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مستخلص البحث

ه�ذا البح�ث عنوان�ه: » توظييف القواعد الفقهية يف ترشييد العمل اخليري «، وظاهٌر من 
خالل العنوان بناء هذا البحث عىل دعامتني:

األوىل: علم القواعد الفقهية .

الثاني�ة: توظيف واس�تثامر هذا العل�م بتن�زيل األح�كام الكليَّة للقواعد يف ترش�يد العمل 
اخلريي .

وق�د ح�اول البحث ذلك ، من خالل انتق�اء مجلٍة خمتارٍة من القواع�د الفقهية ، التي يالئم 
 موضوُعها موضوع » العمل اخلريي «، ويف دائرة شعار مؤمتره هذا » العمل اخلريي: ريادٌة ونامٌء «،
وجع�ل جماالهت�ا وتطبيقاهت�ا يف» العمل اخلريي « وترش�يد ممارس�اته ، وحول مهومه وش�ؤونه 

وأعبائه .

وقد جاء هذا البحث يف ثالثة مقاص�د:

املقصد األول: القواعد العامة للعمل اخلريي ، وفيه القواعد الفقهية التالية:

- » األمور بمقاصدها « . 

- » اجلزاء من جنس العمل «  .

- » من استعجل اليشَء قبل أوانه ُعوقب بحرمانه « .

املقصد الثاين: قواعد الوالية يف العمل اخلريي ، وفيه القواعد الفقهية التالية:

م يف كلِّ واليٍة َمن هو أقوم بمصاحلها « . - » يقدَّ

ف الويلِّ منوٌط باملصلحة « . - » ترصُّ
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املقصد الثالث: قواعد صناعة العمل اخلريي ، وفيه القواعد الفقهية التالية:

- » نتعاون فيام اتفقنا عليه ويعُذر بعضنا بعضًا فيام اختلفنا فيه « .

- » قواعد املوازنات واألولويات « .

- » قواعد املفاضلة بني األعامل اخلريية الصاحلة « .

ثم خامتة البحث .

وقد وقع يف تضاعيف كلِّ مقصد ، ويف رشح كلِّ قاعدة رشُحها باألدلة القرآنية واحلديثية، 
والنصوص العلمية ورشُحها وبياُنا أيضًا من خالل القواعد والضوابط الفرعية .

ة وحماولة التجديد يف اختياره  والبحث بعد ذلك - إن شاء اهلل تعاىل - ال ُتعوزه مقاربة اجلدَّ
للقواعد ، ويف غري قليٍل من رشحها واالستدالل هلا ، ويف مجلٍة تطبيقاهتا وجماالهتا .

ة نتائج مثمرٍة ، أظهُرها نتيجتان اثنتان: هذا . وقد خرج هذا البحث بعدِّ

األوىل: َس�عة ورقيُّ علم القواعد الفقهية ، وأنه قادٌر - من خالل حس�ن اس�تثامره وصحة 
توظيفه - عىل استيعاب أبعاٍد جديدٍة ، يف جماالت تطبيقاته وتن�زيل أحكامه الكليَّة .

الثانيية: حاجة » العمل اخلريي اإلس�المي « والقائمني علي�ه ، إىل هذا العلم الرشيف ، يف 
التوجي�ه والرتش�يد ، ويف احلكم والتس�ديد ؛ جلاللة ه�ذا العلم وكليَّته وقيامه ع�ىل أدلة الرشع 
ومقاص�ده ، ورواُج ه�ذا العلم الرشيف ب�ني القائمني عىل العمل اخلريي مم�ا جيلِّ روح العمل 

اخلريي وجوهره ومعامله ، ويعني عىل حتقيق مقاصده وأهدافه .

واحلم�د هلل أوالً وآخ�رًا عىل م�ا وفَّق وهدى ، وصىل اهلل عىل خري خلقه س�يدنا ونبينا حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعني .
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مقدمـة

احلم�د هلل رب العامل�ني ، والعاقب�ة للمتق�ني ، وأش�هد أن ال إله إال اهلل املل�ك احلق املبني ، 
وأشهد أن نبينا حممدًا عبد اهلل ورسوله ، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أمجعني ، أما بعد:

ف�إن م�ن عالئ�م التوفيق ، وتباش�ري اهلداية ، وحماس�ن اخليم ، م�ا هو مرك�وٌز يف فطر أهل 
اخل�ري من حمبة اخلري وأهله واالجتامع ع�ىل عمله والدعوة إليه ، ومن أجىل مظاهر ذلك ودالئله 
ت وانترشت يف بالد اخلري ، من خالل  منظامت ومؤسسات العمل اخلريي ، التي ظهرت وامتدَّ

أهل اخلري وذويه .

 والتي تدلُّ بقيامها عىل ما أنيط هبا وما يطمح الناس إليها فيها عىل أنا بعُض حتقيٍق لقول اهلل

َلوالَ َكاَن ِمَن الُقُروِن ِمن َقْبلُِكْم ُأوُلوا َبِقيٍِّة َينَْهْوَن َعِن الَفَساِد يِف األَْرِض ﴾.  تبارك وتعاىل:﴿ َفَ

رٍة من مؤمت�ر » العمل اخليري اخلليجي الثاليث « الذي اختري  ه�ذا . وبدع�وٍة كريم�ة مقدَّ
ش�عاره: » العميل اخليري ريادٌة ونياء « ، م�ن األخ الكريم س�عادة الدكتور الس�يد حممد أمحد 

القريش حفظه املوىل ورعاه رئيس اللجنة العلمية هلذا املؤمتر املوفق .

 جاءت كتابُة هذا البحث حتت عنوان » توظيف القواعد الفقهية يف ترشيد العمل اخلريي «؛
ليس�هم مع أهل اخلري يف خريهم ، وقبل ذلك امتثاالً لقول احلق تبارك وتعاىل: ﴿ َوَتَعاَوُنوا َعَل 

ُكْم ُتْفلُِحوَن ﴾ . ُكْم َواْفَعُلوا الَخْيَر َلَعلَّ الِبِّ َوالتَّْقَوى ﴾ ، ﴿ َواْعُبُدوا َربَّ

وق�د كان مقصد البح�ث األول اختياُر مجلٍة م�ن القواعد الفقهية املالئمة املناس�بة ملقتىض 
احلال ، من شأن العمل اخلريي ومهومه وأعبائه ، وإذا كان اختيار املرء - يف جمال الفكر - قطعًة 
م�ن عقل�ه ، فهو هنا يف جمال تنس�يق العمل اخلريي والقيام بأعبائه - قطعٌة م�ن عقله ، وأثٌر دالٌّ 

نه . عىل نوع تديُّ
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وقد أتى يف عدٍد غري قليٍل من هذه القواعد املنتقاة ، ويف مجلة جماالهتا وتطبيقاهتا = ُبْعٌد جديٌد 
متام�ًا يف علم القواعد الفقهية ، وتوظيٌف مع�ارٌص هلذا العلم الرشيف » علم القواعد الرشعية « 
يته وبس�ٌط ألثره ، وإحالٌل لتطبيقاٍت من مس�توًى خمتلٍف ، يتناس�ب يف الفقه  ومدٌّ ملنزلته وحجِّ
العم�ل مع أعباء العمل اخل�ريي وأبعاده احلارضة يف املجتمعات املع�ارصة ، ِعَوض التطبيقات 

الفقهية املحدودة واملكرورة .

وقد بذلُت جهدي وأفرغُت وس�عي ، يف أداء حقِّ هذا املوضوع - بقدر الطاقة - وقد كان 
د واملحدود للكتابة ، مؤثرًا يف مدى البحث وطريقة املعاجلة ، فقد كان جماُل البحث  الوقت املحدَّ

والقول ذا سعٍة لكني آثرُت كفَّ شباة القلم .

* وقد جاءت هذه القواعد ، يف املقاصد التالية:

املقصد األول: القواعد العامة للعمل اخلريي:

- » األمور بمقاصدها « .

- » اجلزاء من جنس العمل « .

- » من استعجل اليشء قبل أوانه عوقب بحرمانه « .

املقصد الثاين: قواعد الوالية يف العمل اخلريي:

م يف كلِّ والية من هو أقوم بمصاحلها « . - » يقدَّ

ف الويل منوٌط باملصلحة « . - » ترصُّ

املقصد الثالث: قواعد صناعة العمل اخلريي:

- » نتعاون فيام اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيام اختلفنا فيه « .

- » قواعد املوازنات واألولويات « .

- » قواعد وضوابط املفاضلة بني األعامل اخلريية الصاحلة « .
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ويف تضاعي�ف كلِّ مقص�د ومثاين رشح كلِّ قاعدة مجلٌة أخرى من القواعد والضوابط ، مما 
تيسَّ إيراده .

مة دون أن أجهر بأن هذه القواعد الرشعية الرشيفة ، ليس�ت يف  وال أنفص�ل ع�ن هذه املقدِّ
دًا فحسب ، بل هي قبل ذلك ومعه مسلَّامٌت  دالالهتا وأبعاد تطبيقاهتا أحكامًا وفقهًا وقانونًا جمرَّ

عقليٌة وحياتيٌة ، وقواطُع علميٌة وعمليٌة ، ُمنبِئٌة يف مجلتها عن مقاصد الرشع وتدابري القدر .

وهي يف ألفاظها وإحكام َصْوغها جتري جمرى األمثال واألبيات السائرة .

فالرج�اء والظن احلس�ن أن يقع هل�ا القبوُل واالس�تعامل ، ويكثر من أهل اخلري االس�تثامُر 
 هلا واالس�تغالل ؛ لتتس�ع هبا أقواهلم وأعامهلم ، وحُتلَّ هبا أقضيتهم ونوازهلم ، ويعّم نفعها - إن 

شاء اهلل تعاىل - فيهم ويف أرضاهبم .

ون عىل طعام املسكني ، والذين يوقنون بأن  وأما أهُل اخلري ، الذين يكرمون اليتيم ، وحيضُّ
م�ا أنفق�وا من يشٍء ، من ماٍل من جهٍد من وقٍت من عافيٍة ، فاهلل س�بحانه وتعاىل هو خيلفه وهو 
خ�ري الرازق�ني ، جلميع أهل اخل�ري القائمني عىل » العم�ل اخلريي « يف كلِّ م�كان ، لكلِّ هؤالء 

اخلريين منَّا حتيٌة ودعاٌء .

أمح�د اهلل تع�اىل عىل ما وفَّق وهدى ، وصىل اهلل عىل خري خلقه س�يدنا ونبينا حممد وعىل آله 
وصحبه أمجعني .

بًا  الله�م أنت املس�ؤوُل املرجوُّ أن تبلغنا أملن�ا ، وتصلح قولنا وعملنا ، وجتعل س�عينا مقرِّ
إليك نافعًا برمحتك لديك .

نَا اْغِفْر ِل َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمننَِي َيْوَم َيُقوَم احِلَساُب ﴾ . ﴿ َربَّ
وكتبه

د. عادل بن عبد القادر قوته
األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 

جامعة امللك عبد العزيز - جدة
يوم اجلمعة املبارك � ذو القعدة 1�28 هي 
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املقصد األول: القواعد العامة للعمل اخلريي:

فيه القواعد الفقهية التالية: 

- » األمور بمقاصدها « .

- » اجلزاُء من جنس العمل « .

- » َمن استعجل اليشَء قبل أوانِه ُعوِقب بحرمانه « .

1- » األمور بمقاصدها « ���:

ه�ذه القاع�دة اجلليلة املباركة ِم�ن أعظم القواعد الرشعية لدى العل�امء كافًة ، وِمن أكثرها 
فاته  امتدادًا وأثرًا ؛ إذ عليها مدار مجيع أحوال اإلنسان وترصُّ

وأص�ُل ه�ذه القاعدة اجلليل�ة وس�نُدها األول هو قول�ه الكري�م ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الرشيف 
املعروف: » إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى « ��� .

قال اإلمام ابن رجب - رمحه اهلل تعاىل -:

» هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كلِّيتان ، ال خيرج عنها يشٌء « ��� .

ولف�ظ » األم�ور « ال�وارد يف القاعدة مجع أمٍر ، واألمر هو الش�أن ، وهو يش�مل: األقوال 
واألفعال والترصفات كلها .

واملقاصد مجع َمْقَصد ، ويطلق عىل معنيني: 

��� يف هذه القاعدة - انظر: قواعد املجلة العدلية � ق� � ، رشح القواعد الفقهية / للشيخ أمحد الزرقا: 47، 
درر احلكام � رشح عل حيدر �: �/�7 ، واملصادر اآلتية .

��� متفق عليه: البخاري � � � ، ومسلم � �907 � .
��� جامع العلوم واحلكم: �/59 .
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�- الغاية والغرض من اليشء .

�- النية الباعثة عىل العمل .

د وتتوقَّف عىل   وامل�راد هب�ذه القاعدة: بي�ان أن مجيع األم�ور التي يقوم هب�ا املكّلف تتح�دَّ
مقاصده�ا ؛ أي: ع�ىل الباع�ث عليه�ا ، والنية الباطن�ة املصاحبة هلا ، هذا من جه�ة . ومن جهة 

أخرى: تتوقَّف أيضًا عىل غاياهتا وأهدافها ، التي ينبغي أن تكون موافقة للرشع .

هذا . » وأمر النية واإلخالص «، هو فاحتة كلِّ أمٍر ، وأعظم مقامات الدين ، وأجلُّ أخالق 
الربانيني الصاحلني املصلحني ، وعليه مدار األعامل كلها .

واملقص�ود هنا - بحث ُبْعدها وأثره�ا يف » العمل اخلريي « بجوانبه املختلفة ، وبخاصٍة ما 
يتعلُّق منه بجانب مجع املال وإنفاقه يف أعامل اخلري والرّب .

ب بفعله إىل اهلل  ر: أنَّ كلَّ عمٍل مباح يصبح بالني�ة الصاحلة عبادًة ُيتق�رَّ وم�ن املعل�وم املق�رَّ
تع�اىل ، » ويف ُبض�ع أحدكم صدقة « ���، و» إنك لن تنفق نفق�ًة تبتغي وجه اهلل تعاىل إال أجرَت 
يًا ، يف  ًا وكان نفع�ه متعدِّ عليه�ا حت�ى م�ا جتعله يف ف�م امرأتك « ���، فكي�ف إذا كان عماًل خ�ريِّ
قضاء حوائج الناس وتفريج كرباهتم ورضوراهتم ، كام هو الشأن يف العمل اخلريي بكلِّ أبعاده 
وآث�اره، كام أنه ال ُيع�رف أعظم أجرًا وأكثر نفعًا وخريًا ، وال أكرب عائدًة وأبعد أثرًا وأبقى ذخرًا 

- بعد نرش العلم الصحيح - من فعل املعروف والقيام عليه .

وأيضًا: وال أكثر رضورًة من إصالح النية يف فعل املعروف وتعاهدها يف القيام به وعليه .

ر هبم النار يوم القيامة . ل َمن ُتسعَّ ق الصاحلني حديث أوَّ وكم أرَّ

��� مسلم � �006 � .
��� متفق عليه: البخاري � 56 � ، ومسلم � �6�8 � .



توظيف القواعد الفقهية يف ترشيد العمل اخلريي  10

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث � دبي �

فمن النصوص اخلاصة يف بيان عالقة صالح النية بالعمل اخلريي:

﴿ الَ َخيْرَ يِف َكثِيٍر ِمن َنْجَواُهيْم إاِلَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصياَلٍح َبنْيَ النَّاِس َوَمن 

َيْفَعْل َذلَِك اْبتَِغاَء َمْرَضاِت اهللِ َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجرًا َعظِيًا ﴾ ] النساء: ��4 [ .

 يف هذه اآلية الكريمة » الصدقة « تشمل الواجبة واملستحبة ، و» املعروف «: هو كلُّ ما أمر اهلل

ب�ه أون�دب إليه من أعامل الرّب واخل�ري ، » أو إصالح بني الناس « هو اإلص�الح بني املتابينني أو 

املختصمني بام أباح اهلل اإلصالح بينهام ���.

وي�كاد » العم�ل اخل�ريي « يف كل زماٍن وم�كاٍن ال خترج أبعاده وأنش�طته وبراجمه عن هذه 

املجاالت الثالثة .

قال اإلمام الطاهر بن عاشور - رمحه اهلل تعاىل -:

» نف�ى اخل�ري عن كث�رٍي من نجواهم أو متناجيهم ، إال نجوى ﴿ َمْن َأَميَر بَِصَدَقٍةِ ﴾ ، وقوله 

تع�اىل: ﴿ َوَمين َيْفَعيْل َذلِيَك .. ﴾ اآلي�ة ، وع�ٌد بالثواب عىل فع�ل املذك�ورات إذا كان البتغاء 

مرض�اة اهلل ، ف�دلَّ ع�ىل أن كونا خريًا وصٌف ثابٌت هل�ا ملا فيها من املناف�ع ، وألنا مأموٌر هبا يف 

ال�رشع ، إال أن الث�واب ال حيص�ل إال ِمن فِْعلها ابتغاء مرضاة اهلل ، ك�ام يف حديث » إنام األعامل 

بالنيات «... «���.

ة قصد القائم عىل  وخامت�ة ذل�ك هذان احلديثان الرشيفان ، يف خصوص فضل وأمهية صحَّ

عمل اخلري:

��� انظر: تفسري الطربي ، من كتابه: جامع البيان: �/556 .
��� التحرير والتنوير: �99/5 ، �00 .
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�- ع�ن رافع بن خديٍج ريض اهلل عنه قال: س�معُت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق�ول: » العامل عىل 
الصدقة باحلق - لوجه اهلل تعاىل - كالغازي يف سبيل اهلل عز وجل حتى يرجع إىل أهله « ���.

�- عن أيب موس�ى األش�عري ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » اخل�ازُن املس�لم األمني، 
ال�ذي ُينِف�ذ م�ا ُأم�ر به ، فيعطي�ه كام�اًل موفرًا ، طيِّبة هبا نفس�ه ، فيدفع�ه إىل ال�ذي ُأمر به أح�ُد 

قني « ��� . املتصدِّ

ه�ذا . وليعلم أن صاحب النية الصاحلة ال يستوحش مما قد يأيت عليه أو يمرُّ به أو يعانيه ، 
عاب مثُل إرادة وجه اهلل تعاىل  ل األعباء ، وتذليل العقبات والصِّ �ت أمٌر يعني عىل حتمُّ ولي�س ثمَّ

وصالح النية ، فصاحبها يأوي إىل ركٍن شديٍد .

* * *

��� أخرج�ه أمح�د: � �/465 � ، وأب�و داود � �9�6 � ، والرتم�ذي � 645 � ، واب�ن خزيم�ة: � �/�5 � ، 
وإسناده حسن .

��� متفٌق عليه: البخاري � �4�8 � ، ومسلم � ���0 � .
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2- » اجلزاء من جنس العمل «:

ة عىل حكمة اهلل تعاىل وعدله يف أقضيته وأقداره ، وعىل  ه�ذه القاعدة اجلليلة املباركة ، الدالَّ
عدل�ه س�بحانه وتعاىل وحكمته يف ترشيعاته وأحكامه = هذه القاع�دة ِمْن َأْوىل الناس بمعرفتها 

ب شواهدها وآثارها: القائمون عىل عمل اخلري ونفع الناس . والتحّقق هبا ، وترشُّ

فإنَّ استصحاهبا وحضورها يف نفوسهم ونياهتم ، يف أقواهلم وأفعاهلم ، يورثهم - بإذن اهلل 
تعاىل وفضله - سكينًة وطمأنينًة ، وتثبيتًا من أنفسهم ، وصحَة نيٍَّة وسدادًا يف ترصفاهتم ، ومزيَد 
تضحيٍة واحتس�اٍب ورضًا بام يلقون يف س�بيل اهلل تعاىل ، ونفِع املستضعفني من الرجال والنساء 

والولدان ، الذين ال يستطيعون حيلًة وال هيتدون سبياًل .

وأذكر - بعون اهلل تعاىل وحس�ن هدايته وتوفيقه - يف تقرير هذه القاعدة - ما يكون س�ندًا 
وشاهدًا ، ودلياًل وقائدًا ، ومثاًل ومثاالً يف آٍن معًا .

وج�لُّ ذل�ك ، بل كلُّه م�ن كالم اإلمام�ني الكبريين - اب�ن تيمية وابن القي�م - رمحهام اهلل 
تع�اىل - وأمجع بني كالميهام ملكان املناس�بة ولالختصار ���، مع زي�ادة بعض النصوص القرآنية 
واألحادي�ث الرشيف�ة ، ومزي�د إظه�اٍر وعناي�ٍة ملا له بموض�وع العمل اخل�ريي وتوابع�ه تعلٌُّق 

وص�لٌة .

��� ولتقارب�ه يف املع�اين ، فهو يس�قى بامٍء واح�ٍد ، انظر يف نصوص كالم األول: جمم�وع الفتاوى: 48�/6- 
 �57/�� ، �78-�74/�8 ، 5�5/� ، �96 ، �8-�6/�5 ، ��9/8 ، �76- �7�/7 ، 484

. ��0 - ��9/�8 ، �58 -

ويف نصوص كالم الثاين ، انظر: إعالم املوقعني: �/�96 ، هتذيب س�نن أيب داود: �44/9 ، بدائع الفوائد: 
�/��9-�40 ، الواب�ل الصيِّ�ب: 40-46 ، اجل�واب الكايف: 85-86 ، مفتاح دار الس�عادة: �/�7 
 ، ��5-�54 . وم�ا ترك�ُت من كالم اإلمامني أكث�ر وأكثر ، انظر مجلته يف: بل�وغ األمل يف تقرير قاعدة 

مل ، فكلُّ الصيد فيه. » اجلزاء من جنس العمل « لألستاذ حممد شومان الرَّ



�1د. عادل بن عبد القادر بن حممد ولي قوته

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث � دبي �

- اجلزاء مماثٌل للعمل ، ومن جنس�ه يف اخلري والرش ، والثواُب والعقاب يكونان من جنس 
نا تعاىل  العم�ل يف ق�در اهلل ويف رشع�ه ؛ فإن هذا هو العدُل الذي تقوم به الس�امء واألرض ، وربَّ
اٍط ُمْسَتِقيٍم ﴾ س - كام وصف نفسه - عىل لسان نبيِّه هود عليه السالم -: ﴿ إنَّ َربِّ َعَل ِصَ  وتقدَّ

 ] هود: 56 [ .

وعليه: فاجلزاء من جنس العمل ، فمن اجلهة األوىل حيث الثواب واخلري:

ُفوُه َأْو َتْعُفوا َعن ُسيوٍء َفيإِنَّ اهللَ َكاَن َعُفّوًا َقِديرًا ﴾  - ق�ال اهلل تع�اىل: ﴿ إِن ُتْبُدوا َخْرًا َأْو ُتْ
]النس�اء: �49[ . وق�ال س�بحانه: ﴿ َوْلَيْعُفيوا َوْلَيْصَفُحيوا َأالَ ُتِبُّيوَن َأن َيْغِفَر اهللُ َلُكيْم ﴾ ]النور: 

 .]��

وقال تعاىل: ﴿ َفاْذُكُروِن َأْذُكْرُكْم ﴾ ] البقرة: ��5 [ .

َعْل َلُكْم ُفْرَقانيًا ﴾ ] األنفال: �9 [ ، وقال تعاىل: ﴿ َوَلْو  - وق�ال اهلل تع�اىل: ﴿ إِن َتتَُّقوا اهللَ َيْ
يا َأْجرًا َعظِيًا *  ْم َوَأَشيدَّ َتْثبِيتيًا * َوإِذًا آلَتْينَاُهْم ِمْن َلُدنَّ ُيْم َفَعُليوا َميا ُيوَعُظوَن بِِه َلَكاَن َخْرًا َلُ َأنَّ

اطًا ُمْسَتِقيًا ﴾ ] النساء: 66- 68 [ .  َدْينَاُهْم ِصَ َوَلَ

وقال عز وجل: ﴿ َوالِذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهدًى َوآَتاُهْم َتْقَواُهْم ﴾ ] حممد: �7 [ ، ومثله قوله 
َتِسْب ﴾ ] الطالق: �-� [ . َعْل َلُه َمَْرجًا * َوَيْرُزُقُه ِمْن َحْيُث الَ َيْ تعاىل:﴿ َوَمن َيتَِّق اهللَ َيْ

وقال سبحانه: ﴿ َهْل َجَزاُء اإِلْحَساِن إاِلَّ اإِلْحَساُن ﴾ ] الرمحن: 60[ .

َكْل َعَل اهللِ َفُهَو َحْسُبْه ﴾ ] الطالق: � [ ، قال بعض السلف: جعل اهلل  وقال تعاىل: ﴿ َوَمْن َيَتوَّ
ل�كل عمٍل جزاًء ِمن جنس�ه ، وجعل جزاء التوكل عليه َنْفس كفايت�ه لعبده ، ومل يقل: نؤته كذا 
ل  سة سبحانه كفاية عبده املتوكِّ وكذا من األجر - كام قال يف بعض األعامل ، بل جعل نفسه املقدَّ
ل العبد عىل اهلل تعاىل حقَّ توكله ، وكادته الس�موات واألرض  عليه ، وحس�به وواقيه ، فلو توكَّ

وَمن فيهنَّ جلعل له خمرجًا من ذلك ، وكفاه ونرصه . 
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ومن ذلك: أن الشهيد ملا بذل حياته هلل تعاىل ، أعاضه اهلل تعاىل حياًة أكمل منها عنده يف حملِّ 
قربه وكرامته ، وأمثال ذلك كثرٌي يف الكتاب الكريم .

ومن السنة: 

- من س�رت مس�لاًم س�رته اهلل ، وَمن يسَّ ع�ىل ُمعٍس يسَّ اهلل عليه يف الدني�ا واآلخرة ، وَمن 
�س ع�ن مؤمٍن ُكربًة من ُكرب الدنيا نفَّس اهلل عنه ُكربًة من ُكَرب يوم القيامة ، ومن أقال نادمًا  نفَّ

أقال اهلل عثرته يوم القيامة .

- والرامحون يرمحهم الرمحن ، ارمحوا َمن يف األرض يرمحكم َمن يف السامء ، وإنام يرحم اهلل 
من عباده الرمحاء .

- وَمن أنفَق ُأنفق عليه ، وَمن س�مح س�مح اهلل له ، ومن عفا عن حقه عفا اهلل تعاىل له عن 
حقه ، وَمن جتاوز جتاوز اهلل عنه ، واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه .

- ويف احلديث القديس الصحيح: » َمن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس ، ومن ذكرين يف مأل 
ذكرته يف مأل خري منه ، ومن تقرب إيل شربًا تقربُت من ذراعًا ، ومن تقرب إيل ذراعًا تقربُت منه 

باعًا ، ومن أتاين يميش أتيته هرولًة « ���. وأيضًا: » َمن عادى يل ولّيًا فقد آذنته باحلرب « ���.

ل اهلل له به طريقًا إىل اجلنة « ���، فكام سلك طريقًا  - » وَمن سلك طريقًا يلتمس فيه علاًم سهَّ
ل به ذلك . يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من اهلالك ، سلك اهلل به طريقًا حيصِّ

- » ومن أنظر معسًا أو وضَع عنه أظلَّه اهلل تعاىل يف ظلِّ عرشه « ��4 ؛ ألنه ملَّا جعله يف ظلِّ 

��� متفٌق عليه: البخاري � 7405 � ، مسلم � �675 � .
��� أخرجه البخاري: الصحيح مع الفتح � ��/�40 � .

��� جزٌء من حديث أخرجه مسلم � �699 � .
��4 أخرجه مسلم � �006 � .
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اه اهلل  اه من حرِّ املطالبة ، وحرارة تكلُّ�ف األداء مع ُعْسته وعجزه ، نجَّ اإلنظ�ار والص�رب ، ونجَّ
تعاىل يوم القيامة من حرِّ الشمس إىل ظلِّ العرش .

- » من أحبَّ لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه « ��� .

- و» املرء مع َمن أحب « ��� ، » وإن باملدينة لرجااًل ما رسُتم مسريًا ، وال قطعتم واديًا إال 
كانوا معكم ، حبس�هم املرض « ، ويف رواية: » حبس�هم العذر « ، ويف رواية: » إال رشكوكم يف 

األجر « ��� .

- وحدي�ث: » إن اهلل ومالئكت�ه وأه�ل الس�موات واألرض ، حت�ى النمل�ة يف جحرها ، 
وحتى احلوت يف املاء ، ليصلُّون عىل معلِّم الناس اخلري « ��4 ، وذلك أن هذا بتعليمه اخلري خُيرج 
الناس من الظلامت إىل النور ، وتس�بَّب بذلك إىل فالحهم وس�عادهتم يف الدنيا واآلخرة ، ثم إنَّ 
ذلك سبب دخوهلم يف مجلة املؤمنني الذين يصل عليهم اهلل ومالئكته ﴿ ُهَو الِذي ُيَصلِّ َعَلْيُكْم 
َوَماَلئَِكُتُه لُِيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلَاِت إىَِل النُّوِر ﴾ ] األحزاب: �4 [ ، واجلزاء من جنس العمل ؛ لذلك 
صىلَّ اهلل تعاىل ومالئكته وأهل السموات واألرض عليهم ، ومن املعلوم: أنه ال أحد من معلمي 
 اخل�ري أفض�ل وال أكثر تعلياًم ل�ه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فهو أح�ق الناس بكامل هذه الص�الة: ﴿ إِنَّ اهللَ

َوَماَلئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَل النَّبِيِّ ﴾ ] األحزاب: 56 [ .

ويف اجلهة األخرى واجلانب اآلخر:

اجل�زاء مماث�ٌل للعمل ، ومن جنس�ه ، يف فعل ال�رش وإرادته وقص�ده ، ويف حكمه وعقوبته 
وأثره ، ومثل ذلك أيضًا يف الكتاب والسنة كثرٌي جدًا ، فمن ذلك:

��� متفٌق عليه: البخاري � �650 � ، ومسلم � ��68 � .

��� متفٌق عليه: البخاري � 6�70 � ، ومسلم � �640 � .

��� متفٌق عليه: البخاري � �8�9 � ، ومسلم � ���9 � .
��4 أخرجه الرتمذي � �685 � وغريه ، وإسناده صحيح .
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ُه َيْوَم الِقَياَمِة َأْعَمى * َقاَل َربِّ  - ﴿ َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكًا ، َوَنْحُشُ
َتنِي َأْعَمى َوَقيْد ُكنُت َبِصرًا * َقاَل َكَذلَِك َأَتْتَك آَياُتنَا َفنَِسييَتَها َوَكَذلَِك اْلَيْوَم ُتنَسيى ﴾ لَِم َحَشْ

 

] طه: ��6-��4 [ .

- ﴿ َوَمن َكاَن يِف َهِذِه َأْعَمى َفُهَو يِف اآلَخِرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسبِياًل ﴾ ] اإلرساء: �7 [ .

وا َما بَِأنُفِسِهْم ﴾  ُ - وقال تعاىل: ﴿ َذَلَك بَِأنَّ اهللَ َلْ َيُك ُمِغّرًا نِْعَمًة َأْنَعَمَها َعَل َقْوٍم َحتِّى ُيَغرِّ
] األنفال:�5 [ . فأخرب اهلل تعاىل أنه ال يغريِّ نعمه التي أنعم هبا عىل أحٍد حتى يكون هو الذي يغريِّ 

ما بنفسه ، فيغريِّ طاعة اهلل بمعصيته ، وشكره بكفره ، وأسباب رضاه بأسباب سخطه ، فإذا غريَّ 
غ�ريِّ علي�ه ، جزاًء وفاقًا ، وم�ا ربك بظالٍم للعبيد ، فإن غريَّ املعصي�ة بالطاعة غريَّ اهلل تعاىل عليه 

العقوبة بالعافية ، والذلَّ بالعز .

- وقال تعاىل: ﴿ َوَما َأَصاَبُكْم ِمن ُمِصيَبٍة َفبَِا َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثٍِر ﴾ ] الشورى: 
�0 [ ، فم�ن عقوب�ات الذنوب أنا ُتزيل النعم وحُتِلَّ النقم ، فام زالت عن العبد نعمٌة إال بذنٍب ، 

وال حلَّت به نقمٌة إال بذنٍب .

- والضالل واملعايص تكون بسبب الذنوب املتقدمة ، كام قال تعاىل: ﴿ َفَلاَّ َزاُغوا َأَزاَغ اهللُ 
ِهْم ِميَثاَقُهْم  ْم ﴾ ] الصف: 5 [ ، ﴿ َبْل َطَبَع اهللُ َعَليَها بُِكْفِرِهْم ﴾ ] النساء: �55 [ ، ﴿ َفبَِا َنْقِضِ ُقُلوَبُ
ْم َقاِسَيًة ﴾ ] املائدة: �� [ ، ﴿ َوُنَقلُِّب َأْفئَِدَتُهْم َوَأْبَصاَرُهْم َكَما َلْم ُيْؤِمنُوْا بِِه  َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوَبُ
ٍة َوَنَذُرُهْم يِف ُطْغَياِنِْم َيْعَمُهوَن ﴾ ] األنعام: ��0[ ، وهلذا قال بعض السلف: إن من ثواب  َل َمرَّ َأوَّ

احلسنة احلسنة بعدها ، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها .

وا الكفر ، أظه�ر اهلل تعاىل هلم ي�وم القيامة نورًا عىل  - ومل�ا أظه�ر املنافقون اإلس�الم وأرسُّ
الرصاط ، وأظهر هلم أنم جيوزون الرصاط ، وأرسَّ هلم أن يطفئ نورهم ، وأن حيال بينهم وبني 

الرصاط ، من جنس عملهم .
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- ومثل ذلك ما يف الصحيحني عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: » رضب رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ق ، كمثل رجل�ني عليهام جبَّتان ِمن حدي�ٍد - أو ُجنَّتان ِم�ن حديٍد - قد  مَث�َل البخي�ل واملتص�دِّ
ق بصدقٍة انبس�طت عنه ، حتى  ق كلام تصدَّ ام وتراقيهام ، فجعل املتصدِّ ت أيدهيام إىل ُثدهيِّ اضطرَّ
ُتغيشِّ أنامله وتعفو أثره ، وجعل البخيل كلام همَّ بصدقة قلصت وأخذت كل حلقٍة مكانا « . 

قال أبو هريرة ريض اهلل عنه: » فأنا رأيُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول بأصبعه هكذا يف جيبه ، فلو 
عها فال تتسع « ��� . رأيته يوسِّ

فل�ام كان البخيل حمبوس�ًا عن اإلحس�ان ، ممنوع�ًا عن الرب واخلري - كان ج�زاؤه من جنس 
عمل�ه ، فه�و ضيِّق الصدر ، ممنوٌع م�ن االنرشاح ، ضيِّق العطن ، صغري النف�س ، قليل الفرح ، 

كثري اهلّم والغّم ، ال تكاد ُتقىض له حاجٌة ، وال ُيعان عىل مطلوب .

ق بصدقٍة انرشح له قلُبه ، وانفسح هلا صدره ، فهو بمنزلة اتساع تلك  ق كلام تصدِّ واملتصدِّ
اجلبَّة عليه .

ع عليه  واملقصود: أن الكريم املتصدق يعطيه اهلل تعاىل ما ال يعطي البخيل املمسك ، ويوسِّ
يف ذاته وخلقه وزرقه ونفسه وأسباب معيشته ، جزاء له من جنس عمله .

وبكلِّ حاٍل: َمن ضارَّ مس�لاًم ضارَّ اهلل به ، وَمن ش�اقَّ ش�اقَّ اهلل عليه ، وَمن خذل مسلاًم يف 
موض�ٍع حي�بُّ نرصته فيه ، خذله اهلل تعاىل يف موضٍع حي�ب نرصته فيه ، وَمن َأْوعى ُأوعي عليه ، 

ومن استقىص استقىص اهلل عليه ، جزاًء وفاقًا .

ُمنََّها  يا َبَلْوَناُهْم َكَميا َبَلْوَنا َأْصَحياَب اجَلنَِّة إِْذ َأْقَسيُموا َلَيْصِ ويف قص�ة أصح�اب اجلنة ﴿ إِنَّ
يِم﴾  ِ ُمْصبِِحنَي * َوالَ َيْسَتْثنُوَن * َفَطاَف َعَلْيَها َطائٌِف ِمن َربَِّك َوُهْم َنائُِموَن * َفَأْصَبَحْت َكالصَّ

] القلم: �0-�7 [ .

��� متفٌق عليه: البخاري � 5797 � ، ومسلم � ���0 � .
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ف�إنَّ اهلل تعاىل عاقب أهل اجلنة الذين أقس�موا ليرصمنها مصبحني ، وكان مقصوُدهم منَع 
حقِّ الفقراء من الثمر الساقط وقت احلصاد ، فلام قصدوا َمنَْع حقهم ، َمنََع اهلل تعاىل عنهم الثمرة 

مجلًة ، والعقوبة من جنس العمل .

 - وجاء يف احلديث الذي رواه عبد اهلل بن عمر - ريض اهلل عنهام - قال: أقبل علينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
: مل تظهر الفاحشة يف  فقال: » يا معرش املهاجرين ، مخٌس إذا ابتليتم هبّن ، وأعوذ باهلل أن تدركوهنَّ
قوٍم قطُّ حتى يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاُع التي مل تكن مضت يف أسالفهم الذين 
مضوا . ومل َينْقصوا املكيال وامليزان إال ُأِخذوا بالسنني وشدة املؤونة وجور السلطان عليهم . ومل 
 يمنعوا زكاة أمواهلم إال ُمنِعوا القطر من الس�امء ، ولوال البهائم مل يمطروا . ومل ينقضوا عهَد اهلل

وعهد رس�وله إال س�لَّط اهلل عليهم عدّوًا من غريهم ، فَأخذوا بعض ما يف أيدهيم . وما مل حتكم 
وا مما أنزل اهلل إال جعل اهلل بأسهم بينهم « ��� . أئمتهم بكتاب اهلل ويتخريَّ

- ويف احلديث: » حيرش املتكربون يوم القيامة أمثال الذرِّ يف صور الرجال ، يغش�اهم الذل 
م�ن كلِّ م�كان ... « احلديث ، ويف رواية: » عىل ُصَور الذرِّ يطأهم الناس بأرجلهم « ��� ، فإنم 
�م اهلل تعاىل لعباده ، ك�ام أن » َمن تواض�ع هلل رفعه اهلل « ��� فجع�َل العباَد  �وا عب�اد اهلل أذهلَّ مل�ا أذلُّ

متواضعني له .

- وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: » ي�ا معرش َمن آمن بلس�انه ، ومل يدخل اإليامن يف قلبه ، ال تؤذوا املس�لمني ، 
وال تتَّبعوا عوراهتم ، فإنه َمن يتَّبع عورة أخيه يتَِّبع اهلل عورته ، َومن يتَّبع اهلل عورته يفضحه ولو 

يف جوف بيته « ��4 .

��� أخرجه ابن ماجه � 40�9 � ، والبيهقي يف الشعب � ���4 � ، وإسناده حسن .
��� أخرجه الرتمذي � ��49 � ، وأمحد � �/�79 � ، وإسناده حسن .

��� أخرج�ه أمح�د � �/44 � ، وق�ال يف جممع الزوائ�د � 8�/8 �: » ورجال أمحد والب�زار رجال الصحيح « 
وأصله يف صحيح مسلم � �588 � .

��4 أخرجه الرتمذي � ���0 � ، وأبو داود � 4880 � ، وأمحد � 4�0/4 � ، وابن حبَّان � ��57 � وغريهم، 
وإسناده حسن .
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�ل ه�ذا احلديث اجلليل ال�ذي رواه أبو كبش�ة األن�امري ريض اهلل عنه أنه س�مع  - ث�م تأمَّ
ثكم حديثًا فاحفظوه . قال: ما نقص مال عبٍد  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » ثالٌث أقسم عليهم ، وأحدِّ
ِمن صدقٍة ، وال ُظِلم عبٌد مظلمًة صرب عليها إال زاده اهلل عّزًا ، وال فتح عبٌد باب مسألٍة إال فتح 

ثكم حديثًا فاحفظوه ،قال: إنام الدنيا ألربعة نفٍر: اهلل عليه باب فقٍر ] أو كلمًة نحوها [ ، وأحدِّ

ي فيه ربَّه ، ويص�ل فيه رمحه ، ويعلُم هلل في�ه حقًا ، فهذا  عب�ٍد رزق�ه اهلل م�االً وعلاًم فه�و يتقِّ
بأفضل املنازل ، وعبٍد رزقه اهلل علاًم ومل يرزقه ماالً فهو صادق النية يقول: لو أنَّ يل ماالً لعملُت 

فيه بعمل فالٍن ، فهو بنيَّته ، وأجرمها سواٌء .

ي فيه ربه ، وال يصُل  وعب�ٍد رزق�ه اهلل ماالً ومل يرزقه علاًم ، خيبط يف مال�ه بغري علٍم ، وال يتقِّ
فيه رمحه ، وال يعلم هلل فيه حقًا ، فهذا بأخبث املنازل .

وعب�ٍد مل يرزق�ه اهلل ماالً وال علاًم ، فه�و يقول: لو أنَّ يل ماالً لعملُت في�ه بعمل فالٍن ، فهو 
بنيَّته ، فوْزُرمها سواٌء « ��� .

خامتيييية:

: رحيٌم حيب من عباده  اهلل سبحانه وتعاىل حكٌم عدٌل ، عىل رصاٍط مستقيم ، وهو جلَّ وعزَّ
مح�اء ، وهو ِس�تِّري حيب َمن يس�رت عىل عب�اده ، وعفوٌّ حيب من يعفو عنه�م ، وغفوٌر حيب من  الرُّ
يغف�ر هل�م ، ولطيٌف حيب اللطيف من عباده ، ويبغض الفظَّ الغلي�ظ القايس اجِلْعظِرّي اجلّواظ، 
ورفي�ٌق حي�ب الرف�ق ، وحليٌم حيب احلل�م ، وَبرٌّ حيب ال�رِبَّ وأهله ، وعدٌل حي�ب العدل ، وقابل 

املعاذير حيب َمن يقبل معاذير عباده .

وهو سبحانه جيازي عباده من جنس أعامهلم ، وصفاهتم ، وجودًا وعدمًا: 

��� أخرجه أمحد � 4/��� �، والرتمذي � ���5 �، وابن ماجه � 4��8 �، وإسناده صحيح .
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فمن عفا عفا عنه ، ومن َغفر ُغفر له ، ومن س�امح س�احمه ، ومن حاقق حاققه ، ومن رفق 
بعباده رفق به ، ومن رمحهم رمحه ، ومن أحس�ن إليهم أحس�ن إليه ، ومن جاد عليهم جاد عليه، 
وم�ن نفعهم نفعه ، ومن س�رتهم س�رته ، ومن صفح عنهم صفح عن�ه ، ومن تتبَّع عورهتم تتبع 
عورته ، ومن هتكهم هتكه وفضحه ، ومن منعهم خريه منعه خريه ، ومن ش�اّق ش�اّق اهلل تعاىل 

به ، ومن مكر مكر به ، ومن خادع خادعه .

وبكلِّ حال: كلُّ َمن عامل اهلل تعاىل ، وعامل خلقه بصفٍة: عامله اهلل عز وجل بتلك الصفة 
بعينها يف الدنيا واآلخرة ، فاهلل تعاىل لعبده عىل حس�ب ما يكون العبد له - س�بحانه - وخللقه ، 
فك�ام تدي�ن تدان ، وكن كيف ش�ئت ، فإن اهلل تعاىل لك كام تكون أن�ت له ولعباده ، واجلزاء من 

جنس العمل .

ل هذا  وَم�ن ل�ه فطنٌة وبصريٌة ، وفطرٌة س�ويٌة ، وحظٌّ من التوفيق ، إذا س�افر بفك�ره يف تأمُّ
األم�ر رأى احلكمة اإلهلية س�ائرًة يف القضاء والقدر ، ظاه�رًة وباطنًة فيه ، كام يف اخللق واألمر ، 

فجميع أقضيته - تعاىل - وأقداره ، واقعٌة عىل أتمِّ وجوه احلكمة والعدل واحلق .

ل عهد  ْل كيف أقس�مْت الس�يدة اجلليلة خدجية بنت خويلد - ريض اهلل عنها - يف َأوَّ وتأمَّ
ل عهدها باإليامن ، ملَّا كانت موقنًة بعظيم حال وخلق النبي عليه الصالة والسالم،  الوحي ، وَأوَّ
حم ،  واس�تواء ظاه�ره الرشيف وباطنه الطاه�ر: » كالَّ ، واهلل ما خيزيك اهلل أبدًا ، إنك لتصل الرَّ

وحتمل الكلَّ ، وتكسب املعدوم ، وُتقري الضيف ، وتعني عىل نوائب الدهر « ��� .

* * *

��� أخرجه البخاري: حديث � � � .
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�- » من استعجل اليشء قبل أوانه عوقب بحرمانه « ���:

هذه القاعدة الرشيفة هلا ُبعدان:

األول: ُبعٌد رشعيٌّ فقهيٌّ ، من باب السياسة الرشعية ، وأصل سدِّ الذرائع .

الثان: ُبعٌد قدريٌّ كوينٌّ ، وهو الذي سيقت القاعدة - هنا - من أجل اإلشارة إليه .

واملعنى العام هلذه القاعدة: 

أنَّ َمن استعجل احلصول عىل يشٍء قبل حلول وقت سببه الرشعي أو قبل نفاذ أمره القدري، 
وذلك بسلوك املستعجل وسائل غري مرشوعٍة أصاًل ، أو مرشوعٍة يف الظاهر ، ولكن بقصٍد غري 
مرشوع ، أو بوسائل مرشوعٍة وقصٍد صحيح ، لكن قبل استواء األمر ونضجه وحلول وقته = 
فإنه قد حيرُم من حصول ذلك األمر ، ويمنُع َنْفَعه الذي يرتقبه منه ؛ عقابًا له ؛ ألنه جتاوز حكم 

الرشع ، وافتات إِْذن األقدار التي ال حتايب أحدًا يف جريان نواميسها وسننها . 

ومن شواهد األدلة التي يستأنس هبا عىل هذا الُبعد الثاين: 

ُسِل َوالَ َتْسَتْعِجْل َلُهْم ﴾ ] األحقاف: 46[. قوله تعاىل: ﴿ َفاْصِبْ َكَا َصَبَ ُأوُلوا الَعْزِم ِمَن الرُّ

ْم َعّدًا ﴾ ] مريم: �9 [ . َا َنُعدُّ َلُ وقوله تعاىل: ﴿ َفاَل َتْعَجْل َعَلْيِهْم إِنَّ

ٍء َقْدرًا ﴾ ] الطالق: � [ . وقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ اهللَ َبالُِغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهللُ لُِكلِّ َشْ

ب ملا باعدَت  ف�إن لألق�دار اجلليلة حكمه�ا وأمرها ، ومن الدع�اء املأثور: » اللهم ال مق�رِّ
بَت « ، والقياُم يف مقام األنبياء - عليهم الصالة والس�الم - من الدعوة إىل اهلل  وال مباع�َد مل�ا قرَّ

��� من قواعد املجلة العدلية: � ق 98 � ، وأصُلها يف كتب القواعد - انظر مثاًل -: املنثور: �/�05 ، إيضاح 
املس�الك: ��5 ، األش�باه والنظائر للس�يوطي: �/��6-��8، وغريها ، لكن مل أقف عىل َمن رشحها 

أو أشار إىل ُبعدها الثاين ، الذي ُأوِردْت من أجله يف هذا البحث  . 
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تعاىل، وخمالطة الناس ، ومح�ل مه�ومهم وأعبائهم ال يصلح يف هذه األمور إال الرج�ل املكيث، 
ة من  ت العجلة واخلفَّ صاح�ب احلل�م والصرب واألناة ، الذي يأيت البيوت م�ن أبواهبا ، فكم جرَّ
حرمان ، فمن قطف ث�مر بس�تانه قبل اس�تواء نضجه وُصُلوحه لألكل ، ُحِرم من االنتفاع به يف 

أوان قطافه ، وذلك كثرٌي واقٌع يف مشاريع اخلري وأعامل الدعاة » ولكنكم تستعجلون « ���.

ٍل وتضحيٍة واحتساٍب،  ي ألعامل النفع العام ، وعمل اخلري ، حيتاج إىل صرٍب وحتمُّ والتصدِّ
َصٍص ، كام حيتاج إىل ُبْعد نظٍر ، وُحْس�ن تأيتِّ لألم�ور ، وتقديٍر للعواقب  ِع ُغَ وَكْظ�م غي�ٍظ وجترُّ

واملآالت ، وموازناٍت وفقٍه يف األولويات ��� .

كلُّ ذلك يفعله املؤمن ويقوم به لوجه اهلل تعاىل ، ال ليشٍء آخر ﴿ َوَما ألََحٍد ِعنَدُه ِمن نِْعَمٍة 
ِه األَْعَل * َوَلَسْوَف َيْرَض ﴾ . َزى * إاِلَّ اْبتَِغاَء َوْجِه َربِّ ُتْ

* * *

��� ج�زء م�ن ج�واب النبي صىل اهلل عليه وس�لم خلباب بن األرت ريض اهلل عنه يف ش�كواه م�ا جيد من أذى 
قريش . أخرجه البخاري ����6، ��694  .

ر هنا ، وبني املسارعة واملسابقة يف فعل اخلريات ، فلكلٍّ حملُّه ومكانه ، وتنزيله  ��� واعلم أنه ال منافاة بني ما قرِّ
ف - » من استعجل اليشء قبل أوانه - ول تكن  منزلته ، وقد جاء يف صيغ هذه القاعدة - مع بعض الترصُّ

املصلحة يف تقديمه - عوقب بحرمانه « ، انظر: األشباه والنظائر للسيوطي: �/��8 .
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 املقصد الثاني: قواعُد الوالية يف العمل اخلريي:

فيه القواعد الفقهية التالية: 

م يف كلِّ واليٍة َمن هو أقوُم بمصاحلها « . - » يقدَّ

ف الولِّ منوٌط باملصلحة « .  - » تصُّ

م يف كلِّ واليٍة َمن هو أقوُم بمصاحلها « ���: �- » يقدَّ

املراد ب� » الوالية « بمعناها العام: » السلطة التي يتمتع هبا شخٌص ما ، يف إلزام الغري ، ونفاذ 
فه عليه « ��� ، وهي تتعلق بأمور الدين والدنيا ، وهتيمن عىل اختالف درجاهتا ورتبها، عىل  ترصُّ

مرافق احلياة العامة وشؤونا ، من أجل جلب املصالح لألمة ، ودرء املفاسد عنها .

ومجل�ٌة منه�ا اليوم هي من النُظ�م املعارصة يف عل�م اإلدارة العام�ة ، وإن كان هلا أحكامها 
نات الفقه العامة واملتخصصة . الفقهية الكليَّة ، يف مدوَّ

وِمن ضمن الواليات الرشعية التي ينصُّ عليها الفقهاء ، مما له تعلٌُّق ظاهٌر بأبعاد » العمل 
اخلريي « وأعبائه:

- والية األوقاف العامة .

عاية وجباية الصدقات . - والية السِّ

- والية اخلَرص واحلَزر ، يف زكاة الزروع والثامر .

��� ه�ذه القاع�دة لإلمام القرايف - رمحه اهلل تعاىل - يف الف�روق: �/�57-�58 ، الفرق: 96 ، ولفظه فيها: 
م يف كلِّ واليٍة من هو أقوم بمصاحلها ، عل من دونه « ، ويف � �/�06 � قال: » إن قاعدة  » يب أن يقدَّ
م يف كل موطٍن وكلِّ واليٍة من هيو أقوم بمصاحلها « ، ر.أ: الذخرية: �/55 ، �40/8 ،  اليشع أنيه يقدَّ

4�/�0 ، ويف جمموع الفتاوى: �54/�8: » الواجب يف كلِّ واليٍة األصلح بحسبها « .
��� انظر: نظرية الوالية يف الرشيعة اإلسالمية / د. نزيه محاد: ص 8 .
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- والية شؤون األيتام .

- والية القاسم .

رة ملستحقيها ��� . - الوالية عىل رصف النفقات والفروض املقدَّ

واملصالح العامة لكلِّ واليٍة تتمثَّل وجتتمع يف:

- االلتزام بأحكام الرشيعة فيها .

- القيام بالقسط والعدل فيها .

يها . - حفُظ احلقوق وإيصاهلا إىل أصحاهبا ومستحقِّ

- تنميُة املوارد ، وحسن إدارة األموال ، وتوفريها .

- العمُل والترصف يف كلِّ ذلك بام هو » األحسن « و » األصلح « .

- مشورة أهل العلم والرأي واخلربة يف حتقيق مصاحلها ��� .

ومع توالد األعباء وتناس�ل االختصاصات وتداخل املصالح وتش�ابكها يتضح بجالٍء أنه 
مطل�وٌب اس�تحداُث أنواٍع أخرى كث�ريٍة ، من أنواع الواليات واملصالح ، مم�ا يتعلَّق ب� » العمل 
اخل�ريي « والقي�ام بأعبائ�ه ، وبعضه�ا رضوريٌّ والزٌم ، كالتخطي�ط ، وبناء االس�رتاتيجيات ، 
واإلع�الم ، ودراس�ات اجلدوى ، واالستش�ارات النظامي�ة والقانونية ، وإع�داد الكفاءات ... 
م يف كلِّ ذل�ك ونظائره َمن ه�و أقوم بمصالح كلِّ واليٍة أو عم�ٍل أو ترصٍف ممَّن هو كفٌء  فيق�دَّ

قادٌر عىل أداء مصاحلها وحتقيق مقاصدها .

وأم�ا م�ا يمكن ذكره م�ن مواصفاٍت ورشوٍط فيم�ن يكون » أقوم بمصاليح كلِّ والية « ، 
فجامعها وجامعها قوُل احلق تبارك وتعاىل عىل لس�ان يوس�ف عليه السالم: ﴿ َقاَل اْجَعْلنِي َعَل 

��� انظر: نظرية الوالية: ص 49-45 .
��� انظر: قواعد األحكام: �/86 ، ونظرية الوالية: �5-�� ، مع ترصف .
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َخَزائِِن األَْرِض إِنِّ َحِفيٌظ َعلِيٌم ﴾ إضافة إىل َسبق خماطبة امللك إياه بقوله: ﴿ َوَقاَل امَللُِك اْئُتوِن 
َمُه َقاَل إِنََّك الَيْوَم َلَدْينَا َمكنٌِي َأِمنٌي ﴾ ] يوسف: 54 [ ، ونظريه ما جاء  بِِه َأْسَتْخلِْصُه لِنَْفِس َفَلاَّ َكلَّ

عىل لسان ابنة الرجل الصالح: ﴿ إِنَّ َخْرَ َمِن اْسَتْأَجْرَت الَقِويُّ األَِمنُي ﴾ ] القصص: �6 [ .

قال اإلمام الطاهر بن عاشور - رمحه اهلل تعاىل -:

» وق�د دلَّ امللَك عىل اس�تحقاق يوس�ف - عليه الس�الم - تقريَبه منه م�ا ظهر من حكمته 
ل املش�اق ، وحس�ن خلق�ه ، ونزاهته ، فكلُّ ذل�ك أوجب اصطفاءه ،  وعلم�ه ، وصربه عىل حتمُّ

وصار منه: ذا مكانٍة ، مأمونًا موثوقًا به .

واملكانة: تقتيض العلم والقدرة ؛ إذ بالعلم يتمكن من معرفة اخلري والقصد إليه ، وبالقدرة 
يستطيع فعل ما يبدو له من اخلري .

واألمانة: تس�تدعي احلكمة والعدالة ؛ إذ باحلكمة يؤثر األفعال الصاحلة ويرتك الش�هوات 
الباطلة ، وبالعدالة يوصل احلقوق إىل أهلها .

واقرتاح يوس�ف عليه الس�الم نفس�ه للقيام بمصالح األمة ، عىل سنَّة أهل الفضل والكامل 
من ارتياح نفوس�هم للعمل يف املصالح ، ولذلك مل يس�أل ماالً لنفسه وال َعَرضًا من متاع الدنيا، 
ولكن�ه س�أل أن يوليه خزائ�ن اململكة ؛ ليحفظ األموال ، ويع�دل يف توزيعها ، ويرفق باألمة يف 

ا . مجعها وإبالغها يف حماهلِّ

فإن�ه - علي�ه الس�الم - علم أن�ه اتصف بصفت�ني يعس حص�ول إحدامها يف الن�اس ، َبْله 
كلتيه�ام، ومها: احلفظ ملا يلي�ه ، والعلم بتدبري ما يتوالَّه ؛ ليعلم امللُك أن مكانته لديه وائتامنه إياه 
ق�د صادف�ا حملَّهام وأهلهام وأنه حقيٌق هب�ام ؛ ألنه متصٌف بام يفي بواجبه�ام ، وذلك صفة احلفظ 

ق للمكانة « . ق لالئتان ، وصفة العلم املحقِّ املحقِّ
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ثم قال الطاهر بن عاشور: 

» وه�ذه اآلية أصٌل لوجوب عرض املرء نفس�ه لوالية عمٍل من أم�ور األمة إذا َعلم أنه ال 
يصل�ح ل�ه غريه ؛ ألن ذلك من النصح لألم�ة ، وخاصًة إذا مل يكن ممن يتَّه�م عىل إيثار مصلحة 

نفسه عىل مصلحة األمة « ��� .

جماالٌت وتطبيقاٌت:

م كل والية من هو أقوم بمصاحلها «: بناًء عىل هذه القاعدة » يقدَّ

م يف مج�ع الزك�وات والصدقات وس�ائر التربعات األم�نُي ، ذو املكان�ة االجتامعية  - يق�دَّ
والقبول والثقة بني الناس ، الذي حيسن إتيان األمور من أبواهبا .

ه فيمسائلها ، املدرك  م يف توزيع الزكوات وسائر التربعات العاملُ بأحكام ذلك ، املتفقِّ - يقدَّ
ها ، وحيرم عليه أن يترصف يف تفريق  ها فأمهِّ للمصالح ، العارف بالواقع ، وجيب عليه تقديم أمهِّ
األموال املجموعة ورصفها هبواه أو بادي الرأي ، دون بذل اجلهد ، واستفراغ الوسع والطاقة ، 

وبحسب املصالح اخلالصة أوالراجحة .

م يف تنمية األموال املجموعة واس�تثامرها مما جيوز اس�تثامره منها لصالح النفع العام ،  - يقدَّ
أو لصالح املصارف املحددة َمن هو أقدر عىل ذلك ، وأعرف بطرقه ومس�الكه ، ولكن ال جتوز 

املخاطرة هبا ، أو الرضا ببذل اجلهد اليسري يف ذلك ، ويأيت يف القاعدة التالية .

م يف جم�اٍل أو واليٍة ، أو  وعل�م م�ن تقرير هذه القاع�دة وجماالت تطبيقه�ا أن الكفء املقدَّ
رًا يف غري ذلك ��� . ٍف ربام كان مؤخَّ ترصُّ

* * *

��� التحرير والتنوير: ��/7-9 وآثرت إثباته عىل طوله ؛ لظهور صلته بأعباء العمل اخلريي ومصاحله .
��� انظر: الفروق: �/�58 .
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ف الولِّ منوٌط باملصلحة « ���: �- » تصُّ

�لطان � ، أو خاصًا ،  كلُّ َم�ْن َويل أم�رًا من األمور العامة ، عامًا كليًا: كالوالية العامة � السُّ
كمن هو دون ذلك من أصحاب الواليات ، عىل اختالف مراتبها ومس�ؤولياهتا ، ومنها بل ِمْن 
أمهه�ا: والي�ة العم�ل اخلريي، كلُّ ويلٍّ من أولئ�ك فإن نفاذ ترصفاته عىل م�ن دونه متوقٌِّف عىل 
فه هذا،  وج�ود املصلح�ة يف ه�ذه الترصفات ، ومرتتٌب عىل وج�ود الثمرة واملنفعة ضم�ن ترصُّ
ديني�ًة حمض�ًة كانت ه�ذه املصلحة ؛ كبناء املس�اجد وتعليم الق�رآن وعلوم الرشيع�ة ، أم دنيويًة 
كس�ائر فروض الكفايات واملصالح العامة ؛ ألن كلَّ ويلٍّ راٍع وكلُّ راٍع مس�ئوٌل عن رعيَّته ��� ، 

و » ما ِمن عبٍد يسرتعيه اهلل رعيًة فلم ُيطها بنصحه ل يد رائحة اجلنة « ��� .

ومن نصوص العلامء يف تقرير هذه القاعدة: 

- قال سلطان العلامء العزُّ بن عبد السالم:

اهب�م م�ن الترصف�ات بام هو األصل�ح للم�ويّل علي�ه ؛ درءًا للرضر  ف ال�والة ونوَّ » يت�رصَّ
والفساد، وجلبًا للنفع والرشاد ، وال يقترص أحدهم عىل الصالح مع القدرة عىل األصلح ، إال 

أن يؤدي إىل مشقٍة شديدٍة .

ه�م يف حقوق أنفس�هم ؛  �وا عليهم ، حس�ب ختريُّ  وال يتخ�ريَّ ال�والُة يف ترصفاهت�م مَل�ن ولُّ
لقول اهلل تعاىل: ﴿ َوالَ َتْقَرُبوا َماَل الَيتِيِم إاِلَّ بِالتِي ِهَي َأْحَسُن ﴾ ، فإذا كان هذا يف حقوق اليتامى 

��� هذه القاعدة متفٌق عليها بني املذاهب الفقهية ، انظر: املنثور يف القواعد: �/�09-��0 ، جمموع الفتاوى: 
��/40 ، األش�باه والنظائر للتاج الس�بكي: �/��0 ، واألشباه والنظائر البن نجيم: ��7 ، وهي من 
قواعد املجلة العدلية � ق 57 � ، انظر: رشح عل حيدر: �/�5-�5 ، ورشح القواعد الفقهية للش�يخ 

أمحد الزرقا: �09 ، وما يأيت يف تضاعيف بيان القاعدة .
��� حديث: » كلكم راٍع ، وكلكم مسؤول عن رعيته « متفٌق عليه: البخاري � �85 � ، مسلم � �8�9 � .

��� متفٌق عليه: البخاري � 7�50 � ، مسلم � ��8 � .
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فأوىل أن يثبت يف حقوق عامة املس�لمني فيام يترصف فيه األئمة من األموال العامة ؛ ألن اعتناء 
الرشع باملصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائه باملصالح اخلاصة .

وكلُّ ترصٍف جرَّ فسادًا أو دفع صالحًا فهو منهيٌّ عنه ، كإضاعة املال لغري فائدة « ��� .

- وق�ال اإلم�ام القرايف: » اعلم أنَّ كلَّ َمن ويل اخلالفة ف�ام دونا إىل الوصية ، ال حيلُّ له أن 
ف إال بجلب مصلحٍة أو درء مفسدٍة « ��� . يترصَّ

ف لغريه بواليٍة،  - وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: » سائر ما خيريَّ فيه والة األمر ، وَمن ترصَّ
ون ختيري مش�يئٍة وش�هوٍة ، بل ختيري اجتهاٍد  كناظ�ر الوق�ف وويّل اليتيم والوكيل املطلق، ال خيريَّ

ونظٍر وطلب األصلح « ��� .

- وق�ال أيض�ًا: » كلُّ مت�رصٍف بوالي�ٍة إذا قي�ل ل�ه: افع�ل م�ا تش�اء ، فإنام ه�و ملصلح�ٍة 
 

رشعية «��4. 

ومسؤولية الوالية عىل » العمل اخلريي « تأيت من عدة اعتباراٍت وجهاٍت:

- م�ن جهة مس�ؤوليته أم�ام َمن والَّه وقلَّده ه�ذه الوالية ، وجتاه َمن بذل ل�ه هذه األموال 
�ا ومصاحلها ، وجتاه  ووث�ق بأمانت�ه ورأيه ، وِمن جهة مس�ؤوليته يف إنف�اق هذه األموال يف حماهلِّ

املستحقني هلا ، فضاًل عن مسؤوليته أمام اهلل تعاىل وأحكام رشعه .

جمياالٌت وتطبيقياٌت:

- ال جيوز ملس�ؤويل هذه الوالية، والية » العمل اخلريي «، وال لغريهم تفضيل أو إيثار من 

��� قواعد األحكام: �/�58 .
��� الفروق: �9/4 .

��� جمموع الفتاوى: �60/�8 .
��4 االختيارات / له: �76 .
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ٍ ، مع عدم وجود مصلحٍة رشعيٍة حقيقيٍة يف  يوافقه�م يف مذه�ٍب أو مرشٍب أو اجتاٍه فكري معنيَّ
هم ِمن موافقتهم يف ذلك . وإذا اس�تووا يف  إعطائهم ، وحرمان املس�توجبني املس�تحقني ؛ خللوُّ

االستحقاق فإنام ُيفاضل بينهم بحسب الغناء والنفع للدين واملسلمني ، ال حسب اهلوى ���.

ف ال�ويل أو املرشف عىل أموال العمل اخلريي مقيٌَّد باملصلحة منوٌط هبا ، فإن مل تكن  فت�رصُّ
فه ومل ينُفذ . ت مصلحٌة: مل يصحَّ ترصُّ ث�مَّ

ف يف أموال العمل اخل�ريي إالَّ بام فيه مصلحٌة ديني�ٌة أو دنيويٌة - كام  - ك�ام ال جي�وز الت�رصُّ
سبق - فإنه ال جيوز وال يسوغ حبس املال بال فائدٍة وال مصلحٍة ، وتعطيل منافعه ، بل الواجب 

ق املصلحة . ف فيه بام حيقِّ الترصُّ

- وم�ن أمثل�ة ذلك يف أموال العمل اخلريي: املاُل املوقوف عىل جهٍة من اجلهات إذا كانت 
تل�ك اجله�ة قد أخ�ذْت حاجتها من امل�ال املوقوف عليها ؛ ف�إن الواجب حينئ�ٍذ رصُف ما بقي 
ا هي من جن�س املوقوف عليها إن أمك�ن ، أو يف املصالح  م�ن ه�ذا املال يف مصالح أخ�رى ؛ إمَّ

العام�ة.

قال الش�يخ تقي الدين: » ما فضل من الريع عن املصارف املرشوطة ومصارف املس�اجد ، 
في�رصف يف جنس ذلك ، مثل عامرة مس�جٍد آخر ومصاحله�ا ، وإىل جنس املصالح ، وال حيبس 
املال أبدًا لغري علٍة حمدودٍة ، ال س�يام يف مس�اجد قد ُعِلم أن ريعها يفُضل عن كفايتها دائاًم ، فإن 

حبس هذا املال من الفساد ﴿ واهللُ اَل ُيِحبُّ الَفَساَد ﴾ ��� .

* * *

��� انظر: رشح القواعد الفقهية / أمحد الزرقا: ��0 .
��� جمموع الفتاوى: ��/��0 .
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 املقصد الثالث: قواعد صناعة العمل اخلريي:

فيه القواعد الفقهية التالية:  

- » نتعاوُن فيا اتفقنا عليه ، ويعُذُر بعُضنا بعضًا فيا اختلفنا فيه « .

- » قواعد املوازنات واألولويات « .

- » قواعد وضوابط املفاضلة بني األعال اخلرية الصاحلة « .

�- » نتعاون فيا اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضًا فيا اختلفنا فيه « ���:

لة رشعًا وفقهًا،  هذه القاعدة من أهم القواعد العلمية الفكرية ، والعملية الدعوية ، املؤصَّ
املامرس�ة تطبيق�ًا وعم�اًل ب�ني العل�امء والدع�اة ، والعاملني يف حق�ول العمل اخل�ريي واخلدمة 

االجتامعية والنفع العام .

ب�ل ه�ي قاعدٌة عقليٌة فطريٌة ، تدلُّ عىل أمٍر ُمَس�لٍَّم لدى العق�الء املدركني حلقائق األمور ، 
ومئاالت الوقائع .

وهذه القاعدة هبذه الصياغة ، هي للس�يد اإلمام املصلح حممد رشيد رضا - رمحه اهلل تعاىل 
بها ب� » قاعدة املنار الذهبية « . - صاحب املنار ، ولقَّ

��� يف هذه القاعدة ، ورشحها وتأصيلها ، انظر: مقاالت السيد رشيد رضا يف جملة املنار ، املجلد � ، 4 ، 6 ، 
ثم مجعت يف كتاب ، حتت عنوان: » الوحدة اإلسالمية واألخوة الدينية « ، واألصول: السادس والثامن ، 
ضمن األصول العرشين من رسالة التعاليم ، لإلمام البنا ، ورشحها للدكتور يوسف القرضاوي ، حتت 
عنوان: كيف نتعامل مع الرتاث والتمذهب واالختالف ، وفيه كثري من النصوص والشواهد والتأصيل، 
وفتاوى معارصة له: �/��0-��9 ، ر.أ: جمموعة املؤلفات الكاملة لكتب العالمة الشيخ عبد الرمحن 
السعدي: ، الفتاوى: ص �5 ، 47-48 ، الثقافة: �/��6 ، �59 ، 4�6-4�7 ، احلديث: ��-��، 
التفس�ري: �40/8- ��4 ، واملناظ�رات الفقهية: ص 7 وجمموع فتاوى الش�يخ ابن باز: �/59-58 ، 

وغريها ، ر.أ: ما يأيت يف رشح هذه القاعدة .
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واحتفى هبذه القاعدة العاملون املصلحون ، وأجلُّ َمن احتفى هبا اإلمام الشهيد حسن البنا 
- رمحه اهلل تعاىل - .

قال العالمة الكبري الشيخ يوسف القرضاوي - حفظه اهلل تعاىل -:

ل أنه إنام استنبطها من  » مل يضع السيد رشيد هذه القاعدة من فراٍغ ، بل الذي يظهر للمتأمِّ
هداية الكتاب والس�نة وهدي الس�لف الصالح ، وإمالء الواقع وظروف�ه ورضوراته ، وحاجة 
األمة اإلس�المية إىل التالحم والتساند يف مواجهة أعدائهم الكثريين ، الذين خيتلفون فيام بينهم 
ر منه القرآن أبلغ التحذير: أن يوايل  عىل أموٍر كثريٍة ، ولكنهم يتفقون عىل املسلمني ، وهو ما حذَّ
أهل الكفر بعضهم بعضًا ، وال يوايل أهُل اإلسالم بعضهم بعضًا ، يقول تعاىل: ﴿ َوالِذيَن َكَفُروا 

َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض إاِلَّ َتْفَعُلوُه َتُكن فِْتنٌَة يِف األَْرِض َوَفَساٌد َكبٌِر ﴾ ] األنفال: �7 [ .

- فال يسع أيَّ مصلٍح إسالميٍّ ، إال أن يدعو أمة اإلسالم إىل االحتاد والتعاون ، يف مواجهة 
القوى املعادية هلم ، املتعاونة عليهم - وهي قوًى عاتيٌة جبارٌة - وأن ينسوا خالفاهتم اجلزئية من 

أجل القضايا املصريية ، واألهداف الكلية « ��� .

ومعنى هذه القاعدة اجلليلة ومقتضاها ، يف شطرها األول » نتعاون فيا اتفقنا عليه «:

أن القواس�م اجلوامع بيننا - نحن العاملني لإلس�الم - واملساحات املشرتكة املتفق عليها ، 
م�ن الواجبات والفرائض ، واألع�امل واألعباء ، واهلموم واالهتاممات تقتيض منا وحتملنا محاًل 
عىل أن نحشد هلا معًا نياتنا الصاحلة ومقاصدنا الصحيحة ، وجهودنا وأوقاتنا املمتدة ، وطاقاتنا 

وإبداعاتنا الفاعلة ، وأموالنا وإمكاناتنا ، وتضحياتنا ونفوسنا .

حت�ى نواج�ه بذل�ك ، بعد عون اهلل تعاىل لن�ا ، كّل هذه التحديات واملؤام�رات ، ونتخطَّى 
ق بذلك ما يريض اهلل تعاىل ويربئ ذمتنا من األهداف والغايات ،  بتعاونن�ا كلَّ العقب�ات ، ونحقِّ

فالتعاون عىل الربِّ والتقوى ال يثمر إال خريًا وبّرًا .

��� فتاوى معارصة للقرضاوي: �/��0-��� باختصار .
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وأما شطر القاعدة الثان » ويعذر بعضنا بعضًا فيا اختلفنا فيه «:

ف�إن س�ندها األول قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » إذا حكم احلاك�م فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا 
حكم احلاكم ثم أخطأ فله أجٌر « متفق عليه ��� ، وحديث الصالة يف بني قريظة ��� ، وغري ذلك 

من األدلة مما هو كثرٌي مشهوٌر .

وأكتف�ي يف تقري�ر أن االختالف الفقهي يف املس�ائل اخلالفية واالجتهادي�ة رضورٌة برشيٌة 
ورشعيٌة ، وأنه رمحٌة وتوسعٌة ، وأنه ثروٌة وتنميٌة ترشيعية - أكتفي يف تقرير ذلك - بقرار جملس 

املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف ذلك ��� - حيث جاء يف ما يل:

» .. هلل سبحانه يف ذلك حكمٌة بالغٌة ، ومنها: الرمحة لعباده ، وتوسيع جمال استنباط األحكام 
من النصوص ، ثم هي بعد ذلك نعمٌة وثروٌة فقهيٌة ترشيعيٌة ، جتعل األمة اإلسالمية يف سعٍة من 
أم�ر دينه�ا ورشيعتها ، فال تنحرص يف تطبيٍق رشعيٍّ واحٍد حرصًا ال مناص منه إىل غريه ، بل إذا 
ض�اق باألم�ة مذهب أحد األئمة الفقهاء يف وقٍت ما ، أو يف أم�ٍر ما ، وجدْت يف املذهب اآلخر 
س�عًة ورفقًا وُيسًا ، س�واء أكان ذلك يف ش�ؤون العبادة ، أم يف املعامالت ، وش�ؤون األرسة ، 

والقضاء واجلنايات ، عىل ضوء األدلة الرشعية . 

فهذا النوع الثاين من اختالف املذاهب ، وهو االختالف الفقهي ، ليس نقيصة ، وال تناقضًا 
يف دينن�ا ، وال يمك�ن أن ال يكون ، فال يوجد أمٌة فيها نظاٌم ترشيعيٌّ كامٌل بفقهه واجتهاده ليس 

فيها هذا االختالف الفقهي االجتهادي .

فالواق�ع أن ه�ذا االخت�الف ، ال يمك�ن أن ال يك�ون ؛ ألن النصوص األصلي�ة ، كثريًا ما 
حتتم�ل أكث�ر من معنًى واحد ، كام أن النص ال يمكن أن يس�توعب مجيع الوقائع املحتملة ، ألن 

��� البخاري: � 946 � ، ومسلم: � �770 � .
��� متفٌق عليه: البخاري � 946 � ، ومسلم � �770 � .

��� القرار: 9 ، من الدورة العارشة � �4-�8 صفر �408 ه� � .
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النصوص حمدودٌة ، والوقائع غري حمدودٍة ، كام قال مجاعة من العلامء - رمحهم اهلل تعاىل - فال بد 
من اللجوء إىل القياس ، والنظر إىل علل األحكام ، وغرض الشارع ، واملقاصد العامة للرشيعة، 
وحتكيمه�ا يف الوقائ�ع ، والنوازل املس�تجدة . ويف هذا ختتلف فهوم العل�امء ، وترجيحاهتم بني 
االحت�امالت ، فتختلف أحكامهم يف املوضوع الواحد ، وكلٌّ منهم يقصد احلق ، ويبحث عنه ، 

عة ويزول احلرج . فمن أصاب فله أجران ، ومن أخطأ فله أجٌر واحٌد ، ومن هنا تنشأ السَّ

فأي�ن النقيصة يف وجود هذا االختالف املذهب�ي ، الذي أوضحنا ما فيه من اخلري والرمحة، 
وأنه يف الواقع نعمٌة ، ورمحٌة من اهلل بعباده املؤمنني ، وهو يف الوقت ذاته ، ثروٌة ترشيعيٌة عظمى، 
ومزيٌة جديرٌة بأن تتباهى هبا األمة اإلس�المية . ولكنَّ املضلِّلني من األجانب ، الذين يس�تغلون 
ضعف الثقافة اإلسالمية لدى بعض الشباب املسلم ، وال سيام الذين يدرسون لدهيم يف اخلارج، 
رون هل�م اختالف املذهب الفقهية ه�ذا كام لو كان اختالفًا اعتقادي�ًا ، ليوحوا إليهم ظلاًم  فيص�وِّ

وزورًا بأنه يدل عىل تناقض الرشيعة ، دون أن ينتبهوا إىل الفرق بني النوعني وشتان ما بينهام .

ثاني�ًا: وأم�ا تلك الفئة األخرى ، الت�ي تدعو إىل نبذ املذاهب ، وتري�د أن حتمل الناس عىل 
خ�طٍّ اجته�اديٍّ جديٍد هل�ا ، وتطعن يف املذاهب الفقهي�ة القائمة ، ويف أئمته�ا أو بعضهم ، ففي 
وا عن  بيانن�ا اآلن�ف ع�ن املذاهب الفقهي�ة ، ومزايا وجودها وأئمته�ا ما يوجب عليه�م أن يكفُّ
قون  ون صفوفهم ، ويفرِّ هذا األس�لوب البغيض الذي ينتهجونه ، ويضلِّلون به الناس ، ويش�قُّ
كلمته�م يف وقٍت نحن أحوُج ما نكون إىل مجع الكلمة يف مواجهة التحديات اخلطرية من أعداء 

قة التي ال حاجة إليها « . اإلسالم ، بدالً من هذه الدعوة املفرِّ

ومن شواهد هذه القاعدة - يف شطرها الثاين - وهي كثريٌة جدًا:

- ق�ال اإلم�ام الن�ووي ريض اهلل عن�ه: » .. العل�امء إنام ينك�رون ما أمجع علي�ه األئمة ، أما 
املختل�ف في�ه فال إنكار في�ه ؛ ألن عىل أحد املذهبني: كلُّ جمتهٍد مصي�ٌب ، وهذا هو املختار عند 
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كث�ري من املحققني أو أكثره�م ، وعىل املذهب اآلخر: املصيُب واحٌد ، واملخطئ غري متعنيِّ لنا ، 
واإلثم مرفوٌع عنه « ���.

- وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية - رمحه اهلل تعاىل -:

» مس�ائل االجته�اد من عمل فيها بقول بعض العلامء مل ينك�ر عليه ، ومل هيجر ، ومن عمل 
بأحد القولني مل ينكر عليه ؛ فإذا كان اإلنس�ان يظهر له رجحان أحد القولني عمل به ، وإال قلَّد 

بعض العلامء الذين يعتمد عليهم يف بيان أرجح القولني « ���.

- وقال أيضًا: » هذه املسائل االجتهادية ال تنكر باليد ، وليس ألحٍد أن يلزم الناس باتباعه 
فيها ، ولكن يتكلم فيها باحلجج العلمية ، فمن تبني له صحة أحد القولني تبعه ، ومن قلَّد القول 

اآلخر فال إنكار عليه « ��� . 

وق�د ص�اغ ذلك احلافظ الس�يوطي - رمحه اهلل تعاىل - قاعدًة مش�هورًة ، فق�ال: » ال ينكر 
املختلف فيه وإنا ينكر املجمع عليه « ��4 .

فه�ذا وأمثال�ه وأضعافه م�ن النصوص والش�واهد ي�ؤدي إىل تقرير هذه القاع�دة الذهبية 
وصحتها ، » نتعاون فيام اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضًا فيام اختلفنا فيه « .

وآخر ذلك ، ما قاله األستاذ الداعية عبد احلليم أبو شقة - رمحه اهلل تعاىل -:

» إن التع�اون باملي�زان الصحيح يقت�يض بأنه ليس يف العمل اجلامعي: أن�ا وأنتم ، بل نحن، 
م هلل ، والعم�ل حيتاجن�ا مجيع�ًا ، ونحن مجيع�ًا نحتاج رض�ا اهلل وث�واب اهلل ، ونخاف   كلُّن�ا نق�دِّ

نا يف واجبنا ، املهم: حراٌم أن يزهد طرٌف يف اآلخر ، وحيدث التقاطع والتباعد  عقاب اهلل إن قرصَّ
مع إمكانية التقارب والتعاون « ��5 .

��� رشح صحيح مسلم: �/�� .
��� جمموع الفتاوى: �57/�0 .

��� جمموع الفتاوى: 80-79/�0 .
��4 األشباه والنظائر: �/�44-�45 � ق: �5 � .

��5 انظر: كيف نتعامل مع الرتاث والتمذهب واالختالف: ��0 .
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مقومات التعاون ومقتضيات اإلعذار:

أوالً: أن يعتق�د اجلمي�ع أن العمل يف ميادي�ن الدعوة والعلم والعم�ل اخلريي واإلصالح 
ها ، فقد قىض فرض  والنفع العاّم - كّل ذلك مطلوٌب ومفرتٌض ، ومن سدَّ ثغرًة فيه ، وقام بحقِّ

الكفاية عن جمموع األمة ، وأسقط احلرج واإلثم عنها .

ي بعضهم بعضًا،  ثانيًا: أن يكون بني اجلميع قدٌر مناسٌب من التفاهم والتنسيق ، بحيث يقوِّ
ر أحدهم أن يبني نفسه عىل أنقاض  وخيدم بعضهم بعضًا ، ال أن يكيد بعضهم لبعٍض ، أو يتصوَّ

أخيه .

قوا بينهم،  نوا أعداء األمة والدين أن ُيوِضعوا خالهلم ويبغونم الفتنة ، ويفرِّ ثالثًا: أال يمكِّ
فاملؤمن كالبنيان يشدُّ بعضهم بعضًا ، وما يصيب أحدهم يؤمل مجيعهم .

رابعيًا: أن يقف�وا يف القضاي�ا املصريية صفًا واح�دًا ، ويظهر منهم موق�ٌف واحٌد ، دالٌّ عىل 
اجتامعهم ووحدة قلوهبم وآراءهم .

خامسًا: يمكن أن يدور بني اجلميع حوار علميٌّ راٍق ، أساسه وبناؤه عىل إرادة اخلري والعلم 
واإلخالص واحرتام اآلخر وتقديره ، واجلدال بالتي هي أحسن ، وبناًء عليه ، رأى بعضهم أن 

تكون القاعدة يف شطرها الثاين: ونتحاور فيام اختلفنا فيه ��� .

نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلْخَوانِنَا الِذيَن َسَبُقوَنا بِاإِليَاِن  سادسًا: أن يكون حال اجلميع جتاه اجلميع: ﴿ َربَّ
نَا إِنََّك َرُؤوٌف َرِحيٌم ﴾ ] احلرش: �0 [ . َعْل يِف ُقُلوبِنَا ِغالًّ لِلِذيَن آَمنُوا َربَّ َوالَ َتْ

��� انظر: جمموع الفتاوى الش�يخ ابن باز: �/58-59 ، وكيف نتعامل مع الرتاث والتمذهب واالختالف: 
. �0�-�96
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جماالت وتطبيقات ���:

ل العامل ، وذريعًة لش�نِّ  أوالً: بع�د أحداث �� س�بتمرب ��00م التي كان�ت مفتاحًا لتحوُّ
ح�رٍب ال ه�وادة فيها ، عىل كثري من مظاهر احلياة اإلس�المية ، كاألنش�طة اخلريي�ة والدعوية ، 
أصبح التنسيق بني هيئات ومنظامت العمل اخلريي وتعاون القائمني عليها أمرًا رضوريًا ُملّحًا، 

ملواجهة كلِّ هذه التحديات .

وإذا كان لكلِّ جهٍة من جهات العمل اخلريي احلقُّ يف اختيار أو تقديم األنش�طة التي ترى 
أمهيتها أو أولويتها ، فإن الواجب حيتِّم عليهم مجيعًا التنسيق والتعاون بينهم ، فمن شأن التنسيق 
أن يقلِّ�ل األخط�اَء ، وأن يضاع�ف اجله�ود ، وأن يواجه األخطاء املحدق�ة بالعمل ، وأن جيمع 
ش�مل اجلمعيات واجلهات اخلريي�ة وقادهتا والعاملني فيها ، وأن يف�رض عىل اآلخرين احرتام 

العمل اخلريي الذي يمثلونه ، واحلذر من اإلساءة إليه .

ثانييًا: ينبغي عىل جه�ات وهيئات ومنظامت العمل اخلريي ، حتقيقًا ملب�دأ التعاون عىل الربِّ 
والتقوى ، يف املتفق عليه: 

- التواصل مع مؤسسات املجتمع بكلِّ قطاعاهتا ؛ خلدمة أهداف العمل اخلريي .

- تكوين جلان تنسيق دائمة بني مؤسسات العمل اخلريي ، عىل املستوى املحل واإلقليمي 
والدويل .

- تفعيل دور املراكز اإلسالمية يف اخلارج ، وبخاصٍة يف الدول الغربية .

��� أفدُت يف مجلة هذه املجاالت والتطبيقات ، من بحث: » التنسيق اخلريي يف منطقة اخلليج « للدكتور صالح 
الوهيب�ي ، األم�ني الع�ام للندوة العاملية للش�باب اإلس�المي ، ضمن أوراق عمل االجت�امع األول هليئة 
التنس�يق العليا للمنظامت اإلس�المية � 6 ربيع األول �4�7ه� � من منشورات رابطة العامل اإلسالمي ، 
وبعضه: من توصيات املؤمتر اخلليجي األول للجمعيات واملؤسسات اخلريية اخلليجية- الكويت �0-

��/�4�5/�0ه� ، وبعُضه من رأي الباحث وَصوغه .
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- الدف�اع ع�ن املؤسس�ات واجلمعي�ات اخلريية ، وإيض�اح كل ما يثار حول أنش�طتها من 
مغالطات وشبهات .

- مناشدة احلكومات اإلسالمية الدفاع الرسمي لرد احلملة العدوانية الظاملة عىل مؤسسات 
العمل اخلريي ، من لدن بعض الدوائر الغربية .

- إقامة عالقات حسنة ، وعمل لقاءات وزيارات شخصية ، مع الفئات املستهدفة إلصالح 
الصورة وإيضاح احلقائق .

- نح�ن حمتاج�ون إىل كلِّ الطاق�ات ، وكلِّ القدرات ، وكلِّ اإلمكان�ات وإىل مجيع رشائح 
املجتمع » ولو بشقِّ مترة « ���، » ولو أن ُتفرغ من دلوك يف دلو أخيك « ��� .

- العمل عىل تعميم التجارب الناجحة يف امليدان اخلريي عىل اجلهات واملؤسسات اخلريية 
والقادة واألفراد املعنيني .

- تنمية معنى البذل والتطوع والتعاون يف نفوس الصغار ، وتدريبهم عىل فعل اخلري وإِلف 
العمل اجلامعي .

* * *

��� متفق عليه: البخاري � �656 � ، ومسلم � �0�6 � .
��� أخرجه أمحد: � �68/5 � ، والرتمذي � �956 � ، وأبو داود � 4084 � ، وإسناده حسن .
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قواعد املوازنات واألولويات ���:

7- ترك الرتتيب بني اخلريات من مجلة الرشور .

8- يل�زم حتصيل أع�ىل املصلحتني ، ولو بتفويت أدنامها ، ودفع أعىل املفس�دتني وإن وقع 
أدنامها .

9- اتباع خري اخلريين مطلوٌب ، واجتناب رشِّ الرشين مرغوٌب .

م عىل جلب املصالح . �0- درء املفاسد مقدَّ

هام . ��- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهام رضرًا بارتكاب أخفِّ

��- الرضر األشدُّ يزال بالرضر األخفِّ .

ين . ��- خُيتار أهون الرشَّ

معنى القواعد:

م�ن خصائ�ص العق�الء املوازنة ب�ني املصال�ح واملفاس�د ، والرتجي�ح بني رت�ب املصالح 
ودرجات املفاسد .

وهذه القواعد الرشعية العقلية ، ونظائرها - كثرٌي - تدلُّ داللًة بيِّنًة عىل تأصيل ما عرف ب�: 
» فقه املوازنات « و » فقه األولويات « .

��� يف قواع�د املوازن�ات واألولويات - انظر: إحياء علوم الدي�ن: �/�40-404 ، قواعد األحكام ، وبناء 
الكتاب كلِّه عىل املوازنة بني املصالح واملفاسد ، وانظر منه: �/85-��7 ، جمموع الفتاوى: 48/�0-
 ،74/�� ، �8� ، �60-�56 ، ��4 ، �9� ،��6/�0 ، �80/�9 ، �84/�8 ، �8�/�� ، 6�
ري: �/456،  ��/��8 وغريها ، إعالم املوقعني: �/��9 ، املنثور: �/�84 ، �/�95 ، قواعد املقَّ
608 ، إيض�اح املس�الك / الونرشي�يس: ��4 ، �70 . ر.أ: قواع�د املجلة العدلي�ة: رقم � �9-�5 � ، 
وما كتب عليها ، وكتابا الدكتور يوسف القرضاوي: أولويات احلركة اإلسالمية ، ويف فقه األولويات ، 

وكتاب: فقه األولويات: دراسة يف الضوابط / لألستاذ حممد الوكيل ، وغري ذلك .
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وهو فقٌه تش�تدُّ حاجُة الناس إليه يف حياهتم ومعايش�هم بكلِّ أبعادها ، وال س�يام يف عرصنا 
هذا الذي ختتلط فيه األمور بعضها ببعض ، وتتشابك املصالح واملفاسد ، واخلريات والرشور ، 
واملنافع واألرضار ، بحيث قد يصعب أن جتد خريًا حمضًا ، أو مصلحًة خالصًة ، أو منفعًة تامًة، 

ره ، وقد ينافيه . دون أن خيتلط بعض ذلك بام يقابله ويكدِّ

رة: ويراد بفقه املوازنات واألولويات - عند العلامء - من خالل القواعد املصدَّ

�- املوازن�ة ب�ني املصالح واملفاس�د إذا تعارضت�ا ، فإذا اجتمع يف أمٍر م�ن األمور مصلحٌة 
ومفسدٌة ، فال بدَّ من املوازنة بينهام ، والعربة لألغلب واألكثر ؛ فإذا كانت املفسدة أغلب وأكثر 
ٌم عىل  ع�ىل األم�ر من املنفع�ة أو املصلحة التي فيه - وج�ب دفعه ومنعه ؛ ألن درء املفس�دة مقدَّ

جلب املصلحة ، ويف مثل ذلك جاءت اآلية الكريمة:

﴿ َيْسَئُلوَنَك َعِن الَخْمِر َوامَلْيِسِ ُقْل فِيِهَا إِْثٌم َكبٌِر َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمُهَا َأْكَبُ ِمن َنْفِعِهَا ﴾ 
] البقرة: ��9 [ .

والعكس أيضًا: إذا كانت املنفعة هي األكرب واألغلب جياز األمر ويطلب ، وهتدر املفس�دة 
القليلة املوجودة به .

ٌم عىل جلب  وه�ا هن�ا - قواعد أخرى مهمٌة مكملٌة لَفهم وتطبيق قاعدة: درء املفاس�د مقدَّ
املصالح ، وهي:

- املفسدة الصغرية حتتمل من أجل املصلحة الكبرية .

- املفسدة العارضة حتتمل من أجل املصلحة الدائمة .

ٍة . - ال ترتك مصلحٌة حمققٌة من أجل مفسدٍة متومهَّ
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ومن شواهد ذلك وأدلته:

قوله تعاىل: ﴿ َوالَ َتُسيبُّوا الِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللِ َفَيُسيبُّوا اهللَ َعْدوًا بَِغْرِ ِعْلٍم ﴾ ] األنعام: 
. ] �08

فنهى سبحانه عن سب آهلة املرشكني ، وهو قربٌة وداللٌة عىل غرية املؤمن عىل محى التوحيد؛ 
س . ملا أنه يؤدي إىل مفسدة: عدوان املرشكني عىل سبِّ اهلل تعاىل وتقدَّ

م املصالح احلقيقية واألساسية واملستقبلية  - يف صلح احلديبية: رأينا النبي ملسو هيلع هللا ىلص يغلِّب ويقدِّ
عىل بعض االعتبارات الرشعية واملفاسد اآلنية العارضة ، فَقبِل من الرشوط ما ظاهره اإلجحاف 
باملسلمني، أو ما يمكن أن يوصف بأنه رضًا بالدون ، وقبل أن حتذف البسملة املعهودة ، وكتب 
دًا ، وقد  بدهلا باس�مك اللهم ، وأن يمحى وصفه ملسو هيلع هللا ىلص بالرس�الة ، ويكتفي باس�مه الرشيف جمرَّ

ى القرآن الكريم ذلك: » فتحًاَ مبينًا « ��� . سمَّ

ِفينَُة َفَكاَنْت لَِمَساكِيَن  ا السَّ - قوُله تعاىل - عىل لسان اخلرض يف تعليل خرق السفينة -: ﴿ َأمَّ
َيْعَمُليوَن يِف الَبْحيِر َفيَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَهيا َوَكاَن َوَراَءُهْم َملٌِك َيْأُخُذ ُكلَّ َسيِفينَيٍة َغْصبًا ﴾ ] الكهف: 
�7 [، فبق�اء الس�فينة مع خرقها وتعييبها ، أوىل م�ن ذهاهبا كلِّها غصبًا ، وحفظ البعض أوىل من 

تضييع الكل ، وما ال يدرك ال يرتك .

�- املوازنة والرتجيح بني رتب املصالح يف نفسها حال تعارضها ، ومن ذلك:

- أن املصال�ح الت�ي جاء الرشع بتحقيقها وتكميلها ليس�ت يف رتبٍة واحدة ، بل هي ثالث 
مراتب أساسية:

أ- الرضوريات ، وهي: ما ال حياة بدونه ، وهي الكليات اخلمس .

ب- واحلاجيات ، وهي: ما يمكن العيش بغريه ، ولكن مع مشقٍةِ وحرج .

��� انظر: صحيح البخاري � �0�0 � .
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لها . ج- والتحسينات ، وهي: ما يزيِّن احلياة وجيمِّ

فتطبي�ق فقه املوازنات يقتيض منا: تقديم الرضوريات عىل احلاجيات ، ومن باب أوىل عىل 
التحسينات ، وتقديم احلاجيات عىل التحسينات والتكمليات .

ويف املوازنة بني رتب املصالح ، تأتينا املبادئ التالية:

- تقدم املصلحة املتيقنة عىل املصلحة املظنونة أو املتومهة .

- تقدم املصلحة الكبرية عىل املصلحة املحدودة .

ي نفعها عىل املصلحة القارصة . - تقدم املصلحة املتعدِّ

- تقدم مصلحة اجلامعة والكثرة عىل مصلحة الفرد والقلَّة .

- تقدم املصلحة الدائمة عىل املصلحة العارضة أو املنقطعة .

- تقدم املصلحة األساسية واجلوهرية عىل املصلحة الشكلية أو اهلامشية .

- تقدم املصلحة املستقبلية عىل املصلحة اآلنية املوقتة ، وهكذا .

�- املوازنة بني درجات املفاسد يف نفسها حال تعارضها ، ومن ذلك:

أن املفاسد واملضار يف نفسها ليست ذات أثٍر واحٍد ، فهي متفاوتٌة ، كام تتفاوت املصالح .

- فاملفسدة التي تعطل مصلحًة رضوريًة ، غري التي تعطل أمرًا حاجيًا ، غري التي تلغي أمرًا 
حتسينيًا .

- واملفسدة التي تعطِّل املال غري التي ترضُّ بالنفس ، ومها غري التي ترضُّ بالدين .

- وتقبل املفسدة - وإن كربت - إذا كانت إزالتها تؤدي إىل ما هو أكرب منها .
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روا ، هذه القواعد  فاملفاس�د واملضارُّ متفاوتٌة يف قدرها ويف آثارها ، ولذا صاغ الفقهاء وقرَّ
والضوابط الضابطة:

هام . - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهام رضرًا بارتكاب أخفِّ

- الرضر األشدُّ يزال بالرضر األخف .

- خُيتار أهون الرشين .

لوا ذلك أيضًا بأن: وكمَّ

 - الرضر ال يزال برضر مثله ، أو أكرب منه .

- حيتمل الرضر األدنى واليسري لدفع الرضر األعىل والكبري .

- حيتمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام ، والرضر يدفع بقدر اإلمكان .

وأكتف�ي يف تقري�ر ه�ذه القواعد بالنق�ل عن اإلمامني الكبريي�ن الغزايل واب�ن تيمية ، ففي 
كالميهام من اهلداية والنور والنفع والغناء ما يشفي ويكفي:

- قال اإلمام حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل - رمحه اهلل تعاىل -:

» ت�رك الرتتي�ب ب�ني اخلريات من مجلة ال�رشور ، فقد يتعني يف اإلنس�ان فرضان: أحدمها: 
يف�وت ، واآلخ�ر ال يف�وت ، أو فضالن أحدمها يضيق وقته ، واآلخر يتس�ع وقته ، فإن مل حَيفظ 

العبُد الرتتيب فيه كان مغرورًا .

ونظائر ذلك أكثر من أن حتىص ، فإن املعصية ظاهرٌة والطاعة ظاهرٌة ، وإنام الغامض تقديم 
بعض الطاعات عىل بعض ك�:

- تقديم الفرائض كلها عىل النوافل .

- وتقديم فروض األعيان عىل فروض الكفاية .
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- وتقديم فرض كفايٍة ال قائم به عىل ما قام به غريه .

- وتقديم األهم من فروض األعيان عىل ما دونه .

- وتقديم ما يفوت عىل ما ال يفوت .

وبعد أن ذكر مجلة ممتدة من األمثلة عىل ما سبق ، قال:

وأمثل�ة تقاب�ل املح�ذورات والطاعات ال تنح�رص ، وَمْن ترك الرتتي�ب يف مجيع ذلك فهو 
مغ�روٌر ، وه�ذا غروٌر يف غاي�ة الغموض ؛ ألن املغرور فيه يف طاع�ٍة ، إال أنه ال يفطن لصريورة 

الطاعة معصيًة ، حيث ترك هبا طاعًة واجبًة هي أهمُّ منها « ��� .

- وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية - رمحه اهلل تعاىل: 

» العمل الواحد يكون فعله مستحبًا تارًة ، وتركه تارًة ، باعتبار ما يرتجح من مصلحة فعله 
وتركه ، بحس�ب األدلة الرشعية ، واملس�لم قد يرتك املس�تحب إذا كان يف فعله فساٌد راجٌح عىل 

مصلحته .

فهذه األمور ، وإن كان أحدها أرجح من اآلخر ، فمن فعل املرجوح فقد فعل جائزًا ، وقد 
يك�ون فعل املرج�وح أرجح للمصلحة الراجحة ، كام يكون ترك الراجح أرجح أحيانًا ملصلحٍة 

راجحٍة .

وه�ذا واق�ٌع يف عامة األعامل ، فإن العمل الذي هو يف جنس�ه أفضل ، قد يكون يف مواطن 
غرُيه أفضُل منه .

وق�د يك�ون العمل املفض�ول أفضل بحس�ب حال الش�خص املع�نيَّ ؛ لكونه عاج�زًا عن 
األفضل، أو لكون حمبته ورغبته واهتاممه وانتفاعه باملفضول أكثر ، كام أن املريض ينتفع بالدواء 

الذي يشتهيه ما ال ينتفع بام ال يشتهيه ، وإن كان جنس ذلك أفضل .

��� اإلحياء: �/�40-404 ، وانظر فاحتة ذلك من كتاب: ذم الغرور من ربع املهلكات .
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وهذا الباب » باب تفضيل بعض األعامل عىل بعض « إن مل يعرف فيه التفصيل ، وأن ذلك 
ق�د يتن�وع بتنوع األحوال يف كثرٍي من األعامل ، وإال وقع فيها اضطراٌب كثرٌي ، فإن يف الناس َمن 
إذا اعتقد استحباب فعٍل ورجحانه حيافظ عليه ما ال حيافظ عىل الواجبات ، حتى خيرج به األمر 
إىل اهل�وى والتعص�ب واحلمية اجلاهلية ، ك�ام جتده فيمن خيتار بعض هذه األمور فرياها ش�عارًا 

ملذهبه .

ومنه�م َمن إذا رأى ترك ذلك ه�و األفضل ، حيافظ أيضًا عىل هذا الرتك أعظم من حمافظته 
عىل ترك املحرمات ، ، حتى خيرج به األمر إىل اتباع اهلوى واحلمية اجلاهلية ، كام جتده فيمن يرى 

الرتك شعارًا ملذهبه ، وأمثال ذلك ، وهذا كلُّه خطٌأ .

عه اهلل ورسوله ، ويؤلِّف ما ألَّف اهلل  ع ما وسَّ والواجب أن يعطى كلُّ ذي حٍق حقه ، ويوسِّ
بينه ورس�وُله ، ويراعي يف ذلك ما حيبه اهلل ورس�وله من املصالح الرشعية ، واملقاصد الرشعية ، 
ويعلم أن خري الكالم كالم اهلل ، وخري اهلدى هدُي حممد ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن اهلل بعثه رمحة للعاملني ، بعثه 
بس�عادة الدنيا واآلخرة ، يف كل أمر من األمور ، وأن يكون مع اإلنس�ان من التفصيل ما حيفظ 
به هذا اإلمجال ، وإال فكثري من الناس يعتقد هذا جمماًل ، ويدعه عند التفصيل: إما جهاًل ، وإما 
ظلاًم ، وإما اتباعًا للهوى ، فنسأل اهلل أن هيدينا الرصاط املستقيم ، رصاط الذين أنعم اهلل عليهم 

من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا « ��� .

ويقول أيضًا شيخ اإلسالم ابن تيمية من فصٍل يف تعارض احلسنات والسيئات:

» إذا ثبت أن احلس�نات هلا منافع وإن كانت واجبًة: كان يف تركها مضارٌّ ، والس�يئات فيها 
مضارٌّ ، ويف املكروه بعُض حس�ناٍت ، فالتعارض إما بني حس�نتني ال يمكن اجلمع بينهام ، فتقدم 
أحس�نهام بتفوي�ت املرج�وح ، وإما بني س�يئتني ال يمكن اخلل�و منهام: فيدفع أس�وأمها باحتامل 
أدنامها ، وإما بني حس�نٍة وس�يئٍة ال يمكن التفريق بينهام: بل فعل احلسنة مستلزٌم لوقوع السيئة ، 

ح األرجح من منفعة احلسنة ومرضة السيئة . وترك السيئة مستلزٌم لرتك احلسنة ، فريجَّ

��� جمموع الفتاوى: �99-�95/�4 .
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ُل بام  فتبني أن الس�يئة حتتمل يف موضعني: دْفُع ما هو أس�وُأ منها ، إذا مل تدفع إال هبا ، وحتصَّ
تًة ملا هو أحسن  ل إال هبا . واحلسنة ترتك يف موضعني: إذا كانت مفوِّ هو أنفع ِمن تركها إذا مل حتصَّ

هتا عىل منفعة احلسنة ، هذا فيام يتعلق باملوازنات الدينية . منها ، أو مستلزمًة لسيئٍة تزيد مرضَّ

ف�إن جنس�ه مما ال يمكن اخت�الف الرشائع في�ه وإن اختلفت يف أعيانه ، ب�ل ذلك ثابٌت يف 
العقل ، كام يقال: ليس العاقل الذي يعلم اخلري من الرش ، وإنام العاقل الذي يعلم خري اخلريين 

ورش الرشين .

ن ، لكن  ط فيه من احلقوق مع التمكُّ ثم السلطان قد يؤاخذ عىل ما يفعله من العدوان ويفرِّ
أق�ول هن�ا: إذا كان املتويل للس�لطان العام أو بعض فروع�ه كاإلمارة والوالي�ة والقضاء ونحو 
د من ذل�ك ما يفعله غريه  ذل�ك، إذا كان ال يمكن�ه أداء واجبات�ه وت�رك حمرماته ، ولكن ال يتعمَّ
قص�دًا وق�درة: جازت له الوالية ، ورب�ام وجبت ! وذلك ألن الوالي�ة إذا كانت من الواجبات 
التي جيب حتصيل مصاحلها ، من جهاد العدو ، وقس�م الفيء ، وإقامة احلدود ، وأمن الس�بيل، 
كان فعله�ا واجب�ًا ، ف�إذا كان مس�تلزمًا لتولية بعض َمن ال يس�تحق ، وأخذ بع�ض ما ال حيل ، 
وإعط�اء بع�ض َمن ال ينبغ�ي ، وال يمكنه ترك ذل�ك ، صار هذا من باب م�ا ال يتم الواجب أو 
املس�تحب إال به ، فيكون واجبًا أو مس�تحبًا إذا كانت مفس�دته دون مصلحة ذلك الواجب أو 
املس�تحب ، بل لو كانت الوالية غري واجبة وهي مش�تملٌة عىل ظلٍم ، وَمن توالها أقام الظلم ، 
حت�ى توالها ش�خٌص قصده بذلك ختفيف الظلم فيها ، ودفع أكث�ره باحتامل أيسه ، كان ذلك 

حسنًا مع هذه النية ، وكان فعله ملا يفعله من السيئة بنيَّة دفع ما هو أشد منها جيدًا .

وه�ذا باب خيتل�ف باختالف الني�ات واملقاصد ، فَمن طل�ب منه ظاملٌ ق�ادٌر وألزمه ماالً ، 
�ط رج�ٌل بينهام ليدفع عن املظلوم كثرة الظلم ، وأخ�ذ منه وأعطى الظامل مع اختياره أن ال  فتوسَّ

يظلم ، ودفعه ذلك لو أمكن ، كان حمسنًا ، ولو توسط إعانًة للظامل كان مسيئًا .

وإنام الغالب يف هذه األش�ياء فس�اد النية والعمل ، أما النية فبقصده الس�لطان واملال ، وأما 
العمل فبفعل املحرمات وبرتك الواجبات ، ال ألجل التعارض وال لقصد األنفع واألصلح .
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ثم الوالية وإن كانت جائزة أو مس�تحبًة أو واجبًة ، فقد يكون يف حق الرجل املعنيَّ غرُيها 
م حينئذ خرُي اخلريين وجوبًا تارًة ، واستحبابًا أخرى . أوجب ، أو أحّب ، فيقدَّ

وم�ن ه�ذا الباب توىلَّ يوس�ف الصديق عىل خزائ�ن األرض ، مللك مرص ، بل مس�ألته أن 
جيعله عىل خزائن األرض ، وكان هو وقومه كفارًا .

ومعل�وٌم أن�ه م�ع كفرهم ال بد أن يك�ون هلم عادٌة وس�نٌة من قبض األم�وال ورصفها عىل 
حاش�ية امللك وأهل بيته وجنده ورعيته ، وال تكون تلك جاريًة عىل س�نة األنبياء وعدهلم ، ومل 
يك�ن يوس�ف يمكنه أن يفعل كلَّ م�ا يريد وهو ما يراه من دين اهلل ، فإن القوم مل يس�تجيبوا له ، 
لك�ن َفَع�ل املمكن من العدل واإلحس�ان ونال بالس�لطان من إكرام املؤمنني م�ن أهل بيته ما مل 
ُقوا اهللَ َما اْسيَتَطْعُتْم ﴾   يك�ن يمك�ن أن ينال�ه بدون ذلك ، وهذا كله داخ�ل يف قوله تعاىل: ﴿ َفاتَّ

] التغابن: �6 [ .

م أوكَدمها ، مل يكن اآلخر يف هذه احلال واجبًا ، ومل  فإذا ازدحم واجبان ال يمكن مجعهام فقدَّ
يكن تاركه ألجل فعل األوكد تارَك واجٍب يف احلقيقة .

مان ال يمكن ترك أعظمهام إال بفعل أدنامها مل يكن ُفعل األدنى يف هذه  كذلك إذا اجتمع حمرَّ
ٍم باعتبار اإلطالق مل  ي هذا فعل حمرَّ ي ذلك ترَك واجٍب ، وُسمِّ احلال حمرمًا يف احلقيقة ، وإن ُسمِّ
م للمصلحة الراجحة ، أو للرضورة،  يرضَّ ، ويقال يف ِمثل هذا: َتْرُك الواجب لعذٍر وفْعُل املحرَّ

أو لدفع ما هو أحرم .

وهذا باب التعارض باٌب واس�ٌع جدًا ، ال س�يام يف األزمنة واألمكنة التي نقصت فيها آثار 
النبوة وخالفة النبوة ، فإن هذه املس�ائل تكثر فيها ، وكلام ازداد النقص ازدادت هذه املس�ائل . 
ووجود ذلك من أس�باب الفتنة بني األمة ، فإنه إذا اختلطت احلس�نات بالس�يئات وقع االشتباه 
ن سيئاٍت عظيمًة ،  والتالزم ، فأقوام قد ينظرون إىل احلسنات فريجحون هذا اجلانب وإن تضمَّ
طون  وأقوام قد ينظرون إىل السيئات فريجحون اجلانب اآلخر وإن ترَك حسناٍت عظيمًة ، واملتوسِّ

الذين ينظرون األمرين .



��د. عادل بن عبد القادر بن حممد ولي قوته

مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث � دبي �

فينبغي للعامل أن يتدبر أنواع هذه املسائل « ��� .

خامتييية: 

ره: م ، ُيعلم أن من خواصِّ العقالء ومما جاء به الرشع وقرَّ ومن مجيع ما تقدَّ

�- املوازن�ة بني املصالح بعضها وبعضها اآلخر ، وبني املفاس�د كذلك مع املصالح ، ومع 
بعضه�ا بعض�ًا ، من حيث َحْج�م ومقداُر كلِّ مصلح�ٍة وكل مفس�دٍة ، وعمقهاوتأثريها ، ومن 
ا ينبغي  ها والش�كُّ يف وجودها ، أهيُّ قها وتيقنُها ، أو تومهُّ حيث بقاؤها ودوامها ، ومن حيث حتقُّ

ر . م ويعترب ، وأهيا جيب أن ُيلغى وُيسَقط ، أو يؤخَّ أن يقدَّ

�- أن تقرير هذه املبادئ والقواعد ، والتس�ليم بصحتها وعقالنيتها - س�هٌل يس�رٌي ، لكنَّ 
ممارس�تها عمليًا ، وتنزيل كلِّ قاعدٍة منها منزلتها ، وإدراك رتبة ودرجة كلِّ مصلحٍة ومفس�دٍة ، 
دون ه�وًى وال َج�ْوٍر ، وتطبيق ذلك يف ترصفات املكلَّف يف آف�اق احلياة - ومنها: أعباء العمل 

ه اهلل له ، واهلل املستعان . اخلريي - ليس باألمر اليسري إال عىل من يسَّ

* * *

��� جمم�وع الفت�اوى: 48/�0-�6 باختصار ، وأثبت منه - عىل طوله - ما بدا يل حاجة البحث وموضوعه 
إليه .
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قواعد وضوابط املفاضلة بني األعال اخلرية الصاحلة:

�4-  هل األجر عىل مقدار املنفعة ، أم عىل قدر املشقة .

�5-  ما كان أكثر نفعًا كان أعظم أجرًا ، أم ما كان أكثر فعاًل كان أكثر فضاًل .

ُقوا  ا الِذيَن آَمنُوا اتَّ َ عمل الصاحلات وس�يلة املؤمن إىل رضا ربِّه ومواله ، ق�ال تعاىل: ﴿ َيَأيُّ
ُكْم ُتْفلُِحوَن ﴾ ] املائدة:�5 [ أي: » اطلبوا القربة  اهللَ َوابَتُغوا إَِلْيِه الَوِسييَلَة َوَجاِهُدوا يِف َسيبِيلِِه َلَعلَّ

إليه بالعمل بام يرضيه « ��� .

وهو صنو اإليامن وقرينه يف مواضع متعددٍة وآياٍت كثريٍة متكاثرٍة من القرآن الكريم ، لكن 
م�ا أفض�ُل األعامل الصاحلة ؟ وما معيار التقديم لبعضها - عند التزاحم - عىل س�ائرها ؟ وهل 

العربة يف العمل الصالح بكثرة العمل وِعَظم املشقة ، أم بمقدار األثر وامتداد النفع ؟ .

وه�ذا مبح�ٌث جليٌل رشيٌف ، عميٌق دقي�ٌق ، بعيد الَغور ، كثري الفائ�دة ، مجيل العائدة ، له 
�ر بحثه من خالل هذه  جت�اذٌب ب�ني النصوص واملقاص�د والقواعد ��� ، وأقترص منه عىل ما تيسَّ

القواعد فحسب ؛ ملكان هذا البحث وَغَرضه .

��� تفسري الطربي ، من كتابه: جامع البيان: �/88 .
��� انظ�ر - يف تفصيل�ه بقواعده ومقاص�ده وأدلته -: قواعد األح�كام: �/�9 ، �4 - 56 ، �65 -��9 ، 
ري: �/4�0 -��4 ،  �/�94 -�95 ، الفروق: �/��� - ��� � ف: 85 ، 86 ، 87 � ، قواعد املقَّ
املوافقات: �/��9 -��� � ط: دراز � ، جمموع الفتاوى: ��/��� ، �8�/�5 ، �7/�6 ، مدارج 
الس�الكني: �/85 - 90 ، األش�باه والنظائر للس�يوطي: �/��0-��8 � ق: �9 ، �0 ، �� ، �� �، 

فيض القدير: 9�/4 .

ر.أ: رس�الة: فلتتذك�ر يف عرصن�ا ثالثًا / أ. س�عيد ح�وى ، القواع�د والضوابط عند اب�ن تيمية يف كتايب 
الطهارة والصالة / د. نارص امليامن: ��4 ، فقه األولويات: دراسة يف الضوابط / أ. حممد الوكيل: �97 
- �80 ، قاعدة املش�قة جتلب التيس�ري / الباحس�ني: �57 - ��7 . وعن جمموع هذه املصادر أفدُت يف 

ذكر املعايري والقواعد والضوابط اآلتية ، وبعُضها من صوغ الباحث ورأيه .
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وم�ن كالم أه�ل العل�م يف تقرير ذلك ، أكتفي بكالم س�لطان العلامء العّز بن عبد الس�الم 
- رمحه اهلل تعاىل - فيام يشبه املبادئ الكلية حيث يقول:

- » التف�اوت بني املطلوب�ات لتحصيل الطاعات ودفع املعايص ، بحس�ب جلب املصالح 
 ودرء املفاس�د ؛ ولذل�ك انقس�مت الطاع�ات إىل الفاض�ل واألفض�ل ؛ النقس�ام مصاحلها إىل 
ْذل  الكام�ل واألكم�ل ، ك�ام انقس�مت املعايص إىل الكب�ري واألكرب ؛ النقس�ام مفاس�دها إىل الرَّ

واألرذل « ���.

- » كلُّ م�ن أط�اع اهلل تعاىل بفعل واجٍب أو مندوب ، أو ترك حمرٍم أو مكروه ، فهو حمس�ٌن 
ها وبحقِّ ربه يف طاعته ، وخيتلف أجره باختالف مصالح  إىل نفسه بتعريضها للثواب ، قائٌم بحقِّ
م�ا ق�ام به من ذلك املأمور ، وكذلك خيتلف أجره باختالف مفاس�د م�ا اجتنبه من ذلك املنهي، 
ي�ًا ، أو اجتنب حمرم�ًا أو مكروهًا متعدي�ني ، فقد قام  ي�ًا أو مندوبًا متعدِّ  وم�ن فع�ل واجب�ًا متعدِّ

بحقِّ نفسه ، وحقِّ ربه ، وحقِّ من تعّدى إليه ذلك ، والكتاب الكريم مشحوٌن بالرتغيب يف هذا 
النوع « ��� .

- » مجلة ما يرتتب عىل الفعل من جلب املصالح ودرء املفاس�د خمتلٌف باختالف األعامل؛ 
فم�ن األع�امل ما يكون رشيفًا يف نفس�ه ، وفيام يرتت�ب عليه من جلب املصالح ودرء املفاس�د ، 
فيك�ون القلي�ل منه أفضل م�ن الكثري من غريه ، واخلفيف منه أفضل من الش�اقِّ من غريه ، وال 
ح  يكون الثواب عىل قدر النصب يف هذا الباب ، بل ثوابه عىل قدر خطره يف نفسه .. ، وقد رصَّ
عليه الصالة والسالم ملا قيل له: أي األعامل أفضل ، فقال: » إيامٌن باهلل « ، وجعل اجلهاد دونه، 

مع أن�ه أشقُّ منه « ��� .

��� قواعد األحكام: �/�9 بترصف يسري .
��� قواعد األحكام: �/�94 .

ة عىل مثل ذلك كثرية ، راجع املصادر السابقة . ��� املصدر نفسه: �/49 ، واألحاديث الدالَّ
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- » إذا احت�د الفع�الن يف الرشف والرشائط والس�نن واألركان ، وكان أحدمها ش�اقًا ، فقد 
استويا يف أجرهيام ؛ لتساوهيام يف مجيع الوظائف ، وانفرد أحدمها بتحمل املشاق ألجل اهلل تعاىل، 

فأثيب عىل حتمل املشقة ، ال عىل عني املشاّق « ��� . 

- » خيتل�ف أجر وس�ائل الطاع�ات باختالف فضائ�ل املقاصد ومصاحلها ، فالوس�يلة إىل 
أفض�ل املقاصد أفضل من س�ائر الوس�ائل ، وكل�ام قوي�ت الوس�يلة يف األداء إىل املصلحة كان 

أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها « ��� .

م من كالم اإلمام العزِّ بن عبد السالم ، مضمومًا إىل كالم غريه من أهل العلم  وظهر مما تقدَّ
مًا عىل عمٍل صالٍحٍ آخر ، مطلقًا ، أو عند  أن هناك عدة اعتباراٍت جمتمعًة جتعل عماًل صاحلًا مقدَّ

التعارض والتزاحم .

وأقت�رص - يف تأكي�د ذل�ك - بام يش�به القواعد والضواب�ط واملعايري ، جلُّها ب�ل كلُّها مما له 
» بالعمل اخلري « وأفراده وأعبائه تعلٌُّق وس�بٌب ، وبتأملها يظهر جليًا وجه إيرادها وقواعدها 
األساس�ية الس�ابقة يف هذا البحث ، ث�م هي أيضًا من جم�االت وأفراد قواع�د األولويات وفقه 

املوازنات .

�- ﴿ َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْرٌ ِمن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأذًى ﴾ ] البقرة:��6 [ .

�- األجر عىل مقدار جلب املصالح ، ودرء املفاسد .

�- الثواب مرتتٌب عىل اإلخالص والنفع ، ال عىل الكثرة واملشقة .

4- الدرجات تتباين بحسب تباين املقاصد واألحوال واألعامل .

5- القربات والنوافل املتعدية - بعد الفرائض - مقدمٌة عىل القربات والنوافل القارصة .

6- األكرُب مصلحًة واألعمُّ نفعًا واألبعد أثرًا ، أوىل من مقاباِلهتا .

��� املصدر نفسه: �/�5 ، ر.أ: �/�56-4 .
��� قواعد األحكام: �/�65 ، �66 .
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7- األقرباء املحتاجون أوىل بمعروف وخري أقربائهم .

8- القربات االجتامعية أوىل من القربات الفردية .

9- ما خيشى فواته أوىل بالتقديم عىل ما ال خيشى فواته .

 �0- اإلحسان إىل األبرار أوىل من اإلحسان إىل الفجار .

��- العناية باملضمون واجلوهر أوىل من العناية بالشكل واملظهر .

��- املفضول قد يصري فاضاًل ملصلحٍة راجحٍة .

��- م�ا كان أبل�غ يف حتصي�ل مقصود الش�ارع كان أحبَّ إلي�ه ، إذا مل يعارض�ه ما يقتيض 
خالف ذلك .

�4- الصدقة حال الصحة أوىل من الوصية .

�5- الدفع عن اإلنسان أوىل بالتقديم عن الدفع عن احليوان .

جميياالٌت وتطبيقياٌت:

- املتأمل واملتابع ملنظامت ومؤسس�ات العمل اخلريي وآليات عملها وبرامج أنشطتها جيد 
ي ، ورشعت تدخل جم�االٍت جديدة  أن�ا ب�دأت تواكب العرص ، وتكون عىل مس�توى التح�دِّ

متخصصٍة ومتميِّزة ، ومما قد يقرتح عليها أو عىل بعضها ، مع كونه قد يكون قائاًم يف آحادها .

- دراس�ُة احلاج�ات واألولويات بدقٍة وعمٍق ، وتقديم االس�رتاتيجيات املرحليَّة بناًء عىل 
ذلك ، واضحًة ومعقولًة وشفافة .

- توفري احلامية القانونية ملؤسسات العمل اخلريي ، وإجياد ُشعٍب قانونيٍة يف هذه املؤسسات 
�د ؛ لتجنُّب اإلش�كاالت الدولية ، واالهتامات اجلاهزة ، مع االس�تفادة من قوانني  تتابع وترشِّ

املنظامت واملؤسسات اإلنسانية والدولية . 
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- إجي�اد مراك�ز املعلوم�ات للعم�ل اخلريي، وهتيئ�ة قن�وات للتفاهم واحل�وار ، مع تفعيل 
احلمالت اإلعالنية ، والتفاعل مع وس�ائل االتصال احلديثة ، واس�تثامر مواسم اخلري ، من نحو 

شهر رمضان واملناسبات اإلسالمية .

- املش�اركة يف التنمية بأفقها الواس�ع الرحيب ، وهذا هدٌف اس�رتاتيجيٌّ مس�تقلٌّ ، ينبغي 
العمل له ، وقد ُجعل جزءًا من شعار هذا املؤمتر .

فيج�ب أن يكون قطاع العمل اخلريي هو القطاع الثالث يف تنمية املجتمعات اإلس�المية ، 
إىل جانب قطاع الدولة والقطاع اخلاص ، واملشاركة يف برامج التنمية والتخطيط هلا وضخِّ مجلٍة 
دة: اإلنس�انية واإلغاثي�ة ، االجتامعية ، والتعليمية ،  م�ن أموال العمل اخلريي يف جوانبها املتعدِّ
والصحية ، وبرامج التأهيل ونفي البطالة ، وتنمية اإلمكانات والقدرات ، عىل مبدأ: ِعَوض أن 
ع الثامر علينا أن نغرس البذور واألشجار ، وحتويل املحتاج إىل مكتٍف أو ُمنتج ، كلُّ أولئك  نوزِّ

مع احلفاظ عىل النية الصاحلة واملعاين واألحكام اإلسالمية .

* * *
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خامتـــــة

وبع�د ... فهذا ما ُقِس�م بحم�د اهلل تعاىل وُحس�ن هدايته وتوفيقه من اختياٍر ودراس�ٍة هلذه 
القواعد والضوابط الفقهية اخلريية . 

وال أش�كُّ أن مثل ه�ذا املوضوع » توظيف القواعد الفقهية يف ترش�يد العمل اخلريي « يف 
أمهيته وامتداده ومجيل أثره كان يس�تأهل ذهنًا أصفى ، وفكرًا أنقى، ولس�انًا أبني ، ووقتًا أوس�ع 

ممَّا وقع له من مثل .

لك�ن ربَّ�ام » س�بق درهم مئة ألف دره�م « ��� ، وال تثريب عىل من أراد أن يس�هم مع أهل 
اخلري يف خريهم » ولو بشقِّ مترٍة ، فمن مل جيد فبكلمة طيبة « ��� . 

ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب ﴾ . ﴿ إِْن ُأِريُد إاِلَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِيِقي إاِلَّ بِاهللِ َعَلْيِه َتَوكَّ

وصىل اهلل وسلَّم وبارك عىل عبده ورسوله سيدنا ونبينا حممد معلِّم الناس اخلري ، وعىل آله 
وصحبه أمجعني .

* * *

��� أخرجه النسائي � 59/5 � ، وابن خزيمة � ���4 � ، وابن حبَّان � ���6 � ، وإسناده حسن .
��� متفٌق عليه: البخاري � 65�9 � ، ومسلم � �0�6 � .




