خاتمة الكتاب
يجم�ع العلم�اء والباحثون أن العالم الي�وم يعاني من أزمات

عدي�دة ومتالحقة :أزم�ات مالية عالمية ،تتوالى عق�د ًا تلو اآلخر،

وأزمات اجتماعية تارة بين شمال وجنوب ،وتارة بين لون وآخر،
وت�ارة بي�ن ٍ
وغنى فاح�ش ،وأزمات أمنية ،ت�ارة داخلية
فق�ر مدقع
ً
ٍ
ودولة وأخرى،
بين الطوائف والمذاهب ،وتارة بين شعب وآخر،
وأزم�ات اقتصادي�ة بي�ن ش�رق وغرب ت�زداد حدة يوم� ًا بعد يوم.

يقض مضاجع
وأزمات صحية تنتشر أحيان ًا في العالم لتصبح ً
وباء ّ
العالم بأسره .فهل إلى خروج – من هذه األزمات – من سبيل؟

ال ش�ك أن ما جاء به اإلسلام الحنيف ،من قناعات إيمانية،
ِ
ٍ
تثب�ت اإليمان في القل�وب ،وما
وم�ن عب�ادات ومحط�ات تنقيةّ ،
يستوجب ذلك من عبادات خالصة هلل تعالى ،تدعو لتصديق وتطبيق
وسمو القيم،
ذلك باألعمال الصالحة ،وااللتزام بمكارم األخالق
ّ

يمهد للقيام ببناء مجتمع فاضل ،يقوم
وفضائ�ل اآلداب ،كل ذلك ّ

على اإلنسان الصالح ،المنفتح على اآلخر ،المتعاون مع الجميع

ف�ي كل م�ا نتف�ق عليه ،ويع�ذر بعضنا بعض ًا في م�ا نختلف حوله،
مجتمع ٍ فاضل تسوده العدالة ،واألمن واألمان والعيش المشترك،
وس�ائر القي�م واألخلاق وآداب المعامالت .ليس في�ه للفقر وال

للظل�م م�كان .وإن كان مفهوم «المجتمع الفاض�ل» مفهوم ًا مثالي ًا
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قدي�م ٍغي�ر متكامل يعود إلى أربعة قرون قبل الميالد ،للفيلس�وف
َ
يحظ بنسبة تطبيق عالية متكاملة على
اليوناني أفالطون ،إال أنه لم
حظي في انطالق الدعوة اإلسلامية وانتش�ار
جميع الصعد ،كما
َ
الحضارة اإلسالمية ،وذلك بفضل التكامل الذي جاءت به الشريعة

اإلسالمية في القرآن الكريم والسنة المطهرة.

وقد أسس�ت الش�ريعة اإلسلامية «ألطر وحدود ومساحات

األفع�ال ،وترك�ت م�ا بينها للن�اس ومحيطات حياته�م وظروفهم

وأحوالهم ،كما يقول د .رائد شرف الدين في محاضرة له بعنوان:
«الم�ال في القرآن الكريم» ،من ضمن سلس�لة محاضرات «الدين

في اختبار المال» التي جرت في مركز الشرق المسيحي للبحوث

والمنش�ورات – كلية العلوم الدينية – في جامعة القديس يوس�ف

ف�ي  2020/2/4ف�ي بي�روت .ويضي�ف« :لق�د تناولت (الش�ريعة
اإلسلامية) ال�رزق ،الكس�ب ،اإلنفاق ،الزكاة ،الصدق�ات ،الربا،

التجارة ،الزراعة ،الغرس ،األكل والش�رب ،اإلصالح ،اإلفس�اد،

التعمي�ر ،االبتغ�اء م�ن فض�ل اهلل ،المي�راث والوصي�ة ،الكفال�ة،
الرهن ،الفقراء ،األغنياء ،البيع ،الشراء ،الزروع المختلفة ،المياه،

الصناعات ،والحث على توثيق الديون بالكتابة واإلشهاد ،ووجوب
الوف�اء بالعه�ود والعق�ود ،وحف�ظ األمان�ات وأدائه�ا ألصحابها،

ووج�وب االهتم�ام بأم�وال اليتام�ى وتنميتها والمحافظ�ة عليها،
وكذلك اآليات المتعلقة بتحريم الربا والميسر وأكل أموال الناس

بالباطل من رش�وة وغش وغيرها .وتعتبر هذه األحكام والمبادئ
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والضوابط ،بحق نماذج متقدمة من العدالة االجتماعية».

ويضاف إلى ذلك ما جاء به القرآن الكريم والس�نة المطهرة،
ُ

م�ن أحكام في مواضيع الزواج والطالق ،والحريات ،والش�ورى

ف�ي الحك�م ،والفس�اد ،ونش�ر العل�م ،والح�ث عل�ى الزي�ادة فيه
والنف�ع من�ه ،واالقتصاد ف�ي الثروات الطبيعي�ة ،والعمل الصالح،

والس�عي ف�ي منفع�ة المجتمع ،والص�دق واإلخالص ف�ي القول
والعم�ل ،والتفك�ر ق�ي ما خلق اهلل تعالى في هذا الكون الفس�يح،

وف�ي إعم�ال العق�ل واإلب�داع ف�ي كل ما ينف�ع الن�اس ....وغير

ذلك كثير.

وإذا كان العال�م اليوم يس�ير وفق أنظم�ة ومعايير ترعاها هيئة

عمل�ت وتعم�ل على بن�اء وتنمي�ة قدرات
األم�م المتح�دة ،الت�ي
ْ

المجتمعات في مفهوم عصري مستحدث هو «التنمية المستدامة»،
ووضعت لها سبعة عشر هدف ًا أساسي ًا ،في األول من كانون الثاني
ْ

عام  2016نوردها باختصار ش�ديد ،مع بعض ما يقابلها في القرآن

الكريم والس�نة المطهرة ،والتي عرفها العالم منذ أربعة عش�ر قرن ًا
ونيف( :يراجع موقع )Academicimpact.un.org

اله�دف  1و :2القضاء على الفقر ،والقضاء التام على الجوع:

فق�د ش�رع اهلل تعالى زكاة الم�ال والزروع وغيره�ا ،وكانت كافية
لتحقي�ق ه�ذا الهدف ،كما ذكرنا في الفص�ل الثاني في باب الزكاة

حيث لم يجد رسل الخليفة عمر بن عبد العزيز من يأخذ الزكاة ال
من المسلمين وال من غير المسلمين ،فأوعز إلى رسله بنثرها فوق
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رؤوس الجب�ال حت�ى تأكل الطير من خير المس�لمين ،يضاف إلى

ذلك سياس�ة الوقف في اإلسلام (يراجع ملحق رقم  .)2وحديث
الرس�ول ص ّلى اهلل عليه وس�لم «ما آمن بي من بات ش�بعا َن وجاره
جائع إلى جنبه وهو يعلم به» (رواه الطبراني) خير دليل ٍ على ذلك.
مر معنا
اله�دف  :3الحرص على الصحة الجيدة والرفاه :وقد ّ

أث�ر ص�وم الفريضة وصوم النوافل مثالً على الصحة ،وما اكتش�فه

مر معن�ا من آداب
العل�م الحدي�ث ف�ي ه�ذا المجال .وكذل�ك ما ّ

الطعام والش�راب وعدم اإلس�راف حفاظ ًا على الصحة وغير ذلك

كثي�ر ،وكذل�ك النه�ي ع�ن كل ما يض�ر بالصحة عملاً بالحديث

الشامل «ال ضرر وضرار» .وكذلك في موضوع األوبئة وانتشارها،
وم�ا جاء ف�ي حديث النبي عليه الصالة والسلام« :إذا س�معتم به
(أي بالوب�اء) ب�أرض ٍفلا تقدموا عليه ،وإذا وق�ع بأرض ٍوأنتم بها

فلا تخرجوا فرار ًا من�ه» (متفق عليه) .واألحاديث التي وردت في

الح�رص على الصحة ،جعلت العلم�اء يخصصون لها باب ًا خاص ًا

ُيعرف باسم «الطب النبوي».

الهدف�ان  4و :9التعليم الجي�د ،والصناعة واالبتكار والهياكل

األساس�ية :ف�إذا كانت أول كلمة ف�ي القرآن الكري�م «اقرأ» واآلية
رب زدني علم ًا» ،والحديث الش�ريف الذي يأمر
الكريم�ة« :وق�ل ّ
بطل�ب العل�م حيثما كان «اطلب�وا العلم ولو ف�ي الصين» ،فإن من

صف�ات التعلي�م الجي�د أن يك�ون نافع ًا لإلنس�ان عملاً بالحديث
والدع�اء الش�ريف« :اللهم إنا نعوذ بك من عل�م ٍ ال ينفع ،»...ألن
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ضرره
العلم الذي ال ينفع بش�كل مباش�ر أو غير مباش�ر قد يكون ُ

عل�ى اإلنس�انية كبي�ر ًا وكبير ًا ج�د ًا ،ولذلك وص�ف رب العالمين

الخض�ر علي�ه السلام الذي جاءه موس�ى عليه السلام ليتعلم منه
قدم
بقول�ه« :آتين�اه رحمة من عندن�ا وعلمناه من لدنا علم� ًا» ،فقد ّ

اهلل تعال�ى الرحم�ة على العلم ليكون العلم نافع ًا رحيم ًا باإلنس�ان
تطو َر العلم النافع في صدر اإلسلام تطور ًا
عموم� ًا .ولذلك فق�د َّ

عظيم ًا جد ًا ،وشكّ ل أساس ًا للتطور العلمي بعد ذلك ،فكان علماء

المس�لمين بحق رواد الحضارة اإلنسانية بفضل اختراعاتهم .وقد

أرس�ل هارون الرش�يد في مطلع القرن التاس�ع الميالدي (حوالي
سنة  807م) هدية «عجيبة» إلى شارلمان ملك الفرنجة كانت عبارة
عن س�اعة ضخمة ،فكانت أعجوبة العل�م والفن والصناعة ،حتى

إ ّن رهب�ان القص�ر اعتقدوا أن في داخل الس�اعة ش�يطان ًا يحركها.
فانهالوا عليها ليالً ضرب ًا بالبلطات ،وح ّطموها....

اله�دف  :5المس�اواة بي�ن الجنس�ين :كن�ت أتمن�ى أن يكون

عن�وان ه�ذه الم�ادة« :التكام�ل بي�ن الجنس�ين» ،ألنه أول�ى وأعم
وأص�ح وأش�مل ،وألن اهلل تعال�ى خل�ق الذك�ر واألنث�ى ،وق�ال:

الجبلي لكل من الرجل
﴿ﯡ ﯢ ﯣ﴾ ،ذل�ك أن التكوين
ّ

والم�رأة يقتض�ي التغاير بينهما ،ليتمكّ �ن كل واحد منهما من تأدية

دوره ف�ي األس�رة التي هي ن�واة المجتمع.
وخ�ص اهلل تعالى كالً
ّ
م�ن الرجل والمرأة بخصائص متش�ابهة أحيان� ًا ،ومختلفة أحيان ًا.

قوام الحياة المجتمعية المثالية.
وجعل في تكامل هذه الخصائص َ
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يتميز َن بترجي�ح قوة العاطفة عل�ى العقل ،وعموم
فعم�وم النس�اء ّ

يتمي�زون بق�وة العق�ل عل�ى العاطف�ة .وفي ذل�ك تكامل
الرج�ال ّ

الح ْمل
عجي�ب .فالطبيع�ة األنثوي�ة ه�ي الت�ي تمكّ ن الم�رأة م�ن َ
واإلنجاب والرضاع واالحتضان ،ورعاية البيت واألوالد والسهر
عل�ى مرضهم وتعليمهم ،كما تس�اعدها على العمل ،إذا ش�اءت،

وإن اس�تطاعت ،في بعض الميادين كالتعليم والطب والتمريض،
والعم�ل االجتماع�ي واإلنس�اني ،وكل ذل�ك ينح�و بالم�رأة إلى

مناح�ي العاطف�ة وقوة االحتمال ،واالس�تعداد للبذل تجاه اآلخر.

لذلك ش�بهها الرس�ول عليه الصالة والسلام بالقوارير في حديثه
«رفق� ًا بالقواري�ر» ،وفي حديث آخر يق�ول« :خيركم خيركم ألهله

أهانهن إال لئيم».
وأنا خيركم ألهلي ،ما أكرم النساء إال كريم ،وال
ّ
والطبيعة الرجولية هي التي تمكّ ن الرجل من مكابدة الميدان

العملي خارج المنزل ومزاولة المهن المختلفة ومخالطة أصحاب
المصال�ح المادي�ة ،كل ذل�ك يجع�ل الرجل مهيئ ًا جس�دي ًا للعمل

العضل�ي ،ونفس�ي ًا للس�مة العقالنية ف�ي مقاربة األم�ور .وإذا كان
ّ

بعض علماء الغربَ ،من يبدي بعض المالحظات حول التش�ريع
ضع�ف
اإلسلامي ف�ي موض�وع المي�راث ،وأن نصي�ب الرج�ل
ُ
نصي�ب الم�رأة في بعض الح�االت ،أو في قوام�ة الرجل ،فقد ر ّد
علماء المسلمين على ذلك بالتفصيل ويمكن الرجوع إليه .تجدر
كرس استقاللية المرأة في مالها ،وأوجب
اإلشارة إلى أن اإلسالم ّ
على الرجل اإلنفاق على السكن الزوجي وعلى زوجته في مأكلها
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وملبسها ومعيشتها ،ضمن االستطاعة.

األه�داف  6و 13و 14و :15المي�اه الصحي�ة والنظافة الصحية

– العم�ل المناخ�ي – الحي�اة تح�ت الماء – الحياة ف�ي البر :النهي

محرم شرع ًا ،وقد ذكر اهلل تعالى ذلك
عن الفساد في كل الميادين ّ
ف�ي العدي�د من اآلي�ات ،نذكر منه�ا﴿:ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾

[ ال�روم ( .] 41 :يراج�ع في موضوع الفس�اد ،مقالة ق�راءة في آية:
« ...وال تب�غ الفس�اد ف�ي األرض ،إن اهلل ال يح�ب المفس�دين»

الموق�ع الش�خصي  .www.abdulilahmikati.netوف�ي موض�وع
النظافة ،تكلمنا في الفصل الثاني على :الطهور شطر اإليمان).

الهدف  :7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة :حديث الرسول عليه

الصالة والسلام حول هذا الموضوع« :الناس ش�ركاء في ثالث:
الماء والكأل والنار» ،وقد فسر علماؤنا ،النار بالطاقة على أنواعها،

وأنظ�ف أنواع الطاقة المتجددة الطاق�ة المتولدة من الماء والهواء

والشمس.

اله�دف  :8العم�ل الالئ�ق ونم�و االقتصاد :لق�د ربطت آيات

القرآن الكريم في ما يزيد على  70آية بين اإليمان والعمل الصالح

﴿ ...ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ « ،﴾...وم�ن يؤم�ن ب�اهلل

ويعمل صالح ًا ،»...ويرى العلماء أن مرتكزات الحضارة اإلسالمية

ثالث�ة :اإليم�ان والعل�م والعم�ل ،وه�ي ق�وام التنمية المس�تدامة.
كتابنا «مس�يرة التعلم عند العرب» مرتكزات الحضارة ص
(يراجع ُ
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 ،)152 – 149وقوام التطور االقتصادي واالجتماعي و....

اله�دف  :10الح�د م�ن أوجه ع�دم المس�اواة :يق�ول تعالى:

﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾...

[ الحجرات  ،] 13 :ويقول النبي عليه الصالة والسالم« :خير الناس
أنفعه�م للناس» ،وفي اآلية الكريمة والحديث الش�ريف الخطاب
موجه لعموم الناس ،وليس محصور ًا بالمسلمين وحدهم.

الهدف  :11مدن ومجتمعات محلية مستدامة :في هذه المادة

تخ�وف م�ن ازدياد عدد المدن المكتظة س�كاني ًا وزي�ادة الفقر في
ٌ

بعض أحيائها وانتشار الجوع فيها ،والنبي المصطفى عليه الصالة
ٍ
عرصة (أي منطقة معينة) أمس�وا وفيهم
والسلام يقول« :أيما أهل
جائع فقد ِ
برئت منهم ذمة اهلل ورسوله».

اله�دف  :12االس�تهالك واإلنت�اج المس�ؤوالن :االقتصاد في

اس�تهالك الث�روات الطبيعي�ة ل�ه األهمية البالغة في اإلسلام ،وما
حديث الرسول ص ّلى اهلل عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي اهلل
عن�ه عندما كان يتوضأ ويس�رف في اس�تهالك الم�اء وقوله له« :ال

سرف
تسرف يا سعد» ،فقال سعد :أفي الوضوء (والوضوء عبادة)
ٌ
يا رسول اهلل؟ ،فقال النبي عليه الصالة والسالم معلم ًا البشرية من
كنت على ٍ
نهر جار !!» .أم�ا اإلنتاج فالجودة واإلتقان
بع�ده« :ول�و َ
كان�ا دائم� ًا هدف ًا بالغ األهمية عند النبي عليه الصالة والسلام في
قول�ه« :إن اهلل يحب إذا عم�ل أحدكم عمالً أن يتقنه» .وفي القرآن
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تأكي�د على اإلحس�ان في كل ما يقوم به اإلنس�ان من قول
الكري�م
ٌ
وعمل «واهلل يحب المحسنين».

اله�دف  :16السلام والع�دل والمؤسس�ات القوي�ة :تحي�ة

اإلسلام السلام ،والسلام م�ن أس�ماء اهلل الحس�نى ،والسلام
أص�ل من أصول اإلسلام .لذلك يرى جمهور علماء المس�لمين

أن اإلسلام ال يبيح للمس�لمين قتال غير المس�لمين إال إذا قاموا
باالعت�داء عل�ى المس�لمين ،عملاً باآلية الكريم�ة﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ [ ﴾...البق�رة  .] 256 :والع�دل أيض ًا

أس�اس ف�ي اإلسلام...﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ [ ﴾...النساء  ،] 58 :و﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾...

[ النحل  ،] 90 :واألحاديث الش�ريفة ف�ي األمر بالعدل بين عموم
الناس – ال فرق بين مؤمن وكافر – كثيرة أيض ًا.

اله�دف  :17عقد الش�راكات لتحقيق األهداف :أمر اإلسلام

بالتع�اون ف�ي اآلي�ة الكريم�ة« :وتعاون�وا عل�ى الب�ر والتقوى وال
تعاون�وا عل�ى اإلث�م والع�دوان» ،وي�رى العلماء أن ه�ذه اآلية قد

اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم .ويقول
الرسول ص ّلى اهلل عليه سلم« :مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
عضو تداعى له سائر الجسد
مثل الجسد إذا اشتكى منه
وتعاطفهم ُ
ٌ

والحم�ى» (رواه مس�لم) .لذل�ك كان التع�اون والتعاضد
بالس�هر
ّ
والتضامن من سمات المجتمع في صدر اإلسالم.

وكذلك األمر في اإلعالن بش�أن القضاء على جميع أش�كال
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التعص�ب والتميي�ز القائمين على أس�اس الدي�ن أو المعتقد الذي
أُعلن ونُش�ر بموجب قرار الجمعي�ة العامة لألمم المتحدة 55/36
المؤرخ في  ،1981/11/25والذي يؤكد أن كل طفل يتمتع بالحق
في تعلم أمور الدين والمعتقد وفق ًا لرغبات والديه .والرسول عليه

الصلاة والتس�ليم يق�ول« :كل مولود يولد على الفط�رة (أي قابالً
ينصرانه».
يهودانه أو ّ
لدين اإلسلام بالفط�رة) فأبواه ّ
يمجس�انه أو ّ

والذي يؤكد أيض ًا أن لكل إنس�ان الحق في حرية التفكير ،وحرية

اإليم�ان بالدي�ن ال�ذي يختاره ،وقوله تعال�ى﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ [ ﴾...البق�رة  .] 256 :ويق�ول أيض� ًا:

﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [ الممتحنة .] 8 :

بالبر والقس�ط ،من األس�س
واألم�ر بمعاملة غير المس�لمين ّ

الهام�ة ،والمب�ادئ الت�ي تبن�ى عليه�ا األوط�ان ،وله أهمي�ة بالغة

ف�ي العيش المش�ترك بين المس�لمين وغير المس�لمين .كما ينص
ه�ذا اإلعلان على عدم التميي�ز بين الناس على أس�اس الدين أو

المعتقد ،والقضاء بينهم بالعدل .والتاريخ اإلسالمي يشهد لشريح
القاضي الذي قضى للنصراني في موضوع الدرع ضد علي بن أبي

درعه.
طالب ،رضي اهلل عنه ،ألن علي ًا لم يس�تطع إثبات أ ّن الدر َع ُ

فقال النصراني – بعد أن ش�اهد عدل القاضي –« :هي واهلل يا أمير
ِ
األورق ،فإني
درعك ،أخذ ُتها عندما
ْ
المؤمنين ُ
وقعت عن جملك ْ
أَشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمد ًا رسول اهلل .فقال علي رضي اهلل
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عنه :أما إذا أسلمت فهي لك».

فاإلسلام ه�و دي�ن اهلل الخات�م والكام�ل ،يق�ول تعال�ى:

﴿...ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ [ ﴾...المائدة  ،] 3 :حفظه اهلل تعالى دون س�ائر

األديان ،بالقرآن الكريم والسنة المطهرة ،وميزه دون سائر األديان
بأن�ه رحم�ة للعالمي�ن كافة .من س�لك صراطه المس�تقيم ،فاز في

الدني�ا واآلخ�رة .وقد وضع األطر الس�ليمة ل�كل الثوابت في كل

زمان ومكان ،وترك تفاصيل المتغيرات الجتهاد العلماء ،وتشاور
وتغي�ر الزمان والمكان .ورد في الحديث الش�ريف أن
الحكم�اءّ ،
رس�ول اهلل ص ّلى اهلل عليه وس�لم ق�ال« :إن اهلل ف�رض فرائض فال

وحرم أش�ياء فال تنتهكوها،
تضيعوه�اّ ،
ّ
وحد حدود ًا فال تعتدوهاّ ،
ٍ
أش�ياء رحم ًة لكم غير نسيان ،فال تبحثوا عنها» (رواه
وس�كت عن
َ
الدارقطني وغيره).

بد من اإلش�ارة إل�ى أن اهلل تعالى أخفى قبول
وف�ي الختام ال ّ
التوبة حتى يواظب اإلنس�ان المك ّلف عل�ى المحافظة على توبته،

وأخفى قبول األعمال الصالحة ليوم الحساب حتى يبذل اإلنسان

م�ا في وس�عه لتك�ون أعماله خالص�ة ومقبولة م�ن رب العالمين،
وأخف�ى رض�اه في الطاع�ات حتى تكون المواظب�ة عليها والزيادة

فيها متواصلة ،وأخفى س�اعة الموت الذي قد يكون في أي لحظة

حت�ى يك�ون االس�تعداد له�ذه اللحظة وم�ا بعدها ،في كل س�اعة
وحين.
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حق ًا عجبت لمن له عقل وفكر ،وسمع وبصر كيف ال يؤمن،

وال يعم�ل بما جاء في القرآن الكريم وفي الس�نة النبوية المطهرة،
وم�ا فيهم�ا ،من فرائض وس�نن ،وأوام�ر ونواهي ،وتش�ريع وقيم

وآداب ،وقد أثبتت األيام والس�نون والقرون (ما يقارب الخمس�ة
تمس�ك
عش�ر قرن� ًا من الزم�ان) صحة وسلامة ،وخير ّ
وتقدم من ّ
بهم�ا م�ن إنس�ان أو مجتم�ع .واهلل تعال�ى يق�ول في صري�ح اآلية
الكريم�ة ف�ي س�ورة اإلس�راء﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾
نبيه المصطفى ص ّلى اهلل عليه وس ّلم﴿ :
[ اإلسراء  ،] 9 :ويقول عن ّ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ * ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [ النجم  ،] 4 –3 :ومما
«تركت فيكم أمرين
يقوله هذا النبي الخا َتم ص ّلى اهلل عليه وس� ّلم:
ُ
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبد ًا :كتاب اهلل وسنتي».
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ملحق رقم 1

بين العقيدة والقيم
كن�ا في كتابنا «مس�يرة التعل�م عند العرب» قد تناولنا فلس�فة

التربي�ة والتعلي�م وأش�رنا إلى أنها يج�ب أن تنطلق وتتماش�ى مع

عقي�دة المجتم�ع ،وأن تس�عى المؤسس�ات التربوي�ة والتعليمية،

يختل
لزرع القيم اإلنس�انية المنبثق�ة عن عقيدة المجتمع ،حتى ال
ّ
ٍ
صراط مس�تقيم،
توازن�ه ،ولك�ي تك�ون مس�يرة األجيال في�ه على
مس�تمد من الثوابت التي يؤمن بها معظم أفراد المجتمع ،وتشكل
ٍّ

رب
نبراس�ه المني�ر.
ٌ
وس�واء كانت ه�ذه العقيدة إيماني�ة ُمنزل ًة من ّ
العالمي�ن ،أم وضعي� ًة أخالقية ،اجتماعية ،أو سياس�ي ًة متفق ًا عليها
بي�ن أبن�اء الوط�ن الواحد ،فإن القيم اإلنس�انية فيها تبقى مش�تركة

في معظمها ،كالصدق ،والوفاء ،والمروءة ،والش�جاعة ،والحياء،
واإلخلاص ،واألمان�ة ،والصالح الع�ام ،والعمل ب�روح الفريق،
والعدل ،والمساواة في الحقوق والواجبات وغيرها.

وفي هذا المقام ،أود أن أش�ير إلى أهمية التالزم بين العقيدة

والقي�م ،كم�ا هي في اإلسلام ،ودور العقيدة ف�ي تثبيت القيم في
نفوس البشر وتزكيتها ،وأثر ذلك في بناء شخصية اإلنسان.
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وأس�تعين على ذلك بتش�بيه بناء ش�خصية اإلنسان بالشجرة،

جذوره�ا تمثّ�ل العقي�دة وه�ي ال ُترى ف�ي ذاتها ألنه�ا ضارب ٌة في
مقره�ا القل�ب ،ألن «اإليم�ان ه�و م�ا وقر في
األرض ،فالعقي�دة ّ

القل�ب ،»...كم�ا ورد ف�ي الحدي�ث النب�وي الش�ريف .وبالتالي،

فإن تكوين ش�خصية اإلنس�ان ،يبدأ مع نمو الروح اإليمانية وزرع
العقيدة في صلب الذات اإلنس�انية ،وهذا التكوين الروحي يس�بق

تكوي�ن العق�ل ونماءه .ذلك أن تكوين العق�ل ونماءه ال يكون إال
بالعل�وم والمعارف التي يتلقاها اإلنس�ان بالتدرج في البيت أوالً،
ث�م يك�ون معظمها في المدرس�ة والجامعة ،ثم ف�ي ميادين العمل

والبيئة المحيطة .أما الروح اإليمانية ،فهي من الفطرة التي فطر اهلل

الن�اس عليه�ا« ،يولد أحدكم على الفط�رة ،»...والتي تبدأ مع قيام
ٍ
حفظ
الطف�ل بالعب�ادات والش�عائر الديني�ة – مق ّلد ًا ومب�ادر ًا – من
لبع�ض اآلي�ات القرآنية ،وصالة ٍ وصومٍ ،وهذا م�ا يكون غالب ًا بين
الخامسة والثامنة من عمر اإلنسان .والتربية اإليمانية أوالً ،تساهم
ف�ي تقنين جوانب الش�هوة والغريزة وتجعلهم�ا في ميادين الخير.

ولعل من أهم خصائص التعليم في عصر الحضارة اإلسالمية ،أن

والتعليم
امتزج�ت التربية الدينية بالعلم ،بل س�بقت التربي ُة الديني ُة
ُ
العلوم الدنيوية ،فكان الولد يحفظ القرآن الكريم أوالً ،ثم
الدين�ي
َ
ُ

الس�نة النبوية ،ويتعل�م الصالة ،ويتعلم آداب المعاش�رة ،واحترام
يتعلم
الناس،وح�ق الطريق ،وأدب الخط�اب والحوار ....قبل أن
َ
عل�وم الحس�اب والفيزي�اء والفل�ك وغيره�ا .وبفض�ل ذلك كان
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الناس يصبحون علماء في س�ن الخامس�ة عش�رة ،كابن س�ينا مثالً
وغي�ره م�ن العلماء الذي�ن ذاع صيتهم في اآلفاق .ذل�ك «أن تربية

الروح وصقلها يس�مح بتجليات العقل وإفرازاته» .كما يقول أهل

الحكمة.

وأم�ا الج�ذع فيرم�ز إل�ى العب�ادات ،ألنه�ا أول م�ا ينتج عن

اإليم�ان .يق�ول تعال�ى ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ [ ﴾...التوب�ة  ،] 18 :ويق�ول المصطفى عليه

الصلاة والسلام« :إذا رأيت�م الرجل يعتاد المس�اجد فاش�هدوا له
باإليم�ان» (الترغي�ب والترهي�ب  .)174/1والعب�ادات مرئي�ة كما

ج�ذع الش�جرة .يق�ول تعال�ى﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ﴾ [ الذاريات  ،] 56 :والعبادات هي أول ما يؤمر به المرء
أدل على ذلك من قول رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه
بعد إسالمه .وال ّ

وس�لم إل�ى علي بن أبي طالب عندما ابتعث�ه إلى اليمن على رأس

نزلت بساحتهم فال تقاتلهم حتى يقاتلوك،
سرية ،حيث يقول« :إذا
َ

وادعه�م إل�ى أن يقول�وا ال إله إال اهلل محمد رس�ول اهلل ،فإن قالوا
نع�م فمرهم بالصلاة ،فإن أجابوا فمرهم بال�زكاة ،فإن أجابوا فال
تب�غ منهم غير ذلك ،».....وم�ع أداء الفرائض والقيام بالعبادات،

ويشتد الساعد.
يبدأ تلقي العلم ،وينمو العقل،
ّ

وأم�ا األغص�ان ،فه�ي تمث�ل القيم الس�لوكية اإلنس�انية التي

تتغ�ذى م�ن الجذور ،ع�ن طريق جذع الش�جرة .فالصلاة «تنهى

وتعويد لها على
تهذيب للنفس
عن الفحش�اء والمنكر» ،والصوم
ٌ
ٌ
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ت�رك المنكرات ،والتمس�ك بأخالق اإلسلام الفاضل�ة ،كما ورد
ف�ي الحديث الش�ريف «إذا أصبح أحدكم يوم� ًا صائم ًا ،فال يرفث

وال يجه�ل ،ف�إن امرؤ ش�اتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم»
(صحي�ح مس�لم ،كتاب الصي�ام ،باب حف�ظ اللس�ان للصائم ،ح
 .)806/2 ،1151/160والزكاة طهرة للنفس البش�رية ،وتكافل في
مطهرة لصاحبها من خبث
المجتمع ،وقوة ونماء حقيقي له ،وهي ّ

البخ�ل وحب الم�ال ،وبإخراجه�ا ينعم المجتم�ع كل المجتمع،
ويتآلف أفراده جميع ًا ويتكافلون ويتكاتفون ،وهكذا دواليك...

وعن األغصان ،تخرج الثمار التي تمثل عمل اإلنسان وسعيه

في هذه الحياة ،ألنها هي التي تنفع صاحبها وتنفع المجتمع كله،

فالثمار هي الناتج األساسي للشجرة ،كما عمل اإلنسان هو الذي
وسعي ُه فيه.
يعكس دوره في المجتمع
َ

واالعتناء المتواصل بالش�جرة ،يكون ،في أوقات معينة ،من

خالل س�قايتها ،وتسميدها في األرض المجاورة للجذع ،وحراثة
الجذور ما يلزمها من غذاء ،فتقوى
هذه األرض ،حتى تمتص منها
ُ

وتزداد فعاليتها ،ويقوى الجذع ويشتد عوده.
ٍ
يق�وي إيمانه
كذل�ك اإلنس�ا ُن الصال�ح ،ه�و بحاجة إل�ى ما ّ
ٍ
تنقية إيمانية
وعقيدته ،ويزيد من عزيمته ،فقد شرع اهلل له محطات
معروف�ة ،كالصلاة وما تمثله من وقوف بين يدي اهلل «أرأيتم لو أ ّن

نه�ر ًا بباب أحدكم يغتس�ل فيه كل يوم خمس� ًا ما تق�ول ذلك ُيبقي

من درنه؟ قالوا :ال ُيبقي من درنه ش�يئ ًا .قال فذلك مثل الصلوات
172

الخمس يمحو اهلل بهن الخطايا» (صحيح البخاري ،كتاب مواقيت
الصالة .باب الصلوات الخمس كفارة ح( .)282/1 )497ومن هذه

المحطات اإليمانية يوم الجمعة من كل أسبوع ،وما فيه من فضائل،

وصوم رمضان واأليام التي يس�تحب فيها الصيام ،وموس�م الحج
والعمرة للعمرة وغير ذلك ،مما يش�كل محطات زمنية ،يستش�عر
فيه�ا المس�لم صوابية وقوة عقيدته ،في�زداد إيمانه ،وتنقى عباداته،

وتطهر قيمه ،ويستقيم سلوكه أكثر فأكثر.

رش أغصانها بالمبيدات
ويكون االعتناء بالشجرة من خالل ّ

لحمايته�ا وحفظه�ا م�ن ملوث�ات وميكروب�ات الج�و الخارج�ي
الموبوء ،وتش�ذيب أغصانه�ا بين الفينة واألخ�رى .وكذلك حال

القي�م اإلنس�انية ،فمنه�ا ما يجب االعتن�اء به باس�تمرار ،وتقويته،
وإعط�اؤه الم�دى األوس�ع ،كالص�دق مثلاً ،إذ يق�ول اهلل تعالى:
﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾
[ التوب�ة  ،] 119 :وق�د وردت آي�ات قرآنية ،وأحادي�ث نبوية كثيرة
بأي
أمر من اهلل تعالى ّ
تأم�ر بالص�دق ،وتنهى عن الكذب ،ولم يرد ٌ
م�ن القي�م ،كم�ا ورد ف�ي الص�دق لما له م�ن أثر كبي�ر في صالح

المجتم�ع ،يقول النب�ي عليه الصالة والسلام« :إن الصدق يهدي
إلى البِر وإن البِ َّر يهدي إلى الجنة» .وكذلك يقول عمر بن الخطاب
َ
إلي من
رض�ي اهلل عن�ه« :ألن يضعني الص�دق ،وق ّلما يضع ،أحب ّ
أن يرفعني الكذب ،وق ّلما يفعل» .ويقول بعض الحكماء« :الصدق
منجيك وإن خفته ،والكذب ُمرديك وإن أمنته».
ّ
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أختم هذه المقارنة وهذا التشبيه ،باآلية القرآنية الكريمة ،في

سورة األعراف ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ [ ﴾...األعراف  ،] 58 :واآلية الكريمة في سورة

إبراهي�م ﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ*ﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾
[ إبراهيم ] 25 –24 :

والقيم فرع ،وهذه القيم تقوى وتضعف بقوة
فالعقيدة أصل،
َ

العقي�دة وضعفه�ا .ومع قوة وأصال�ة هذه القيم اإلنس�انية ،يقوى
السلوك اإلنساني السوي ،ويزداد نفع المجتمع ،وترتفع الحضارة

اإلنسانية وتزداد سمو ًا.

ال ش�ك ف�ي أن الحض�ارة اإلسلامية ،قامت وانتش�رت في

أرجاء المعمورة ،وأسس�ت لما بعدها ،بفضل التالزم الوثيق ،بين
القيم اإلسالمية السمحة التي ّ
تغذت وتمكّ نت في النفوس ،بفضل

التربية الدينية على أسس العقيدة اإلسالمية ،من ناحية ،وبين العلم
وتطور ،بش�كل ٍ ملحوظ ،ولم يسبق له مثيل ،استجابة
الذي ازدهر
ّ
للدع�وة الرباني�ة ﴿...ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [ طه  ،] 114 :ولدعاء
النب�ي ال�ذي ال ينطق عن اله�وى ،إن هو إال وح�ي يوحى« :اللهم

ع ّلمن�ا م�ا ينفعن�ا ،وانفعنا بم�ا علمتن�ا ،وزدنا علم� ًا» .فكان طلب

العلوم على أنواعها ،جزء ًا من عبادة اإلنس�ان يتقرب بها إلى ربه.
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تكلمت بإس�هاب عن هذه المرحلة في كتابي «مس�يرة التعلم
وقد
ُ
عند العرب».

ف�ي المجتمعات التعددية ،حيث تكث�ر الطوائف والمذاهب

وتتع�دد األح�زاب والتي�ارات ،وبالتالي تتعدد العقائ�د التي يؤمن

به�ا أف�راد المجتمع ،يصب�ح االهتمام بالقيم اإلنس�انية – الجامعة

مجرد ًة من عقي�دة معينة ،أكثر صعوبة،
والمش�تركة بي�ن العقائد – ّ
وأشد إلحاح ًا ،بالمقارنة مع ما إذا كانت التربية على القيم مرتبطة
ّ
بعقيدة واحدة معينة.

نستدل على ذلك بالتجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية

في العام  1945حيث خرجت اليابان من هذه الحرب منهكة تمام ًا،
واقتصادها مدمر تدمير ًا كامالً ،وقد و ّقع إمبراطور اليابان على وثيقة

االستسلام بش�روط مذلة .فقد قامت اليابان بإدخال مادة إلزامية،

في جميع مراحل التعليم ،من الحضانة إلى الجامعة ،وهي Moral

 ،Educationأي التربي�ة عل�ى القيم وه�ي مبنية على ثالثة محاور،
«القيم اإلنس�انية – اإلخالص للوطن – وحب اإلمبراطور» ،وهي
مس�تمدة من العقائد التي كانت س�ائدة قبل الحرب واشتهرت بها

الديانات البوذية والشنتوية والفلسفة الكونفوشيوسية.

يق�ول الباحث المص�ري د .أحمد نبوي ،ال�ذي تلقى علومه

الجامعي�ة العليا في اليابان ،في مقال�ة له بعنوان «منظومة القيم في
المجتمع الياباني» ،نُشرت في جريدة األهرام العدد  44718تاريخ

 13أي�ار « :2009يتس�اءل الكثيرون عن أس�رار النهضة االقتصادية
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والتكنولوجي�ة الياباني�ة .وفي حين يع�زو البعض تلك النهضة إلى
العمل الدؤوب المستمر ،يحاول البعض اآلخر تقديم تحليل أكثر
عمق ًا ،يأخذ في االعتبار مكونات الثقافة اليابانية بصفة عامة ،وتأثير

الدي�ن بصفة خاصة .فمن خلال تضافر الديانة البوذية واندماجها

م�ع بع�ض عناصر الفك�ر الكونفوشيوس�ي والديانة الش�نتوية ،تم
إرساء القاعدة الصلبة التي على أساسها نشأت وتطورت المنظومة
القيمي�ة اليابانية .ولهذا فليس من المس�تغرب إمكانية تتبع العديد
م�ن القي�م اليابانية المهمة وردها إلى أصوله�ا الدينية .فمثالً يركّ ز
الياباني�ون ف�ي مدارس�هم عل�ى مب�دأ «الج�د واالجته�اد أهم من
الموهب�ة وال�ذكاء الفط�ري للطف�ل» ،ول�ذا تراهم يس�تعملون في

تعابيرهم عبارتي «س�أبذل قصارى جهدي» و« س�أعمل على ذلك

بكل جدية» ،ألنهم يؤمنون بأن النجاح والتفوق ،يمكن أن يتحقق

باالجته�اد وب�ذل الجه�د وليس بال�ذكاء فقط ،فالجميع سواس�ية
و ُخلق�وا بق�در من الذكاء يكفيهم .وهم�ا ،أي النجاح والتفوق ،ال
يتح�ددان باختلاف الموهبة والذكاء ،ولك�ن باالختالف في بذل
ّ

الجه�د .وه�ذه القيمة ،قيم�ة اإلص�رار وإمكانية تحقي�ق النجاح،
ترتب�ط ارتباط� ًا وثيق� ًا باالعتقاد الب�وذي اليابان�ي بإمكانية وصول

أي ش�خص إلى الحكمة والتنور المؤديين إلى الس�عادة المطلقة.
كم�ا س�اهمت التعالي�م الديني�ة البوذي�ة القائم�ة عل�ى االعتدال،
تقبل
وعلى تجنب االنغماس في الش�هوات الحس�ية والمادية في ّ
األش�ياء الصغيرة البسيطة« ،كما س�اهمت فكرة المعاناة في شحذ
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هممه�م لمواصل�ة الحي�اة وللتغلب عل�ى المصاعب ،وللش�عور
بالح�ب نحو خالق الك�ون حتى يمكنهم الخالص مما يقاس�ونه.
وعل�ى ه�ذا ش�كلت فك�رة المعان�اة نوع� ًا م�ن القدري�ة اإليجابية

ال الس�لبية ،قدرية تقوم على التسليم والخضوع والطاعة للسلطة،
واإلخلاص للوطن ،وحب اإلمبراطور ،حب� ًا يصل إلى التقديس

والعب�ادة» .وبفضل ذلك اس�تطاعت الياب�ان أن تنهض من كبوتها
بعد الحرب لتحقق تقدم ًا علمي ًا وصناعي ًا غير مس�بوقين في تاريخ
العالم الحديث.

ولك�ن وم�ع م�رور الزم�ن وم�ع التخل�ي الرس�مي والفعلي

ع�ن االلتزام بالعقائ�د الدينية ،تراجع االلت�زام بالتربية على القيم،

وأصبحت هذه المادة اختيارية في البرامج التعليمية ،بدل ما كانت
إلزامي�ة في فت�رة ما بعد الح�رب .وتراجع واندثر االلت�زام الديني
بالعقائد التي كانت سائدة قبل الحرب عند الناس ،فتراجع مستوى

األخلاق ل�دى طالب المدارس والجامع�ات وتزايدت معدالت
الجريمة بين األحداث ،وفي تقرير لمراسل الجزيرة ،قالت مديرة

إح�دى الم�دارس االبتدائية ،وتدعى ميكونا روس�يه« ،الحظنا في

الس�نوات األخي�رة تزايد المش�اكل العائلية ،وابتع�اد األطفال عن
ذويهم وانعدام التواصل األسري ،ونعتقد أن الحل هو في استعادة

األخلاق التي تحافظ على االحترام بين أفراد المجتمع»؛ ولذلك

« أصدرت الحكومة اليابانية وثيقة توجيهات تجعل تعلم العادات
الحميدة التي كانت س�ائدة في حقب�ة إيدو (حقبة االلتزام بالعقائد
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البوذية والش�نتوية وغيرها) قبل نحو ثالثة قرون مادة أساس�ية في
المدارس بحلول العام الدراسي  ،2018وعزت قرارها إلى وجود
عالقة بين تراجع مستوى األخالق لدى طالب المدارس االبتدائية

وبي�ن تزايد مع�دالت الجريمة بين األح�داث»( .موقع الجزيرة –
اليابان تلزم طالبها بتعلم األخالق عام .)2018

أخلص إلى القول بأن التربية على القيم اإلنس�انية والتي هي

بمجملها منبثقة عن العقائد الدينية تتراجع مع مرور الزمن ،إذا لم

تكن مؤسس�ة على العقيدة اإليماني�ة ومرتبطة بها ،ومنضبطة معها
في إطار الوازع الديني والرقابة الذاتية على هذه القيم والسلوكيات

المنبثق�ة عنه�ا .ذلك أن انسلاخ القيم عن العقيدة ،يش�به انفصال
األغصان عن الشجرة ،فال تلبث طويالً حتى تذبل وتموت.

نشرت في مجلة المكارم
العدد السابع – حزيران .2016
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ملحق رقم 2

األوقاف اإلسالمية:
نحو دور رائد في التنمية المستدامة
الوقف في اإلسلام هو «حبس األصل وتس�بيل الثمرة» .أي
إنه مبادرة من الواقف بعمل ٍ يخدم مصالح المسلمين ،ابتغاء ثوابٍ
م�ن اهلل تعالى ،عمالً بالحديث الش�ريف «إذا م�ات ابن آدم انقطع
عمله إال ّ من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح

يدعو له» .رواه مسلم.

لذل�ك كان للوق�ف وظيف� ٌة أساس�ية – حت�ى يك�ون صدق�ة

جارية – وهي خدمة المقاصد العامة للشريعة الغراء.

ولكي يكون كذلك ،فإن هذه الخدمة يجب أن ترتبط ارتباط ًا

مباش�ر ًا بالسياق االجتماعي ،والحضاري العام للمسلمين .لذلك
كان لزام ًا على المسلمين ،تجديد نظام الوقف بما يتالءم مع خدمة

األهداف ،التي س�عى لتحقيقها ،ومراعاة مسيرة التطور الحضاري

لألمة اإلسالمية ،وللمجتمع الذي يوقف فيه.

إن عدم تجديد نظام الوقف بما يتالءم مع المتغيرات االقتصادية

ف�ي عصرنا الحاضر ،قد أ ّدى إلى تراج�ع الوقوفات الحديثة ،وإلى
تراجع مداخيل األوقاف الس�ابقة ،قياس� ًا إلى التضخم الحاصل في
179

االقتص�اد العالمي ،عموم� ًا ،وفي دولنا اإلسلامية خصوص ًا ،وفي

لبن�ان عل�ى الوج�ه األخص .وه�ذا ب�دوره انعكس بش�كل واضح

عل�ى وضع المس�لمين عموم ًا ،وعلى دورهم ومس�توى أوضاعهم
المعيشية ،وأ ّدى إلى تراجع الوقوفات الحديثة.

وهن�ا يب�رز الس�ؤال األس�اس :هل يج�در بنا أن نطبق ش�رط

الواقف بحرفيته ،أم أن نلبي مقاصد الش�ريعة في ش�رط الواقف؟
مما ال ش�ك فيه أن قوة وفعالية مقاصد الش�ريعة في شرط الواقف

تتغي�ر مع تغي�ر األزمنة واألمكن�ة .إن قوة الوق�ف وفاعليته ترتبط

مؤش�ر
وازدهاره
بنض�ج الوع�ي االجتماع�ي لمقاص�د الش�ريعة.
ُ
ٌ
عل�ى مراع�اة تلك المقاصد وم�ا تتضمنه من مصالح المس�لمين.
وإذا كان البع�ض يعتب�ر ش�رط الواق�ف كنص الش�ارع ف�ي الفهم

والدالل�ة والعم�ل به ،فإن البعض اآلخر يعتبره كنص الش�ارع في

الفهم والداللة دون العمل بحرفيته ،إذا كان يتناقض مع المقاصد
المرج�وة م�ن الوق�ف ،وخصوص� ًا م�ع م�رور الزمن ،وم�ع تغير
المعطيات التي أوجبت النص المذكور.

ال�ضرورات الخم�س
أه�م مصالح المس�لمين تتلخ�ص في خدمة
ال ش�ك ف�ي أن ّ

الوقف للضرورات الخمس ،وهي مر ّتبة حسب األهمية:

حف�ظ الدي�ن – حفظ النفس – حفظ العقل – حفظ النس�ل –

حفظ المال.
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 .1حف�ظ الدي�ن :ويش�مل بناء المس�اجد ،وخدمته�ا وصيانتها،
وتدري�س العل�م الش�رعي ،والتعلي�م الدين�ي ،ونش�ر الدين،

والدعوة إلى اهلل ،واإلنفاق على موظفي األوقاف ،والعاملين
عليها ،والمؤلفة قلوبهم ،ومساعدة المعوزين بتأدية الفرائض

ومنها فريضة الحج ،وما إلى ذلك.

 .2حفظ النفس :ومنها إطعام الفقير ،ومقاومة األمراض المعدية،
ومعالج�ة المرضى المعوزين ،وإقامة التكايا والمالجئ لمن
ظل من
ال مأوى لهم .ويجمع الباحثون على أن حفظ النفس ّ
جهة عالجها من األمراض واألوبئة مسؤولية األوقاف طوال
التاريخ اإلسالمي حتى مشارف العصر الحديث .كما يدخل
ف�ي ذل�ك إزال�ة األذى من الطريق حتى ال يتعثر به المس�نون

والمكفوفون.

 .3حف�ظ العق�ل :العل�م غ�ذاء العق�ل ،ولذلك كان�ت األوقاف
عل�ى التعليم في عصر الحضارة اإلسلامية ،تش�كل مصدر ًا
بال�غ األهمي�ة في نش�ر العل�م واإلنفاق على طلب�ة العلم بما

يس�د حاجته�م وحاجة م�ن يعلمهم .ليس هذا وحس�ب ،بل
ّ

كثي�ر ًا م�ا كان يفي�ض ذل�ك عن حاجاته�م المادية المباش�رة

ويساهم في دعم أبحاثهم واكتشافاتهم .وبفضل ذلك ،انتشر
العل�م ف�ي ذلك العص�ر وتطورت االكتش�افات العلمية على
أيدي علماء المس�لمين تطور ًا لم تش�هد له مس�يرة الحضارة

اإلنسانية مثيالً على مر العصور واألزمنة .يكفي أن نشير إلى
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أن اكتشافات عالم الرياضيات الخوارزمي ،تشكل أساس ًا في
علم الكومبيوتر واإلنترنت حتى يومنا هذا.

 .4حفظ النس�ل :والمراد به حفظ النوع اإلنس�اني بالتناس�ل من
خلال اإلنفاق عل�ى الراغبين في الزواج من غي�ر القادرين،

وبناء األس�ر ،ومعالجة عسر اإلرضاع ،وأهمية وضوح نسب

الف�رع إل�ى األص�ل ،حتى ال تضيع األنس�اب أو تختلط بغير
وجه شرعي.

 .5حف�ظ الم�ال :والهدف م�ن ذلك هو حفظ أموال المس�لمين
م�ن التل�ف ،أو الخ�روج إل�ى أي�دي غي�ر المس�لمين بدون
ع�وض ،وتجن�ب الربا في المعامالت ،واإلنف�اق دون تبذير
أو إسراف؛ وهذا ما يقودنا إلى إيجاد فرص االستثمار وتنمية

الم�ال م�ن خالل دورة اقتصادية س�ليمة تؤم�ن فرص العمل

بش�كل متواصل .وه�ذا ينطبق على االس�تثمار في مجاالت
الزراع�ة والصناع�ة والتجارة والخدمات ،وغير ذلك ،س�واء
في مشاريع وقفية كاملة ،أو من خالل تم ّلك أسهم معينة في

بعض هذه المشاريع.

محاور التنمية الم�ستدامة
وف�ي المقل�ب اآلخر ،أي ف�ي الحديث عن اإلنم�اء ،يجمع

الباحثون على أن التنمية المستدامة تقوم على ثالثة محاور أساسية
وهي:
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●

●المح�ور قصي�ر المدى ،ويش�مل المس�اعدات الت�ي تقدم إلى
طبقات الفقراء والمعوزين لسد حاجاتهم اآلنية ،سواء الغذائية
أو االستش�فائية أو الدوائي�ة ،أو كس�وتهم وزواج غير القادرين

مادي� ًا ،وما إل�ى ذلك ،وهذا ما يدخل في تبويبنا الس�ابق تحت
عنوان «حفظ النفس» و«حفظ النسل».

●

●المحور متوس�ط المدى ،ويش�مل إقامة المؤسسات الصناعية
والتجاري�ة والزراعي�ة والخدماتي�ة على اختلاف أنواعها التي
تؤمن فرص العمل لمختلف فئات الناس ،وتس�اهم في تكامل

ال�دورة االقتصادي�ة ،وهذا م�ا يدخل في تبويبنا الس�ابق تحت
عنوان «حفظ المال».

●

●المح�ور طويل المدى ،ويش�مل التعليم ،وم�ا يحمل في طياته
م�ن اكتش�افات علمية متواصل�ة ترتكز على األبح�اث العلمية

ف�ي الجامع�ات ،والقابل�ة للتطبي�ق والتي تش�كل نفع ًا مباش�ر ًا
للمجتمع ،ودفع ًا متواصالً لمس�يرة الحضارة اإلنس�انية ،والتي

بدورها تسهم في إنشاء شركات ناشئة وما يتبع ذلك من إيجاد
ف�رص عم�ل وتط�ور اقتصادي .ويك�ون ذلك اس�تجابة لدعاء

الرس�ول علي�ه الصالة والسلام منذ م�ا يزيد على أربعة عش�ر
قرن ًا من الزمان« ،اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا

علم� ًا» .وه�ذا ما يدخل في تبويبنا الس�ابق تحت عنوان «حفظ
العقل».

أما الضرورة الباقية أي حفظ الدين ،فهي ،بداهة ،األصل في
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كل ذل�ك ،ألنه�ا ترع�ى زرع العقيدة في النفوس ،وإقامة الش�عائر

الدينية ،وتش�جع عل�ى الخير وبذل الصدق�ات ،وتدعو إلى التزام
القيم اإلنسانية ،وتشجع على سلوك الصراط المستقيم.

يبق�ى أن نش�ير في هذا المضمار إل�ى أمرين اثنين هما :وقف

الم�ال ووق�ف األس�هم ،وهو م�ا تطرق إلي�ه علماؤنا ف�ي العصر

الحديث.

 .1وقف المال :يرى العلماء أن وقف المال يساهم في تحصين

القط�اع المالي ،باإلضافة إلى دوره التنموي المذكور س�ابق ًا

في حفظ الضرورات الخمس .يقول أحدهم« :إن قضية وقف

األموال ش�هدت خالف ًا تاريخي ًا بين الفقهاء ،إال أنها ُحسمت

لصالح مش�روعيتها ،ش�رط أن تتحول األموال الموقوفة إلى
تدر عائدات يصرف الجزء األكبر
أعيان ،أي أصول ومشاريع ّ
منها على الفقراء ،ويو ّظف الجزء المتبقي لتنمية هذه األصول

وصيانته�ا» .وبفضل ذل�ك تخرج األموال الموقوفة من دائرة
اإلنف�اق غي�ر المجدي إلى دائرة التش�غيل واإلنتاج الحقيقي

للسلع والخدمات واألصول .وبفضل ذلك أيض ًا ُيتاح لعموم

الناس فرصة المس�اهمة في مش�اريع وقفية «عمالقة» بشكل ٍ
أوس�ع مما ه�و متاح في الوقف العيني .كم�ا أن وقف المال

يس�اعد في توفير السيولة للقروض الحسنة لمن يريد أن يبدأ
مش�روع ًا تجاري ًا خاص ًا بدون فائدة .ومن ميزات وقف المال

أيض� ًا «أن�ه يخفف من أعباء الدول�ة بخاصة في ظل التقلبات
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االقتصادي�ة المحلي�ة والعالمية ،ويوفر مص�ادر ذاتية لتمويل
المشاريع الوقفية الخيرية».

 .2وق�ف األس�هم :يقول الش�يخ الدكتور محمد ن�ور العلي في
بحث مس�تفيض نش�رته مجلة البحث العلمي اإلسلامي في

عددها السادس والعشرين بتاريخ « :2016/11/29إن الكثير
من�ا يتمنى أن تكون ل�ه صدقة جارية أو وقف خيري ُينتفع به

بع�د موته ،لك�ن إمكانيات الكثيري�ن المتواضعة تحول دون
ه�ذا العم�ل .وتيس�ير ًا له�ذا األمر أم�ام الراغبين ف�ي الوقف

الخي�ري أطلق�ت العدي�د م�ن وزارات وهيئ�ات األوق�اف،
وبع�ض الجمعي�ات الخليجية فك�رة األس�هم الوقفية ،وبرز

على ساحة العمل الخيري في العديد من البلدان اإلسالمية،
مصطلح األسهم الوقفية.

والفكرة س�هلة تتمث�ل في نقل القدرة عل�ى الوقف إلى عموم

المسلمين عبر المساهمة في وقف خيري بشراء سهم أو عدة أسهم

حس�ب القدرة ،وحس�ب الفئات المح�ددة في مش�روع معين ُين َفق

يعه على أوجه الخير المحددة وفق ًا للسهم وحسب رغبة المساهم.
َر ُ
واألس�هم الوقفية ليس�ت أس�هم ًا يتم تداولها في البورصات،

ولكنها تحدد نصيب صاحبها في مشروع وقفي معين ،كما ال يحق
له س�حب هذه األس�هم أو التدخ�ل في طريقة اس�تثمارها .ويقصد

المساهم من شراء األسهم الوقفية ،االشتراك في وقف األسهم في
مشروع وقفي معين» (لمن يريد التفاصيل حول وقف األسهم يمكنه
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الرجوع إلى مجلة البحث العلمي اإلسالمي في عددها المذكور).

وال تقتصر خيرية الوقف على الجزاء الطيب في اآلخرة ،بل

هو عمل يتكامل فيه الخير بين الدنيا واآلخرة .وخصوصية الوقف
تكمن في صفة الدوام واالستمرار في القطاع الذي هو موقوف له.

األوقاف على التعليم
تس�اهم األوق�اف عل�ى التعليم بش�كل كبي�ر جد ًا ف�ي توفير

ف�رص التعلي�م لجميع فئات المجتمع بدون اس�تثناء ،كما تضمن
اس�تمرارية اإلنف�اق بش�كل س�ليم .فف�ي العص�ر األم�وي لم يعد

الوقف على التعليم مقصور ًا على اإلنفاق على الفقراء والمساكين

تعدى ذلك إلى تخصيص بناء دور العلم ،واإلنفاق على
فقط ،بل ّ

الوقفية ،وقد أنش�أ هش�ام بن عبد
طلاب العل�م من ه�ذه األموال
ّ

الملك ديوان ًا خاص ًا لتنظيم األوقاف والعناية بها واإلشراف عليها.

اسي توسع نظام الوقف في مجاالت طلب العلم،
وفي العصر ّ
العب ّ

ليشمل تأسيس المكتبات العامة واإلنفاق عليها ،إضافة إلى إنشاء
المصحات وعالج المرضى بالمجان .وكذلك إنش�اء دور السكن
ّ

األيوبية في مصر،
للفقراء والمساكين .وكثرت األوقاف في الدولة
ّ

فأمر نور الدين زنكي ( 568هــ) بإنش�اء المدارس والخانقاهـات،
كل بلد ،وأقام بدمشق دار ًا للحديث ووقف عليها،
وأكثر منها في ّ
َ

الوقوف الكثيرة ،وبن�ى أيض ًا في كثير من
وعل�ى المش�تغلين فيها،
َ
بالده مكاتب لأليتام...

186

كما انتشرت األوقاف وتوسعت أفقي ًا وعمودي ًا في العصرين

المملوك�ي والعثمان�ي وس�اهمت بش�كل فع�ال ف�ي تحصي�ن
المجتمعات اإلسالمية وتنميتها.

وم�ع إطالل�ة القرن العش�رين الميلادي ،بدأ أف�ول كثير من

األوق�اف اإلسلامية ف�ي العالمي�ن العرب�ي واإلسلامي .ويع�زو
بعض الباحثين ذلك إلى ضعف القوى السياسية ،وتالعب الن ّظار

باألوقاف ،واس�تبداد بعض الحكومات بأوقاف المسلمين ،وغلبة
ِ
المستعمرة على القسم األكبر من العالم اإلسالمي ،والتأميم
الدول
والمصادرة التي حصلت في بعض الدول.

ف�ي المقاب�ل ،اقتب�س الغ�رب مب�دأ الوق�ف عن�د المس�لمين،

المؤسس�ات الخاص�ة والعام�ة ،وأهمها
فاعتم�ده ف�ي العدي�د م�ن
ّ

المؤسس�ات التعليمية .فقد بلغت أوقاف جامعة هارفرد في أمريكا،
ما قيمته  25,5مليار دوالر أمريكي في نهاية العام  ،2005حس�ب ما

أوردت�ه الجامعة في موقعها الرس�مي على ش�بكة اإلنترنت ،موزعة

مس�تقل .وق�د تم تأس�يس هذه
عل�ى  10,800صن�دوق اس�تثماري
ّ
الصناديق عبر الس�نين ،لتغطية النفقات العلمية المتنوعة ،مثل تغطية

بعض األقس�اط الجامعية للطالب المعوزين والمتفوقين ،ومس�اندة

األبح�اث العلمي�ة ،وتطوير المتاحف والمكتب�ات ،وتجديد مناهج

التعلي�م ،ورفع الكفاءات ،وتدريب األس�اتذة والطالب ،وغير ذلك
العلمي�ة المختلف�ة .وتش�رف عل�ى ه�ذه الصناديق
م�ن النش�اطات
ّ

«ش�ركة هارفرد لإلدارة» التابعة للجامعة .وتهدف عمليات اس�تثمار
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الوقفية إلى «ضمان اس�تقرار الجامعة واس�تمرارها في
الموجودات
ّ
الصف األول بين المؤسسات التربوية والتعليمية» كما يذكر الموقع.
ّ
ه�ذا وق�د بلغت أوق�اف  20جامعة أميركية ،ه�ي األولى في

العال�م م�ن حيث قيمة أوقافها ،في الع�ام  2007ما يناهز الــ 200

ملي�ار دوالر أمريك�ي ،للدالل�ة على األهمي�ة البالغة الت�ي توليها
إدارات ه�ذه الجامع�ات لعملي�ات االس�تثمار ف�ي التعلي�م ،وفي

تنمي�ة المه�ارات والق�درات وتنمية البحث العلم�ي ،ولكي تبقى
هذه الجامعات متقدمة على غيرها .وال يتم لها ذلك إال من خالل
الموارد المالية المستمرة والمتنامية.

األوقاف االجتماعية
األوقاف االجتماعية تخصص لإلنفاق على مس�اعدة الفقراء

والمس�اكين والمرضى
والمعوقي�ن والمحتاجين ،وغالب ًا ما يكون
ّ
ذلك من خالل مؤسسات اجتماعية تعنى بهم كدور األيتام ،ومراكز
إطعام المعوزين ،والجمعيات األهلية ،والمس�توصفات الش�عبية

ودور العج�زة ،وصنادي�ق الزكاة وغير ذلك .وال ش�ك في أن هذه
المؤسس�ات تس�اهم بشكل مباش�ر ،في إعادة توزيع الثروات بين
وتؤمن ال ُلحمة اإلنسانية الضرورية فيما
مختلف شرائح المجتمع،
ّ
بينه�ا .واس�تطاع الوقف بذلك معالجة ه�ذه الحاجات المجتمعية

أدل عل�ى ذل�ك مم�ا حص�ل في عه�د الخليفة
بش�كل فع�ال .وال ّ

الراش�د الخام�س عم�ر بن عبد العزي�ز رضي اهلل عن�ه ،بعد مضي
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حوالي مئة عام على بدء الدعوة اإلسلامية عندما كان يؤتى بمال

الزكاة فيعطى منها الفقراء والمساكين حتى ال يبقى فقير أو مسكين

محت�اج ،حت�ى إذا وجدوا أنه لم يبق في المس�لمين فق�راء ،قالوا:
جه�زوا الجي�ش من مال ال�زكاة ،حت�ى إذا وجدوه جاه�ز ًا ،وبقي

س�دوا ديون المس�لمين ،حتى إذا فعلوا وبقي
من مال الزكاة ،قالوا ّ

س�دوا ديون غير المس�لمين ،فس�دوا وبقي الكثير،
الكثي�ر ،قالواّ :
فزوجوا وبقي الكثير ،فقالوا:
زوجوا الش�باب بمال الزكاةّ ،
فقالواّ :

اش�تروا بما تبقى حبوب ًا وانثروها على رؤوس الجبال لتأكل الطير

من خير المس�لمين ،...وال يزال هذا التقليد معموالّ به ليومنا هذا
في بالد األناضول.

وإذا كانت هذه الرواية تخص أموال الزكاة ،فإنها أيض ًا تنطبق

عل�ى سياس�ة الوق�ف ،ألن مص�ارف الوق�ف تلتقي م�ع مصارف
الزكاة ،بل وتفيض عنها أحيان ًا.

خاتمة
وهك�ذا يتبي�ن لنا أهمية الوقف في س�د حاج�ات المعوزين،

وفي المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة في مختلف قطاعاتها:
االقتصادية واالجتماعية والتربوية ...ومختلف محاورها :القصيرة

والمتوسطة والطويلة المدى.

أخل�ص إل�ى التأكي�د عل�ى ضرورة تصويب مس�ار اس�تثمار

الوقف اإلسلامي بما يخدم حفظ الض�رورات الخمس ،ويراعي
189

ش�رط الواق�ف ،ويتماش�ى م�ع ش�روط نج�اح ه�ذا االس�تثمار

والظروف المحيطة :الزمانية والمكانية والبيئية وغيرها .كما يسهم
ِ
المس�ار هذا في تشجيع المسلمين على
وتصويب
وتطوير
تجديد
ُ
ُ
ُ
القيام بوقوفات جديدة تعيد لالقتصاد اإلسالمي دوره الرائد الذي
لعب�ه ف�ي العصور الغابرة ،وتعيد للمجتمع اإلسلامي ألقه ودوره
األساس في مسيرة الحضارة اإلنسانية.

نشرت في مجلة المكارم الصادرة
عن جمعية مكارم األخالق اإلسالمية في طرابلس
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