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عمل الخير عمق المقاصد وسطحية التطبيق
فاطمة بنت نا�صر
كتب الأ�ستاذ �إبراهيم البيومي غامن  -رئي�س ق�سم الر�أي العام باملركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية بجمهورية م�صر العربية درا�سة مهمة حول مقا�صد العمل اخلريي ن�شرت
مبجلة التفاهم .وتتمثل �أهمية هذه الدرا�سة يف تبيني التوجه املوحد للنا�س يف تطبيق العمل اخلريي رغم �سعة معناه وعمق م�ضامينه ،ف�أ�صبح العمل موجات تارة توجه لبناء امل�ساجد
فتفي�ض الأر�ض بها وتارة جتمع الأموال لتنقذ من يعانون يف اخلارج وين�سى �أبناء الداخل الأقل حظاً .لقد ابتلي العمل اخلريي بالكثري مل يف�صل بذكره كاتب املقال حيث �إنه �آثر �أن
ي�ستغل الوقت يف التعريف مبقا�صد اخلري الرئي�س ّية لنعيد توجيه بو�صلتنا يف فعل اخلري فننظم ال�صفوف فال نزرع كلنا يف نف�س الأر�ض ولكن يحمل كل م ِّنا ف�أ�سه �إىل �أر�ض جديدة.
معاين اخلري يف اللغة العربية وغريها
ففي اللغة يقول الكاتب �إن معنى اخلري ي�شري �إىل كل ما فيه
نفع و�صالح لتحقيق منفعة �أو جلب م�صلحة .وهو مرتبط يف
اللغة بكرثة البدائل املتاحة وح�سن االختيار منها.
الأ���ص��ف��ه��اين ي�سبغ لتعريف اخل�ير �صبغة فل�سفية فيقول:
«اخل�ي�ر م��ا ي��رغ��ب ف��ي��ه ك��ل ال��ب�����ش��ر ،كالعقل وال��ع��دل والنفع
والف�ضل .و�ضده ال�شر.
ومن �أقوال فال�سفة وعلماء الإ�سالم يف اخلري قول ابن �سينا:
«�إن اخلري ما يت�شوقه كل �شيء ويتم به وجوده».
و�أم���ا الكتاب املعنيون باحلكمة ال�سيا�سية فريبطون اخلري
مببد أ� عمارة الأر�ض و�إقامة العدل كقول �سِ ْبط بن اجلوزي:
«�إذا ات�سع ال��رزق كرثت اخل�يرات ،و�إذا كرثت اخل�يرات عمرت
البلدان».
�أما يف اللغات الأوروبية ف�إنّ «العمل اخلريي» م�شتق من كلمة
حيث تعني كلمة احلب وكلمة وتعني الإن�سان .وت�أتي كذلك
مبعنى الطيبة مثل كلمة ويف �إجنلرتا ي�شيع ا�ستخدام كلمة
الإح�سان عند احلديث عن العمل اخلريي.
الفل�سفة الإ�سالمية للخري مقابل الفل�سفة الأوروبية
يقول الكاتب �إ َّن فال�سفة ع�صر الأنوار كتوما�س هوبز وجون
لوك وبنثام وغريهم (يف تعميم جائر كما �أراه لكل رواد ذلك
الع�صر) ال يتطرقون �إىل مفهوم (اخل�ير �أو اخل�ير ال��ع��ام)
و�سبب ذلك ح�سب قوله اهتمامهم امل�سلط نحو اللذة واملنفعة
الفردية! .وهذا قول غريب فرواد ذلك الع�صر كانوا يعظمون
قيمة الإن�سان ويرون �أن ب�سعادته ي�سعد ما حوله فقولهم عن
البحث ع��ن ال��ل��ذة وال�����س��ع��ادة ه��و لي�س ب��ال�����ض��رورة (م��ا فهمه
الكاتب من ل��ذة ومتع ف��ردي��ة) هي ج��زء منها بال �شك وهذا
ال ينق�ص من �أهمية تلك اللذات وانعكا�س تلبيتها على الفرد
واملجتمع  ،بل �إن تركيزهم على الفرد ولذته كان بو�ضع املجهر
على املكون الأ�سا�سي للمجتمع وهو الإن�سان فحني مينح هذا
الإن�سان احلق يف البحث عما ي�سعده �سوف يعي�ش املجتمع يف
ان�سجام� .إن �أقوال فال�سفة ذلك الع�صر مرتبط ب�أحوال ذلك
الزمان ال��ذي عا�صروا فيه �أن اللذات واخل�ير حم�صور لفئة
الأغنياء والأث��ري��اء بينما يكدح الآخ���رون وترهقهم احلياة!
ك��ان��ت حم��اوالت��ه��م ت��ل��ك م��وج��ه��ه ل��ذل��ك ال�����س��ي��اق ال����ذي فيه
نا�صروا حق اجلميع يف التلذذ باحلياة والعي�ش ب�سعادة وهذا
طبعاً غري حم�صور باملتع اجل�سدية فقط كما يحلو لكثري من

مفكرينا ت�سطيحها وو�ضعها يف ذل��ك ال�سياق خدمة لن�صرة
فكرتهم .فحني يقول هوبيز  « :املكا�سب مقيا�س للخري «
يعني فيه كلما زاد اخلري يف النا�س زادت املكا�سب التي يجنيها
املجتمع ب���أ���س��ره ،وزي���ادة املكا�سب يف املجتمع ي��دل على زي��ادة
اخلري فيه .فال ميكن �أن جنمع كل فال�سفة التنوير ون�ضعهم
يف �سطر واحد ونعمم عليهم بحكم كهذا� .إن ك ّنا نريد القول
�أن ال��ع��م��ل اخل�ي�ري م��ن �صميم فل�سفتنا الإ���س�لام��ي��ة فهذه
الفل�سفة ال معنى لها والقيمة حني ينعدم تطبيقها ويلج�أ
الب�ؤ�ساء منا �إىل الغرب حيث حترتم كرامتهم بينما ن�ضعهم
نحن معزولني يف املخيمات.
مقا�صد العمل اخلريي
يقول الكاتب �إن العمل اخلريي هو بحد ذاته مق�صد ثابت من
مقا�صد ال�شريعة وله خم�سة مقا�صد :
�أو ًال :احلرية
ه��و �أول املقا�صد و�أعظمها ���ش���أن��اً فالكاتب ي�ستند يف �أهمية
احلرية على �آيات القر�آن الداعية لفك رقبة وحترير الأرقاء
فهو يقول �أن تقييد احلرية بالعبودية هو �أحد وجوه حترير
النا�س  ،فاحلرية ميكن �أن يقيدها الظلم �أو الدَين �أو الفقر
واحلاجة .وهذا تف�سري جميل يخرجنا من التفا�سري احلرفية
التي جتعل القر�آن جامداً يف زمن نزوله َفلَو اكتفينا بقولنا
فك رقبة لوجدنا �أن التطبيق �أ�صبح �ضيقاً يف حياتنا املعا�صرة
حيث �أن النا�س قد حترروا منذ �سنني من العبودية �أما املعاين
الأخرى التي �أوردها الكاتب فهي معانٍ توجد يف كل زمان ففي
كل زمان هناك الفقري واليتيم واملحتاج للعون والتحرير مما
يقيده.
ثانياً :عمارة الأر�ض
�إن تفعيل ال��ع��م��ل اخل�ي�ري ب�لا ���ش��ك ���س��وف ي�ساهم يف �إع��م��ار
الأر�����ض وب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع��ات ،وال���درو����س يف ه���ذا ك��ث�يرة خا�صة
�إذا تتبعنا تاريخ ( الأوق���اف) حيث �ساهمت يف ن�ش�أة املدار�س
واجلامعات وهو �أقدم من حيث الن�ش�أة وتعمري هذه امل�ؤ�س�سات
م��ن ال���دول���ة احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت��ك��ف��ل��ت ب��ه��ذا الح��ق��اً و�أخ�����ض��ع��ت
الأوق���اف لها بعد ذل��ك .وللأ�سف مت توجيه العمل اخل�يري
ليح�صر يف الأعمال الإغاثية و�أهملت فيه اجلوانب الأخرى
التي ميكنها �أن ت�ساهم يف البناء بجانب اجلهود املبذولة من
قبل الدولة .وهنا �أ�ضيف نقطة �أننا لو ر�سخنا مفهوم العمل
اخلريي ال�شامل امل�ساند لعمل الدولة ملا واجهنا التذمر من

امل�ساعدة يف وقت الأزم��ات بدعوى �أن هذه م�س�ؤولية الدولة
فقط.
ثالثا :ال�سلم الأهلي
البذل والعطاء يعززان بال �شك التالحم بني �أف��راد املجتمع
وي��زي��دان م��ن حمبتهم مم��ا يجعله ح�صيناً �أم���ام م��ا يفرقه
وي�شتته وه���ذا احل�صانة ���ص�� ّم��ام �أم���ان لأي دول���ة �أم���ام الفنت
اخلارجية التي حتيط به وما �أكرثها يف حا�ضرنا.
رابعاً :حماربة الفقر
�إن الق�ضاء على الفقر �أ�صبح ���ض��رورة ور�سالة عاملية حتاول
لتحقيقها الكثري من املنظمات الدولية وذلك لأن الفقر منبع
الكثري من ال�شرور كاجلهل والأمرا�ض والبطالة واجلرمية
وب��ال��ت��ايل ف��ه��و ع��ائ��ق ك��ب�ير لنهو�ض الأمم وت��ط��وره��ا .يقول
الكاتب �إن النظام الإ�سالمي ي�سعى �إىل اجتثاث الفقر ويدعو
�إىل الزكاة والعمل اخلريي ب�أ�شكاله املتعددة كاملوقف والهبة
واالن��ت��ف��اع ب��ف��ائ�����ض ر�ؤو�����س الأم�����وال وغ�ي�ره���ا ،وي�����ض��ي��ف ب���أن
امل�سلمني ح��ددوا الفقر وط��رق قيا�سه وم�ؤ�شراته قبل العامل
كله م�ستنداً �إىل �أق��وال الفقهاء الذين �أجمع معظمهم على
�أن الفقر مرتبط مب�ستوى الكفاية وتلبية ال��ف��رد حلاجاته
الأ�سا�سية.
خام�ساً :الإ�سهام يف بناء املجال العام
مل يف�صل الكاتب هذه النقطة رمبا لأنها نقطة م�ضمنة يف
كل املقا�صد الأخ��رى وم��ك��ررة وال �أعلم مل��اذا ر�أى �أن يف�صلها
كنقطة منف�صلة.
ختام ًا
املقال مهم غري �أنه �أ�سهب يف �إثبات �أننا �أمة �سباقة يف �صياغة
مفاهيم العمل اخل�يري دون �أن يذكر ماهي �أ�سباب اعتالل
تطبيقه .و�أرى �أن من �أ�سباب اعتالله الآتي:
املرويات التي يكررها بع�ض الفقهاء وجتذرت يف عقول النا�س
�إنها �أف�ضل وجوه البذل واخلري كحديث  « :من بنى م�سجداً
يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل له مثله يف اجلنة» .وك�ثرة ما مت
ت�أليفه يف ف�ضل بنائها مع �إه��م��ال ذك��ر وعر�ض وج��وه اخلري
الكثرية الأخرى.
دور ال�شيوخ يف تخ�صي�ص فعل اخلري ليكون من م�سلم لأخيه
امل�سلم وال��ت��ي �ضاقت �أي�����ض��اً م��ع ال��وق��ت ل�نرى �أن ك��ل طائفة
ت�ساعد بع�ضها رغم �أن القر�آن ذكر ( ُكن ُتم خري �أمة �أخرجت
للنا�س) دون تخ�صي�ص لدين �أو عرق �أو مذهب.
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