الخ�صوع  هذا  يتخذ  عندم�  م�،  مفكر  ل�صلطة 
لأنه  المفكر،  هذا  حق  في  تغتفر  ل  »جن�ية  ب�أنه  ي�صفه  التقدي�ض، 
ده وجعله �صنمً� معبوداً«، واأن هذا المفكر لو �ص�هد ذلك بنف�صه  »جمَّ
يتخذ  اأن  يقبل  »ل  الحق  المفكر  لأن  ال�صتنك�ر«،  اأ�صد  »ل�صتنكره 
و�صل  الآخرين  تفكير  لتعطيل  و�صيلة   – عمقه  بلغ  مهم�   – تفكيره 
قدراتهم الإبداعية«، بل »يكون في عدم تقدي�صه، وفي تج�وزه، لأن 
التفكير  اإلى  عقولن�  اإث�رة  في  ر�ص�لته  اأدى  اأنه  على  يدل  التج�وز  هذا 
الم�صتقل على الوجه الأكمل«)1)، هذا اإذا ك�ن الأمر متعلق� ب�لمقلدين، 
وغ�لبً� م� تكون اأكثريتهم من الع�مة، ف�إذا تن�مى اتج�ه التقليد ، وحدث 
الترغيب فيه بين الخ��صة والموكل اإليهم �صن�عة العلم واإبداعه – علمً� 
�صرعيً� ك�ن اأو طبيعيً� اأو اإن�ص�نيً�، اأو �صن�عة القرار ال�صي��صي وال�صي�دي- 

ف�صوف ن�صطدم بم�صارين:
الجدلية، وجمود  الأدلة  عند  المتكلمين ووقوفهم  الأول: جمود 
الفقه�ء ووقوفهم عند حد المتون وال�صروح، فعطلوا ب�صنيعهم روح 

الجته�د )2).
والثاني: اإ�صرار البع�ض على وجود اإ�صالم واحد، ورف�ض التعددية 
الفعلية، حيث ل يميز بين الإ�صالم وطريقة فهم الإ�صالم، وهذا يوؤدي 

)1) فوؤاد زكري�: التفكري العلمي، �صل�صلة ع�مل املعرفة، الكويت، �ض56.
)2) اأحمد حممد اجلزار: الإم�م املجدد ابن ب�دي�ض، �ض39.
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اإلىنتيجتين :
- اأن لالإ�صالم معنى واحداً ث�بتً� ل توؤثر فيه حركة الت�ريخ، ول يت�أثر 
ب�ختالف المجتمع�ت، ف�صاًل عن تعدد الجم�ع�ت ب�صبب اختالف 

الم�ص�لح داخل المجتمع الواحد.
- واأن هذا المعنى الواحد الث�بت يمتلكه جم�عة من الب�صر – هم 
الأهواء  من  مبراأون  الجم�عة  هذه  اأع�ص�ء  واأن   – قطعً�  الدين  علم�ء 

والتحيزات الإن�ص�نية والطبيعية)1).
هذه الأح�دية في التوجه الديني، ل ي�صنعه� �صوى الأن�ص�ق الفكرية 
الج�مدة حين »ي�صيبه� توالي ال�صنين والقرون، والعلل الذاتية والوافدة 
ب�لغب�ض الذي يحجب �صف�ءه� ويفل من عزمه� ويقلل من ف�عليته�، 
الذي  ب�لجه�د  والمج�هدون  ب�لتجديد  المجددون  يتداركه�  لم  ف�إذا 
يج�صده� نموذجً� حيً� مع��ص�، طويت �صفحته� الحية، وتحولت اإلى 
الأن�ص�ق  اإلى  المتجددة  الأفك�ر  التحول من  اإن  للت�ريخ«)2)،  متحف 
العلم،  اأدوات  وتعطيل  الف�ص�د  غي�هب  اإلى  المو�صل  هو  الج�مدة 
وتمكين الخرافي الغيبي، واإبق�ء الواقع المختل على ح�له، لأنه »اإذا 
اإلى  يلجوؤون  اأن�ص�ره�  ف�ن  ب�لعلم،  الخرافة  ربط  مح�ولت  اأخفقت 

1994م،  ط2،  الق�هرة،  للن�رش،  �صين�  الديني،  اخلط�ب  نقد  زيد:  اأبو  ح�مد  ن�رش   (1(
�ض79.

)2) حممد عم�رة: اأزمة الفكر العربي الإ�صالمي، �ض5.

   1.indd   99 7/27/17   6:15:03 PM



الدكتور/ح�صني�صربي 100

اآخر اأ�صلحتهم واأخطره� على التفكير ال�صعبي، وهو الربط بين الخرافة 
نفو�ض  في  تواجهه عقيدة �صحيحة  اأن  يمكن  م�  واأب�صع  والدين«)1)، 
معتنقيه� هو ربط معتقدهم ب�لخرافة، بل يمكنن� اأن نقول اأن الخرافة 
ب�لدين،  العلم  الن��ض عن �صحيح  فيه  يبتعد  الذي  ب�لقدر  اإل  تن�صط  ل 
هذا ل يعني اإف�ص�ح المج�ل اأم�م اأي نزوع بين الم�صلمين للتخلي عن 
»مدعوون  ف�إنن�  ال�صلف،  لخبرات  والأخالقي  الفكري  الموروث 
اإلى حفظ كل تراثن�، حف�ظ� على ذاكرة الأمة«، لكنن� اأي�ص� مدعوون 
»اإلى اأن نحيي من هذا التراث في واقعن� المع��صر م� لديه من �صالح 
ال�صرعية  الم�ص�لح  تحقيق  في  الجديد  اإبداعن�  يزامل  كي  و�صالحية 
المعتبرة والع�صرية«)2)، هذا يجعلن� مدعوين اإلى مراجعة جدية وتنقية 

علمية لكثير مم� يحمله هذا التراث.
 اإ�صالح الواقع الإ�صالمي – اليوم – غ�ية العلم من التجديد، وم� 
فر�ض علين� �صرورته اإل علٌل اأ�ص�بت مجتمع�تن�، وف�ص�ٌد ف�ق الت�صور 
والحتم�ل، »ول يمكن تعيين الدواء فيه اإل بعد الوقوف على اأ�صل 

الداء«)3).
للتجديد،  م�صيرة  في  عثرة  حجر  يقف  الذي  الأكبر  الع�ئق  اأم� 
بين  ال�صديد  النف�ص�م  الط�ق�ت لإ�صالحه هو ح�لة  تكثيف  ويتطلب 

)1) فوؤاد زكري�: التفكري العلمي، �ض62.
)2) حممد عم�رة: اأزمة الفكر، �ض23.

)3) الأفغ�ين وحممد عبده: العروة الوثقى، �ض14:15.
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المعتقد والعمل به، فقد »اتجه كثير من الم�صلمين ب�لم�صلمين اتج�ه 
المع�ملة  وتن��صوا ج�نب  وت�صبيحً�،  ، وح�صبوه �صالًة و�صومً�  عب�دة 
الإ�صالمية  الحقيقة  يع�ير  »اأ�صبح  الإ�صالمي  ال�صمير  ولأن  فيه«)1)، 
مط�بق�  ال�صلوك  ك�ن  م�  ف�إذا   ، ال�صلوك  بمعي�ر  الح�ص�رة  م�صيرة  في 
لذا  واقعً�«)2)،  الدين  قويمة، وك�ن  الإ�صالمية  الحي�ة  للت�صديق ك�نت 
اهتم الن�ض القراآني غ�ية الهتم�م بم�ص�ألة الت�ص�ق والترابط المحكم 
الممتدة  الآي�ت  من  �صواهده  وكثرت  والعمل،  الإيم�ن  بين  والوثيق 
بدء  منه�)، وزم�نيً� )من  )المكي والمدني  الإلهي مك�نيً�  الوحي  في 

الوحي حتى اكتم�له). 

)1) اأحمد �صلبي: املجتمع الإ�صالمي واإ�صالحه، مكتبة النه�صة امل�رشية، الق�هرة، ط9، 
2000م، �ض 318.

)2) عبد احلميد النج�ر: جتربة الإ�صالح، �ض21:22.
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بمو�صوع  عالقتها  في   – ت�صنيفها  يمكن  القراآنية،  الآيات  ا�صتقراء  عند 
الإ�صالح – اإلى ثالث فئات:

الفئة الأولى: 
وقيل   ،(1( ب�لعمل  الإيم�ن   – مب��صراً  ت�صريحً�   – فيه�  اقترن  اآي�ت 
اأن الأعم�ل غير داخلة في م�صمى الإيم�ن، لأنه  اإن ذلك »يدل على 
واإل  التغ�ير  وجب  ال�ص�لح  ب�لعمل  عليه  عطف  ثم  الإيم�ن  ذكر  لم� 
رداً  الرتب�ط  هذا  في  ب�أن  القرطبي  يقول  كم�  اأو  التكرار«)2)،  لزم 
الط�ع�ت، لأنه لو ك�ن  على من يدعي »اأن الإيم�ن بمجرده يقت�صي 
ذلك م� اأع�ده�، ف�لجنة تن�ل ب�لإيم�ن والعمل ال�ص�لح«)3)، وقد ربط 
مو�صعً�)4)،  خم�صين  في  ال�ص�لح  والعمل  اليم�ن  بين  الكريم  القراآن 
 57،122،173  : والن�ص�ء   57 عمران:  واآل   25،62،82،227 البقرة:   : يف  ذلك  ورد   (1(
وامل�ئدة : 9، 69،93 والأنع�م: 48، والأعراف : 42 والتوبة: 4،9 وهود: 23 والرعد: 
9 والكهف: 2،30،88،107،110 ومرمي:60، 96 وطه:  واإبراهيم: 23 والإ�رشاء:   29
 71، والفرق�ن:70   55 والنور:   14،23،50،56 واحلج:   94 والأنبي�ء:   75،82،112
وال�صجدة:   8 ولقم�ن:  والروم:15،45   58  ،  9  ،7 والعنكبوت:  والق�ص�ض67،80 
19 والأحزاب: 31 و�صب�أ: 4،37 وف�طر:7 و�ض: 24،28 وغ�فر:40،58 وف�صلت: 8 
وال�صورى:22 ،23، 26 واجل�ثية: 21،30 وحممد: 2،12 والفتح: 29 والن�صق�ق: 25 

والربوج: 11 والتني: 6 والبينة: 7 والع�رش:3.
وابن  1981م ن ج2، �ض139  الفكر، بريوت، ط1،  دار  الكبري،  التف�صري  الرازي:   (2(

عطية: املحرر الوجيز، دار الكتب العلمية، ط1، 2001/، ج1، �ض108.
)3) القرطبي: اجل�مع لأحك�م القراآن، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، بريوت، ط1، ط2006م، ج1، 

�ض .359
)4) معجم األف�ظ القراآن الكرمي: جممع اللغة العربية، الإدارة الع�مة للمعجم�ت واإحي�ء 
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من  البين�ت  الآي�ت  في  وردت  التي  ال�صتق�ق�ت  اأن  والمالحظ 
الأزمنة  وفي  ال�صتق�ق،  �صور  بجميع  ج�ءت  ل«،  م  »ع  الحروف 
الثالثة: الم��صي والم�ص�رع والأمر، اأ�صم�ًء، واأفع�ًل م�صتقلة وم�صندة؛ 
الخط�ب  �صي�دة  على  دالٌة  والمتكلم،  والغ�ئب  المخ�طب  ل�صم�ئر 
م�  على  وداٌل  اللغة،  في  التعبير  اأوجه  ك�فة  في  الإ�صالح  عن  المعبر 

لق�صية الإ�صالح من مك�نة اأولى في الدين.
الفئة الثانية:

اآي�ت وردت فيه� ا�صتق�ق�ت اللغة من الفعل الثالثي »�صلح«، فيم� 
يربو عن �صتين مو�صعً� )1)، تمثلت في: 

اأفعال: هي اأ�صلحوا، اأ�صلح، ت�صلحوا، ي�صلح�، اأ�صلحن�، ي�صلح، 
�صلح، اأ�صلح، اأ�صلح�، ي�صلحون.

واأ�صماء: هي اإ�صالح، �ص�لح، ال�ص�لح�ت، ال�ص�لحون، الم�صلح، 

الرتاث، الق�هرة، ج2، �ض 791:796
 39،46،89،114 عمران:  واآل  البقرة:160،182،220،224،228  يف:  ذلك  ورد   (1(
والن�ص�ء:16، 35، 114، 124، 128، 129، 146 وامل�ئدة: 39 والأنع�م: 85 والأعراف: 
35 ،168، 170، 189،190، 196 والتوبة: 75،102، 120 وهود: 88،117 ويو�صف: 9، 
101 والرعد: 23 والنحل:97 والإ�رشاء: 25 ومرمي: 76 والكهف: 46 والأنبي�ء: 72، 
75،86،90،105 واملوؤمنون: 51،100 والنور:5 وال�صعراء:83 والنمل:19 والعنكبوت: 
وف�صلت:46   100،112 وال�ص�ف�ت:  و�صب�أ:11   71 والأحزاب:   44 والروم:   27
واجل�ثية: 15 والأحق�ف: 15 وحممد: 5 واحلجرات:9،10 واملن�فقون: 10 والطالق: 

11 والتحرمي: 4،10 والقلم:50 واجلن:11. 
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الم�صلحون)1).
الحروف »�ض ل ح« ج�ءت  ال�صتق�ق�ت من  اأن  اأن نالحظ  ولن�   
بجميع �صور ال�صتق�ق، في كل الأزمنة الخ��صة ب�لفعل، م�صيرة الى 
اأ�صم�ء، واأفع�ل م�صتقلة وم�صندة الى ال�صم�ئر ب�أنواعه�، وفق �صي�ق�ته� 
المتنوعة من الآي�ت القراآنية، ومن ت�صفح الآي�ت المت�صلة ب�لإ�صالح؛ 

يت�صح:
اأن اأ�صراط الإ�صالح هي:

- التوبة، التي من الموؤكد اأن مراده� التوثيق ال�صرعي لنية الم�صلم 
في الإ�صالح اإخال�ص� هلل تع�لى.

- واإرادة الإ�صالح: فردية وجم�عية معً�.
- وال�صتط�عة عليه.

- وال�صبر على القي�م ب�آلي�ته دون عنت.
- ول يكون الإ�صالح حقيقيً� اإل اأن يكون بين الن��ض فيم� يعرف 

ب�لمع�ملة.
الرجل  حق  وفي  والنف�ض،  البدن  في  ال�صالح  يكون  مثلم�   -

والمراأة.
اهلل  الن��ض وعند  عند  واأهله  نف�صه  في  للعبد  يكون  م�  واأن خير   -

)1) معجم األف�ظ القراآن الكرمي، جممع اللغة العربية، �ض 676:679
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تع�لى هو ال�ص�لح�ت.
- والتيقن من اأن اهلل ل يهلك اأحداً وهو م�صلح.

الفئة الثالثة:
اآي�ت تق�بل بين »الإ�صالح« و»الإف�ص�د«، اأو تتحدث عمن يف�صدون 
في الأر�ض)1)، ومثلم� تعرف الأ�صي�ء ب�أمث�له�، كذا تعرف ب�أ�صداده�، 
هذا منهج ورد في اأدبي�ت الح�ص�رات القديمة، وك�ن نهجً� قراآنيً� في 
»تمثيل الآي�ت ب�لأمور الم�ص�هدة »كم� يقول ابن ر�صد لأن »التمثيل 
ب�لمح�صو�ص�ت هو اأ�صد تفهمً� للجمهور والجمهور اإليه� وعنه� اأ�صد 
تحركً�«)2)، يخبرن� المولى عز وجل {ولقد �صربنا للنا�ض في هذا القراآن 
من كل مثل} الروم/ 58 ، لكي ل تنطلق خطة اإ�صالحية في تجديد دين 
الأمة اإل من �صميم واقعه� ، فت�ريخ الفكر ينبئن� اأنه م� من جهد عقلي 
اإل  واأثمر  وازدهر  نم�  قد  فني  اأو  اأدبي  اأو حتى  علمي  اأو  فل�صفي  اأو 
متى ك�نت نقطة انطالقه من اأر�صه ومن واقعه، فكل م� يجنح في »ما 

ينبغي« ل ي�صيبه اإل تحطيم روؤاه على �صخرة الواقع وم� يعتمل فيه.
*  *  *

وال�صعراء:   56،58،142 والأعراف:  وامل�ئدة:64  البقرة:12-11  ذلك:  �صواهد  من   (1(
152 والنمل: 48 والق�ص�ض: 77 والعنكبوت: 30 والروم: 41 وهود:116.

)2) ابن ر�صد: الك�صف عن من�هج الأدلة، حتقيق: م�صطفى عبد اجلواد عمران، املكتبة 
املحمودية، الق�هرة، ط3، 1968م، �ض 152.
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خام�صاً: منهجية الإ�صالح:
اإلى م�صلمي الأمة، م�ص�ألٌة ل تنح�صر في  اإن تجديد الدين ب�لن�صبة 
البحث عن م�صمي�ت �ص�لحة ومعبرة عنه، واإنم� في القدرة على جعل 
التطبيق مواكبً� للنظر والعلم، وتمحي�ض الواقع، وتكون غ�يته اإ�صالح 
الفكر، لكي ُيدرك كل م�صلم م� عليه في هذه المهمة، ولي�ض هن�ك و�صيلة 
األيق بهذا المنحى الإ�صالحي اأكثر موائمة من العلم، اإذ »العلم اأعظم 
اأرك�ن الح�ص�رة واأقوى اأ�صب�به�، والبحث في علوم الأمم واآدابهم من 
الإ�صالم«)1)، والمهمة عند  الموؤرخين، وخ�صو�صً� في  اأهم واجب�ت 
من ين�ط بهم واجب العلم تكليٌف ثقيل، مطلوٌب ومرغوٌب في اآن، 
لأن »اتج�ه الإن�ص�ن نحو العلم ينطوي على قدر كبير من الت�صحية: 
كم�  الطليق،  ال�صهل  للخي�ل  وال�صت�صالم  والهدوء  ب�لراحة  الت�صحية 
ينطوي على ع�دات عقلية فيه� قدر كبير من ال�صرامة والق�صوة على 
علومهم  امتالك  �صبيل  في  العقول  اأ�صح�ب  فت�صحي�ت  النف�ض«)2)، 
وان�صغ�لهم به� ، يمدهم بمدد من العط�ء، ب�صبب »اأن الأفك�ر الج�دة 
عند المفكرين العظ�م ل ت�أتي من فراغ، ول توؤتي اأكله� اإل اإذا ك�نت 
وظروفه«)3)،  ع�صره  اأحداث  مع  الم�صلح  اأو  المفكر  تف�عل  وليدة 
ومطلب العلم يع��صده دائمً� واأبداً مطلب ال�صرع« ف�ل�صرع ل يرد بم� 

)1) جرجي زيدان: ت�ريخ التمدن يف الإ�صالم، �ض5.
)2) فوؤاد زكري�: التفكري العلمي، �ض46.

)3) اجلزار: الإم�م املجدد، �ض30.
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ال�صرع«)1)، وواجب  منه  يمنع  فيم�  يتبع  ل  والعقل  العقل،  منه  يمنع 
منطلقه  الإ�صالمي  الواقع  يكون  واأن  اأهله،  عزائم  تت�ص�ءل  األ  العلم 
وغ�يته، في الطبيعي�ت كم� في الإن�ص�ني�ت، في الدين كم� في الدني�، 
في الك�ئن كم� فيم� ينبغي اأن يكون، في الذات كم� في الأخر، هذا في 
متن�ول اأ�صح�ب الهمم الع�لية الرا�صخة، ل اأ�صح�ب توهم الأزم�ت 
و�صن�عته� ممن يجيدون تلك ال�صن�عة في كل زمن، فيم� تثيره كتبهم 
من وجود اأزمة في العقل العربي الإ�صالمي، والحقيقة »اإنم� هي اأزمة 
عنه�  تتحدث  لم  غ�لبً�  الموجودة  والأزمة  وجود،  له�  لي�ض  متخيلة 
اأزمتهم  ب�عتب�ره�  الأزمة  بهذه  الكتبة  هوؤلء  �صعور  الكت�ب�ت،  هذه 
هم، ولي�صت اأزمة العقل الم�صلم، المطلوب عندهم هو الأخذ بفكر 
الحداثة، ومنطق الحداثة، ومنهج الحداثة تحت �صع�ر الدين وتحت 
اأن  اعتقدوا  ربم�  اإطالق�«)2)،  ممكن  غير  اأمر  وهذا  الإ�صالم،  �صع�ر 
بدينه�  تعلقه�  م�دام  التخلف  عن  بعيداً  التزحزح  على  لالأمة  قدرة  ل 
هذا  اأن  معه؛  واعتقدوا  ومكينً�،  موجوداً  الإلهي  الوحي  من  وثوابته 

التعلق هو ال�صبب الرئي�ض الموؤدي اإلى ح�لن� اليوم.
مرجعه  العلوم  من  الإ�صالم  �صدر  في  الم�صلمون  به  ا�صتغل  »م�  اإن 

)1) امل�وردي: اأدب الدني� والدين، �ض98.
)2) حممد مهدي �صم�ض الدين: الجته�د والتجديد، �ض 216.
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القراآن«)1)، ف�لعلم حين يفعل فعله في العقل الإ�صالمي ب�أثٍر نقٍي من الفهم 
والوعي بمراد الوحي ل ت�أتي نت�ئجه ب�لنق�ئ�ض ول ب�لنق�ئ�ض، يتم ذلك 
اأن  دون  الإ�صالح  و�ص�ح�ت  التفكير  م�ص�ح�ت  العقل  يجوب  عندم� 
يتخلى عن هدى ال�صم�ء، اأوجز العق�د هذا المق�صد في اأن من ق�ل »اإن 

العمل ب�لن�ض يعني العمل بغير فهم فلي�ض من الإ�صالم في �صيء«)2).
ومن جهة ث�نية فقد ج�ء في محكم التنزيل {اإن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا �صيعا ل�صت منهم في �صيء} الأنع�م / 159، يقول الزمخ�صري اأن 
»ف�رقوا دينهم« اأي: تركوه«، »وك�نوا �صيعً�« اأي: فرقً�، كل فرقة ت�صيع 
اإم�مً� له�«)3)، ف�لإ�صالم يقر التنوع ويوؤمن به ويوؤّمنه، ويحمى اختالف�ت 
الن��ض في الفهم والروؤى والتوجه م� لم تتفرق في ثوابت دينه�، لأن 
الفتراق في الدين ين�صج الغتراب في اأرج�ء البن�ء الإ�صالمي للمجتمع، 
يقول اأبو زهرة »اأي غربة اأ�صد من اأن تح�رب جم�عة اإ�صالمية اأخرى 
في  التن�زع  اإلى  يوؤدي  م�  واأن  خ��صة  دينية«)4)،  جريمة  اأي  غير  من 
الغ�لب ل يم�ض اإل ق�ص�ي� الفروع ، ك�لتوجه�ت الفقهية التي ل تم�ض 
ين�صب على  لم  اهلل  »اإن  الزرك�صي  يقول  اأ�صوله،  اأ�صل من  الدين في 
جميع الأحك�م ال�صرعية اأدلة ق�طعة، بل جعله� ظنية، ق�صداً للتو�صيع 

)1) جرجي زيدان: ت�ريخ التمدن يف الإ�صالم، �ض43.
)2) العق�د: مو�صوعة العق�د الإ�صالمية، مج5، �ض.924.

)3) الزخم�رشي: الك�ص�ف، ج2، �ض416:417.
)4) حممد اأبو زهرة: الوحدة الإ�صالمية، �ض5.
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على المكلفين، لئال ينح�صروا في مذهب واحد، لقي�م الدليل الق�طع 
عليه«)1)، ف�لفتراق في الدين من �ص�أنه اأن يمهد الطريق اأم�م جمهرة 

من الظ�هرات هي حجر عثرة في طريقن� للتجديد، منه�:
لنف�صه الحقيقة  المرء يحتكر  ب�أن  • لأنه »اعتق�د ب�طل  التع�صب:	
دائم�  فهم  ثم  ومن  اإليه�،  يفتقرون  غيره  وب�أن  الف�صيلة،  اأو 
مخطئون«)2)، ونت�ئج هذا التع�صب على م�صتوى الفرد والأمة 
وهو  ومتن�ق�صة،  ومتعددة،  ذاتية،  الحقيقة  »يجعل  ب�أن  كفيل 
ن�صتطيع  ولعلن�  العلمية«)3)،  الحقيقة  وطبيعة  كلية  يتع�ر�ض  م� 
القول اإنه حيثم� ينمو التع�صب يتوارى العلم، وحيثم� يتوارى 

العلم فال يكون هن�ك مج�ل لإ�صالح.
»الأ�صولية  ب��صطالح  البع�ض  يل�صقه  الذي   : • والتطرف	
مرادفة  الأ�صولية  »اعتب�ر  اآخرون  ينكر  فيم�  الإ�صالمية«، 
وتجددت  قديمة،  التطرف  هذا  جذور  وربم�  للتطرف«)4)، 
بع�ض  تعنت  من  المع��صر  الإ�صالمي  الواقع  اأفرزه  مم�  حديثة 

)1) نقال عن: اإر�ص�د الفحول لالآمدي، حتقيق: �ص�مي بن العربي الأثري، دار الف�صيلة، 
الري��ض، 2000م، �ض1114.

)2) فوؤاد زكري�: التفكري العلمي، �ض79.
)3) املرجع نف�صه، �ض81.

العربية،  الوحدة  درا�ص�ت  مركز  املع��رش،  الفكر  ق�ص�ي� يف  اجل�بري:  ع�بد  )4) حممد 
الق�هرة، ط1969م، �ض29.
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طوائف الم�صلمين في فهم الن�صو�ض فهمً� يخ�صهم وحدهم، 
اأو الوقوف عند ظ�هرات الن�صو�ض. 

الموؤمن على  اأن يجمد  الإ�صالم  اإذ »لي�ض من روح   : • والجمود	
ع�دة موروثة لأنه� موروثة، ولي�ض من روحه اأن يرف�ض ع�دة 
ذم  ومثلم�  مرذوٌل،  الطرفين  فكال  جديدة«)1)،  لأنه�  جديدة 

القراآن التقليد والتبعية دون وعي، ذم المتحجرين. 
والتي  مق�صودة،  غير  اأم  مق�صودة  اأك�نت  �صواء   : • والهيمنة	
»يم�ر�صه� مذهب الأغلبية داخل الدين الواحد، ودين الأكثرية 
بين  تف�صت  ظ�هرة  الهيمنة  اإن  الواحد«)2)،  المجتمع  داخل 
الوعي  م�صتوى  على  تحدث  واأطي�فهم،  الم�صلمين  ف�ص�ئل 
والعالق�ت الجتم�عية، وتو�صل اإلى اعتق�د البع�ض في اأحقيته 

المطلقة لأن يكون المتحدث الأوحد ب��صم الإ�صالم. 
: بدءاً من ال�صتبداد ب�لراأي الفردي، وانته�ء ب�أق�صى  • وال�صتبداد	
يقول  منه،  ال�صي��صي  وهو  الموؤمن وحريته  كرامة  على  اأنواعه 
الكواكبي »م� من م�صتبد �صي��صي اإلى الآن اإل ويتخذ له �صفة 

قد�صية ي�ص�رك به� اهلل«)3).
)1) العق�د: مو�صوعة العق�د الإ�صالمية، مج5، �ض972.

)2) حممد ع�بد اجل�بري: ق�ص�ي� يف الفكر املع��رش، �ض2.
)3) الكواكبي: طب�ئع ال�صتبداد، تقدمي: اأ�صعد ال�صحراين، دار النف�ئ�ض، بريوت، ط3، 

2006م، �ض47.
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: وفيه� يتم ح�صر الدين الحق في قليل من الأمور التي ل  • والمظهرية	
تعبر اإل عن مظهره دون جوهره ، ف�لتعلق ب�لمظهر غ�لبً� م� يدل اإل 
على �صيق اأفق �ص�حبه و�صعف ال�صتواء في نف�صه ،وي�صفه م�لك بن 
نبي ب�لحركة التي ل تراأ�صه� فكرة ، بل تقوده� اأوث�ن، ويقول »لي�ض 
الخطر من النقي�د اإلى نوع من الدرو�صة، ولكن الخطر من النقي�د 
ال�صنم،  ا�صم  من  اأي�ص�  الخطر  ولي�ض  ذاته�،  الدرو�صة  اإلى  الأعمى 
»م�صكلتن�  اأنه�  في  الم�ص�ألة  يح�صر  ثم  الوثنية«،  �صيطرة  من  ولكن 
العقلية«)1)، مثل هذا ال�صلوك م� ك�ن له اأن ين�ص�أ ويقوي بين م�صلمي 

الأمة اإل في اللحظ�ت التي ي�صيبه� فيه� الوهن والتبعية المقيتة.
جم�ع�ت  الدين  في  الفتراق  يقود  حيث   : • المتعدد	 والإجماع 
وتخطئة  عنه�،  الدف�ع  ثم  ومن  قن�ع�تهم،  �صنع  اإلى  بعينه� 
مخ�لفيهم – اإن لم يكن تكفيرهم – لذا ظهرت دعوة للتخلي 
عن هذا النوع من الإجم�ع ، نودي به� قديمً�، يقول الآمدي 
يجب  �صرعية  حجة  الإجم�ع  اأن  على  الم�صلمين  اأكثر  »اتفق 
�م من  العمل به على كل م�صلم، خالفً� لل�صيعة والخوارج والنظَّ
�م »كل قول ق�مت حجته حتى قول  المعتزلة«)2)، حيث يراه النظَّ

)1) م�لك بن نبي: �رشوط النه�صة، �ض36.
)2) الآمدي: الإحك�م يف اأ�صول الأحك�م، تعليق: عبدا لرزاق عفيفي، دار ال�صميعي، 
 261 �ض  ج1،  الفحول،  اإر�ص�د  وال�صوك�ين:  �ض266  ج1،  ط2003م،  الري��ض، 

وال�رشخ�صي: اأ�صول الفقه، ج1، �ض265.
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الواحد«)1)، وحديثً� قيل »اإنن� اإذا اأبقين� الحتج�ج ب�لإجم�ع ، 
راأين� اأنف�صن� اأم�م اإجم�ع لأهل ال�صنة، واإجم�ع لل�صيعة، واإجم�ع 
لغيرهم من الفرق، وهذا الإجم�ع المتعدد ل يمكن اأن يتفق 
اأمتي  تجتمع  ملسو هيلع هللا ىلص »ل  الر�صول  بل ذكر في حديث  دائم�«)2)، 
على �صاللة« اأن لفظة الأمة يتن�ول – على الحقيقة – كل الأمة 
على الإطالق، والآي�ت التي ي�صتدل به� على ثبوت الإجم�ع 
لي�صت ق�طعة في اإثب�ت المطلوب بل احتم�لية، واأن الإجم�ع 
ال�صح�بة، ومن  في عهد  العلم�ء  اإجم�ع  المحقق هو  الوحيد 
الإجم�ع،  لإمك�ن  المنكرين  كالم  عليهم  ينطبق  بعدهم  ج�ء 
الت�ص�ل  في  اله�ئل  العلمي  التقدم  نتيجة   – الراهن  وع�صرن� 
لكن  الإجم�ع)3)،  تحقق  اإمك�ن  في  ال�صح�بة  ع�صر  ي�صبه   –
من  واحد  في  الإجم�ع«  »اإمك�نية  م�ص�ألة  يح�صر  القول  هذا 
اآراء غيره من  جوانبه وهو قدرة كل ع�لم على الإطالع على 
العلم�ء، والإجم�ع ل تنح�صر م�صكلته في الإطالع، اإنم� في 
اآراء  اإذ ربم� اطلع العلم�ء على  قوة الحجة و�صحته� ورتبته�، 
بع�صهم البع�ض في الم�ص�ألة ذاته�، بينم� تبقى الأحك�م متب�ينة 

)1) ال�صوك�ين: اإر�ص�د الفحول، ج1، �ض261.
)2) قدري طوق�ن: مق�م العقل، �ض72.

)3) حممد �صع�د جالل: مقدمة يف اأ�صول الفقه، من مطبوع�ت الحت�د الدويل للبنوك 
الإ�صالمية، �ض63 وم� بعده�.
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منهجية  تدفع  فهل   ، متع�ر�صة  والحجج 
التجديد اإلى اإع�دة النظر في اآلي�ت �صبط 
دللت  تعتمد  التي  الفقهية  الأحك�م 

اأخرى غير الكت�ب وال�صنة ال�صحيحة؟ 
الدين، وجميعه� عوائق  الفتراق في  اآث�ر  اإن 
تم  قد  مقتل،  في  ال�صالح  منهجية  ت�صيب 
بن�وؤه�،  وهى  حين  الأمة  في  اأثره�  ت�صخي�ض 
وانتثر منظومه�، وتفرقت فيه� الأهواء، وان�صقت 
م�  وانحل  مجتمعً�،  ك�ن  م�  وتبدد  الع�صي، 
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التع��صد،  وانقطعت روابط  التع�ون،  وانف�صمت عرى  منعقداً،  ك�ن 
اأفراده� عم� يحفظ وجوده�، ودار كٌل في محيط  وان�صرفت عزائم 
قن�عة  فيهم  اأن حدثت  �صببه  وك�ن  بدنه،  بنه�ي�ت  المحدود  �صخ�صه 
الر�ص� بكل ح�ل، و�ص�ر كل م�صلم في اعتق�ده يحكم لنف�صه �صال�صل 
من الجبن واأغالل من الي�أ�ض، لهذا ف�إن نتيجته اأن »تغل يده عن العمل 
وتقف قدم�ه عن ال�صعي، ويح�ض بعد ذلك بغ�ية العجز عن كل م� فيه 

خيره و�صالحه«)1).
الأمة،  م�ص�ر  في  الإ�صالح  وي�صتحيل �صن�عة  بل  اأحي�ن�؛  ي�صعب   
والفتراق الذي يحيط بن� ويتخللن�، ويفعل فعله بين طوائف الم�صلمين، 
اإن مم�ر�صة النقد خطوة واجبة في هذا الم�صم�ر« للمراجعة والنقد، 
الإ�صالمي  الفكر  الغ�ئبة في  الأبع�د  لأن »النقد كنظرية ومم�ر�صة من 
اإذ هو  الذاتي،  النقد  في  تتجلى  اإنم�  له  واأقوى �صورة  المع��صر«)2)، 
اأبع�ده  بك�فة  الكم�ل«)3)، والإ�صالح  اأولى في »التج�ه نحو  درجة 
هو م�صم�ر العمل المعبر عن اإرادات الم�صلمين في الإ�صالح، الذي ل 
يجب اأن يتوقف نحو الكم�ل الإن�ص�ني؛ الذي يرت�صيه دينن� واأخالقن� 
علي  �ص�هٌد  هي  جميعً�  المكون�ت  هذه  اإن  اإذ  وح�ص�رتن�،  وت�ريخن� 

)1) الأفغ�ين: العروة الوثقى، �ض14.
)2) حممد مهدي �صم�ض الدين: الجته�د والتجديد، �ض209.

)3) ح�صن حنفي: من النقل اإىل الإبداع، �ض7
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واإنف�ذاً  اأوًل،  تع�لى  لوعد اهلل  اإنف�ذاً  اإ�صالحن�،  اإراداتن�، و�ص�هٌد على 
للتجديد. 
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المبحث الثالث
النظام الوقفي نموذجًا للدرا�صة

)من الإرادة اإلى الإ�صالح(

•تمهيد 	
•خ�صو�صية الم�صروعية في الوقف 	

•خ�صو�صية الدللة في الوقف 	
• خ�صو�صية الوحدة والتط�بق بين الب�عث والغ�ية	

   1.indd   117 7/27/17   6:15:05 PM



الدكتور/ح�صني�صربي 118

متهيد:

م�  الإ�صالم،  في  الوقف  درا�صة  تتم  التي من خالله�  الزواي�  تتنوع 
�صي��صٌي،  اأو  اجتم�عٌي،  اأو  اأخالقٌي،  اأو  اأ�صولٌي،  اأو  منه�،  فقهٌي  هو 
اأكثر  بزاويٍة  الدار�صين  اهتم�م  تبع� لذلك قدر  اقت�ص�دٌي، ويختلف  اأو 
عن غيره�، لذا فمن الموؤكد اأن هذه الدرا�صة �صوف تتق�طع في بع�ض 
الأخالقية  اأبع�ده  في  وتخو�ض  الفقهية،  الوقف  اأحك�م  مع  مف��صله� 
والجتم�عية، وتت�صدى لأثر ال�صي��صة فيه، وربم� لدللته القت�ص�دية، 
في  الجزء  هذا  من  الأولي  غر�صن�  لأن  عر�صً�،  ي�أتي  كله  ذلك  لكن 

درا�صتن� هو:
الإ�صالمي،  الوقفي  العمل  ت�صبط  التي  المع�يير  وتحليل  تقنين،   -
وت�صفي عليه خ�صو�صية عقدية وفقهية واأخالقية م� يجعله نظ�م� متم�يزاً 
عم� عداه من نظم التك�فل الجتم�عي في الإ�صالم من جهة، وم� عرفته 
الح�ص�رات القديمة، ولزالت بع�ض الأمم من غير الم�صلمين تم�ر�صه 

وتتع�ط�ه في اأن�صطته� المختلفة من جهة ث�نية.
هلل  يوقف  اأن  في  الم�صلم  اإرادة  بين  والن�صج�م  الترابط  تحليل   -

تع�لى، وغ�يته في تنفيذ الإ�صالح بين الن��ض.
الدين  من  لتمكينهم  الم�صلمين؛  بين  الإ�صالم  اأق�مه  م�  اأميز  ف�إن 
الحق، اأن ي�ّصر لهم معتقداتهم، وت�صوراتهم، واأخالقهم، وتف�عالتهم 
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الحي�تية، وفق مجموعة من النظم.
 والإ�صالم عندم� ي�صرع نظ�مً� للن��ض ل يوؤ�ص�صه اندف�عً� ع�صوائيً� اأو 
ا�صتج�بة ع�برة، واإنم� ا�صتن�داً اإلى اأطر ع�مة محددة، وقواعد منظمة، 
توثيق  اإلى  ت�صعى  الدين،  في  ال�ص�ئدة  والروح  تت�صق  اإيم�نية،  واإرادة 
م�صيئة  اإنه ير�صخ  اأدق،  اأو بعب�رة  العالقة بين اعتق�د الم�صلم و�صلوكه، 
الموؤدي  الم�صلح  للعمل  الأول  المحدد  النفو�ض، ويجعله�  الخير في 

اإلى اإ�صالح الحياة بالن�صبة لكل الب�صر واإ�صعادهم.
ك�ن هذا هو توجه المجتمع المدني عقب الهجرة اإلى المدينة في 
بداية ت�صييد الدولة الأولى لالإ�صالم، والر�صول ملسو هيلع هللا ىلص في ات�ص�ل راق مع 
يك�بد  الأول  الم�صلمين  مجتمع  ومع  �صح�بته،  ومع  ال�صم�ء،  وحي 
معهم اأمور حي�تهم مك�بدة الوعي بواقعهم، واليقين بمطلوب الدين 
فيهم، من اإرادة اإيمانية واعية، واأداء �صلوكي يتطابق وهذا الخلق، فك�ن مم� 

اأق�مه الإ�صالم اأن اأنتج نظ�م الوقف على غير مث�ل �ص�بق اأو لحق.
وم� يجب التركيز عليه، اأن التفرد في الوقف الإ�صالمي قد �صنعته 
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خ�صو�صية، واكبت ن�ص�أته، فك�نت روحه التي تعبر عنه وتدل عليه، لم 
تقت�صر هذه الروح على ج�نب منه دون اآخر، واإنم� امتدت في كي�نه، 
المع�يير  من  ثالثة  من خالل  الكبرى،  الوقف  �صرايين  عبر  وتغلغلت 

الرئي�صة، تمثلت فيم� يلي: 
•خ�صو�صية الم�صروعية في التكليف  	

•خ�صو�صية الدللة: ال�صتقاقية وال�صطالحية 	
• خ�صو�صية الوحدة والتطابق بين الباعث والغاية في النظام الوقفي	

 التب�ض مفهوم الوقف مع غيره من المف�هيم الدالة على اأوجه الإنف�ق 
الأخرى في �صريعة الإ�صالم، و�ص�ر هن�ك خلط بين نظ�م الوقف وم� 
عداه من �صور التك�فل الجتم�عي التي �ص�دت قبل الإ�صالم، وتم�ر�صه� 
كم� حدث  اليوم،  اإلى  الغرب  في  الإ�صالمية  غير  المجتمع�ت  بع�ض 
ت�ص�رب بين اإقرار البع�ض ب�إ�صالمية الوقف، واإقرارهم في الوقت ذاته 
اأن هن�ك �صوًرا للوقف مور�صت في مجتمع�ت مختلفة قبل الإ�صالم 

وبعده. 
 ف�نح�صرت موجه�ت هذا المبحث في فر�صية مف�ده� اإثب�ت اأن م� 
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بين نظ�م الوقف و�صور العط�ء الأخرى من قوا�صم م�صتركة، ل يقوى 
ا�صتحوذ  اللذين  والخ�صو�صية  التم�يز  يمنع  بينهم�، ول  الت�صوية  على 
عليهم� الوقف الإ�صالمي، والإ�صك�لية في هذه الح�ل، هي م� �صتحدد 
اأن النظ�م الوقفي، مثله مثل �ص�ئر النظم، و�ص�ئر المن�هج التي اأطر له� 
الإ�صالم؛ تتوحد في كل منه� الب�عث والغ�ية، حيث اإن مبتداه هو اإرادة 

حرة فاعلة، وغايته هي عمارة الكون.
*  *  *

خ�صو�صية الم�صروعية في الوقف:
وتتجلى عبر مح�ور:

1- اإن ت�صريعه جاء بوحي اإلهي من ال�صماء:
حيث تحددت اللبنة الأولى في م�صروعية الوقف من الن�ض القراآني 
تع�لـى  وقوله   ،92 عمران/  اآل  تحبون}  مما  تنفقوا  حتى  البر  تنالوا  {لن 
منكم  اآمنوا  فالذين  فيه  م�صتخلفين  مما جعلكم  واأنفقوا  باهلل ور�صوله  {اآمنوا 
في  ين�صوي  دعوة  والذي حمل   ،7  / الحديد  كبير}  اأجر  لهم  واأنفقوا 
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م�صمونه� اأمٌر ب�لبذل والعط�ء، وت�صفر دللة الن�ض عن:
•عمومية الخط�ب. 	

•توجيه الإنف�ق ب�لكلية اإلى البر، في اإ�ص�رة اإلى مك�نة »الجم�عية«  	
في النظ�م الوقفي.

»مم�  ب  الن�ض  عنه  عبر  م�  ينفق،  بم�  المنفق  هوى  •تعلق  	
تحبون«.

•وتعلق اإرادة المنفق بتكليف »ال�صتخالف« في الم�ل. 	
اأبو  ق�ل  البر«،  تن�لوا  »لن  اآية  هذه  نزلت  لم�  اأنه   � اأن�ض  روى 
طلحة: اإن ربن� لي�ص�ألن� من اأموالن�، ف�أ�صهدك ي� ر�صول اهلل اأني جعلت 
اأر�صي هلل، يقول القرطبي: اإن في هذه الآية دليل على ا�صتعم�ل ظ�هر 
الخط�ب وعمومه، ولم يفهم ال�صح�بة من فحوى الخط�ب غير ذلك، 
فلم يحتج اأبو طلحة اأن يقف حتى يرد البي�ن الذي يريد اهلل اأن ينفق منه 

عب�ده ب�آية اأخرى، اأو �صنة مبينة لذلك )1).
 كم� لم يكتف الخط�ب القراآني بدعوة المقتدر اإلى النف�ق، واإنم� 
اأ�صرط دعوته ب�صرط التقـوى في العطـ�ء، دل علـى ذلـك قولـه تع�لـى 
{لن ينال اهلل لحومها ول دماوؤها ولكن يناله التقوى منكم} الحج/ 37، اأي: 
النية والإخال�ض  اإل بمراع�ة  الم�صحون والمقربون ربهم  لن ير�صي 
)1) القرطبي: اجل�مع لأحك�م القراآن، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املح�صن الرتكي وحممد 

ر�صوان، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، بريوت، ط1، 2006م، ج5، �ض200:199.
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والحتف�ظ ب�صروط التقوى في حل م� قرب منه )1).
2- واأكدته ال�صنة ال�صحيحة:

تمثل ذلك في حر�ض نبي الأمة ملسو هيلع هللا ىلص على تطبيقه، وقد اأوردت كتب 
اأر�ض خيبر  �ص�أن  في  بن عمر  عبدا هلل  رواه  م�  عليه،  متفق�  ال�صح�ح 
اأ�صله�،  �صئت حب�صت  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  الر�صول  ق�له  م�  اأ�ص�به� عمر،  التي 
ول  يوهب،  يبت�ع، ول  ول  اأ�صله�،  يب�ع  ل  اأنه  غير  به�،  وت�صدقت 
يورث«)2)، ففي عب�رة الر�صول تج�صيد لخ�صي�صة اإ�صالمية هي تمكن 
لأن  وك�فية،  دافعة،  قوة  وانبع�ثه  الواقف  نف�ض  في  الإيم�ني  المعتقد 
ي�صيطر به� على غريزته الإن�ص�نية وهي حبه للتملك، وهو يعلم اأن وقفه 

�صوف ينزع عنه ملكيته، ويمنع عنه البيع والهبة والميراث.
 كم� اأورد ابن حنبل في م�صنده عن اأبي هريرة �، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ق�ل: »اإذا م�ت الإن�ص�ن انقطع عمله اإل من ثالثة: اإل من �صدقٍة ج�ريٍة، 
اأو علٍم ينتفع به، اأو وٍلد �ص�لح يدعو له«)3)، في توكيٍد نبوي ل ينقطع 

ل�صرورة العط�ء، وا�صتمرارية الجزاء.

معو�ض،  حممد  وعلي  املوجود  عبد  اأحمد  ع�دل  حتقيق:  الك�ص�ف،  الزخم�رشي:   (1(
مكتبة العبيكل، ط1، 1998م، ج5، �ض198

)2) ابن قدامة: املغني: حتقيق: عبدا هلل بن عبد املح�صن الرتكي وعبد الفت�ح احللو، دار 
ع�مل الكتب، الري��ض، ط3، 1997م، ج8، �ض184.

)3) ابن حنبل: امل�صند، حتقيق: اأحمد حممود �ص�كر وحمزة اأحمد الزين، دار احلديث، 
الق�هرة، حديث رقم 8830، ج9، �ض21.
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3- واأجمع عليه الفقهاء )رغم اختالفهم في اأحكامه الجزئية(:
لأن  الوقف،  م�صروعية  على  الفقه�ء  من  الغ�لب  الجمهور  اأجمع 
»هن�ك من الفقه�ء من اأنكره وعده ب�طال، وحجته كيف يمنع الإن�ص�ن 
من الت�صرف في ملكه«)1)، ك�ن هذا قول اأبي حنيفة، في اأن »الوقف 
عطية �صحيحة ولكنه غير لزم ول يزول ملك الواقف عنه اإل بعد اأن 
المذاهب  بقية  مع  يختلف  فلم  بموته«)2)،  يعلقه  اأو  به ح�كم  يحكم 
اأن  اأبي حنيفة  اأبو يو�صف ومحمد من اأ�صح�ب  اإل في اللزوم، وق�ل 
ب�لمنفعة  والت�صدق  تع�لى  اهلل  ملك  على حكم  العين  الوقف »حب�ض 
اإلى  البع�ض  دفع  مم�  وانته�ء«)3)،  ابتداء  الخير  من جه�ت  على جهة 
من  ب�ب  الوقف  اأن  على  الحنفية  عدا  »متفقون  الفقه�ء  ب�أن  القول 
اأبواب التك�فل في الإ�صالم، واأنه يخرج ال�صيء الموقوف من ت�صرف 
المذهب،  ب�ص�حب  ال�صتثن�ء  يحدد  ل  اأن  وال�صواب  الواقف«)4)، 
من  تبعه  من  مع  يتك�مل   ، موؤ�ص�صه  اإلى  ن�صبته  مع  الفقهي  ف�لمذهب 
�صح�بته وتالمذته، ومن يحتجون به، ويعتمدونه في الفتي� وال�صروح، 

)1) حممد اأبو زهرة: الوقف، مطبعة اأحمد خميمر، الق�هرة، ط1959م، �ض47.
بريوت،  الكتب،  ع�مل  عمرية،  الرحمن  عبد  حتقيق:  امليزان،  كت�ب  ال�صعراين:   (2(

ط1،1989م، ج3، �ض143.
)3) اأحمد حممود ال�ص�فعي: الو�صية والوقف، دار الهدى للمطبوع�ت، الإ�صكندرية، 

ط1994م، �ض195.
)4) عبد الق�در بن عزوز: فقه ا�صتثم�ر الوقف، الأم�نة الع�مة لالأوق�ف، الكويت، ط 

2008م، �ض22.
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ويلتزمونه دون غيره من المذاهب.
ولخ�صو�صية الم�صروعية في الوقف وجهان، هما:

الوجه الأول:

الفقه�ء من  اأن جمهور  اإلى  الوقفية  الدرا�ص�ت  تذهب واحدة من 
هو  معن�ه  حقيقة  في  »الوقف  اأن  على  التقوا  قد  المذاهب  مختلف 
عب�رة عن ت�صرف تخرج به العين الموقوفة من ملكية الواقف، ولكنه� 
ل تدخل في ملكية الموقوف عليه فرداً ك�ن اأو جهة بل تكون على 
حكم ملك اهلل تع�لى«)1)، لأن الواقف يلزم له اأن ي�صتقر في يقينه اأن 
وقفه »حب�ض العين عن اأن تكون مملوكة لأحد من الن��ض وهو منهم 
اأنه  علي جمعه  يعتبر  ولهذا  تع�لى«)2)،  اهلل  ملك  على حكم  وجعله� 
لنف�صه » على  في اللحظة التي يوقف الواقف فيه�، ف�نه يم�ر�ض قهراً 
اإخراج جزء من ملكه اإلى ملك اهلل تزكية »)3)، ويرف�ض م� توجهت اإليه 
بع�ض الأدبي�ت المع��صرة التي تكلمت في الوقف، واأخرجت اهلل من 
منظومة الوقف، عندم� ا�صتبدلوا م� يعبر عنه ب�أنه حق اهلل في الم�ل اأو 

اإبراهيم البيومي غ�من: الأوق�ف وال�صي��صة يف م�رش، دار ال�رشوق، الق�هرة، ط1،   (1(
1998م، �ض51.

)2) عبد الوه�ب خالف: اأحك�م الوقف، مطبعة الن�رش، الق�هرة، �ض.14
)3) علي جمعة: �صمن كت�ب »الوقف والعوملة«، الأم�نة الع�مة لالأوق�ف، الكويت، 

2010م، �ض43.
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في ملك اهلل اإلى حق المجتمع اأو في ملك المجتمع)1)، وينكر عدم 
تقدير ذاك التفرد الذي حظي به الوقف الإ�صالمي حيث النزوع اإلى 
فعله مرّده الى رغبة الواقف في اإع�دة الموقوف اإلى حق اهلل في الم�ل، 

اأو اإع�دته اإلى ملك اهلل تع�لى. 
الح�ض  بين  المحكم  الربط  اإن وجه الخ�صو�صية هن� يتجلى في:   
هوى  على  الإيم�ني  الح�ض  هذا  ينبني  فال  وعمله،  للواقف  الإيم�ني 
في النف�ض اأو معتقٍد ل اأ�صل له، اأو تقدي�ٍض لفكرة م�، اأو ت�أثٍر وجداني 
في نف�ض الواقف بموقف اأو ح�لة اأو عالقة اإن�ص�نية متغيرة، واإنم� على 
اإيم�ن الواقف الذي ي�صتند اإلى علم بدافعيته الى اأن يوقف وغ�يته من 
الوقف، لأن »تم�م المق�صود ل يكون اإل بعد العمل ب�لعلم«)2)، �صريطة 

اأن يلتقي عمل الواقف مع غ�ية ال�صرع من التكليف.
 يقول ال�ص�طيء »ق�صد ال�ص�رع من المكلف اأن يكون ق�صده في 
العمل موافق� لق�صده في الت�صريع«)3)، هكذا الإيم�ن هو م� يعبر عن 
بداية الفعل الوقفي، وتعني دللة الإيم�ن »الت�صديق مطلق�«، لهذا قيل 
ب�أنه »ت�صديق القول ب�لعمل«، والإيم�ن ال�صرعي المطلوب »ل يكون 

)1) املرجع نف�صه، �ض47.
)2) ال�رشخ�صي: اأ�صول الفقه، حتقيق: اأبو الوف� الأفغ�ين، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط1، 1993م، �ض10.
)3) ال�ص�طيء: املوافق�ت، حتقيق: اأبو عبيدة اآل �صلم�ن، دار ابن عف�ن، ط1، 1997م، 

مج3، �ض23.
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الإ�صالميين  مذاهب  اإليه  ذهبت  م�  هذا  وعمال«،  وقول  اعتق�دا  اإل 
ك�فة، ووردت فيه اآث�ٌر كثر، اإلى حد اعتب�ر الإيم�ن »ت�صديق القلب، 

ف�إذا قوي �صمي يقين�«)1).
عندم� ي�صتقر الإيم�ن اليقيني في نف�ض الواقف ي�صمو به اإلى درجة 
»كم�ل  اأن  القيم  ابن  اعتبر  ال�صبب  لهذا  وربم�  الإن�ص�ني،  الكم�ل 
الإن�ص�ن الحقيقي في الإيم�ن والعمل ال�ص�لح بمقت�صى هذا الإيم�ن، 
العلمية  قوته  كمل  من  اإل  خ��صر  اأحد  كل  اأن  اأق�صم  �صبح�نه  اهلل  لأن 
ثالثٌة  اأرك�ٌن  اإذن  هي  ال�ص�لح«)2)،  ب�لعمل  العملية  وقوته  ب�لإيم�ن، 
الوقف،  لم�صروعية  الإيم�ني  الج�نب  في  الخ�صو�صية  عن  تف�صح 

وتتمثل في:
•ت�صديق القلب. 	

•معلوٍم يقيني. 	

لبن�ن،  مكتبة  دحروج،  علي  حتقيق:  الفنون،  ا�صطالح�ت  ك�ص�ف  الته�نوي:   (1(
حتقيق:  العظيم،  القراآن  تف�صري  كثري:  وابن  �ض165  ج1،  1996م،  ط1،  بريوت، 
م�صطفى ال�صيد واآخرون، موؤ�ص�صة قرطبة، بريوت، ج1، �ض146 و165 والأ�صعري: 
الإب�نة، دار ابن زيدون، بريوت، ط1، �ض11 وابن اأبي العز: �رشح العقيدة الطح�وية، 
ن�صخة اليكرتونية، مكتبة امل�صطفى، �ض390 والكالب�ذي: التعرف، حتقيق: اأحمد 
اإحي�ء  والغزايل:  العلمية، بريوت، ط1، 1993م، �ض88  الكتب  دار  الدين،  �صم�ض 

علوم الدين، مطبعة كري�طه فوترا �صم�راغ، اأندوني�صي�، ج3، �ض340.
الق�هرة،  ال�ص�لكني، حتقيق: ر�صوان ج�مع، موؤ�ص�صة املخت�ر،  القيم: مدارج  ابن   (2(

ط1، 2001، مج1، �ض20.
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•اأداء. 	
عندم� تجتمع معً� ت�صكل الوجه المعبر عن اإرادة الم�صلم، اإنه� اأ�صبه 
م� تكون بقوانين اأخالقية، لكنه� »لي�صت ترفً� عقليً� واإنم� هي قواعد 
للعمل«)1)، م� ي�صفي على الندف�ع الإرادي في نف�ض الواقف، �صفة 
الدوام في انعك��ض فريد لخ�صو�صية الوقف الإ�صالمي، لهذا اعتبر »اأن 
منظومة فكرية هي التي تحقق مفهوم ال�صتدامة في الفعل الح�ص�ري 
للوقف وهي الحب�ض والت�صبيل والت�أبيد واللتزام ب�صروط الواقف«)2)، 
هذه المنظومة التي اأدت اإلى اأنه »لم يكن اأحد من اأ�صح�ب النبي ذو 

مقدرة اإل وقف«)3).
 عندم� تتك�تف اأ�ص�نيد الإيم�ن واليقين في قلب من يملك ال�صعة 
في الرزق، ف�نه كفيٌل ب�أن يبطل نوازعه الغريزية للت�صبث بم� يملك، 
فال ينتظر �صوؤاًل ممن في نف�صه �صرورة، ول يقدر على بلوغه�، ي�صف 
م�صطفي ال�صب�عي »اأغرب مظ�هرة في الت�ريخ«، عندم� ذهب الفقراء 
في  الأغني�ء  عن  تخلفهم  في  اآلمهم  عن  ليعربوا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�صول  اإلى 
مي�دين الخير والإح�ص�ن، لم يحت�صدوا للمط�لبة بحق م�أخوذ وكرامة 
املع�رف،  دار  الإ�صالمي،  الفكر  يف  الأخالقية  الفل�صفة  �صبحي:  حممود  اأحمد   (1(

الق�هرة، ط2، �ض31.
لالأوق�ف،  الع�مة  الأم�نة  من�صورات  �صمن  والعوملة«،  »الوقف  ع�رف:  ن�رش   (2(

الكويت، 2010م، �ض87.
)3) ابن قدامة: املغني، ج8، �ض87.
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م�صلوبة ، فذلك م� لم يقع لهم قط«)1)، ف�لإ�صالم يجعل رغبة المنفق 
اإ�صالميتين  المحت�ج في �صد ح�جته، خ�صي�صتين  في الإنف�ق، ورغبة 
اإن�ص�نيتين اأخالقيتين في اآن، لأن مق�صود ال�صرع اأن تتك�مل الرغبت�ن 
دونم� ت�ص�رب، ودونم� اإلح�ح على الواقف لكي ينفق، واأي�صً� دون 
الح�ح من الموقوف عليه ب�أنه في احتي�ج، هكذا ي�صون للغني كرامته، 
الخيري من جهة  التوجه  في  ق�صور  تعففه، وم� يحدث من  وللفقير 
الوعي  الم�صئولة عنه، لعل غي�ب  له م�صبب�ته  الوقف  لفعل  الم�صلمين 
في المجتمع�ت الإ�صالمية ب�لنظ�م الوقفي والغ�ية ال�صرعية منه، يحتل 

موقع ال�صدارة من هذه الم�صبب�ت.

الوجه الثاين:

ويتمثل في النزوع الإن�ص�ني الجتم�عي، الذي التفت اإليه الت�صريع 
نظ�مه  الإ�صالم  اأعلن  عندم�  الع�لم  �صمير  اليه  ينتبه  اأن  قبل  الإ�صالمي 
ظهر  التي  العربية  البيئة  في  هن�لك  تكون  اأن  »دون  للتك�فل  ال�ص�مل 
فيه� الإ�صالم عوامل ا�صطرته لإعالن هذا النظ�م ودون اأن ي�صدر ذلك 
عن حقٍد من فئٍة اأو رغبٍة في انتزاع الم�ل وال�صيطرة عليه انتق�مً� من 
الأثري�ء«)2)، كم� اأنه اإبداٌع اإ�صالمٌي خ�ل�ٌض حتى »اأ�صبح للوقف نظ�ٌم 

)1) م�صطفى ال�صب�عي: ا�صرتاكية الإ�صالم، الدار القومية للطب�عة، الق�هرة، �ض204.

)2) م�صطفى ال�صب�عي: ا�صرتاكية الإ�صالم، الدار القومية للطب�عة، الق�هرة، �ض136.
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متك�مٌل في اأرك�نه – نظريً� وعمليً� – من اأهم خ�ص�ئ�صه اأنه مو�صوٌل 
وب�صبب  الدني�،  الحي�ة  في  يعي�صونه  الذي  الن��ض«  »يوم  اإلى  ب�صبب 
ينتظرهم في الحي�ة الآخرة«، بهذه الخ��صية  الدين« الذي  اإلى »يوم 
يكت�صب الوقف »�صخ�صية متميزة عن ك�فة �صور العمل التطوعي التي 

عرفته� الح�ص�رات القديمة ال�ص�بقة على الإ�صالم«)1).
�صخ�صيته  الإ�صالمي  الوقف  على  اأ�صفت  التي  ف�لخ�صو�صية 
العلم  طي�ته� خ�صي�صة  بين  قد جمعت  اعتب�ريته،  وفر�صت  المتفردة 

اإلى اأخالقي�ت الإيم�ن، ف��صتط�عت:
اإحداث التوازن بين م�دية الإن�ص�ن وروح�نيته في ان�صج�م لم يتوفر 
فيم� عداه، ولم تتخل عن اأحدهم� لح�ص�ب الآخر، فلم تح�صره في 
عن��صره الم�دية التي ت�صل الأغني�ء ب�لمحت�جين، ولم تح�صره في اإط�ر 

اإيم�ني غيبي بعيد عن مجري�ت حي�تهم.
 ومعي�ر هذه الخ�صو�صية التي تت�صل بم�صروعيته في الدين، اأنه فعٌل 
ال�صم�ء، ولهذا ك�نت تجربته  ب�أمر  اإن�ص�نٌي مرتبٌط في كل خطوة منه 
مث�ًل يحتذى، ي�أخذ منه� الغرب نموذجً� للتطبيق في حي�تهم، غير اأن 
اأوروب� في خ�صم نه�صته� الحديثة – وهي اأول من اطلع على تجربة 
الم�صلمين الوقفية – لم ت�أخذ من تلك التجربة �صوى ج�نبه� الم�دي، 
واأغفلت اأ�صد م� يميزه� ويك�صبه� خ�صو�صيته�، وهو الج�نب الإيم�ني 

)1) اإبراهيم البيومي غ�من: الأوق�ف وال�صي��صة يف م�رش، �ض23.
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الى  الب�صر،  لخدمة  وي�صخره�  تع�لى  اهلل  مر�ص�ة  نحو  يوجهه�  الذي 
الدرجة التي يعتبرون فيه� العلم ب�لنف�ق - في ح�ص�رته الم�دية الحديثة 
والمع��صرة – وهو يتخلى عن الإيم�ن وال�صمو الروحي » قيمًة حقيقيًة 

مطلقًة«)1)، وهذا م� لم ت�صع اإليه تجربة الم�صلمين الوقفية.

اخل�صو�صية يف الدللة:

والب�حثين  العلم�ء  لالألف�ظ،  ال�صتق�قية  الدللت  تقود  م�  غ�لب�   
في  بم�صروعيته  الوقف  تفرد  ومثلم�  ال�صطالحية،  دللته�  اإلى 
اإلى  يوؤدي  علٍم  على  المبني  الإيم�ني  ب�لت�صديق  تنعقد  التي  الإ�صالم، 
اأداء الفعل، ف�ن كتب اللغة تذكر اأن »وقف« اأي: �صكن بعد الم�صي، 
»حب�صه�  بمعنى  ونحوه�  الدار  ووقف  بّينه،  اأي:  الحديث  ووقف 
في �صبيل اهلل، وا�صتق منه�« الموقوف »وهي العين المحرو�صة «)2)، 
ف�نتظمت الدللة اللغوية للوقف عند معنى »التحبي�ض«)3)، ولم تبعد 
دللت ال�صطالح عم� دلت عليه اللغة، اإذ الوقف في عرف الفقه�ء 

للفكر  الع�ملي  املعهد  الإ�صالمية،  العلوم  يف  املنهجية  ق�ص�ي�  ب��ص�:  فوؤاد  اأحمد   (1(
الإ�صالمي، الق�هرة، ط 1، 1996م، �ض71.

)2) اإبراهيم اأني�ض واآخرون، املعجم الو�صيط، دار اإحي�ء الرتاث العربي، بريوت، ط2، 
ج2، �ض1052-1051.

)3) اجلرج�ين: التعريف�ت، مكتبة لبن�ن، بريوت، ط1، 1985م، �ض 274 ، و
 Ana Maria Carballeira: Pauvrete et foundations Pieuses Dans la

Grande Nasride www.brill.nl p. 492.
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»حب�ض العين على ملك اهلل تع�لى فيزول ملك الواقف عنه«)1)، كم� 
اأنه »حب�ض الأ�صل وت�صبيل الثمرة« اأي »حب�ض الم�ل و�صرف من�فعه 
في �صبيل اهلل«)2)، ف�لتحبي�ض »اإنه�ء حق الم�لك، وحق كل من يوؤوؤل 
اإليه الملك«، والت�صبيل »جعل منفعته وا�صتعم�له والنتف�ع به فوت� في 

�صبيل اهلل لف�ئدة الذين حب�ض عليهم«)3).
هذان وجهان اأوليان لخ�صو�صية الدللة:

الر�صول  لفظة  على  العربي  الل�ص�ن  حر�ض  فيه  يتجلى   • الأول:	
تداوله�  وتم  عليه،  والدللة  المعنى  وانعق�د  »حب�صت«،  ملسو هيلع هللا ىلص 
في اجته�دات الفقه�ء ودرا�ص�تهم وا�صتعم�لت الن��ض، وانتقل 

من جيل لآخر، واتفق فقهي� على اللفظ دون �صواه.
اإلى  تن�صرف  : يكمن في دللة »الت�صبيل« والتي  •  والوجه الآخر	
بذله  الذي  الجهد  على  هذا  دل  الحب�ض،  من  المرجوة  التبعة 
الم�صلمون في العتزاز بلغتهم واألف�ظهم المعبرة عن نظمهم 
التي يتداو لونه�، كم� دل على اأثرهم في الآخرين، فالزال اأق�صى 
الطرف الغربي من الق�رة الأوربية يعبر في اأدبي�ته عم� يعتبرونه 
وجوده�  على  دللة  و»الأحب��ض«  »الحبو�ض«  بلفظ  وقفً� 

)1) الته�نوي: ك�ص�ف ا�صطالح�ت الفنون، �ض1802.
)2) �صيد �ص�بق: فقه ال�صنة، الفتح لالإعالم العربي، الق�هرة، ج3، �ض259.

)3) الري�صوين: الوقف يف الإ�صالم، الأم�نة الع�مة لالأوق�ف، الكويت، �ض7.
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وانت�ص�ره� اإب�ن الوجود الإ�صالمي في الأندل�ض، وعند الت�أ�صيل 
للفظة »الوقف »في اأبرز لغ�ت اأوروب�، ف�ن دللته ك�نت دائم� 
واحدة وهي »العط�ء لالآخر دون مق�بل«، ذلك مم� عرف به 
اللفظ في مع�جمه�، من اأن معن�ه يعود اإلى اأزم�ن قديمة حيث 
ك�ن يحفظ الم�ء في جلود الحيوان�ت ليعطى ليرتوي منه من 
يحت�جونه دون مق�بل«)1)، وعليه ف�ن اإ�صرار البع�ض – اأفراداً 
وموؤ�ص�ص�ٍت - من الم�صلمين على دمج النمط الإ�صالمي للوقف 
بع�ض  لدي  التي ظهرت  العط�ء  من  ال�ص�ذجة  ال�صور  تلك  مع 
الأمم قديمً�، فيه كثيٌر من الفتراء والم�صخ والت�صييع لأ�صول 

الفعل ونظ�مه ودللته في الإ�صالم.
وب�لرجوع اإلى كتب النجليزية ف�إن لفظ Endowment ا�صتقت من 
الفعل Endow واأرجعته الم�ص�در اإلى اأ�صله اللغوي Dowry الم�صتمد 
وقليال   Douaire القديمة  الفرن�صية  ومن  نورم�ن،  الأنجلو  طريقة  من 
وتعني  الو�صطى  الع�صور  في  ب�لالتينية  ات�صل  كم�   ، ي�صتعمل  ك�ن  م� 
فعلي  اإلى  اأخرى  م�ص�در  اأرجعته  فيم�  »العط�ء«)2)،  اأو  »المنح«، 
ومن  »الهدية«،  اإلى  وي�صيران  الفرن�صية  من   Douagiereو  Dowager

(1( Fernand Vandamme: Endowment in Aknowledge Management 

Perspecyive, Kuwait Awqaf Public Foundation, 2010, p 109.

(2( John Ayato: Dictionary of Word Origins, Arcade Publishing, New 

York, 2011, p 182
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يقدمه�  التي  »المنحة«  اأو  »الهبة«  اأو  »العطية«)1)،  اأي�ص�  دللتهم� 
اأو لموؤ�ص�صة لتكون له�  اآخر لتكون له دخال يعينه،  اإلى  �صخ�ض ثري 

م�صدر تمويل احتي�ج�ته�)2).
من  اأنح�ء  في  الوقف  للفظة  ال�صتق�قية  الدللت  اأظهرت  هكذا 
الزده�ر  فترة  الو�صطى  القرون  اإلى  اأغلبه�  في  تعود  والتي   ، اأوروب� 
وال�صطوة الح�ص�رية لالإ�صالم، اأظهرت الأثر الإ�صالمي فيه� ، لكن هذه 
الدللت ، لغة وا�صطالح� قد اأفرغت الألف�ظ المعبرة عن العط�ء من 
ُبعده� الإيم�ني، واأبقته� في نط�ق البعد الم�دي الذي يتداوله الع�مة 
من الن��ض، لأن نظ�م الوقف في الإ�صالم »نبع من فكرة اإيم�نية تمثلت 
»ت�صتهدف  تح�كيه  اأن  ح�ولت  التي  والنظم  الج�رية«،  ال�صدقة  في 
من�فع  عمومه�  في  وهي  الع�مة«)3)،  اأو  الخ��صة  والمنفعة  الم�صلحة 

حي�تية، ت�صتند اإلى غ�ي�ت دنيوية.
 والأمر على غير ذلك في الإ�صالم الذي »عّلم الموؤمنين كيفية الإنف�ق 
الذي ينتفعون به في الآخرة«، يقول الرازي »ك�ن ال�صلف اإذا اأحبوا 

(1( Eric Partridge: Origins, (London: Routedge,2002) 2002, p182.

(2) The World Book Dictionary, World Book, (Inc, Chicago, 2001) 

Volume 1, p 69.

لالأوق�ف،  الع�مة  الأم�نة  املجتمع،  تنمية  يف  الوقف  دور  الب�قي:  عبد  اإبراهيم   (3(
الكويت، ط2006م، �ض105.
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المذاهب  ومجتهدو  �صريعتن�  علم�ء  اتفق  لهذا  هلل«)1)،  جعلوه  �صيئ�؛ 
للوقف، على  الفرعية  الم�ص�ئل  اختلفوا في كثير من  الذين   ، الفقهية 
ال�صرعي عب�رة عن »قربة وط�عة هلل«)2)،  اأ�صل و�صعه  الوقف في  اأن 
مثلم� اأنه »�صدقٌة يتقرب به� اإلى اهلل �صبح�نه وتع�لى ب�لإنف�ق في اأوجه 
البر«)3)، وقيل اإنه »من التبرع�ت«)4)، حيث التبرع ل يخرج عن كونه 
غ�لبً�، وعلى  وال�صلة  البر  بق�صد  غير ط�لب عو�صً�،  ب�ل�صيء  التطوع 
الحي�ة  في  تمليٌك  ال�صدقة  بينم�  الوقف،  من  اأعم  التبرع  اعتبر  ذلك 
اأنه� قد  اأعم من الوقف، رغم  اأي�صً�  بغير عو�ض، وهي بهذا المفهوم 
تطلق على الوقف بدللة قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »كل معروف �صدقة«، والهبة 
اإليه،  للتقرب  �صيئً�  اإن�ص�ن  اإلى  دفع  »من  اأم�  عو�ض«)5)،  بال  »عطيٌة 

والمحبة له، فهو هدية«)6).
اأن »الهبة وال�صدقة والهدية   وقد جمع ابن قدامة هذه الألف�ظ في 
الحي�ة بغير عو�ض، وا�صم  والعطية مع�نيه� متق�ربة، وكله� تمليك في 

)1) الرازي: تف�صري الرازي، دار الفكر، بريوت، ط1، 19981م، ج8، �ض147-146.
)2) اإبراهيم البيومي غ�من: الأوق�ف وال�صي��صة يف م�رش، �ض53.

)3) حممد اأبو زهرة: الوقف، �ض92.
)4) املرجع نف�صه، �ض136.

)5) املو�صوعة الفقهية: وزارة الأوق�ف وال�صيءون الإ�صالمية، الكويت، ط2، 1983م، 
ح44، �ض109

)6) ابن قدامة: املغني، ج8، �ض239.
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العطية �ص�مل لجميعه�«)1)، وفي هذا التج�ه يقول الك��ص�ني عن الهبة 
اأن حكمه� »الإيج�ب من الواهب«، واأنه� »ت�صرف �صرعي، والت�صرف 
ال�صرعي وجوده م�صرع�«، ومعن�ه »م� دل عليه اللفظ« ويكون »من غير 
عو�ض«، واأنه� »بمعنى العطية«)2)، هذا م� اأدى اإلى �صيء من اللتب��ض 
عند التمييز بين مدلولت الألف�ظ المعبرة فقهيً� عن العط�ء في الإ�صالم، 

ى هذا اللتب��ض ظ�هرت�ن: خ��صة الوقف والهبة والهدية، وقوَّ
•كثرة الأحك�م الفقهية المت�صلة بجزئي�ت الوقف. 	

•و�صدة الختالف المذهبي فيه�. 	
مم� ي�صتلزم جهداً فقهيً� في كل ع�صر، غ�يته ح�صر الأحك�م الجزئية 
وت�صييق الختالف�ت المذهبية، ب�صبب �ص�آلة المح�صول الفقهي الذي 
الوقفية،  الأحك�م  فروع  في  الح��صلة  الختالف�ت  لتقليل  بذله  يتم 
ف�صال  الإ�صالم،  وعلم�ء  لفقه�ء  معتبرة«  »اإ�ص�فة  الجهد  هذا  واثب�ت 
عن كونه� ح�جة م��صة للمجتمع�ت الإ�صالمية المع��صرة في تطبيق�ته� 

للتك�فل الجتم�عي الإ�صالمي. 
اإن األفاظ الوقف والهبة والهدية تلتقي في اأنها:

•من ال�صدق�ت. 	

)1) املرجع نف�صه، ال�صفحة نف�صه�.
)2) الك��ص�ين: بدائع ال�صن�ئع، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1986، مج6، �ض115-

.116
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•وتكون بغير عو�ض. 	
•واأ�ص��صه� الإيج�ب. 	

•ويمكن اأن يو�صف كل منه� ب�أنه: عطية ومنحة وتبرع وتطوع  	
لأداء فعل الخير امتث�ل لمراد اهلل عز وجل، مثلم� تو�صف ب�أنه� 

ط�عة وقربة هلل تع�لى.
قريبهم  على  الأق�رب  لبع�ض  »المقررة  النفقة  عن  •وتختلف  	
في  الفقه�ء  اختلف  والتي  الق�در«،  الك�صوب  اأو  المو�صر 
»حدود القرابة الموجبة لالإنف�ق«)1)، وهي »واجبة ب�ل�صرع«، 
و»ترد اإلى العرف«، و»تكون من غير تحديد، ول تقدير، ول 

تقييد«)2).
مخ�صو�ٍض  م�ٍل  »تمليُك  هي  التي  الزك�ة  عن  •وتختلف  	
وفر�ض  الإ�صالم،  ركن  وهي  مخ�صو�صة،  ب�صرائط  لم�صتحقه 
عين على كل من توفرت فيه اأ�صراطه�، وفر�صيته� معلومة من 
الدين ب�ل�صرورة«)3)، وقد و�صفت بـ »ال�صدقة« فيم� رواه ابن 
م�جه في �صننه، عندم� بعث الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص مع�ذ اإلى اليمن فق�ل 

)1) حممد اأبو زهرة: الأحوال ال�صخ�صية، دار الفكر العربي، الق�هرة، �ض415.
ط1،  املن�صورة،  الوف�ء،  دار  حممد،  ال�صيد  ي�رشي  حتقيق:  الفقه،  ج�مع  الألب�ين:   (2(

2000م، ج6، �ض216.
مج22،  2004م،  تركي�،  احلقيقة،  مكتبة  الأربعة،  املذاهب  على  الفقه  اجلزيري:   (3(

�ض282.
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توؤخذ  اأموالهم،  في  عليهم �صدقة  افتر�ض  اهلل  اأن  »اأعلمهم  له 
في  »لي�ض  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  وفي  فقرائهم«)1)،  اإلى  فترد  اأغني�ئهم  من 
الم�ل حق �صوى الزك�ة«)2)، دللة على وجوبه� فر�صً�، والأمر 

الإلهي فيه� �صريح.
وكذلك  الجه�د«،  في  ب�لنفقة  »الأوامر  عن  •وتختلف  	
رمق  »�صد  واأي�ص�  والج�ر«،  الرحم  وحق  ال�صي�فة«،  »حق 

الم�صطر«)3).
•وتختلف عن القر�ض والذي �صمي »الم�ل الذي تعطيه لغيرك  	

ثم تتق��ص�ه منه قر�ص� لأنه قطعة من م�لك«)4).
•وتختلف عن الو�صية لأنه� »تبرع مح�ض، يجريه الإن�ص�ن في  	
عن  وتختلف  ي�صرح،  لم  اأو  الو�صية  بلفظ  �صرح  �صواء  م�له، 
اأن التمليك فيه� ل يتحقق ول تظهر ف�ئدته وجدواه  الوقف، 

اإل بعد الموت«)5).
جميع  »بذل  وهو  »الإح�ص�ن«،  ب�ب  في  تقع  جميع�  •لكنه�  	
)1) ابن م�جة: �صنن ابن م�جة، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الب�قي، دار اإحي�ء الكتب العربية، 

ج2، كت�ب الزك�ة، حديث رقم1783.
)2) املرجع نف�صه، ج2، حديث رقم 1789.

)3) املقبلي: املن�ر يف املخت�ر، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، بريوت، ط1، 1998م، مج1، �ض281.
)4) اجلزيري: الفقه على املذاهب الأربعة، مج3، �ض275.

)5) حممد بن عبد العزيز: الوقف يف الفكر الإ�صالمي، ج1، ط1996م، �ض65.
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المن�فع من اأي نوع ك�ن، لأي مخلوق يكون، اأي اأنه� فعل م� 
ينبغي من الخير«)1).

في  الخلط  الألف�ظ،  هذه  بين  الدللت  ا�صطراب  اإلى  اأدى  وم� 
هو  وم�  ا�صم،  هو  م�  بين  وال�صطالحية،  اللغوية  ا�صتعم�لته�  عرف 

�صفة، لأن:
- األفاظ: الوقف والهدية والهبة والنفقة والزك�ة والقر�ض والو�صية، 

دالة على اأ�صم�ء يعبر كل منه� عن �صورة بعينه� من �صور العط�ء. 
واألفاظ: ال�صدقة والعطية والمنحة والتبرع والإح�ص�ن والط�عة   -
العط�ء  �صور  على  تنطبق  �صف�ت،  على  دالة  والتطوع،  والقربة 

جميع�.

لكن التمايز الذي يعطي الوقف خ�صو�صيته يف الدللة؛ اأنه:

ب�لإيج�ب،  اإل  ينعقد  ل  اأخالقي،  اأ�ص��صه  موؤ�ص�صٌي،  •نظ�ٌم  	
اإرادة  على  يدل  م�  هو  الوقف  �صيغة  في  »الإيج�ب  لأن 

الواقف«)2).

)1) اجلرج�ين: التعريف�ت، �ض11.
)2) املو�صوعة الفقهية، ح44، �ض113.
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•وله اعتب�ريٌة ا�صتمده� من م�صروعيته في الدين قبل اأن يوؤيده�  	
الواقع الجتم�عي والفقهي والق�نوني. 

•ويتفرد بتحبي�ض اأ�صل العط�ء، ويعبر عن �صفته وفعله من لفظِه  	
الدال عليه

•وينزع عن المنفق ملكيته؛ لغ�ية محددة هي الإ�صالح 	
•ويمتد ثوابه واأجره اإلى م� بعد موت الواقف. 	

بين  الفقهي  الخالف  ي�صوبه�  للوقف  المميزة  الخ�ص�ئ�ض  هذه 
الوقف  نظ�م  »اإن  الكبي�صي  يقول  الجزئية،  اأحك�مه  في  المذاهب 
م�ص�ئله  اأكثر  في  الفقه�ء  بين  خالف�  لقى  قد  الإ�صالمية  ال�صريعة  في 
ومراحله، ابتداء من م�صروعيته اإلى اآخر جزئية من جزئي�ته«)1)، وكثيراً 
م� ي�صتغرقن� الختالف في تف��صيل هذه الجزئي�ت، وهي في اأ�صله� 
تو�صعة ورحمة ، اإلى الوقوف عند جزئية منه�، والميل اإليه�، والدف�ع 
وظهور  فكرية،  نزاع�ت  اإلى  اأدي  وربم�  عداه�،  م�  ورف�ض  عنه�، 
جم�ع�ت وفرق، يكون �صببه� ، فكرة فقهية جزئية مم� يقع في نط�ق 

الجته�د المطلوب في ق�ص�ي� الدين.
الوقف،  اأعم�ل  في  ال�صي��صي  الأثر  لتوغل  وا�صعً�  ب�بً�  ك�ن  ولعله 
الإيم�ني  النزوع  من  والحد  بل  الواقفين،  بع�ض  اإرادات  اإف�ص�د  وفي 
)1) حممد الكبي�صي: الوقف يف ال�رشيعة الإ�صالمية، مطبعة الإر�ص�د، بغداد، ط1997م، 

�ض3.

   1.indd   140 7/27/17   6:15:07 PM



141منالإرادةاإىلالإ�صالح

اإلى فعله، ومجتمع�تن� الإ�صالمية في اأ�صد الح�جة اإلى نم�ئه واطراده، 
وارتق�ء الدور الوقفي، لتطوير قدراتن�، وتفعيل مرادات ال�صرع فين�، 
لأنه وكم� يقول ابن ع��صور »ان حفظ المجموع يتوقف على حفظ 
الجزئي�ت  وح�صر  ت�أ�صيل  اأهمية  اإلى  ينبهن�  القول  هذا  جزئي�ته«)1)، 
والتقريب  ب�لوقف،  المت�صلة  الفرعي�ت  في  �ص�عت  والتي  واأحك�مه� 
بينه� بدللة يقره� ال�صرع، ول تتن�زعه� اأهواء اأن�ص�ر المذاهب الفقهية 

المختلفة.
*  *  *

الط�هر  حممد  حتقيق:  الإ�صالمية،  ال�رشيعة  مق��صد  ع��صور،  بن  الط�هر  حممد   (1(
املي�ص�وي، دار النف�ئ�ض، الأردن، ط2، 2001م، �ض455.
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خ�صو�صية الوحدة والتطابق بني الباعث والغاية:

يتكامل  والذي  الإ�صالمي،  الوقف  يميز  ما  اأقوى  المعيار  هذا  في  يتجلى 
في:

فقهيً�  ويعد  ب�لفعل،  للقي�م  نيته  عن  به  يعبر  الذي  الواقف  لفظ   -
المميز الجوهري لركن ال�صيغة في الوقف

- والنية ذاته�؛ الدالة على م�صيئة واإرادة الواقف لأن يوقف
- والإخال�ض فيه�

اأما ما يت�صل بلفظ الواقف:

هي:  �صريحة  ثالثة  قدامه،  ابن  بينه�  كم�  �صتة  الوقف  األف�ظ  ف�ن 
وثبت  الوقف،  قيلت واحدة �صح  متى  و�صبلت،  وقفت، وحب�صت، 
ال�ص�رع،  عرف  ذلك  اإلي  وان�صم  الن��ض،  بين  ال�صتعم�ل  عرف  له� 
عرف  له�  يثبت  ولم   ، واأبدت  وحرمت،  ت�صدقت،  هي:  والكن�ية 
ان�صم  اإذا  الوقف  الوقف بمجرده� ، وي�صح  ال�صتعم�ل، فال يح�صل 
اإليه� لفظة اأخرى مثل: �صدقة موقوفة اأو محب�صة اأو م�صبلة اأو محرمة 
ول  تب�ع  ل  �صدقة  فيق�ل:  األوقف،  ب�صف�ت  تو�صف  اأو  موؤبدة،  اأو 
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فقد  نوى)1)،  م�  على  فيكون  الواقف،  ينوي  اأو  تورث،  ول  توهب 
اأولى الفقه اأهمية ق�صوى لعب�رة الواقف لأن »العب�رات ل تق�صر عن 
اأن يكون لكل مق�صود  بعد  اإل  الق�صور  انتف�ء  يتحقق  المق��صد، ول 
الفعل  الدالة على  العب�رة  األف�ظ  اأن  اأي  عب�رة هو مخ�صو�ض به�«)2)، 
تكون م�ص�وية لتم�م المق�صود منه�، اأو هكذا يجب اأن تكون، وكم� 
اأو كم�  الواقف �صحة عب�رته«)3)،  ال�ص�فعية قولهم »�صرط  ُيروي عن 
قيل عن الوقف ب�أنه »ي�صير وقف� بمجرد القول«)4)، وان ذهب جمهور 
اأمرين: الفعل الدال عليه، والقول  اأن الوقف ي�صح ب�أحد  اإلى  الفقه�ء 
�صريحً� اأو كن�ية)5)، والفعل في ح�ل الوقف معبٌر عن اإرادة الواقف، 
حيث يمكن اأن ينعقد الوقف ب�لنية وتع�قب الفعل عليه�، لكن جوهر 
كل منهم� – القول والفعل – ل ينعقد اإل بنية الت�أبيد، حيث »اإذا وقف 
رجل اأر�ص� له على وجوه �صم�ه�، وعلى اأنه ب�لخي�ر في اإبط�ل اأ�صل 
الوقف م� بدا له، يكون وقفه ب�طال«)6)، لأن كم�ل الق�صد في الوقف 

)1) ابن قدامة: املغني، ج8، �ض189.
)2) ال�رشخ�صي: اأ�صول الفقه، ج1، �ض12.

)3) علي جمعة: من جمموع الفت�وى املن�صورة على موقع الإفت�ء الر�صمي لدار الإفت�ء 
امل�رشية، رقم 496، بت�ريخ 2006/4/11م.

)4) اإبراهيم الطرابل�صي: الإ�صع�ف، مطبعة هندية، م�رش، ط2، 1902م، �ض4.
)5) �صيد �ص�بق: فقه ال�صنة، ج3، �ض262 وحممد عبد الرزاق الطبطب�ئي: العدد5 من جملة 

اأوق�ف، ال�صنة الث�لثة، 2003م، الأم�نة الع�مة لالأوق�ف، الكويت، �ض123.
)6) هالل الب�رشي: اأحك�م الوقف، مطبعة جمل�ض دار املع�رف العثم�نية، حيدر اأب�د، 

1355هـ، �ض184.
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يقت�صي:
- الت�صريح.

- وت�صمية الموقوف عليهم.
- ونية الت�أبيد.

»منع  هو  الفقه�ء  عند  الوقف  ل�صور  ج�مع  تعريف  اأ�صدق  ف�ن 
الت�صرف في رقبة العين التي يمكن النتف�ع به� مع بق�ء عينه� وجعل 
المنفعة لجهة من جه�ت الخير ابتداء وانته�ء »)1)، حيث اإن مق�صود 
ال�ص�رع من الوقف في هذه الخ�صي�صة اإنم� يتوخى الجم�عية في الأثر، 
لأن ال�صرط الأول لتحقق �صفة الح�ص�رية في الفعل »اأن يتج�وز الفرد 
– لن تكون  – المق�صد والغ�ية  الفردانية  الأفع�ل  الجم�عة، لأن  اإلى 
 – فعله  – اأو  الواقف  لفظ  ف�ن  الأحوال  فعاًل ح�ص�ري�«)2)، وفي كل 

والذي به ينعقد الوقف هو الدال على ق�صد الواقف.
ب�لمق��صــد  العبــرة  »اأن  الإ�صـالمي  الفقــه  فــي  ف�لمقــرر 
من  والمع�ني  والمق��صد  والمب�ني«)3)،  ب�لألفـ�ظ  ل  والمعـ�نــي، 
اأعي�ن  تعني �صحة  ل  الواقف وحده، و�صحته�  ال�صخ�ض  اخت�ص��ض 
– هو م� ج�ز  الفقه�ء  – رغم اختالف  م� ي�صح تحبي�صه  اإذ  الوقف، 

)1) حممد اأبو زهرة: الوقف، �ض7.
)2) ن�رش ع�رف: �صمن درا�ص�ت »الوقف والعوملة«، �ض85.

)3) حممد اأبو زهرة: الوقف، �ض8.
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بيعه وج�ز النتف�ع به مع بق�ء عينه اأ�صال بق�ء مت�صال، هذا ينطبق على: 
والأث�ث،  وال�صالح  والحيوان�ت  والأ�صج�ر  والعق�رات  الأرا�صي 
اأم� م� ل يمكن النتف�ع به مع بق�ء عينه، ف�نه ل يعدو  واأ�صب�ه ذلك، 
اأن يكون من ال�صدق�ت التي ل تجري عليه� اأحك�م الوقف)1)، وهذا 
حري ب�أن يدفع الفقه الوقفي المع��صر اإلى الجته�د في ا�صتنب�ط الحكم 
العلمية المع��صرة  الفقهي لعتب�ر غير م� ذكر وك�ن نت�جً� للح�ص�رة 
الوقف  عليه  يجوز  مم�  الح�صر،  فوق  واأدوات وهي  من مخترع�ت 

وي�صح، لأنه مم� ينتفع به مع بق�ء عينه.
العلم  لأن  علم،  على  تبنى  نيته،  على  تعبر  التي  الواقف  واإرادة 
»ال�صريعة  اإن  حيث  له�،  والمحرك  الحقيقية،  لالإرادة  المكون  هو 
اإن  بل  الواقف«)2)،  معرفة  ينق�صه  عمل  لأي  وزن�  تقيم  ل  الإ�صالمية 
ا�صتقاللية الوقف بو�صفه� �صمة اأخالقية وق�نونية تعتمد على »مفهوم 
الواقف  لفظ  اإلى  النظر  يتم  ل  هكذا  للواقف«)3)،  المنفردة  الإرادة 
ب�عتب�ر م�دته من الألف�ظ المعبرة عن النية وح�صب، واإنم� يجب النظر 
اأي�ص� اإلى م� تحمله تلك الألف�ظ من روح تواقة الى الفعل، وم�ص�عر 

)1) الري�صوين: الوقف يف الإ�صالم، �ض9.
امل�صطفى،  مكتبة  اليكرتونية،  ن�صخة  القراآن،  يف  الأخالق  د�صتور  دراز:  حممد   (2(

�ض.133
)3) مليحة رزق: التطور املوؤ�ص�صي لقط�ع الأوق�ف، الأم�نة الع�مة لالأوق�ف، الكويت، 

ط1، 2006م، �ض9.
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ايم�نية نقية تعبر عن اإرادة الواقف.
اأم� اإذا تم الوقف بفعل، و�صح الفعل قرينة دالة على الوقف، حمل 
الفعل الدللت نف�صه�، وهذا م� يجعل �صيغة الوقف تحتل عند الفقه�ء 
مرتبة الركن الأول من اأرك�ن الوقف، ول ي�صح اعتب�ره� �صرطً�، لأن 

اللفظ دال على النية، والنية مقوٌم اأ�صلٌي في ال�صيغة.
 واعتب�ر ال�صيغة ركنً� اأي »م� يتم به ال�صيء وهو داخل فيه«)1)، ي�صع 
العمل  من  جزءا  بذلك  فتكون  ال�صيغة،  من  ال�صحيح  مو�صعه�  النية 
وي�ص�حبه  للفعل  يحفز  واإنم�  به،  يلحق  ول  ي�صبقه،  ل  للفرد  الوقفي 
حتى تم�مه، ولعل ذلك م� ا�صتقر في يقين اأبي حنيفة ليعتبر ال�صيغة هي 
الركن الوحيد المطلوب �صرع� ل�صحة الوقف، خالف� لجمهرة الفقه�ء 
الذين عدوه� اأرك�ن� اأربعة هي: ال�صيغة، والواقف، والموقوف عليه، 

والموقوف )2).
وتدخل الإرادة في ركنين رئي�صين منهم�: ال�صيغة والواقف، ويحكم 
اأ�صب�ب العمل، فكل �صيء يقوم في  ب�أن »الإرادة تحكم  ابن عبد ربه 
اإرادًة، ثم عماًل«)3)، لأن  العقل ويمثل في الوهم ذكراً، ثم فكراً، ثم 

)1) اجلرج�ين: التعريف�ت، �ض10 ويعقوب بن عبد الوه�ب: القواعد الفقهية، مكتبة 
الر�صيد، الري��ض، ط1، 1998م، �ض112.

)2) املو�صوعة الفقهية: ج44، �ض112.
)3) ابن عبد ربه: العقد الفريد، �ض76.
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ت�صورات  عن  الغ�لب  في  »ن��صئة  تكون  التي  الواقف  عند  الإرادات 
�ص�بقة، هي اأ�صب�ب ق�صده للفعل، لكن الإن�ص�ن ع�جز عن معرفة مب�دئه� 
خلدون،  ابن  ق�ل  م�  هذا  ب�أ�صب�به�«)1)،  علمً�  يحيط  واإنم�  وغ�ي�ته�، 
الواقف ل�صبب  اإل بت�صور  اأن الإرادة في ح�ل الوقف ل تكتمل  غير 
الفعل وغ�يته مع�، اإذ ي�صكالن مع� وجه�ن لعملٍة واحدة، ول تتحقق 
الخ�صو�صية فيه اإل اأن يكون نت�ج ت�صور تم ت�أ�صي�صه على وعي الواقف 
ب�لب�عث الذي كون اإرادته، ومكنته من الفعل لأجل غ�ية ترتبط اأ�صد 

الرتب�ط بهذا الب�عث. 

واأما ما يت�صل بالنية:

ف�ن البحث في نية الواقف ل يعني الت�صدي لم�ص�ألة النية من منظور 
ميت�فيزيقي غيبي، واإنم� من منظور اأخالقي عملي، لأن ذلك من �صميم 
الق�صد  حقيقته�  لأن  مو�صع،  كل  في  القلب  »محله�  ف�لنية  الدين، 
مطلق�«)2)، والق�صد »من ب�ب الإرادة والعمل«)3)، وكم� اأو�صحن� في 
اإرادة الإن�ص�ن  المبحث الأول، ف�إن تت�بع المراحل التي تت�صكل فيه� 
النف�صي،  والق�صد  القلبي،  النزوع  تت�صمن  تع�لى،  هلل  يوقف  اأن  في 
)1) ابن خلدون: املقدمة، حتقيق: حجر ع��صي، دار ومكتبة الهالل، بريوت، ط1986م، 

�ض290.
)2) ال�صيوطي: الأ�صب�ه والنظ�ئر، �ض30.

مكتبة  اليكرتونية،  ن�صخة  املوقف،  فقه  يف  مقولت  العودة:  فهد  بن  �صلم�ن   (3(
امل�صطفى، �ض34.
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والم�صيئة المريدة للوقف.
وتق�ربت كثيراً دللت اللغة وال�صطالح ب�ص�أن تلك النية، فعندم� 
يق�ل: نوى الأمر اأي: ق�صد وعزم عليه، وجد في طلبه)1)، وهي بهذا 
اإلى العمل، يقول �ص�حب ج�مع العلوم »النية في  تعني توجه النف�ض 
اللغة نوع من الق�صد والإرادة«، ثم يتن�ق�ض حين يقول »النية تفترق 
عن الإرادة والق�صد، ويرى اأنه قد عبر عنه� في القراآن كثيرا ب�لإرادة، 
»ح�ل  ح�لين  بين  الجنيد  يفرق  لهذا  »البتغ�ء«)2)،  بلفظ  عنه�  وعبر 
دللت  اأكثر  واتجهت  والعمل«)3)،  الفعل  وح�ل  والنية،  العتق�د 
اللغة اإلى التعبير عن النية من ج�نبه� النف�صي الوجداني، وا�صتخدمت 
لذلك مرادف�ت عدة، فقيل »العزم في اللغة هو: الق�صد الموؤكد، ومنه 
العب�د  اأعزم ك�ن ح�لف�، لأن  الق�ئل:  ق�ل  اإذا  يمين�، حتى  العزم  جعل 
النية،  على  الدال  الق�صد  وعن  ب�ليمين«)4)،  ق�صدهم  يوؤكدون  اإنم� 
اعتبر »اإتي�ن ال�صيء«، واعتبر »العتزام والتوجه نحو ال�صيء«)5)، ربم� 
لذلك قيل: »اإن عدم العزم لي�ض ب�صيء «)6)، ولم ت�صتقر دللت اللغة 

)1) اإبراهيم اأني�ض واآخرون: املعجم الو�صيط، ج2، �ض966-965.
ب�ج�ض،  واإبراهيم  الأرن�وؤوط  �صعيب  العلوم واحلكم، حتقيق:  ابن رجب: ج�مع   (2(

ط8، 1999م، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، بريوت، ج1، �ض67-65.
)3) اجلنيد: ر�ص�ئل اجلنيد، ن�صخة اليكرتونية، مكتبة امل�صطفى، �ض52.

)4) ال�رشخ�صي: اأ�صول الفقه، مج1، �ض117.
)5) ابن منظور: ل�ص�ن العرب، مج2، �ض7.
)6) ال�رشخ�صي: اأ�صول الفقه، مج1، �ض37.
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في اإي�ص�ح مق�صود النية لغة، ف�أمدتن� بمرادف�ت عدة، مثل:
واإتي�ن  والبتغ�ء،  والإرادة،  الطلب،  في  والجد  والعزم،  الق�صد، 

ال�صيء، والتوجه نحو ال�صيء.
ولعل م� ق�صدته اللغة اأن تمثل هذه الدللت درجًة قويًة من الترابط 
الف�عل،  نف�ض  النية في  تتولد  به  الذي  والنف�صي والعقلي،  القلبي  بين 
مراحل  تمثل  وهي  فعله،  في  تنعقد  اأو  ل�ص�نه،  على  تنعقد  اأن  اإلى 
تبع�  وزمنه�  وت�صل�صله�  وقوعه�  ترتيب  في  وتختلف  النية،  تقطعه� 
لح�لة الواقف، لذا عندم� يرتب ابن القيم الدرج�ت التي يرتقيه� من 
اإلى �صدق الإرادة،  اأنتبه واأب�صر، اأخذه ذلك  اأنه »اإذا  اأراد العمل هلل، 
والنزع�ت  العالئق  من  التجرد  ثم  واليقين،  والعلم  النية،  اإجم�ع  ثم 
اهلل  ب�لتوكل على  الق�صد �ص�ر عزم�، مقرون�  ا�صتحكم  ف�إذا  الح�صية، 
، ف�أدى المطلوب »)1)، ورغم م� يكت�صي عب�رته من م�صحة �صوفية، 
لكنه� تن�صم اإلى م� �صبق ذكره في عدم الح�صم عند بي�ن دللة النية من 

جهة اللغة: 
هل تنح�صر في الج�نب القلبي المعبر عنه�، اأم النف�صي، اأم العقلي، 
اأم ال�صلوكي؟ اأم اأنه� تدل على تك�مل قوي بين هذه الجوانب جميعً�، 

وب�صكل متوازن.

)1) ابن القيم: مدارج ال�ص�لكني، ج1، �ض123 وم� بعده�.
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لأنن� اذا عبرن� ج�صر اللغة اإلى واقع ال�صطالح، ف�ن دللت اللفظ 
تعتمد الربط بين النية والقلب، يقول الغزالي اإنه� »انبع�ث من القلب 
اأن  اعتق�ده  اأو دفع م�صرة، وفي  يراه موافق� من جلب منفعة  نحو م� 
ابتغ�ء  الفعل  نحو  المتوجهة  ب�لإرادة  النبع�ث  هذا  خ�ص�ض  ال�صرع 
الموؤدي  الب�عث  مع  الفعل  من  الغ�ية  ف�لتقت  تع�لى«)1)،  اهلل  مر�ص�ة 
اإليه، هذا م� تعبر عنه اأفع�ل الط�ع�ت في الإ�صالم - ومنه� الوقف - 
والإرادة  »النية  اأن  يرى  كم�  غ�يًة،  والدافع  دافعً�،  الغ�ية  ت�صبح  حين 
والق�صد عب�رات متواردة على معنى واحد، وهو ح�لة و�صفه للقلب 
يكتنفه� اأمران: علم وعمل، العلم يقدمه لأنه اأ�صله و�صرطه، والعمل 
يتبعه لأنه ثمرته وفرعه«، ويرتب مجموع نية الم�صلم في اأن يوقف، 

فيم� يلي:
•انبع�ث القلب اإلى م� يراه موافق� لل�صرع 	

•ونزوع النف�ض اإليه 	
•والقدرة  	
•والب�عث 	

•واعتق�د يقوي الب�عث 	
والغزالي وهو يحدد عن��صره�، يوؤكد على اأنه� »الميل اإلى م� هو 

)1) الغزايل: الحي�ء، ج4، �ض354.
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موافق للغر�ض«)1)، والغر�ض وهو المعبر عن الغ�ية من الفعل، هو م� 
اأراده ال�صرع من الفعل، ف�تفق مفكرو وفقه�ء الإ�صالم على عقد النية 
به الأحك�م  الق�صد تعلقت  به  اإذا تعلق  ال�صرع، لأن »العمل  بموافقة 
ولهذا  منه�«)2)،  �صيء  به  يتعلق  لم  الق�صد  عن  عري  واإذا  التكليفية، 

اأجمعوا على »اأنه ل ثواب ول عق�ب اإل ب�لنية«)3).
الفعل  في  ال�صرعي  المق�صد  ليقرَّ  ال�صريف  النبوي  الأثر  ورد  وقد 
الوقفي وم� عداه من اأفع�ل الط�ع�ت، في الحديث الذي روته كتب 
ب�لني�ت،  الأعم�ل  »اإنم�  العلم�ء  بين  �صحته  علي  واُتفق  ال�صح�ح، 
وبه  الخط�ب،  بن  نوى«، وهو مم� رواه عمر  م�  اأمريء  لكل  واإنم� 
�صدر البخ�ري كت�به ال�صحيح، واأق�مه مق�م الخطبة له، اإ�ص�رة اإلى اأن 
ول  الدني�  في  له  ثمرة  ل  ب�طل،  فهو  اهلل،  وجه  به  يراد  ل  عمل  كل 
في الآخرة«)4)، وعندم� يرى ال�ص�فعي اأن النية »وحديثه�« يدخل في 
الثواب  ح�صول  توقف  بمعنى  الوقف،  منه�  يذكر  ف�إنه  ب�ب�،  �صبعين 
على ق�صد التقرب به� الى اهلل تع�لى، وكذلك ن�صر العلم تعليم� واإفت�ء 

)1) الغزايل: الحي�ء، ج4، �ض354.
)2) ال�ص�طيء: املوافق�ت، مج3، �ض9.

)3) ابن جنيم: الأ�صب�ه والنظ�ئر، حتقيق: حممد مطيع احل�فظ، دار الفكر، ط1، 1983م، 
�ض14.

)4) ابن رجب: ج�مع العلوم واحلكم، ج1، �ض59.
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وت�صنيف�، كم� يدخل عنه فيه� العقود، ومنه� عقد الوقف«)1)، ويروي 
خم�صة  الفقه  »دع�ئم  اإن  بمق��صده�  الأمور  ق�عدة  في  ال�صيوطي 
ب�لني�ت«،  الأعم�ل  »اإنم�  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  بمق��صده�،  الأمور  اأن  اآخره�: 
الموؤمن خير  »نية  له«، وحديث  نية  لمن ل  اأن�ض »ل عمل  وحديث 
من عمله« من معجم الطبراني، وحديث اأبي هريرة وج�بر بن عبد اهلل 
»يبعث الن��ض على ني�تهم«)2)، م� اعتبره يمثل »اأحد القواعد الثالث 
التي ترد اإليه جميع الأحك�م«)3)، لهذا »تم الت�صديد على وجود النية 
في الإ�صالم عند اأداء �ص�ئر العب�دات وال�صع�ئر، درجة اعتب�ره خ�ليً� من 
قيمته واأثره اإذا خال من نيٍة �صحيحٍة وموؤثرة«)4)، ولعل �صر هذا الت�صديد 

مرجعه في الدين اإلى اأمور اأربعة:
الأول: اأن النية تدوم اإلى اآخر العمل)5)

الثاني: والط�عة الواحدة يمكن اأن ينتوى به� خيرات كثيرة، ويكون 
لكل نية ثواب )6).

)1) ال�صيوطي: الأ�صب�ه والنظ�ئر، �ض10.
)2) ال�صيوطي: الأ�صب�ه والنظ�ئر، �ض8.

)3) املرجع نف�صه، �ض9.
(4) Mark J Sedgwick: Sufism the Essentials) The American University 

in Cairo, press, 2000) p.9.

)5) الغزايل: الإحي�ء، ج4، �ض355.
)6) املرجع نف�صه، ج4، �ض359.
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الأجر  في  نف�صه  ك�لع�مل  يعد  النية  بمجرد  المكلف  اأن  الثالث: 
والوزر)1).

الرابع: اأن العتق�د بموجب النية يتقدم ال�صلوك ول يتبعه )2).
هكذا يتجلى مظهر الخ�صو�صية الأكبر - في النية - في الربط بين 
والن�فذ  المت�صل  الخيط  ي�صبه  فيم�  الإيم�ني،  ومعتقده  الواقف  اإرادة 
الذي ل ينقطع بدءاً من اللحظة الأولى لنية الوقف وحتى اإنف�ذ للوقف 
اأداًء، م� يعبر عن حقيقة التوافق والتط�بق الت�م والوحدة - لدى الواقف 

- بين دافعه وغ�يته من الوقف.

واأما ما يت�صل بالإخال�ص يف النية:

ف�ن النية لم ت�صكل مكونً� اأ�ص��صيً� لأول اأرك�ن الوقف اإل ب�صم�ن 
�صفوه� من متعلق�ت الدني� ورغب�ت الح�ض، م� يعني اإخال�ض الواقف 
اإليه،  النية هلل عز وجل وح�صن الق�صد  اإذ الإخال�ض »اإفراد  في فعله، 
كله�  لي�صت  اإذن  الواقف  نية  الأ�صي�ء«)3)،  موارد  عند  العقل  بح�صور 
الجهد  فيه�  الوجدانية  اإلى  ي�ص�ف  واإنم�  وح�صب،  وجدانية  عملية 
اإتم�م  الوقف من مبتداه وحتى  الواقف في فعل  يع�ي�صه  الذي  العقلي 

الفعل.
)1) ال�ص�طيء: املوافق�ت، مج2، �ض294.

)2) اأحمد حممود �صبحي: الفل�صفة الأخالقية، �ض29.
)3) اجلنيد: ر�ص�ئل اجلنيد، �ض54.
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 وقيل في الإخال�ض اأنه »م� اأريد به اهلل من اأي عمل ك�ن«)1)، اأو 
م� عبر عنه الغزالي ب�أنه »تجريد ق�صد التقرب اإلى اهلل تع�لى عن جميع 
يكون هلل  اأن  العمل  في  الإخال�ض  ولم� ك�ن مطلوب  ال�صوائب«)2)، 
المطروحة  الحجج  كل  من  يحتفظ  لم  القراآن  اأن  اعتبر  فقد  وحده، 
كهدف  المطيعة  الإرادة  على  فر�صه�  واحدة  بنقطة  اإل  العقل  اأم�م 
وحيد و�صحيح وكمبداأ وحيد يجب اأن ت�صتلهمه في ت�صرفه� »اعمل 
وغ�يتك اهلل وحده«)3)، ت�صديقً� لقول المولى عز وجل »اإنم� يتقبل اهلل 
من المتقين«، م� جعل ابن اأبي الدني� يقول »كونوا لقبول العمل اأ�صد 
هم� منكم ب�لعمل«)4)، وهذه خ�صي�صة اإ�صالمية موؤداه� اأن ل نية بحق 
اإل ب�إخال�ض، حيث تبقى هن�ك م�ص�حة م�، ت�صغل الواقف ويتعلق به�، 
لوحدة  �صورة  اأتم  تتجلى  وفيه�  تع�لى،  اهلل  من  وقفه  بقبول  وتت�صل 

الغ�ية من الوقف مع الدافع الموؤدي اإليه.
ومق�صود  ركنه«)5)،  »�صدور  على  بداية  يتوقف  الوقف  وانعق�د   
الركن هو لفظ الوقف اأو م� يوؤدي اإليه، والنية هي مكونه� الأهم، بل 
يعتبر البع�ض اأن الإخال�ض هو م� يهب العمل الحي�ة حيث »تمنح النية 

)1) الكالب�ذي: التعرف، �ض117.
)2) الغزايل: الحي�ء، ج4، �ض367.

)3) حممد دراز: د�صتور الأخالق يف القراآن، �ض188.
)4) ابن اأبي الدني�: الإخال�ض والنية، �ض39.

)5) اإبراهيم الطرابل�صي: الإ�صع�ف، �ض10.
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النف�صية العمل حق الحي�ة وتجعله �صحيح�، بينم� ت�صفي النية الح�صنة 
العمل  قيمة  يخت�صر  وهذا  الذاتية«)1)،  قيمته  العمل  على  الأخالقية 
الوقفي في اأخالقي�ت ف�عله، ويختزل اأخالقية الواقف في ح�صن نيته، 
ويجعل ح�صن نيته في درجة الإخال�ض، وهذا اأي�ص� مم� يهب العمل 

الوقفي في الإ�صالم وحدة الب�عث والغ�ية.
تتجلى   - الإرادة  �صروط  من  �صرط  وهي   – الإخال�ض  ففي 
خ�صو�صية النية، على غير م� يرى بع�ض الفقه�ء المت�أخرين من ال�ص�فعية 
اأن »الإخال�ض اأمر زائد على النية«)2)، اإذ اعتب�ر الإخال�ض اأمراً زائداً 
اأعم�له على  النية يفرغه� من جوهره�، لأن هن�ك من الن��ض من  على 
مت�بعة الأمر، لكنه� لغير اهلل، كط�عة المرائين حيث »اأعم�لهم ظ�هره� 
اأعم�ل �ص�لحة م�أمور به�، لكنه� غير �ص�لحة، فال تقبل«)3)، ف�لمرائي 
يقوم بفعله وفق ق�عدة »اإرادة الن��ض بط�عة اهلل عز وجل«)4)، ف�أزاح عن 
اأ�صمى متعلق�ته وهو اإخال�صه هلل تع�لى، ول يتم هذا الإخال�ض  فعله 
اإل بتجرد نف�صه عن اآف�ته�، كم� ينبغي اأن ل يخلف الفعل بعد تم�مه 
في نف�ض الواقف اأية �ص�ئبة تهدم اإخال�صه فيه، مثلم� يفعل الكبر، وقد 
روى م�صلم في �صحيحه اأن ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول »ل يدخل الجنة من 

)1) حممد دراز: د�صتور الأخالق يف القراآن، �ض132.
)2) ال�صيوطي: الأ�صب�ه والنظ�ئر، �ض20.

)3) ابن القيم: مدارج ال�ص�لكني، ج1، �ض85.
)4) املح��صبي: الرع�ية، �ض162.
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ك�ن في قلبه مثق�ل ذرة من كبر«)1)، هذا ل يعني اأن ل يفرح الواقف 
بفعله، لكنه »اإذا عمل العمل هلل خ�ل�صً�، ثم األقى اهلل له الثن�ء الح�صن في 
قلوب الموؤمنين بذلك، ففرح بف�صل اهلل ورحمته، وا�صتب�صر بذلك، 
اإلى ترك  يدفعه دافع من خوف  اأن  ينبغي  ي�صره ذلك«)2)، كم� ل  لم 

الفعل مخ�فة الري�ء.
كم� اأن من الواجب والمعلوم من الدين ب�ل�صرورة في هذا الج�نب 
اأن ل يوؤ�ص�ض الواقف نيته وهي في معزل عن »محل الوقف«)3)، اأي 
اإل طيب�«)4)،  يقبل  به يوقف، لأن »اهلل طيب ل  الذي  المتقوم  الم�ل 
هكذا يكون الإخال�ض في النية معقودا ب�إيم�ن الواقف، مم� ي�صتلزم 
منه اأن »يرد كل �صيء في هذا الكون اإلى الخ�لق الحكيم«)5)، وجوهر 
هذا الإيم�ن هو اعتق�د الواقف ب�أنه »ل يعمل اإل لأجله«)6)، هذا هو 
م� تدل عليه حقيقة التوحيد في الإ�صالم؛ الذي ُيعد �صرطً� من �صروط 
ي�صكل  الذي  الخ�صو�صية  مكمن  الحقيقة  هذه  وفي  الإرادة،  �صحة 
الإمي�ن،  كت�ب  الري��ض،  الدولية،  الأفك�ر  بيت  م�صلم،  �صحيح  م�صلم:  الإم�م   (1(

حديث 91/147، �ض63.
)2) ابن رجب: ج�مع العلوم واحلكم، ج1، �ض83 وحممد دراز: د�صتور الأخالق يف 

القراآن، �ض184.
)3) الطرابل�صي: الإ�صع�ف، �ض10.

)4) الإم�م م�صلم: �صحيح م�صلم، كت�ب »الزك�ة«، حديث 1015/65، �ض391.
)5) اأحمد فوؤاد ب��ص�: ق�ص�ي� املنهجية يف العلوم الإ�صالمية، �ض76.

)6) ابن تيمية: درء تع�ر�ض العقل والنقل، حتقيق: حممد ر�ص�د �ص�مل، اإدارة الثق�فة والن�رش 
بج�معة الإم�م حممد بن �صعود الإ�صالمية، ط1991م، �ض224.
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الدافع الذي يحرك الم�صلم لكي يوقف، ف�لتوحيد هو المقوم الأول 
الإخال�ض،  واعتبر  الوحدانية«)1)،  »اعتق�د  ودللته  تع�لى،  اهلل  لدين 
جميع  عن  النية  ب�ص�لح  العمل  »ت�صفية  بمعنى  للتوحيد؛  المكمل 
�صوائب ال�صرك »من ال�صروط التي ل ينفع التوحيد �ص�حبه بدونه�«)2)، 
بل اإن »التوحيد هو اأول م� يدخل به في الإ�صالم، واآخر م� يخرج به 
من الدني�«)3)، الإ�صالم بهذا يجعل النيَة معقودٌة - في الوقت نف�صه - 

ب�صببين :
الأول: التوحيد، ويكون بين الف�عل والخ�لق، وهو مقوم مو�صوعي 

للنية
ذاتي  مقوم  وهو  ونف�صه،  الف�عل  بين  ويكون  الإخال�ض،  الثاني: 

للنية
لهذا يحدد ال�صيوطي اأ�صراط النية في اأربعة؛ هي:

- الإ�صالم اأول.
- ثم التمييز.

- ثم العلم ب�لمنوي.
)1) اجلويني: ال�ص�مل يف اأ�صول الدين، حتقيقك علي �ص�مي الن�ص�ر واآخرون، من�ص�أة 

املع�رف، الإ�صكندرية، ط1996م، �ض351.
النف�ئ�ض، الأردن، ط12، 1999م، �ض256 وم�  العقيدة يف اهلل، دار  )2) عمر الأ�صقر: 

بعده�.
)3) ابن اأبي العز: �رشح العقيدة الطح�وية، ج1، �ض23.
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- ثم العلم ب�أن ل ي�أتي بمن�ٍف )1)
ولم� ك�نت الأعم�ل الواجبة هلل تع�لى، اأ�ص��صه� النية ب�إخال�ض معقود 
ب�لتوحيد »لم تطلب من الكف�ر«)2)، لأن التوكيد على الوحدانية هو 
»اأ�صد واألزم في عقيدة الإ�صالم«)3)، والإ�صالم بهذا يعد التوحيد �صرطً� 
لوجود النية، مثلم� هو اأول اأ�صول الإيم�ن في الإ�صالم، بل يعد »نقطة 
روؤية  يوجه  �صليم  علمي  ن�صق  اأي  بن�ء  في  الزاوية  وحجر  النطالق 

الإن�ص�ن«)4).
تجعله  التي  هي  الواقف،  ب�إرادة  النية  قي�م  اأن  على  الفقه�ء  واتفق 
يوؤثر غيره على نف�صه، ولأن »الوقف من الت�صرف�ت التي توجد ب�إرادة 
واحدة«)5)، ك�ن �صرطه� الأ�ص��صي »ات�ص�ق اإرادة الواقف مع مق�صود 
ال�صرع وهو اأن يكون الواقف حرا را�صدا ع�قال مخت�راً«)6)، اإذ ل تلتئم 
حقيقة النية من تلك الزاوية اإل ب�رتب�طه� بفكرة الحرية، لأنه� »فكرة 
الملك  فزوال  نف�صه،  الوقف  لنظ�م  المعرفية  البنية  في  وك�منة  اأ�صيلة 

)1) ال�صيوطي: الأ�صب�ه والنظ�ئر، �ض35 وم� بعده�.
)2) ابن اأبي العز: �رشح العقيدة الطح�وية، ج1، �ض391.

)3) العق�د: الفل�صفة القراآنية، دار نه�صة م�رش، الق�هرة، �ض96.
)4) اأحمد فوؤاد ب��ص�: ق�ص�ي� املنهجية يف العلوم الإ�صالمية، �ض74.

)5) اأحمد ال�ص�فعي: الو�صية والوقف، �ض307.
)6) مليحة رزق: التطور املوؤ�ص�صي لقط�ع الأوق�ف، الأم�نة الع�مة لالأوق�ف، الكويت، 

ط1 ، 2006م، �ض43.
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ب�لوقف فيه تحرير لنف�ض الواقف من اأ�صر �صهوة التملك«)1).
الوقفي  النظ�م  الذاتي ب�لحرية جزٌء �صرورٌي في �صي�غة  وال�صعور 
في الإ�صالم، مم� يدفعن� اإلى اعتب�ر فكرة الوقف بمث�بة نوع من التغيير 
في الفكر الإن�ص�ني، ج�ء الإ�صالم به، فكرة وتطبيقً� يتج�وزان حدود 

الأن�نية في الإن�ص�ن و�صعيه الدائم لتعظيم منفعته ولذته.
 اإن الط�بع المعرفي في فكرة الوقف ل ينبغي ت�صوره دون الط�بع 
الأخالقي الذي يت�صل به ول ينفك عنه، م� يدل على اأن الفعل المعبر 
عن اإرادة الواقف في الإ�صالم، هو نت�ج مجموعة عن��صر تتح�لف مع� 
في نف�ض الواقف، وتدل على مدى تميز هذا النظ�م من جهة التك�مل 
الت�م بين الب�عث الموؤدي اإلى الفعل، والغ�ية المرادة منه، وتتمثل في:

: • مكون اأخالقي	
هو ال�صحنة الإيم�نية المت�صلة بتوحيد الواقف واإخال�صه، وتكون 

ك�فية لأن تحركه لكي ينفذ وقفه هلل تع�لى اأداًء للفعل.
: • ومكون معرفي	

في علمه وا�صتب�ص�ره لمراد ال�صرع من الوقف.
: • ومكون مادي	

في قدرته على اإنف�ذ العط�ء.

)1) اإبراهيم البيومي غ�من: الأوق�ف وال�صي��صة يف م�رش، �ض52.
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: • ومكون اجتماعي	
بين  التك�فل  واإقرار  الإ�صالح،  اإلى  الح�جة  �صد  في  رغبته  في 

الم�صلمين.
ما ي�صتوجب مالحظته في هذه المكونات، اأنها تحر�ض كل الحر�ض على 

التو�صط بين:
 • الجمعي	 والبعد  الواقف،  �صخ�ض  في  يتمثل  الذي  الفردي  البعد 

الذي يتمثل في اأ�صخ��ض المحت�جين. 
والأخالقي،  المعرفي  المكون  في  يتمثل  الذي  • الروحي: 	 البعد 

والبعد المادي الذي يتمثل في واقعية الفعل واأثره في الن��ض.
للواقف، لأن  الم�دية  القدرة  اإلى  النظر  الفقهي  البحث  يغفل  ولم 
ال�صرع يرى اأن التكليف »ل يتم اإل في حدود الو�صع«)1)، وفي هذا 
ال�صدد، اأب�ح للواقف ميزة اأن تكون له حريته في اأن يقرر نوعية وقفه، 
»اأهلي� فقط اأو خيري� فقط«، اأو يكون »بع�صه خيري وبع�صه اأهلي«)2)، 
العمل  العتب�ر  في  والأخذ  متت�بعين،  زمنين  في  اأو  نف�صه  الوقت  في 
اأن  البع�ض  ال�ص�رع«، وان يرى  الواقف كن�ض  اأن »�صرط  وفق ق�عدة 

)1) حممد كم�ل ام�م: اأ�صول احل�صبة يف الإ�صالم، دار الهداية، الق�هرة، ط1، 1986م، 
�ض64.

)2) اأحمد ال�ص�فعي: الو�صية والوقف، �ض202.
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»دللته� في المراد، ل في وجوب العمل به�«)1)، مخ�لف� لمن يرى اأن 
»�صرط الواقف كن�ض ال�ص�رع، اأي وجوب العمل به«)2)، وواقع التطبيق 
الفعلي للوقف في ت�ريخ الم�صلمين، يوؤكد على �صحة التج�هين مع�، 
ف�لأ�ص��ض هو اعتم�د �صرط الواقف كن�ض ال�ص�رع م� لم يخ�لف ال�صرع 
مخ�لفة  جواز  على  الفقه�ء  اأجمع  فقد  واإل  به،  اللتزام  وجوب  في 

�صرط الواقف لتحقيق م�صلحة معينة وفق �صوابطه� الفقهية.
اإلى  يرجع  مع�صية  الوقف  كون  في  »العبرة  اأن  زهرة  اأبو  يذهب 
الواقف«)3)،اإنه  اعتق�د  اإلى  نظر  غير  من  ذاته  في  الوقف  مو�صوع 
ي�صع حداً ف��صاًل بين العن�صر المو�صوعي وهو مو�صوع الوقف )اأي 
النية لدى الواقف،  اأ�ص��ض  الموقوف)، والعن�صر الذاتي الذي ي�صكل 
مو�صوع  ا�صتقاللية  رغم  لأنه  تع�صفيً�،  ف�صال  يبدو  بينهم�  ف�لف�صل 
الوقف، ل يمكن ت�صور قي�م هذا المو�صوع وقفً� �صحيحً� دون ا�صتن�ده 
اإلى اإرادة �صحيحة، وربم� ك�ن في هذا الكالم نزعة اعتزالية �صرح به� 
اعتق�د  »اإن  الجب�ر  عبد  الق��صي  يقول  عندم�  العتزال،  �صيوخ  اأحد 

المعتقد ل يوؤثر فيم� عليه المعتقد«، لأنه لو اأثر في ذلك لوجب:
- اأن يكون المعتقد على ال�صفة التي يخت�ض به� لعتق�د المعتقد.

األأ�صدي، مكة املكرمة، ط5، 2003م،  الب�ص�م: تو�صيح الأحك�م، مكتبة  )1) عبدا هلل 
�ض105.

)2) ابن جنيم: الأ�صب�ه والنظ�ئر، �ض225.
)3) حممد اأبو زهرة: الوقف، �ض94.
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- واأن يكون اعتق�ده موجب� لذلك )1).
اعتق�د  لأن  قبوله�،  في�صعب  الث�نية  اأم�  الأولى،  في  اأ�ص�ب  وقد 
الواقف – والنية ببعديه� الإرادي والمعرفي جزٌء جوهرٌي منه� – هو 
الق�عدة الأولى في الحكم ب�صحة اأو بطالن الوقف، هذه الق�عدة التي 
به�  يحظى  التي  والخ�صو�صية  التميز  ت�أ�صيل  في  تج�وزه�  يمكن  ل 

الوقف نظ�مً� تك�فليً� في الإ�صالم فريداً من نوعه.
ومم� اأجمع عليه الفقه�ء »عدم �صحة وقف ال�صيء المحرم، لأنه 
لي�ض متقوم�«)2)، واأل يوقف الم�ل عندم� يكون متقوم� على مع�صية، 
الوقف  بطالن  الفقه�ء  يثبت  هكذا  للتقرب«)3)،  �صرع  »الوقف  لأن 
ب�صبب حرمة الموقوف في ذاته، وحرمة الن�ص�ط الذي ين�ص�أ عنه ، ف�إذا 
ين�ص�أ عنه�  الدار م�  البطالن يط�ل  ب�طلة، ف�ن  اأوقفت دار على عب�دة 
وفيه� من منكر، واختلف في القربة، اأي القي�م ب�لط�عة، وتعني »قرب 
نظر  في  قربة  بكونه�  تتحقق  »القربة  فقيل  تع�لى«)4)،  اهلل  من  العبد 
ال�صريعة، وبكونه� قربة في نظر الواقف«)5)، ون�ص�أ عن ذلك خالٌف: 

)1) الق��صي عبد اجلب�ر: املغني يف اأبواب العدل والتوحيد، ج12، �ض48.
)2) اأحمد ال�ص�فعي: الو�صية والوقف، �ض312.

)3) حممد عبد الرازق الطبطب�ئي: �صمن العدد 5 من جملة اأوق�ف التي ت�صدره� الأم�نة 
الع�مة لالأوق�ف، الكويت، ال�صنة الث�لثة 2003م، �ض101.

)4) اجلرج�ين: التعريف�ت، �ض283.
)5) املو�صوعة الفقهية، ج44، �ض140.
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هل ُيَح�ّصن الفعُل – ومنه الوقف - وهل يقبَّح لمعنى في ذاته اأم ب�أمٍر 
من ال�صرع ؟

ورغم البعد الكالمي في هذه الم�ص�ألة، والتي ا�صتد الخالف ب�ص�أنه� 
الفقه�ء،  اأبح�ث  على  وجوده�  فر�صت  فقد  الإ�صالم،  متكلمي  بين 
ال�صرع  ينفر  فم�  يتك�مالن،  الج�نبين  اأن  الى  النظر  الأ�صوب  وربم� 
منه، تنفر منه النف�ض، ويدرك العقل ب�ل�صرورة مراد ال�صرع في تقبيح 

اأو تح�صين الفعل.
 من جهة اأخرى جرى الخالف في »كون القربة جزءاً من حقيقة 
وقد  بدونه�،  يتحقق  قد  اأو هي خ�رج عن حقيقته،  ومعن�ه،  الوقف 
تكون  اأن  الوقف  جهة  في  م�لك  ي�صترط  فلم  له�«،  م�ص�حبً�  يكون 
قربة، بل ال�صرط عنده األ تكون مع�صية«)1)، وفي هذه اأي�ص� ل ينبغي 
الف�صل بين الط�عة والقربة، لأن القربة ي�صتحيل ت�صوره� دون ط�عة 
كم� الط�عة ي�صتحيل وجوده� دون قربة، وتعميق الح�ض الإيم�ني عند 
�صرعي،  مطلب  هو  تع�لى  هلل  وقربة  ط�عة  وقفه  ب�أن  الم�صلم  الواقف 
ل يمكن التفريط فيه، اأو اإهم�له، اأو عدم و�صعه مو�صعه ك�صرط اأول 

ل�صحة اأول اأرك�ن الوقف.
اأم�م كثير  وربم� ك�ن الخالف في هذه الم�ص�ألة هو م� فتح الب�ب 
من اأدبي�ت الوقف – القديم منه� والمحدث – اإلى القول ب�أن الوقف 

)1) حممد اأبو زهرة: الوقف، �ض93.
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قدم�ء  عند  بظهوره  القول  و�صل حد  الإ�صالم،  قبل  اأمم  في  قد ظهر 
الم�صريين، فقيل ان الق�نون الم�صري القديم قد عرف معنى الوقف 
على الأ�صرة في �صورة عقد هبة من �صخ�ض لبنه الأكبر واأمره ب�صرف 
الغالت لأخوته على األ تكون الأعي�ن غير ق�بلة للت�صرف فيه�، ومعه 
قيل »اإن العقد وان ذكر اأنه هبة، هو في معن�ه وبمقت�صى القيود التي 
قيد به� الت�صرف في الرقبة هو وقف«)1)، فم� ال�صير في اأن ي�صمى هذا 
الفعل بم� �صم�ه به اأهله وهو »الهبة«، ويبقى للوقف في عقيدة الإ�صالم 

– دونم� تحيز اأو تع�صب – خ�صو�صية لفظه ومعن�ه؟

ومعتقداته�  اأدي�نه�  اختالف  على  »الأمم  اأن  البع�ض  ادعى  كم� 
عن   – معن�ه�  في   – تخرج  ل  الم�لية  الت�صرف�ت  من  اأنواعً�  تعرف 
اآخر حكمة �صيوع  يعلل  الم�صلمين«)2)، في حين  الوقف عند  حدود 
فكرة الوقف في كثير من الأمم والح�ص�رات قبل الإ�صالم ب�أنه »يعود 
ب�صرية وتحقيق معنى  ت�صتهدف مع�لجة ح�ج�ت  اإن�ص�نية،  اإلى فكرة 
عند  الغريزي  الندف�ع  الى  ف��صتند  الإن�ص�ن«،  في  الغريزي  الت�ص�من 
بع�ض الن��ض لكي يقرر »اأن الأحب��ض ك�نت معروفة عند الأقدمين قبل 

الإ�صالم«)3).

)1) حممد اأبو زهرة: الوقف، �ض8.
)2) حممد الكبي�صي: الوقف، �ض21.

)3) حممد بن عبد العزيز: الوقف يف الفكر الإ�صالمي، ج1، �ض72 وم� بعده�. 
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وتكرر  الإ�صالمي،  الوقف  عن  الحديثة  الدرا�ص�ت  اإحدى  تزعم   
ذلك مرات عدة عبر �صفح�ته�، اأن »الوقف �صيء قديم جداً، عرفته 
المجتمع�ت الإن�ص�نية منذ اأقدم الع�صور، فقد خلق حب الخير وفعله 
في الإن�ص�ن منذ اأن خلقه اهلل تع�لى«)1)، ول نزاع في اأن حب الإن�ص�ن 
للخير في جبلة الإن�ص�ن منذ خلق، لكن لهذا الحب �صيغً� في العط�ء 
متنوعة، تفردت بينه� �صيغة الوقف الإ�صالمي بمع�يير م�صبوطة ومقننة، 
مكنته من ت�أ�صي�ض منظومة من الأرك�ن وال�صروط والأحك�م، م� جعلته 
قبل  قديمة  اأن ح�ص�رات  يرى«  من  هن�ك  لأن  له خ�صو�صيته،  نظ�م� 
الوقف،  بنظ�م  ال�صبيهة  الم�لية  الت�صرف�ت  من  اأنواعً�  عرفت  الإ�صالم 
ولكنه ك�ن في الغ�لب مق�صوراً على ت�أدية العب�دات«)2)، كم� قيل »اإن 
الروم�ن والإغريق والعرب قبل الإ�صالم ، كل اأولئك عرفوا الوقف، 
وك�ن يوؤ�ص�ض عندهم اإم� لغر�ض ديني اأو اجتم�عي في اأغلبه«)3)، ومعه 
ك�ن  كثيرة،  ق�نونية  نظم  تبنته  ع�م،  اإن�ص�ني  ملمح  الوقف  اإن  ذكر« 
هذا  �ص�حب  تن�ق�ض  ثم  معه«،  التع�مل  في  الخ��ض  ن�صقه  منه�  لكل 
القول عندم� يوؤكد خ�صو�صية الوقف الإ�صالمي في قوله »اأنه يرتكز 

)1) منذر قحف: الوقف الإ�صالمي، �ض9.
الع�مة  الأم�نة  اإ�صدارات  من  م�رش،  يف  التعليم  يف  الوقف  دور  جم�ل:  ع�ص�م   (2(

لالأوق�ف، الكويت، ط2008م، �ض8.
 (3) Iman Al Humaidan: Woman and Waqf, Kuwait, Awqaf Public

Foudation , 2007, P. 17:19.
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اأدى  مم�  �ص�ملة«)1)،  بمق��صد  وارتب�طه  وعق�ئدية،  دينية  اأ�ص�ض  على 
اإلى انت�ص�ر هذا الزعم في الأدبي�ت الغربية التي تعني بدرا�صة الوقف 
في  معرفية  نظرية  ت�أ�صي�ض  مح�ولته�  في  اإحداه�  وت�صرح  الإ�صالمي، 
وم�  القراآنية  والدللت  الحديثة  العلمية  المعرفة  اآلي�ت  اأن  الوقف، 
ظهر في الوقف في الح�ص�رات ال�صومرية والهندية والم�صرية القديمة 
تقترب كله� من بع�صه� في اإط�ر تكميلي«)2)، وهذا تحليل مريب، ل 
يقبله منطق العلم، ول ت�صت�صيغه منهجية الت�ريخ، ول ت�صوبه مو�صوعية 
الحكم ، ول يغيب المراد من طرحه عن مه�رة الب�حثين الحي�ديين في 
الوقف، وت�صييعً� لخ�صو�صيته  فيه مح�ولة ق�صرية لعولمة  اأن  الوقف، 
ونزعته�  الإن�ص�نية  ب��صم  ت�رة  منه،  ال�صرع  لمراد  وتغييبً�  الإ�صالمية، 
لغر�ض  وت�رة  للمحت�جين،  الم�ص�ندة  ذريعة  تحت  وت�رة  الخير،  اإلى 
لذلك  الترويج  في  اأكثره�  واعتمد  ديني،  لغر�ض  وت�رة  اجتم�عي، 
الإ�صالمي وغيره  الوقف  الذي يوجد في  الت�ص�به  قليلٍة من  نتٍف  على 
نظ�مين-  بين  الت�ص�به  يعني  ول  وحديثً�،  قديمً�  الخيرية  الأنظمة  من 
اإذ ينبغي لبن�ء مثل هذه  اأو تم�ثلهم�،  اأو اأكثر - تط�بقهم�،  في عن�صٍر 
الأحك�م النظر اإلى ك�فة العن��صر المكونة لكل نظ�م وا�صتنب�ط الفوارق 
)1) اإبراهيم عبد الب�قي: دور الوقف يف تنمية املجتمع املدين، الأم�نة الع�مة لالأوق�ف، 

الكويت، ط2006م، �ض104.
(2) Fernand Vandamme: Awqaf Public Foundation, Kuwait, 2001, 

p.108.
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فيم� بينه�.
اإلى اأن الوقف وجد   فقد اأغفل ب�حثون كثٌر هذا التم�يز، وانتهوا 
قبل الإ�صالم، لأن المع�بد من كن�ئ�ض وبيع واأديرة ك�نت ق�ئمة ، ول 
يت�صور – في اعتق�دهم – اأن تكون مملوكة لأحد من العب�د، ومن�فعه� 
لجميع الذين يتعبدون به�، ولذلك ا�صتقر اأن »ل من��ض من اأن نقرر 
اأن الوقف ك�ن موجودا قبل الإ�صالم«)1) وهذا ك�ص�بقته� من دعوات 
قد  الأزمنة  في هذه  الن��ض  اأن  البداهة  من  اإذ  الدقة،  من  له�  اأ�ص��ض  ل 
ا�صتط�عوا اأن يفرقوا بين الملكية الفردية والملكية الجم�عية، وك�نت 
المع�بد  تتم وفق تطور المجتمع واأنظمته وزمنه ومعطي�ته ، وملكية 

الجم�عية التي اأ�صير اإليه� اإنما يختفي منها:
- موؤ�ص�صه�.

- ومق�صده من الت�أ�صي�ض.
- وارتب�ط المق�صد بعقيدة �صم�وية �صحيحة.

- وا�صتن�ده اإلى نية، فيه� ط�عٌة واخال�ٌض، وقربٌة هلل تع�لى.
- والتط�بق بين الب�عث الموؤدي اإلى ت�أ�صي�صه�، والغ�ية منه�.

وعندم� تختفي هذه العن��صر عن تلك الأنظمة، فال ي�صح اعتب�ره� 
وقفً�، ل في معن�ه�، ول في لفظه�، ول في مبن�ه�، لأن اأخ�ض م� يميز 

)1) حممد اأبو زهرة: الوقف، �ض7.
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المعنى في الوقف الإ�صالمي هو مق�صده الذي يعبر عن اعتق�د الواقف 
الرا�صخ بتوحيد اهلل تع�لى، واإخال�صه في هذا التوحيد.

وقد وقعت مذاهب الق�ئلين بذلك في تن�ق�ص�ت بّينة، لأن مذاهبهم 
وهي تقرر وجود الوقف قبل ظهور الإ�صالم ثم من بعده، توؤكد في 
الوقت نف�صه التم�يز بين الوقف الإ�صالمي وم� عداه عند غير الم�صلمين، 

ومن ذلك:
في  يتمثل  الإ�صالم  في  الوقف  خ�صو�صية  اأوجه  من  وجهً�  •اإن  	
»انعق�د نية الواقف على اأ�صخ��ض الموقوف عليهم تحديداً بينً� 
وقطعيً�«)1)، وهذا ل يقدح فيه اأنه »ج�ئز عند م�لك ول ي�صح 

عند ال�ص�فعية«)2).
•والقول ب�أن »الوقف مم� ا�صتحدثته �صريعتن�، اإذ لم يكن معروف�  	
قبل الإ�صالم ب�صيغته التي قرره� فقه�ء �صريعتن�«، وفي المق�بل 
ذكر اأن »اأبرز �صور العمل الخيري والتطوعي – غير اله�دف 
للربح – والتي انت�صرت في المجتمع�ت الأخرى خ��صة اأوروب� 
الراأي  هذا  ح�صر  تقريب�)3)،  الوقف  معنى  في  اأنه�  واأمريك�«، 
التطوعي  العمل  و�صور  الإ�صالم  في  الوقف  بين  الختالف�ت 

)1) اإبراهيم الطرابل�صي: الإ�صع�ف، �ض28.
)2) �صيد �ص�بق: فقه ال�صنة، ج3، �ض262.

)3) اإبراهيم البيومي غ�من: الأوق�ف وال�صي��صة يف م�رش، �ض22،66،68.
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الوقف الإ�صالمي  امتي�ز  الغرب في  انت�صرت حديث� لدى  التي 
منبع  واأن  الإدارية،  ال�صلطة  اإذن  دون  العتب�رية  ب�ل�صخ�صية 
المنبع  بينم�  الج�رية،  ال�صدقة  هي  اإيم�نية  فكرة  الوقف  ن�ص�أة 
المع��صرة هو فكرة م�دية  التطوعي واأنظمته  للعمل  الأ�ص��صي 
دنيوية، مع العتراف ب�أن بع�ص� من الأن�صطة الخيرية في هذه 
مم�  الكن�صي،  الديني  لالعتق�د  ت�بعة  تظل  التطوعية  الأنظمة 

ي�صعه� مو�صع الريبة من الكثيرين.
نم�ذج  اإ�صالمية  غير  مجتمع�ت  في  »ن�ص�أت  قد  ب�أنه  •والقول  	
غر�صه�  وك�ن  الميالدية  الثم�نين�ت  اأوائل  في  مع��صرة  وقفية 
�صد احتي�ج�ت العمل التطوعي«)1)، فحدث الخلط بين �صفة 
العمل التطوعي وم�صمى الوقف الإ�صالمي، الذي يتم�يز ب�لكلية 

كونه نظ�مً� موؤ�ص�صيً�، في اأرك�نه، واأحك�مه، وتطبيق�ته.
ك�نت  اأمريك�  في  خ��صة  الغربية  الوقف  تجربة  ب�أن  •والقول  	
واإمداد  تمويل  اأجل  من  الربحية  غير  للجه�ت  اآلي�  »بديال 
المحت�جين للخدم�ت المختلفة«)2)، فيه تعبير وا�صحة مق��صده 
اإذ  وغ�ي�ته، والتي تتب�ين مع مق�صد الوقف الإ�صالمي وغ�يته. 

)1) نور بنت ح�صن ق�روت: �صمن من�صورات جملة اأوق�ف التي ت�صدره� الأم�نة الع�مة 
لالأوق�ف، الكويت، ال�صنة الث�لثة، �ض146.

(2) Attia Sweillam: Awqaf Public Foundation, Kuwait, 2010, p. 270. 
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لم ين�ص�أ الوقف في الإ�صالم بديال اأو نوع� من رد الفعل لحركة 
اأقره  اأمر رب�ني،  اأ�ص��صه  اأمريك�، بل  مجتمعية مثلم� حدث في 

الن�ض القراآني، واأكدته �صنة النبي الخ�تم ملسو هيلع هللا ىلص.
العط�ء  �صور  بين  الفروق  الواجبة  ب�لدقة  تحدد  ل  الأقوال  هذه 
الإن�ص�ني، من زمٍن لآخر، ومن مجتمٍع لآخر، ومن عقيدٍة لالأخرى، 
لأن الإ�صالم عندم� اأ�ص�ض الوقف نظ�مً�، و�صفه ب�صف�ت العمل الخيري، 
وب�لتطوع، وب�لقربة، وب�لط�عة، وهذه ال�صف�ت ل تدل اإل على كونه� 
�صف�ت لفعل العط�ء، ول تدل على نظ�م الوقف ، ف�ختلطت الألف�ظ 
الدالة على هذه ال�صف�ت مع نظ�مية الوقف في الإ�صالم، فقد ذكر عن 
ج�معة ه�رف�رد »اأنه� تملك اأ�صخم ر�صيد وقفي اأكبر من اأي ج�معة 
اأخرى عبر الع�لم حيث يتج�وز الأربعين بليون دولر«)1)، ومثله قيل 
»ان الوقف في ع�لم اليوم عند الغرب يتخذ �صورة الموؤ�ص�صة العمالقة 
العربي«)2)،  الع�لم  في  ال�ص�ئدة  ال�صغيرة  المن�ص�أة  ل�صورة  خالف� 
والعقيدة،  الوقف  بين  الجوهري  الرابط  توهن  الدع�ءات  وهذه 
لأن م� يميز هذا الرابط هو ال�صعور الإيم�ني الذي يتج�صد في نف�ض 
اأ�صل  يتمحور حول  اإنم�  الإيم�ن  ، وهذا  و�صلوكه  الواقف و�صميره 
(1) Waleed El Ansary: Awqaf Public Foundation, Kuwait, 2010, p. 

317.

ط2001م،  الكويت،  لالأوق�ف،  الع�مة  الأم�نة  من�صورات  �صمن  احلوراين:  ي��رش   (2(
�ض240.
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التوحيد، اإذ يروج البع�ض اأحي�نً� - عبر بع�ض الدرا�ص�ت والمنتدي�ت 
لأوق�ف  يروج  اأو   ، الغرب  عند  الفردية  اأو  الموؤ�ص�صية  لالأوق�ف   –
م�صيحية ، اأو لأوق�ف يهودية، ول نن�زعهم اأن م� بين هذه الأ�صك�ل 
والوقف الإ�صالمي توجد بع�ض من القوا�صم الم�صتركة، ك�لنزوع اإلى 
الخير، والرغبة في العط�ء، والعمل الخيري، لكن م� بينهم� من تم�يز 
واختالف هو اأقوى واأ�صد واأو�صح، اأوله م� توؤكده عقيدة الم�صلم في 
توحيد اهلل تع�لى، وهو المكون الأول لنية الواقف في حركته اإلى فعل 
الوقف، وهذا ي�صلمن� اإلى تج�وزين كبيرين يقع البع�ض في اأحدهم� اأو 

في كليهم� معً� :
تميزه،  التي  الإ�صالمية،  �صفة  اإ�صالمي  هو  عم�  ننزع  اأن  الأول: 
وتمده بجوهره وم�هيته، فتختفي الإ�صالمية عن الفعل الوقفي، وعن 
نظ�ميته، وتتبعثر مالمحه فيم� يعتقد وهم� اأنه� اأنظمة �صبيهة به، ظهرت 

وانت�صرت بين غير الم�صلمين.
اإ�صالمي- في ظهوره ووجوده  اأن نخلع على م� هو غير  والثاني: 
وجوهره - �صفة الإ�صالمية، وهو بعيٌد كل البعد عنه�، بم�صروعيته، 

ودللته، والب�عث الموؤدي اإليه، والغ�ية منه.
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 ولعل م� �ص�عد على ذلك هو الثراء الف�ح�ض الذي اأنتجته المجتمع�ت 
الراأ�صم�لية في الغرب، وتركز في اأيدي فئة بعينه�، واندف�ع الكثيرين 
تئن تحت  الذي  المدقع  الفقر  هن�ك  بينم�  الخيري،  الفعل  اإلى  منهم 
فيه�  المقتدرين  اإم�ص�ك  مع  الإ�صالمية،  المجتمع�ت  من  وط�أته عديد 
الوقفي،  النظ�م  في  عيبً�  لي�ض  ذلك  الوقفي،  الفعل  اإلى  التوجه  عن 
اإلى واقٍع محدٍد  ول في م�صروعيته، ول في خ�صو�صيته، واإنم� يعود 
ومعطي�ٍت محددٍة للم�صلمين، هم الذين اأ�صهموا في �صنعه� بتج�فيهم 

عن الإدراك ال�صحيح لغ�ي�ت الدين الحنيف من حقيقة الإح�ص�ن.
للوقف  الخ�صو�صية  توكيد  وراء  من  الهدف  لي�ض  ذلك  مع 
الإ�صالمي، انقط�ع توا�صلن� الإ�صالمي الإن�ص�ني مع الآخرين في فعل 
الخير، الأفراد منهم والب�حثين، والموؤ�ص�ص�ت التي تعهدت ببذل كل 
األوان التطوع والفعل الخيري، ولكن اإثب�ت التميز للوقف، فيه تنقيٌة 
في  الخير،  اأداء  في  الخال�ض  على  للنواي�  وتوطيٌد  الديني،  للمعتقد 

اإط�ر اإ�صالمي له مع�لمه، وفيه تفرد.
لأن م� اأو�صحته الدرا�ص�ت الفقهية، وجهود المجتهدين والب�حثين 
في الآونة الأخيرة، م� ات�صل ب�ص�أن الوقف الإ�صالمي من تلك الزاوية، 
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ك�ن جهداً جامعاً، حيث جمع كل اأفع�ل التقرب والط�عة والتطوع في 
�صلة واحدة، لكنه لم يكن جهداً مانعاً، فلم يف�صل بين الوقف وغيره، 
والخ�صو�صية،  التفرد  وتمنحه  تميزه  التي  الجوهرية  ال�صف�ت  بذكر 
فمن الممكن ت�صور الوقف الإ�صالمي وكثير من �صور العط�ء الإن�ص�ني 
وهي تندرج تحت جن�ض واحد من اأفع�ل الإنف�ق التعبدية في الإ�صالم، 
لكن البق�ء عند هذه الدرجة من التعريف ب�لوقف يفقده خ�صو�صيته، 
الجوهرية  �صف�ته  به  تلحق  اأن  تفرده وخ�صو�صيته  لإقرار  يتوجب  اإذ 

التي تعد ال�صفة الف�صل بينه وبين األوان العط�ء الأخرى.
*  *  *

ويترتب على م� �صبق م�ص�ألة اأخرى، توزعت في اتج�هين:

اأولهما: القول بجواز وقف غري امل�صلم:

فلقد ذكر اأن »الوقف لي�ض عب�دة و�صع� بدليل �صحته من الك�فر، 
ف�ن نوى القربة فله الثواب، واإل فال«)1)، ولهذا اأج�ز ال�ص�فعي وقف 
الم�صيحي اأو اليهودي على الم�صجد، لأنه قربة في نظر الإ�صالم، ولو 
الوقف  قبول  اآخرون  يرى  فيم�   ،(2( الواقف  نظر  في  يكن كذلك  لم 
القربة،  الموقوف عليه معنى  يتحقق في  اأن  ب�صرط  الم�صلم،  من غير 

)1) ابن جنيم: الأ�صب�ه والنظ�ئر، �ض17
)2) حممد اأبو زهرة، الوقف، �ض93 وم� بعده�.
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واختلفوا:
•فمنهم من ا�صترط اأن تكون قربة في حكم الإ�صالم دون النظر  	

اإلى عقيدة الواقف.
في  قربة  عليه�  الموقوف  الجهة  تكون  اأن  ا�صترط  من  •ومنهم  	

عقيدة الواقف نف�صه.
في  قربة  عليه�  الموقوف  الجهة  تكون  اأن  ا�صترط  من  •ومنهم  	

نظر الثنين مع�)1).
اإنم�  الواقف  في  الإ�صالم  �صرط  ي�صترطوا  لم  الذين  الفقه�ء  وفريق 
ك�ن »من اأجل الإ�صه�م في ات�ص�عه وانت�ص�ره«)2)، فهل اأمن هذا الفريق 
- �ص�عة انت�ص�ر الوقف بتلك ال�صورة - بق�ء التميز الأخالقي للواقف 
التوحيد  عقيدة  على  ينبني  الذي  الفعل،  في  اخال�صه  عن  يعبر  وم� 
ال�صحيحة؟، من جهة اأخرى كيف ي�صنف وقفً�، وهو ب�لأ�ص��ض يفتقد 
التي  اأرك�نه  اأول  على  وتدل  الوقف،  به�  تفرد  محورية  لخ�صي�صة 
انعقد عليه� اتف�ق الفقه�ء، وهي النية، ذاك المقوم الجوهري ل�صيغة 

الوقف.

وثانيهما: القول بجواز الوقف على غري امل�صلم:
)1) اإبراهيم الطرابل�صي: الإ�صع�ف، �ض141.
)2) اإبراهيم عبد الب�قي: دور الوقف، �ض46.
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اإل  الك�فر،  على  الوقف  �صحة  بعدم  الفقه�ء  بع�ض  �صرح  فقد 
وال�صرورة  الرحم،  في  ك�لرح�مة  الكفر،  غير  متحققة  لخ�صو�صية 
يرى  فيم�  الخوا�ض)1)،  بتلك  ال�صرف  فيتقيد  الأ�صير،  في  الخ��صة 
اآخرون بجواز الوقف على الفقراء - م�صلمين اأو غير م�صلمين - لأنه 
مو�صع قربة، وتعليل ذلك عندهم« اأن القربة تتحقق بكونه� قربة في 
نظر ال�صريعة، وبكونه� قربة في نظر الواقف«)2)، فوقع الختالف في 
اإط�ر عدم التمييز »للدللة ال�صرعية المق�صودة من القربة في الوقف، 
الإ�صالمي،  ال�صرع  في  له�  المحدد  المراد  عن  بعيدا  تعميمه�  وتم 
والذي قيده� بط�عة اهلل عز وجل، وتوحيده، ول يتحقق اإل ب�أمرين: 
ال�صه�دة هلل ب�لوحدانية، وق�صده واإرادته وحده دون �صواه في جميع 

العب�دات)3).
المجتمع الإ�صالمي ومنذ العهد الأول عندم� يتحرك في طريقه اإلى 
�صد ح�جة المحت�جين، اإنم� يكون في »برن�مج م�صتمر يبحث ب��صتمرار 
عن التزكية، والتطهر، وتحقيق الخلق العظيم)4)، اإذ الوقف وهو يوؤ�ص�ض 
نظ�مه الجتم�عي، يظل تركيزه من�صبً� على الأبع�د الأخالقية للفعل، 

)1) �ص�لح املقبلي: املن�ر يف املخت�ر، �ض147.
)2) حممد اأبو زهرة: الوقف، �ض 97:98.

)3) عمر الأ�صقر: العقيدة يف اهلل، �ض260.
)4) ن�جي بن احل�ج ط�هر: �صمن من�صورات الأم�نة الع�مة لالأوق�ف »الوقف والعوملة«، 

الكويت، �ض100.
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والتي غيبته� اأحي�نً� الختالف�ت الفقهية الخ��صة ب�أحك�م الوقف، م� 
تعلق منه� ب�أحك�م التف��صيل الفرعية، وم� تولد عنه� من خالٍف ، اأدي 
اإلى ت�ص�رب الأحك�م، واإ�صع�ف توجه المجتمع الإ�صالمي في حركته 
نحو الوقف، والى مخ�لفة ال�صرع بدعوى الوقف، عندم� لج�أ بع�ض 
من اأوقف اإلى اأن يوقف »عندم� تكثر ديونه فيوقف العق�ر خ�صية اأن 
يب�ع لإيف�ء اأ�صح�ب الحقوق«)1)، و«اإتي�ن بع�ض الورثة ب�لميراث كله 
اأو بع�صه، وحرم�ن الآخرين، اأو تطفيف حقوقهم«)2)، م� جعل البع�ض 
تع�لى،  اإلى اهلل  التقرب  به  يرد  ب�لوقف »الط�غوتي«، لأنه »لم  ي�صفه 
ف�إذا  لعب�ده«)3)،  �صرعه  لم�  والمع�ندة  اهلل  لأحك�م  المخ�لفة  اأراد  بل 
فكيف  الط�غوتي،  ب�لوقف  الوقف  هذا  ت�صمية  على  الفقه�ء  ا�صطلح 
ج�ز للبع�ض اعتب�ر م� بني علي غير توحيد هلل واإخال�ض في النية نوعً� 

مم�ثاًل ومط�بق� للوقف الإ�صالمي؟
 ان م� �ص�د الأمم ال�ص�بقة وراأى فيه البع�ض نوعً� من الوقف، اإنم� 
تركز ُجله في المع�بد، وا�صتند الى معتقداٍت �ص�لة، ونيٍة غير معقوٍدة 
ب�إيم�ن وتوحيد، وف�ص�ٍد في الغ�ية، �ص�دته �صيطرة رج�ل الدين والكهنة 
على الن��ض - خ��صة الع�مة منهم- بينم� لم يكن الوقف في الإ�صالم اإل 

)1) عبد اهلل الب�ص�م: تو�صيح الأحك�م، �ض98.
)2) حممد اأبو زهرة: الوقف، �ض54.
)3) حممد الكبي�صي: الوقف، �ض37.
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تي�صيراً لأ�صح�ب الح�ج�ت، ودفعً� لنوازع النف�ض من الغل والح�صد 
والكبر، وتطبيقً� - ل نظير له - من التك�فل الحق، وتوطيد العدل بين 

اأفراد المجتمع.
اإحك�م  في  فعله�  ال�صي��صة  تفعل  اأن  اإلى  الختالف�ت  هذه  واأدت   
قب�صته� على اأوق�ف الم�صلمين خ��صة في القرنين الأخيرين، م� اأو�صل 
و�ص�عد  الوقفي،  ب�لعمل  المع��صرة  مجتمع�تن�  في  الوعي  تغييب  اإلى 
على ذلك م� تعمدته الأنظمة في كثير من الدول من ت�صفية موؤ�ص�ص�ت 

المجتمع التقليدية، لإحالل ال�صيطرة المركزية للدولة محله�.
القرن الح�دي والع�صرين؛  العقد الأول من  انته�ء  وم� حدث بعد 
التي تّدعي  الموؤ�ص�ص�ت والجمعي�ت  اإزالة الحجب عن كثير من  من 
الخيرية في اأعم�له�، وثبت اأنه� ل تمثل الخيرية بحق، واإنم� م�ص�لح 
�صي��صية  لأطم�ٍع  �صعيً�  الدين،  ب��صم  التملق  اأرادت  بعينه�،  جم�ع�ت 
�صيقة، دّل على خطٍر كبير، هو اأن تقتحم ال�صي��صة على الدين نط�قه، 
الف�صل  يتم  اأن  الوقف  في  الموؤ�ص�صية  تلك  على  للحف�ظ  يجب  لهذا 
ربم�  التي  ال�صي��صية  الحكم  نظم  وبين  الوقفي  النظ�م  تطبيق�ت  بين 
به  م�ص�ره وجنحت  في  اأثرت  التي  الأ�صب�ب  اأقوى  من  تدخله�  ك�ن 
الى �صلبي�ت عدة �ص�بت تطبيق�ته، وعطلت اإرادات الواقفين، ومن ثم 
اأن  يجب  التي  الإ�صالح،  م�ص�رات  من  ومميزاً  مهمً�  م�ص�راً  عطلت 
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تظل له� ا�صتمرارية؛ تجديداً لدين اهلل تع�لى بين الم�صلمين.
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النتائج والتو�صيات
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ثن�ي�  في  �صجلن�  »الإ�صالح«،  اإلى  »الإرادة«  من  درا�صتن�؛  هذه 
مب�حثه� بع�صً� من النت�ئج الع�مة الكلية، والتف�صيلية الجزئية، واألمحن� 

م� بين �صطوره�، و�صرحن�، بقليٍل من التو�صي�ت.
وهذا ل يمنعن� من ت�صجيل نت�ئج وتو�صي�ت اأخرى، لعل طرحه� 
يكون فيه تحفيٌز لبن�ء ق�ص�ي� بحثية، تلفت اأنظ�ر الب�حثين والمهتمين، 

لبحثه� خدمة للدين، وللم�صلمين، ومنه�:
•اإن البحث في »الإرادة« ي�صلح لأن يكون مظلة فكرية واحدة  	
وممتدة، تغطي عديداً من ق�ص�ي� الأ�صول والفروع في الدين، 
من مثل: العدل، الحرية، التكليف، الجزاء، الم�صئولية، اأفع�ل 

العب�د، والثواب والعق�ب.
الق�ص�ي�،  لت�صنيف  اأ�ص��صً�  اأن يكون  الإرادة ي�صح  •اإن مو�صوع  	
النت�ج  اأن  بمعنى  العلم�ء،  واأي�صً�  المذاهب،  لت�صنيف  وربم� 
العلمي في ق�ص�ي� الدين بين العلم�ء يمكن اأن يتم ت�صنيفه وفق 
يقدمه�، ومن  ينكره�، من  ُيقره�، ومن  معي�ر »الإرادة«: من 
لق�ص�ي�  متممة  يجعله�  ومن  م�صتقلة،  يجعله�  من  يوؤخره�، 
اأخرى، من يربطه� ب�لعمل، ومن يربطه� ب�لعدل، ومن يربطه� 

ب�لم�صئولية؟
الجهد  ي�صلل  ربم�  اللغوية؛  الدللت  تف�صيل  في  المب�لغة  •اإن  	
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التنبه  لكن  اأولوية،  وذو  مهم،  هو  الدين،  ق�ص�ي�  في  البحثي 
للمب�لغة فيه مطلوب، حتى ل يورد الب�حثين موارد الخالف، 
اإذ يجب اأن تلتئم دللت اللغة وال�صطالح مع معطي�ت العلم 
والواقع، واإعم�ل العقل، والمنطق، وفهم الأحداث، وا�صتقراء 

الوق�ئع، لكي ت�صح النت�ئج.
الدين،  ق�ص�ي�  لبحث  جديدة؛  علوم  بت�أ�صي�ض  ال�صتغ�ل  •اإن  	
وربم�  اأخالقٌي،  وواجب  علمٌي،  وواجب  �صرعٌي،  واجٌب 
ال�صبيل،  هذا  في  اإلح�حً�  الق�ص�ي�  اأولى  يمثل  »التجديد«  ك�ن 
اإنه يمثل اأ�صد مو�صوع�ت الم�صلمين اأهمية لأن تنه�ض له بين 

الم�صلمين منهجية علمية م�صتقلة.
•اإن التجديد في الدين؛ ل يم�ض الخط�ب الديني وحده، ك�أحد  	
تجديد  على  ف�لتركيز  التدين،  اأفع�ل  عن  المعبرة  العن��صر 
التجديد  النظر عن  ي�صرف  الوقت  الديني، وبمرور  الخط�ب 
والتع�طي  والفهم  والإ�صالح  والم�صئولي�ت  الإرادات  في 

ال�صحيح مع الن�صو�ض.
النظم،  الدرا�صة، هو مجموعة من  الدين؛ من منظور هذه  •اإن  	
في العق�ئد والعب�دات والمع�مالت والآداب، وكل نظ�م يمثل 
منهجً� وطريقً� له بدايته وغ�ي�ته، وك�فة الأنظمة في الإ�صالم؛ 

   1.indd   184 7/27/17   6:15:11 PM



185منالإرادةاإىلالإ�صالح

متك�ملة ومتوازية، وله� الوجهة نف�صه�، وتت�أ�ص�ض في انطالقة 
هي  محددٍة  لغ�يٍة  الفعل،  اإلى  الإن�ص�ن  اإرادة  هي  واحدة، 

الإ�صالح.
تبنته الدرا�صة نموذجً� يمثله�، ينطلق من  •اإن »الوقف«؛ الذي  	
اإرادة الواقف، للو�صول اإلى غ�ية الإ�صالح، هكذا تكون كل 
النظم التي اأوجده� الإ�صالم لإ�صع�د الإن�ص�ن، و�صالحه.، مهم� 

ك�ن المج�ل الذي تنتمي اإليه في الدين.
•اإن من نت�ئج الدرا�صة؛ التي ت�صكل غ�ية في ذاته�، اأنه� تبرهن  	
الإ�صالم،  في  والتجديد  الإ�صالح  بين  ال�صببي  الرتب�ط  على 
والمنطق  العقل  من  وب�أدلة  الوحي،  ن�صو�ض  من  �صمعية  ب�أدلة 

والواقع الُمع��ض.
العق�ئد  في  الإ�صالم،  اأنظمة  تكون  اأن  تو�صي؛  درا�صتن�  •اإن  	
لدرا�ص�ت  مو�صوع�ت  والآداب،  والمع�مالت  والعب�دات 
م�صتقبلية، تتم وفق منظور »من الإرادة اإلى الإ�صالح«، ابتع�داً 
للدين،  وتجديداً  الدين،  ق�ص�ي�  مع  التع�طي  في  النمطية  عن 
الم�صلمين، وت�صلح  تخدم  مبتكرة  ملمو�صة  لنت�ئج  وا�صتجالبً� 

ح�لهم.
•اإن الدرا�صة تو�صي اأي�صً� ب�لتركيز على البتك�ر في هذا المج�ل،  	
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لعله�  مبتكرة،  منظورات  من  الدين  ق�ص�ي�  تن�ول  مج�ل  اأي 
تكون الملفتة واله�دمة لدع�وى �صيقي الأفق في فهم الإ�صالم 
على النحو الذي اأ�ص�ء لدينن�، ب�صورة لم تحدث منذ اأن ظهرت 

دعوته ال�صمحة بين الن��ض.
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الم�صادر والمراجع

   1.indd   187 7/27/17   6:15:12 PM



الدكتور/ح�صني�صربي 188

اأوًل: الكتب العربية

الرئ��صة  ف�روق حم�دة،  تحقيق:  الأخالق،  الطبراني: مك�رم  1 .
الع�مة لالإفت�ء والبحوث العلمية، ال�صعودية، ط1، 1980

دار  م�صر،  في  وال�صي��صة  الأوق�ف  غ�نم:  البيومي  اإبراهيم  2 .
ال�صروق، الق�هرة، ط1، 1998م

 ، ط2. 3 م�صر،  هندية،  مطبعة  الإ�صع�ف،  الطرابل�صي:  اإبراهيم 
1902م

التراث  اإحي�ء  دار  الو�صيط،  المعجم  واآخرون،  اأني�ض  اإبراهيم  4 .
العربي، بيروت، ط2

المدني،  المجتمع  تنمية  الوقف في  الب�قي: دور  اإبراهيم عبد  5 .
الأم�نة الع�مة لالأوق�ف، الكويت، ط2006م

ل�صيءون  الع�مة  الهيئة  الفل�صفي،  المعجم  مدكور:  اإبراهيم  6 .
المط�بع الأميرية، الق�هرة، ط1983

للطب�عة،  �صميركو  الإ�صالمية،  الفل�صفة  في  مدكور:  ابراهيم  7 .
الق�هرة 

الطب�ع،  اإي�د خ�لد  الإخال�ض والنية، تحقيق:  الدني�:  اأبي  ابن  8 .
دار الب�ص�ئر، ط1

   1.indd   188 7/27/17   6:15:12 PM



189منالإرادةاإىلالإ�صالح

اليكترونية،  ن�صخة  الطح�وية،  العقيدة  �صرح  العز:  اأبي  ابن  9 .
مكتبة الم�صطفى

ابن القيم: مدارج ال�ص�لكين، تحقيق: ر�صوان ج�مع، موؤ�ص�صة  10 .
المخت�ر للن�صر والتوزيع، الق�هرة، ط1

ابن القيم: مدارج ال�ص�لكين، تحقيق: ر�صوان ج�مع، موؤ�ص�صة  11 .
المخت�ر، الق�هرة، ط1، 2001م

ر�ص�د  محمد  تحقيق:  والنقل،  العقل  تع�ر�ض  درء  تيمية:  ابن  12 .
�صعود  بن  محمد  الإم�م  بج�معة  والن�صر  الثق�فة  اإدارة  �ص�لم، 

الإ�صالمية، ط1991م
دار  ب�ز،  ابن  تحقيق:  الب�ري،  �صرح  الع�صقالني:  حجر  ابن  13 .

المعرفة، بيروت
وحمزة  �ص�كر  محمود  اأحمد  تحقيق:  الم�صند،  حنبل:  ابن  14 .

اأحمد الزين، دار الحديث، الق�هرة
الفكر،  دار  �صح�تة،  خليل  تحقيق:  المقدمة،  خلدون:  ابن  15 .

بيروت، ط2001، ح1
ومكتبة  دار  ع��صي،  حجر  تحقيق:  المقدمة،  خلدون:  ابن  16 .

الهالل، بيروت، ط1986م
ابن زكري�: معجم مق�يي�ض اللغة، تحقيق: عبد ال�صالم ه�رون،  17 .

   1.indd   189 7/27/17   6:15:12 PM



الدكتور/ح�صني�صربي 190

دار الفكر، الق�هرة، ط 1979م
ابن رجب: ج�مع العلوم والحكم، تحقيق: �صعيب الأرن�وؤوط  18 .

واإبراهيم ب�ج�ض، ط8، 1999م، موؤ�ص�صة الر�ص�لة، بيروت
الأدلة، تحقيق: م�صطفى عبد  الك�صف عن من�هج  ابن ر�صد:  19 .

الجواد عمران، المكتبة المحمودية، الق�هرة، ط3، 1968م
تحقيق: ع�دل  المخت�ر،  الدار  المحت�ر على  رد  ع�بدين:  ابن  20 .
اأحمد عبد الموجود وعلي محمد معو�ض، دار ع�لم الكتب، 
الكبرى،  الفقهية  القواعد  ال�صدلن:  غ�نم  بن  �ص�لح  الري��ض 

دار بلن�صيه للن�صر والتوزيع، الري��ض، ط1417 هـ
م ابن عطية: المحرر الوجيز، دار الكتب العلمية، ط1، 2001. 21

ابن ف�ر�ض: معجم مق�يي�ض اللغة، تحقيق: عبد ال�صالم ه�رون،  22 .
دار الفكر، الق�هرة 

ابن قدامة: المغني: تحقيق: عبدا هلل بن عبد المح�صن التركي  23 .
وعبد الفت�ح الحلو، دار ع�لم الكتب، الري��ض، ط3، 1997م

ال�صيد  م�صطفى  تحقيق:  العظيم،  القراآن  تف�صير  كثير:  ابن  24 .
واآخرون، موؤ�ص�صة قرطبة، بيروت 

الب�قي،  عبد  فوؤاد  تحقيق: محمد  ابن م�جة،  �صنن  م�جة:  ابن  25 .
دار اإحي�ء الكتب العربية

   1.indd   190 7/27/17   6:15:12 PM



191منالإرادةاإىلالإ�صالح

ابن م�صكويه: ال�صع�دة، المطبعة العربية، م�صر، ط1982. 26
الكبير  علي  اهلل  عبد  تحقيق:  العرب،  ل�ص�ن  منظور:  ابن  27 .

واآخرون، دار المع�رف، الق�هرة 
الح�فظ،  مطيع  محمد  تحقيق:  والنظ�ئر،  الأ�صب�ه  نجيم:  ابن  28 .

دار الفكر، ط1، 1983م
اأبو حي�ن الأندل�صي: تف�صير البحر المحيط، تحقيق: ع�دل عبد  29 .

الموجود واآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 
اأبوهالل الع�صكري: الفروق اللغوية، تحقيق: محمد ابراهيم  30 .

�صليم، دار العلم والثق�فة، الق�هرة
النه�صة  مكتبة  واإ�صالحه،  الإ�صالمي  المجتمع  �صلبي:  اأحمد  31 .

الم�صرية، الق�هرة، ط9، 2000م
اأحمد فوؤاد ب��ص�: ق�ص�ي� المنهجية في العلوم الإ�صالمية، المعهد  32 .

الع�لمي للفكر الإ�صالمي، الق�هرة، ط 1، 1996م
المع�رف،  من�ص�أة  المجدد،  الإم�م  الجزار:  محمود  اأحمد  33 .

ال�صكندرية، ط1999 م
الهدى  دار  والوقف،  الو�صية  ال�ص�فعي:  محمود  اأحمد  34 .

للمطبوع�ت، الإ�صكندرية، ط1994م
اأحمد محمود �صبحي: الفل�صفة الأخالقية في الفكر الإ�صالمي،  35 .

   1.indd   191 7/27/17   6:15:12 PM



الدكتور/ح�صني�صربي 192

دار المع�رف، الق�هرة، ط2
الأ�صعري: الإب�نة، دار ابن زيدون، بيروت  36 .

الأفغ�ني ومحمد عبده: العروة الوثقى، تحقيق: �صالح الدين  37 .
الب�صت�ني، دار العرب، الق�هرة، ط3، 1993م 

التج�رية،  المحمودية  المكتبة  والقدر،  الق�ص�ء  الأفغ�ني:  38 .
الق�هرة

دار  محمد،  ال�صيد  ي�صري  تحقيق:  الفقه،  ج�مع  الألب�ني:  39 .
الوف�ء، المن�صورة، ط1، 2000م

الألو�صي: روح المع�ني: دار اإحي�ء التراث العربي، بيروت 40 .
الإم�م م�صلم: �صحيح م�صلم، بيت الأفك�ر الدولية، الري��ض 41 .

الآمدي: اإر�ص�د الفحول تحقيق: �ص�مي بن العربي الأثري، دار  42 .
الف�صيلة، الري��ض، ط 2000م

لرزاق  عبدا  تعليق:  الأحك�م،  اأ�صول  في  الأحك�م  الآمدي:  43 .
عفيفي، دار ال�صميعي، الري��ض، ط 2003 م 

اآن� م�ري �صميل: الأبع�د ال�صوفية ف الإ�صالم، ترجمة: محمد  44 .
الجمل،  من�صورات  قطب،  ح�مد  ور�ص�  ال�صيد  ا�صم�عيل 

كولوني� األم�ني�، ط1، 2006

   1.indd   192 7/27/17   6:15:12 PM



193منالإرادةاإىلالإ�صالح

 ، اأنور عبد الملك: تغيير الع�لم، �صل�صلة ع�لم المعرفة، عدد 95. 45
نوفمبر 1985م

الخطيب،  الدين  تحقيق: محي  ال�صحيح،  الج�مع  البخ�ري:  46 .
المطبعة ال�صلفية، الق�هرة، ط1، 1400 هـ

المع�رف،  دار  الإن�ص�ن،  وق�ص�ي�  القراآن  ال�ص�طيء:  بنت  47 .
الق�هرة

الته�نوي: ك�ص�ف ا�صطالح�ت الفنون، تحقيق: علي دحروج،  48 .
مكتب لبن�ن، بيروت، ط1، 1996م

م الجرج�ني: التعريف�ت، مكتبة لبن�ن، بيروت، ط1، 1985. 49
ح�صين  تعليق:  الإ�صالم،  في  التمدن  ت�ريخ  زيدان:  جرجي  50 .

موؤن�ض، دار الهالل، الق�هرة
الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة، مكتبة الحقيقة، تركي�،  51 .

2004م
الجنيد: ر�ص�ئل الجنيد، ن�صخة اليكترونية، مكتبة الم�صطفى 52 .

زعيتر،  ع�دل  ترجمة:  العرب،  ح�ص�رة  لوبون:  جو�صت�ف  53 .
موؤ�ص�صة هنداوية للتعليم والثق�فة، الق�هرة 

�ص�مي  علي  تحقيقك  الدين،  اأ�صول  في  ال�ص�مل  الجويني:  54 .
الن�ص�ر واآخرون، من�ص�أة المع�رف، الإ�صكندرية، ط1996م

   1.indd   193 7/27/17   6:15:12 PM



الدكتور/ح�صني�صربي 194

ط  الق�هرة،  قب�ء،  دار  الإبداع،  اإلى  النقل  من  حنفي:  ح�صن  55 .
2000م

الخ�زن: لب�ب الت�أويل وبه�م�صه تف�صير الن�صفي، مكتبة المثنى،  56 .
بغداد 

م  الرازي: التف�صير الكبير، دار الفكر، بيروت، ط1، 1981. 57
الرازي: مخت�ر ال�صح�ح، مكتبة لبن�ن، بيروت، ط1986. 58

م  ر�صيد ر�ص�: تف�صير المن�ر، دار المن�ر، م�صر، ط3، 1947. 59
لالأوق�ف،  الع�مة  الأم�نة  الإ�صالم،  في  الوقف  الري�صوني:  60 .

الكويت
ال�صروق،  دار  ثق�فتين،  بين  عربي  محمود:  نجيب  زكي  61 .

الق�هرة، ط2، 1993م
وعلي  الموجود  عبد  ع�دل  تحقيق:  الك�ص�ف،  الزمخ�صري:  62 .

معو�ض، مكتبة العبيكل، الري��ض، ط1، 1998م
دار  الأفغ�ني،  الوف�  اأبو  تحقيق:  الفقه،  اأ�صول  ال�صرخ�صي:  63 .

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1993 م
م �صعيد حوى: الإ�صالم، دار ال�صالم، الق�هرة، ط4، 2001. 64

التجديدي  تيمية  ابن  الإ�صالم  �صيخ  منهج  العظيم:  عبد  �صعيد  65 .

   1.indd   194 7/27/17   6:15:12 PM



195منالإرادةاإىلالإ�صالح

ال�صلفي، دار الإيم�ن، الإ�صكندرية، ط1، 2004م 
ن�صخة  الموقف،  فقه  في  مقولت  العودة:  فهد  بن  �صلم�ن  66 .

اليكترونية، مكتبة الم�صطفى
�صلم�ن بن فهد العودة: مق�لت في المنهج، ن�صخة اليكترونية،  67 .

مكتبة الم�صطفى 
الأعلى  المجل�ض  الإ�صالم،  في  العقيدة  الطويل:  رزق  ال�صيد  68 .

لل�صيءون الإ�صالمية، العدد 245، ال�صنة21، دي�صمبر1981
�صيد �ص�بق: فقه ال�صنة، الفتح لالإعالم العربي، الق�هرة 69 .

الإ�صالمي:  التراث  في  الإ�صالح  حركة  برو:  �ص�ن  �ص�رل  70 .
ترجمة: اأ�ص�مة نبيل، الهيئة الم�صرية الع�مة للكت�ب، الق�هرة، 

ط1، 2013
ال�ص�طيء: الموافق�ت، تحقيق: اأبو عبيدة اآل �صليم�ن، دار ابن  71 .

عف�ن، ط1، 1997م
للم�صطلح�ت  ت�ريخي  معجم  نحو  البو�صيخي:  ال�ص�هد  72 .

القراآنية، ن�صخة اليكترونية، مكتبة الم�صطفى
ال�صعراني: كت�ب الميزان، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، ع�لم  73 .

الكتب، بيروت، ط 1989م
�صكيب اأر�صالن: الحلل الأندل�صية، المكتبة الرحم�نية، م�صر،  74 .

   1.indd   195 7/27/17   6:15:12 PM



الدكتور/ح�صني�صربي 196

ط1،1936م
ال�صهر�صت�ني: نه�ية الإقدام، تحقيق: األفردجيوم، مكتبة الثق�فة  75 .

الدينية، الق�هرة
ال�صرق  مكتبة  الو�صيط،  المعجم  واآخرون:  �صيف  �صوقي  76 .

الدولية، الق�هرة، ط4،2004م
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العربي الأثري، دار الف�صيلة ، الري��ض ، ط1 ، 2000م 
�ص�لح بن غ�نم ال�صدلن: القواعد الفقهية الكبرى 78 .

عبد الحميد النج�ر: تجربة الإ�صالح، المعهد الع�لمي للفكر  79 .
الإ�صالمي، فرجيني�، اأمريك� 

الع�مة  الأم�نة  الوقف،  ا�صتثم�ر  فقه  عزوز:  بن  الق�در  عبد  80 .
لالأوق�ف، الكويت، ط 2008م

عبد المجيد عمر النج�ر: م�ص�ريع ال�صه�د الح�ص�ري، ترجمة:  81 .
اإبراهيم العري�ض، دار الغرب الإ�صالمي، بيروت، ط2، 2006م
عبد الوه�ب خالف: اأحك�م الوقف، مطبعة الن�صر، الق�هرة 82 .

الدعوة  مكتبة  الفقه،  اأ�صول  علم  خالف:  الوه�ب  عبد  83 .
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عبد الوه�ب عزام: اأخالق القراآن، مكتبة النور، الق�هرة 84 .
مكة  األأ�صدي،  مكتبة  الأحك�م،  تو�صيح  الب�ص�م:  هلل  عبدا  85 .

المكرمة، ط5، 2003م
عدن�ن اإم�مة: التجديد في الفكر الإ�صالمي، دار ابن الجوزي،  86 .
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العربي،  الكت�ب  دار  الإ�صالمية،  العق�د  مو�صوعة  العق�د:  89 .

بيروت، ط1، 1971م
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الر�صمي لدار الإفت�ء الم�صرية، رقم 496، بت�ريخ 2006/4/11م.
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�صم�راغ،  فوترا  كري�طه  مطبعة  الدين،  علوم  اإحي�ء  الغزالي:  93 .
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الكتب العلمية، بيروت
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