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أحالم المنذرية

�إنَّه ال يخفى على كل ذي ُلب �صنوف اخلري و�أوجهه ،وحث الدين احلنيف عليه وتنظيم �سريه؛ �إذ ت�شكل ر�ؤية الدين ومق�صده منها ،والتي تقود �إىل مكا�سب دينية ودنيوية �أراد بها
ال�شارع احلكيم .نلخِّ �ص هنا ما ذكره نورالدين بن خمتار اخلادمي يف مقاله «الأوقاف يف التجربة التاريخية للأمة :مهمات املجتمع اخلريي».
الأوقاف والعمل اخلريي لفظان ُمت�آخيان؛ فالأوقاف عمل خريي ،والعمل اخلريي ي�شمل الأوقاف ...وغريها .فلفظ اخلري من الألفاظ ذات ال�صلة بالوقف ،كلفظ التربع ،وال�صدقة،
والهبة ،والو�صية ،والرب ،واخلري ،والإح�سان ،غري �أن لفظ اخلري �أعم و�أ�شمل ،من حيث املفهوم والنظام والت�سيري .ومبنظور ر�ؤية القر�آن الكرمي ،ور�ؤية الأوقاف والعمل اخلريي
ب�أبعادها املختلفة و�أ�س�سها املتينة ومهماتها الكثرية ،وهو ما يرد يف املطالب الأربعة الآتية:

املطلب الأول :قراءة يف الآية الكرمية
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�صلة الآي��ة ب��الأوق��اف والعمل اخل�يري� ،إذ ي�ستوعب عموم الآي��ة
جميع ما يدخل حتتها من مفردات ال�شرعة واملنهاج ،وتنوع الأمة،
واالب�ت�لاء ب��الإم��داد الإل�ه��ي والإم�ك��ان احل�ضاري ،واال�ستباق �إىل
اخلريات ،ووحدة امل�صري �إىل اهلل ،وانتظار ح�سن جزائه وكرمه.
املهمات اخل�يري��ة ال�ك�برى ل�ل�آي��ة الكرمية بف�سحة نظر وعظمة
عمل:
ويطرح الكاتب فيما يتعلق مبهمات وم�س�ؤوليات تتجاوز الفهم
امل�ق��رر للخري كالفهم ب��أن��ه عمل الأف ��راد املح�سنني ،و�أن��ه عطاء
م��ادي و إ�ح���س��ان يف الأع �ي��اد والأف ��راح والأزم ��ات وال�ن��وائ��ب ،و�أن��ه
�إن �ف��اق ع�ل��ى ذوي ال��دي��ان��ة وال�ق��رب��ى وال�صحبة واجل� ��وار ،فهذه
املفاهيم جتاه اخلري لئن كانت م�شروعة ب�أدلتها ويف موا�ضعها؛
ف��إن�ه��ا ال ترتقي �إىل امل�ف�ه��وم امل�ح��رر للخري ومهماته ور�سالته
و�آف��اق��ه ،وم��ن ه��ذه امل�ه�م��ات :مهمة ال��وع��ي اخل�يري وه��ي مهمة
الفهم ملهمة اخلري يف الوجود الإن�ساين ،وم�شروعيته و�أ�صالته،
و�أدواره يف التنمية والتثمري .وتعنى هذه املهمة بالعلم ال�شرعي
والواقعي بالأوقاف والعمل اخلريي .ومهمة الفعل اخلريي وهي
مهمة الأداء والتنزيل ،ومراعاة �شروط ذلك و�أ�سبابه وموانعه
مما ورد يف حكم الو�ضع .وكذلك مهمة االجتماع اخلريي وهي
مهمة الأداء اجلمعي امل�ؤ�س�سي مبقت�ضيات احلوكمة وامل�ؤ�س�سة
وال�ت���س�ي�ير احل��دي��ث وال��ر��ص��د وال�ت�ق��ومي وال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�م��دد
واالنت�شار.
�أ�س�س املهمات اخلريية الكربى ب�إ�شارات الآية الكرمية:
وي���ض�ي��ف اخل ��ادم ��ي ب� � ��أ َّن امل �ه �م��ات اخل�ي�ري ��ة ت���س�ت�ن��د �إىل �أرب �ع��ة
�أ�س�س �أ��ش��ارت �إليها الآي��ة العظيمة ،وه��ي �أ�سا�س اجلعل الإلهي
وميكن �أن ن�سميه باجلعل الت�شريعي الإن��زايل والبياين� ،أي ما
جعله اهلل منزال يف ال�ق��ر�آن الكرمي ومبينا يف ال�سنة ال�شارحة،
و�أ�سا�س الإمداد الإلهي فكل ما �أعطي الإن�سان من قدرات ذاتية
ومو�ضوعية يعد �إمدادا منه تعاىل؛ ليقيم عليه اخلري ،و�أ�سا�س
االبتالء الإلهي �أي ليختربكم يف هذا الإمداد الإلهي ،يف الإمداد
الذاتي ،من حيث العقل والفهم والإرادة والعمل واالجتهاد ،ويف
الإمداد املو�ضوعي من حيث خلق موارد اخلري ،وتقرير قوانينه
ونظامه .وكذلك �أ�سا�س اال�ستباق اخلريي مبعنى م�سابقة اخلري
نف�سه من �أجل حتقيق ال�سبق عليه والزيادة فيه �أو عليه ،و�أخريا
�أ�سا�س اجلزاء الإلهي ومفاده ت�أكيد الرجوع �إليه.

املطلب الثاين :التجربة الوقفية التاريخية للأمة
وي�سر ُد الكاتب عِ دَّة �أبعاد لهذه التجربة كال ُبعد الإ�سالمي للوقف،
ال ُبعد الت�شريعي مثل الوقف عرب تاريخ الأمة الإ�سالمية منجزا
ح�ضاريا من�ضافا �إىل �سائر املنجزات يف الأ�سرة وامل�سجد والق�ضاة
وال�سيا�سة والعالقات اخلارجية ،والبعد الإن�ساين للوقف فيما
يعرف بالأوقاف الإن�سانية التي توقف على الب�شر بو�صفهم ب�شرا،
وم��ن دون التفات �إىل دينهم وهوياتهم �أو �أجنا�سهم و�أل��وان�ه��م.
و�أي���ض��ا البعد التنموي للوقف فهو يعمل على حتقيق التنمية
ال�شاملة ،بتحقيق التداول والرواج ،و�سد احلاجيات وال�ضروريات
والتح�سينيات ،و�أخ �ي�را ال�ب�ع��د امل��ؤ��س���س��ي ل�ل��وق��ف ال ��ذي جت�ل��ى يف
امل�ن�ج��ز ال��وق�ف��ي ال�ت��اري�خ��ي فيما ي�ع��رف ب�ن�ظ��ام ال��وق��ف يف �إدارت ��ه
ونظارته ،و�سائر ما ميثل امل�ستوى النظامي امل�ؤ�س�سي له؛ فالوقف
�شعرية �إ�سالمية ب�أدلتها و�أح�ك��ام�ه��ا ومقا�صدها ،وه��و م�ؤ�س�سة
بنظامها و�إجراءاتها وت�سيريها ،وبلوائح وقوانني و�أدوات رقابية
وحما�سبية وتقوميية.
املطلب الثالث :املجتمع اخلريي احلديث
امل�ج�ت�م��ع اخل�ي�ري احل��دي��ث م�صطلح م�ع��ريف ُم��ول��د ،ل��ه م��دل��ول��ه
و�سياقه وم�آله� .أما مدلوله فهو االجتماع الإن�ساين على الأوقاف
والعمل اخلريي؛ بح�سب مو�ضوعه ومقت�ضياته .و�أما �سياقه ،فهو
ال�سياق الزماين واملكاين والواقعي .وكذلك ُي�ؤخذ بعني االعتبار
�سياق العمل اجلمعي يف مقابل العمل ال�ف��ردي .و�أ َّم ��ا م��آل��ه فهو
نتائجه املرجوة من العمل اخلريي.
وتتعدَّد مرجعيات املجتمع اخلريي احلديث ،وتتوزع على فل�سفات
ون�ظ��م وق��وان�ين و�أع� ��راف ،ومت�ث��ل مرجعية الإ� �س�لام �إط ��ارا دينيا
وت�شريعيا وح�ضاريا للم�سلمني يف االجتماع اخل�يري والوقفي،
وهو ما ت�ضمنته الد�ساتري احلديثة والقانون الدويل والأع��راف
الإن�سانية .ومتثل الر�ؤية القر�آنية مبرجعية الآية رافدا عظيما يف
�إقامة املجتمع اخلريي احلديث ،مبقت�ضى جتديد النظر يف هذه
الر�ؤية والآية ،واالعتبار مبنتجات الزمان واحلال.
املجتمع اخلريي احلديث مبرجعية الآية الكرمية:
وي � َرى ال�ك��ات� ُ�ب �أ َّن بو�سع املجتمع اخل�يري احل��دي��ث �أن ي�ستوعب
مدلول ال�شرعة من جهة قيمها ومقا�صدها ،و�أن ي�ستوعب املنهاج
من جهة الو�سائل والأدوات ،كو�سيلة التنظيم القانوين والت�سيري
احلديث ،و�أن ي�ستوعب الأمة من جهة خدمة ق�ضاياها ومراعاة
�أول��وي��ات �ه��ا ،و�أن ي���س�ت��وع��ب الإم � ��داد الإل �ه ��ي ال �ك��وين امل��و��ض��وع��ي
والإن�ساين الذاتي ،و�أن ي�ستوعب قانون االبتالء يف هذا الإمداد،
و�أن ي�ستوعب اال��س�ت�ب��اق اخل�ي�ري ،و�أن ي�ستوعب احت ��اد امل�صري
والرجوع �إىل اهلل.

موجه املهمات اخلريية الكربى للمجتمع اخلريي احلديث:
ِّ
وي�شري اخلادمي �إىل جملة من املهمات كمهمة الوعي اخلريي وهو
الوعي باحلكم ال�شرعي التكليفي املجرد لهذا املجتمع اخلريي،
ومهمة الفعل اخلريي وهو تنزيل احلكم التكليفي بوجود �سببه
ودخول وقته وقيام احلاجة �إليه ،وبح�صول �شرطه والقدرة عليه،
وبانتفاء مانعيه وم��ا يفوته ويعطله ،ومهمة االجتماع اخلريي
ال��ذي ي�ؤ�س�س لإق��ام��ة ال��وع��ي اخل�يري اجلمعي يف مقابل الوعي
اخلريي الفردي.
املطلب الرابع :املهمات اخلريية الراهنة للمجتمع اخلريي
احلديث:
وي�ضيف اخل��ادم��ي ب ��أ َّن ه��ذه امل�ه�م��ات تتحدد ب�ن��اء على مالحظة
الواقع من حيث حاجياته اخلريية ،و�إطارها النظري والعملي.
و�أبرز هذه املهمات اخلريية هي:
مهمة الإغناء املعا�شي :يراد بالإغناء املعا�شي حتقيق مرتبة الغني
مل��ن ي��وج��ه �إل�ي�ه��م عمل اخل�ي�ر ،يف جم ��االت ال �غ��ذاء وال ��دواء وامل��اء
وال �ه��واء وال�ل�ب��ا���س و��س��ائ��ر م��ا ي�ق��وم ب��ه عي�شهم ،وم��ن م�شروعات
هذه املهمة :م�شروع ال�سلة الغذائية الوقفية ،واملحفظة ال�صحية
الوقفية ،التي توفر الغذاء املنتظم وال�صحة الدائمة.
مهمة التهدئة النف�سية واملجتمعية :ي��راد ب�ه��ذه املهمة حتقيق
ال �ه ��دوء ال�ن�ف���س��ي وامل�ج�ت�م�ع��ي ب�ي�ن �أو�� �س ��اط ك �ث�يرة م ��ن امل�ب�ت�ل�ين
باال�ضطراب والتوتر ،وااله�ت��زاز العاطفي واالكتئاب امل�ستفحل،
مب��وج��ب ت ��زاي ��د ال �ب �ط��ال��ة وال �ف �ق ��ر ،وا� �س �ت �ف �ح��ال ظ ��اه ��رة ال�ظ�ل��م
واجلرمية ب�أنواعها ،وتراجع دور الدولة واملجتمع يف ت�أمني احلياة
الكرمية .ومن م�شروعات هذه املهمة :م�شروع مكافحة العنو�سة
والتقليل من معاناة املت�أخرين عن الزواج.
مهمة التنوير العلمي :ي��راد بها تنوير العقول بالعلم والفكر،
وبناء العقليات اخلا�صة والعامة مبهمات العمل اخلريي وروافد
ال�ب�ر امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وم ��ن م���ش��روع��ات ه ��ذه امل�ه�م��ة :م���ش��روع احلقيبة
العلمية.
مهمة التق�صيد الوقفي واخل�يري :تعنى بتعميق الوعي
باملقا�صد اخلريية والوقفية.
مهمة التوعية احل�ضارية :بناء الوعي بالإجناز ،وتكثري الإنتاج
اخل�يري احل���ض��اري امل ��ادي وال��روح��ي ،ال��ذي ��س�ي��ؤدي �إىل خ�يرات
و�أع� �م ��ال ك �ث�يرة ن��اف �ع��ة ،وم ��ن م���ش��روع��ات�ه��ا :م �� �ش��روع ال�برن��ام��ج
التح�ضري املدين الذي ينفق عليه من مال الوقف.
مهمة احلوكمة الوقفية اخلريية :و مبعنى حوكمة الأداء اخلريي
يف ال��وع��ي وال�ع�م��ل ب��ه ،ويف �إط ��اره امل��ؤ��س���س��ي وم���س��اره التطبيقي
و�سياقه الوطني والعاملي.
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