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املجتمع اخلريي وحتول مفاهيمه عرب التاريخ
�أ�سماء القطيبية

يف مقاله «املجتمع اخلريي وفعالية منظومة القيم يف التجربة التاريخية»  -واملن�شور مبجلة التفاهم»  -يناق�ش �صالح الدين اجلور�شي مفهوم اخلري �ضمن
منظور �إ�سالمي ،معتربا  -ا�ستنادا على الأدلة الدينية -اخلري هو �أ�سا�س الطبيعة الب�شرية ،و�أن التحدي الذي يواجهه الب�شر منذ نزول �سيدنا �آدم من
اجلنة �إىل الأر�ض هو تهذيب نزعة ال�شر املغرو�سة فيهم ،والتي �إن وجدت بيئة خ�صبة منت وترعرت وعاث �صاحبها يف الأر�ض ف�سادا ،و�إن مما يعني امل�ؤمن
على كبح جماح النف�س الأمارة بال�سوء هو اجلزء الذي وعده اهلل يف الآخره� ،أال وهي اجلنة ،النموذج املثايل للحياة ال�سعيدة التي ال يكدر �صفوها �أي مكدر.
ن ��اق �� ��ش اجل ��ور�� �ش ��ي يف م �ق��ال �ت��ه م �ف �ه ��وم امل�ج�ت�م��ع
اخل�يري والإن���س��ان ال��ر��س��ايل ،وال��ذي تتمثل �أبهى
� �ص��وره يف ال��ر� �س��ول ،ح�ي��ث ك ��ان امل ُ�ج�ت�م��ع متحركا
ب��وح��ي ��س�م��اوي حت��ت ق �ي��ادة حكيمة م��ن ال��ر��س��ول
الأمني ،وبذلك �أ�صبح املجتمع الإ�سالمي جمتمعا
خريا ،هذبت فيه النفو�س ،و�أ�صلحت به الأح��وال،
و�آزر النا�س بع�ضهم بع�ضا ،ثم بعد �أن تويف الر�سول
ح ��دث � �ش��رخ ك�ب�ير يف ن���س�ي��ج امل�ج�ت�م��ع الإ� �س�لام��ي،
و� �ص ��ل �إىل ح ��د ال �ت �ق��ات��ل ب�ي�ن � �ص �ف��وف امل���س�ل�م�ين
�أنف�سهم ،وه��ذا ما ميكن تف�سريه بعدة تف�سريات
يهمنا منها �أن نزعة ال�شر مهما هذبت يف النف�س
الب�شرية تبقى حا�ضرة ،م�ستعدة للظهور �إذا ما
ه �ي ��أت ل�ه��ا ال �ظ ��روف ،ل ��ذا ف � ��إنَّ �أول �ئ ��ك ال��ذي��ن مل
ي�أخذوا من الدين روحه ،ومن �أ�سلم منهم بق�صد
امل ��ال واجل ��اه وال��رف�ع��ة ان�ب�روا ي�ظ�ه��رون رغباتهم
اخلفية يف التملك والإي ��ذاء؛ حيث �إن حب اخلري
ال يرتبط بنظام معني �أو بوجود القدوة (كالنبي
حممد يف هذا املثال) ،و�إمنا من �إح�سا�س ال�شخ�ص
بامل�س�ؤولية جت��اه نف�سه وجمتمعه ،وارت�ك��ازه على
ثوابت ومنظومة �أخالقية ،ومتى ما فقدت هذه
العنا�صر �أ�صبح املجتمع مهد ًدا على �شفا حفرة من
الظلم والطغيان.
�إن علينا الت�سليم والإق� ��رار ب ��أن املجتمع النبوي
ك ��ان جم�ت�م�ع��ا م �ث��ال �ي��ا ،و�أن � ��ه م ��ن غ�ي�ر امل �م �ك��ن �أن
ي�ستمر بطبيعته تلك وفقا لنظام احلياة ،وتبدل
الح��وال والأجيال ،ولكنه كان منوذجا
الظروف و أ
تاريخيا مهما وم ��ازال ،فكما يقول �صالح الدين
اجلور�شي � :إن املجتمع النموذجي الذي حتقق يف
مرحلة من مراحل التاريخ تبقى قدرته يف الإلهام،

ولكنه ل��ن يكون ق ��ادرا على التكرار واال�ستن�ساخ،
مهما كانت درج��ات الإخ�لا���ص والتقيد بتفا�صيل
ذلك النموذج» ،و�إننا نرى يف واقعنا املعا�صر كيف
ف�شلت كثري من الأنظمة ،وحتى املجموعات ،التي
ح��اول��ت �أن ت�ك��ون جمتمعا ي�شبه املجتمع النبوي
دون االل �ت �ف ��ات ل�ل�اخ �ت�ل�اف ال� ��زم� ��اين ،وامل� �ك ��اين،
واحل�ضاري ،والثقايف بني املجتمعني ،بل �إن النظام
ال� ��ذي ح� ��اول ذل ��ك �أخ � ��رج �أف� � ��رادا م���ش�ت�ت�ين ،غري
ق��ادري��ن ع�ل��ى ال�ت��وا��ص��ل م��ع ال��واق��ع وم ��ع التطور
احلا�صل يف ال�ع��امل ،وغ�ير ق��ادري��ن على تلبية ما
يطلب منهم من التزام وم�س�ؤوليات �صارمة .ومن
بني ه�ؤالء خرج املتطرفون� ،سواء الذين غالوا يف
ال��دي��ن و�أب��اح��وا ال��دم��اء با�سمه� ،أو ال��ذي��ن رف�ضوا
الدين بالكلية كردة فعل على الأزمة الفكرية التي
و�ضعوا فيها.
�إن الإ�سالم الذي يحث على اخلري و�ضع من �ضمن
ت�شريعاته الزكاة كركن �أ�سا�سي من �أركان الإ�سالم،
وهو العمل اخلريي الثابت الذي �ألزم به الأغنياء
يف �أي زم��ان ومكان لفئات حم��ددة من النا�س .ثم
�إنه حث على العمل اخلريي يف الوقف ،وال�صدقة
ال�ت��ي ال تقت�صر على امل ��ال ال ��ذي ه��و زي�ن��ة احلياة
الدنيا ومتعتها ،و�إمن��ا ت�شمل الأف�ع��ال الإن�سانية
الب�سيطة ك�إماطة الأذى عن الطريق ،والتب�سم.
بحيث ال يعذر �أي ف��رد م��ن العمل اخل�يري ال��ذي
يقدمه يف جمتمعه .وحيث �إن احل��اج��ة امل��ادي��ة يف
فرتة النبوة والدولة املدنية احلديثة كانت تتمثل
يف بناء امل�ساجد ،وحفر الآبار ،و�إطعام الطعام ،كان
النبي ومعه �أ�صحابه يحر�صون على توجيه �أموال
امل�سلمني �إليها ،وبالطبع ف�إنه مع تبدل الأح��وال

وت �ع ��اق ��ب الأزم� � � ��ان ت �غ�ي�رت م �� �ص ��ارف ال �� �ص��دق��ة،
فكما ن��رى يف زماننا ه��ذا ف ��إن امل�ساجد ق��د كرثت
وتقاربت ،فلم يعد املجتمع بحاجة �إليها كحاجته
�إليها �سابقاً ،بينما �أ�صبح التعليم مث ً
ال �ضروريا
رغ��م تكلفته الباهظة  -ومل يكن كذلك يف ع�صر
النبي وال�صحابة  ،-ل��ذا ف ��إن فهم روح ال�صدقة
ومعناها �سيدرك �أن متثل �سنة النبي هو يف و�ضع
ال�صدقة يف مكانها ال�صحيح ،ال يف تقليد الفعل
نف�سه .كما �أن التقارب الذي ح�صل بني املجتمعات
امل�سلمة وغ�ير امل�سلمة يجعل الفرد املحب للخري
م�ست�شعرا ملعاناة الإن�سانية ،متلهفًا مل�ساعدة الآخر
ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن دي��ان �ت��ه ،وه ��و م��ا الي�ت�ن��اف��ى مع
م�ب��د�أ الإ� �س�لام يف عمل اخل�ير ،وال ��ذي م��ا �أت��ى �إال
ليكمل مكارم الأخالق التي نادت بها كل الديانات
ال�سماوية.
�إن امل�ج�ت�م��ع اخل �ي�ري ه��و امل�ج�ت�م��ع ال ��ذي ي�ت�ب��ارى
فيه �أف ��راده لفعل اخل�ير لأن�ه��م يح�سون ب��أث��ره يف
نفو�سهم ،ويف تبدل �أحوال املجتمع للأف�ضل ،وهذا
ال يت�أتى �إال بوجود منظومة �إداري��ة �أمينة ت�ساعد
على حتقيق ذلك ب�إن�شاء دور للزكاة ودوائر للوقف،
وجمعية خ�يري��ة م��وث��وق��ة يطمئن �إل�ي�ه��ا ال�ن��ا���س،
ويلج�أ �إليها املحتاج ،وهذا ال يتحقق �إال يف الأنظمة
العادلة ،الواعية ب�أهمية مثل هذه ال�شراكة ،دون
�أن ي � ��ؤدي ذل ��ك �إىل ت�ه��اون�ه��ا ب ��دوره ��ا يف حت�سني
�أح � ��وال ال �ن��ا���س امل�ع�ي���ش�ي��ة ،وت ��أم�ي�ن ع�ي���ش��ة ك��رمي��ة
للمحتاجني والأيتام .ومتى ما حتقق ذلك و�صلت
املجتمعات �إىل منوذجها املثايل اخلا�ص ،وحققت
مقا�صد الدين وروحه احلقة.
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