
 التطوع للمصلحة العامة: دراسة أصولية فقهية

  د. صابر السيد مشايل
 

 هجري  18/11/1429 -ميالدي  15/11/2008 اتريخ اإلضافة:
 

 
 التَّوطئة:

وعلى آله وعلى  -صلى هللا عليه وسلم  -على سيدان ونبينا حممد  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم
 صحبه، وعلى من اتَّبع هديه، والتزم هنجه، ومتسَّك بسنته إىل يوم الدين.

 
 أما بعُد:

فعنوان البحث: التطوع للمصلحة العامة: دراسة فقهيَّة أصوليَّة، ومعىن: "التطوع": ما تربَّع اإلنسان به من ذات 
ال يلزمه، وكل ما يتنفله اإلنسان يف اخلري تطوع، فغالب استخدامات لفظة: "التَّطوع" يف اخلري، نفسه فيما 

ومعىن: "املصلحة": ما كان ضد املفسدة، وكل أمر خري فهو مصلحة، ومعىن: "العامة": ما كان ضد اخلاص، 
منا هي مصلحة عامَّة للمجتمع كله مبعىن: أالَّ تكون هذه املصلحة خريًا خاصًّا بفرد متعني بذاته من الناس، وإ

يف شخص من األشخاص، وبذلك يكون مقصود البحث: ما تربَّع  -ال ابلذَّات  -حىت إن تعيَّنت ابلوصف 
 اإلنسان به فيما يكون خريًا للمصلحة العامَّة.

 
من وجهة أصول  ومعىن أنَّ الدراسة "أصوليَّة": أن البحث َمْعِنيٌّ بتأصيل ما يلزم أتصيله من نقاط الدراسة

الفقه، وهو ما بيَّنه البحث فيما خيص احلكم الشرعي للتَّطوع، ومعىن أنَّ الدراسة "فقهيَّة": هو التزام البحث 
ابخلط الفقهي وذلك إببراز اجلانب الفقهي يف دراسته للمسألة، وهو ُعْمَدة البحث فيما يتناوله من نقاط، 

رضي  -للغة، ويف القرآن الكرمي، والسنَّة النبويَّة، وأعمال الصحابة ولقد عرض البحث لفقه مسألة التَّطوع يف ا
ْعَترَبة، واملقاصد الشَّرعيَّة املتوخَّاة، ولقد قدم  -هللا عنهم مجيًعا؛ حمكوًما 

ُ
يف ذلك مبا تقتضيه املقاصد الشَّرعيَّة امل

ما تكون عليه أعمال التَّطوع يف  البحث لفظة "أصوليَّة" على لفظة "فقهيَّة"؛ لسبق اجلانب األصويل من حيث
 -األصول والفقه  -أحواهلا املختلفة، وما يقتضيه ذلك من بيان مفصَّل للجانب األصويل، رغم أنَّ اجلانبني 

 مرتابطان متضافران خلدمة املسألة.
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ار كل والبحث: توطئة، وأربعة مباحث، وخامتة؛ عرض البحث يف التَّوطئة معىن مفردات العنوان، وسبب اختي
 إىل ما حتتويه الدراسة. -إمجاالً  -لفظة فيه وأشار 

 
التَّعريف بـ"التَّطوع" يف اللغة واالصطالح؛ مبيًنا ما تدل عليه استخدامات اللَّفظة يف  وعرض يف املبحث األول 

التَّعريف  اللغة، وكذلك اختالف الذين عرَّفُوا ابلتَّطوع يف االصطالح بناًء على اختالف االعتبار الذي ُبِني 
 عليه.

 
حديث القرآن الكرمي عن التَّطوع؛ مفسرًا اآلايت اليت وردت فيها لفظة التَّطوع بطريق  وعرض يف املبحث الثاين

 الفعل أو االسم، صراحًة أو ضمًنا.
 

، احلكم الشَّرعي للتَّطوع، فبنيَّ أحكام احلكم العامَّة، وعرض للواجب وأقسامه إمجاالً  وعرض يف املبحث الثالث
وبنيَّ ماذا يعنيه الواجب الكفائي، وشرح بعض املسائل األصوليَّة املتعلقة ابلواجب الكفائي، مث عرض للمندوب 

 وأقسامه، وبنيَّ األحكام الشَّرعيَّة اليت جتري على أعمال التَّطوع. 
 

رًا متعددة للتطوع يف السنة النبويَّة التَّطوع يف السنَّة النَّبويَّة وأفعال الصَّحابة، فعرض صو  وعرض يف املبحث الرَّابع
يف جماالت متعددة؛ كاجملال الطيب، والصحي، واإلغاثي، وكذلك اجملال االجتماعي، وخدمة أفراد اجملتمع... 

وغري ذلك، وشفعها برتمجة صادقة هلا من أفعال الصَّحابة، مث أحلق هبذه وتلك املسائل احلديثة اليت ينبغي 
 نا املعاصرة اآلن يف جمال التَّطوع.االلتفات إليها يف أايم

 
 أهمَّ النَّتائج اليت توصل إليها، مث ثبًتا ابملراجع واملصادر اليت أفاد البحث منها. وعرض يف اخلامتة

 أسأل هللا تعاىل التوفيق
 إنَّه سبحانه نيْعَم املوىل ونعم النَّصري.

 
 

 املبحث األول
 التَّعريف ابلتَّطوع يف اللغة واالصطالح

 اًل: التَّعريف ابلتَّطوع يف اللغة:أو 
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طاع له، يطوع، ويطاع: انقاد؛ كانطاع...، وطاع له املرتع: أمكنه، كأطاعه، وهو طوع يديك: منقاد لك، 
طاع: هو أن يطيعه صاحُبه يف 

ُ
وفرس طوع العنان: سلس، واملطواع: املطيع...، والطواعية: الطَّاعة...، والشحُّ امل

: اتبعته [1]لشجر: أدرك مثره وأمكن أن ُُيَْتىَن، وقوله تعاىل: }َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه{َمْنع احلقوق، وأطاع ا
بيد: حدثنا يزيد عن ورقاء وطاوعته، أو: شجعته وأعانته وأجابته إليه، قال املربد: فـَعََّلْت من الطَّْوع، وقال أبو ع

عن ابن أيب جنيع عن جماهد....، قال: شجعته، قال أبو عبيد عن جماهد: إهنا أعانته على ذلك وأجابته إليه، 
وال أرى أصله إالَّ مَن الطَّواعية، قلت: واألشبه عندي أن يكون معىن طوعت: مسحت وسهَّلت له نفسه قتل 

ردي 
ُ
 قتل أخيه سهالً وهونته.أخيه؛ أي: جعلت نفسه هبواها امل

 
َفَما تكلف استطاعته، والعرب حتذف التاء، فتقول: اسطاع يسطيع؛ مثل قوله تعاىل: } وتطوَّع للشَّيء:

، وبعض العرب يقول: "استاع يستيع"، وبعض يقول: "َأْسطاع [2]{اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا
 يْسطييع مثل يهريق، بقطع اهلمزة، مبعىن أطاع يطيع.

 
ما تربَّعت به من ذات نفسك فيما ال يلزمك فرضه، فكلُّ متنفلي خرٍي: متطوع، مثل قوله تعاىل:  والتَّطوع:

، والتَّطوع ابلشَّيء: التَّربع به، والعرب تقول يف [4]{ َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا، وقوله تعاىل: }[3]{َوَمْن َتَطوََّع َخرْيًا}
ء: قد تطوع به ألنه مل يلزمه، لكنَّه انقاد مع خري أحب أن يفعله، وال يقال هذا إالَّ يف ابب اخلري التَّربع ابلشي

والرب، وقد جاء يف "اللسان": التَّطوع: تفعل من الطاعة، وهو ما تربَّع به من ذات نفسه مما ال يلزمه فرضه،  
م جعلوا التَّنفُّل هنا امسًا كالتَّنوُّط.  كأهنَّ

 
الَّذييَن الذين يتطوَّعون ابجلهاد وغريه، ومنه قوله تعاىل: } :-بتشديد الطاء والواو مع كسر الواو  -عة واملطَّو ي 

 .[6] متعددة، والتَّطوع يشمل أعماالً [5]{يـَْلميُزوَن اْلُمطَّو يعينَي ميَن اْلُمْؤمينينيَ 
 

 اثنًيا: التَّعريف ابلتَّطوع يف االصطالح:
تنوَّعت التَّعريفات اخلاصَّة ابلتَّطوع بناًء على تنوع مشارب العلماء الذين عرَّفوا به، غري أنَّ البحث قد الحظ 

  هذه التَّعريفات يقوم على اعتبارين: أنَّ غالب
 االعتبار األول: طبيعة العمل التَّطوعي وأهدافه: -

لزمة، أو من جهة 
ُ
وقد أخذ هبذا االعتبار غالُب علماء الشَّرع، حيث نظروا إىل التَّطوع من جهة التَّنفل غري امل

 دواًب، ومثَّلوا له ابألمثلة:أي: فرض كفاية أو من -مبحث احلكم الشرعي وهي كونه واجًبا كفائيًّا 
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فمين ذلك التَّعريف ابلتَّطوع أبنه: "كل جهد بدين أو فكري أو عقلي أو قليب أييت به اإلنسان تطوًعا دون أن 
ومثال ذلك: كتابة العقود، وتغسيل املوتى، وإماطة األذى  -يكون ملزًما به ال من جهة املشرع وال من غريه 

جل على دابَّته، ورفع متاعه عليها، وأن تفرغ من دلوك يف إانء املستسقي، وأن تعني عني الطَّريق، وإعانة الرَّ 
ضائًعا، وإنقاذ الغرقى واهلَْدمى واحلَْرقى، واإلعانة يف مهم: كموت، وُعْرس، وسفر، وكف الناس عن أذاك" 

[7]. 
 

واالعتبار الثاين: مفهوم املنظَّمات التَّطوعيَّة يف عالقتها ابلكياانت اجملتمعيَّة املختلفة؛ )الدولة، والقطاع اخلاص، 
 والعائلة(:

وقد أخذ هبذا االعتبار غالُب علماء االجتماع، واإلعالم، والنفس، وكذلك العاملون يف تنظيمات التَّطوع 
 .[8]والعمل اخلريي 

ومن ذلك التَّعريف ابلتَّطوع أبنه: "اجلهد الذي يبذله اإلنسان بال مقابل جملتمعه بدافع منه؛ لإلسهام منه يف 
ة على أساس الُفَرص اليت تتهيَّأ حتمل مسؤوليات املؤسسة االجتماعيَّة، اليت تعمل على تقدمي الرفاهية اإلنسانيَّ 

ملشاركة املواطن يف أعمال هذه املؤسسات الدميقراطيَّة، وميزة يتمتَّع هبا اجلميع، وأن املشاركة تعهد يلتزمون به" 
[9]. 

 
 -لتَّطوع ابعتبار طبيعته واهلدف منه هو األقرب للصَّواب، إذ يرتبط التَّعريف اآلخر ويرى البحث أنَّ التَّعريف اب

بوظيفة التَّطوع ومثرته، وهو ما ُيعل التَّعريف غري  -الذي يعترب عالقة التَّنظيمات التَّطوعية بكياانت اجملتمع 
غري اتساًعا وضيًقا وتغريًا بفعل عوامل الزَّمن جامٍع وال مانع؛ ألنَّه ربط التَّعريف ابلوظيفة اليت هي ُعْرَضة للتَّ 

 واختالف املكان؛ مما ُيعل منه تعريًفا قابالً للتَّغري.
 

وكذلك فإنَّ التَّعريف ابلشيء دائًما يكون مرتبطًا بطبيعته وجوهره، بعيًدا عمَّا يؤديه الشيء من وظائف، أو 
 ينتج عنه من نتائج.

 
 وَّل، واعتبار طبيعته التَّطوع وجوهره.وبذلك أيخذ البحث ابلتَّعريف األ

 
 

 املبحث الثاين
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 حديث القرآن الكرمي عني التَّطوع
ورد التَّطوع يف القرآن الكرمي بصيغة الفعل مرَّتني يف سورة واحدة هي: سورة البقرة يف اآليتني الثامنة واخلمسني 

 م يف اآلية التاسعة والسبعني:بعد املائة، والرَّابعة والثَّمانني بعد املائة، وورد بصيغة االس
إينَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ميْن َشَعائيري اَّللَّي َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت أَوي اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح سبحانه: } -ففي اآلية األوىل: يقول هللا 

داللة على أنَّ التَّطوع خري لصاحبه، ليس  [10]{ لييمٌ َعَلْيهي َأْن َيطَّوََّف هبييَما َوَمْن َتَطوََّع َخرْيًا فَإينَّ اَّللََّ َشاكيٌر عَ 
يف أداء املناسك أو الطواف ابلصفا واملروة فحسب؛ وإمنا هو خري لصاحبه يف مجيع ما يعمل ويتقرب به إىل هللا 

 ل.من أعما -سبحانه  -
 

يف اآلية السابقة: "قال جماهد: معناه: فإن تطوَّع ابلطواف ابلصفا واملروة، وقال  -رمحه هللا  -يقول البغوي 
مقاتل والكليب: فمن تطوع؛ أي: زاد يف الطواف بعد الواجب، وقيل: من تطوع ابحلج والعمرة بعد أداء احلجة 

يعِن: فعل غري املفرتض عليه من زكاة وصالة وطواف الواجبة عليه، وقال احلسن وغريه: أراد سائر األعمال، 
{ بنيَّته، والشكر من هللا َعلييمٌ {؛ أي: جماز لعبده بعمله، }فَإينَّ هللاَ وغريها من أنواع الطاعات، وقوله تعاىل: }

 .[11]تعاىل أن يعطي لعبده فوق ما يستحق، يشكر اليسري، ويعطي الكثري" 
 

ٍم ُأَخَر } -تعاىل  -ويف اآلية الثانية: يقول هللا  ْن َأايَّ ٌة مي ْنُكْم َمرييًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفعيدَّ ًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن مي َأايَّ
ُتْم تـَْعَلُمونَ َوَعَلى الَّذييَن يُطييُقونَُه فيْديٌَة َطَعاُم ميْسكينٍي فَ  { َمْن َتَطوََّع َخرْيًا فـَُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم إيْن ُكنـْ

 احبه.من خري لص -أايًّ كان نوع العمل فيه  -؛ داللة كذلك على ما يف التطوع [12]
 

ولقد نقل الطربي يف تفسريه أراء أهل العلم يف اآلية السابقة، فذكر أنَّ فريًقا منهم قد رأى أن التَّطوع هنا يكون 
يف زايدة عدد املساكني املطعومني، أو إطعام املسكني صاًعا، أو إطعام مساكني عن كل يوم، حيث ذكر ما 

{؛ أي: فزاد طعام مسكني آخر َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًاعاىل: }يف قوله ت -رضي هللا عنهما  -روي عني ابن عباس 
فهو خري له، وما ُرويي عني ابن طاوس عن أبيه قال: إطعام مساكني عن كل يوم فهو خري له، وقال كذلك: 

من أطعم مسكيًنا آخر، وما ُرويي عن طاوس، قال: طعام مسكني، وما ُرويَي عني السدي... قال: فإن أطعم 
هو خري له، ورأى فريق آخر أنَّ املعىن: فمن تطوع خريًا فصام مع الفدية، وذكر الطربي ما روي عن مسكينني ف

 ابن شهاب... قال: يريد: أن من صام مع الفدية فهو خري له.
 

وكذلك رأى فريق اثلث أن املعىن: فمن تطوع خريًا فزاد املسكني على قدر طعامه، كما ذكر ما روي عن 
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 تطوع خريًا فزاد طعاًما فهو خري له. جماهد... قال: فمن
 

مث قال الطربي بعد أن ذكر اآلراء السابقة: "والصواب من القول يف ذلك عندان أن هللا تعاىل ذكره عمَّم بقوله: 
{، فلم خيصص بعض معاين اخلري، وزايدة مسكني على جزاء الفدية من تطوع اخلري، وجائز َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا}

{؛ أي: هذه املعاين تطوع به املفتدي من صومه فهو َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا تعاىل ذكره عِن بقوله: }أن يكون هللا
 .[13]خري له؛ ألن كل ذلك من تطوع اخلري ونوافل الفضل" 

 
الَّذييَن يـَْلميُزوَن ني" فقد وردت يف سورة التَّوبة يف اآلية التاسعة والسبعني؛ إذ يقول هللا تعاىل: }أمَّا لفظة "املطَّو يع

ُهْم َسخي  نـْ ُدوَن إيالَّ ُجْهَدُهْم فـََيْسَخُروَن مي ُهْم َوهَلُْم اْلُمطَّو يعينَي ميَن اْلُمْؤمينينَي يفي الصََّدقَاتي َوالَّذييَن اَل ُيَي نـْ ُ مي َر اَّللَّ
، واملعىن: الذين يعيبون على املطوعني ويتهموهنم ويسخرون من الذين يتصدَّقون ابلقليل [14]{َذاٌب أَلييمٌ عَ 

آالف، فتصدَّق منها أبربعة  الذي عندهم، وذلك أنَّ عبدالرمحن بن عوف تصدَّق بنصف ماله وكان ماله مثانية
{، آالف، فقال قوم: ما أعظم رايءه، فأنزل هللا تعاىل: }الَّذييَن يـَْلميُزوَن اْلُمطَّو يعينَي ميَن اْلُمْؤمينينَي يفي الصََّدقَاتي 
ُدوَن  وجاء رجل من األنصار بنصف صربة من متر، فقالوا: ما أغىن هللا عن هذا، فأنزل هللا تعاىل: }َوالَّذييَن اَل  ُيَي

زلت اآلية فيه هو أبو عقيل، أنَّ الفقري الذي ن -رمحه هللا  - [16]، وقد ذكر القرطيب [15]إالَّ ُجْهَدُهْم{ 
أن  [18]أنه أبو عقيل األراشي أخو بِن أنيف، كما ذكر ابن كثري  [17]وامسه احلبحاب، وذكر الطربي 

امسه: عبدالرمحن بن عبدهللا بن ثعلبة، واملقصود بلفظ "املطوعني" يف اآلية الكرمية: الذين يفعلون الشيء تربًعا 
 من غري أن ُيب عليهم.

 
ابن رضي هللا عنهما، فذكر ما جاء عن  -القصَّة كاملة مرويَّة عن ابن عباس  -رمحه هللا  -وقد أورد الطربي 

الَّذييَن يـَْلميُزوَن اْلُمطَّو يعينَي ميَن اْلُمْؤمينينَي يفي الصََّدقَاتي َوالَّذييَن : }-تعاىل  -يف قوله  -رضي هللا عنهما  -عباس 
ُهْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَلييمٌ  نـْ ُ مي َر اَّللَّ ُهْم َسخي نـْ ُدوَن إيالَّ ُجْهَدُهْم فـََيْسَخُروَن مي صلى هللا  - {، وذلك أن رسول هللااَل ُيَي

خرج إىل الناس يوًما فنادى فيهم: ))أن امجعوا صدقاتكم((، فجمع الناس صدقاهتم، مث جاء  -عليه وسلم 
رجل من أحوجهم مبنٍ  من متر فقال: اي رسول هللا، هذا صاع من متر بت ليليت أجر ابجلرير املاء حىت نلت 

أن ينثره يف  -صلى هللا عليه وسلم  -سول هللا صاعني من متر، فأمسكت أحدمها وأتيتك ابآلخر، فأمره ر 
الصدقات، فسخر منه رجال، وقالوا: وهللا إنَّ هللا ورسوله لغنيَّان عن هذا، وما يصنعان بصاعك من شيء، مث 

: هل بقي من -صلى هللا عليه وسلم  -إن عبدالرمحن بن عوف رجل من قريش من بِن زهرة، قال لرسول هللا 
دقات؟ فقال: ))ال((، فقال عبدالرمحن بن عوف: إن عندي مائة أوقية من ذهب يف أحد من أهل هذه الص
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الصدقات، فقال له عمر بن اخلطاب: أجمنون أنت؟، فقال: ليس يب جنون، فقال: أتعلم ما قلت؟! قال: نعم؛ 
: - عليه وسلم صلى هللا -مايل مثانية آالف، أما أربعة فأقرضها رىب، وأما أربعة آالف فلي، فقال له رسول هللا 

))ابرك هللا لك فيما أمسكت وفيما أعطيت((، وكره املنافقون فقالوا: وهللا ما أعطى عبدالرمحن عطيـََّته إال رايًء، 
وهم كاذبون إمنا كان به متطوًعا، فأنزل هللا عذره وعذر صاحبه املسكني الذي جاء ابلصاع من التمر، فقال هللا 

 .[19]{ َن اْلُمطَّو يعينَي ميَن اْلُمْؤمينينَي يفي الصََّدقَاتي الَّذييَن يـَْلميُزو يف كتابه: }
 

الذين يلمزون املطوعني يف الصدقة على أهل املسكنة واحلاجة مبا مل يوجبه هللا عليهم يف  فكأن املعىن: إنَّ 
ا تصدقوا به رايء ومُسعًة، ومل يريدوا وْجَه هللا، ويلمزون الذين ال ُيُدون أمواهل م، وَيطَعنون فيها عليهم بقوهلم: إمنَّ

ما يتصدقون به إالَّ جهدهم، وذلك طاقتهم، فينقصوهنم، ويقولون: لقد كان هللا عن صدقة هؤالءي غنيًّا؛ سخرية 
ر هللا منهم  ، وهذا من ابب املقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم [20]منهم وهبم، فيسخرون منهم سخي

نس الَعَمل، فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارًا للمؤمنني ىف الدنيا، وأعدَّ  ابملؤمنني؛ ألنَّ اجلزاء من جي
 .[21]عذااًب أليًما؛ ألنَّ اجلزاء من جنس العمل للمنافقني يف اآلخرة 

 
آايٌت أخرى تشري ضمًنا إىل معىن  -غري اآلايت الثالث السابقة اليت ورد فيها ذكر التطوع فعالً أو امسًا  -ومثة 

فيه خري للمصلحة العامة، وهي معاٍن متعددة مثل: التَّصدُّق، واألمر ابملعروف، والنَّهي عن التَّطوع يف كل ما 
اَل َخرْيَ يفي َكثيرٍي ميْن جَنَْواُهْم إيالَّ َمْن أََمَر بيَصَدَقٍة أَْو املنكر، وإصالح ذات البني، وذلك يف قول هللا تعاىل: }

َوتـََعاَونُوا ، وكذلك التَّعاون على الرب والتَّقوى، وذلك يف قوله تعاىل: }[22]{ َمْعُروٍف أَْو إيْصاَلٍح َبنْيَ النَّاسي 
 َ مثْي َواْلُعْدَواني َواتَـُّقوا اَّللَّ َ َشدييُد اْلعيَقابي َعَلى اْلربي ي َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلي ، وكذلك رعاية [23]{ إينَّ اَّللَّ

َوَآَتى احملتاجني من َذويي القرىب واليتامى واملساكني وأبناء السبيل والتَّصدق عليهم، وذلك يف قوله تعاىل: }
، وكذلك إدراك [24]{ ُحب يهي َذويي اْلُقْرىَب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساكينَي َواْبَن السَّبييلي َوالسَّائيلينَي َويفي الر يقَابي اْلَماَل َعَلى 

ثْـَقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يـَرَه قوله تعاىل: }أن كل عمل فيه خري هو خري مهما كان قدره، وذلك يف { َفَمْن يـَْعَمْل مي
من عمل صاحل؛ إذ وعد هللا  -غري الفرض  -، وكذلك يدخل معىن التَّطوع يف كل ما يفعله املسلم [25]

نـَْيا عله ابجلزاء احلسن يف الدنيا واآلخرة، وذلك يف قوله تعاىل: }لي سبحانه وتعاىل فا لَّذييَن َأْحَسُنوا يفي َهذيهي الدُّ
َسابٍ  َا يـَُوىفَّ الصَّابيُروَن َأْجَرُهْم بيَغرْيي حي َعٌة إيمنَّ ؛ ألنَّ العمل الصاحل يشمل الفرض [26]{ َحَسَنٌة َوأَْرُض اَّللَّي َواسي

َوَمْن صاحب هذا الَعمل الصاحل، وذلك يف قوله تعاىل: } -سبحانه  -ويشمل النَّفل كذلك، وقد طمأن ربنا 
ٌن َفاَل خَيَاُف ظُْلًما َواَل َهْضًما َاتي َوُهَو ُمْؤمي ، كما وعد هللا سبحانه أصحاب األعمال [27]{ يـَْعَمْل ميَن الصَّاحلي

إينَّ الَّذييَن َآَمُنوا َوَعميُلوا وذلك يف قوله تعاىل: } -اليت يدخل التَّطوع فيها ضمًنا ابهلداية واجلنَّة  -الصاحلة 
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َاتي يـَْهدييهيْم َرهبُُّ  َوحتَييـَّتُـُهْم  ْم إبييميَاهنييْم جَتْريي ميْن حَتْتيهيُم اأْلَهْنَاُر يفي َجنَّاتي النَّعييمي * َدْعَواُهْم فييَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ الصَّاحلي
ُر َدْعَواُهْم َأني احْلَْمُد َّلليَّي َرب ي اْلَعاَلمينيَ   .[28]{ فييَها َساَلٌم َوَآخي

 
 

 املبحث الثالث
 الشَّرعي للتَّطوع [29]احلكم 

أن ينقلب الواجب الكفائي واجًبا التَّطوع متصور يف املندوابت، ومتصور كذلك يف الواجبات الكفائيَّة، وميكن 
 عينيًّا إني احنصر الواجب الكفائي يف فرد أو فئة أو فئات، أمَّا تفصيل ذلك فيعرضه البحث فيما يلي:

 
 أواًل: أقسام احلكم عامَّة:

 احلكم الشرعي: إمَّا تكليفي، وإمَّا وضعي:
َحرَّم، واملكروه، وا

ُ
ملباح، ومثَّة نقاش لألصوليني األحناف يف زايدة فالتكليفي أقسامه: الواجب، واملندوب، وامل

بدليل قطعي ال ُشبهة فيه، ويكون بعده  -من وجهة رأيهم  -ومها: الفرض الذي يثبت  -عندهم  -قسمني 
َحرَّم  -عندهم  -الواجب الثابت بدليل ظِن، واملكروه حترميًا الذي تثبت حرمته 

ُ
بدليل ظِن، وُيعلونه قبل امل

 بدليل قطعي. الذي تثبت حرمته
 

والوضعي أقسامه: السبب، والشرط، واملانع، وكذلك ما يكون مسوًغا للرخصة بدل العزمية، وما يكون صحيًحا 
 أو غري صحيح.

 
فهذه هي أقسام احلكم الشَّرعي.. والتَّطوع منحصر يف احلكم التكليفي منها، وال يتصوَّر التطوع يف املباح الذي 

 التَّطوع يكون فيما هو خري، وهو ما حتثُّ املقررات الشَّرعيَّة دائًما عليه، وهو يستوي فيه الفعل وعدمه؛ ألنَّ 
َحرَّم.

ُ
 املندوب، وليس يتصوَّر أن يكون التَّطوع يف املكروه أو امل

 
 اثنًيا: الواجب وأقسامه:

فوجب، وأوجبتي  الواجب لغًة: هو الالَّزم، يُقال: وجب البيع واحلق، ُيب، وجواًب: لزم وثبت، وأوجبت البيع
 .[30]السرقُة القطَع، وغري ذلك 
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واصطالًحا: هو ما طلب الشَّرع مَن املكلفني فعله على سبيل احلَْتم، وتعرف هذه احلتميَّة بقرائن متعددة، منها: 
 لطلب يف الفعل، ومنها: أن يرتب الشرع عقوبة على عدم فعلها، وغري ذلك.أن تدل عليها صيغة ا

 
 وينقسم الواجب تقسيمات متعددة ابعتبارات خمتلفة، يـُْعىَن البحث منها ابعتبار: املطالب أبداء هذا الواجب.

 
 قسمان: -من هذه الوجهة  -والواجب 

كل فرد من أفراد املكلفني فعله، حبيث ال ُيزئ أن فالقسم األول: الواجب العيِن: وهو ما طََلب الشَّرع من  
يقوم مكلف آخر به، ابستثناء ما تدخله أعمال النيابة، وذلك كغالب العبادات، مثل: الصالة، والزكاة، 

 والصوم، واحلج. وكثري من املعامالت: كالوفاء ابلعقود، وغري ذلك.
 

كفاية"، وقد اثر نقاش بني األصوليني يف خصوص والقسم الثاين: الواجب الكفائي: ويعرب عنه بـ: "فرض ال
 .[31]الفرق بني: الواجب، والفرض 

 
: إن الفرض يرادف الواجب يف عرف الشرع؛ -الشافعية وغالب احلنابلة  -األصوليني  [32]فقال مجهور 

[؛ أي: أوجبه، واألصل تناوله حقيقة وعدم غريه، نفًيا 197لقوله تعاىل: }َفَمْن فـََرَض فييهينَّ احلَْجَّ{ ]البقرة: 
 للمجاز واالشرتاك، وألنَّ كالًّ منهما يذم اتركه شرًعا.

 
 : إن الفرض آكد.-غالب األحناف وبعض احلنابلة  - [33]ر وقال فريق آخ

 
من األصوليني أن "النزاع لفظي؛ إذ ال نزاع يف انقسام  [34]وقد ظلَّتي املسألة موضع نقاش فارأتى فريق 

: أنَّ النزاع ليس لفظيًّا، وعلى ذلك "يصيحُّ أن [36]، وارأتى فريق آخر [35]الواجب إىل قطعي وظِن" 
يقال: بعض الواجب آكد من بعض، وهو ما ذكره القاضي من احلنابلة، وغريه وأن فائدته أنه يثاب على 

، وغالب أعمال التَّطوع يف الواجب الكفائي، وقد ينقلب عينيًّا إني احنصر كما سيتَّضح [37]أحدمها أكثر 
 فيما بعد.

 
 وألمهيَّة الواجب الكفائي هنا يفصل البحث القول فيه يف النقاط اآلتية:

 ( حديث الشافعي عني الواجب الكفائي:1)
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عني الواجب الكفائي فوصفه أبنه العام املراد به اخلصوص، ورأى أن الواجبات الكفائيَّة ال  [38]عربَّ الشافعي 
إن  -يسع العامَّة "كلهم كافة أن يعطلوها، وإذا قام هبا من خاصتهم َمن فيه الكفاية مل حيرج غريه ممن تركها 

يها ليَمن قام هبا على َمْن َعطََّلها"، ومثَّل لذلك ابجلهاد الواجب على جمموع األمة، لكن شاء هللا، والفضل ف
وَُكالًّ َوَعَد هللُا "الداللة يف أنه إذا قام بعض العامَّة ابلكفاية أخرج املتخلفني عن املأمث" يف قوله تعاىل: }

ْسىَن  َتَخل يفني عني اجلهاد احلُ 95{ ]النساء: احلُْ
ُ
ْسىَن على اإلميان"، "وهكذا كل ما كان الفرض فيه [، فوعد امل

مقصوًدا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به املسلمون من فيه الكفاية خرج من ختلف عنه من املأمث"؛ 
 مثل: الصالة على اجلنازة ودفنها، ورد السالم... وغري ذلك.

 
طبيعته يف أكثر األحوال ال يؤديه إالَّ بعض اجلماعة، واحلَرَج وبذلك يتبنيَّ أنَّ اجلماعة كلها مطالبة به، ولكنَّه ب

يقع على اجلميع إذا مل يؤد هذا البعض؛ ألنَّ املقصود أن اخلطاب موجه جلميع القادرين على أداء الواجب 
 .[39]الكفائي" 

 
 ( حديث الشاطيب عني الواجب الكفائي:2)

أنَّ "طلب الكفاية متوجه على اجلميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عني الباقني"، وهذا  [40]ذكر الشَّاطيب 
جهة جزئيَّة الطلب: ففيه تفصيل... ولكنَّ الضَّابط للجملة من ذلك  "صحيح من جهة كل يي الطلب، وأمَّا من

أن الطلب وارٌد على البعض وال على البعض كيف كان، ولكن على من فيه أهليَّة القيام بذلك الفعل املطلوب، 
 ال على اجلميع عموًما، والدليل على ذلك أمور:

 
ا َكاَن اْلُمْؤميُنوَن لييَـْنفيُروا َكافًَّة فـََلْواَل نـََفَر ميْن ُكل ي فيْرَقٍة َومَ تعاىل: } -أحدها: النصوص الدالة على ذلك كقوله 

ُهْم طَائيَفةٌ  نـْ ْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن َوْلَتُكنْ ، فورد التَّحضيض على طائفة ال على اجلميع، وقوله تعاىل: }[41]{ مي  مي
َهْوَن َعني اْلُمْنَكري َوأُولَئيَك ُهُم اْلُمْفليُحونَ  ْلَمْعُروفي َويـَنـْ َوإيَذا ُكْنَت ، وقوله تعاىل: }[42]{ إيىَل اخلَْرْيي َوأَيُْمُروَن ابي

ُهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسليَحتَـُهْم فَإيَذا َسَجُدوا فـَلْ  نـْ ْن َورَائيُكْم َوْلَتْأتي فييهيْم فَأََقْمَت هَلُُم الصَّاَلَة فـَْلتَـُقْم طَائيَفٌة مي َيُكونُوا مي
ْذَرُهْم َوَأْسليَحتَـهُ  ْم َودَّ الَّذييَن َكَفُروا َلْو تـَْغُفُلوَن َعْن َأْسليَحتيُكْم طَائيَفٌة ُأْخَرى ملَْ ُيَصلُّوا فـَْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا حي

َدًة َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم إيْن َكاَن بيُكْم أًَذى ميْن َمَطٍر أَوْ  َلًة َواحي ُتْم َمْرَضى َأْن َتَضُعوا   َوأَْمتيَعتيُكْم فـََيمييُلوَن َعَلْيُكْم َميـْ ُكنـْ
ْذرَُكمْ  يًناَأْسليَحَتُكْم َوُخُذوا حي َ َأَعدَّ ليْلَكافيرييَن َعَذااًب ُمهي ، ويف القرآن من هذا النحو أشياء كثرية [43]{  إينَّ اَّللَّ

 ورد الطَّلب فيها نصًّا على البعض ال على اجلميع.
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ليل الثاين: ما ثب ا والدَّ ت من القواعد الشرعيَّة القطعيَّة يف هذا املعىن؛ كاإلمامة الكربى أو الصغرى، فإهنا إمنَّ
ا يطلب هبا شرًعا ابتفاق  تتعنيَّ على من فيه أوصافها املرعيَّة، ال على كل الناس وسائر الوالايت بتلك املنزلة إمنَّ

ا يتعنيَّ القيام به على من فيه من كان أهالً للقيام هبا والغناء فيها، وكذلك اجلهاد حيث يك ون فرض كفاية؛ إمنَّ
جندة وشجاعة وما أشبه ذلك من اخلطط الشرعيَّة؛ إذ ال يصح أن يطلب هبا من ال يبدئ فيها وال يعيد، فإنَّه 

من ابب تكليف ما ال يطاق ابلنسبة إىل املكلف، ومن ابب العبث ابلنسبة إىل املصلحة اجملتلبة أو املفسدة 
 ة، وكالمها ابطل شرًعا.املستدفع

 
ليل الثالث: ما وقع من فتاوى العلماء، وما وقع أيًضا يف الشَّريعة من هذا املعىَن، فمين ذلك ما ُرويي عن  والدَّ

وقد قال أليب ذر: ))اي أاب ذر، إين أراك ضعيًفا، وإين أحب لك ما  -صلى هللا عليه وسلم  -حممد رسول هللا 
ثنني، وال َتولَّنَيَّ مال يتيم((؛ رواه مسلم، وكيال األمرين من فروض الكفاية، ومع أحب لنفسي؛ ال أتمرن على ا

ذلك فقد هناه عنها؛ فلو فرض إمهال الناس هلما مل يصح أن يُقال بدخول أيب ذر يف حرج اإلمهال، وال من  
 كان مثله".

 
 ( أحاديث بعض العلماء املعاصرين عني الواجب الكفائي:3)

 بنصي الشافعي والشاطيب السابقني: -غالبًا  -ؤالء العلماء املعاصرين ترتبط وهذه األحاديث هل
: قد "يصح أن يقال: إنه واجب على اجلميع على وجه من [44]يقول فضيلة الشيخ/ حممد أبو زهرة 

القيام بذلك الغرض قيام مبصلحة عامة، فـَُهم مطلوبون بسدها على اجلملة، فبعضهم قادٌر عليها  التجوز، ألنَّ 
مباشرة، وذلك من كان أهالً هلا، والباقون وإن مل يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين عليها، فمن كان 

آخر، وهو إقامة ذلك القادر  قادرًا على الوالية فهو مطلوب إبقامتها، ومن ال يقدر عليها مطلوب أبمر
وإجباره على القيام هبا؛ فالقادر إًذا مطلوب إبقامة الفرض وغري القادر مطلوب بتقدمي ذلك القادر، إذ ال 

يتوصل إىل قيام القادر إال ابإلقامة من ابب ما ال يتم الواجب إال به، وهبذا الوجه يرتفع مناط اخلالف، فال 
مثَّل الشَّاطيب أبمثلة لذلك فرأى أن من "ظهر عليه حسن إدراك، وجودة  يبقى للمخالفة وجه ظاهر"، وقد

فظ ملا يسمع  ميل به حنو ذلك القصد، وهذا واجب  -وإن كان مشارًكا ذلك من األوصاف  -فـَْهم، وُوفور حي
أدب ابآلداب على النَّاظر فيه من حيث اجلملة مراعاة ملا يرجى فيه من القيام مبصلحة التَّعليم، فطلب ابلتعليم و 

املشرتكة جبميع العلوم، وال بدَّ أن ميال منها إىل بعض فيؤخذ هبا ويُعان عليها؛ ولكن على الرتتيب الذي نص 
عليه رابنيُّو العلماء... إىل غري ذلك من املهن؛ كالعرافة، أو اجلنديَّة... وبذلك َيرَتىبَّ لكل فعٍل هو فرُض كفايٍة 

يق الفروض الكفائية واجب على اجلميع، وكل بقدر ما هتيئه له قدرته، فالقادر عليه قوٌم"، و"هبذا يتبنيَّ أن حتق
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أن يقوم ابلعمل ابلفعل، وغري القادر عليه أن ميك ين القادر، وبذلك يكون حتقق العمل قد وقع من اجلميع يف 
 اجلملة".

 
: "فهذه الواجبات مطلوب للشَّارع أن توجد يف األمة أايًّ كان [45]ويقول فضيلة الشيخ: عبدالوهاب خالف 

من يفعلها، وليس املطلوب للشَّارع أن يقوم كل فرد معني بفعلها؛ ألنَّ املصلحة تتحقَّق بوجودها من بعض 
 املكلفني وال تتوقَّف على قيام كل مكلف هبا.

 
طالب هبا جمموع أفراد األمَّة، حبيث إنَّ األمَّة مبجموعها عليها أن تعمل على أن يـَُؤدَّى فا

ُ
لواجبات الكفائيَّة امل

الواجب الكفائي فيها، فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن يقوم به، وغري القادر على 
به، فإذا أدى الواجب سقط اإلمث عنهم مجيًعا، وإذا أمهل  أدائه بنفسه عليه أن حيث القادر وحيمله على القيام

أمثوا مجيًعا، أمث القادر إلمهاله واجًبا قدر على أدائه، وأمث غريه إلمهاله َحث القادري ومحله على فعل الواجب 
املقدور له، وهذا مقتضى التَّضامن يف أداء الواجب، فلو رأى مجاعة غريًقا يستغيث ومنهم َمن حيسنون 

سباحة، ويقدرون على إنقاذه، ومنهم من ال حيسنون السباحة وال يقدرون على إنقاذه، فالواجب على من ال
حيسنون السباحة أن يبذل بعضهم جهده يف إنقاذه، وإذا مل يبادر من تيلقاء نفسه إىل القيام ابلواجب فعلى 

 د وإذا مل يؤد ي الواجب أمثوا مجيًعا".اآلخرين حثه ومحله على أداء واجبه، فإذا أدَّى الواجب فال إمث على أح
 

طبًقا هلذا الذي  -: فاخلطاب يف الواجب الكفائي [46]ويقول فضيلة األستاذ الدكتور عبداللطيف عامر 
ُموجَّه جلميع املكلفني، بدليل أنَّه إذا مل يقم به البعض أيمث  -صوليني ذهب إليه الشَّاطيب، ووافق فيه اجلمهور األ

ك".  اجلميع للرتَّ
 

مث يقول فضيلة الشيخ/ حممد أبو زهرة: "وإذا فهم أنَّ خطاب اآلية ابلواجبات الكفائية عام، وإن كان يقوم به 
ة مجلة مطلوبة من اجلميع؛ ولكنَّها موزَّعة البعض على سبيلي التَّعاون بني اجلميع فمؤدَّى ذلك أنَّ فروض الكفاي

على الطوائف واآلحاد، فالتـََّفقُّه يف الدين فرض كفاية، وعلم اهلندسة فرض كفاية، والزراعة فرض كفاية، 
وكذلك اجلهاد والطب وكل صناعة أو عمل ال تستغِن عنه اجلماعة، ويقوم به نظامها االجتماعي واالقتصادي 

الب به على اخلصوص مَن اخلاصَّة من عنده قدرة عليه، فاجلماعة كلها ُمطالَبة بتهيئة خياطب به الكافة، ويط
األسباب ليكون من بينها األطباء واملهندسون والزراع والصناع والقضاة، وَمن كانت عنده الكفاية ألن يكون 

ص فيما هو أهل له، وبذلك ُمطاَلب على اخلصو  -قاضًيا أو مهندًسا أو طبيًبا أو قائًدا أو متفقًها يف الدين 
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يتحقَّق الطَّلب العام ويتحقَّق الطَّلب اخلاص، ويتبنيَّ السبب يف إمث اجلميع إن مل يتحقَّقي الفعل املطلوب، وثبت 
 .[47]أيًضا أن من مل يقم ابلفرض الكفائي يعد قائًما به من أدى؛ ألنه دخل يف هتيئة األسباب" 

 
 ( حتديد مفهوم الواجب الكفائي:4)

ومبا سبق: يتقرَّر أنَّ الواجب الكفائي أو فرض الكفاية "هو: ما طلب الشارع فعله من جمموع املكلفني ال من  
احلرج عني الباقني، وإذا مل يقم كل فرد منهم، حبيث إذا قام به بعض املكلفني فقد أدَّى الواجب وسقط اإلمث و 

به أي فرد من املكلفني أمثوا مجيًعا إبمهال هذا الواجب؛ كاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، والصالة على 
املوتى، وبناء املستشفيات، وإنقاذ الغريق، وإطفاء احلريق، والطب والصناعات اليت حيتاج إليها الناس، والقضاء، 

 .[48]م، والشَّهادة" واإلفتاء، ورد السَّال
 
 ( بعض املسائل األصوليَّة يف خصوص الواجب الكفائي:5)

 أثريت بني األصوليني مسائل متعددة، وسيعرض البحث منها ما خيتص ابملوضوع حمل الدراسة فيما يلي:
 

 ة األوىل: أيهما أفضل: الواجب العيِن أم الواجب الكفائي؟املسأل
لقد نسب إىل إمام احلرمني وأبيه وغريمها أنَّ فاعل فرض الكفاية أفضل؛ إذ هو أسقط الفرض عن نفسه وعن 

غريه؛ وألنَّ العمل املتعدي أفضل من القاصر، وقال الشافعي: االشتغال ابلعلم أفضل من الصَّالة النافلة 
 ، وذكر ابن جزي أنَّ االشتغال بفرض الكفاية أفضل من العبادات؛ لثالثة أوجه:[49]

 أحدها: النصوص الواردة يف تفضيل العامل على العابد.
 له ولغريه.الثاين: أن منفعة العبادة لصاحبها خاصة، ومنفعة العلم 

 .[50]الثالث: أنَّ أجر العبادة ينقطع ابملوت، وأجر العلم يبقى أبًدا ملن خلف علًما ينتفع به بعده" 
 

اصر أفضل، كاإلميان، وقد قدَّم النيب ونوقيش هذا األمر وعوريض، وقال الشيخ ابن عبدالسالم: "وقد يكون الق
التسبيح عقب الصالة على الصدقة، وقال: ))خري أعمالكم الصالة((، وسئل: أيُّ  -صلى هللا عليه وسلم  -

األعمال أفضل؟ فقال: ))إميان ابهلل((، قيل: مث ماذا؟ قال: ))جهاد يف سبيل هللا((، قيل: مث ماذا؟ قال: ))حج 
رة، قلت: إال اجلهاد، مث اختار تبًعا للغزايل يف "اإلحياء": أنَّ فضل الطَّاعات على مربور((، وهذه كلها قاص

 قدر املصاحل النَّاشئة عنها فتصدق البخيل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام أايم".
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 .[51]وعلى ذلك يكون فاعل فرض العني أفضل؛ "ألن فرضه أهم" 
 

 املسألة الثانية: أساليب التَّعبري عني الواجب الكفائي:
تتَّفق أساليب التعبري عني الواجب الكفائي مع أساليب التعبري عن الواجب العيِن، "فكما أن اخلطاب يف 

يف قوله تعاىل: }اَي أيُّها الَّذييَن آَمُنوا أَْوفُوا{  الصالة والزكاة والصيام والوفاء ابلعقود ُموجَّه جلميع املخاطبني
، فكذلك اخلطاب يف اجلهاد واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وَرد  التَّحيَّة وغري ذلك من الواجبات [52]

، مثلها [53]{ ُكتيَب َعَلْيُكُم اْلقيَتالُ جاء قول هللا تعاىل يف اخلطاب ابجلهاد موجًها للجميع: } الكفائيَّة، فقد
َياُم{  َوْلَتُكْن ، وقوله تعاىل يف فرض األمر ابملعروف: }[54]متاًما مثل قول هللا تعاىل: }ُكتيَب َعَلْيُكُم الص ي

َهْوَن َعني اْلُمْنَكري َوأُولَئيَك ُهُم اْلُمفْ  ْلَمْعُروفي َويـَنـْ ْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن إيىَل اخلَْرْيي َوأَيُمُروَن ابي ، وقوله [55]{ ليُحونَ مي
َ َكاَن َعَلى ُكل ي َشْيٍء تعاىل يف األمر برد التَّحيَّة: } َها أَْو ُردُّوَها إينَّ اَّللَّ نـْ ْحَسَن مي يٍَّة َفَحيُّوا أبَي َوإيَذا ُحي ييُتْم بيَتحي

يًبا ، فاخلطاب يف كل هذا قد جاء بصيغة تدل على الوجوب سواء أكان الواجب عينيًّا، أو كان [56]{ َحسي
ا يستدل على فرض الكفاية ابلقرائن األخرى.[57]الواجب من ابب فرض الكفاية"   ، وإمنَّ

 
 املسألة الثالثة: انقالب الواجب الكفائي واجًبا عينيًّا:

، يعِن: تعني على هذا الشخص  األصوليون على أنَّ الواجب الكفائي [58]اتَـَّفق  إذا احنصر يف شخص: تعنيَّ
وجوب القيام به، فكأنه واجب عيِن، فمثاًل: إذا ختصص "يف كل ميدان من امليادين اليت حتتاجها األمَّة 

جمموعة من الناس، فإن خال ميدان من تلك امليادين أمثت األمة مجيعها لتفريطها يف ذلك، وإذا مل يوجد يف 
لك النواحي سوى فرد واحد تعنيَّ ذلك الفرد للقيام بذلك الفرض أو الواجب، وأصبح ذلك انحية من ت

الفرض فرض عني ابلنسبة لذلك الذي تفرد وحده ابلقيام بذلك الفرض، فإذا مرض شخٌص أو مجاعٌة أو 
أصبح ذلك  وابء، ومل يكن يستطيع القيام ابلعالج أو مقاومة الوابء إالَّ شخص واحد -ال قدر هللا  -حدث 

األمر فرض عني ابلنسبة له، وكذلك إذا أشرف فرد على الغرق وليس هناك من يستطيع إنقاذه سوى شخٍص 
 .[59]واحٍد، فإنَّ إنقاذ ذلك املشرف على الغرق أصبح واجًبا عينيًّا على ذلك املستطيع إنقاذه 

 
 املسألة الرابعة: قطع الواجب الكفائي بعد الشروع فيه:

اختلف األصوليون فيما إذا كان الواجب الكفائي يتعنيَّ ابلشروع فيه، فال ُيوز ملن شرع فيه قطعه، أو ال يتعنيَّ 
 فيجوز قطعه.
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من قال: إنَّه "ألشبُه أن يتعني، كاجملاهد حيضر الصف، وطالب العلم يشرع يف االشتغال به،  [60]فمنهم 
 .[61]وحنو هذا من صوره" 

 
ا  [62]ومنهم  من استثىن: صالة اجلنازة، واجلهاد، والعلم، ومل يرجح شيًئا يف املسألة، ال التَّعيني وال عدمه؛ ألهنَّ

جيح يف فروعها"  جيح، الختالف الرتَّ  .[63]"من القواعد اليت ال يطلق فيها الرتَّ
 

 ومنهم: من أضاف إىل ذلك غسل امليت وجتهيزه.
 

 على ثالث صور:من فصل املسألة فقال: إن قطع الواجب بعد الشروع فيه  [64]ومنهم 
 األوىل: قطع يبطل املاضي فيبطل قطًعا، ومثاهلا: صالة اجلنازة.

 والثانية: قطع ال يبطل وال يفوت الشاهد، فيجوز قطًعا، مثل: الشَّارع يف إنقاذ غريق إذا حضر آخر إلنقاذه.
مثل الشارع يف  والثالثة: قطع ال يبطل أصل املقصود؛ ولكن يبطل أمرًا مقصوًدا على اجلملة، ففيه خالف،

 العلم، فإن قطعه له ال ُيب به بطالن ما عرفه.
ومثَّة مسألة أخرى ميكن أن تفهم املسألة منها، وهي مسألة: حفظ القرآن وهو فرض كفاية، فإذا حفظه وأخر 

حرم على الصَّحيح، قال اإلمام أمحد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه مث نسيه،  -وال ُعْذر  -تالوته حبيث ينساه 
 .[65]وفيه وجه يكره 

 
 املسألة اخلامسة: سقوط الواجب الكفائي بغلبة الظَّن بتحقق وقوعه:

ا يكفي أن يغلب الظن بذلك، فإذا  ال يشرتط يف سقوط الواجب الكفائي حتقق وقوعه يف فئات أخرى، وإمنَّ
أنَّ األخرى قامت به سقط بذلك عني اجلميع؛ عمالً مبوجب  -أو الطوائف  -غلب على ظن الطائفتني 

 .[66]الظَّن؛ ألنَّه كما صلح الظن مثبًتا للتَّكاليف صلح مسقطًا هلا 
 ث أنَّه ميكن أن يتقرَّر أيًضا أنَّ الواجب الكفائي ال يسقط إالَّ بغلبة الظَّن.ويضيف البح

 
 اثلثًا: املندوب وأنواعه:

املندوب ما طلب الشرع من املكلف أن يفعله، وكان طلبه له طلًبا غري حتمي، ويستدل على عدم حتميَّة 
ى أنَّ الطلب للندب، واملندوب عامَّة ال يرتتب الطلب هنا: إمَّا بصيغة الطلب نفسها، وإما بطريق قرينة تدل عل

 عليه عقوبة، وال يستحق صاحبه العقاب واللوم.

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/1/4262.aspx#_ftn60#_ftn60
http://www.alukah.net/articles/1/4262.aspx#_ftn61#_ftn61
http://www.alukah.net/articles/1/4262.aspx#_ftn62#_ftn62
http://www.alukah.net/articles/1/4262.aspx#_ftn63#_ftn63
http://www.alukah.net/articles/1/4262.aspx#_ftn64#_ftn64
http://www.alukah.net/articles/1/4262.aspx#_ftn65#_ftn65
http://www.alukah.net/articles/1/4262.aspx#_ftn66#_ftn66


 
 وينقسم املندوب ثالثة أقسام:

فاألوَّل: املندوب املطلوب فعله: وهذا هو القسم الذي يرتتَّب على تركه العقاب واللوم كسنن الوضوء، وما 
 يسميه األصوليون بـ"السنن املؤكدة".

ين: املندوب املشروع فعله: ويرتتَّب على تركه عتاب أو لوم، واببه متسع؛ كالتَّنفل يف غري السنن املؤكدة، والثا
 والتَّصدق عامَّة.

فيما  -صلى هللا عليه وسلم  -والثالث: املندوب الزَّائد: وهذا القسم مَن الكماليات، مثل: االقتداء برسول هللا 
 بوصفه إنسااًن يف أكله، وشربه، ونومه، ومشيته، وغري ذلك. -صلى هللا عليه وسلم  -صدر عنه 

 
 رابًعا: تردد أعمال التَّطوع بني املندوب والواجب الكفائي أو العيِن:

يرتدَّد بني املندوب والواجب الكفائي أو العيِن، وبذلك  -الذي فصل البحث فيه فيما سبق  -التَّطوع مبعناه 
وإمَّا واجبات كفائيَّة أو عينيَّة؛ فتكون أعمال التطوع مندوبة إذا كان طلب  تكون أعمال التَّطوع: إما مندوبة،

الشرع من املكلفني للفعل طلًبا غري حتمي، ودلَّت الصيغة على ذلك، أو دلَّت قرينة، وهو ابب يتَّسع لغالب 
واإلحسان إىل  يف األعمال اخلرييَّة، مثل: مساعدة الضعفاء، -مع مجاهري اجملتمع  -الصدقات، واإلسهام 

األرامل، والعطف على اليتامى فعالً وقواًل، واإلسهام يف حمو أمية بعض األميني، ومساعدة طلبة العلم... وغري 
ذلك، من غري أن يكون يف أمر خوطب املكلفون مجيًعا بفعله، وتعنيَّ على اجملموع أن تقوم به فئة، وهو 

 الواجب الكفائي.
 

فائيَّة: إذا كان طلب الشَّرع جملموع املكلفني بفعله طلًبا حتميًّا، ودلَّت على وتكون أعمال التطوع واجبات ك
هذا احلتميَّة الصيغة، أو أية قرينة أخرى، وهذا يكون يف كل مسائل الواجبات الكفائيَّة، مثل: جتهيز املوتى من 

التقاط اللقطاء ورعايتهم  حيث: الغسل، والتَّكفني، واحلمل، والصَّالة عليهم، والدفن... وغري ذلك، ومثل:
 وغري ذلك.

 
وتكون أعمال التَّطوع واجبات عينيَّة: إذا احنصر الواجب الكفائي يف فرد معني أو فئة معيَّنة أو فئات معيَّنة، 

فهنا يتعنيَّ الواجب: إمَّا يف هذا الشخص؛ كاملفيت الوحيد للبلد، أو الطبيب أو البيطار الوحيدين هبا، وإما يف 
ة؛ كأساتذة الشرع يف األمر ابملعروف والنَّهي عن املنكر، وتعريف الناس أبمور دينهم، وكجماعة من فئة معين
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الناس حال حدوث حريق، وليس مثة جهة متخصصة إبطفاء احلريق، وانعدمت وسيلة االتصال هبذه اجلهة... 
 وغري ذلك.

 
 

 املبحث الرابع
 التَّطوع يف السنَّة النبويَّة وأفعال الصَّحابة

قدمت السنَّة النبويَّة صورًا خاصَّة يف مجيع اجملاالت اليت حتيط حبياة اإلنسان، فشرحت كيفيَّة تطوع املسلم يف 
ترمجة  -رضي هللا عنهم مجيًعا  -حاالته املتعددة، وكيف يكون دائًما يف مصلحة أمته، وكانت حياة الصحابة 

للصحابة فيما ُيب أن يكون عليه املسلم يف سلوكه  صادقة هلذا املنهج الشَّرعي، حىت رأينا مناذج عديدة
 التَّطوعي.

 
كيفيَّة عالج السنَّة النبويَّة املطهَّرة جملاالت متعددة يف حياة املسلم، مدعومة   -فيما يلي  -ويستعرض البحث 

 رضي هللا تعاىل عنهم مجيًعا. -بنماذج من أفعال الصحابة 
 

 صحي، واإلغاثي:أواًل: التَّطوع يف اجملال الطيب، وال
 وهذا اجملال يشمل صورًا متعددة منها:

جتهيز املوتى؛ من حيث: الغسل، والتكفني، واحلمل، والصالة عليهم، والدفن... وغري ذلك، ويف ذلك  - 1
قال:  -ابن مسعود  -لذي البجادين، إذ ُرويي عن عبدهللا يعِن  -صلى هللا عليه وسلم  -قصة دفن الرسول 

يف غزوة تبوك وهو يف قرب عبدهللا ذي البجادين، وأبو  -صلى هللا عليه وسلم  -ع رسول هللا "وهللا لكأين أمس
وهو يقول: ))انولوين صاحبكما(( حىت وسده يف حلده، فلما فرغ من دفنه  -رمحة هللا عليهما  -بكر وعمر 

 .[67]استقبل القبلة فقال: ))اللهم إين أمسيت عنه راضًيا فارض عنه((" 
 
تقدمي اخلدمات اإلسعافيَّة وغريها ملصايب احلوادث والكوارث، وجرحى احلروب، واألسرى، والغرقى،  - 2

 واهلدمى، وغريهم.
 

نسقي ونداوي  -صلى هللا عليه وسلم  - ويف ذلك ما ُرويي عني الرُّبـَي يع بنت معوذ قالت: مث كنا نغزو مع النيب
 .[68]اجلرحى، ونرد القتلى إىل املدينة" 
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 .[69]ويف رواية: "فنسقي القوم وخندمهم ونرد اجلرحى والقتلى إىل املدينة" 

 
 ومن عمل الصحابة يف ذلك:

قسم مروطًا بني نساء من  -رضي هللا عنه  -ما جاء عن ثعلبة بن أيب مالك قال: "مث إن عمر بن اخلطاب 
صلى هللا  -بنَة رسول هللا نساء املدينة فبقي مرط جي يد، فقال له بعض من عنده: اي أمري املؤمنني، أعط هذا ا

اليت عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء  -عليه وسلم 
قال عمر: فإهنا كانت تزفر يوم أحد، قال أبو عبدهللا:  -صلى هللا عليه وسلم  -األنصار، ممَّن ابيع رسول هللا 

 .[70]تزفر: ختَييط" 
 

 ويلحق هباتني املسألتني السَّابقتني مسألتان معاصراتن، متثالن جمالني متاحني للتَّطوع هذه األايم:
م أو بدأت يف فاملسألة األوىل: التَّطوع يف تعلم ثقافة الوقاية من األمراض اخلطرة املعاصرة اليت انتشرت هذه األ ايَّ

يف تعليم هذه الثقافة  -بعد التعليم  -االنتشار؛ مثل اإليدز، وأنفلونزا الطيور... وغري ذلك، مث التَّطوع 
 .لآلخرين، ونقلها إليهم، واملشاركة يف التَّوعية يف هذا اجملال

 
 ففي خصوص اإليدز مثاًل:

ة منه، والتَّعريف خبطورة املرض، وماهيته، وأهم أعراضه، ميكن أن يشارك املسلم يف تثقيف اآلخرين أبمهيَّة الوقاي
ومراحل ظهور املرض، وكيفيَّة ظهوره، وإمكانية انتقاله، وصور هذا االنتقال، وإمكانيَّة االختبار للكشف عنه، 

واللقاحات املتوفرة لوقف استفحال املرض، وسبل احلد من خطورته، وهذه كلها ثقافة ملعلومات بسيطة، وميكن  
 .[71]ذلك التَّعريف بطرق انتقال املرض، والتَّحذير منها ك
 

 ويف خصوص أنفلونزا الطيور:
وُسُبل  يف كل ما خيص التَّعريف ابملرض من مجيع جوانبه، -كما يف املسألة األوىل   -متكن املشاركة كذلك 

 الوقاية منه.
 

واملسألة الثانية: التَّطوع ابلتَّربع ابلدم، واملشاركة يف محالت التَّربع ابلدم من اآلخرين، ويف هذا إنقاذ ملرضى 
 حمتاجني هلذا الدم، ومساعدة يف عالجهم.
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 اثنًيا: التَّطوع يف اجملال االجتماعي وخدمة أفراد اجملتمع:

حديث شامل ملناحي احلياة االجتماعيَّة كافَّة مبا يكون فيها من أحوال تطلب  ولقد ورد يف خصوص هذا اجملال
 -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعاىل عنه  -تطوع املسلم ملساعدة أخيه املسلم؛ إذ ُرويي عن أيب هريرة 

يوم القيامة، : ))َمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب -صلى هللا عليه وسلم 
ومن يسَّر على معسر يسَّر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلًما سرته هللا يف الدنيا واآلخرة، وهللا يف 

 .[72]عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه(( 
 

 فيه مسائل متعددة؛ منها:واحلديث 
فضيلة من فرَّج عن املسلم كربة من كرب الدنيا، وتفرُيها إما إبعطائه ماله إن كانت كربته من حاجة، أو  -

بذل جاهه يف طلبه له من غريه أو قرضه، وإن كانت كربته من ظلم ظامل له فرَّجها ابلسَّعي يف رفعها عنه أو 
أعانه على الدواء إن كان لديه أو على طبيب ينفعه، وابجلملة تفريج ختفيفها، وإن كانت كربة مرض أصابه 

 الكرب ابب واسع، فإنَّه يشمل إزالة كل ما ينزل ابلعبد أو ختفيفه.
 
ا خصَّه ألنَّه أبلغ، وهو إنظاره لغرميه يف الدين أو إبراؤه  - التَّيسري على املعسر هو أيًضا من تفريج الكرب، وإمنَّ

، فإنَّ هللا ييسر له عليه أموره ويسهلها له لتسهيله ألخيه فيما عنده له، والتَّيسري ألمور له منه أو غري ذلك
اآلخرة أبن يهون عليه املشاق فيها، ويرجح وزن احلسنات ويلقي يف قلوب من هلم عنده حق ُيب استيفاؤه 

 منه يف اآلخرة املساحمة... وغري ذلك.
ر عليه، ويؤخذ منه أنَّه ال أبس على من عسَّر على موسر ألنَّ مطله ويـُْؤَخذ منه أنَّ من عسَّر على معسر عس

 ظلم حيل عرضه وعقوبته.
 
من سرت مسلًما اطلع منه على ما ال ينبغي إظهاره من الزالت والعثرات، فإنه مأجور مبا ذكره من سرته يف  -

، وإن أاتها مل ُيطليع هللا عليها أحًدا، الدنيا واآلخرة، فيسرته يف الدنيا أبن ال أييت زلة يكره اطالع غريه عليها
 .[73]وسرته يف اآلخرة ابملغفرة لذنوبه وعدم إظهار قبائحه وغري ذلك" 

 
 ويشمل هذا اجملال كذلك صورًا متعددة؛ منها:
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عاقني، وامل - 1
ُ
سنني، والعجزة: وهو أمٌر مهم، حيث يسَّرت الشَّريعة اإلسالميَّة على هؤالء على حني خدمة امل

 عسَّر عليهم الناس مبا نالحظه من معاملة هلؤالء املعاقني، واملسنني، والعجزة.
 

ر فذك -صلى هللا عليه وسلم  -فقد ُرويي عن مهام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول هللا 
: ))مث كلُّ سالميي من النَّاس عليه صدقٌة، كل يوم -صلى هللا عليه وسلم  -أحاديث منها: وقال رسول هللا 

تطلع فيه الشمس، قال: تعدل بني االثنني صدقٌة، وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها 
الصالة صدقٌة، ومتيط األذى عني الطريق  متاعه صدقة، قال: والكلمة الطيبة صدقٌة، وكل خطوة متشيها إىل

 صدقٌة((.
 
 إغاثة املستغيثني يف النائبات، ودفع الضرر عن فقراء املسلمني؛ كسوة وطعاًما وغري ذلك. - 2

قال: ))مث على   -صلى هللا عليه وسلم  -ويف ذلك ما ُرويي عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن جد يه عني النيب 
أرأيت إن مل ُيد؟ قال: ))يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق((، قال: قيل: أرأيت  كل مسلم صدقة((، قيل:

إن مل يستطع؟! قال: ))يعني ذا احلاجة امللهوف((، قال: قيل له: أرأيت إن مل يستطع؟ قال: ))أيمر ابملعروف 
ا صدقة((  ك عن الشر فإهنَّ  .[74]أو اخلري((، قال: أرأيت إن مل يفعل؟ قال: ))مُيسي

 
 ومن عمل الصحابة يف ذلك:

ما جاء يف "البداية والنهاية": "قال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إىل ظاهر املدينة فالح لنا بيت شعر  -
فقالت: أان امرأة عربية، وليس عندي شيء، فقصدانه، فإذا فيه امرأة متخض وتبكي، فسأهلا عمر عن حاهلا، 

: هل لك يف أجر ساقه -أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب  -فبكى عمر وعاد يهرول إىل بيته، فقال المرأته 
هللا إليك؟، وأخربها ابخلرب، فقالت: نعم، فحمل على ظهره دقيًقا وشحًما، ومحلت أم كلثوم ما يصلح للوالدة 

يتحدَّث، فوضعت املرأة غالًما،  -وهو ال يعرفه  -لى املرأة، وجلس عمر مع زوجها وجاءا فدخلت أم كلثوم ع
فقالت أم كلثوم: اي أمري املؤمنني، بشر صاحبك بغالم، فلما مسع الرجل قوهلا استعظم ذلك، وأخذ يعتذر إىل 

 .[75]عمر، فقال عمر: ال أبس عليك، مث أوصلهم بنفقة وما يصلحهم وانصرف" 
 
 رعاية األطفال اليتامى وكفالتهم يف أسرهم: - 3

لقد وجَّهنا القرآن الكرمي إىل رعاية األيتام واالعتناء مبصلحتهم، والتطوع لكفالتهم كفالة مادية ومعنويَّة، وذلك 
ُه َوأَْوفُوا ه يقول: }يف كثري من آايته، فربنا سبحان ُلَغ َأُشدَّ لَّيتي هيَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ َواَل تـَْقَربُوا َماَل اْلَيتييمي إيالَّ ابي
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ْلَعْهدي إينَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوالً  ، وغري ذلك [77]{ َكالَّ َبْل اَل ُتْكريُموَن اْلَيتييمَ انه: }، ويقول سبح[76]{ ابي
[78]. 

 
  أمَّا السنة:

: ))أان وكافل اليتيم -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن سهل بن سعد فُروي 
 .[79]يف اجلنة هكذا((، وأشار ابلسبَّابة والوسطى وفرج بينهما 

 
وكانت يدي تطيش  -صلى هللا عليه وسلم  -أيب سلمة، قال: كنت يف حجر رسول هللا  وُرويي عن عمر بن -

 .[80]يف الصفحة، فقال يل: ))اي غالم، سم هللا، وكل بيمينك، وكل مما يليك(( 
 

 ومن عمل الصحابة يف ذلك:
إىل السوق، فلحقته امرأة  -رضي هللا عنه  -ما جاء عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: خرجت مع عمر  -

شابَّة، فقالت: اي أمري املؤمنني هلك زوجي وترك صبية صغارًا، وهللا ما ينضجون كراًعا، وال هلم زرع وال ضرع، 
صلى هللا عليه  -أيب احلديبية مع النيب وخشيت عليهم الضبع، وأان بنت خفاف بن إمياء الغفاري، وقد شهد 

، وقال: مرحًبا بنسب قريب، مث انصرف إىل بعري ظهري كان مربوطًا يف الدار  -وسلم  فوقف معها عمر ومل ميضي
فحمل عليه غرارتني مألمها طعاًما، وجعل بينهما نفقة وثيااًب مث انوهلا خطاميهي، فقال: اقتادييهي فلن يـَْفىَن حىت 

 خبري، فقال رجل: اي أمري املؤمنني، أكثرت هلا، قال عمر: ثكلتك أمك، وهللا إين ألرى أاب هذه أيتيكم هللا
 .[81]وأخاها قد حاصرا حصًنا زمااًن افتتحناه، مث أصبحنا نستفيء سهمامها فيه 

 
قف رعاية اليتيم يف اإلسالم على رعاية ماله وحسن تدبريه وتصريفه؛ بل يسبق ذلك العناية ببدنه وال تتو 

 .[82]وصحته وأخالقه وآدابه، والباب يف أتديب اليتيم مفتوح على مصراعيه كأنه ولد من أوالد الوصي 
 

ومن هذا يتبنيَّ وجوب رعاية اليتامى واالهتمام أبحواهلم كأهنم أبناؤان، وليضع كل مسلم يف تقديره عن 
 .[83]معاملتهم أهنم أبناؤه، فماذا يتمىنَّ ألبنائه؟ وماذا ُيب من أساليب يف معاملة الناس ألبنائه؟ 

 
ا  ويلحق ابملسائل السابقة مسائل أخرى، وهي وإن كانت مسائل قدمية حتدث الفقهاء القدامى عنها إالَّ إهنَّ
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 مستأنفة اآلن بواقع جديد، فمن ذلك:
 املسألة األوىل: فك أسرى املسلمني وختليصهم من قيود األسر والسجن:

لتناوهلا ودراسة أحكامها، والتَّطوع لفك  [84]مام أساتذة الشَّرع املعاصرين وهي مسألة مهمَّة اسرتعت اهت
األسرى املسلمني وختليصهم مما هم فيه من ذل القيد حتت وطأة العدو؛ ألهنم يف كربة وبالء، ومذلة وعناء، 

تنفيس كربتهم واجب املسلمني اآلن، وهو مطلب شرعي واجب على املسلمني اآلن، وغاية متوخَّاة، وقد و 
 .[85]أن أاب بكر "أعتق سبعة كلهم يعذب يف هللا"  -رضي هللا عنها  -ُرويَي عن عائشة 

 
 املسألة الثانية: التقاط األطفال اللقطاء ورعايتهم وفًقا للمنهج الشَّرعي: 

خذه، املسألة يف ابب: اللقيط، وبيَّنوا أحكامها الشَّرعيَّة مفصَّلة من حيث: حكم أ [86]ولقد تناول فقهاؤان 
وحكم حريته وإسالمه، وحضانته، ومرياثه، وديته، ووليه، وكيفية رعايته، وهو ابب كذلك من أبواب التَّطوع 

 املفتوحة أمام املسلمني.
 

 املسألة الثالثة: إقامة املشاريع اخلرييَّة:
عايش أو تعليمهم وذلك ملثل هؤالءي اليتامى والذين ال ُيدون عمالً لتعليم احليرف والصنائع، وما تتم به امل

 والقضاء على أميتهم.
 

املسألة الرابعة: إقامة دور العلم وتعليم الطالبني، ومساعدة طلبة العلم الفقراء، والتَّصدق عليهم، وتوفري وسائل 
 العلم هلم ونشر العلم النافع، وهي كلها أبواب مهمة للتَّطوع.

 
 -، واألدلة الشَّرعيَّة من القرآن والسنة وأفعال الصحابة تمعإنَّ مثة أبوااًب عديدًة للتَّطوع فيما فيه مصلحة اجمل

صلى  -مجيًعا متضافرة يف احلث على التَّطوع يف كل ما فيه خري للناس، ولقد شارك النيب  -رضي هللا عنهم 
م يف بناء الكعبة، ووضع احلجر األسود يف مكانه تطوًعا، وشارك يف بناء املسجد النبوي، والتز  -هللا عليه وسلم 

وساعد عمر  -أغنامهم  -جلواري احلي منائحهم  -رضي هللا عنه  -أصحابه هنجه، فلقد حلب أبو بكر 
 امرأة تلد. -رضي هللا عنها  -وزوجته أم كلثوم بنت علي 

 
وليس انفلة للحديث أن يذكر البحث أن أبواب التطوع ليس منصوًصا عليها نصًّا، وإمنا هي أبواب حيدها 

ب هو ابب خري ترغ يب الشريعة اإلسالمية فيه، وكل أمر يكون للمجتمع فيه مصلحة وصف اخلري، فكل اب
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 هو أمٌر حتثُّ املقررات الشَّرعيَّة عليه. -تطلبها حياة الناس وتقتضيها 
 

إن التَّطوع أمٌر واجٌب على اجملتمع عامَّة فيما تستقيم به حياة هذا اجملتمع، وكل فرد يف هذا اجملتمع مطاَلب أبن 
 اشر ما هيَّأه هللا يف خدمة حيسنها هو، وال حيسنها غريه.يب
 

وقائع معاصرة؛ مثل: انتشار ظاهرة اإلزعاج يف احملال بطريق  -هذه األايم  -ولقد ظهرت ابجملتمع املدين 
مكربات الصوت مثاًل، وهو أمر مقلق للرَّاحة ومضر، والتَّطوع هنا يكون ابلنصح، ابملوعظة احلسنة واملعروف 

 حاب مثل هذه احملالَّت.ألص
 

وكذلك: انتشرت مسألة: حدوث احلرائق، وهي مسألة ميكن التطوع فيها واإلسهام فيها أبشكال متعددة 
 وسهلة وميسَّرة.

لقد قدَّم القرآن الكرمي صورة شاملة ملعىن التَّطوع عامَّة، يف مجيع األعمال: العبادات واملعامالت، ومل خيصص 
عض، وبشر املطَّو يعني، وحذَّر الذين يلمزوهنم، ورغَّب املتصدقني وإن بيقيلٍَّة، وردَّ على بعض معاين اخلري دون ب

 الذين يسخرون منهم سخريتهم، وحضَّ املسلمني على التَّطوع بكل ما فيه مصلحة للنَّاس.
 

نسان، فقرَّرت ما جاء يف القرآن أمَّا السنة النَّبويَّة فقد قدَّمت صورًا خاصَّة يف اجملاالت كافَّة اليت حتيط حبياة اإل
الكرمي، وأكَّدت عليه، وفسَّرت ما جاء جممالً فيه وبينته، وشرحت: كيف يتطوع املسلم يف عامَّة يومه ويف مجيع 

 حاالته.
 

ترمجة صادقة للمنهج الشَّرعي يف التَّطوع، فقدَّم كل  -رضي هللا عنهم مجيًعا  -ولقد كانت حياة الصَّحابة 
حه هللا سبحانه، وأنعم عليه به إلخوانه، وجاد مبا ميلك، حىت رأيناهم كأن كل شرب من أرض صحايب ما من

 املسلمني تعهده أحدهم مبا ينبت فيه اخلري، وكأن كل موقف من مواقفهم انتظره مسلم ليكفي إخوانه مؤنته.
 

ملنهج الشَّرعي، والتَّطوع يف كل ما إنَّ اإلشارة جديرة وواجبة إىل حاجة اجملتمع املسلم اآلن إىل التَّمسك هبذا ا
 فيه املصلحة العامَّة فعالً وقواًل.
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 اخلامتة
 أواًل: النتائج:

ع( لغًة: حول البذل والعطاء والسماح ابلشَّيء، فاإلنسان املطيع هو املنقاد  -و  -يدور معىن مادة )ط  - 1
ويدور معىن التَّطوع حول بذل الفعل يف  -مر الباذل، والفرس املطيع هو السلس، والشجر املطيع هو املنتج املث

مصلحة اآلخرين والتَّربع به هلم، فهو تفعُّل من الطاعة. واملتطوع ما تربع من ذات نفسه مما ال يلزمه قرضه، 
 واملطوعة هم املتطوعون الباذلون املتربعون ابخلري، وغالب استخدامات لفظة " التَّطوع يف اخلري".

 
طوع اصطالًحا: إمَّا أن يكون ابعتبار طبيعة العمل التَّطوعي وأهدافه، وهو ما أخذ به غالب التَّعريف ابلتَّ  - 2

علماء الشَّرع، وإمَّا أن يكون ابعتبار مفهوم املنظمات التَّطوعيَّة يف عالقتها ابلكياانت اجملتمعيَّة املختلفة، وهي 
 أقرب إىل جوهر التَّطوع. -من وجهة رأي البحث  -الدَّولة والقطاع اخلاص والعائلة، واألخذ ابالعتبار األول 

 
ورد التَّطوع يف القرآن الكرمي بصيغة الفعل مرتني يف سورة واحدة هي سورة البقرة يف اآليتني الثامنة  - 3

واخلمسني بعد املائة، والرابعة والثمانني بعد املائة، وورد بصيغة االسم بلفظة "املطوعني" مرة واحدة يف سورة 
 وبة يف اآلية التاسعة والسبعني.التَّ 
 
كما يدل ظاهر   -ويف اآلية األوىل: اختصَّ التطوع فيها ابلتطوع يف العبادة؛ زايدة الطواف بعد الواجب  -

 قد قال: إنَّ املراد التطوع يف سائر األعمال. -منهم احلَسن وغريه  -اآلية الكرمية، وإن كان فريق 
 
طوع ابلبذل والعطاء والتَّصدق بزايدة عدد املساكني املطعومني، أو إطعام ويف اآلية الثانية: اختص التَّ  -

املسكني صاًعا، أو إطعام مساكني عن كل يوم، أو التَّطوع ابلصيام مع الفدية، أو التَّطوع بزايدة املسكني يف 
 تعاىل قد عمَّم فلم طعامه، وهي معاٍن كلها تدل على حث الشَّرع اإلسالمي على التَّطوع جبميع صوره؛ ألنَّ هللا

 خيصص معاين اخلري دون بعض، فيمكن أن تكون املعاين كلها حمتملة ومقصودة.
 
أما اآلية الثالثة: فاختصت هبؤالء الذين يعيبون على املطوعني الباذلني املتربعني يف جماالت اخلري ابلكثري أو  -

وسخروا أيًضا من الذين جادوا  -بن عوف كعبدالرمحن   -القليل، فقد سخر هؤالء من الذين جادوا ابلكثري 
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سخرية بسخرية أشد،  -سبحانه وتعاىل  -كاحلبحاب، فقابلهم ربنا   -جبهدهم وطاقتهم ابلقليل الذي عندهم 
جزاء على سوء صنيعهم واستهزائهم ابملتطوعني، وانتصارًا ملن يتطوعون يف التصدق ويف فعل مجيع اخلريات، 

 واجلزاء من جنس العمل.
 
ورد معىن التَّطوع ضمًنا يف كل ما فيه خري يف التَّطوع للمصلحة العامَّة يف آايت عديدة يف القرآن الكرمي؛  - 4

مبا يشري على حث الشَّرع اإلسالمي على التَّطوع ابلتَّصدق واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وإصالح ذات 
من ذوي القرىب واليتامى واملساكني وأبناء السبيل والتَّصدق  البيت، والتَّعاون على الرب والتَّقوى ورعاية احملتاجني

 -غري الفرض  -عليهم، ويف كل ما هو خري مهما كان قدره صغريًا أو كبريًا، وكذلك يف كل ما يفعله املسلم 
من عمل صاحل، وهو ما وعد ربنا سبحانه ابجلزاء احلسن يف الدنيا واآلخرة، كما طمأن ربنا سبحانه أصحاب 

َدْعَواُهْم فييَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحتَييـَّتُـُهْم مال الصاحلة يف جماالت البذل والتَّطوع ابهلداية وبشرهم ابجلنة اليت: }األع
ُر َدْعَواُهْم َأني احْلَْمُد َّلليَّي َرب ي اْلَعاَلمينيَ   [.10{ ]يونس: فييَها َساَلٌم َوَآخي

 
اجب الكفائي أو العيِن، وبذلك تكون أعمال التَّطوع: إمَّا مندوبة، وإمَّا التَّطوع يرتدَّد بني املندوب والو  - 5

 واجبات كفائيَّة أو عينيَّة:
فتكون أعمال التَّطوع مندوبة: إذا كان طلب الشَّرع من املكلفني للفعل طلًبا غري حتمي، ودلَّتي الصيغة على 

ت واإلسهاب مع مجاهري اجملتمع يف األعمال ذلك أو دلَّت قرينة على هذا، وهو ابب يتَّسع لغالب الصدقا
اخلرييَّة؛ مثل: مساعدة الضعفاء، واإلحسان إىل األرامل، والعطف على اليتامى فعالً وقواًل، واإلسهام يف حمو 
أمية بعض األميني، ومساعدة طلبة العلم وغري ذلك، من غري أن تكون يف أمر خوطب املكلفون مجيًعا بفعله 

 أن تقوم به فئة، وهو الواجب الكفائي. وتعني على اجملموع
 

وقد تكون أعمال التَّطوع واجبات كفائيَّة: إذا كان طلب الشَّرع جملموع املكلفني بفعله طلًبا حتميًّا، ودلَّت على 
هذه احلتمية الصيغة أو أية قرينة أخرى، وهذا يكون يف كل مسائل الواجبات الكفائيَّة، مثل: جتهيز املوتى من 

سل، والتكفني، واحلمل، والصالة عليهم، والدفن وغري ذلك، ومثل: التقاط اللقطاء ورعايتهم... وغري حيث الغ
 ذلك.

 
فالواجب الكفائي يلزم املكلفني يف جمموعهم أبداء هذه الواجبات الكفائيَّة، وذلك حيرص من توفَّرت فيه القدرة 

و ما يسقط احلرج واإلمث على اجلميع، ويثبت املباشرة على الفعل وكان أهالً مبباشرته وكفاية الباقني مؤنته، وه
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 للفعل.
 

إىل ضوابط اختيار من يصلح للفعل أبن تتوفَّر  -يف الوقت ذاته  -كما أنَّ الواجب الكفائي يرشد املكلفني 
فيه شروط الفعل أواًل، ويكون به ميل حنو ذلك القصد، وهو ما ُيب أن يالحظه الذين خيتارونه ألداء هذا 

 عل، ويتعهدونه ابلتدريب والتأهيل حىت يصلح للقيام به، حىت تتحقق املصلحة العامة املرجوة.الف
 

وتكون أعمال التَّطوع واجبات عينيَّة: إذا احنصر الواجب الكفائي يف فرد معني أو فئة معينة أو فئات معينة، 
طبيب أو البيطار الوحيدين هبا، وإمَّا يف فهنا يتعنيَّ الواجب إمَّا يف هذا الشخص؛ كاملفيت الوحيد للبلد، أو ال

كأساتذة الشَّرع يف األمر ابملعروف والنَّهي عن املنكر، وتعريف الناس أبمور دينهم، وكجماعة من   -فئة معينة 
الناس حال حدوث حريق وليس مثة جهة متخصصة إبطفاء احلريق، وانعدمت وسيلة االتصال هبذه اجلهة... 

 وغري ذلك.
 
السنَّة النبويَّة صورًا يف اجملاالت كافة اليت حتيط حبياة اإلنسان، فشرحت كيفية تطوع املسلم يف قدَّمت  - 6

ترمجة  -رضي هللا عنهم مجيًعا  -حاالته املتعددة، وكيف يكون دائًما يف مصلحة أمته، وكانت حياة الصحابة 
أن يكون عليه املسلم يف سلوكه  صادقة هلذا املنهج الشرعي، حىت رأينا مناذج عديدة للصحابة فيما ُيب

 التَّطوعي.
 

 والنماذج اليت قدم هلا حبث أدلة من السنة وحياة الصحابة هي:
 أواًل: التطوع يف اجملال الطيب، والصحي، واإلغاثة:

 وهذا اجملال يشمل صورًا متعددة منها:
 ن... وغري ذلك.جتهيز املوتى؛ من حيث: الغسل، والتكفني، واحلمل، والصالة عليهم، والدف - 1
تقدمي اخلدمات اإلسعافيَّة وغريها ملصايب احلوادث والكوارث، وجرحى احلروب، واألسرى، والغرقى،  - 2

 واهلدمى... وغريهم.
 

 ويلحق هباتني املسألتني مسألتان معاصراتن، متثالن جمالني متاحني للتَّطوع هذه األايم، ومها:
 املسألة األوىل:
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الوقاية من األمراض اخلطرة املعاصرة اليت انتشرت هذه األايم، أو بدأت يف االنتشار؛  التَّطوع يف تعلم ثقافة
يف تعليم هذه الثقافة لآلخرين ونقلها  -بعد التعلم  -مثل: اإليدز، وأنفلونزا الطيور... وغري ذلك، مث التَّطوع 

 إليهم واملشاركة يف التوعية يف هذا اجملال.
 

 واملسألة الثانية:
ابلتَّربع ابلدم، واملشاركة يف محالت التَّربع ابلدم من اآلخرين، ويف هذا إنقاذ ملرضى حمتاجني هلذا الدم،  التَّطوع

 ومساعدة يف عالجهم.
 

 اثنًيا: التَّطوع يف اجملال االجتماعي وخدمة أفراد اجملتمع:
ر لكل من نفس عن أخيه املسلم كربة من كرب ا  -سبحانه  -لدنيا أبن هللا وقد ورد ابلسنَّة حديث شامل ُمَبش ي

 سينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، ويشمل هذا اجملال صورًا متعددة منها:
خدمة املعاقني واملسنني والعجزة، وهو أمر مهيم، حيث يسرت الشريعة اإلسالميَّة على هؤالء على حني  - 1

 سنني والعجزة.عسَّر عليهم الناس مبا نالحظه من سوء معاملة هلؤالء املعاقني وامل
 
 إغاثة املستغيثني يف النائبات، ودفع الضَّرر عن فقراء املسلمني: كسوة وطعاًما، وغري ذلك. - 2
 
 رعاية األطفال اليتامى وكفالتهم يف أسرهم. - 3
 

ا  ويلحق ابملسائل السابقة مسائل أخرى، وهي وإن كانت مسائل قدمية حتدَّث الفقهاء القدامى عنها إالَّ إهنَّ
 تأنفة اآلن بواقع جديد مثل املسائل التالية:مس

 املسألة األوىل: أسرى املسلمني وختليصهم من قيود األسر والسجن.
 املسألة الثانية: التقاط األطفال اللقطاء ورعايتهم وفًقا للمنهج الشرعي.

 
، وإمنا هي أبواب حيدها أنَّ أبواب التَّطوع ليس منصوًصا عليها نصًّا -يف النهاية  -يقرر البحث إمجاالً  - 7

وصف اخلري، فكل ابب هو ابب خري ترغب الشَّريعة اإلسالميَّة فيه، وكل أمر يكون للمجتمع فيه مصلحة 
تطلبها حياة الناس وتقتضيها وتقبلها املقررات الشَّرعية هو أمر مطلوب من اجلميع أن يسارعوا يف اإلسهام 

 تمع عامَّة فيما تستقيم به حياة الناس يف هذا اجملتمع.واملشاركة فيه، فالتَّطوع أمر واجب على اجمل
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 املصادر واملراجع
 أواًل: كتب تفسري القرآن العظيم

 774تفسري القرآن العظيم )تفسري ابن كثري(: ابن كثري )إمساعيل بن عمر.... الدمشقي، أبو الفداء، ت  -
 هـ )أربعة جملدات(. 1401هـ(، طبعة: دار الفكر، بريوت لسنة 

 
جامع البيان عن أتويل آي القرآن )تفسري الطربي(: الطربي )حممد بن جرير بن يزيد بن خالد... أبو  -

 هـ )ثالثون جملًدا(. 1405هـ( طبعة: دار الفكر، بريوت لسنة  310 - 224جعفر(، )
ندلسي، أبو اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب )حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح، األنصاري، اخلزرجي، األ -

 -هـ  1408هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، سنة  671عبدهللا، ت 
 م، )عشرون جزًءا يف عشرة جملدات مع جملد للفهارس(. 1988

 
هـ(،  516معامل التنزيل )تفسري البغوي(: البغوي )احلسني بن مسعود، الفراء،...، الشافعي، أبو حممد، ت  -
م. )أربعة  2002 -هـ  1423ودار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة اخلامسة لسنة  -عة دار الزهراء طب

 جملدات(.
 
 

 اثنًيا: كتب السنة املطهرة
هـ(، حتقيق/ حممد عبدالعزيز  852 - 773سبل السالم: الصنعاين )حممد بن إمساعيل... األمري( ) -

هـ، )أربعة أجزاء يف أربعة  1379وت، لبنان، الطبعة الرابعة، سنة اخلويل، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بري 
 جملدات(.

 
هـ( طبعة معتىن هبا مرقَّمة األحاديث مع  261صحيح مسلم: مسلم )مسلم بن احلجاج القشريي، ت  -

 م )جملد واحد(.1998 -هـ  1419طبعة دار ابن حزم، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل  -الفهارس 
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هـ(، حتقيق/ عبدهللا حممد  807زوائد ومنبع الفوائد: اهليثمي )علي بن أيب بكر، نور الدين...، ت جممع ال -
 م، )عشرة أجزاء يف عشرة جملدات(. 1994 -هـ  1414الدرويش، طبعة دار الفكر بريوت، طبعة عام 

 
 

 اثلثًا: كتب أصول الفقه
 الكتب القدمية: - 1
هـ(، حتقيق: د /  631 - 551)علي بن حممد... أبو احلسن، اإلحكام يف أصول األحكام: اآلمدي  -

 هـ، )أربعة جملدات(. 1404سيد اجلميلي، طبعة: دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل لسنة 
 
 -هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية، بريوت  911األشباه والنظائر: السيوطي )عبدالرمحن بن أيب بكر ت  -

 هـ، )جملد واحد(. 1403 الطبعة األوىل لسنة:
 
هـ(، حتقيق/ أبو الوفاء  490أصول السَّرخسي: السَّرخسي )حممد بن أمحد بن أيب سهل... أبو بكر ت  -

 هـ، )جملدان(. 1372األفغاين، طبعة دار املعرفة، بريوت، 
 
اكر، طبعة هـ(، حتقيق أمحد حممد ش 204 - 150الرسالة: الشَّافعي )حممد بن إدريس، أبو عبدهللا(، ) -

 م، )جملد واحد(. 1939 -هـ  1358القاهرة لسنة: 
 
روضة الناظر وجنة املناظر )يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل(: ابن قدامة )موفق الدين أبو  -

هـ(، ومعها شرحها: نزهة اخلاطر العاطر: الشيخ/  630حممد عبدهللا بن أمحد... املقدسي الدمشقي، ت 
بن أمحد بن مصطفى بدران الدومي مث الدمشقي، طبعة: مكتبة املعارف ابلرايض، اململكة العربية  عبدالقادر

 م. )ثالثة جملدات(. 1984هـ،  1404السعودية، الطبعة الثانية لسنة 
شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه: القاضي البخاري )عبدهللا بن مسعود بن حممود،  -

هـ(، مطبوع مع شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح، طبعة:  793، احلنفي، صدر الشريعة، ت احملبويب
 دار الكتب العربية، مصر، د. ت، )جزءان يف جملد واحد(.

 
شرح الكوكب املنري )املسمى مبختصر التحرير، أو املخترب للمبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه(: ابن  -
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هـ( حتقيق:  972بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف اببن النجار، ت: النجار )حممد بن أمحد 
هـ،  1418د/ حممد الوحيلي، ود/ نزيه محاد، طبعة مكتبة العبيكان، اململكة العربية السعودية، لسنة 

 م )أربعة جملدات(. 1997
 
 - 752ي بن عباس... احلنبلي(، )القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام: البعلي )عل -

م  1956 -هـ  1375هـ(، حتقيق: حممد حامد الفقي، طبعة: مطبعة السنة احملمدية، القاهرة لسنة  803
 )جملد واحد(.

 
هـ(، د. ن، د. ت،  741 - 693القوانني الفقهية: ابن جزي )حممد بن أمحد... الكليب الغرانطي( ) -د 

 )جملد واحد(.
 
لم األصول: الغزايل )حممد بن حممد بن حممد، أبو حامد( ومعه كتاب: فواتح الرمحوت، املستصفى من ع -

لعبدالعلي حممد بن نظام الدين األنصاري بشرح مسلم الثبوت يف أصول الفقه، للشيخ حميي الدين بن 
 عبدالشكور، طبعة دار العلوم احلديثة، بريوت، لبنان، د. ت، )جزءان يف جملدين(.

 
هـ(، حتقيق: د/  794 - 745القواعد: ابن هبادر )حممد... ابن عبدهللا الزركشي، أبو عبدهللا،  املنثور يف -

هـ،  1405تيسري فائق أمحد حممود، طبعة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، الطبعة الثانية لسنة 
 )ثالثة جملدات(.

هـ،  790ن حممد، اللخمي، الغرانطي ت املوافقات يف أصول األحكام: الشاطيب )إبراهيم بن موسى ب
 م(، طبعة: املكتبة التجارية، مصر، د. ت، )أربعة أجزاء يف أربعة جملدات(. 1388

 
 الكتب احلديثة: - 2
م،  1985أصول التشريع اإلسالمي: فضيلة الشيخ/ علي حسب هللا، طبعة: دار املعارف، مصر، سنة  -

 صفحة(. 431)جملد واحد يف 
 
م، د. ن، )جملد واحد يف  1958 -هـ  1377: فضيلة الشيخ/ حممد أبو زهرة، طبعة سنة أصول الفقه -

 صفحة(. 415
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أصول الفقه اإلسالمي: أستاذي اجلليل: فضيلة األستاذ الدكتور/ عبداللطيف حممد عامر، طبعة: مكتبة  -

 صفحة(. 514م، )جملد واحد يف  1996النصر ابلزقازيق، مصر، سنة 
 
فقه: فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب خالف، طبعة مكتبة دار الرتاث، مصر، الطبعة السابعة لسنة علم أصول ال -

 صفحة(. 236م )جملد واحد 1956هـ،  1376
 
 

 رابًعا: كتب الفقه
 كتب املذاهب الفقهية:  - 1

 )أ( املذهب احلنفي:
هـ(، شرح كنز الدقائق،  970البحر الرائق: ابن جنيم )زين الدين إبراهيم بن حممد،...، املصري احلنفي ت  -

هـ(، ومعه احلواشي املسماة: منحة اخلالق على  710للنسفي )عبدهللا بن أمحد بن حممود، أبو الربكات، ت 
البحر الرائق، البن عابدين )حممد أمني عابدين بن عمر بن عابدين بن عبدالعزيز، الدمشقي، احلنفي )ت 

ت، طبعة: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، هـ(، حتقيق وضبط: الشيخ/ زكراي عمريا 1252
 م، )تسعة أجزاء يف تسعة جملدات(. 1997 -هـ  1418سنة 

 
 - 1198رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار )حاشية ابن عابدين(: ابن عابدين )حممد أمني،  -

م،  1995 -هـ  1415بنان، سنة م( طبعة: دار الفكر، بريوت، ل 1836 - 1748هـ،  1252
 )مثانية أجزاء يف مثانية جملدات(.

 
هـ( مع تكملته: نتائج األفكار يف كشف الرموز  681فتح القدير: ابن اهلمام )الكمال، احلنفي، ت  -

هـ( ومعه حاشيتان؛ األوىل: شرح العناية على  988واألسرار لقاضي زادة )أمحد بن قودر مشس الدين ت 
هـ(، والثانية: حاشية سعدي جليب على شرح  786بابريت )حممد بن حممود، أكمل الدين، ت اهلداية، لل

هـ(، طبعة دار  945العناية واهلداية )سعد هللا بن عيسى، الشهري بسعدي جليب، وسعدي أفندي، ت 
 الفكر، بريوت، لبنان، د. ت )عشرة أجزاء يف عشرة جملدات(.
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م(، طبعة: دار املعرفة،  1090 -هـ  483بن سهل، أبو بكر، ت  املبسوط: السرخسي )حممد بن أمحد -
 م، )ثالثون جزًءا يف مخسة عشر جملًدا، مع جملد فهارس مستقل(. 1986 -هـ  1406بريوت، لبنان، سنة 

 
 )ب( املذهب املالكي:

الم هـ(، رواية سحنون )عبدالس 176 - 93املدونة الكربى: اإلمام مالك )مالك بن أنس األصبحي( ) -
هـ(، عن ابن القاسم )عبدالرمحن بن القاسم بن خالد العتقي،  240 - 160بن سعيد بن حبيب التنوخي( )

هـ(، ومعه: مقدمات ابن رشد، لبيان ما اقتضه املدونة من األحكام،  191 - 132املصري، أبو عبدهللا( )
ار الفكر، )ستة أجزاء يف ستة هـ(، طبعة: د 520البن رشد اجلد )حممد بن أمحد بن رشد، أبو الوليد، ت 

 جملدات(.
 
 954 - 902مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل: احلطاب )حممد بن حممد بن عبدالرمحن الطرابلسي(، ) -

هـ(، وهبامشه: التاج واإلكليل ملختصر خليل، املواق )حممد بن يوسف بن أيب القاسم، العبدري، الشهري 
م،  1978 -هـ  1398نجاح، طرابلس، ليبيا، الطبعة الثانية، سنة هـ(، طبعة: مكتبة ال 897ابملواق، ت: 

 )ستة أجزاء يف ستة جملدات(.
 

 املذهب الشافعي: -ج 
هـ(، تصحيح: حممد زهري النجار، طبعة  204 - 150األم: الشافعي )حممد بن إدريس، أبو عبدهللا( ) -

 ت(.دار املعرفة، بريوت، لبنان، د: ت، )مخسة أجزاء يف مخسة جملدا
 
حواشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املنهاج: عبداحلميد الشرواين، طبعة: دار الفكر، بريوت، د. ن، د.  -

 ت، )عشرة أجزاء(.
هـ(، ومعه: املنهاج السَّوي يف ترمجة اإلمام  676روضة الطالبني: النووي )حميي الدين بن شرف، ت  -

ضة من الفروع، للسيوطي، حتقيق: الشيخ/ عادل أمحد عبداملوجود، النووي، ومنتقى الينبوع فيما زاد على الرو 
 والشيخ/ علي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د: ت، )مثانية أجزاء يف مثانية جملدات(.

 
هـ(  977مغِن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: اخلطيب الشربيِن )حممد بن أمحد، مشس الدين، ت  -

هـ(، دراسة وحتقيق وتعليق: الشيخ/ علي حممد  676منت املنهاج، للنووي )حميي الدين بن شرف،  على
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معوض، والشيخ/ عادل أمحد عبداملوجود، تقدمة وتقريظ: الدكتور/ حممد بكر إمساعيل، طبعة دار الكتب 
 جملدات(. م، )ستة أجزاء يف ستة 1994 -هـ  1415العلمية، بريوت: لبنان، الطبعة األوىل، سنة 

 
  املذهب احلنبلي: -د 
اإلنصاف ومعرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل: املرداوي )علي بن سليمان بن  -

هـ(، حتقيق/ حممد حامد الفقي، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، مصر،  885 - 817أمحد بن حممد( )
 أجزاء يف عشرة جملدات(.م، )عشرة  1980 -هـ  1400الطبعة الثانية، سنة 

 
 - 1000الروض املربع: البهويت )منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس، احلنبلي( ) -

م( شرح زاد املستقنع يف اختصار املقنع، للحجاوي )موسى بن أمحد بن  1641 - 1591هـ،  1051
هـ(، طبعة دار  968 - 895موسى بن سامل بن أمحد بن عيسى بن سامل، املقدسي، شرف الدين( )

 م، )جملد واحد(. 1994 -هـ  1415احلديث، مصر، الطبعة األوىل 
 
هـ( على خمتصر اخلرقي  630املغِن: ابن قدامة )عبدهللا بن أمحد بن حممود، أبو حممد، موفق الدين، ت  -

بن قدامة املقدسي هـ(، ومعه الشرح الكبري، ال 334)عمر بن احلسني بن عبدهللا بن أمحد، أبو القاسم، ت 
هـ  334)عبدالرمحن بن أيب عمر بن حممد بن أمحد، أبو الفرج، عمر بن احلسني بن عبدهللا، أبو القاسم، ت 

 م(، طبعة: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د. ت، )عشرة أجزاء يف عشرة جملدات(. 945 -
 
 ( كتب الفقه احلديثة:2)
ستاذ/ سلطان بن حممد العيسى، ضمن أعمال اللقاء السنوي الرابع األعمال التطوعية يف اإلسالم: األ -

للجهات اخلريية ابملنظمة الشرقية ابململكة العربية السعودية )استقطاب املتطوعني يف اجلهات اخلريية(، طبعة 
 هـ. 1425مجعية الرب ابملنطقة الشرقية، اململكة العربية السعودية لسنة 

 
الم: الدكتور/ حممد صاحل القاضي، ضمن أعمال اللقاء السنوي للجهات اخلريية األعمال التطوعية يف اإلس -

ابملنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية )استقطاب املتطوعني يف اجلهات اخلرية(، طبعة مجعية الرب ابملنطقة 
 هـ. 1425الشرقية، اململكة العربية السعودية لسنة 
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ني الكسب واإلنفاق والتوريث: أستاذي اجلليل، فضيلة األستاذ الدكتور/ أمحد املال يف الشريعة اإلسالمية ب -
صفحة مع صفحة واحدة  327م. )جملد واحد  1991 /1990يوسف، طبعة: دار الثقافة مبصر، سنة 

 ملحقة بكتب وحبوث أخرى لفضيلة املؤلف(.
 
(، 1346دران الدمشقي، ت: املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل: ابن بدران )عبدالقادر بن ب -

 هـ.1401حتقيق الدكتور/ عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، طبعة: مؤسسة الرسالة، بريوت، لسنة: 
 
من فقه القرآن الكرمي يف اليتامى والوصية واملرياث: أستاذي اجلليل، فضيلة األستاذ الدكتور/ حممد نبيل  -

 203م، )جملد واحد  1996 -هـ  1416لسنة غنامي، طبعة دار اهلداية، مصر، الطبعة الثانية 
 صفحات(.

 
مناذج من األعمال التطوعية يف التاريخ اإلسالمي: األستاذ/ صاحل بن يوسف املقرن، ضمن أعمال اللقاء  -

السنوي اخلامس للجهات اخلريية ابملنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية، طبعة مجعية الرب ابملنطقة الشرقية، 
 هـ. 1425ة العربية السعودية لسنة اململك

 
 

 خامًسا: الكتب العامة
العمل التطوعي عطاء وتنمية: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي كأمنوذج، الدكتور/ محد بن خليل الشارُيي،  -

 ضمن أعمال اللقاء السنوي الرابع للجهات اخلريية ابملنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية )استقطاب يف
 هـ. 1425اجلهات اخلريية(، طبعة مجعية الرب ابملنطقة الشرقية، اململكة العربية السعودية لسنة 

 
الوسائل اإلعالمية الستقطاب املتطوعني: الدكتور/ حممد اخلرعان، ضمن أعمال اللقاء السنوي الرابع  -

تطوعني يف اجلهات اخلريية( طبعة للجهات اخلريية ابملنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية )استقطاب امل
 هـ. 1425مجعية الرب ابملنطقة الشرقية، اململكة العربية السعودية لسنة 

 
الوسائل االجتماعية الستقطاب املتطوعني: الدكتور/ عبدهللا السلمي، ضمن أعمال اللقاء السنوي الرابع  -

)استقطاب املتطوعني يف اجلهات اخلريية(، طبعة للجهات اخلريية ابملنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية 
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 هـ. 1425مجعية الرب ابملنطقة الشرقية، اململكة العربية السعودية لسنة 
 
الوسائل النفسية الستقطاب املتطوعني: الدكتور/ إبراهيم محد النقيثان، ضمن أعمال اللقاء السنوي الرابع  -

عربية السعودية )استقطاب املتطوعني يف اجلهات اخلريية(، طبعة للجهات اخلريية ابملنطقة الشرقية ابململكة ال
 هـ. 1425مجعية الرب ابملنطقة الشرقية، اململكة العربية السعودية لسنة 
 
 

 سادًسا: كتب الرتاجم
البداية والنهاية: ابن كثري )إمساعيل بن عمر بن كثري بن صقر بن كثري بن درع، القرشي، الدمشقي، احلافظ،  -

فداء(، حتقيق: الدكتور/ أمحد أبو ملحن، والدكتور/ علي جنيب عطوي، واألستاذ/ فؤاد السيد، واألستاذ/ أبو ال
مهدي انصر الدين، واألستاذ، علي عبدالستار، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة اخلامسة، 

 م، )أربعة عشر جزًءا يف سبعة جملدات مع جملد للفهارس(. 1989 - 1409
 
 

 سابًعا: كتب اللغة
هـ(،  817 - 729القاموس احمليط: الفريوز آابدي: )حممد بن يعقوب،.... الشريازي، جمد الدين( ) -

هـ، إصدار اهليئة املصرية العامة للكتاب، سنة  1301نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األمريية سنة 
 .م، )أربعة أجزاء يف أربعة جملدات( 1977 -هـ  1397

 
خمتار الصحاح: الرازي )حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر(، طبعة دار احلديث، القاهرة د: ت، )جملد  -

 واحد(.
 
املصباح املنري: الفيومي )أمحد بن حممد بن علي املقري(، طبعة اململكة العربية السعودية، وزارة الرتبية  -

 م. 2002 -هـ  1423والتعليم، لسنة 
 
هـ(، حتقيق: عبدالسالم  395لغة: ابن فارس: )أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ت جمموعة مقاييس ال -

 هارون، طبعة دار اجليل، بريوت، د. ت.
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 اثمًنا: الوسائل العلمية
أحكام األسرى والسبااي: أستاذي اجلليل، فضيلة األستاذ الدكتور/ عبداللطيف حممد عامر، كلية دار العلوم،  -

 القاهرة.
 
 

 ا: املؤمترات والدورايتاتسعً 
أعمال اللقاء السنوي الرابع للجهات اخلريية: ابملنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية )استقطاب  -

 هـ. 1425املتطوعني يف اجلهات اخلريية(، طبعة مجعية الرب ابملنطقة الشرقية، اململكة العربية السعودية لسنة 
 
هات اخلريية: ابملنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية، طبعة مجعية الرب أعمال اللقاء السنوي اخلامس للج -

 هـ. 1426ابملنطقة الشرقية، اململكة العربية السعودية لسنة 
 
 

 عاشرًا: اإلفادات الشفاهية
دروس فقهية وإفادات شفاهية مستمرة يل، من أساتذيت األجالء: فضيلة األستاذ الدكتور/ أمحد يوسف 

وفضيلة األستاذ الدكتور/ عبداللطيف حممد عامر، وفضيلة األستاذ الدكتور/ حممد نبيل غنامي، )ترتيب سليمان، 
  األمساء ألفبائي(.

 
 

 
 .30سورة املائدة، اآلية    [1]
  .97سورة الكهف، اآلية    [2]
  .158سورة البقرة، اآلية،    [3]
  .184سورة البقرة، اآلية    [4]
  .79سورة التوبة، اآلية    [5]
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 - 729انظر مثاًل: "القاموس احمليط": الفريوز آابدي )حممد بن يعقوب،.... الشريازي، جمد الدين( )   [6]
هـ، إصدار: اهليئة املصرية العامَّة  1301هـ( نسخة مصوَّرة من الطبعة الثالثة للمطبعة األمريية سنة  817

)أربعة أجزاء يف أربعة جملدات(، وسُيشار إىل هذا املصدر عند م،  1977 -هـ  1397للكتاب، سنة 
وروده بعد ذلك هكذا: "القاموس احمليط": انظر فيه، ابب العني، و"معجم مقاييس اللغة"، ابب الطاء والواو 

  وما يثلثهما، و"خمتار الصحاح"، ابب الطاء.
انظر: "األعمال التَّطوعيَّة يف اإلسالم"، الدكتور/ حممد صاحل القاضي، ضمن أعمال اللقاء السنوي    [7]

هـ، وسُيشار إىل هذا املرجع عند  1425للجهات اخلرييَّة ابملنطقة الشَّرقيَّة ابململكة العربيَّة السعوديَّة لسنة 
، 15"األعمال التَّطوعيَّة يف اإلسالم"، الدكتور/ حممد صاحل القاضي، انظر فيه:  وروده بعد ذلك هكذا،

كذلك: "مناذج من األعمال التَّطوعيَّة يف التاريخ اإلسالمي"، األستاذ/ صاحل بن يوسف املقرن، ضمن   -وانظر 
عوديَّة، طبعة مجعيَّة الرب ابملنطقة أعمال اللقاء السنوي للجهات اخلرييَّة ابملنطقة الشرقيَّة ابململكة العربيَّة الس

هـ، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا،  1425الشرقية، اململكة العربية السعودية لسنة 
  .6"مناذج من األعمال التَّطوعيَّة يف التاريخ اإلسالمي"، األستاذ/ صاحل بن يوسف املقرن، انظر فيه ص: 

انظر مثاًل: "األعمال التَّطوعيَّة يف اإلسالم"، األستاذ/ سلطان بن حممد العيسى، ضمن أعمال اللقاء    [8]
 يف اجلهات السَّنوي الرَّابع للجهات اخلريية ابملنطقة الشرقية ابململكة العربية السعودية )استقطاب املتطوعني

هـ، وسُيشار إىل هذا املرجع  1425اخلريية(، طبعة مجعية الرب ابملنطقة الشرقية، اململكة العربية السعودية لسنة 
عند وروده بعد ذلك هكذا، "األعمال التَّطوعيَّة يف اإلسالم"، األستاذ/ سلطان بن حممد العيسى، انظر فيه: 

املتطوعني"، الدكتور/ حممد اخلرعان، ضمن أعمال اللقاء  ، و"الوسائل اإلعالميَّة الستقطاب290ص: 
السَّنوي الرَّابع للجهات اخلرييَّة ابملنطقة الشَّرقيَّة ابململكة العربية السعودية )استقطاب املتطوعني يف اجلهات 

ىل هذا املرجع هـ، وسُيشار إ 1425اخلريية(، طبعة مجعية الرب ابملنطقة الشرقية، اململكة العربية السعودية لسنة 
عند وروده بعد ذلك هكذا، "الوسائل اإلعالميَّة الستقطاب املتطوعني"، الدكتور/ حممد اخلرعان، انظر فيه: 

، وما بعدها، و"الوسائل النَّفسية الستقطاب املتطوعني"، الدكتور/ إبراهيم محد النقيثان، ضمن 128ص 
طقة الشرقيَّة ابململكة العربيَّة السعوديَّة )استقطاب املتطوعني يف أعمال اللقاء السنوي الرابع للجهات اخلرييَّة ابملن

هـ، وسُيشار إىل  1425اجلهات اخلرييَّة(، طبعة مجعيَّة الرب ابملنطقة الشرقيَّة، اململكة العربيَّة السعوديَّة لسنة 
لدكتور/ إبراهيم محد هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "الوسائل النَّفسيَّة الستقطاب املتطوعني"، ا

عطاء وتنمية: الندوة العامليَّة للشَّباب  -وما بعدها، و"العمل التَّطوعي  116النقيثان، انظر فيه: ص: 
اإلسالمي كأمنوذج"، الدكتور/ محد بن خليل الشارُيي، ضمن أعمال اللقاء السنوي الرَّابع للجهات اخلرييَّة 

السعوديَّة )استقطاب املتطوعني يف اجلهات اخلريية(، طبعة مجعيَّة الرب ابملنطقة ابملنطقة الشَّرقية ابململكة العربيَّة 
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هـ، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا،  1425الشرقية، اململكة العربيَّة السعوديَّة لسنة 
  ا بعدها.وم 116عطاء وتنمية"، الدكتور/ محد بن خليل الشارُيي، انظر فيه: ص  -"العمل التطوعي 

انظر مثاًل: "الوسائل االجتماعيَّة الستقطاب املتطوعني"، الدكتور/ عبدهللا السلمي، ضمن أعمال    [9]
ململكة العربيَّة السعوديَّة )استقطاب املتطوعني يف اللقاء السَّنوي الرَّابع للجهات اخلرييَّة ابملنطقة الشرقيَّة اب

هـ، وسُيشار إىل  1425اجلهات اخلريية(، طبعة مجعيَّة الرب ابملنطقة الشَّرقيَّة، اململكة العربية السعودية لسنة 
هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "الوسائل االجتماعيَّة الستقطاب املتطوعني"، الدكتور/ عبدهللا 

 .76سلمي، انظر فيه ص: ال
  .158سورة البقرة، اآلية    [10]
ل" )تفسري البغوي(: البغوي )احلسني بن مسعود، الفراء...، الشافعي، أبو حممد، ت "معامل التَّنزي   [11]

م،  2002 -هـ  1423هـ(، طبعة: دار الزهراء ودار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة اخلامسة لسنة  516
 /1: )أربعة جملدات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "تفسري البغوي"، انظر فيه

133.  
 .184سورة البقرة، اآلية    [12]
قرآن" )تفسري الطربي(: الطربي )حممد بن جرير بن يزيد بن خالد... "جامع البيان عن أتويل آي ال   [13]

هـ )ثالثون جملًدا(، وسُيشار إىل  1405هـ(، طبعة دار الفكر، بريوت لسنة  310 - 224أبو جعفر(، )
  .195 /10هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "تفسري الطربي"، انظر فيه: 

 .79سورة التوبة، اآلية    [14]
ر بن فرح، األنصاري، "اجلامع ألحكام القرآن" )تفسري القرطيب(، القرطيب )حممد بن أمحد بن أيب بك   [15]

هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية، بريوت، وسُيشار إىل هذا املرجع  671اخلزرجي، األندلسي، أبو عبدهللا، ت 
  .181 /2عند وروده بعد ذلك هكذا، "تفسري القرطيب"، انظر فيه: 

  السابق.   [16]
  .195 /10"تفسري الطربي"    [17]
قرآن العظيم" )تفسري ابن كثري(: ابن كثري )إمساعيل بن عمر... الدمشقي، أبو الفداء، ت "تفسري ال   [18]

هـ، )أربعة جملدات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده  1401هـ(، طبعة: دار الفكر، بريوت لسنة  774
  .290 /1بعد ذلك هكذا، "تفسري ابن كثري"، انظر فيه: 

 .195 /10"تفسري الطربي"    [19]
  .195 /10"تفسري الطربي"    [20]
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  .291 /1"تفسري ابن كثري"    [21]
 .114سورة النساء، اآلية    [22]
  .2سورة املائدة، اآلية    [23]
  .177سورة البقرة، اآلية    [24]
  .7سورة الزلزلة، اآلية    [25]
  .10سورة الزمر، اآلية    [26]
  .112سورة طه، اآلية:    [27]
  .10، 9سورة يونس، اآليتان    [28]
احلكم يف اللغة مبعىن: املنع، ومنه قيل للقضاء حكًما؛ ألنه مينع اخلصمني مَن الشحناء، كما مينع كل    [29]

 -واحد منهما من أخذ ما ليس له، يقال: حكم عليه ابألمر حكًما، وحكومة، انظر: "القاموس احمليط" )ح 
طبعة اململكة العربية السعودية، وزارة  م(، و"املصباح املنري": الفيومي )أمحد بن حممد بن علي املقري(، -ك 

م، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا،  2002 -هـ  1423الرتبية والتعليم، لسنة 
 م(. -ك  -"املصباح املنري"، انظر فيه: مادة )ح 

أو ختيريًا، أو واحلكم الشرعي يف اصطالح األصوليني هو: خطاب الشَّارع املتعلق أبفعال املكلفني؛ طلًبا، 
وضًعا، انظر مثاًل: "علم أصول الفقه": فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب خالف، طبعة مكتبة دار الرتاث، مصر 

صفحة(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند  236م، )جملد واحد  1956 -هـ  1376الطبعة السابعة لسنة 
  .100خالف، انظر فيه: ص: وروده بعد ذلك هكذا، "علم أصول الفقه": فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب 

  ب(. -ج  -ب(، و"املصباح املنري" )و  -ج  -انظر مثاًل: "القاموس احمليط" )و    [30]
[؛ أي: 237الفرض له معان متعددة، منها: التقدير؛ كقوله تعاىل: }فَنيْصُف َما فـََرْضُتْم{ ]البقرة    [31]

قدرمت، ومنها: التَّأثري، يقال: فرض القوس: احلز الذي يقع به الوتر، ومنها: اإللزام؛ كقوله تعاىل: }ُسورٌَة 
[؛ أي: أوجبنا العمل هبا، ومنها: العطية، يُقال: فرضت له كذا؛ أي: أعطيته، 1ْضَناَها{ ]النور: أَنـْزَْلَناَها َوفـَرْ 

[ أي: أنزل 85ومنها: اإلنزال، كقوله تعاىل: }إنَّ الَّذيي فـََرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَرَادَُّك إيىَل َمَعاٍد{ ]القصص: 
[؛ 38اَن َعَلى النَّيبي ي ميْن َحرٍَج فييَما فـََرَض{ ]األحزاب: عليك القرآن، ومنها: اإلابحة، كقوله تعاىل: }َما كَ 

أي: أابح هللا له، انظر مثاًل: "شرح الكوكب املنري": املسمى بـ"خمتصر التحرير"، أو "املخترب للمبتكر شرح 
عروف اببن املختصر يف أصول الفقه"، ابن النَّجَّار حممد بن أمحد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي احلنبلي، امل

هـ، حتقيق: د/ حممد الزحيلي، ود/ نزيه محاد، طبعة مكتبة العبيكان، اململكة العربية  972النَّجَّار، ت: 
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م، )أربعة جملدات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك  1997 -هـ  1418السعودية، لسنة 
 .351، 350 /1هكذا: "شرح الكوكب املنري"، انظر فيه: 

انظر مثاًل: "املستصفى من علم األصول": الغزايل )حممد بن حممد بن حممد، أبو حامد(، ومعه     [32]
يف أصول الفقه"، كتاب: "فواتح الرمحوت"، لعبدالعلي حممد بن نظام الدين األنصاري بشرح مسلم، "الثبوت 

للشيخ/ حمي الدين بن عبدالشكور، طبعة دار العلوم احلديثة، بريوت، لبنان، د. ت، )جزءان يف جملدين(، 
، و"اإلحكام يف أصول 66 /1وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "املستصفى"، انظر فيه: 

هـ( حتقيق: د/ سيد اجلميلي، طبعة: دار  631 - 551األحكام": اآلمدي )علي بن حممد... أبو احلسن( )
هـ، )أربعة جملدات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده  1404الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل لسنة 

  .351، 350 /1، و"شرح الكوكب املنري" 98 /1بعد ذلك هكذا: "اإلحكام" لآلمدي، انظر فيه: 
هـ،  490انظر مثاًل: "أصول السََّرخسي": السََّرخسي )حممد بن أمحد بن أيب سهل.... أبو بكر ت    [33]

 هـ )جملدان(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده 1372حتقيق: أبو الوفا األفغاين، طبعة دار املعرفة، بريوت، 
، و"شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه": 110 /1بعد ذلك هكذا: "أصول السََّرخسي" 

هـ، مطبوع مع  793القاضي البخاري )عبيدهللا بن مسعود بن حممود، احملبويب، احلنفي، صدر الشريعة، ت 
)جزءان يف جملد واحد(، وسُيشار إىل "شرح التلويح ملنت التنقيح"، طبعة: دار الكتب العربيَّة، مصر، د. ت، 

، و"شرح الكوكب املنري" 75 /3هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "التلويح على التوضيح" انظر فيه: 
1/ 352.  
  .352 /1"شرح الكوكب املنري"    [34]
  السابق.   [35]
مذهب اإلمام أمحد بن حنبل: ابن قدامة )موفق "روضة الناظر وجنة املناظر" يف أصول الفقه على    [36]

هـ، ومعها شرحها: "نزهة اخلاطر العاطر":  630الدين أبو حممد عبدهللا بن أمحد... املقدسي الدمشقي، ت 
الشيخ/ عبدالقادر بن أمحد بن مصطفى بدران الدومي مث الدمشقي، طبعة: مكتبة املعارف ابلرايض، اململكة 

م )ثالثة جملدات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند  1984 -هـ  1404عة الثانية لسنة العربية السعودية، الطب
 .16 /2وروده بعد ذلك هكذا؛ "روضة الناظر"، انظر فيه: 

  .352 /1"شرح الكوكب املنري"    [37]
هـ(، حتقيق: أمحد حممد  204 - 150انظر "الرسالة": الشافعي )حممد بن إدريس، أبو عبدهللا(، )   [38]

رجع عند وروده بعد م، )جملد واحد(، وسُيشار إىل هذا امل 1939 -هـ  1358شاكر، طبعة القاهرة لسنة 
  .368 - 360 /1ذلك هكذا؛ "الرسالة"، انظر فيه: 
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م، د. ن، )جملد  1958 -هـ  1377"أصول الفقه": فضيلة الشيخ/ حممد أبو زهرة، طبعة سنة    [39]
حة(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا؛ "أصول الفقه": فضيلة الشيخ/ صف 415واحد يف 

 .37حممد أبو زهرة، انظر فيه: ص: 
موسى بن حممد، اللخمي، الغرانطي( ت  "املوافقات يف أصول األحكام": الشاطيب )إبراهيم بن   [40]

م(، طبعة املكتبة التجارية، مصر، د. ت، )أربعة أجزاء يف أربعة جملدات(، وسُيشار إىل  1388 -هـ  790
  .181 - 176 /1هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا؛ "املوافقات"، انظر فيه: 

  .122سورة التوبة، اآلية    [41]
  .104سورة آل عمران، اآلية    [42]
 .102سورة النساء، اآلية    [43]
 .38"أصول الفقه"، فضيلة الشَّيخ/ حممد أبو زهرة، ص    [44]
 .109"علم أصول الفقه"، فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب خالف، ص:    [45]
ر/ عبداللطيف حممد عامر، طبع: "أصول الفقه اإلسالمي": أستاذي اجلليل: فضيلة األستاذ الدكتو    [46]

صفحة(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند  514م، )جملد واحد يف  1996مكتبة النصر ابلزقازيق، مصر، سنة 
وروده بعد ذلك هكذا: "أصول الفقه اإلسالمي": أستاذي اجلليل: فضيلة األستاذ الدكتور/ عبداللطيف حممد 

  .257عامر، انظر فيه: ص 
 .37"أصول الفقه"، فضيلة الشيخ/ حممد أبو زهرة، ص    [47]
  .109عبدالوهاب خالف، ص:  /"علم أصول الفقه"، فضيلة الشيخ   [48]
هـ(،  794 - 745"املنثور يف القواعد": ابن هبادر )حممد... ابن عبدهللا الزَّركشي، أبو عبدهللا( )   [49]

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميَّة، الكويت، الطبعة الثانية لسنة حتقيق: د/ تيسري فائق أمحد حممود، طبعة: 
هـ، )ثالثة جملدات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "املنثور يف القواعد"، انظر  1405

  .421 - 420 /2فيه: 
هـ(، د. ن، د.  741 - 693"القوانني الفقهية": ابن جزي )حممد بن أمحد.. الكليب الغرانطي( )   [50]

ت، )جملد واحد(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "القوانني الفقهية" البن جزي، انظر 
 .229 /1فيه: 

"املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل": ابن بدران )عبدالقادر بن بدران الدمشقي، ت:    [51]
هـ،  1401(، حتقيق الدكتور/ عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، طبعة: مؤسسة الرسالة، بريوت، لسنة: 1346

  .229 /1ع عند وروده بعد ذلك هكذا، "املدخل" البن بدران، انظر فيه: وسُيشار إىل هذا املرج
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  .1سورة املائدة، اآلية    [52]
 .216سورة البقرة، اآلية    [53]
  .183سورة البقرة، اآلية:    [54]
  .104سورة آل عمران، اآلية    [55]
  .86سورة النساء، اآلية    [56]
، 257"أصول الفقه اإلسالمي"، أستاذي اجلليل، فضيلة األستاذ الدكتور/ عبداللطيف عامر، ص:    [57]

258.  
  .358 /2"حواشي الشرواين"  - 259 /1انظر مثاًل: "مغِن احملتاج"    [58]
 .256، 255"أصول الفقه اإلسالمي"، فضيلة األستاذ الدكتور/ عبداللطيف عامر، ص:    [59]

ر، سنة وانظر كذلك: "أصول التشريع اإلسالمي": فضيلة الشيخ/ علي حسب هللا، طبعة: دار املعارف، مص
صفحة(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "أصول  431م، )جملد واحد يف  1985

، و"علم أصول الفقه"، فضيلة 375التشريع اإلسالمي"، فضيلة الشَّيخ/ علي حسب هللا، انظر فيه: ص: 
  .109الشيخ/ عبدالوهاب خالف، ص: 

  .230 /1"املدخل" البن بدران    [60]
  السابق.   [61]
( طبعة: دار الكتب العلميَّة، 911"األشباه والنظائر": للسيوطي )عبدالرمحن بن أيب بكر ت    [62]

هـ )جملد واحد(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا:  1403بريوت، الطبعة األوىل لسنة 
  .175 /1"األشباه والنظائر"، انظر فيه: 

  السابق.   [63]
 .244 /2"املنثور يف القواعد":    [64]
 752"القواعد والفوائد األصوليَّة وما يتعلَّق هبا من األحكام": البعلي )علي بن عباس... احلنبلي(، )   [65]
 1956 -هـ  1375هـ(، حتقيق: حممد حامد الفقي، طبعة: مطبعة السنة احملمديَّة القاهرة لسنة  803 -

م )جملد واحد(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "القواعد والفوائد األصولية"، انظر فيه: 
1/ 188 ،189. 
 .299 /1، و"املدخل" البن بدران 189، 188 /1انظر مثاًل: "القواعد والفوائد األصوليَّة"    [66]
قيل: إن الرجل امسه: عبدهللا بن أيب البجادين، وقيل امسه: ذو البجادين، واحلديث رواه البزَّار عن    [67]

وهو مرتوك، انظر: "جممع الزوائد ومنبع الفوائد": اهليثمي )علي بن أيب بكر،  شيخه عباد بن أمحد العرزمي،
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هـ 1414هـ(، حتقيق/ عبدهللا حممد الدرويش، طبعة دار الفكر بريوت، طبعة عام  807نور الدين،... ت 
 م، )عشرة أجزاء يف عشرة جملدات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "جممع 1994 -

 .369 /3الزوائد ومنبع الفوائد"، انظر فيه: ابب ما جاء يف عبدهللا بن أيب البجادين، 
  .2726صحيح البخاري، ابب: مداواة النساء اجلرحى يف الغزو، احلديث رقم    [68]
  .2727السابق، ابب: رد النساء اجلرحى والقتلى، احلديث رقم    [69]
 .2725ل الناس يف الغزو، احلديث رقم السابق، ابب: مح   [70]
من تلخيص حملاضرة الدكتور/ صابر السيد مشايل، قيلت بكلية الرتبية للبنات، مبحافظة دومة اجلندل    [71]
 /11 /16هـ،  1426 /10 /25سبة اليوم العاملي لإليدز، بتاريخ األحد اململكة العربية السعودية، مبنا -

  م. 2005
هـ(، طبعة ُمْعَتىَن هبا مرقَّمة  261"صحيح مسلم": مسلم )مسلم بن احلجاج القشريي، ت    [72]

م )جملد  1998 -هـ  1419طبعة دار ابن حزم، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  -ديث مع الفهارس األحا
واحد(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "صحيح مسلم"، انظر فيه: احلديث رقم 

 .1945، 1930، 1425، و"سنن الرتمذي"، احلديث رقم 2699، 2580
هـ(، حتقيق/ حممد  852 - 773"سبل السالم": الصنعاين )حممد بن إمساعيل... األمري( )   [73]

هـ، )أربعة أجزاء  1379عبدالعزيز اخلويل، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة، سنة 
 /2يف أربعة جملدات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "سبل السالم"، انظر فيه: 

110.  
 .1008السابق، احلديث رقم    [74]
"البداية والنهاية": ابن كثري )إمساعيل بن كثري بن صقر بن كثري بن درع، القرشي، الدمشقي، احلافظ،    [75]

أبو الفداء(. حتقيق:الدكتور/ أمحد أبو ملحن، والدكتور/ علي جنيب عطوي، واألستاذ/ فؤاد السيد، واألستاذ 
دي انصر الدين، واألستاذ/ علي عبدالستار، طبعة: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة اخلامسة، مه

م، )أربعة عشر جزًءا يف سبعة جملدات مع جملد الفهارس(، وسُيشار إىل هذا املرجع  1989 -هـ  1409
 .213 /5عند وروده بعد ذلك هكذا: "البداية والنهاية"، انظر فيه: 

  .34سورة اإلسراء، اآلية    [76]
  .17سورة الفجر، اآلية    [77]
، وسورة 10، 9، 8، 6، 3، 2واتل غري ذلك من آايت القرآن الكرمي مثل: سورة النساء: اآلايت    [78]

 .2، وسورة املاعون اآلية: 9الضحى اآلية: 
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  .2983"صحيح البخاري"، احلديث رقم:    [79]
  .3694السابق، احلديث رقم    [80]
  .3928السابق، احلديث رقم    [81]
د "من فقه القرآن الكرمي يف اليتامى والوصية واملرياث": أستاذي اجلليل، فضيلة األستاذ الدكتور/ حمم   [82]

 203م، )جملد واحد  1996 -هـ  1416نبيل غنامي، طبعة دار اهلداية، مصر، الطبعة الثانية لسنة 
صفحات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "من فقه القرآن الكرمي يف اليتامى والوصية 

  .37فيه: ص:  واملرياث"، أستاذي اجلليل، فضيلة األستاذ الدكتور/ حممد نبيل غنامي، انظر
 .36السابق: ص    [83]
"، أستاذي اجلليل، فضيلة األستاذ الدكتور/ عبداللطيف حممد انظر مثاًل: "أحكام األسرى والسبااي   [84]

  ابلقاهرة. -عامر، رسالة دكتوراه مبكتبة كلية دار العلوم 
  .24 /5"البداية والنهاية"    [85]
 970انظر مثاًل: "البحر الرائق": ابن جنيم )زين الدين إبراهيم بن حممد،...، املصري احلنفي ت    [86]

حلواشي هـ(، ومعه ا 710هـ(، "شرح كنز الدقائق"، للنَّسفي )عبدهللا بن أمحد بن حممود، أبو الربكات، ت 
املسماة: "منحة اخلالق على البحر الرَّائق"، البن عابدين )حممد أمني عابدين بن عمر بن عابدين بن عبدالعزيز 

هـ(، حتقيق وضبط الشيخ/ زكراي عمريات، طبعة: دار الكتب العلميَّة، بريوت،  1252الدمشقي، احلنفي( )ت
 جزاء يف تسعة جملدات(.م، )تسعة أ 1997 -هـ  1418لبنان، الطبعة األوىل، سنة 

، و"رد احملتار على 157 /5وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "البحر الرائق"، انظر فيه 
هـ،  1252 - 1198الدر املختار شرح تنوير األبصار"؛ )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين )حممد أمني( )

م، )مثانية أجزاء يف  1995 -هـ  1415، سنة م( طبعة: دار الفكر، بريوت، لبنان 1836 - 1748
، 281 /4مثانية جملدات(. وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "رد احملتار"، انظر فيه: 

هـ(، رواية سحنون )عبدالسالم  176 - 93و"املدونة الكربى" اإلمام مالك )مالك بن أنس األصبحي( )
هـ(، عن ابن القاسم )عبدالرمحن بن القاسم بن خالد العتقي  240 - 160بن سعيد بن حبيب التنوخي( )

هـ(، ومعه: "مقدمات ابن رشد، لبيان ما اقتضته املدونة من  191 - 132املصري أبو عبدهللا(، )
هـ( طبعة: دار الفكر،، )ستة  520األحكام"، البن رشد اجلد )حممد بن أمحد بن رشد، أبو الوليد، ت 

 /8ات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "املدونة"، انظر فيه: أجزاء يف ستة جملد
 902، و"مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل" احلطاب )حممد بن حممد بن عبدالرمحن، الطرابلسي(، )336

بدري، هـ(، وهبامشه: "التَّاج واإلكليل ملختصر خليل"، املواق )حممد بن يوسف بن أيب القاسم، الع 954 -
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 -هـ  1398هـ(، طبعة: مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا الطبعة الثانية، سنة  897الشهري ابملواق، ت: 
م، )ستة أجزاء يف ستة جملدات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "مواهب  1978

هـ(  204 - 150عبدهللا( ) ، و"األم": اإلمام الشافعي )حممد بن إدريس، أبو82 /6اجلليل"، انظر فيه: 
تصحيح/ حممد زهري النجار، طبعة دار املعرفة، بريوت، لبنان، د. ت )مخسة أجزاء يف مخسة جملدات(، 

، و"روضة الطالبني": 246 /6وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "األم"، انظر فيه: 
ج السوي يف ترمجة اإلمام النووي"، و"منتقى الينبوع هـ(، ومعه "املنها 676النووي )حميي الدين بن شرف، ت 

فيما زاد على الروضة من الفروع" للسيوطي، حتقيق: الشيخ/ عادل أمحد عبداملوجود، والشيخ/ علي حممد 
معوض، طبعة: دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، د: ت )مثانية أجزاء يف مثانية جملدات(، وسُيشار إىل هذا 

، و"مغِن احملتاج إىل معرفة معاين 437 /5وده بعد ذلك هكذا: "روضة الطالبني"، انظر فيه: املرجع عند ور 
هـ( على منت املنهاج، للنووي  977ألفاظ املنهاج"، اخلطيب الشربيِن )حممد بن أمحد، مشس الدين، ت 

عادل أمحد هـ(، دراسة وحتقيق وتعليق: الشيخ/ على حممد معوض، والشيخ/  676)حميي الدين بن شرف، 
عبداملوجود، تقدمة وتقريظ: الدكتور/ حممد بكر إمساعيل، طبعة دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، الطبعة 

م، )ستة أجزاء يف ستة جملدات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد  1994 -هـ  1415األوىل، سنة 
ابن قدامة )عبدهللا بن أمحد بن حممود، أبو ، و"املغِن": 418 /2ذلك هكذا: "مغِن احملتاج"، انظر فيه: 

هـ( على خمتصر اخلرقي )عمر بن احلسني بن عبدهللا بن أمحد، أبو القاسم، ت  630حممد، موفق الدين، ت 
هـ(، ومعه "الشرح الكبري"، البن قدامة املقدسي )عبدالرمحن بن أيب عمر بن حممد بن أمحد، أبو الفرج،  334

(، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، د. ت 945 -هـ  334، أبو القاسم، ت عمر بن احلسني بن عبدهللا
 /6)عشرة أجزاء يف عشرة جملدات(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "املغِن"، انظر فيه: 

 1000)، و"الروض املربع": البهويت )منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس احلنبلي(، 40
م(، "شرح زاد املستقنع يف اختصار املقنع"، للحجاوي )موسى بن أمحد  1641 - 1591هـ،  1051 -

هـ(، طبعة دار احلديث،  968 - 895بن موسى بن سامل بن أمحد بن عيسى املقدسي، شرف الدين( )
ده بعد ذلك م )جملد واحد(، وسُيشار إىل هذا املرجع عند ورو  1994 -هـ  1415مصر، الطبعة األوىل 

 .447 /2هكذا: "الروض املربع"، انظر فيه: 
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