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٧٦٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  

  خلص بحثمست

  قواعد التفاضل في برامج العمل الخيري

اخلريي، من حيث التعريف  العمل برامج يف التفاضل قواعد يتناول هذا البحث

  -:وقد اشتمل البحث على املقاصد واألسباب، وأهم

 األعمال تنوع يف التشريع اخلريي، وحكمة والعمل التفاضل تناول تعريفي:  متهيد

  . هابين التفاضل الصاحلة، ومقاصد األعمال بني التفاضل الصاحلة، وأسباب

  .الصاحلة األعمال بني التفاضل يف وتطبيقات عامة قواعد :األول المبحث

ثالثة اخلريي وفيه  العمل برامج يف التفاضل وتطبيقات قواعد :الثاني المبحث

  -:مطالب

  .بالنية املتعلقة التفاضل قواعد: األول املطلب  

  .وسلم عليه اهللا صلى النيب مبتابعة املتعلقة التفاضل قواعد: الثاين املطلب  

  .اخلريي العمل برامج يف للتفاضل عامة وتطبيقات قواعد: الثالث املطلب  

 واخلريية ًعموما، الصاحلة األعمال بني التفاضل وقد خلص البحث إىل أن أسباب

رجع إىل واملضرة، كما ت املفسدة ودفع واملنفعة، املصلحة جلب إىل تعود ًخصوصا

 معرفة مقاصد املكان، وأن أهمو الزمان،و املشقة،و الثمرة،و احلكم،و الكمية،و الكيفية،

 اهللا مرضاة إىل واألقرب األفضل الصاحل العمل حتري الصاحلة هي األعمال بني التفاضل

 برامج يف للتفاضل وقواعد الصاحلة، األعمال بني للتفاضل عامة قواعد تعاىل، ومثة هناك

  .تطبيقا�ا وهلا اخلريي، العمل



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٦٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

Abstract 

Principles of Differentiation in Charitable work Programs 

This research addresses the principles of differentiation in charitable 
work programs in terms of definition, causes and the most important 
purposes. The research has incorporated the following: 

Introduction: which addresses the definition of both differentiation and 
charitable works. It also investigates the value of legislation in 
diversification of good deeds and the reasons and purposes of 
differentiation between them. 

The first topic: addresses general principles and applications in the 
differentiation between good deeds. 

The second topic: investigates principles and applications of 
differentiation in the charitable work programs. Further, this topic has 
three requirements: 

The first requirement: principles of differentiation related to intention. 

The second requirement: principles of differentiation related to the 
following-up of the Prophet peace be upon him. 

The third topic: General principles and applications for differentiation 
in charitable work programs. 

The research has concluded that the reasons for the differentiation 
between good deeds in general and charitable ones in particular are due 
to the interest and benefit, avoiding corruption and harmfulness, as well 
as the manner, quantity, the judgment, the advantage, the hardship, the 
time and the place. It has also founded that the most important purpose 
of differentiation in good deeds is to satisfy Allah Almighty. Moreover, 
there are general principles for the differentiation between good deeds, 
and others for differentiation in charitable work programs which have 
their own applications. 

Dr. Abdullah Hassan Mohammad Alhabger 

Assistant Professor of Principles of Islamic jurisprudence at prince 
Sattam Bin Abdulaziz University, Saudi Arabia 



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٦٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  

 األمتــان علــى خــامت األنبيــاء واملرســلني، نبينــا لــسالموالــصالة وارب العــاملني، احلمــد هللا 

  : حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، مث أما بعد

، وجعــل للعــاملني فيــه درجــات  عــاىل عبــاده إىل فعــل اخلــري واحلــرص عليــهفقــد نــدب اهللا ت

، ممـن تـواىن وركـن عـن الـسباق يف   اخلرياتإىل، واملسارع   ليميز ا�تهد من غريه؛يتفاضلون �ا

  . واخلريي خصوصا،  عمومامضمار العمل الصاحل

،  خلــري املمكنــةخلــق اهللا عبــاده وجعــل مــنهم أقوامــا مههـم نفــع الغــري جبميــع ســبل القـد 

خـــري اخلـــريين، زمانـــا ، ومعرفـــة  وهـــذا الـــسعي عـــن علـــم وبـــصرية وفقـــه باملفـــضول والفاضـــل

،  طلـب رضـى رب العـاملني: حتقيقـا ملقـصد عظـيم مـن مقاصـد الـشرع وهـو. ومكانا وحـاال

  .درجات العالية يف الدنيا واآلخرةلينال العبد ال

، مـن خـالل مـا سـطروه مـن قواعـد  عناية فائقة، وأولوه  لقد اهتم علماء اإلسالم �ذا اجلانب 

؛  إال أن ذلـك منثـور يف كتـبهم، ومتفـرق بـني مباحـث مؤلفـا�م،  وأمثله توضح املـراد للمكلـف

؛ واسـتزادة مـن العلـم يف  ؛ رغبـة يف مجـع مـا تيـسر مـن ذلـك لـذلك كـان اختيـاري هلـذا املوضـوع

  .خلرييالقواعد والضوابط للعمل ا: هذا الباب النفيس أعين باب

متــضمنا  ) قواعــد التفاضــل فــي بــرامج العمــل الخيــري ( :فجــاء البحــث موســوما بــــ

  :ما يلي

  :التمهيد وفيه

  .تعريف التفاضل لغة واصطالحا  -١

 . تعريف العمل اخلريي  -٢

 .التشريع يف تنوع األعمال الصاحلةحكمة  -٣

 .باب التفاضل بني األعمال الصاحلة أس -٤



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٦٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 . ةمقاصد التفاضل بني األعمال الصاحل -٥

  . يف التفاضل بني األعمال الصاحلة وتطبيقاتقواعد عامة: المبحث األول

  . التفاضل يف برامج العمل اخلريي وتطبيقاتقواعد:  الثانيمبحثال

  . املتعلقة بالنية التفاضلقواعد: المطلب األول  

  .تابعة النيب صلى اهللا عليه وسلم املتعلقة مب التفاضلقواعد: المطلب الثاني  

  .لتفاضل يف برامج العمل اخلريي وتطبيقات عامة لقواعد: ب الثالثالمطل  

  .المصادر والمراجع

، فما كان من صواب فمن اهللا، وما كان من خطأ فمن نفسي إليك بيان ذلكو

سأله تعاىل أن ينفعين ومن يقرأ به، وأن يرزقنا مجيعا  أوالشيطان، وأستغفر اهللا منه، كما

  .        دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر  ،سيد املرسلنيالفقه يف الدين، واتباع هدي 



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٦٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 .ًتعريف التفاضل لغة واصطالحا    

 :تعريف التفاضل لغة  - أ

الفـــاء والـــضاد والـــالم أصـــل صـــحيح يـــدل علـــى " فـــضل: ")١(قـــال ابـــن فـــارس

اإلحــسان ، : الزيــادة واخلــري ، واإلفــضال: مــن ذلــك الفــضل. زيــادة يف شــيء

  . ضد النقص:والفضل

 زيــادة علــى املالئكــة : أي»)٢(الُضُإن هللا مالئكــة ســيارة فــ «: ومنــه قولــه 

  .)٣(املرتبني مع اخلالئق

 يف الفــضل ، أي التمــايز:  يف الفــضل ، والتفاضــلالدرجــة الرفيعــة: والفــضيلة

أن يكــون بعــضهم أفــضل مــن بعــض ، : ّمــزاه ، والتفاضــل بــني القــوم: وفــضله

قــــد فــــضله غــــريه ، وفاضــــلين : ذو فــــضل ، ورجــــل مفــــضول: ورجــــل فاضــــل

  .)٤(غلبته يف الفضل: ففضلته

َفضل يفضل مثل: خوذة من الثالثيأوالكلمة م َ   .)٥(دخل يدخل: َ

  ً:تعريف التفاضل اصطالحا  - ب

 يف كتـــب الفقهـــاء واألصـــوليني مـــن – القاصـــر –مل أجـــد مـــن خـــالل حبثـــي 

تعـــرض هلـــذا املـــصطلح بتعريـــف حمـــدد كغـــريه مـــن املـــصطلحات ، بـــل وال يف 

 –؛ ولعـل ذلـك يف الكتـب الـيت تعـىن بلغـة الفقهـاءالقواعد الفقهيـة أو كتب 

                                                           

  . وينظر كذلك القاموس احمليط ماد فضل٥/٥٠٨اييس اللغة ماد فصل   معجم مق)١(

  . وهذا لفظ مسلم٢٦٨٩ ومسلم برقم ٦٤٠٨خرجه البخاري يف الصحيح برقم )  ٢(

  .٣/٤٥٥ والنهاية يف غريب احلديث البن األثري ١٧/١٣صحيح مسلم بشرح النووي :   ينظر)٣(

  .فضل:  مادة٥٠٦ ، وخمتار الصحاح ١١/٥٢٤لسان العرب:   ينظر)٤(

  .٥/٥٠٨  املصدر نفسه وينظر معجم مقاييس اللغة )٥(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٦٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 حيـــــث اســـــتخدامها يف أي مـــــسألة مــــــن ، لوضـــــوح املـــــراد �ــــــا–واهللا أعلـــــم 

 وميكـن للباحـث أن يـضع ، مبـا ال حتتـاج معـه إىل تعريـف مـستقل هلـا،املسائل

  :ًتعريفا يوضح املراد بغلة سهلة ميسرة فيقال

ــــادة : ( التفاضــــل ــــه أو فــــي تقــــديم عب ــــة في أو عمــــل علــــى غيرهمــــا لمزي

  :ومن خالل التعريف تلحظ ما يلي) المكلف 

  .املفاضلة عامة يف العبادات وغريها مما يتقرب به إىل اهللا تعاىل: ًأوال

أن التقــدمي ألي عبــادة أو عمـل علــى غــريه ال بـد أن يكــون لــه مزيــة أو : ًثانيـا

 العمــل ، وقــد يكـــون  وذلــك قــد يكــون يف العبــادة أو،ســبب لــذلك التقــدمي

  .يف املكلف ، فال بد من أصل يرجع إليه يف التفضيل

  

   .الخيري العمل تعريف -١

 املعطـى  هـو« :قـائال التـربع تعريفـه خـالل مـن اخلـريي العمـل عاشور بن الطاهر عرف

  .»)١(األخوة ملعىن اخلادمة األمة أفراد بني املواساة أساس على جهد أو مال من

 جيـود الـيت املعـروف وصـنائع الـرب أعمـال «: بأنـه اخلـريي عمـلال الباحثني بعض وعرف

 بيـد «: قـال مث ، » باملؤسـسة ًوانتهـاء ، باجلماعـة ًومرورا ، الفرد من ًبدءا املدين ا�تمع به

 مــا إىل ًعرفــا اإلطــالق انــصرف العــصر أهــل لــسان يف أطلــق إذا اخلــريي العمــل مــصطلح أن

 طليعـة ويف خرييـة، أعمـال مـن حكومية وغري يةحكوم املدين ا�تمع مؤسسات به تضطلع

ًجرا وهلم ، اإلعانة وصناديق ، واجلمعيات ، األوقاف دوائر: املؤسسات هذه
)٢(«.  

                                                           

  .١٨٧ ص اإلسالمية الشريعة مقاصد: ينظر  )١(

 )٢٠(ص ، الريسوين لقطب ، وتطبيقا�ا اخلريي بالعمل الصلة ذات واألصولية الفقهية   القواعد)٢(

 والعمـــل ، موقعـــه يف لمقـــا ، اإلســـالم لـــشريعة األساســـية املقاصـــد مـــن اخلـــريي العمـــل: وينظـــر ،

   .)٥(ص ، العبدالوي لفاحتة ، التفعيل وإمكانات التأصيل بني اإلسالمي اخلريي



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٦٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  :يلي ما السابقني التعريفني من ويظهر

  .معنوي ، ديين أو دنيوي أو مادي دعم كل يشمل اخلريي العمل أن .١

 يف ويـــتمحض ، دياملـــا النفـــع بـــه يقـــصد فـــال ؛ رحبـــي غـــري عائـــده ويكـــون .٢

  .تعاىل اهللا وجه ابتغاء قصده يكون أن اإلسالمي اخلريي العمل حق

  .اإلنسانية اخلدمات وتقدمي ا�تمع، وسعادة تنمية لتحقيق ويهدف .٣

 للمحتـاجني خدمـة ، لغـريه اإلنـسان يقدمـه تربعـي عمل هو اخلريي العمل .٤

 نومــ ، عــوض طلــب غــري مــن ، أفكــارهم أو ديــنهم عــن النظــر بغــض إليــه

  .للشرع خمالفة غري

 ، اهللا مــــن الثــــواب ابتغــــاء ، بــــاآلخرة تتعلــــق ألهــــداف اخلــــريي بالعمــــل يقــــوم فاملــــسلم

 وسـعادة ، وسـكينة بركة، من الدنيا احلياة يف يناله عما فضال ، النعيم جنات يف والدخول

  .)١(وأهله هو تغمره روحية

   .الصالحة األعمال تنوع في اإلسالمي التشريع حكمة -٢

 صـور علـى العبـادات ُِترد فتارة ، ومشوهلا لسعتها، املتعددة؛ الشرائع مبنزلة ريعةالش هذه

 الوالـدين بـر ، احلـج الـصدقة، ، الـصالة الـصيام،: مثـل الواحـد، اجلنس حتت تدخل وأنواع

أنـواع،  فالـصالة أنـواع، حتتـه جنس منها عبادة كل متنوعة عبادات فهذه ، ذلك وأشباه ،

 التنـــوع هـــذاً وأحيانـــا املاليـــة، والعبـــادات الـــصدقة، وكـــذلك ، أنـــواع واحلـــج أنـــواع، الـــصيامو

 ، التمتـع: النسك أنواع: ، ومثل اخلوف صالة صفات: مثل ، الواحد اجلنس حتت يكون

  .واإلفراد ، والقران

ـــــل ـــــة، الـــــصيغ مـــــن ورد مـــــا: ومث ـــــل القولي ـــــة التـــــشهد صـــــيغ: مث  دعـــــاء صـــــيغو ، الثابت

 ، العبـــادات تنــوع يف داخــل كلــه فهــذا والـــسجود، الركــوع يف يقــال مــا صــيغو االســتفتاح،

                                                           

  .الكثريي يف موقعه على الشبكة العاملية  عمر بن طالب. اخلريية د املؤسسات:   ينظر )١(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٧٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 الوقـــت يف اآلخـــر يفعـــل ال هـــذا فعـــل إذا يعـــين ، البـــدل ســـبيل علـــى يكـــون مـــا ذلـــك مـــنو

  . التفصيالت يف ٍخالف على ُجيمع أن ميكن ما ومنها ، نفسه

 ويكـون ، تـارة و�ـذا تـارة �ـذا فيـأيت ، التنويـع سـبيل علىً مشروعا اجلميع يكون وتارة

  .للكمالً حمققا بذلك

 ، ـــ وجــل ّعــز ـــ اهللا حكمــة أن اعلــم مث «: )١(اهللا رمحــه حممــد بــن عثيمــني الــشيخ يقــول

 ، األنــواع هلــذه امتثالــه يكــون كيــف املكلــف ليختــرب ؛ التكليــف يف العبــادات ّنــوع اهللا أن

  . وجل؟ ّعز اهللا رضا به ما ميتثل أو ، طبعه يوافق ما ويقبل ميتثل فهل

 ٌّبــدين بعــضها أن وجــدنا ، واحلــج ، والــصوم ، والزكــاة ، الــصالة: اداتالعبــ تأملنــا فــإذا

 فرمبــا ، اجلــواد مــن الــشحيح يتبــني حــىت ، ّمركــب وبعــضها ، حمــض ٌّمــايل وبعــضها ، حمــض

 بعــض علــى يهــون ورمبــا ،ً درمهــا يبــذل وال ، ركعــة ألــف يــصلي أن النــاس بعــض علــى يهــون

 والتنويــع بالتقــسيم الــشريعة فجــاءت ، ةواحــد ركعــة يــصلي وال درهــم ألــف يبــذل أن النــاس

  .هلواهً تبعا ميتثل ومن ، هللاً تعبدا ميتثل من يعرف حىت

 الوضــوء كمــاء املــال، إىل حيتــاج ممــا هلــا جيــب ومــا ، حمــضة بدنيــة عبــادةً مــثال فالــصالة

  .العبادة صلب يفً داخال وليس ، تابع العورة لسرت والثياب ، اإلنسان يشرتيه الذي

 ونقـل ، وحـسابه املـال كإحـصاء بـدين عمـل مـن إليـه حتتـاج ومـا ، حمـضة يـةمال والزكاة

  .العبادة صلب يفً داخال وليس ، تابع فهو واملستحق الفقري إىل الزكاة

 هـذا لكـن ، املـال إىل حيتـاجون ال فقـد مكـة أهـل يف إال وبـدن مـال مـن مركـب واحلـج

  .مكة أهل لغري بالنسبة قليل أو ، نادر شيء

  .بالبدن يستقل ورمبا باملال يستقل رمبا ، وبدن مال من مركب اهللا بيلس يف واجلهاد

 يكــون وقــد فقــط، باملــال يكــون قــد ألنــه ؛ العبــادات أعــم الرتكيــب حيــث مــن فاجلهــاد

  .�ما يكون وقد ، فقط بالبدن
                                                           

   .٦/٢٩٩الشرح املمتع :   ينظر)١(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٧١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 بـــــذل وإىل احملبوبـــــات، عـــــن كـــــف: إىل ، آخـــــر وجـــــه مـــــن ينقـــــسمً أيـــــضا والتكليـــــف

  ً.أيضا لتكليفا من نوع وهذا ، للمحبوبات

 إىل حمبـوب املـال ألن ؛ كالزكـاة للمحبوبـات وبـذل ، الـصوم مثـل احملبوبـات عـن كف

  .»منه أحب لشيء إال النفس إىل احملبوب املال يبذل فال ، النفس

  ،الــدار هــذه يف لــه احملبوبــة املرضــية أعمالــه تنوعــت مــن « : اهللا رمحــه القــيم ابــن قــالو

  ،هنــا أعمالــه تكثــر حبــسب لــه وتكثــرت ، الــدار تلــك يف �ــا يتلــذذ الــيت األقــسام تنوعــت

 األعمـــال مـــن مزيـــده حـــسب علـــى ، هنـــاك وااللتـــذاذ �ـــا واالبتهـــاج بتنوعهـــا مزيـــده وكـــان

 لــه احملبوبــة األعمــال مــن عمــل لكــل ســبحانه اهللا جعــل وقــد ، الــدار هــذه يف فيهــا وتنوعــه

 لـذات تنوعـت وهلذا ، وجزاءه اآلخر أثر يشبه ال خيصهً وأملا ًولذة ًوجزاءً أثرا  ،واملسخوطة

 مــن لــذة فليــست والعقوبــات، الطيبــات مــن فيهمــا مــا وتنــوع ،النــار أهــل وآالم اجلنــة أهــل

 يف ونــصيبه ســهمه أمنــى مــن كلــذة ،بنــصيب منهــا وأخــذ بــسهم اهللا مرضــاة كــل يف ضــرب

 مـــن كـــأمل ،وعقوبتـــه بنـــصيب هللا مـــسخوط كـــل يف ضـــرب مـــن أمل وال ، منهـــا واحـــد نـــوع

  .»)١(مساخطه يف واحد همبس ضرب

   .أسباب التفاضل بين األعمال الصالحة.  ٤

عند املقارنـة بـني أي عمـل مـن األعمـال مـع غـريه ؛ لبيـان تفـضيل أحـد هـذه األعمـال 

على غريه ، فال بد من دراسة أسباب ذلك التفاضل، فمن املتقـرر عنـد أهـل التحقيـق مـن 

 ومــوارد الفـــضل وأســبابه صــار الكـــالم  إذا ثبـــت وجــوه التفــضيل«: )٢(علمــاء اإلســالم أنــه

ل  ومل يـــوازن كلـــم يف التفـــضيل مل يفـــصل جهـــات الفـــضبعلـــم وعـــدل ، وأكثـــر النـــاس إذا ت

 وإن انــضاف إىل ذلــك نــوع مــن التعــصب وهــو ملــن يفــضله تكلــم  .بينهــا ، فيــبخس احلــق

  .»... باجلهل والظلم 

                                                           

   .٧٧ ص اإلسالمية اجليوش اجتماع:   ينظر)١(

  .٣/١٢٦بدائع الفوائد البن القيم : نظر  ي)٢(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٧٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  

 مث درجا�ــا ، ونــسبة ً فعلــى املــتكلم يف هــذا البــاب أن يعــرف أســباب الفــضل أوال ،«

ًمث نــسبتها إىل مــن قامــت بــه ثالثــا كثــرة وقــوة ، مث . ًبعــضها إىل بعــض ، واملوازنــة بينهــا ثانيــا

ًاعتبار تفاو�ا بتفاوت حملها رابعـا ؛ فـرب صـفة هـي كمـال لـشخص ، ليـست كمـاال لغـريه  ً

فقهـه ، بل كمال غريه بـسواها ، فكمـال خالـد بـن الوليـد بـشجاعته ، وكمـال ابـن عبـاس ب

وعلمــــه ، وكمــــال أيب ذر بزهــــده وجتــــرده عــــن الــــدنيا ، فهــــذه أربــــع مقامــــات يــــضطر إليهــــا 

 لــذلك جــاء تقريــر أهــل العلــم والتحقيــق يف هــذه املــسألة »)١(املــتكلم يف درجــات التفــضيل

ـــة اخللـــق ًمؤصـــال حـــىت ال يقـــع اخللـــط بـــني فاضـــل األعمـــال ومفـــضوهلا ، فتـــ ضطرب عبودي

  . )٢(خلالقهم عز وجل

  

 بــسبب عــدم – إن مل يكــن مجيعــه -ألن أكثــر اخلطــأ الواقــع يف التفــضيل  كــل ذلــك 

ــــصحيحة يف التفــــضإدراك  ــــني الفــــضل املقيــــد األســــباب الــــشرعية ال ــــق ب يل، أو عــــدم التفري

جلنـسية والفضل املطلق، أو عدم التفريق بني تفضيل اجلـنس وتفـضيل األفـراد؛ ألن مراعـاة ا

   .)٣(يف التفضيل أمر ال بد منه

لكـــالم أن هـــذا البـــاب ، إن مل يعـــرف فيــه التفـــضيل ، وأن ذلـــك قـــد يتنـــوع وخالصــة ا

  .)٤(بتنوع األحوال يف كثري من األعمال وإال وقع فيه اضطراب كبري

                                                           

  .  املصدر نفسه)١(

 ، الفـــروق للقـــرايف ١/١٢ ، إحيـــاء علـــوم الـــدين للغـــزايل ٤/٩١الفـــصل البـــن حـــزم : ً  ينظـــر مـــثال)٢(

  . حيث ذكر عشرين قاعدة يف أسباب التفضيل٢/٢١

  .٣٩٤ يف أسئلة حلب ص قضاء األرب:   ينظر)٣(

  .٢٤/١٩٩جمموع الفتاوى :   ينظر)٤(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٧٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

ًخصوصا جند أ�ا تعـود ًوبتأمل أسباب التفاضل بني األعمال الصاحلة عموما واخلريية 

  .عام ، وخاص: )١(إىل سببني

  .السبب العام: ًأوال

 أن « : اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف قاعدة جليلة حـول هـذا البـاب وهـيذكر شيخ

مــا : والثانيــة. مــا تتــضمنه مــن جلــب املــصلحة واملنفعــة: إحــدامها: احلــسنات تعلــل بعلتــني

ولو قيـل األجـر علـى قـدر منفعـة العمـل «: ً وقال أيضا»تتضمنه من دفع املفسدة واملضرة 

  »ًوفائدته لكان صحيحا 

ىل عظـــم املـــصلحة ًمـــل اخلـــريي ال بـــد أن يكـــون راجعـــا إ هـــذه اجلهـــة إىل العفـــالنظر يف

املرتتبــة علــى القيــام بــه ، إذا قــد تعــود علــى العامــل ، أو علــى املعمــول لــه ، إذا كــان الفعــل 

ًمتعديا ، أو عليهما معا ، فـإن اهللا تعـاىل مـا أمـر بـشيء إال وفيـه مـصلحة عاجلـة أو آجلـة ً 

شــيء إال وفيــه مفــسدة عاجلــة أو آجلــة  أو كلتامهــا ، ومــا أبــاح أو كلتامهــا ، ومــا �ــى عــن 

  .)٢(شيء إال وفيه مصلحة عاجلة

 فاحنصر اإلحـسان يف جلـب املـصاحل اخلالـصة أو «: قال العز بن عبدالسالم رمحه اهللا

  .» )٣(الراجحة ، ويف دفع املفاسد اخلالصة أو الراجحة

  السبب الخاص: ًثانيا

ان وفقــه اهللا أن أســباب املفاضــلة اخلاصــة ميكــن إرجاعهــا ذكــر الــدكتور ســليمان النجــر

يـــدخل يف ذلـــك بتأملهـــا ميكـــن أن إىل ســـتة أســـباب ال تكـــاد املفاصـــلة أن ختـــرج عنهـــا ، و

  .ًأيضا العمل اخلريي 

                                                           

ًســـليمان النجـــران حيـــث أورد حـــديثا عـــن أســـباب التفاضـــل جتـــاوز . املفاضـــلة يف العبـــادات د: ينظـــر  )١(

  .١٠٥ – ١/٦١أربعني صفحة 

  .١٩٩خمتصر الفوائد  ص :   ينظر)٢(

  ).٣(  شجرة املعارف )٣(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٧٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  .)١(ثمرة ، املشقة ، الزمان ، املكانالكيفية ، الكمية ، احلكم ، ال: واألسباب اخلاصة

 وهلا تعلق من جهتني:الكيفية :   

ًفاألعمــال اخلرييــة املتعلقــة بتعلــيم القــرآن الكــرمي مــثال : مــن جهــة العمــل  -  أ

 والقـول «: ًتكتسب تفضيال من هـذه اجلهـة ، قـال العـز بـن عبدالـسالم

 وكــــذلك هدايــــة النــــاس إىل الــــدين احلــــق تكتــــسب » )٢(بــــشرف متعلقــــه

ً فـــواهللا ألن يهـــدي اهللا بـــك رجـــال واحـــدا « ًفـــضال مـــن قـــول احلبيـــب  ً

 .»)٣(ن محر النعمخري لك م

ومــن جهــة أخــرى مــا يفــضى إليــه العمــل مــن املــصلحة الــيت حتقــق قــصد 

ًالشارع من أصل شرعية العبادة ، فمن األعمال ما يكـون شـريفا بنفـسه 

قليـل منـه ، فيكـون الليـه مـن جلـب املـصاحل ودرء املفاسـدوفيما يرتتـب ع

، واخلفيــــف منــــه أفــــضل مــــن الــــشاق مــــن أفــــضل مــــن الكثــــري مــــن غــــريه

؛ لـشرف اخلفيـف فرب عمـل خفيـف أفـضل مـن عمـل شـاق « .)٤(هغري

 .» )٥(ودنو الشاق

 : من جهة العامل  -  ب

بـــاطن العمـــل ، : وميكـــن إرجـــاع الكيفيـــة الـــيت ترجـــع إىل العمـــال ألمـــرين

  .وظاهره

                                                           

  . وما بعدها١/٧٠املفاضلة يف العبادات :   ينظر)١(

  .٢/٣٣٤قواعد األحكام :   ينظر)٢(

  . ٢٤٠٦ ، ومسلم برقم ٣٤٩٨خرجه البخاري برقم   )٣(

  .١/٧١املفاضلة يف العبادات :   ينظر)٤(

  .١٨٥خمتصر الفوائد ص :   ينظر)٥(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٧٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 فتفاضـــــل األعمـــــال عنـــــد اهللا « :ففـــــي بـــــاطن العمـــــل يقـــــول ابـــــن القـــــيم

  .» )١(ة وتوابعهابتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالص واحملب

وقــد يــرى اإلنــسان شخــصني فــيظن أن أحــدمها أفــضل مــن اآلخــر ، ملــا 

يــــرى مــــن طاعتــــه الظــــاهرة ، واآلخــــر أفــــضل منــــه بــــدرجات كثــــرية ؛ ملــــا 

  .)٢(اشتمل عليه من املعارف واألحوال

 بأن يكون العمـل وفـق سـنته فاملقصود به متابعته : وأما ظاهر العمل

ًاملطهرة قوال أوفعال أو ت  .ًقريرا ً

 ًال شـك أن كثــر العمـل الــصاحل عمومـا واخلـريي خــصوصا سـبب رئــيس   :لكميـةا ً

كثـرة : )٣(قاعدة قال فيهالفروق  فقد ذكر القرايف يف كتابه ا،لتفضيل ذلك العمل

بــأن كثــرة : الثــواب كثــر الفعــل ، وقلــة الثــواب قلــة الفعــل ، مث علــل هــذه القاعــدة

  ً.احل غالبااألفعال يف القربات تستلزم كثرة املص

 يقــول  لــه مــا يعــضده مــن كتــاب اهللا وســنة رســوله واعتبــار كثــرة العمــل الــصاحل

ُفمــن يعمــل مثقــال ذرة خــريا يــره ومــن يعمــل مثقــال ذرة شــرا يــره{ : اهللا تعــاىل ويقــول } )٤( ً

 عليـك بكثـرة الـسجود فإنـك لـن تـسجد هللا سـجدة إال رفعـك �ـا « عليه الصالة والـسالم

 إال أن ممــا ينبغــي التنبــه لــه أن كــون كثــرة العمــل ســببا » )٥( خطيئــةدرجــة ، وحــط عنــك �ــا

  .)٦(يف التفضيل فيما إذا تساوى العمالن من كل وجه

                                                           

  .١٥الوابل الصيب ص :   ينظر)١(

  .٢/٣٥٩قواعد األحكام :   ينظر)٢(

)٢/١٣٣  )٣.  

  . من سورة الزلزلة٧  اآلية )٤(

  . ٤٨٨  خرجه مسلم يف صحيحه برقم  )٥(

  .١/٢٩قواعد األحكام :   ينظر)٦(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٧٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 ًأورد العز بن عبدالسالم قاعدة نفيسة يف هذا الباب جوابا لـسؤال  :المشقة
)١(: 

مـــا ضـــابط الفعـــل الـــشاق الـــذي يـــؤجر عليـــه أكثـــر ممـــا يـــؤجر علـــى :  فـــإن قيـــل«

  اخلفيف؟ 

إذا احتـــد الفعـــالن يف الـــشرف والـــشرائط والـــسنن واألركـــان، وكـــان أحـــدمها : قلـــت

ًشـاقا فقــد اسـتويا يف أجرمهــا لتـساويهما يف مجيــع الوظـائف، وانفــرد أحـدمها بتحمــل املــشقة 

ألجــل اهللا ســـبحانه وتعــاىل فأثيـــب علـــى حتمــل املـــشقة ال علـــى عــني املـــشاق؛ إذ ال يـــصح 

ً فكثـريا مـا «كـالم لـشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة حـني قـال  وقريب من هذا »التقرب باملشاق 

يكثر الثواب على قدر املشقة والتعب، ال ألن التعب واملشقة مقصودة من العمـل، ولكـن 

  .»)٢(ألن العمل مستلزم للمشقة والتعب

 الشــك أن متعلــق احلكــم لــه تــأثري كبــري يف أســباب التفاضــل ، وشــاهد   :لحكــما

ّرب إيل عبـــدي بـــشيء أحـــب إيل ممـــا افرتضـــته  ومـــا تقـــ«ذلـــك احلـــديث القدســـي  ّ ّ
   .»)٣(عليه

 متعلــق الثمـــرة قــد يكــون مــن جهــة العامـــل وقــد يكــون مــن جهـــة   :ثمــرة العمــل

  .)٤(العمل

فكل عمل يعود علـى الـشخص بالفائـدة والثمـرة : فأما ما يكون من جهة العامل  -  أ

ه النـــاس الـــيت تقربـــه إىل اهللا تعـــاىل أكثـــر وأكثـــر فهـــو األفـــضل ؛ ألن مـــا يـــصلح بـــ

 ن شـــخص إىل آخـــر ، وهـــذا أحـــد األوجـــه املهمـــة يف إجابـــة النـــيب مـــخمتلـــف 

  أي األعمال أفضل؟: املختلفة وتوجيهه ألصحابه ولألمة حني يسأل

                                                           

  .١/٣٠  املصدر نفسه )١(

  .٢/١٥ ، مفتاح دار السعادة ١٠/٦٢٢جمموع الفتاوى :   ينظر)٢(

  .٦٥٠٢  خرجه البخاري يف صحيحه برقم )٣(

  .١/٩٦املفاضلة يف العبادات :   ينظر)٤(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٧٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 :وأما ما يكون من جهة العمل ، فالعمل يشمل شيئني   -  ب

  ً.كون العمل وسيلة أو قصدا: األول

تــشرف كــل وســيلة بــشرف ، و )١(فالوســائل أخفــض رتبــة مــن املقاصــد باإلمجــاع

مقـــصدها ، فالوســـيلة إىل أفـــضل املقاصـــد هـــي أفـــضل الوســـائل ، والوســــيلة إىل 

أدىن املقاصــــــد هــــــي أدىن الوســــــائل ، وقــــــد أورد ابــــــن دقيــــــق العيــــــد قاعــــــدة يف ذ

 تقتضي أن وسـيلة الطاعـة طاعـة ، ووسـيلة املعـصية معـصية ، «: )٢(لك  

عظـــيم فـــضيلة الوســـيلة ويعظـــم قـــبح الوســـيلة حبـــسب عظـــم املفـــسدة ، وكـــذلك ت

  .»حبسب عظم املصلحة 

الطهــارة ، وســرت العــورة ، واســتقبال القبلــة ، واألذان كلهــا وســائل : ومثــال ذلــك

للصالة ، والصالة مقصد يقصد لذاته ، وهـي أشـرف وأفـضل مـن هـذه األشـياء 

  .)٣(كلها ؛ ألن تلك وسائل لتحقيقها

اصـد يف العبـادة ذا�ـا، وال يكـون على أنه ينبه إىل أن املفاضلة بني الوسـائل واملق

بـــني عبـــادتني خمتلفتـــني؛ ألن بعـــض الوســـائل قـــد تكـــون أعلـــى بكثـــري مـــن بعـــض 

  .)٤(املقاصد

ًكون العمل قاصرا ومتعديا: الثاين ً.   

 أفـضل ،ًمن املتقـرر عنـد أهـل العلـم أن العمـل إذا كـان متعـديا يف النفـع إىل الغـري

 حيــث اجلملــة فيمــا إذا تــساوت ، وهــذا مــن )٥(مــن العمــل القاصــر علــى صــاحبه

                                                           

  .١/١١١الفروق للقرايف :   ينظر)١(

  .٢/٢٦٦إحكام األحكام :   ينظر)٢(

  .١/٩٧املفاضلة يف العبادات : ينظر  )٣(

  .١/١٦٤إحكام األحكام البن دقيق العيد :   ينظر)٤(

  .٧٩، والقواعد واألصول اجلامعة البن سعدي ص ] ٢٧١[األشباه والنظائر للسيوطي :   ينظر)٥(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٧٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

رتــب العبــادات مــن حيــث الوجــوب أو النــدب ، وإال قــد يفــضل العمــل القاصــر 

ًاملتعـــــدي يف بعـــــض األحـــــوال ؛ مثـــــل أن يكـــــون العمـــــل القاصـــــر فرضـــــا والعمـــــل 

  .املتعدي نافلة

 حـــديث :والنـــصوص يف تفـــضيل األعمـــال املتعـــدي نفعهـــا إىل الغـــري كثـــرية منهـــا

وم وليلة خـري مـن صـيام  رباط ي«:  يقولل اهللا مسعت رسو:  قالسلمان 

، وإن مات جرى عليه عملـه الـذي كـان يعملـه، وأجـري عليـه رزقـه، شهر وقيامه

  .»)١(وأمن من الفتان

وقــد نقــل شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة اإلمجــاع علــى أن الربــاط يف ســبيل اهللا أفــضل 

  .)٢(حل العظيمةمن ا�اورة يف املساجد الثالثة؛ ملا يرتتب عليه من املصا

 القربــة املتعديــة أفــضل مــن «: ًوبنــاء علــى ذلــك وضــع العلمــاء قاعــدة مهمــة وهــي

  .»)٣(القاصرة

 وهـــو ، وأفـــضله يف نـــوعي الطاعـــة املتعـــدي باملنفعـــة إىل الغـــري«: قـــال ابـــن العـــريب

  .»)٤(األفضل

 التفـضيل للزمـان واملكـان ممـا ال خيفـى يف نـصوص الكتـاب  :زمـان ومكـان العمـل

 األعمـال تــشرف «: قـال ابــن حجـر} ) ٥(وربـك خيلـق مــا يـشاء وخيتـار{ والـسنة 

 وذلــك أن ختــصيص الــشرع بعــض األوقــات بأفعــال »)٦(بــشرف األزمنــة كاألمكنــة

                                                           

  .١٩١٣  خرجه مسلم يف صحيحه برقم )١(

  .٢٧/٤٠جمموع الفتاوى :   ينظر)٢(

  .٢/٤٢٠املنثور للزركشي :  ، وينظر١٦٤اعدة رقم   القواعد للمقري الق)٣(

  .١/٣٠٦أحكام القرآن :   ينظر)٤(

  . من سورة القصص٦٨  اآلية )٥(

  .٨/١٢١فتح الباري :   ينظر)٦(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٧٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 يف توجــد  يقتــضي اختــصاص ذلــك الوقــت مبــصلحة ال،معينــة دون بقيــة األوقــات

   .)١(غري ذلك الوقت

نــة واألمكنــة ال بــد مــن مراعــاة إال أنــه عنــد النظــر يف هــذا التفــضيل املتعلــق باألزم

  :)٢(أمرين

رمــضان ، عــشر ذي احلجــة، : ًمــن األزمنــة مــا يكــون تفــضيله حقيقيــا حنــو: األول

  .املساجد الثالثة: ومن األمكنة حنو

ًمـــن األزمنـــة واألمكنـــة مـــا يكـــون تفـــضيله إضـــافيا حبـــسب مـــا يقـــوم بـــذلك : الثــاين

واألمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر، الزمـــان واملكـــان مـــن اخلـــري والعلـــم والـــدعوة واجلهـــاد 

 الكفــر وأهلــه، كتفــضيل ثبــات املــؤمن يف زمــان الفــنت وإظهــاره وذلوظهــور اإلســالم وأهلــه 

  .لدينه وإميانه ومتسكه به 

  :مقاصد التفاضل بين األعمال الصالحة  ـ ٥

 أرسـل اهللا تعــاىل الرســل وأنـزل الكتــب وشــرع الــشرائع ، ورتـب علــى ذلــك األجــور

م على شرعه، والعقوبة ملـن تنكـب عـن صـراطه ، والـشرائع الـيت شـرعها اهللا تعـاىل ملن استقا

فيهــا فاضــل ومفــضول حبـــسب العمــل وحبــسب العامــل وحبـــسب الزمــان واملكــان ، وبـــدون 

ًذلــك ال تظهــر املــصاحل املرتتبــة عليهــا ؛ وتبعــا لــذلك يكــون الثــواب علــى العمــل، وهــذا مــن 

ل حقه ؛ فـإن وظيفـة الـشرع اإلخبـار عـن خـواص كمال عدل اهللا تعاىل أن يعطي كل عام

  .)٣(األعمال على ماهي عليه

إن كــل مكلــف يتحــرى العمــل الــصاحل األفــضل وينظــر مــا األقــرب إىل مرضــاة اهللا 

، فــاألول حبــث إىل املــصاحل املرتتبــة علــى العمــلتعــاىل، لــيس كمــن أدى العمــل دون النظــر 

                                                           

  .٢/١٤١الفروق :   ينظر)١(

  .١/١٠٥املفاضلة يف العبادات :   ينظر)٢(

  .١/٣٢حجة اهللا البالغة :   ينظر)٣(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٨٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

، مبــا تــربأ بــه ا علــى التكليــفظــره قاصــرعــن مقــصد الــشرع يف األحكــام، والثــاين رمبــا كــان ن

  .الذمة عنه ويسقط الطلب

 : هـو– أي مـن نتيجـة معرفـة الفـضل – والوجـه الثـاين «: قال ابن حـزم رمحـه اهللا

حــد  إذ ال جيـوز عنــد أ؛إجيـاب اهللا تعــاىل للفاضـل درجــة يف اجلنـة أعلــى مــن درجـة املفــضول

 إجــالل الفاضــل، ولــو جــاز ذلــك الل املفــضول أكثــر مــنمــن خلــق اهللا تعــاىل أن يــأمر بــإج

ًلبطل معىن الفضل مجلة، ولكان لفظا ال حقيقة له، وال معىن حتته
)١(«.  

وال شـــك أن هـــذا سيحـــصل معـــه املـــسابقة إىل األعمـــال الفاضـــلة الـــيت يعظـــم �ـــا 

  .ًاألجر للمكلف، ويسعى معها حثيثا إىل مرضاة اهللا والدرجات العليا من اجلنة

                                                           

  .٤/٩٤الفصل :   ينظر)١(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٨١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 في التفاضل بين األعمال  وتطبيقاتعامةقواعد : المبحث األول 

  .الصالحة 

  .  التفضيل ال يتضمن التنقيص:القاعدة األولى

 مـا ، ٌ فـرع كـون كـل منهمـا لـه كمـالالتفـضيل بـني الـشيئني ... «: قال ابن تيمية

 وذلــك أن النظــر إىل أي عمــل مــن األعمــال الــصاحلة مقارنــة »)١(مث ينظــر أيهمــا األكمــل

ًحــد العملــني علــى اآلخــر ، ال يتــضمن ذلــك النظــر نقــصا يف العمــل بغــريه ألجــل تفــضيل أ

ــــول الرســــول  ــــك ق ــــدل ذل املــــؤمن القــــوي خــــري وأحــــب إىل اهللا مــــن املــــؤمن   (املرجــــوح ي

  .))٢(الضعيف ويف كل خري

وإذا كان األمران فاضلني وأحدمها أفضل مـن اآلخـر ،  «: قال أبو الوليد الباجي

ـــــئس هـــــذا . هـــــذا أفـــــضل مـــــن هـــــذا : وجـــــب أن يقـــــال وال جيـــــوز أن يقـــــال يف املفـــــضول ب

  .»)٣(األمر

  .»)٤( املراتب وإن تفاوتت ال يلزم من تفاو�ا نقيض وال ضد«: وقال الشاطيب

  ) ٥(المضاعفة ال تستلزم التفضيل المطلق: القاعدة الثانية

ًباحلــث علـــى عــدد مــن األعمــال الـــصاحلة ، ورتــب علــى ذلــك ثوابـــا  جــاء الــشرع

ًكثـريا ومـضاعفا ،  ُفرمبــا يظـن أن مـضاعفة األجــر بـسبب التفـضيل املطلــق ، وهـذا ال يــسلم ً ُ
  :به ألمرين

                                                           

   .١٧/١٤٦جمموع الفتاوى :   ينظر)١(

   .٢٦٦٤  خرجه مسلم يف صحيحه برقم )٢(

   .٣/٢٠٨ املنتقى شرح املوطأ:   ينظر)٣(

   .٢/٣٤٨املوافقات :   ينظر)٤(

   .١/١٤٩املفاضلة بني العبادات :   ينظر)٥(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٨٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

وعـد  { :ًأن اجلزاء على العمل ليس حمصورا يف الثـواب فقـط ، قـال تعـاىل: األول

اهللا املـــؤمنني واملؤمنـــات جنـــات جتـــري مـــن حتتهـــا األ�ـــار خالـــدين فيهـــا ومـــساكن طيبـــة يف 

)١( الفــوز العظــيمجنــات عــدن ورضــوان مــن اهللا أكــرب ذلــك
 والثــواب «: قــال ابــن تيميــة}  

  .»)٢(أجناس خمتلفة كما أن األموال أجناس خمتلفة

قبـول رضـا وحمبـة ، واعتـداد ومباهـاة ، :  والقبول له أنـواع منهـا«: وقال ابن القيم

.  ، وإن مل يقــع موقــع األولوقبــول جــزاء وثــواب. وثنــاء علــى العامــل بــه مــن املــأل األعلــى

 العقـــاب فقـــط ، وإن مل يرتتـــب عليـــه ثـــواب وجـــزاء ، كقبـــول صـــالة مـــن مل وقبـــول إســـقاط

إال مـــا عقـــل منهـــا ، فإ�ـــا تـــسقط حيـــضر قلبـــه يف شـــيء منهـــا ، فإنـــه لـــيس لـــه مـــن صـــالته 

  .»)٣(رض وال يثاب عليهاالف

أن الثــوب جــزاء علــى العمــل ، فهــو مبثابــة األثــر الــذي يرتتــب عليــه ولــيس : الثــاين

  .) ٤( ، وفرق بني السبب واجلزاءًسببا من أسباب التفضيل

  .) ٥(التفضيل لسبب يزول بزواله: القاعدة الثالثة

التفضيل بني األعمال الـصاحلة يـدور مـع الـسبب الـذي ألجلـه يكـون التفـضيل ، 

؛ ) ٦(؛ فاألحكـــام تـــزول بـــزوال عللهـــا، وإذا زال زالفمـــىت مـــا وجـــد الـــسبب وجـــد التفـــضيل

إىل النظـــر يف أســـبابه، هـــل هـــي أســـباب فـــضيل لـــذلك حيتـــاج املكلـــف عنـــد البحـــث يف الت

َ؟ كــي ال حيكــم بــإطالق التفــضيل بــشكل دائــم، وهــو يف احلقيقــة لــسبب دائمــة أم عارضــة ُ

                                                           

  . من سورة التوبة٧٢  اآلية )١(

   .١٧/١٣١  ينظر جمموع الفتاوى )٢(

  .٣٢ املنيف ص   ينظر املنار)٣(

  .١/١٤٩املفاضلة بني العبادات :   ينظر)٤(

   .١/١٥٣  املصدر نفسه )٥(

   .٢/١٩١قواعد األحكام :   ينظر)٦(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٨٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

ً مـــا ورد ملعــىن عـــارض يــزول بزوالـــه«: ، قـــال ابــن حجــر، ورمبــا وقـــع يف اخلطــأعــارض
)١ ( ، 

ً راكبا على بعريوميثل لذلك بطواف النيب 
يه دليل على جـواز ف:  قال ابن دقيق العيد)٢(

 لتظهــر أفعالــه فيقتــدى ً؛ راكبــاوإمنــا طــاف . وقيــل إن األفــضل املــشي . ًالطــواف راكبــا 

  .»)٣(�ا

ًاختصاص العبادة بمزية ال تقتضي مطلقا األفضلية: القاعدة الرابعة
)٤(.  

اخــتص الــشارع بعــض األعمــال والعبــادات مبزايــا وفــضائل ، ال توجــد يف غريهــا ، 

مــال أو العبــادات يف فــضائل ال تعــين التفــضيل املطلــق علــى غريهــا مــن األعتلــك املزايــا وال

 وقــــد خيــــتص املفـــضول بــــبعض الــــصفات الفاضــــلة ، وال «:  قــــال القـــرايف.مجيـــع األحــــوال 

  .» )٥(يقدح ذلك يف التفضيل

 ومـــــا زال اهللا ســـــبحانه خيـــــص املفـــــضولني مـــــن كـــــل صـــــنف «: وقـــــال ابـــــن تيميـــــة

 مــستقر يف األشــخاص مــن األنبيــاء ، والــصديقني ، خبــصائص ال تكــون للفاضــلني ، وهــذا

ولـــو كـــان العمـــل الفاضــل حيـــصل بـــه مجيـــع املفــضول ملـــا شـــرع املفـــضول يف ، ويف األعمــال 

  .»)٦(وقت

  

                                                           

   .٢/٢٥٠فتح الباري :   ينظر)١(

   .١٢٧٢ ومسلم برقم ١٦٠٨  خرجه البخاري برقم )٢(

   .٢/٧٢إحكام األحكام :   ينظر)٣(

   .١٦٩م القواعد للمقري القاعدة رق:   ينظر)٤(

   .٢/٢٢٧الفروق :   ينظر)٥(

   .٣٥٦ – ٦/٤٥٥جمموع الفتاوى :   ينظر)٦(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٨٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

إدبـــار الـــشيطان عنـــد مســـاع األذان واإلقامـــة ثابـــت باألحاديـــث : مـــن أمثلـــة ذلـــك

ويف هــذا . منهمــا وال حيــصل ذلــك يف الــصالة بــالرغم مــن أن الــصالة أفــضل )١(الــصحيحة

  .)٢(دليل على أنه جيوز أن حيصل للمفضول ما ليس للفاضل

ـــــين: القاعـــــدة الخامـــــسة ـــــادات تفـــــضيل جـــــنس ال تفـــــضيل التفـــــضيل ب  العب

  .)٣(أفراد

 عنـد املفاضــلة بـني أصـول العبــادات هـذه قاعـدةٌ  عظيمـة جليلــة حيتاجهـا املكلـف

 واألعمـال الـيت جـاء �ـا الـشرع ال الكبرية ، واألعمال الصاحلة اجلليلة ؛ ذلك أن العبـادات

  .تكون يف كل األحوال هي األفضل

 والتفـــضيل بـــني العبـــادات إمنـــا هـــو مبجمـــوع مـــا فيهـــا فقـــد خيـــتص «: قـــال القـــرايف

  .»)٤(املفضول مبا ليس للفاضل

 وقد يكون يف بعض أفراد اجلنس املفـضول مـا يربـو علـى بعـض «: وقال السبكي

  .»)٥(اء على بعض الرجالأفراد اجلنس الفاضل ؛ كفضل النس

  .»)٦(س ال يستلزم فضل الشخص فضل اجلن«: وقال املناوي

 وقـــد تظـــافرت النـــصوص علـــى أن «: )٧(مـــن أمثلـــة ذلـــك قـــول احلـــافظ يف الفـــتح

  .»تكون الصدقة أفضل الصالة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة املضطر

                                                           

   .٣٨٩ ومسلم برقم ٦٠٨  خرجه البخاري برقم )١(

  .٢/١٤٥الفروق :   ينظر)٢(

   .١/١٣٧املفاضلة يف العبادات :   ينظر)٣(

   .٢/٢٢٨الفروق :   ينظر)٤(

   .٣٩٤قضاء األرب :   ينظر)٥(

   .٢/٢١٧ر فيض القدي:   ينظر)٦(

  .٢/١٣فتح الباري :   ينظر)٧(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٨٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

غــــوث املكـــروبني ومــــساعدة وعلـــى هــــذا يـــأيت تفــــضيل األعمـــال اخلرييــــة املتعلقـــة ب

  .احملتاجني من األيتام واألرامل  واملساكني عند االضطرار لذلك

  

  .)١(أكمل العبادات ما حاز أكثر أسباب التفضيل: عدة السادسةاقال

 ترتيــب الفـــضل عليـــه جيعـــل لـــه مت ،ال شــك أن شـــرعية أي عبـــادة أو عمـــل صـــاحل

 فكيـــف إذا ،علــى فــضل معــنيمزيــة علــى أي عبــادة أو عمــل تــأيت مــشروعيته دون الــنص 

  .؟تعددت أسباب التفضيل يف العبادة أو العمل

يــــدل هلــــذه القاعــــدة أن زينــــب زوجــــة ابــــن مــــسعود رضــــي اهللا عنهمــــا ملــــا ســــألت 

 أجتــزئ الــصدقة عنهــا علــى زوجهــا ، وعلــى أيتــام يف حجرهــا؟ فقــال رســول «: الرســول 

: قـال العـز بـن عبدالــسالم  .») ٢(أجر القرابة ، وأجر الصدقة: نعم هلا أجران : اهللا 

  .»)٣( إذا احتد جنس الصفات كان املتصف بأكثرها أفضل من املتصف بأقلها«

 فيكون األفضل مـن حـاز أكثرهـا ، إن هذه األسباب قد تتعارض«: وقال القرايف

  .»)٤(وأفضلها

 وملا كانت الصالة مشتملة علـى القـراءة والـذكر والـدعاء وهـي «: وقال ابن القيم

ــــذكر ، جامعــــة أل ــــت أفــــضل مــــن كــــل القــــراءة ، وال جــــزاء العبوديــــة علــــى أمت الوجــــوه ، كان

  .»)٥( جلمعها ذلك كله مع عبودية سائر األعضاء؛والدعاء مبفرده

                                                           

  .١/١٢٣املفاضلة يف العبادات :   ينظر)١(

   .١٠٠٠ ومسلم برقم ١٤٦٦  خرجه البخاري برقم )٢(

    .١٣شجرة املعارف واألحوال :   ينظر)٣(

   .٢/٢٢٧الفروق :   ينظر)٤(

   .١٥٢الوابل الصيب :   ينظر)٥(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٨٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 

 التفاضل في برامج العمل  وتطبيقاتقواعد:  الثاني مبحثال

  .الخيري 

 قواعـد عند النظر يف كتب القواعـد الفقهيـة ، وتأمـل مـا كتبـه أهـل العلـم فيهـا مـن

ُّوضــــوابط ، مل أجــــد قاعــــدة أو ضــــابطا يــــنص علــــى التفــــضيل بــــني عمــــل وآخــــر مــــن  نــــصا ً

، لكـن هنـاك مجلـة مـن القواعـد الفقهيـة باملـصطلح املعاصـر لـدى املتـأخريناألعمال اخلريية 

ُالــيت بتأملهــا وتنزيلهــا علــى أنــواع العمــل اخلــريي ميكــن للنــاظر فيهــا احلكــم بتفــضيل عمــل  ُ
  . فعل خري على أخر أو تقدمي،على عمل

 ؛  واملتابعـة لرسـول اهللا ، إخـالص النيـة هللا تعـاىل:أساس وشرط قبول العملال شك أن 

لــذلك ال بــد مــن إفــراد هــذين األصــلني بــشيء مــن البحــث حــول القواعــد الفقهيــة املتعلقــة 

  :مبوضوع التفاضل يف األعمال اخلريية ، فيقال

  .نيةقواعد التفاضل المتعلقة بال: المطلب األول

  .ّال ثواب إال بنية: القاعدة األولى

ًهــذه قاعــدة جليلــة لألعمــال عمومــا ، وملثــل هــذا املوضــوع خــصوصا لقــول النــيب  ً

: »إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا ، وابتغى به وجهه ً ّ
)١(«. 

وأمجعــــت األمــــة علــــى هــــذا األصــــل العظــــيم وهــــو ارتبــــاط الثــــواب علــــى األعمــــال 

وده وأساســه وأصــله الــذي  فأمــا النيــة ، فهــي رأس األمــر وعمــ«: ال ابــن القــيمقــ) ٢(بالنيــات

                                                           

  . ٣١٤٠خرجه النسائي يف سننه برقم   )١(

 ، ٢٢/٢٤٣ ، جممــــوع الفتــــاوى ١/١٢٩ ، املوافقــــات ٧/٦٧التمهيــــد البــــن عبــــد الــــرب : ينظــــر  )٢(

  . ١/٦٧جامع العلوم واحلكم 



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٨٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

عليه يبىن، فإ�ا روح العمل وفائدته، وسائقه، والعمل تابع هلا يبىن عليها، يـصح بـصحتها 

، وجبنـــسها تتفـــاوت ويفـــسد بفـــسادها، و�ـــا يـــستجلب التوفيـــق، وبعـــدمها حيـــصل اخلـــذالن

  .»)١(الدرجات يف الدنيا واآلخرة

  .)٢(الثواب على قدر اإلخالص: لقاعدة الثانيةا

هــذه قاعــدة جليلــة القــدر ، موضــحة ملعيــار مــن معــايري التفاضــل يف الثــواب علــى 

األعمال، وذلك ملا يقع يف القلب من تعظيم اهللا تعاىل وإجالله، وجتريـد القـصد يف العمـل 

وقـال عليـه الـصالة })٣( لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها ولكـن ينالـه التقـوى مـنكم{ لوجهه

  .»)٤( التقوى ههنا وأشار إىل صدره ثالث مرات«: والسالم

 بعــــد بيــــان أمهيــــة النيــــة يف العمــــل ، وعظــــيم قــــدر اإلخــــالص يف الثــــواب :مــــسألة

  : املرتتب على العمل ، يأيت ههنا تساؤل

هــل يــؤجر املــؤمن علــى العمــل اخلــريي الــذي يقــوم بــه دون استحــضار النيــة حــال 

  العمل؟

، أله آخــــر حاجــــة وهــــو يبغــــضهاحلــــسن البــــصري رمحــــه اهللا عــــن الرجــــل يــــسســــئل 

ًإن ذلك ملن املعروف وإن يف املعروف ألجرا: هل له فيه أجر؟ فقال: ً حياءفيعطيه
)٥(.  

َ مــن عمــل عمــل خــري مــن غــري نيــة ، كفــاه اختيــاره لإلســالم علــى «: قــال الــدراين ََ
ِ
َ

  .»)٦(غريه من األديان

                                                           

  . ٤/١٧٤إعالم املوقعني : ينظر  )١(

  . ٣٣٤ ، الوابل الصيب ١٠/٧٣٥ ، ٧/٣٤٢جمموع الفتاوى : ينظر  )٢(

  . من سورة احلج٣٧اآلية : ينظر  )٣(

  . ٢٥٦٤ ومسلم برقم ٥١٤٤ صحيحه برقم خرجه البخاري يف  )٤(

  . ٢/٨٩جامع العلوم واحلكم : ينظر  )٥(

  . ٩/٢٧١حلية األولياء : ينظر  )٦(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٨٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 أنه يثاب عليه مـن غـري نيـة بالكليـة؛ ألنـه بدخولـه  وظاهر هذا«: قال ابن رجب

 فيثـــاب علـــى كـــل عمـــل يعملـــه منهـــا لتلـــك ،يف اإلســـالم خمتـــار ألعمـــال  اخلـــري يف اجلملـــة

  .»)١(النية

 .يف العمل الذي خيلو من الرياء احملبط للعملـ بال شك ـ هذا 

 واستــــصحاب حكمهــــا إىل �ايــــة ،رنــــة النيــــة للعمــــلقطعــــا مقاعلــــى أن األفــــضل 

  .)٢(لعبادةا

                                                           

  . ٢/٦٦جامع العلوم واحلكم : ينظر  )١(

  . ٣١٦ ، ٣١٥ : ٦٢القواعد للمقري رقم : ينظر  )٢(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٨٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  . المتعلقة بمتابعة النبي قواعد التفاضل: المطلب الثاني

  

  .االقتصاد في العمل الخيري مع االستمرار أكمل وأفضل: القاعدة األولى

  

ـــادة أو العمـــل ـــراد باالقتـــصاد يف العب  ، )١(أداؤهـــا بتوســـط بـــني الغلـــو والتقـــصري: ي

  .)٢(ستمرار يف العملٍويكون ذلك بتوسط بال إفراط وال تفريط يف حالة من اال

ًهــذا األصــل العظــيم كــان واضــحا للــصحابة رضــي اهللا عــنهم وأرضــاهم مــن هــدي 

   .النيب 

ويف حــــديث عائــــشة  »)٣( القــــصد القــــصد تبلغــــو«: قــــال عليــــه الــــصالة والــــسالم

ّأن رسـول اهللا سـئل أي العمـل أحـب إىل اهللا ؟ قـال: رضي اهللا عنهـا  )٤(أدومـه وإن قـل «: ّ

ّأحب الدين ما دام عليه صاحبهكان : ويف رواية 
)٥(«.  

وعلــى هــذا ميكــن محــل مــا يــأيت مــن تنظــيم مــن اجلهــات املختــصة باقتــصار عمــل 

الــشخص يف اجلهــات اخلرييــة علـــى مكــان واحــد، أو جهــة خرييـــة واحــدة فقــط، واشـــرتاط 

العــضو بالعمــل يف أي عمــل خــريي آخــر؛ حرصــا علــى قبــول العــضوية فيهــا بعــدم انــشغال 

  . يف العمل، مع اجلودة يف ذلك تقانواإلاالستمرار 

 

  

                                                           

  . ١/٣٣٩قواعد األحكام : ينظر  )١(

  . ١١/٣٠٣فتح الباري : ينظر  )٢(

  . ٦٤٦٣خرجه البخاري يف صحيحه برقم   )٣(

  . ٧٨٢ ومسلم برقم ١١٣٢خرجه البخاري يف صحيحه   )٤(

  . ٤٣خرجه البخاري برقم   )٥(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٩٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  

ً األفضل وقد يكون لغيره مفضوالهدي النبي : القاعدة الثانية
)١(.  

  

 اخللـــق بربـــه لـــموأنـــه أع،  م �ـــا أن خـــري اهلـــدي هـــدي حممـــد ّلَمـــن األمـــور املـــس

 إمـام األمـة  قـد كـان «: قـال ابـن تيميـة. ّوأخشاهم وأتقاهم له ، وهـو املبلـغ لرسـالة ربـه

ذي يقــضي بيــنهم ، وهــو الــذي يقــسم ، وهــو الــذي يغــزو �ــم ، وهــو الــذي يقــيم وهــو الــ

احلــدود ، وهــو الــذي يــستويف احلقــوق ، وهــو الــذي يــصلي �ــم ، االقتــداء بــه يف كــل مرتبــة  

  .»)٢(حبسب تلك املرتبة

  

 بالقـضاء ،  وقد عقد القرايف ألجل ذلك مباحث وقواعد ختص تصرف النيب 

علـى أنـه جيـب التنبـه .  )٣(وفرق بينها وبني تصرفه  بـالفتوى ، وبينهـا وبـني تـصرفه باإلمامـة

يف هذه القاعدة إىل أنه ال يقصد أن يكون املكلف عمل واجتهـاد خـارج عـن إطـار الـسنة 

النبوية املطهرة ، إمنا االختيار والبحث عـن أفـضلية عمـل علـى عمـل وتقـدمي الفاضـل علـى 

 .)٤(ول يف حق من يريد الثواب األكثر واألجر األعظماملفض

األفـضل يف بالغـه للـشريعة والـدين عـن ربـه، ولـيس   هـوفقد يكـون فعـل النـيب 

  .من جهة العمل يف ذاته

                                                           

  . ١/٣٥٥املفاضلة يف العبادات : ينظر  )١(

  . ٢٢/٣٢٣جمموع الفتاوى : ينظر  )٢(

  . ١/٢٠٥الفروق : ينظر  )٣(

  . ١/٣٥٩املفاضلة يف العبادات : ينظر  )٤(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٩١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

ًفإذا جيوز أن يكون الفعل مـصلحة يف حـق «: )١(قال البخاري يف كشف األسرار

ْد أبـيح لـه مـا مل يـبح لنـا مـن العـد ، وال يكون مصلحة يف حقنا ، أال ترى أنـه قـالنيب  د ُِ

  .»...ي من املغنم ، وغريمها يف النكاح ، والصف

قـد يـرتك الـشيء املـستحب ليـان اجلـواز ، ويكـون يف «: )٢(وقال احلافظ يف الفـتح

  .»حقه أفضل ملصلحة التبليغ

                                                           

  .٣/٢٠٢: ينظر  )١(

  . ٤/٢٨٠: ينظر  )٢(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٩٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  

  .لتفاضل في برامج العمل الخيري  وتطبيقات عامة لقواعد: المطلب الثالث

  

فـــرض العــــين أفـــضل مــــن فـــرض الكفايــــة ، ويقـــدم فــــرض : ألولــــىالقاعـــدة ا

  .الكفاية عند تعذر من يقوم به

ك مـا هـو فـرض علــى اهنـاك مـن األعمـال مـا هـو فـرض عــني علـى املكلـف ، وهنـ

 ًال العـني أوضطـب بفـرالكفاية إذا قام به من يكفي سقط اإلمث عن الباقني ، واملكلف خما

يــة يف بعــض األحـوال ، ويكــون أفـضل مــن فــرض  ، لكــن قـد يقــدم فـرض الكفاوهـو األوىل

، وال مـا إذا تعـارض يف حـق شـخص واحـد :، وحاصل ما قيـل يف املفاضـلة بينهمـا)١(العني

ٍ تعينهمــا وحينئــذ مهــا فــرض عــنييكــون ذلــك إال عنــد مــا يــسقط احلــرج عنــه وعــن غــريه ، وَُّ

كفايــة لــه مــن ً، وأمــا إذا مل يتعارضــا ، وكــان فــرض العــني متعلقــا بــشخص ، وفــرض الأوىل

  .)٢(يقوم به ، ففرض العني أوىل

  :ومما ميكن أن ميثل به يف العمل اخلريي

، علــــى الــــصلوات  حــــال الغــــرق أو احلرائــــق أو حنومهــــاتقــــدمي غــــوث املكــــروبني يف

  .)٣(واجلمعة وإمتام الصوم

  

                                                           

 ، شــــرح ٣٩٤ ، قــــضاء األرب ص ١/٣٣٣ ، البحــــر احملــــيط ٢/٤٢٠املنثــــور للزركــــشي : ينظــــر  )١(

  . ٢٤٩ ، القواعد البن اللحام ٢/٤١٠خمتصر الروضة 

  . ١/٣٣٣البحر احمليط : ينظر  )٢(

  . ٣/٢٧ ، الفروع البن مفلح ٤٠٤شجرة املعارف : ينظر  )٣(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٩٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

العدول عن العبادة والفعـل إلـى مـا فوقـه إذا كـان مـن جنـسه : القاعدة الثانية

  .)١(أفضل

  

لقاعدة ميكن النظر فيها يف التفضيل بني عمل وآخر من جنـسه ، فيمـا إذا هذه ا

  .أراد املكلف البحث عن األفضل يف العمل اخلريي الواحد

 «: قـال هلـا يستدل ملثل هذه القاعدة حبديث عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 

ِلوال أن قومـك حـديث عهـد جباهليـة ، ألمـرت بالبيـت فهـدم، فأدخلـت
أخـرج منـه  فيـه مـا ُ

ًله بابني، بابا شرقيا وبابا غربيا، وجعلت وألزقته باألرض ً ً   .»)٢(، فبلغت به أساس إبراهيمً

 إين نـذرت هللا إن فـتح اهللا عليـك «: وقام رجل يوم فتح مكـة فقـال يـا رسـول اهللا

صـلها هنـا : صلها هنـا ، مث أعـاد عليـه فقـال: قال: مكة أن أصلي يف بيت املقدس ركعتني

  .»)٣(شأنك إذن: عليه فقال، مث أعاد 

 باالنتقــال مــن مــساعدة احملتــاجني :وميكــن أن ميثــل لــذلك يف جمــال العمــل اخلــريي

  . إىل بلد فيه جماعة وحاجة شديدة ملن تيسر له ذلك،يف بلد مستقر ومطمئن

 األوقـــــاف علـــــى اجلهـــــات اخلرييـــــة ، فمـــــن أراد أن يوقـــــف أو وكـــــذلك الـــــشأن يف

رتكهـــا وحـــول الوقـــف إىل جهـــة أخـــرى أكثـــر حاجـــة يـــساهم يف وقـــف علـــى جهـــة خرييـــة ف

َّوأوسع نشاطا فله ذلك ، ولو كان قد عني الوقف لغريها ً
)٤(.  

  

                                                           

 ٣١/٢٤٩ ، جمموع الفتاوى ٩/٣٥٧ ، املغين البن قدامة ٣/٣١٨ املنثور – بتصرف - :ينظر  )١(

.  

  . ١٣٣٣ ومسلم برقم ١٥٨٦خرجه البخاري رقم   )٢(

  .  ٧٨٣٩ ، وصححه احلاكم برقم ٣٣٠٥خرجه أبو داود برقم   )٣(

   .٣١/٢٤٩جمموع الفتاوى : ينظر  )٤(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٩٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  .)١(من تلبس بعبادة بشرطها فال يبطلها ألفضل منها: القاعدة الثالثة

ّهذه القاعدة مبثابة التقييد للقاعـدة الـسابقة وهـو أن االنتقـال مـن عمـل أو عبـادة 

يــا أيهــا  { :قــال تعــاىل. كلــف قــد شــرع أو تلــبس بالعبــادة األخــرىمــشروط بــأال يكــون امل

 .})٢(الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم

ـــاط لحيـــازة المـــصالح بالفعـــل والجتنـــاب المفاســـد : القاعـــدة الرابعـــة االحتي

  .)٣(بالترك أفضل

فحـسب، بـل يف عـد التفاضـل يف العمـل اخلـريي هذه قاعدة جليلة ليست مـن قوا

، وبيان وجه من أوجه البعد عن إي إشكال ألي جهة تعمـل يف ا�ـال تنظيم ذلك العمل

اخلـــريي؛ ألن العمـــل اخلـــريي يف بعـــض جماالتـــه وأنواعـــه يـــشوبه شـــيء مـــن الغمـــوض فـــيمن 

  .تتعامل معهم تلك اجلهات

  

، وفيـه مـن املراقبـة مـا تكفـل أنـه عمـل مـنظم: عريف العمل اخلـرييوقد مضى يف ت

  .ًن يكون بعيدا عن ذهاب اجلهود فيه إىل غري حملهاأ

  .» وترك ما يشك فيه أصل عظيم يف الورع «: )٤(قال احلافظ يف الفتح

مل يتبــني وضــوح ذلــك العمــل ، ومــن و  مــا ،ٍفــإذا مــا تــردد املــسلم يف عمــل خــريي

 مـع وود عمـل آخـر أقـل ،، وخاف أن يكون صرف اجلهد أو املال يف غري حملـهيقوم عليه 

  .ًمن ذلك العمل فضال فيما يظهر للناظر ، فإن ترك األول أفضل وأوىل بال شك

                                                           

  . ١٠ ، قواعد ابن رجب ٣/١٦٥ي طرح التثريب للعراق: ينظر يف هذه القاعدة  )١(

  . من سورة حممد ٣٣اآلية رقم   )٢(

األشـــباه والنظـــائر البـــن الـــسبكي :  ويف معناهـــا١/٤٦ينظـــر يف هـــذه القاعـــدة قواعـــد األحكـــام   )٣(

  . ٣/٢١٠ ، الفروق ١/٩٢ ، املوافقات ٢/١٢٧ ، املنثور للزركشي ١/٢٢١ ، املغين ١/١١١

  . ٤/٣٤٣فتح الباري : ينظر  )٤(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٩٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

هــذا فيمــا إذا مل يتبــني أمــر األول ، أمــا مــع وضــوحه وبيــان شــأنه وأنــه ال يــصلح 

  . فهذا مما ال شك يف البعد عنه واجتناب أهله،لصرف املال فيه، أو العمل مع أهله

عارات براقـــة ، دون وضـــوح كامـــل وميكـــن أن ميثـــل لـــذلك باجلهـــات الـــيت ترفـــع شـــ

 وعـــن فهـــذه ال شـــك يف وجـــوب البعـــد عنهـــا. فيمـــا تقـــوم بـــه مـــن أعمـــال يف ميـــدان الواقـــع

 .ً فضال عن دخوهلا يف جمال التفاضل معها ومع غريها،أهلها

الفـضل المتعلـق بـذات العمـل الخيـري أولـى مـن المتعلـق : القاعدة الخامسة

  .)١(بمكانه أو زمانه

ا من دقة النظـر مـا قـد خيفـى علـى كثـري ممـن لـه عالقـة باألعمـال هذه القاعدة فيه

  .اخلريية

فقــد ينظــر بعــضهم إىل فــضيلة الزمــان واملكــان علــى أ�ــا املــرجح يف تفــضيل عمــل 

 بينمـا يغفـل عـن ذات وروح العمـل الـذي يريـد التقـرب بـه إىل اهللا تعـاىل، ،على عمـل آخـر

  .)٢(ان فهما ظرف للعبادة فقطفذات العبادة هو املقصود ، وأما الزمان واملك

وميكــن أن ميثــل لــذلك مبــا لــو كــان هنــاك مجاعــة حمتاجــة إىل القيــام بعمــل خــريي 

 –  حـــاجتهم، وهــم مـــضطرون لــذلك ووافقـــتً، ومعــه أيـــضا عمــل إغـــاثيدعــوي وتعليمـــي

 فلــيس مــن البحــث عــن األفــضل أن جيتهــد مــن يريــد اخلــري بــأن يــرى ، شــهر شــعبان–ًمــثال 

نــه ؛ ألاعد�م إىل دخــول شــهر رمــضان املبــارك مراعــاة لفــضيلة الزمــانتــأخري تعلــيمهم ومــس

ًبــذلك يفــوت علــيهم كثــريا مــن املــصاحل املتعلقــة بــذات العمــل اخلــريي الــذي حيتــاجون إليــه، 

فقد ميوت املريض أو يأيت من أهل الكفر وامللل األخرى املنحرفة من يـسبق إىل احملتـاج إذا 

                                                           

ــــادة –ينظــــر   )١( ــــصرف يف العب ــــور ٣/٨٧ روضــــة الطــــالبني – بت  ، األشــــباه والنظــــائر ٣/٥٤ ، املنث

 ، كـشاف ٢/٣٩٥ ، مطالـب أويل النهـى ٢٧٥ ، األشـباه والنظـائر للـسيوطي ١/٢١٤السبكي 

  . ٤/١١٦٢القناع 

  . ٢/٦٤٦ املفاضلة يف العبادات – بتوسع يف جمال العبادة حول ذلك –ينظر   )٢(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٩٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

، ل اخلــري واجلهــة الــيت ينتمــي إليهــا يف بلــد غــري بلــد فاعــكــان يف بلــد غــري بــالد املــسلمني أو

 .وبذلك تفوت مصاحل عظيمة ترجع إىل ذات العمل اخلريي

  .)١(المبادرة إلى العمل الخيري عند قيام أسبابه أفضل: القاعدة السادسة

هذه القاعدة مبثابة املؤكدة ملا قبلها ، ففيها من حتصيل املـصاحل مـا الخيفـى ، ولـو 

 لكفـى }ِّوعجلـت إليـك رب لرتضـى { : يهـا إال حتـصيل نـصيب مـن قولـه تعـاىلمل يكن ف

  .ًبذلك سببا لتفضيلها على غريها عند قيام سبب التفضيل

 املسارعة إىل اخلريات عـام يف مجيـع الطاعـات، إال مـا «: قال العز بن عبدالسالم

ون بعــض ، وال ًبــل اعتــربه الــشاطيب قطعيــا ال خيــتص بــبعض األوقــات د »)٢(يثبـت اســتثناؤه

  .)٣(ببعض األحوال دون بعض

 التـــي واألحــوال األوقــات فـــي واألحــوال األوقــات وظـــائف تقــديم: الــسابعة القاعــدة

  .غيرها على فيها شرعت

العمـل اخلـريي صـاحبه علـى خـري عظـيم، وثـواب العمل يف أي جمـال مـن جمـاالت 

  .، فال بد له من الفقه فيما يقدم من تلك األعمال على غريه جزيل

 يف الـرب مرضـاة علـى العمل العبادة أفضل إن:  قالوا«: اهللا رمحه القيم ابن يقول

  .ووظيفته الوقت ذلك مقتضى هو مبا وقت كل

 صـــالة مـــن األوراد تـــرك إىل آل وإن اجلهـــاد،: اجلهـــاد وقـــت يف العبـــادات فأفـــضل 

 .األمن حالة يف كما الفرض صالة إمتام ترك ومن بل النهار ، وصيام الليل

                                                           

 ، املنثــور ١/١٥٠ ، االســتغناء يف الفــرق واالســتثناء ٣٤٦ شــجرة املعــارف – بتــصرف –ظــر ين  )١(

٢/١٦٨ .  

  .٣٤٦شجر املعارف : ينظر  )٢(

  .٣/٢١٩ وما بعدها ، و ١/١٣٢املوافقات : ينظر  )٣(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٩٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 الـــورد عـــن بـــه واالشـــتغال ِّحبقـــه القيـــام: ًمـــثال الـــضيف حـــضور وقـــت يف فـــضلواأل 

 .واألهل الزوجة حق أداء يف وكذلك املستحب ،

 أكمـــل علـــى إيقاعهـــا يف والنـــصح اجلـــد: اخلمـــس الـــصلوات أوقـــات يف واألفـــضل 

 كـــان ُبعـــد وإن اجلـــامع إىل واخلـــروج الوقـــت ، أول يف إليهـــا واملبـــادرة الوجـــوه ،

  .أفضل

 ـــــضل ـــــات يف واألف ـــــاج ضـــــرورة أوق ـــــدن أو باجلـــــاه املـــــساعدة إىل احملت  :املـــــال أو الب

  ...وخلوتك أورادك على ذلك وإيثار ،هلفته وإغاثة مبساعدته ، االشتغال

 ـــــضل ـــــار: وحـــــال وقـــــت كـــــل يف فاألف ـــــك يف اهللا مرضـــــاة إيث  واحلـــــال، الوقـــــت ذل

  .»)١(ومقتضاه ووظيفته الوقت ذلك بواجب واالشتغال

 إىل واألحـوال األوقـات هذه يف أمته ندب فقد ،  النيب ديهل املوافق وهذا هو

 ختــص مل الــيت األعمــال مــن بغريهــا الوظــائف هــذه تعــارض أن ينبغــي فــال الوظــائف، هــذه

  .األوقات  �ذه

 فـــال وحاهلـــا، وقتهـــا بفـــوات تفـــوت وحـــال بوقـــت املقيـــدة الوظـــائف هـــذه كمـــا أن

 اإلسـالم شـيخ رجـح وهلذا تفوت، ال افإ� املطلقة األخرى العبادات خبالف تداركها ميكن

  .)٢(املعىن هلذا بالنظر القرآن قراءة على حال أو وقت يف املشروعة األذكار تيمية ابن

 أحـدهما رجـح أو ، الفـضل فـي أكثـر أو عمالن تساوى إذا: الثامنة القاعدة

ــين الجمــع هــو فاألفــضل ، اآلخــر علــى  أحــدها علــى المداومــة دون األعمــال هــذه ب

  .خراآل وترك

                                                           

  . بتصرف يسري٨٩ ،٨٨/ ١مدارج السالكني : ينظر  )١(

  . ٢٣٩/ ٢٤ الفتاوى جمموع: ينظر  )٢(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٩٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 ويـذكر ويـدعو ويصلي يقرأ منهم كل كان والسلف «: اهللا رمحه تيمية ابن يقول

 الوجـوه تلـك تكـون وقـد بقعتـه، وأهـل أصـحابه عنـه الوجـه ذلـك وأخـذ مشروع، وجه على

  .» )١(..أفضل بعضها يكون وقد سواء،

 أميــا ،الفــضل أو التــساوي مــع أنــه وهــو: تابعــة مــسألة هنــا لكــن «: ًأيــضا ويقــول

 تــارة وهــذا تــارة هــذا يفعــل أن أو ، ذلــك مــن واحــد نــوع علــى املداومــة ، لإلنــسان أفــضل

  . يفعل؟ وسلم عليه اهللا صلى النيب كان كما

 ، أفـــضل أنـــه ًمعتقـــدا أو ، لـــه ًخمتـــارا ذلـــك مـــن نـــوع علـــى يـــداوم مـــن النـــاس فمـــن

 ةلعــاد ومراعــاة عــادة فمداومتــه أكثــرهم وأمــا ، أفــضل النــوع ذلــك علــى مداومتــه أن ويــرى

  .الفضل العتقاد ال ، طريقته وأهل أصحابه

 للــسنة ًاتباعــا هــذا يف فــإن ،  للنــيب متابعــة ذلــك يف التنــوع: يقــال أن والــصواب

 ، اخلاصـة مـن واحـد كـل يف مبـا ًوأخـذا ، األمـة قلوب بني ًومجعا لسنته ًوإحياء ، واجلماعة

  .»)٢(لوجوه  النيب عليه يداوم مل معني نوع على املداومة من أفضل

  .)٣( ....سبعة  ًوجوها ذلك يف اهللا رمحه ذكر مث... 

 ذو: واآلخـــر نفـــسه، فـــي شـــرف ذو: أحـــدهما: عمـــالن تقابـــل إذا: التاســـعة القاعـــدة

  .َّيقدم؟ فأيهما وكثرة تعدد

 رصـــيد إىل العمـــل اخلـــريي جبميـــع أنواعـــه ودروبـــه ، يطمـــح إىلكثـــري ممـــن ينتـــسب 

 إىلنوعيـة وجـودة مــا يـتم إجنــازه فيـه ، دون نظــر كبـري وكثـري فيــه ، بينمـا يركــز آخـرون علــى 

 عـدد معـني مـن احلفـاظ كـل إىلالكـم ، ففـي حتفـيظ القـرآن الكـرمي ـ مـثال ـ يطمـح الـبعض 

 من احلفاظ دون تقيد بعدد معني ، وقل مثل ذلـك يف ٍ نوعيةإىلعام ، بينما ينظر آخرون 

                                                           

  . ٢٤٦/ ٢٤جمموع الفتاوى، البن تيمية : ينظر  )١(

  .٢٤٧/ ٢٤ نفسه  املصدر: ينظر  )٢(

  .  ٢٥١ – ٢٤٧/  ٢٤الفتاوى  جمموع: يف الوجوه السبعةينظر   )٣(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٧٩٩

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

مــن يــدخل اإلســالم ، ولــو مكاتــب الــدعوة واإلرشــاد وتوعيــة اجلاليــات يف االهتمــام بعــدد 

وهكــذا يف غــري ذلــك مــن .. كــان علــى حــساب برنــامج متابعــة املــسلم اجلديــد والعنايــة بــه 

  . برامج العمل اخلريي 

  :القواعد تقرير يف اهللا رمحه رجب ابن يقول

 ورفعـــة نفـــسه يف شـــرف ذو: أحـــدمها عمـــالن تقابـــل إذا: عـــشرة الـــسابعة القاعـــدة

  َّيرجح؟ فأيهما ، وكثرة نفسه يف تعدد ذو: واآلخر ، واحد وهو

  :صور ولذلك الكثرة، ترجيح أمحد كالم ظاهر

 واحـد زمـن يف ركعـات أربـع وصـالة ، طـويلتني ركعتـني صـالة تعـارض إذا: أحـدها

 روايـة عنـه وحكـي ، بـالعكس أخـرى روايـة أمحـد عن وحكي. أفضل الكثرة أن فاملشهور ،

  .بالتسوية ثالثة

  .بأقل أو بعشرة وبدنتني ، عشرةب مسينة بدنة أهدى: والثانية

: قـــال ، بعـــشرة وبدنـــة ، بتـــسعة مسينتـــان بــدنتان: ألمحـــد قلـــت: منـــصور ابـــن قــال

  .إيل أعجب ثنتان

 حـديث" داود أيب سـنن "ويف ، الـسمينة البدنـة تفـضيل الـدين تقـي الشيخ ورجح

  .)١(عليه يدل

  .عديدة ًسورا ةاملد تلك يف قرأ وآخر ، سورة ُّوتفكر ُّبتدبر قرأ رجل: والثالثة

 قـــد ألــيس: قــال اإلســراع؟ أو ُّالرتســل: إليــك أحـــب أميــا: أمحــد اإلمــام ســئل وقــد

 بلــسانه احلــرف صــور إذا: قــال الــسرعة؟ يف: لــه قــالوا حــسنة؟ وكــذا كــذا حــرف بكــل جــاء

  .اهلجاء من يسقط ومل

                                                           

: قــال  اخلـدري سـعيد أيب عـن ٢٧٩٦ رقـم الــسنن يف داود أبـو أخرجـه مـا إىل املـصنف يـشري  )١(

 يف وميـشي ، سـواد يف ويأكـل ، سـواد يف ينظـر ، فحيـل أقـرن بكـبش ُيـضحي  اهللا رسول كان

  .مسلم شرط على صحيح وإسناده. سواد



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٨٠٠

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  .التدبر على الكثرة ترجيح يف ظاهر وهذا

 أن يقــــدر ال كــــذلك لــــسانه ونيكـــ أن إال ، الــــسرعة كــــره أنـــه: حــــرب عنــــه نقـــل

  .")١(... احلروف يبني مل إذا: على الكراهة القاضي ومحل. يرتسل

 وممـــا مـــضى مـــن احلـــديث عـــن أســـباب التفـــضيل يتبـــني أن هـــذا املـــسألة يتنازعهـــا

  :التفضيل أسباب من سببان

  .وإتقانه العمل حتسني: أحدمها

  .ُّوتعدده كثرته: والثاين

ــــه يف كمــــا النــــصوص، ظــــواهر تعــــضده الــــذي هــــو واألول  :وتعــــاىل ســــبحانه قول

ًالذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور{ ّ
)٢({.  

 ركعتــني صــالة يف الرتغيــب مــن  عفــان بــن عثمــان حــديث يف جــاء مــا وكــذلك

 مث هـذا وضـوئي حنـو توضـأ مـن «: قـال  النـيب أن وفيـه ، نفـسه املصلي فيهما حيدِّث ال

  .»)٣(ذنبه من تقدم ما له ُغفر نفسه فيهما حيدث ال تنيركع صلى

  .الكثرة يف مثله يرد ومل ، العمل حتسني يف ترغيب وهذا

  :السلف وبعض الصحابة بعض عن املنقول هو القول هذا كما أن

 فهـــم ال علـــم وال فيهـــا، علـــم ال عبـــادة يف خـــري ال إنـــه «: قـــال أنـــه علـــي فعـــن

  .»)٤(فيها تدبر ال قراءة وال فيه،

  .»)٥(عنه أعقلهم اهللا إىل القراءة يف الناس أحب «: قال أنه جماهد وعن

                                                           

  .١٣٤ – ١٣٠/ ١ رجب البن القواعد: ينظر  )١(

  .  من سورة امللك٢اآلية رقم   )٢(

  . ٥٦٠ ومسلم برقم  ،١٥٩البخاري برقم  أخرجه  )٣(

  . ١٠١/ ١ سننه يف الدارمي أخرجه  )٤(

   . ٣٨/ ١٩ن للقرطيب اجلامع ألحكام القرآ: ينظر  )٥(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٨٠١

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 «: واآلخــر ، » عمــران وآل البقــرة، «: أحــدمها قــرأ: رجلــني عــن ُســئل أنــه وعنــه

 البقـرة قـرأ الـذي «: فقـال ، سـواء واحـد وسـجودمها وركوعهمـا وزمنهمـا ، وحـدها  »البقرة

  .»)١(أفضل وحدها

ـــرية املعـــىن هـــذا يف واآلثـــار ـــرجيحهم علـــى تـــدل وهـــي ، َّالـــسلف عـــن كث ـــدبر ت  ُّالت

 الداللـــة ظـــاهرة أو ، هـــذا يف صـــرحية بـــني مـــا وهـــي ، القـــراءة وكثـــرة اإلســـراع علـــى والرتتيـــل

  .عليه

 .والتعــداد الكثــرة علــى االنفــراد مــع العمــل حتــسني بتقــدمي القــول َّتــرجح هنــا فمــن

  .واهللا تعاىل أعلم 

  

  .المعينين حق في األعمال تفاضل أسباب بين الموازنة: القاعدة العاشرة 

هــذه خامتــة احلــديث يف قواعــد التفاضــل ، وهــي مــن األمهيــة مبكــان ، والبــد مــن 

 أن يكـون لــه نــصيب إىلإمعـان النظــر فيهـا خبــصوص كــل مكلـف بعينــه ، وكـل مــن يطمــح 

  .من العمل اخلريي 

 أن ينبغــي لأصــ وهنــا «: - األصــل هــذا ًمقــررا - تيميــة ابــن اإلســالم شــيخ يقــول

 كـل يف أفـضل يكـون أن جيـب مل اجلملـة حيـث من أفضل كان إذا الشيء أن: وهو نعرفه

 املطلـق الفاضـل مـن أفضل فيه شرع الذي موضعه يف املفضول بل ، أحد لكل وال ، حال

 لفعلوهــا �ــا أمــروا فلــو ، األعمــال أفــضل عــن يعجــزون النــاس أكثــر: ًأيــضا وكــذلك...  ،

ـــ ينتفعـــون ال وجـــه علـــى  هـــؤالء أحـــد حـــق يف فيكـــون ،ًمرجوحـــا  ًانتفاعـــا ينتفعـــون أو ، هب

كـالم ابــن  مـن مــضى  وقـد.»)٢(كـذلك لـيس ممــا لـه أفـضل بـه وينتفــع يناسـبه الـذي العمـل

 ليــست ، لــشخص كمــال هــي صــفة فــرب " :القــيم عنــد احلــديث عــن أســباب التفاضــل

                                                           

  . ٤٥/ ١ للنووي التبيان: ينظر  )١(

  . ٢٣٧ – ٢٣٦/ ٢٤ الفتاوى جمموع: ينظر  )٢(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٨٠٢

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 ابـن وكمـال ، اعتهبـشج الوليـد بـن خالـد فكمـال ، بـسواها غـريه كمـال بـل ، لغـريهً كماال

 مقامــــات أربـــع فهــــذه ، الـــدنيا عـــن وجتــــرده بزهـــده ذر أيب وكمـــال ، وعلمــــه بفقهـــه عبـــاس

  »التفضيل درجات يف املتكلم إليها يضطر

 حبــسب أفــضل املفــضول العمــل يكــون وقــد  «:آخــر مــوطن يف  ابــن تيميــةويقــول

 واهتمامـــه ورغبتـــه حمبتـــه لكـــون أو ، األفـــضل عـــن ًعـــاجزا لكونـــه ، املعـــني الـــشخص حـــال

 وحبـــه عملـــه مزيـــد مـــن بـــه يقـــرتن ملـــا ، ِّحقـــه يف أفـــضل فيكـــون ، أكثـــر باملفـــضول وانتفاعـــه

 يـشتهيه ال مبـا ينتفـع ال مـا يـشتهيه الـذي بالـدواء ينتفـع املـريض أن كمـا ، وانتفاعـه وإرادته

  .») ١(أفضل ذلك جنس كان وإن ،

 ، حالـه حبـسب رأكثـ باملفـضول انتفاعـه النـاس بعـض يكـون وقد « :ًأيضا ويقول

 يف ذلــك جيــد مــن مثــل ، لــه قوتــه ووجــود ، لــه صــدره وانــشراح ، عليــه قلبــه الجتمــاع إمــا

 يف أفـــضل الكامـــل الوجـــه علـــى بـــه أتـــى الـــذي العمـــل فيكـــون ، القـــراءة دون ًأحيانـــا ِّالـــذكر

 واهللا ، أفــضل هــذا جــنس كــان وإن ، النــاقص الوجــه علــى بــه يــأيت الــذي العمــل مــن ِّحقــه

  .»)٢(أعلم

علــــى هــــذا مــــن كــــان مبــــدعا ومتميــــزا يف تعلــــيم النــــاس القــــرآن الكــــرمي ، والعلــــوم و

، فهــي يف حقــه  ، فــال يتوجــه إىل غريهــا الــشرعية األخــرى أكثــر مــن أي جمــال خــريي آخــر

  . أفضل 

ــــا وهنــــاك ، وحــــسن تــــدبري  ــــذهاب وا�ــــيء هن ــــد يف الــــسفر وال ومــــن كــــان ذا جل

 إىلأو طــالبني يف مكــان واحــد ، فذهابــه ، وال حيــسن أن يــضبط طالبــا  األعمــال اإلغاثيــة

  ...وهكذا . أعمال اإلغاثة مع اجلهات الرمسية أفضل 

  

                                                           

    . ١٩٨/ ٢٤نفسه  املصدر: ينظر  )١(

  . ٦٣/ ٢٣   ،٥٨/ ٢٣ ، ٣٠٩/ ٢٢ ، ٤٢٨/ ١٠: نفسه  املصدر: ينظر  )٢(



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٨٠٣

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  

  خاتمة البحث

  

 :  نجملها فيما يأتيخلص البحث إلى عدة نقاط 

الدرجة الرفيعة يف الفضل، : التمايز يف الفضل ، والفضيلة: التفاضل لغة .١

  .ضد النقص : والفضل

 .لى غريمها ملزية فيه، أو يف املكلفتقدمي عبادة أو عمل ع: اصطالحا .٢

هو املعطى من مال أو جهد على أساس املواساة بني : أما العمل اخلريي فهو .٣

  . أفراد األمة اخلادمة ملعىن األخوة

ًبتأمل أسباب التفاضل بني األعمال الصاحلة عموما، واخلريية خصوصا جند أ�ا  .٤ ً

. ودفع املفسدة واملضرة . جلب املصلحة واملنفعة: عام وهو: تعود إىل سببني

  .الكيفية، الكمية، احلكم، الثمرة، املشقة، الزمان، املكان: وخاص يرجع إىل

حتري العمل الصاحل األفضل : أهم مقاصد معرفة التفاضل بني األعمال الصاحلة .٥

األقرب إىل مرضاة اهللا تعاىل، وليس كمن أدى العمل دون النظر إىل املصاحل و

 وال يكون قاصرا على التكليف، مبا تربأ به الذمة عنه املرتتبة على العمل،

 .ويسقط الطلب

 .هناك قواعد عامة للتفاضل بني األعمال الصاحلة ، وهلا أمثلتها .٦

 .كما أن هناك قواعد للتفاضل يف برامج العمل اخلريي ، وهلا تطبيقا�ا .٧

  

  

  



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٨٠٤

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  المراجع

 مية أليب عبداهللا حممد بن أيب بكـر بـن اجتماع اجليوش اإلسالمية على حرب املعطلة واجله

 .زائد بن أمحد النشريي ، دار عامل الفوائد: قيم اجلوزية ، حتقيق

  إحكام األحكام شرح عمدة األحكام أليب الفتح تقـي الـدين حممـد بـن علـي املـشهور بــــ )

 . بريوت–أمحد شاكر ، عامل الكتب : حتقيق) ابن دقيق العيد 

 علــى البجــاوي ، دار : حتقيــق) ابــن العــريب : ( بــداهللا املعــروف بـــأحكــام القــرآن حملمــد بــن ع

 . بريوت–إحياء الرتاث العريب 

  بريوت –إحياء علوم الدين أليب حامد حممد بن حممد الغزايل ، دار اخلري . 

 ســعود بــن مــسعد : االســتغناء يف الفــرق واالســتثناء حملمــد بــن أيب ســليمان البكــري، حتقيــق

 . الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى ـ مكة املكرمة الثبييت، مركز إحياء 

 حممـد املعتـصم بـاهللا : األشباه والنظائر أليب بكر جالل الدين عبدالرمحن السيوطي ، حتقيـق

 . بريوت–البغدادي ، دار الكتاب العريب 

 ّقــيم بــن  بــن أيب بكــرحممــد عبــداهللا أيب الــدين إعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني ، لــشمس 

 .حممد املعتصم باهللا البغدادي ، دار الكتاب العريب ـ بريوت :  ، حتقيقاجلوزية

  ّو�امـــشه كتـــايب) القـــرايف ( أنـــوار الـــربوق يف أنـــواء الفـــروق ألمحـــد بـــن إدريـــس الـــصنهاجي :

إدرار الشروق على أنواء الفروق البن الشاط، و�ذيب الفروق والقواعد الـسنية يف األسـرار 

 . بريوت–كي املالكي ، عامل الكتب الفقهية حملمد بن حسن امل

  بـــدائع الفوائـــد أليب عبـــداهللا حممـــد بـــن أيب بكـــر بـــن قـــيم اجلوزيـــة ، دار الكتـــب العلميـــة ّ– 

 .بريوت

 ـــــق ـــــدين النـــــووي ، حتقي ـــــن شـــــرف ال ـــــا حيـــــىي ب ـــــة القـــــرآن ، أليب زكري : التبيـــــان يف آداب محل

 عبدالقادر األرناؤوط، دار البيان ، دمشق

  أليب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري ، دار الـسالم " البخاريصحيح "اجلامع الصحيح

 . الرياض–



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٨٠٥

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  جــامع العلــوم واحلكــم يف شــرح مخــسني حــديثا مــن جوامــع الكلــم ، أليب الفــرج زيــن الــدين

شـعيب األرنـاؤوط ، إبـراهيم : حتقيـق ) ابن رجب ( عبدالرمحن بن شهاب الدين الشهري بـ 

 .باجس ، مؤسسة الرسالة ـ بريوت 

 أمحد الربدوين ، دار : جلامع ألحكام القرآن ، حملمد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب ، حتقيقا

  .الشعب ، القاهرة 

  بريوت–حجة اهللا البالغة لشاه ويل اهللا بن عبدالرحيم الدهلوي ، دار إحياء العلوم . 

 روضة الطالبني أليب زكريا حيى بن شرف الدين النووي ، املكتب اإلسالمي ـ بريوت.  

  ســنن أيب داود ، أليب داود ســليمان بــن األشـــعث السجــستاين األزدي ، دار ابــن حــزم ـ

 .بريوت 

  ســــنن الــــدارمي ، أليب حممــــد عبــــداهللا بــــن عبــــدالرمحن الــــسمرقندي الــــدارمي ، دار الكتــــب

 .العلمية ، بريوت 

  ، شــجرة املعــارف واألحــوال وصــاحل األقــوال واألفعــال لعــز الــدين بــن عبدالــسالم الــسلمي

 . دمشق–إياد الطباع ، دار الطباع : حتقيق

  ، الـــشرح املمتـــع علـــى زاد املـــستقنع للـــشيخ حممـــد بـــن صـــاحل العثيمـــني ، دار ابـــن اجلـــوزي

 .الرياض

  شـرح النـووي علــى صـحيح مــسلم أليب زكريـا حيـىي بــن شـرف النــووي ، دار الكتـب العلميــة

 . بريوت–

 د: القـوي الطـويف ، حتقيـق  بـن عبـدالروضة ، أليب الربيع جنـم الـدين سـليمان خمتصر شرح .

  .عبداهللا بن عبداحملسن الرتكي ، مؤسسة الرسالة ـ بريوت 

  صــــحيح مــــسلم ، ملــــسلم بــــن احلجــــاج القــــشريي النيــــسابوري ، بيــــت األفكــــار الدوليــــة– 

 .الرياض

  طرح التثريب يف شرح التقريب لزين الدين عبـدالرحيم بـن احلـسني العراقـي، وولـده أيب زرعـة

 . عبدالرحيم العراقي ، دار إحياء الرتاث ، بريوت أمحد بن



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٨٠٦

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  فتح الباري لشرح صحيح البخاري ألمحد بـن علـي بـن حجـر العـسقالين ، دار الريـاض– 

 .القاهرة

  مكتبــة اخلــاجني –الفـصل يف امللــل واألهـواء والنحــل أليب حممـد علــي بـن حــزم الظـاهري – 

 .القاهرة

 البـــشري النـــذير ، حملمـــد بـــن عبـــدالرؤوف فـــيض القـــدير شـــرح اجلـــامع الـــصغري مـــن أحاديـــث 

 .املناوي ، املكتبة التجارية الكربى ـ مصر 

  القــاموس احملــيط �ــد الــدين حممــد بــن يعقــوب الفــريوز آبــادي ، مكتــب حتقيــق الــرتاث يف

 . بريوت-مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة 

 عبدا�يـــد ، حممـــد: قـــضاء األرب يف أســـئلة حلـــب لتقـــي الـــدين الـــسبكي الكبـــري ، حتقيـــق 

 .املكتبة التجارية ، مكة املكرمة

 أميـــن : حتقيــق) اللحــام  ابــن: ( القواعــد ، عــالء الــدين علــي بـــن عبــاس البعلــي املعــروف بــــ

 .صاحل شعبان، دار احلديث ، القاهرة 

  قواعد األحكام أليب حممد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي ، مؤسسة الريان– 

 .بريوت

 أمحــد بــن عبــداهللا بــن . د.أ: يب عبــداهللا حممــد بــن حممــد املــالكي املقــوي ، حتقيــقالقواعــد أل

 . مكة املكرمة–محيد ، جامعة أم القرى ، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي 

 النافعــة للــشيخ عبــدالرمحن بــن ناصــر  البديعــةالقواعــد واألصــول اجلامعــة والفــروق والتقاســيم 

 .اض الري–السعدي ، مكتبة اإلمام الشافعي 

  بريوت–كشاف القناع عن منت اإلقناع ملنصور بن يونس البهويت ، دار الفكر . 

  بريوت–لسان العرب أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ، دار الفكر . 

  جممـــوع الفتـــاوى أليب العبـــاس أمحـــد بـــن عبـــداحلليم بـــن تيميـــة احلـــراين مث الدمـــشقي ، مجـــع

 . القاهرة–بنه حممد ، مكتبة ابن تيمية وترتيب عبدالرمحن بن قاسم وا



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٨٠٧

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

 حممود خاطر بك ، دار الفكر : خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر الرازي ، اعتىن برتتيبه– 

 .بريوت

  ، خمتـصر الفوائــد يف أحكــام املقاصــد ، أليب حممــد عـز الــدين بــن عبــدالعزيز بــن عبدالــسالم

 .صاحل آل منصور ، دار الفرقان ، الرياض : حتقيق

 رج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني أليب عبداهللا حممد بـن عبـداهللا بـن أيب مدا

حممـد املعتـصم بـاهللا البغـدادي ، دار الكتـاب : حتقيـق) ابن قـيم اجلوزيـة : ( بكر املعروف بــ

 .العريب ، بريوت

 مـــصطفى: املــستدرك علـــى الـــصحيحني ، أليب عبــداهللا حممـــد بـــن عبــداهللا احلـــاكم ، حتقيـــق 

 .عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية ـ بريوت 

  ، مطالــــب أويل النهــــى يف شــــرح غايــــة املنتهــــى ، ملــــصطفى بــــن ســــعد الــــسيوطي الرحيبــــاين

 . املكتب اإلسالمي ـ بريوت 

 عبدالـسالم هـارون  ، : معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، حتقيق

 .دار اجليل

 بريوت–دار إحياء الرتاث ) ابن قدامة ( داهللا بن أمحد املعروف بـــــ املغين ملوفق الدين عب . 

  املفاضلة يف العبـادات قواعـد وتطبيقـات الـدكتور سـليمان بـن حممـد النجـران ، دار التدمريـة

 . الرياض–

  ّمفتــاح دار الــسعادة ومنــشور واليــة العلــم واإلرادة لــشمس الــدين أيب عبــداهللا حممــد بــن قــيم
 . بريوت– الكتب العلمية اجلوزية ، دار

  ّمقاصــد الــشريعة اإلســالمية حملمــد الطــاهر بــن عاشــور ، تقــدمي حــامت بومســة ، دار الكتــاب
 .املصري ودار الكتاب اللبناين

  املنار املنيف يف الصحيح والـضعيف أليب عبـداهللا حممـد بـن أيب بكـر الدمـشقي املعـروف بــــــ

 . حلب-و غدة ، مكتب املطبوعات اإلسالمية  عبدالفتاح أب: حتقيق) ّابن قيم اجلوزية ( 



       
  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

٨٠٨

   املجلد اخلامس من العدد الرابع والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية

 ضل يف برامج العمل اخلرييقواعد التفا 

  املنتقــى شــرح املوطــأ أليب الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي ، دار الكتــاب اإلســالمي عــن

 .الطبعة األوىل مطبعة السعادة مبصر

 تيـــسري حممـــود ، وزارة : املنثـــور يف القواعـــد لبـــدر الـــدين حممـــد بـــن �ـــادر الزركـــشي ، حتقيـــق

 . الكويت–ية األوقاف والشؤون اإلسالم

  شــرح ) الــشاطيب ( املوافقــات يف أصــول الــشريعة  أليب إســحاق إبــراهيم موســى اللخمــي ،

 . بريوت–عبداهللا دراز ، دار املعرفة : وختريج

  املؤســــسات اخلرييــــة للــــدكتور طالــــب بــــن عمــــر الكثــــريي ، موقــــع علــــى الــــشبكة العامليــــة )

  ).اإلنرتنت

 ابـن ( سعادات جمد الدين املبـارك بـن حممـد اجلـزري النهاية يف غريب احلديث واألثر أليب ال

 .الطاهر أمحد الزاوي ، حممود الطناحي ، دار الفكر: حتقيق) األثري 

  الوابل الصيب من الكلم الطيـب لـشمس الـدين أيب عبـداهللا حممـد بـن قـيم اجلوزيـة ، حتقيـق

  دمشق–عبدالقادر وإبراهيم األرناؤوط ، مكتبة دار البيان 


