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األمانة في اإلسالم
ناصر الكندي
يتناول الكاتب حم�سن العوين مفهوم الأمانة يف مقاله «مفاهيم الأمانة يف القر�آن وال�سنة و�أعمال املف�سرين» -واملن�شور يف جملة «التفاهم»� -إذ ي�شري �إىل �أن مفهوم
الأمانة من املرتكزات القر�آنية الأ�سا�سية يف احلياة ،وقد وردت هذه الكلمة �أكرث من ثالثني مرة يف القر�آن بكل ا�شتقاقاتها ،كما وردت �أي�ضا يف ال�سنة املطهرة ،وال
يخ�ص هذا املفهوم اجلانب املادي فقط ،و�إمنا يتجاوزه للجانب املعنوي مثل حرمة الذات الإن�سانية .ولي�ست الأمانة ب�شيء جديد على الأمة العربية ،فقد كانت �ضمن
املبادئ الأ�سا�سية للحياة وتعري العرب �إذا خانت.

ويع ّرف الباحث الأمانة لغة وا�صطالحا؛ فمن ناحية اللغة
ت��ع��ود الكلمة �إىل �أ���ص��ل��ه��ا يف ال��ف��ع��ل ال��ث�لاث��ي م��ن اال�شتقاق
«�أمن» وهو الطم�أنينة وزوال اخلوف� ،أما ا�صطالحا فهناك
ع��دة تعريفات منها :ا�سم ملا يحفظه امل��رء ل��دى غ�يره ،وهي
كل حق لزمك �أدا�ؤه وحفظه ،وكذلك كتم الأ���س��رار وغريها
من التعريفات .وي�شري الباحث �إىل �أن كلمة الأم��ان��ة وردت
يف العديد من املو�ضوعات يف القر�آن منها� :صفة روح القد�س
جربيل عليه ال�سالم ،و�إ���ش��ف��اق ال�سماوات والأر����ض .كما �أن
مفاهيم الأمانة يف القر�آن وردت على ثالثة وجوه :الفرائ�ض
والودائع والعفة.
والأمانة نوعان :الأمانة العظمى والأمانة ال�صغرى ،والأوىل
ه��ي الأم��ان��ة املعنوية وتتع ّلق بحقوق اهلل على ع��ب��اده ،و�أم��ا
ال�صغرى فهي عينية ،وتخت�ص بحفظ الأ�شياء املادية وهي
عامة ملزمة للجميع ،ويتجلى مفهوم الأم��ان��ة يف ال�سنة يف
�شخ�ص النبي املحمود وال�صادق الأمني ،وهو �صاحب اخللق
العظيم كما ذكر القر�آن ،كما كانت العرب ت�سميه قبل البعثة
بال�صادق الأمني.
والأم���ان���ة ه��ي ع�لام��ة م��ن ع�لام��ات الإمي����ان ،ب��ل ه��ي �أ���س��ا���س
الإمي���ان وذل���ك ح�ين ي��ق��ول ال��ر���س��ول«:ال �إمي���ان مل��ن ال �أم��ان��ة
له ،وال دين ملن ال عهد له» .وكذلك يف حديثه �« :أ ِّد الأمانة
ملن ائتمنك ،وال تخن من خ��ان��ك» .كما يتطرق الكاتب �إىل
�أن ���ض��ي��اع الأم���ان���ة ه��ي ع�لام��ة م��ن ع�لام��ات ال�����س��اع��ة ،فهي
عالمة على ت�صدّع نظام الكون وذلك بالإ�شارة �إىل احلديث«:
ج���اء رج���ل ي�����س���أل ر���س��ول اهلل ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م  :متى
تقوم ال�ساعة؟ فقال له � :إذا �ض ّيعت الأم��ة الأم��ان��ة فانتظر
و�سد الأم��ر لغري
ال�ساعة .فقال :وكيف �أ�ضاعتها؟ قال �:إذا ّ
�أهله فانتظر ال�ساعة ».ومن مقت�ضيات الأمانة الكفاءة� ،أي
و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف امل��ك��ان احلقيق ب��ه ،دون �أي ميل
ب�سبب قرابة �أو هوى ،وي�ست�شهد الباحث يف ذلك بوجهة نظر
م�ست�شرق رو�سي حني �أب��دى �إعجابه باحلياة الإ�سالمية �إذ
يجتمع عامل وراعي غنم يف ال�شخ�ص ذاته ،كما �أنه ال تراتبية
يف احلق بالإ�سالم.
وتعد الأمانة ج��ذرا يف قلوب الرجال� ،أي منزلة يف قلوبهم،
غ��ري��زي��ة ،حم��ا���س��ب م���ن ي��خ��ون��ه��ا يف ق��ل��ب��ه ،وي��غ��ف��ر اهلل ي��وم

القيامة جميع الذنوب �إال من خان الأمانة ،حتى من ا�ست�شهد
يف �سبيل اهلل ال مفر له من نيل ح�سابه بخ�صو�ص الأم��ان��ة،
وهذا دليل على عظم �ش�أنها �أمام اخلالق.
ويذكر الباحث عن الأمانة يف �أعمال املف�سرين م�ستفتحا ذلك
ب���أح��د ك��ب��ار الالهوتيني الغربيني -مل ي��ذك��ر ا���س��م��ه ،و�أغ��ل��ب
الظن �أنه الفرن�سي �أوغ�ست كونت� -إذ يقول �إن جتربة الإن�سان
الروحية متر بثالث مراحل :الالهوت ،وامليتافيزيق ،و�أخريا
ال��ت��ج��اوز .وي���ؤك��د ال��ب��اح��ث �أن الأم��ان��ة عموما �أزل��ي��ة ال��وج��ود
ولي�ست خا�ضعة للتجربة �أو متر مبراحل.
وي�ستعر�ض الباحث مفاهيم الأم��ان��ة يف املدونة التف�سريية،
ويعيب عليها تكرارها الرتيب ملا �سبق قوله دون التفات �إىل
التف�سري املو�ضوعي ،ويذكر �أن جميع املف�سرين ينطلقون يف
تف�سريهم للأمانة من الآية الكرمية من �سورة الأحزاب�« :إنا
عر�ضنا الأم��ان��ة على ال�سماوات والأر����ض واجل��ب��ال ف�أبني �أن
يحملنها و�أ�شفقن منها وحملها الإن�سان» ،وقد قال الأ�صفهاين
�أن الأمانة هنا من خ�صائ�ص الإن�سان ،وقال ابن عا�شور �إنها
م��ن م�شكالت ال��ق��ر�آن ،فقد تكون �أم��ان��ة الإمي���ان ،وق��د تكون
�أمانة العقل ،و�أي�ضا ما ي�ؤمتن عليه .ويذهب باقر ال�صدر �إىل
�أنها الوجه التق ّبلي للخالفة ،كما قال الزحم�شري �أن الأمانة
هي الطاعة ،وا�ستح�سن الطربي الأمانة ب�أنها جميع الأمانات
يف الدين ،وذهب القرطبي �إىل �أن الأمانة تعم جميع وظائف
الدين على ال�صحيح من الأقوال.
وهناك �آية ثانية من �سورة الن�ساء تتكلم عن الأمانة �أي�ضا:
«�إن اهلل ي�أمركم �أن ي�ؤدوا الأمانات �إىل �أهلها و�إذا حكمتم بني
النا�س �أن حتكموا بالعدل �إن اهلل نع ّما يعظكم به �إن اهلل كان
�سميعا ب�صريا» .يذهب القرطبي �إىل �أنها من �أمَّات الأحكام،
وي���رى ال��ط�بري �أن��ه��ا خ��ط��اب م��ن اهلل �إىل �أويل الأم���ر لأداء
الأمانة ،ويقول الزخم�شري ب�أنها خطاب عام لكل �أمانة ولكل
�أحد .وينتقد الباحث تقدمي الآية الأوىل على الثانية كتبيان
ملعنى الأمانة على م�ستوى املمار�سة ،لأن الأوىل تنطلق من
عدم حتمل الإن�سان ماال يطاق ب�ش�أن الأم��ان��ة ،يف حني يقوم
اهلل بعد ذلك ب�أمر الإن�سان بتحمل الأمانة يف الآية الثانية.
لهذا ينبغي تقدمي الثانية على الأوىل باعتبار �أن الأ�صل هو
حتمل الإن�سان الأمانة.

�أم��ا الآي���ة الثالثة ،فهي م��ن ���س��ورة الأن��ف��ال« :ي��ا �أي��ه��ا الذين
�آم��ن��وا ال ت��خ��ون��وا اهلل وال��ر���س��ول وت��خ��ون��وا �أم��ان��ات��ك��م و�أن��ت��م
تعلمون» .يقول البي�ضاوي �إن �أ�صل اخلون النق�ص وهو عك�س
التمام يف الأمانة ،ويذهب ابن كثري �إىل �أنه �أمر اخلالق بعدم
خمالفة العلن لل�سر.
والأم��ان��ة مق�صد �أ�سا�سي م��ن مقا�صد ال�شريعة �إىل جانب
احل��ري��ة ،فهي �شيء فطري غريزي يف الإن�����س��ان ،فهو يوجد
يف الإن�سان وفقا لعدة والدات ،ال���والدة الأوىل تكون فردية
ولكنها حتتاج ل��والدة ثانية واكت�ساب ح�ين تت�صل بالن�سيج
االج��ت��م��اع��ي ،وه���ك���ذا دوال���ي���ك .وي�����ش��ب��ه ه���ذا ك��ث�يرا ج��دل��ي��ة
الفيل�سوف الأملاين «هيجل» حني يق ّر يف فل�سفته �أن الإن�سان
ميلك يف روح���ه ب���ذرة اهلل ،لكنها تنمو وف��ق��ا جلدلية ونفي
ال���ف���ردي ل��ي�����س��ت��وع��ب اجل��م��اع��ي وم���ن ث��م ت��ت�����ص��ل يف ال��ن��ه��اي��ة
بالروح املطلق.
و ُي���ؤك��د الباحث �أن الأم��ان��ة ه��ي �أ���س��ا���س االن��ط�لاق يف احلياة
خ��ا���ص��ة يف احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وه����ي ع��ك�����س م���ا ي��ح�����ص��ل يف
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ت�صرف الأم���وال لك�سب الناخبني وال��ذي
مثلما يقول �أحد ال�صحفيني الأمريكيني ب�أن من يفعل ذلك:
«يجب �أن ال يُ�ست�أمن!!» وهو هنا يقرتب من فل�سفة «كانط»
الأخالقية التي تنطلق من فكرة معاملة النا�س على �أنهم
غ��اي��ات يف ح��د ذات��ه��م ولي�سوا جم��رد و�سائل .وي��ع��زو الباحث
م�س�ؤولية انت�شار املح�سوبية والر�شاوي والف�ساد �إىل غياب
هذا املبد�أ والتالعب به.
وينطلق الباحث يف ت�أ�صيل الأمانة من الن�ص الديني مُلتفتا
بندرة �إىل الت�أ�صيل الفل�سفي والقانوين ،وهو و�إن ذكر بع�ض
املحاوالت الفكرية ولكن بطريقة خجولة مغلبا الن�ص على
العقل� ،إال �أن الواقع املعا�صر يحتم اللجوء �إىل م�صادر �أخرى
للت�أ�صيل حت ّر ّيا للتعاي�ش بني جميع الفئات والعقائد .ويف
ه��ذا الإط���ار م��ن املمكن ذك��ر جت��رب��ة �أب ال��وج��ودي��ة الدينية
«ك�يرك��ج��ارد» يف ال��ع��ودة �إىل ال��دي��ن بالن�سبة ل�ل�أم��ان��ة ،فهو
ينطلق عك�س �أوغ�ست كونت يف املراحل �إذ يبد�أ باللذة ومن
ثم امل�س�ؤولية و�أخريا الدين .ناهيك عن الفال�سفة املثاليني
الذي �أعادوا العقل للميتافيزيق ولي�س للتجربة والنفعية.
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