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 المقدمة
 -صمى اهلل عميو وسمـ  -ى سيدنا ونبينا محمد الحمد هلل رب العالميف، والصبلة والسبلـ عم

 وعمى آلو وعمى صحبو، وعمى مف اتَّبع ىديو، والتـز نيجو، وتمسَّؾ بسنتو إلى يوـ الديف.
 أما بعُد:

فعنواف البحث: التطوع لممصمحة العامة: دراسة فقييَّة أصوليَّة، ومعنى: "التطوع": ما تبرَّع 
مزمو، وكؿ ما يتنفمو اإلنساف في الخير تطوع، فغالب اإلنساف بو مف ذات نفسو فيما ال ي

استخدامات لفظة: "التَّطوع" في الخير، ومعنى: "المصمحة": ما كاف ضد المفسدة، وكؿ أمر خير 
فيو مصمحة، ومعنى: "العامة": ما كاف ضد الخاص، بمعنى: أالَّ تكوف ىذه المصمحة خيًرا 

نما  ا بفرد متعيف بذاتو مف الناس، وا  ىي مصمحة عامَّة لممجتمع كمو حتى إف تعيَّنت خاصِّ
في شخص مف األشخاص، وبذلؾ يكوف مقصود البحث: ما تبرَّع  -ال بالذَّات  -بالوصؼ 

 اإلنساف بو فيما يكوف خيًرا لممصمحة العامَّة.
ومعنى أفَّ الدراسة "أصوليَّة": أف البحث َمْعِنيّّ بتأصيؿ ما يمـز تأصيمو مف نقاط الدراسة مف 

جية أصوؿ الفقو، وىو ما بيَّنو البحث فيما يخص الحكـ الشرعي لمتَّطوع، ومعنى أفَّ الدراسة و 
"فقييَّة": ىو التزاـ البحث بالخط الفقيي وذلؾ بإبراز الجانب الفقيي في دراستو لممسألة، وىو 

وفي القرآف  ُعْمَدة البحث فيما يتناولو مف نقاط، ولقد عرض البحث لفقو مسألة التَّطوع في المغة،
في ذلؾ بما  -رضي اهلل عنيـ جميًعا؛ محكوًما  -الكريـ، والسنَّة النبويَّة، وأعماؿ الصحابة 

اة، ولقد قدـ البحث لفظة "أصوليَّة"  تقتضيو المقاصد الشَّرعيَّة الُمْعَتَبرة، والمقاصد الشَّرعيَّة المتوخَّ
كوف عميو أعماؿ التَّطوع في أحواليا عمى لفظة "فقييَّة"؛ لسبؽ الجانب األصولي مف حيث ما ت

ؿ لمجانب األصولي، رغـ أفَّ الجانبيف  األصوؿ  -المختمفة، وما يقتضيو ذلؾ مف بياف مفصَّ
 مترابطاف متضافراف لخدمة المسألة. -والفقو 

والبحث اشتمؿ عمى: توطئة، وأربعة مباحث، وخاتمة؛ عرض البحث في التَّوطئة معنى مفردات 
 إلى ما تحتويو الدراسة. -إجمااًل  -اختيار كؿ لفظة فيو وأشار العنواف، وسبب 

وعرض في المبحث األوؿ التَّعريؼ بػ"التَّطوع" في المغة واالصطبلح؛ مبيًنا ما تدؿ عميو  
استخدامات المَّفظة في المغة، وكذلؾ اختبلؼ الذيف عرَُّفوا بالتَّطوع في االصطبلح بناًء عمى 

 ِني التَّعريؼ عميو.اختبلؼ االعتبار الذي بُ 
وعرض في المبحث الثاني حديث القرآف الكريـ عف التَّطوع؛ مفسًرا اآليات التي وردت فييا لفظة 

 التَّطوع بطريؽ الفعؿ أو االسـ، صراحًة أو ضمًنا.
وعرض في المبحث الثالث الحكـ الشَّرعي لمتَّطوع، فبيَّف أحكاـ الحكـ العامَّة، وعرض لمواجب 
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اًل، وبيَّف ماذا يعنيو الواجب الكفائي، وشرح بعض المسائؿ األصوليَّة المتعمقة وأقسامو إجما
بالواجب الكفائي، ثـ عرض لممندوب وأقسامو، وبيَّف األحكاـ الشَّرعيَّة التي تجري عمى أعماؿ 

 التَّطوع. 
حابة، فعرض صو  ًرا متعددة وعرض في المبحث الرَّابع التَّطوع في السنَّة النَّبويَّة وأفعاؿ الصَّ

لمتطوع في السنة النبويَّة في مجاالت متعددة؛ كالمجاؿ الطبي، والصحي، واإلغاثي، وكذلؾ 
المجاؿ االجتماعي، وخدمة أفراد المجتمع... وغير ذلؾ، وشفعيا بترجمة صادقة ليا مف أفعاؿ 

حابة، ثـ ألحؽ بيذه وتمؾ المسائؿ الحديثة التي ينبغي االلتفات إلييا في أيام نا المعاصرة الصَّ
اآلف في مجاؿ التَّطوع.وعرض في الخاتمة أىَـّ النَّتائج التي توصؿ إلييا، ثـ ثبًتا بالمراجع 

ـَ المولى ونعـ النَّصير، والمصادر التي أفاد البحث منيا.أسأؿ اهلل تعالى التوفيؽ  إنَّو سبحانو ِنْع
 المبحث األول

 التَّعريف بالتَّطوع في المغة واالصطالح
 التَّعريؼ بالتَّطوع في المغة: االوؿ :المطمب 

طاع لو، يطوع، ويطاع: انقاد؛ كانطاع...، وطاع لو المرتع: أمكنو، كأطاعو، وىو طوع يديؾ: 
منقاد لؾ، وفرس طوع العناف: سمس، والمطواع: المطيع...، والطواعية: الطَّاعة...، والشحُّ 

ع الشجر: أدرؾ ثمره وأمكف أف ُيْجتََنى، الُمطاع: ىو أف يطيعو صاحُبو في َمْنع الحقوؽ، وأطا
: تابعتو وطاوعتو، أو: شجعتو وأعانتو وأجابتو إليو. وتطوَّع 2وقولو تعالى: }َفَطوََّعْت َلُو َنْفُسُو{

لمشَّيء: تكمؼ استطاعتو، والعرب تحذؼ التاء، فتقوؿ: اسطاع يسطيع؛ مثؿ قولو تعالى: }َفَما 
، وبعض العرب يقوؿ: "استاع يستيع"، وبعض يقوؿ: 3ُعوا َأْف َيْظَيُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُو َنْقًبا{اْسَطا

  .4"َأْسطاع يْسِطيع مثؿ ييريؽ، بقطع اليمزة، بمعنى أطاع يطيع
والتَّطوع: ما تبرَّعت بو مف ذات نفسؾ فيما ال يمزمؾ فرضو، فكؿُّ متنفِؿ خيٍر: متطوع، مثؿ قولو 

، والتَّطوع بالشَّيء: التَّبرع بو، والعرب 6وقولو تعالى: }َفَمْف َتَطوََّع َخْيًرا{ 5تعالى: }َوَمْف َتَطوََّع َخْيًرا{
تقوؿ في التَّبرع بالشيء: قد تطوع بو ألنو لـ يمزمو، لكنَّو انقاد مع خير أحب أف يفعمو، وال يقاؿ 
ىذا إالَّ في باب الخير والبر، وقد جاء في "المساف": التَّطوع: تفعؿ مف الطاعة، وىو ما تبرَّع بو 

                                                 

 .ٖٓسورة المائدة، اآلية  2

 .ٜٚسورة الكيؼ، اآلية  3

الثالثة االميريو  القاموس المحيط لمفيروزي ابادي محمد بف يعقوب الشيرازي نسخو مصورة عف الطبعة 4
 ٕٜٙ/ٔىػ فصؿ الطاء  ٖٔٓٔسنة

  .ٛ٘ٔسورة البقرة، اآلية،  5

  .ٗٛٔ، اآلية سورة البقرة 6
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بتشديد  -مما ال يمزمو فرضو، كأنَّيـ جعموا التَّنفُّؿ ىنا اسًما كالتَّنوُّط.والمطَّوّْعة مف ذات نفسو 
يَف َيْمِمُزوَف ، ومنو قولو تعالى: }الَّذِ 2: الذيف يتطوَّعوف بالجياد وغيره-الطاء والواو مع كسر الواو 

 3اْلُمطَّوِّْعيَف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف{
 المطمب الثاني: التَّعريف بالتَّطوع في االصطالح:

فػػػوا بػػػو، غيػػػر أفَّ  ػػػة بػػػالتَّطوع بنػػػاًء عمػػػى تنػػػوع مشػػػارب العممػػػاء الػػػذيف عرَّ تنوَّعػػػت التَّعريفػػػات الخاصَّ
االعتبػار األوؿ: طبيعػة العمػؿ  -غالػب ىػذه التَّعريفػات يقػوـ عمػى اعتبػاريف:  البحث قػد الحػظ أفَّ 
 التَّطوعي وأىدافو:

وقػػػد أخػػػذ بيػػػذا االعتبػػػار غالػػػُب عممػػػاء الشَّػػػرع، حيػػػث نظػػػروا إلػػػى التَّطػػػوع مػػػف جيػػػة التَّنفػػػؿ غيػػػر 
أو  أي: فػػػرض كفايػػػة -الُممزمػػػة، أو مػػػف جيػػػة مبحػػػث الحكػػػـ الشػػػرعي وىػػػي كونػػػو واجًبػػػا كفائيِّػػػا 

 مندوًبا، ومثَّموا لو باألمثمة:
فِمػػف ذلػػؾ التَّعريػػؼ بػػالتَّطوع بأنػػو: "كػػؿ جيػػد بػػدني أو فكػػري أو عقمػػي أو قمبػػي يػػأتي بػػو اإلنسػػاف 

ومثػػاؿ ذلػػؾ: كتابػػة العقػػود،  -تطوًعػػا دوف أف يكػػوف ممزًمػػا بػػو ال مػػف جيػػة المشػػرع وال مػػف غيػػره 
عانػة ماطػة األذع عػِف الطَّريػؽ، وا  الرَّجػؿ عمػى دابَّتػو، ورفػع متاعػو عمييػا، وأف  وتغسيؿ المػوتى، وا 

نقػاذ الغرقػى واليَػْدمى والَحْرقػى، واإلعانػة  تفرغ مف دلوؾ فػي إنػاء المستسػقي، وأف تعػيف ضػائًعا، وا 
 .ٖفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ: كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت، وُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرس، وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفر، وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أذاؾ"

 واالعتبػػػػػار الثػػػػػاني: مفيػػػػػوـ المنظَّمػػػػػات التَّطوعيَّػػػػػة فػػػػػي عبلقتيػػػػػا بالكيانػػػػػات المجتمعيَّػػػػػة المختمفػػػػػة؛ 
 )الدولة، والقطاع الخاص، والعائمة(:

 
 

                                                 

 ٕٓٗ/ٛلساف العرب البف منظور محمد بف مكـر دار صادر بيروت الطبعة االولى مادة )طوع(  2

  .ٜٚسورة التوبة، اآلية  3

ىػ( نسخة  ٚٔٛ - ٜٕٚ( )"القاموس المحيط": الفيروز آبادي )محمد بف يعقوب،.... الشيرازي، مجد الديف ٖ
 ٜٖٚٔىػ. إصدار: الييئة المصرية العامَّة لمكتاب، سنة  ٖٔٓٔمصوَّرة مف الطبعة الثالثة لممطبعة األميرية سنة 

 ـ، باب العيف. ٜٚٚٔ -ىػ 
انظر: "األعماؿ التَّطوعيَّة في اإلسبلـ"، محمد صالح القاضي، ضمف أعماؿ المقاء السنوي لمجيات الخيريَّة 

، "نماذج مف األعماؿ التَّطوعيَّة في التاريخ ٘ٔىػ،ص  ٕ٘ٗٔقة الشَّرقيَّة بالمممكة العربيَّة السعوديَّة لسنة بالمنط
اإلسبلمي"، صالح بف يوسؼ المقرف، ضمف أعماؿ المقاء السنوي لمجيات الخيريَّة بالمنطقة الشرقيَّة بالمممكة 

  .ٙىػ، ص:  ٕ٘ٗٔالشرقية، المممكة العربية السعودية لسنة العربيَّة السعوديَّة، طبعة جمعيَّة البر بالمنطقة 
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عػػامموف فػػي تنظيمػػات وقػػد أخػػذ بيػػذا االعتبػػار غالػػُب عممػػاء االجتمػػاع، واإلعػػبلـ، والػػنفس، وكػػذلؾ ال
ومػػػف ذلػػػؾ التَّعريػػػؼ بػػػالتَّطوع بأنػػػو: "الجيػػػد الػػػذي يبذلػػػو اإلنسػػػاف بػػػبل مقابػػػؿ  1التَّطػػػوع والعمػػػؿ الخيػػػري

و؛ لئلسياـ منو في تحمؿ مسؤوليات المؤسسػة االجتماعيَّػة، التػي تعمػؿ عمػى تقػديـ لمجتمعو بدافع من
الرفاىيػػػة اإلنسػػػانيَّة عمػػػى أسػػػاس الفُػػػَرص التػػػي تتييَّػػػأ لمشػػػاركة المػػػواطف فػػػي أعمػػػاؿ ىػػػذه المؤسسػػػات 

 .3الديمقراطيَّػػػػػػػػػػػػػػة، وميػػػػػػػػػػػػػػزة يتمتَّػػػػػػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػػػػػػا الجميػػػػػػػػػػػػػػػع، وأف المشػػػػػػػػػػػػػػاركة تعيػػػػػػػػػػػػػػد يمتزمػػػػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػػػػػو"
ػػواب، إذ يػػرتبط  والػػذي يبػػدو لػػي أفَّ التَّعريػػؼ بػػالتَّطوع باعتبػػار طبيعتػػو واليػػدؼ منػػو ىػػو األقػػرب لمصَّ

بوظيفػػػة التَّطػػػوع  -الػػػذي يعتبػػػر عبلقػػػة التَّنظيمػػػات التَّطوعيػػػة بكيانػػػات المجتمػػػع  -التَّعريػػػؼ اآلخػػػر 
ط التَّعريػؼ بالوظيفػة التػي ىػي ُعْرَضػة وثمرتو، وىو ما يجعػؿ التَّعريػؼ غيػر جػامٍع وال مػانع؛ ألنَّػو ربػ

 لمتَّغير اتساًعا وضيًقا وتغيًرا بفعؿ عوامؿ الزَّمف واختبلؼ المكاف؛ مما يجعؿ منو تعريًفا قاببًل لمتَّغير.
ػػا يؤديػػو الشػػيء مػػف  وكػػذلؾ فػػإفَّ التَّعريػػؼ بالشػػيء دائًمػػا يكػػوف مرتبًطػػا بطبيعتػػو وجػػوىره، بعيػػًدا عمَّ

نتائج.وبػػػذلؾ يأخػػػذ البحػػػث بػػػالتَّعريؼ األوَّؿ، واعتبػػػار طبيعػػػة التَّطػػػوع  وظػػػائؼ، أو ينػػػتج عنػػػو مػػػف
 وجوىره.

 

                                                 

، و"الوسائؿ اإلعبلميَّة ٜٕٓ"األعماؿ التَّطوعيَّة في اإلسبلـ"، سمطاف بف محمد العيسى، العيسى، ص  2
الستقطاب المتطوعيف"، محمد الخرعاف، ضمف أعماؿ المقاء السَّنوي الرَّابع لمجيات الخيريَّة بالمنطقة الشَّرقيَّة 

عربية السعودية )استقطاب المتطوعيف في الجيات الخيرية(، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، بالمممكة ال
، وما بعدىا، و"الوسائؿ النَّفسية الستقطاب المتطوعيف"، ٕٛٔىػ، ص  ٕ٘ٗٔالمممكة العربية السعودية لسنة 

بالمنطقة الشرقيَّة بالمممكة العربيَّة إبراىيـ حمد النقيثاف، ضمف أعماؿ المقاء السنوي الرابع لمجيات الخيريَّة 
السعوديَّة )استقطاب المتطوعيف في الجيات الخيريَّة(، طبعة جمعيَّة البر بالمنطقة الشرقيَّة، المممكة العربيَّة 
بالمممكة العربية السعودية )استقطاب المتطوعيف في الجيات الخيرية(، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، 

، وما بعدىا، و"الوسائؿ النَّفسية الستقطاب المتطوعيف"، ٕٛٔىػ، ص  ٕ٘ٗٔربية السعودية لسنة المممكة الع
براىيـ حمد النقيثاف، ضمف أعماؿ المقاء السنوي الرابع لمجيات الخيريَّة بالمنطقة الشرقيَّة بالمممكة العربيَّة 

ة البر بالمنطقة الشرقيَّة، المممكة العربيَّة السعوديَّة )استقطاب المتطوعيف في الجيات الخيريَّة(، طبعة جمعيَّ 
عطاء وتنمية: الندوة العالميَّة لمشَّباب  -وما بعدىا، و"العمؿ التَّطوعي  ٙٔٔىػ، ص:  ٕ٘ٗٔالسعوديَّة لسنة 

اإلسبلمي كأنموذج"، حمد بف خميؿ الشاريجي، ضمف أعماؿ المقاء السنوي الرَّابع لمجيات الخيريَّة بالمنطقة 
ية بالمممكة العربيَّة السعوديَّة )استقطاب المتطوعيف في الجيات الخيرية(، طبعة جمعيَّة البر بالمنطقة الشَّرق

  وما بعدىا. 168ىػ، ص  ٕ٘ٗٔالشرقية، المممكة العربيَّة السعوديَّة لسنة 

ة الستقطاب المتطوعيف"، عبداهلل السممي، ضمف أعماؿ المقاء السَّنوي الرَّابع لمجيات "الوسائؿ االجتماعيَّ  3
الخيريَّة بالمنطقة الشرقيَّة بالمممكة العربيَّة السعوديَّة )استقطاب المتطوعيف في الجيات الخيرية(، طبعة جمعيَّة 

 ٙٚ، ص: ىػ ٕ٘ٗٔالبر بالمنطقة الشَّرقيَّة، المممكة العربية السعودية لسنة 
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 المبحث الثاني
 حديث القرآن الكريم عِن التَّطوع

ورد التَّطػػوع فػػي القػػرآف الكػػريـ بصػػيغة الفعػػؿ مػػرَّتيف فػػي سػػورة واحػػدة ىػػي: سػػورة البقػػرة فػػي اآليتػػيف 
ثَّمانيف بعػد المائػة، وورد بصػيغة االسػـ فػي اآليػة التاسػعة الثامنة والخمسيف بعد المائة، والرَّابعة وال

 والسبعيف:
َفا َواْلَمْرَوَة ِمْف َشَعاِئِر المَِّو َفَمْف َحجَّ اْلَبْيَت َأِو  -ففي اآلية األولى: يقوؿ اهلل  سبحانو: }ِإفَّ الصَّ

َؼ ِبِيَما َوَمْف َتَطوَّعَ  َخْيًرا َفِإفَّ المََّو َشاِكٌر َعِميـٌ{  اْعَتَمَر َفبَل ُجَناَح َعَمْيِو َأْف َيطَّوَّ
داللة عمى أفَّ  ٔ

نما ىو خير  التَّطوع خير لصاحبو، ليس في أداء المناسؾ أو الطواؼ بالصفا والمروة فحسب؛ وا 
 مف أعماؿ. -سبحانو  -لصاحبو في جميع ما يعمؿ ويتقرب بو إلى اهلل 

طوَّع بالطواؼ بالصفا في اآلية السابقة: "قاؿ مجاىد: معناه: فإف ت -رحمو اهلل  -يقوؿ البغوي 
والمروة، وقاؿ مقاتؿ والكمبي: فمف تطوع؛ أي: زاد في الطواؼ بعد الواجب، وقيؿ: مف تطوع 

بالحج والعمرة بعد أداء الحجة الواجبة عميو، وقاؿ الحسف وغيره: أراد سائر األعماؿ، يعني: فعؿ 
وقولو تعالى: }َفِإفَّ غير المفترض عميو مف زكاة وصبلة وطواؼ وغيرىا مف أنواع الطاعات، 

اهلَل{؛ أي: مجاز لعبده بعممو، }َعِميـٌ{ بنيَّتو، والشكر مف اهلل تعالى أف يعطي لعبده فوؽ ما 
 .3ويعطي الكثير" يستحؽ، يشكر اليسير،

ـْ َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفٍر َفِعدٌَّة  -تعالى  -وفي اآلية الثانية: يقوؿ اهلل  }َأيَّاًما َمْعُدوَداٍت َفَمْف َكاَف ِمْنُك
ـُ ِمْسِكيٍف َفَمْف َتَطوََّع َخْيًرا َفُيَو َخْيٌر َلُو َوَأْف َتُصوُموا ِمْف َأيَّاـٍ ُأَخَر َوَعَمى الَِّذيَف ُيِطيقُ  وَنُو ِفْدَيٌة َطَعا

ـْ َتْعَمُموَف{  ـْ ِإْف ُكْنُت َخْيٌر َلُك
مف  -أيِّا كاف نوع العمؿ فيو  -؛ داللة كذلؾ عمى ما في التطوع 4

يره أراء أىؿ العمـ في اآلية السابقة، فذكر أفَّ فريًقا منيـ خير لصاحبو.ولقد نقؿ الطبري في تفس
قد رأع أف التَّطوع ىنا يكوف في زيادة عدد المساكيف المطعوميف، أو إطعاـ المسكيف صاًعا، أو 

َمْف َتَطوََّع في قولو تعالى: }فَ   إطعاـ مساكيف عف كؿ يوـ، حيث ذكر ما روي عِف ابف عباس 
َخْيًرا{؛ أي: فزاد طعاـ مسكيف آخر فيو خير لو، وما ُرِوي عِف ابف طاوس عف أبيو قاؿ: إطعاـ 
مساكيف عف كؿ يوـ فيو خير لو، وقاؿ كذلؾ: مف أطعـ مسكيًنا آخر، وما ُرِوي عف طاوس، 

و، ورأع فريؽ قاؿ: طعاـ مسكيف، وما ُرِوَي عِف السدي... قاؿ: فإف أطعـ مسكينيف فيو خير ل

                                                 

  .ٛ٘ٔاآلية سورة البقرة، ٔ   

ىػ(،  ٙٔ٘"معالـ التَّنزيؿ" )تفسير البغوي(: البغوي )الحسيف بف مسعود، الفراء...، الشافعي، أبو محمد، ت  3
  .ٖٖٔ/ ٔـ،  ٕٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔار الزىراء ودار المعرفة، بيروت، لبناف، الطبعة الخامسة لسنة طبعة: د

 .ٗٛٔسورة البقرة، اآلية  4
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آخر أفَّ المعنى: فمف تطوع خيًرا فصاـ مع الفدية، وذكر الطبري ما روي عف ابف شياب... 
قاؿ: يريد: أف مف صاـ مع الفدية فيو خير لو.وكذلؾ رأع فريؽ ثالث أف المعنى: فمف تطوع 

ا فزاد خيًرا فزاد المسكيف عمى قدر طعامو، كما ذكر ما روي عف مجاىد... قاؿ: فمف تطوع خيرً 
طعاًما فيو خير لو.ثـ قاؿ الطبري بعد أف ذكر اآلراء السابقة: "والصواب مف القوؿ في ذلؾ 

عندنا أف اهلل تعالى ذكره عمَّـ بقولو: }َفَمْف َتَطوََّع َخْيًرا{، فمـ يخصص بعض معاني الخير، وزيادة 
عني بقولو: }َفَمْف  مسكيف عمى جزاء الفدية مف تطوع الخير، وجائز أف يكوف اهلل تعالى ذكره

َتَطوََّع َخْيًرا{؛ أي: ىذه المعاني تطوع بو المفتدي مف صومو فيو خير لو؛ ألف كؿ ذلؾ مف تطوع 
.أمَّا لفظة "المطَّوّْعيف" فقد وردت في سورة التَّوبة في اآلية التاسعة ٔالخير ونوافؿ الفضؿ"

َدَقاِت َوالَِّذيَف اَل والسبعيف؛ إذ يقوؿ اهلل تعالى: }الَِّذيَف َيْمِمُزوَف اْلُمطَّوِّْعيَف ِمَف اْلمُ  ْؤِمِنيَف ِفي الصَّ
} ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ ـْ َوَلُي ـْ َسِخَر المَُّو ِمْنُي ـْ َفَيْسَخُروَف ِمْنُي ، والمعنى: الذيف  3[ٗٔ]َيِجُدوَف ِإالَّ ُجْيَدُى

يعيبوف عمى المطوعيف ويتيمونيـ ويسخروف مف الذيف يتصدَّقوف بالقميؿ الذي عندىـ، وذلؾ أفَّ 
عبدالرحمف بف عوؼ تصدَّؽ بنصؼ مالو وكاف مالو ثمانية آالؼ، فتصدَّؽ منيا بأربعة آالؼ، 

وَف اْلُمطَّوِّْعيَف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف ِفي فقاؿ قوـ: ما أعظـ رياءه، فأنزؿ اهلل تعالى: }الَِّذيَف َيْمِمزُ 
َدَقاِت{، وجاء رجؿ مف األنصار بنصؼ صبرة مف تمر، فقالوا: ما أغنى اهلل عف ىذا، فأنزؿ  الصَّ

 } ـْ اهلل تعالى: }َوالَِّذيَف اَل َيِجُدوَف إالَّ ُجْيَدُى
لذي أفَّ الفقير ا -رحمو اهلل  - 5، وقد ذكر القرطبي4

أنو أبو عقيؿ األراشي أخو بني  6نزلت اآلية فيو ىو أبو عقيؿ، واسمو الحبحاب، وذكر الطبري
أف اسمو: عبدالرحمف بف عبداهلل بف ثعمبة، والمقصود بمفظ  7أنيؼ، كما ذكر ابف كثير

"المطوعيف" في اآلية الكريمة: الذيف يفعموف الشيء تبرًعا مف غير أف يجب عمييـ.وقد أورد 
ة كاممة مرويَّة عف ابف عباس  -رحمو اهلل  -الطبري  رضي اهلل عنيما، فذكر ما جاء  -القصَّ

                                                 

ري )محمد بف جرير بف يزيد بف خالد... أبو "جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف" )تفسير الطبري(: الطب   ٔ
 .ٜ٘ٔ/ ٓٔىػ ٘ٓٗٔىػ(، طبعة دار الفكر، بيروت لسنة  ٖٓٔ - ٕٕٗجعفر(، )

 .ٜٚة سورة التوبة، اآلي 3

ف أبي بكر بف فرح، األنصاري، "الجامع ألحكاـ القرآف" )تفسير القرطبي(، القرطبي )محمد بف أحمد ب 4
ىػ(، طبعة: دار الكتب العممية، بيروت، وسُيشار إلى ىذا المرجع  ٔٚٙالخزرجي، األندلسي، أبو عبداهلل، ت 

  .ٔٛٔ/ ٕعند وروده بعد ذلؾ ىكذا، "تفسير القرطبي"، انظر فيو: 

   المصدر السابؽ نفسو. 5

  .ٜ٘ٔ/ ٓٔ"تفسير الطبري"  6

ىػ(،  ٗٚٚ"تفسير القرآف العظيـ" )تفسير ابف كثير(: ابف كثير )إسماعيؿ بف عمر... الدمشقي، أبو الفداء، ت  7
  .ٜٕٓ/ ٔىػ،  ٔٓٗٔ، بيروت لسنة طبعة: دار الفكر

http://www.alukah.net/Sharia/0/4068/#_ftn14
http://www.alukah.net/Sharia/0/4068/#_ftnref13
http://www.alukah.net/Sharia/0/4068/#_ftnref13
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: }الَِّذيَف َيْمِمُزوَف اْلُمطَّوِّْعيَف ِمَف -تعالى  -في قولو  -رضي اهلل عنيما  -ف ابف عباس ع
ـْ وَ  ـْ َسِخَر المَُّو ِمْنُي ـْ َفَيْسَخُروَف ِمْنُي َدَقاِت َوالَِّذيَف اَل َيِجُدوَف ِإالَّ ُجْيَدُى ـْ َعَذاٌب اْلُمْؤِمِنيَف ِفي الصَّ َلُي

 خرج إلى الناس يوًما فنادع فييـ:  -صمى اهلل عميو وسمـ  -اهلل  َأِليـٌ{، وذلؾ أف رسوؿ
))أف اجمعوا صدقاتكـ((، فجمع الناس صدقاتيـ، ثـ جاء رجؿ مف أحوجيـ بمفٍّ مف تمر فقاؿ: 

يا رسوؿ اهلل، ىذا صاع مف تمر بت ليمتي أجر بالجرير الماء حتى نمت صاعيف مف تمر، 
أف ينثره في  -صمى اهلل عميو وسمـ  -ه رسوؿ اهلل فأمسكت أحدىما وأتيتؾ باآلخر، فأمر 

الصدقات، فسخر منو رجاؿ، وقالوا: واهلل إفَّ اهلل ورسولو لغنيَّاف عف ىذا، وما يصنعاف بصاعؾ 
صمى  -مف شيء، ثـ إف عبدالرحمف بف عوؼ رجؿ مف قريش مف بني زىرة، قاؿ لرسوؿ اهلل 

الصدقات؟ فقاؿ: ))ال((، فقاؿ عبدالرحمف بف : ىؿ بقي مف أحد مف أىؿ ىذه -اهلل عميو وسمـ 
عوؼ: إف عندي مائة أوقية مف ذىب في الصدقات، فقاؿ لو عمر بف الخطاب: أمجنوف أنت؟، 
فقاؿ: ليس بي جنوف، فقاؿ: أتعمـ ما قمت؟! قاؿ: نعـ؛ مالي ثمانية آالؼ، أما أربعة فأقرضيا 

: ))بارؾ اهلل لؾ فيما -اهلل عميو وسمـ صمى  -ربى، وأما أربعة آالؼ فمي، فقاؿ لو رسوؿ اهلل 
أمسكت وفيما أعطيت((، وكره المنافقوف فقالوا: واهلل ما أعطى عبدالرحمف عطيََّتو إال رياًء، وىـ 

كاذبوف إنما كاف بو متطوًعا، فأنزؿ اهلل عذره وعذر صاحبو المسكيف الذي جاء بالصاع مف 
َدَقاِت{ التمر، فقاؿ اهلل في كتابو: }الَِّذيَف َيْممِ   1.[ٜٔ]ُزوَف اْلُمطَّوِّْعيَف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف ِفي الصَّ

الذيف يممزوف المطوعيف في الصدقة عمى أىؿ المسكنة والحاجة بما لـ يوجبو  المعنى: إفَّ فكأف 
اهلل عمييـ في أمواليـ، وَيطَعنوف فييا عمييـ بقوليـ: إنَّما تصدقوا بو رياء وُسمعًة، ولـ يريدوا وْجَو 

صونيـ، ويقولوف: اهلل، ويممزوف الذيف ال يجُدوف ما يتصدقوف بو إالَّ جيدىـ، وذلؾ طاقتيـ، فينق
، وىذا  ٕلقد كاف اهلل عف صدقة ىؤالِء غنيِّا؛ سخرية منيـ وبيـ، فيسخروف منيـ سِخر اهلل منيـ

مف باب المقابمة عمى سوء صنيعيـ واستيزائيـ بالمؤمنيف؛ ألفَّ الجزاء مف ِجنس الَعَمؿ، فعامميـ 
الدنيا، وأعدَّ لممنافقيف في اآلخرة عذاًبا أليًما؛ ألفَّ  معاممة مف سخر منيـ انتصاًرا لممؤمنيف فى

 .4الجزاء مف جنس العمؿ
آياٌت أخرع تشير  -غير اآليات الثبلث السابقة التي ورد فييا ذكر التطوع فعبًل أو اسًما  -وثمة 

ىي معاٍف متعددة مثؿ: التَّصدُّؽ، ضمًنا إلى معنى التَّطوع في كؿ ما فيو خير لممصمحة العامة، و 
صبلح ذات البيف، وذلؾ في قوؿ اهلل تعالى: }اَل َخْيَر  واألمر بالمعروؼ، والنَّيي عف المنكر، وا 

                                                 

 .ٜ٘ٔ/ ٓٔ"تفسير الطبري"  ٔ

 المصدر السابؽ نفسو.ٕ

  .ٜٕٔ/ ٔ"تفسير ابف كثير"  4
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ـْ ِإالَّ َمْف َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ َأْو ِإْصبَلٍح َبْيَف النَّاِس{ ِفي َكِثيٍر ِمْف َنْجَواُى
، وكذلؾ التَّعاوف  2

ْثـِ  عمى البر والتَّقوع، وذلؾ في قولو تعالى: }َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرّْ َوالتَّْقَوع واََل َتَعاَوُنوا َعَمى اإْلِ
ف َذِوي القربى واليتامى ، وكذلؾ رعاية المحتاجيف م 3َواْلُعْدَواِف َواتَُّقوا المََّو ِإفَّ المََّو َشِديُد اْلِعَقاِب{

والمساكيف وأبناء السبيؿ والتَّصدؽ عمييـ، وذلؾ في قولو تعالى: }َوَآَتى اْلَماَؿ َعَمى ُحبِّْو َذِوي 
َقاِب{ اؾ أف كؿ عمؿ فيو ، وكذلؾ إدر  4اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَف َواْبَف السَِّبيِؿ َوالسَّاِئِميَف َوِفي الرّْ

، وكذلؾ 5خير ىو خير ميما كاف قدره، وذلؾ في قولو تعالى: }َفَمْف َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيًرا َيَره{
مف عمؿ صالح؛ إذ وعد اهلل  -غير الفرض  -يدخؿ معنى التَّطوع في كؿ ما يفعمو المسمـ 

الحسف في الدنيا واآلخرة، وذلؾ في قولو تعالى: }ِلمَِّذيَف َأْحَسُنوا ِفي  سبحانو وتعالى فاعمو بالجزاء
ـْ ِبَغْيِر ِحَساٍب{ اِبُروَف َأْجَرُى ؛ ألفَّ العمؿ  6َىِذِه الدُّْنَيا َحَسَنٌة َوَأْرُض المَِّو َواِسَعٌة ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ

صاحب ىذا الَعمؿ  -سبحانو  -فؿ كذلؾ، وقد طمأف ربنا الصالح يشمؿ الفرض ويشمؿ النَّ 
اِلَحاِت َوُىَو ُمْؤِمٌف َفبَل َيَخاُؼ ُظْمًما َواَل  الصالح، وذلؾ في قولو تعالى: }َوَمْف َيْعَمْؿ ِمَف الصَّ

فييا ضمًنا  التي يدخؿ التَّطوع -، كما وعد اهلل سبحانو أصحاب األعماؿ الصالحة  7َىْضًما{
ـْ  -باليداية والجنَّة  ـْ ِبِإيَماِنِي ـْ َربُُّي اِلَحاِت َيْيِديِي وذلؾ في قولو تعالى: }ِإفَّ الَِّذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

َـّ َوَتِحيَّتُ  ـْ ِفيَيا ُسْبَحاَنَؾ المَُّي ـُ اأْلَْنَياُر ِفي َجنَّاِت النَِّعيـِ * َدْعَواُى ـْ ِفيَيا َسبَلـٌ َوَآِخُر َتْجِري ِمْف َتْحِتِي ُي
ـْ َأِف اْلَحْمُد ِلمَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَف{ َدْعَواُى

ٚ .   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ٗٔٔسورة النساء، اآلية  2

  .ٕسورة المائدة، اآلية  3

  .ٚٚٔسورة البقرة، اآلية  4

  .ٚسورة الزلزلة، اآلية    5

   ٓٔ: سورة الزمر، اآلية 6

 ٕٔٔسورة طو، اآلية:  7

 ٓٔ، ٜسورة يونس، اآليتاف:  ٚ
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 المبحث الثالث
 الشَّرعي لمتَّطوع 1الحكم

التَّطوع متصور في المندوبات، ومتصور كذلؾ في الواجبات الكفائيَّة، ويمكف أف ينقمب الواجب 
الكفائي واجًبا عينيِّا إِف انحصر الواجب الكفائي في فرد أو فئة أو فئات، أمَّا تفصيؿ ذلؾ 

 فيعرضو البحث فيما يمي:
 أقساـ الحكـ عامَّة:

مَّا وضعي:الحكـ الشرع  ي: إمَّا تكميفي، وا 
فالتكميفي أقسامو: الواجب، والمندوب، والُمَحرَّـ، والمكروه، والمباح، وثمَّة نقاش لؤلصولييف 

بدليؿ  -مف وجية رأييـ  -وىما: الفرض الذي يثبت  -عندىـ  -األحناؼ في زيادة قسميف 
لمكروه تحريًما الذي تثبت حرمتو قطعي ال ُشبية فيو، ويكوف بعده الواجب الثابت بدليؿ ظني، وا

 بدليؿ ظني، ويجعمونو قبؿ الُمَحرَّـ الذي تثبت حرمتو بدليؿ قطعي. -عندىـ  -
والوضعي أقسامو: السبب، والشرط، والمانع، وكذلؾ ما يكوف مسوًغا لمرخصة بدؿ العزيمة، وما 

 يكوف صحيًحا أو غير صحيح.
نحصػر فػي الحكػـ التكميفػي منيػا، وال يتصػوَّر التطػوع فيذه ىي أقسػاـ الحكػـ الشَّػرعي.. والتَّطػوع م

فػػػي المبػػػاح الػػػذي يسػػػتوي فيػػػو الفعػػػؿ وعدمػػػو؛ ألفَّ التَّطػػػوع يكػػػوف فيمػػػا ىػػػو خيػػػر، وىػػػو مػػػا تحػػػثُّ 
المقػػػررات الشَّػػػرعيَّة دائًمػػػا عميػػػو، وىػػػو المنػػػدوب، ولػػػيس يتصػػػوَّر أف يكػػػوف التَّطػػػوع فػػػي المكػػػروه أو 

 الُمَحرَّـ.
 جب وأقسامو:الوا المطمب االوؿ :  

، ُيقاؿ: وجب البيع والحؽ، يجب، وجوًبا: لـز وثبت  الواجب لغًة: ىو البلَّـز
 1، وأوجبت البيع فوجب، وأوجبِت السرقُة القطَع، وغير ذلؾ.

مب الشَّرع مَف المكمفيف فعمو عمى سبيؿ الَحْتـ، وتعرؼ ىذه الحتميَّة بقرائف واصطبلًحا: ىو ما ط

                                                 
2
ضاء حكًما؛ ألنو يمنع الخصميف مَف الشحناء، كما يمنع كؿ واحد الحكـ في المغة بمعنى: المنع، ومنو قيؿ لمق 

ـ(،  -ؾ  -منيما مف أخذ ما ليس لو، يقاؿ: حكـ عميو باألمر حكًما، وحكومة، "القاموس المحيط" )ح 
و"المصباح المنير": الفيومي )أحمد بف محمد بف عمي المقري(، طبعة المممكة العربية السعودية، وزارة التربية 

 ـ(. -ؾ  -ـ، مادة )ح  ٕٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔعميـ، لسنة والت
والحكـ الشرعي في اصطبلح األصولييف ىو: خطاب الشَّارع المتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف؛ طمًبا، أو تخييًرا، أو 

 -ىػ  ٖٙٚٔوضًعا، "عمـ أصوؿ الفقو": عبدالوىاب خبلؼ، طبعة مكتبة دار التراث، مصر الطبعة السابعة لسنة 
  .ٓٓٔ: ـ ،ص ٜٙ٘ٔ
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متعددة، منيا: أف تدؿ عمييا صيغة الطمب في الفعؿ، ومنيا: أف يرتب الشرع عقوبة عمى عدـ 
 فعميا، وغير ذلؾ.

بأداء  وينقسـ الواجب تقسيمات متعددة باعتبارات مختمفة، ُيْعَنى البحث منيا باعتبار: المطالب
 ىذا الواجب.

 قسماف: -مف ىذه الوجية  -والواجب 
فالقسـ األوؿ: الواجب العيني: وىو ما َطَمب الشَّرع مف كؿ فرد مف أفراد المكمفيف فعمو، بحيث ال 

يجزئ أف يقـو مكمؼ آخر بو، باستثناء ما تدخمو أعماؿ النيابة، وذلؾ كغالب العبادات، مثؿ: 
 لحج. وكثير مف المعامبلت: كالوفاء بالعقود، وغير ذلؾ.الصبلة، والزكاة، والصوـ، وا

والقسـ الثاني: الواجب الكفائي: ويعبر عنو بػ: "فرض الكفاية"، وقد ثار نقاش بيف األصولييف في 
 ٕخصوص الفرؽ بيف: الواجب، والفرض.

رض يرادؼ الواجب في عرؼ : إف الف-الشافعية وغالب الحنابمة  -األصولييف  4فقاؿ جميور
{ ]البقرة:  [؛ أي: أوجبو، واألصؿ تناولو حقيقة ٜٚٔالشرع؛ لقولو تعالى: }َفَمْف َفَرَض ِفيِيفَّ اْلَحجَّ

 وعدـ غيره، نفًيا لممجاز واالشتراؾ، وألفَّ كبلِّ منيما يذـ تاركو شرًعا.

                                                                                                                                            

ار محمد بف أحمد بف  ب(. -ج  -" )و ب(، و"المصباح المنير -ج  -"القاموس المحيط" )و  ٔ ابف النَّجَّ
ار، ت:  ىػ، تحقيؽ: د/ محمد الزحيمي، ود/ نزيو  ٕٜٚعبدالعزيز بف عمي الفتوحي الحنبمي، المعروؼ بابف النَّجَّ

 ٖٔ٘، ٖٓ٘/ ٔـ،  ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔحماد، طبعة مكتبة العبيكاف، المممكة العربية السعودية، لسنة 

{ ]البقٕ ـْ [؛ أي: قدرتـ، ومنيا: ٖٕٚرة الفرض لو معاف متعددة، منيا: التقدير؛ كقولو تعالى: }َفِنْصُؼ َما َفَرْضُت
التَّأثير، يقاؿ: فرض القوس: الحز الذي يقع بو الوتر، ومنيا: اإللزاـ؛ كقولو تعالى: }ُسوَرٌة َأْنَزْلَناَىا َوَفْرْضَناَىا{ 

[؛ أي: أوجبنا العمؿ بيا، ومنيا: العطية، ُيقاؿ: فرضت لو كذا؛ أي: أعطيتو، ومنيا: اإلنزاؿ، كقولو ٔ]النور: 
[ أي: أنزؿ عميؾ القرآف، ومنيا: اإلباحة، ٘ٛ: }إفَّ الَِّذي َفَرَض َعَمْيَؾ اْلُقْرآَف َلَرادَُّؾ ِإَلى َمَعاٍد{ ]القصص: تعالى

[؛ أي: أباح اهلل لو، انظر مثبًل: "شرح ٖٛكقولو تعالى: }َما َكاَف َعَمى النَِّبيّْ ِمْف َحَرٍج ِفيَما َفَرَض{ ]األحزاب: 
ار الكوكب المنير": الم سمى بػ"مختصر التحرير"، أو "المختبر لممبتكر شرح المختصر في أصوؿ الفقو"، ابف النَّجَّ

ار، ت:  ىػ، تحقيؽ: د/ محمد  ٕٜٚمحمد بف أحمد بف عبدالعزيز بف عمي الفتوحي الحنبمي، المعروؼ بابف النَّجَّ
/ ٔـ،  ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ، لسنة الزحيمي، ود/ نزيو حماد، طبعة مكتبة العبيكاف، المممكة العربية السعودية

ٖ٘ٓ ،ٖ٘ٔ. 

"المستصفى مف عمـ األصوؿ": الغزالي )محمد بف محمد بف محمد، أبو حامد(، ومعو كتاب: "فواتح  4
الرحموت"، لعبدالعمي محمد بف نظاـ الديف األنصاري بشرح مسمـ، "الثبوت في أصوؿ الفقو"، لمشيخ/ محي الديف 

، و"اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ": ٙٙ/ ٔدار العمـو الحديثة، بيروت، لبناف، د. ت،،  بف عبدالشكور، طبعة
ىػ( تحقيؽ: د/ سيد الجميمي، طبعة: دار الكتاب العربي،  ٖٔٙ - ٔ٘٘اآلمدي )عمي بف محمد... أبو الحسف( )

 ٜٛ/ٔ"ٗٓٗٔبيروت، الطبعة األولى لسنة 
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 : إف الفرض آكد.-غالب األحناؼ وبعض الحنابمة  - ٔوقاؿ فريؽ آخر
مف األصولييف أف "النزاع لفظي؛ إذ ال نزاع في  3ِت المسألة موضع نقاش فارتأع فريؽوقد ظمَّ 

: أفَّ النزاع ليس لفظيِّا، وعمى ذلؾ "يِصحُّ 5، وارتأع فريؽ آخر4انقساـ الواجب إلى قطعي وظني"
أف يقاؿ: بعض الواجب آكد مف بعض، وىو ما ذكره القاضي مف الحنابمة، وغيره وأف فائدتو أنو 

، وغالب أعماؿ التَّطوع في الواجب الكفائي، وقد ينقمب عينيِّا إِف ٘[ٖٚ]يثاب عمى أحدىما أكثر 
 انحصر كما سيتَّضح فيما بعد.

 وألىميَّة الواجب الكفائي ىنا يفصؿ البحث القوؿ فيو في النقاط اآلتية:
فوصفو بأنو العػاـ  عِف الواجب الكفائي 7حديث الشافعي عِف الواجب الكفائي: عبَّر الشافعي

 اليسع العامةكميـ المراد بو الخصوص، ورأع أف الواجبات الكفائيَّة
ذا قاـ بيا مف خاصتيـ َمف فيو الكفاية لـ يحرج غيره ممف تركيا  إف شاء اهلل،  -أف يعطموىا، وا 

مة، لكف والفضؿ فييا ِلَمف قاـ بيا عمى َمْف َعطََّميا"، ومثَّؿ لذلؾ بالجياد الواجب عمى مجموع األ
"الداللة في أنو إذا قاـ بعض العامَّة بالكفاية أخرج المتخمفيف عف المأثـ" في قولو تعالى: }َوُكبلِّ 

، فوعد الُمَتَخمّْفيف عِف الجياد الُحْسَنى عمى اإليماف"، "وىكذا كؿ ما كاف 1َوَعَد اهلُل اْلُحْسَنى{
فيما ينوب، فإذا قاـ بو المسمموف مف فيو الكفاية خرج مف الفرض فيو مقصوًدا بو قصد الكفاية 

وبذلؾ يتبيَّف  تخمؼ عنو مف المأثـ"؛ مثؿ: الصبلة عمى الجنازة ودفنيا، ورد السبلـ... وغير ذلؾ.
أفَّ الجماعة كميا مطالبة بو، ولكنَّو بطبيعتو في أكثر األحواؿ ال يؤديو إالَّ بعض الجماعة، 

ع إذا لـ يؤد ىذا البعض؛ ألفَّ المقصود أف الخطاب موجو لجميع القادريف والَحَرج يقع عمى الجمي
                                                 

ىػ، تحقيؽ: أبو الوفا  ٜٓٗأصوؿ السََّرخسي": السََّرخسي )محمد بف أحمد بف أبي سيؿ.... أبو بكر ت ٔ
/ ٔ .ٖٔ٘، ٖٓ٘/ ٔ، و"شرح الكوكب المنير" ٜٛ/ ٔىػ ىػ، ،  ٕٖٚٔاألفغاني، طبعة دار المعرفة، بيروت، 

الفقو": القاضي البخاري )عبيداهلل بف مسعود بف ، و"شرح التمويح عمى التوضيح لمتف التنقيح في أصوؿ ٓٔٔ
ىػ، مطبوع مع "شرح التمويح لمتف التنقيح"، طبعة: دار  ٖٜٚمحمود، المحبوبي، الحنفي، صدر الشريعة، ت 

 ٕٖ٘/ٔ، و"شرح الكوكب المنير" ٘ٚ/ ٖالكتب العربيَّة، مصر، د. ت،: 

3
  .ٕٖ٘/ ٔ"شرح الكوكب المنير"  

4
  السابؽ نفسو. المصدر 

5
ف قدامة )موفؽ الديف أبو "روضة الناظر وجنة المناظر" في أصوؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ: اب 

ىػ، ومعيا شرحيا: "نزىة الخاطر العاطر": الشيخ/  ٖٓٙمحمد عبداهلل بف أحمد... المقدسي الدمشقي، ت 
عبدالقادر بف أحمد بف مصطفى بدراف الدومي ثـ الدمشقي، طبعة: مكتبة المعارؼ بالرياض، المممكة العربية 

 .ٙٔ/ ٕـ،  ٜٗٛٔ -ىػ  ٗٓٗٔالسعودية، الطبعة الثانية لسنة 
 
7

 ٖ٘/ ٔ"شرح الكوكب المنير"  

1
 ٜ٘سورة النساء / 

http://www.alukah.net/Sharia/0/4068/#_ftn37
http://www.alukah.net/Sharia/0/4068/#_ftn33
http://www.alukah.net/Sharia/0/4068/#_ftn33
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 .ٔعمى أداء الواجب الكفائي"
 ( حديث الشاطبي عِف الواجب الكفائي:ٕ)

أفَّ "طمب الكفاية متوجو عمى الجميع، لكف إذا قاـ بو بعضيـ سقط عِف الباقيف"،  3ذكر الشَّاطبي
ابط وىذا "صحيح مف جية كمّْي الطمب، وأمَّا مف جية جزئيَّة الطمب: ففيو تفصي ؿ... ولكفَّ الضَّ

لمجممة مف ذلؾ أف الطمب وارٌد عمى البعض وال عمى البعض كيؼ كاف، ولكف عمى مف فيو 
 أىميَّة القياـ بذلؾ الفعؿ المطموب، ال عمى الجميع عموًما، والدليؿ عمى ذلؾ أمور:

ِفُروا َكافًَّة َفَمْواَل َنَفَر ِمْف تعالى: }َوَما َكاَف اْلُمْؤِمُنوَف ِلَينْ  -أحدىا: النصوص الدالة عمى ذلؾ كقولو 
ـْ َطاِئَفٌة{ ُكؿّْ ِفْرَقٍة ِمْنُي

 ، فورد التَّحضيض عمى طائفة ال عمى الجميع، 4
ـْ ُأمٌَّة َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف عَ   ِف اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَؾ وقولو تعالى: }َوْلَتُكْف ِمْنُك

ـُ اْلُمْفِمُحوَف{ ُى
5  ، 

ـْ َمَعَؾ َوْلَيْأُخُذوا َأْسِمحَ  ـْ َطاِئَفٌة ِمْنُي بَلَة َفْمَتُق ـُ الصَّ ـْ َفَأَقْمَت َلُي َذا ُكْنَت ِفيِي ـْ َفِإَذا وقولو تعالى: }َواِ  َتُي
ـْ َسَجُدوا َفْمَيُكوُنوا ِمْف َوَرائِ  ـْ َوَأْسِمَحَتُي ـْ ُيَصمُّوا َفْمُيَصمُّوا َمَعَؾ َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُى ـْ َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرع َل ُك

ـْ َمْيَمًة َواِحَدًة َواَل  ـْ َفَيِميُموَف َعَمْيُك ـْ َوَأْمِتَعِتُك ـْ ِإْف  ُجَناَح َعَميْ َودَّ الَِّذيَف َكَفُروا َلْو َتْغُفُموَف َعْف َأْسِمَحِتُك ُك
ـْ ِإفَّ المََّو َأَعدَّ لِ  ـْ َوُخُذوا ِحْذَرُك ـْ َمْرَضى َأْف َتَضُعوا َأْسِمَحَتُك ـْ َأًذع ِمْف َمَطٍر َأْو ُكْنُت ْمَكاِفِريَف َكاَف ِبُك

ا ع 6َعَذاًبا ُمِييًنا{ مى البعض ال عمى ، وفي القرآف مف ىذا النحو أشياء كثيرة ورد الطَّمب فييا نصِّ
 الجميع.

والدَّليؿ الثاني: ما ثبت مف القواعد الشرعيَّة القطعيَّة في ىذا المعنى؛ كاإلمامة الكبرع أو 
الصغرع، فإنيا إنَّما تتعيَّف عمى مف فيو أوصافيا المرعيَّة، ال عمى كؿ الناس وسائر الواليات 

 لمقياـ بيا والغناء فييا، وكذلؾ الجياد بتمؾ المنزلة إنَّما يطمب بيا شرًعا باتفاؽ مف كاف أىبلً 
حيث يكوف فرض كفاية؛ إنَّما يتعيَّف القياـ بو عمى مف فيو نجدة وشجاعة وما أشبو ذلؾ مف 

الخطط الشرعيَّة؛ إذ ال يصح أف يطمب بيا مف ال يبدئ فييا وال يعيد، فإنَّو مف باب تكميؼ ما ال 
النسبة إلى المصمحة المجتمبة أو المفسدة يطاؽ بالنسبة إلى المكمؼ، ومف باب العبث ب

 المستدفعة، وكبلىما باطؿ شرًعا.
                                                 

  ٖٚـ، د. ف، ص: ٜٛ٘ٔ -ىػ  ٖٚٚٔ"أصوؿ الفقو": محمد أبو زىرة، طبعة سنة ٔ

3
 -ىػ  ٜٓٚبراىيـ بف موسى بف محمد، المخمي، الغرناطي( ت "الموافقات في أصوؿ األحكاـ": الشاطبي )إ 

  .ٔٛٔ - ٙٚٔ/ ٔـ(، طبعة المكتبة التجارية، مصر، د. ت،  ٖٛٛٔ

4
  .ٕٕٔسورة التوبة، اآلية  

5
  .ٗٓٔسورة آؿ عمراف، اآلية  

6
 ٕٓٔسورة النساء، اآلية  
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والدَّليؿ الثالث: ما وقع مف فتاوع العمماء، وما وقع أيًضا في الشَّريعة مف ىذا المعَنى، فِمف ذلؾ 
ني أحب لؾ  وقد قاؿ ألبي ذر: ))يا أبا ما ُرِوي عف محمد رسوؿ اهلل  ذر، إني أراؾ ضعيًفا، وا 

ما أحب لنفسي؛ ال تأمرف عمى اثنيف، وال َتولََّيفَّ ماؿ يتيـ((؛ رواه مسمـ، وِكبل األمريف مف 
فروض الكفاية، ومع ذلؾ فقد نياه عنيا؛ فمو فرض إىماؿ الناس ليما لـ يصح أف ُيقاؿ بدخوؿ 

 أبي ذر في حرج اإلىماؿ، وال مف كاف مثمو".
 ديث بعض العمماء المعاصريف عِف الواجب الكفائي:( أحاٖ)

 بنصي الشافعي والشاطبي السابقيف: -غالًبا  -وىذه األحاديث ليؤالء العمماء المعاصريف ترتبط 
: قد "يصح أف يقاؿ: إنو واجػب عمػى الجميػع عمػى وجػو مػف التجػوز، ٔيقوؿ الشيخ محمد أبو زىرة

الغػرض قيػػاـ بمصػمحة عامػة، َفيُػػـ مطموبػوف بسػدىا عمػػى الجممػة، فبعضػيـ قػػادٌر ألفَّ القيػاـ بػذلؾ 
ف لػـ يقػدروا عمييػا قػادروف عمػى إقامػة القػادريف  عمييا مباشرة، وذلؾ مف كاف أىبًل ليا، والباقوف وا 
عمييا، فمف كاف قادًرا عمى الوالية فيو مطموب بإقامتيا، ومف ال يقدر عمييػا مطمػوب بػأمر آخػر، 

جبػػاره عمػػى القيػػاـ بيػػا؛ فالقػػادر إًذا مطمػػوب بإقامػػة الفػػرض وغيػػر القػػادر وىػػو إقا مػػة ذلػػؾ القػػادر وا 
مطموب بتقديـ ذلؾ القادر، إذ ال يتوصؿ إلػى قيػاـ القػادر إال باإلقامػة مػف بػاب مػا ال يػتـ الواجػب 

طبي إال بػػو، وبيػػذا الوجػػو يرتفػػع منػػاط الخػػبلؼ، فػػبل يبقػػى لممخالفػػة وجػػو ظػػاىر"، وقػػد مثَّػػؿ الشَّػػا
ف كػاف  -بأمثمة لذلؾ فرأع أف مف "ظير عميو حسف إدراؾ، وجودة َفْيـ، وُوفور ِحفظ لما يسمع  وا 

ميػؿ بػو نحػو ذلػؾ القصػد، وىػذا واجػب عمػى النَّػاظر فيػو مػف حيػث  -مشارًكا ذلؾ مػف األوصػاؼ 
لمشػتركة الجممة مراعاة لمػا يرجػى فيػو مػف القيػاـ بمصػمحة التَّعمػيـ، فطمػب بػالتعميـ وأدب بػاآلداب ا

بجميع العموـ، وال بدَّ أف يماؿ منيا إلى بعض فيؤخذ بيػا وُيعػاف عمييػا؛ ولكػف عمػى الترتيػب الػذي 
نص عميو ربانيُّو العمماء... إلى غير ذلؾ مػف الميػف؛ كالعرافػة، أو الجنديَّػة... وبػذلؾ َيَتَربَّػى لكػؿ 

"، و"بيػػذا يتبػػيَّف أف تحقيػؽ الفػػروض الك فائيػػة واجػػب عمػػى الجميػػع، وكػػؿ فعػٍؿ ىػػو فػػرُض كفايػػٍة قػػوـٌ
بقدر ما تييئو لو قدرتو، فالقادر عميو أف يقوـ بالعمؿ بالفعؿ، وغير القادر عميو أف يمكّْػف القػادر، 
 وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف تحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الجممػػػػػػػػػػػػػػػػػػة".

ارع أف توجد في األمة أيِّا كاف مف : "فيذه الواجبات مطموب لمشَّ 3ويقوؿ الشيخ: عبدالوىاب خبلؼ
يفعميا، وليس المطموب لمشَّارع أف يقوـ كؿ فرد معيف بفعميػا؛ ألفَّ المصػمحة تتحقَّػؽ بوجودىػا مػف 
 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض المكمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف وال تتوقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا.

ػػة بمجموعيػػا  ػػة، بحيػػث إفَّ األمَّ عمييػػا أف تعمػػؿ فالواجبػػات الكفائيَّػػة الُمطالػػب بيػػا مجمػػوع أفػػراد األمَّ
                                                 

 .ٖٛ"أصوؿ الفقو"، ص ٔ

3
 ٜٓٔ"عمـ أصوؿ الفقو" ، ص:  
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عمى أف ُيَؤدَّع الواجب الكفائي فييا، فالقادر بنفسو ومالو عمى أداء الواجب الكفائي عميو أف يقػوـ 
بو، وغير القادر عمى أدائو بنفسو عميو أف يحث القادر ويحممو عمػى القيػاـ بػو، فػإذا أدع الواجػب 

ذا أىمػؿ أثمػوا جميًعػا، أثػػـ القػادر إل ىمالػو واجًبػا قػدر عمػى أدائػو، وأثػػـ سػقط اإلثػـ عػنيـ جميًعػا، وا 
غيره إلىمالو َحث القػادِر وحممػو عمػى فعػؿ الواجػب المقػدور لػو، وىػذا مقتضػى التَّضػامف فػي أداء 
الواجػػػب، فمػػػو رأع جماعػػػة غريقًػػػا يسػػػتغيث ومػػػنيـ َمػػػف يحسػػػنوف السػػػباحة، ويقػػػدروف عمػػػى إنقػػػاذه، 

واجػػب عمػػى مػف يحسػػنوف السػػباحة أف ومػنيـ مػػف ال يحسػػنوف السػباحة وال يقػػدروف عمػػى إنقػاذه، فال
ذا لـ يبادر مف ِتمقاء نفسو إلى القياـ بالواجب فعمى اآلخريف حثو  يبذؿ بعضيـ جيده في إنقاذه، وا 
ذا لػػـ يػػؤدّْ الواجػػب أثمػػوا جميًعػػا".  وحممػػو عمػػى أداء واجبػػو، فػػإذا أدَّع الواجػػب فػػبل إثػػـ عمػػى أحػػد وا 

 : فالخطاب في الواجب الكفائي ٔويقوؿ فضيمة األستاذ الدكتور عبدالمطيؼ عامر
ػو لجميػع المكمفػيف،  -طبًقا ليذا الذي ذىب إليو الشَّاطبي، ووافؽ فيو الجميور األصػولييف  - ُموجَّ

 ".بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدليؿ أنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثـ الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لمتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ
ف كػػاف يقػػوـ بػػو  ذا فيػػـ أفَّ خطػػاب اآليػػة بالواجبػػات الكفائيػػة عػػاـ، وا  ثػػـ يقػػوؿ محمػػد أبػػو زىػػرة: "وا 
البعض عمى سبيِؿ التَّعاوف بيف الجميع فمؤدَّع ذلؾ أفَّ فروض الكفاية جممة مطموبة مف الجميع؛ 

ـ اليندسػة فػرض كفايػة، ولكنَّيا موزَّعة عمى الطوائؼ واآلحاد، فالتََّفقُّو فػي الػديف فػرض كفايػة، وعمػ
والزراعػػة فػػرض كفايػػة، وكػػذلؾ الجيػػاد والطػػب وكػػؿ صػػناعة أو عمػػؿ ال تسػػتغني عنػػو الجماعػػة، 
ويقػػوـ بػػو نظاميػػا االجتمػػاعي واالقتصػػادي يخاطػػب بػػو الكافػػة، ويطالػػب بػػو عمػػى الخصػػوص مػػَف 

ػػة مػػف عنػػده قػػدرة عميػػو، فالجماعػػة كميػػا ُمطاَلبػػة بتييئػػة األسػػباب ليكػػوف مػػف بي نيػػا األطبػػاء الخاصَّ
والميندسوف والزراع والصػناع والقضػاة، وَمػف كانػت عنػده الكفايػة ألف يكػوف قاضػًيا أو ميندًسػا أو 

ُمطالَػػب عمػػى الخصػػوص فيمػػا ىػػو أىػػؿ لػػو، وبػػذلؾ يتحقَّػػؽ  -طبيًبػػا أو قائػػًدا أو متفقيًػػا فػػي الػػديف 
إف لـ يتحقَِّؽ الفعؿ المطموب، الطَّمب العاـ ويتحقَّؽ الطَّمب الخاص، ويتبيَّف السبب في إثـ الجميع 

 .ٕوثبت أيًضا أف مف لـ يقـ بالفرض الكفائي يعد قائًما بو مف أدع؛ ألنو دخؿ في تييئة األسباب"
 ( تحديد مفيـو الواجب الكفائي:ٗ)

ر أفَّ الواجػػب الكفػػائي أو فػػرض الكفايػػة "ىػػو: مػػا طمػػب الشػػارع فعمػػو مػػف مجمػػوع وبمػػا سػػبؽ: يتقػػرَّ 
المكمفػػيف ال مػػف كػػؿ فػػرد مػػنيـ، بحيػػث إذا قػػاـ بػػو بعػػض المكمفػػيف فقػػد أدَّع الواجػػب وسػػقط اإلثػػـ 
ذا لـ يقـ بو أي فرد مف المكمفيف أثموا جميًعا بإىمػاؿ ىػذا الواجػب؛ كػاألمر  والحرج عِف الباقيف، وا 

                                                 

  .ٕٚ٘ـ، ص  ٜٜٙٔ"أصوؿ الفقو اإلسبلمي"،  طبع: مكتبة النصر بالزقازيؽ، مصر، سنة  [ٙٗ] 

 .ٖٚاصوؿ الفقو، ص  [ٚٗ]
 

http://www.alukah.net/Sharia/0/4068/#_ftn47
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طفػاء بالمعرو  نقػاذ الغريػؽ، وا  ؼ والنيي عف المنكر، والصػبلة عمػى المػوتى، وبنػاء المستشػفيات، وا 
 الحريؽ، 

  2والطب والصناعات التي يحتاج إلييا الناس، والقضاء، واإلفتاء، ورد السَّبلـ، والشَّيادة"
 واجب الكفائي:( بعض المسائؿ األصوليَّة في خصوص ال٘) 

أثيرت بيف األصولييف مسائؿ متعددة، وسيعرض البحث منيا ما يختص بالموضوع محؿ الدراسة 
 فيما يمي:

 المسألة األولى: أييما أفضؿ: الواجب العيني أـ الواجب الكفائي؟
لقػػد نسػػب إلػػى إمػػاـ الحػػرميف وأبيػػو وغيرىمػػا أفَّ فاعػػؿ فػػرض الكفايػػة أفضػػؿ؛ إذ ىػػو أسػػقط الفػػرض 

و وعػف غيػػره؛ وألفَّ العمػػؿ المتعػدي أفضػػؿ مػف القاصػػر، وقػػاؿ الشػافعي: االشػػتغاؿ بػػالعمـ عػف نفسػػ
ػػبلة النافمػػة ، وذكػػر ابػػف جػػزي أفَّ االشػػتغاؿ بفػػرض الكفايػػة أفضػػؿ مػػف العبػػادات؛  3أفضػػؿ مػػف الصَّ

 لثبلثة أوجو:
 أحدىا: النصوص الواردة في تفضيؿ العالـ عمى العابد.

 الثاني: أف منفعة العبادة لصاحبيا خاصة، ومنفعة العمـ لو ولغيره.
 .ٖقى أبًدا لمف خمؼ عمًما ينتفع بو بعده"الثالث: أفَّ أجر العبادة ينقطع بالموت، وأجر العمـ يب

ونوِقش ىذا األمر وعوِرض، وقاؿ الشيخ ابف عبدالسبلـ: "وقد يكوف القاصر أفضؿ، كاإليماف، 
التسبيح عقب الصبلة عمى الصدقة، وقاؿ: ))خير  -يو وسمـ صمى اهلل عم -وقد قدَّـ النبي 

أعمالكـ الصبلة((، وسئؿ: أيُّ األعماؿ أفضؿ؟ فقاؿ: ))إيماف باهلل((، قيؿ: ثـ ماذا؟ قاؿ: 
))جياد في سبيؿ اهلل((، قيؿ: ثـ ماذا؟ قاؿ: ))حج مبرور((، وىذه كميا قاصرة، قمت: إال الجياد، 

إلحياء": أفَّ فضؿ الطَّاعات عمى قدر المصالح النَّاشئة عنيا فتصدؽ ثـ اختار تبًعا لمغزالي في "ا
 البخيؿ بدرىـ أفضؿ مف قياـ ليمة وصياـ أياـ".

                                                 
2
  ٜٓٔعمـ اصوؿ الفقو، عبدالوىاب خبلؼ ، ص  

3
(، تحقيؽ :د. تيسير فائؽ احمد ٜٗٚػ ٘ٗٚالمنثور في القواعد ، ابف بيادر، محمد بف عبداهلل الزركشي) 

 وما بعدىا . ٕٓٗ ىػ ،٘ٓٗٔ،ٕمحمود، وزارة االوقاؼ والشؤف االسبلمية، الكويت،ط

/ ٔىػ(، د. ف، د. ت،   ٔٗٚ - ٖٜٙ"القوانيف الفقيية": ابف جزي )محمد بف أحمد.. الكمبي الغرناطي( )ٖ
ٕٕٜ. 
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 .2وعمى ذلؾ يكوف فاعؿ فرض العيف أفضؿ؛ "ألف فرضو أىـ"
 المسألة الثانية: أساليب التَّعبير عِف الواجب الكفائي:

تتَّفػػػؽ أسػػػاليب التعبيػػػر عػػػِف الواجػػػب الكفػػػائي مػػػع أسػػػاليب التعبيػػػر عػػػف الواجػػػب العينػػػي، "فكمػػػا أف 
و لجميع المخاطبيف في قولػو تعػالى: }َيػا الخطاب في الصبلة والزكاة  والصياـ والوفاء بالعقود ُموجَّ

، فكػذلؾ الخطػاب فػي الجيػاد واألمػر بػالمعروؼ والنيػي عػف المنكػر، وَرّد  3أيُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َأْوفُػوا{
 تعػػالى فػػي الخطػػاب بالجيػػاد موجيًػػا التَّحيَّػػة وغيػػر ذلػػؾ مػػف الواجبػػات الكفائيَّػػة، فقػػد جػػاء قػػوؿ اهلل

ـُ اْلِقتَػػاُؿ{ ـُ{4لمجميػػع: }ُكتِػػَب َعمَػػْيُك ػػَيا ـُ الصّْ ، وقولػػو 5، مثميػػا تماًمػػا مثػػؿ قػػوؿ اهلل تعػػالى: }ُكتِػػَب َعمَػػْيُك
ػػػةٌ  ـْ ُأمَّ َيػػػْدُعوَف ِإلَػػػى اْلَخْيػػػِر َوَيػػػأُمُروَف بِػػػاْلَمْعُروِؼ  تعػػػالى فػػػي فػػػرض األمػػػر بػػػالمعروؼ: }َوْلػػػَتُكْف ِمػػػْنُك

ـُ اْلُمْفِمُحوَف{ َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَؾ ُى
ـْ ِبَتِحيَّػٍة 6 َذا ُحيّْيػُت ، وقولو تعالى في األمر بػرد التَّحيَّػة: }َواِ 

، فالخطػاب فػي كػؿ ىػذا قػد جػاء 7وَىا ِإفَّ المََّو َكاَف َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َحِسيًبا{َفَحيُّوا ِبَأْحَسَف ِمْنَيا َأْو ُردُّ 
،  1بصيغة تدؿ عمى الوجوب سػواء أكػاف الواجػب عينيِّػا، أو كػاف الواجػب مػف بػاب فػرض الكفايػة"

نَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض الكفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقرائف األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع.وا 
 المسألة الثالثة: انقبلب الواجب الكفائي واجًبا عينيِّا:

األصوليوف عمى أفَّ الواجب الكفائي إذا انحصر في شخص: تعيَّف، يعني: تعػيف عمػى ىػذا  ٛاتََّفؽ
فكأنػو واجػب عينػي، فمػثبًل: إذا تخصػص "فػي كػؿ ميػداف مػف الميػاديف الشخص وجوب القياـ بػو، 

التي تحتاجيػا األمَّػة مجموعػة مػف النػاس، فػإف خػبل ميػداف مػف تمػؾ الميػاديف أثمػت األمػة جميعيػا 
ذا لـ يوجد في ناحية مف تمؾ النػواحي سػوع فػرد واحػد تعػيَّف ذلػؾ الفػرد لمقيػاـ  لتفريطيا في ذلؾ، وا 

، وأصػػبح ذلػؾ الفػػرض فػػرض عػػيف بالنسػػبة لػذلؾ الػػذي تفػػرد وحػػده بالقيػػاـ بػذلؾ الفػػرض أو الواجػػب
وبػػاء، ولػػـ يكػػف يسػػتطيع  -ال قػػدر اهلل  -بػػذلؾ الفػػرض، فػػإذا مػػرض شػػخٌص أو جماعػػٌة أو حػػدث 

القياـ بالعبلج أو مقاومة الوباء إالَّ شخص واحد أصبح ذلؾ األمر فرض عيف بالنسبة لو، وكذلؾ 
                                                 

2
(، تحقيؽ ٖٙٗٔ"المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ": ابف بدراف )عبدالقادر بف بدراف الدمشقي، ت:  
  .ٜٕٕ/ ٔىػ،  ٔٓٗٔلدكتور/ عبداهلل بف عبدالمحسف التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت، لسنة: ا

3
   . ٔسورة المائدة، اآلية  

4
 .ٕٙٔسورة البقرة، اآلية  

5
  .ٖٛٔسورة البقرة، اآلية:  

6
  .ٗٓٔسورة آؿ عمراف، اآلية  

7
 . ٙٛسورة النساء، اآلية  

1
  .ٕٛ٘، ٕٚ٘"أصوؿ الفقو اإلسبلمي"، عبدالمطيؼ عامر، ص:  

  .ٖٛ٘/ ٕ"حواشي الشرواني"  - ٜٕ٘/ ٔ"مغني المحتاج" ٛ
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س ىنػػاؾ مػػف يسػػتطيع إنقػػاذه سػػوع شػػخٍص واحػػٍد، فػػإفَّ إنقػػاذ ذلػػؾ إذا أشػػرؼ فػػرد عمػػى الغػػرؽ ولػػي
 .2المشػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػى الغػػػػػػػػػػػػػرؽ أصػػػػػػػػػػػػػبح واجًبػػػػػػػػػػػػػا عينيِّػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػؾ المسػػػػػػػػػػػػػتطيع إنقػػػػػػػػػػػػػػاذه

 المسألة الرابعة: قطع الواجب الكفائي بعد الشروع فيو:
اختمػػؼ األصػػوليوف فيمػػا إذا كػػاف الواجػػب الكفػػائي يتعػػيَّف بالشػػروع فيػػو، فػػبل يجػػوز لمػػف شػػرع فيػػو 
 قطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، أو ال يتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّف فيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز قطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.

 اؿ: إنَّو "ألشبُو أف يتعيف، كالمجاىد يحضر الصؼ، وطالب العمـ يشرع فيمف ق 3فمنيـ
 .4االشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغاؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، ونحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوره" 

مػف اسػتثنى: صػبلة الجنػازة، والجيػاد، والعمػـ، ولػـ يػرجح شػيًئا فػي المسػألة، ال التَّعيػيف وال  5ومنيـ
 .6عدمػػػػو؛ ألنَّيػػػػا "مػػػػػف القواعػػػػد التػػػػػي ال يطمػػػػؽ فييػػػػا التَّػػػػػرجيح، الخػػػػتبلؼ التَّػػػػػرجيح فػػػػي فروعيػػػػػا"

 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ: مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ غسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت وتجييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزه.
 مػػػػػف فصػػػػػؿ المسػػػػػألة فقػػػػػاؿ: إف قطػػػػػع الواجػػػػػب بعػػػػػد الشػػػػػروع فيػػػػػو عمػػػػػى ثػػػػػبلث صػػػػػور: 7ومػػػػػنيـ

 األولى: قطع يبطؿ الماضي فيبطؿ قطًعا، ومثاليا: صبلة الجنازة.
والثانيػة: قطػػع ال يبطػػؿ وال يفػػوت الشػػاىد، فيجػػوز قطًعػا، مثػػؿ: الشَّػػارع فػػي إنقػػاذ غريػػؽ إذا حضػػر 

 آخر إلنقاذه.
يبطؿ أصؿ المقصود؛ ولكف يبطؿ أمًرا مقصوًدا عمى الجممػة، ففيػو خػبلؼ، مثػؿ والثالثة: قطع ال 

 الشارع في العمـ، فإف قطعو لو ال يجب بو بطبلف ما عرفو.
وثمَّة مسألة أخرع يمكف أف تفيـ المسألة منيػا، وىػي مسػألة: حفػظ القػرآف وىػو فػرض كفايػة، فػإذا 

عمى الصَّحيح، قػاؿ اإلمػاـ أحمػد: مػا أشػد مػا حـر  -وال ُعْذر  -حفظو وأخر تبلوتو بحيث ينساه 
 .1جاء فيمف حفظو ثـ نسيو، وفيو وجو يكره

                                                 

 .ٕٙ٘، ٕ٘٘"أصوؿ الفقو اإلسبلمي"، عبدالمطيؼ عامر، ص:  2
عمـ ، "ٖ٘ٚـ،  ص:  ٜ٘ٛٔ"أصوؿ التشريع اإلسبلمي": عمي حسب اهلل، طبعة: دار المعارؼ، مصر، سنة 

  .ٜٓٔأصوؿ الفقو"، عبدالوىاب خبلؼ، ص: 

 . ٖٕٓ/ ٔ"المدخؿ" البف بدراف  3

 المرجع النفسو . 4

( طبعة: دار الكتب العمميَّة، بيروت، الطبعة ٜٔٔ"األشباه والنظائر": لمسيوطي )عبدالرحمف بف أبي بكر ت  5
  .٘ٚٔ/ ٔىػ   ٖٓٗٔاألولى لسنة 

  المصدر نفسو. 6

 .ٕٗٗ/ ٕعد": "المنثور في القوا 7

 ٖٓٛ - ٕ٘ٚ"القواعد والفوائد األصوليَّة وما يتعمَّؽ بيا مف األحكاـ": البعمي )عمي بف عباس... الحنبمي(، ) 1
، ٛٛٔ/ ٔـ  ٜٙ٘ٔ -ىػ  ٖ٘ٚٔ ىػ(، تحقيؽ: محمد حامد الفقي، طبعة: مطبعة السنة المحمديَّة القاىرة لسنة

ٜٔٛ. 
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 المسألة الخامسة: سقوط الواجب الكفائي بغمبة الظَّف بتحقؽ وقوعو:
نَّمػػا يكفػػي أف يغمػػب الظػػف  ال يشػػترط فػػي سػػقوط الواجػػب الكفػػائي تحقػػؽ وقوعػػو فػػي فئػػات أخػػرع، وا 

عػػػِف أفَّ األخػػػرع قامػػػت بػػػو سػػػقط بػػػذلؾ  -أو الطوائػػػؼ  -بػػػذلؾ، فػػػإذا غمػػػب عمػػػى ظػػػف الطػػػائفتيف 
 .ٔالجميع؛ عمبًل بموجب الظَّف؛ ألنَّو كما صمح الظف مثبًتا لمتَّكاليؼ صمح مسقًطا ليا

ر أيًضا أفَّ الواجب الكفائي ال يسقط إالَّ بغمبة الظَّف.  ويضيؼ البحث أنَّو يمكف أف يتقرَّ
 لثاني: المندوب وأنواعو:المطمب ا

المنػػدوب مػػا طمػػب الشػػرع مػػف المكمػػؼ أف يفعمػػو، وكػػاف طمبػػو لػػو طمًبػػا غيػػر حتمػػي، ويسػػتدؿ عمػػى 
ما بطريؽ قرينة تدؿ عمػى أفَّ الطمػب لمنػدب،  عدـ حتميَّة الطمب ىنا: إمَّا بصيغة الطمب نفسيا، وا 

ػػػػػػػػػػػػة ال يترتػػػػػػػػػػػػب عميػػػػػػػػػػػػو عقوبػػػػػػػػػػػػة، وال يسػػػػػػػػػػػػتحؽ صػػػػػػػػػػػػاحبو العقػػػػػػػػػػػػاب  .والمنػػػػػػػػػػػػدوب عامَّ  والمػػػػػػػػػػػػـو
 وينقسـ المندوب ثبلثة أقساـ:

ؿ: المنػػدوب المطمػػوب فعمػػو: وىػػذا ىػػو القسػػـ الػػذي يترتَّػػب عمػػى تركػػو العقػػاب والمػػوـ كسػػنف  فػػاألوَّ
 الوضوء، وما يسميو األصوليوف بػ"السنف المؤكدة".

غيػر  والثاني: المندوب المشروع فعمو: ويترتَّب عمى تركو عتاب أو لوـ، وبابو متسػع؛ كالتَّنفػؿ فػي
 السنف المؤكدة، والتَّصدؽ عامَّة.

صمى اهلل عميو  -والثالث: المندوب الزَّائد: وىذا القسـ مَف الكماليات، مثؿ: االقتداء برسوؿ اهلل 
بوصفو إنساًنا في أكمو، وشربو، ونومو،  -صمى اهلل عميو وسمـ  -فيما صدر عنو  -وسمـ 

 ومشيتو، وغير ذلؾ.
 ع بيف المندوب والواجب الكفائي أو العيني:رابًعا: تردد أعماؿ التَّطو 

يتردَّد بيف المندوب والواجب الكفائي أو  -الذي فصؿ البحث فيو فيما سبؽ  -التَّطوع بمعناه 
مَّا واجبات كفائيَّة أو عينيَّة؛ فتكوف أعماؿ  العيني، وبذلؾ تكوف أعماؿ التَّطوع: إما مندوبة، وا 

المكمفيف لمفعؿ طمًبا غير حتمي، ودلَّت الصيغة عمى  التطوع مندوبة إذا كاف طمب الشرع مف
في  -مع جماىير المجتمع  -ذلؾ، أو دلَّت قرينة، وىو باب يتَّسع لغالب الصدقات، واإلسياـ 

األعماؿ الخيريَّة، مثؿ: مساعدة الضعفاء، واإلحساف إلى األرامؿ، والعطؼ عمى اليتامى فعبًل 
ألمييف، ومساعدة طمبة العمـ... وغير ذلؾ، مف غير أف وقواًل، واإلسياـ في محو أمية بعض ا

يكوف في أمر خوطب المكمفوف جميًعا بفعمو، وتعيَّف عمى المجموع أف تقوـ بو فئة، وىو الواجب 
 الكفائي.

                                                                                                                                            

 

 ٜٜٕ/ٔف بدراف ، ، و"المدخؿ" البٜٛٔ، ٛٛٔ/ ٔ"القواعد والفوائد األصوليَّة" ٔ
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وتكوف أعماؿ التطوع واجبات كفائيَّة: إذا كاف طمب الشَّرع لمجموع المكمفيف بفعمو طمًبا حتميِّا، 
حتميَّة الصيغة، أو أية قرينة أخرع، وىذا يكوف في كؿ مسائؿ الواجبات ودلَّت عمى ىذا ال

الكفائيَّة، مثؿ: تجييز الموتى مف حيث: الغسؿ، والتَّكفيف، والحمؿ، والصَّبلة عمييـ، والدفف... 
 وغير ذلؾ، ومثؿ: التقاط المقطاء ورعايتيـ وغير ذلؾ.

لواجب الكفائي في فرد معيف أو فئة معيَّنة أو وتكوف أعماؿ التَّطوع واجبات عينيَّة: إذا انحصر ا
فئات معيَّنة، فينا يتعيَّف الواجب: إمَّا في ىذا الشخص؛ كالمفتي الوحيد لمبمد، أو الطبيب أو 
ما في فئة معينة؛ كأساتذة الشرع في األمر بالمعروؼ والنَّيي عف  البيطار الوحيديف بيا، وا 

ماعة مف الناس حاؿ حدوث حريؽ، وليس ثمة جية المنكر، وتعريؼ الناس بأمور دينيـ، وكج
 متخصصة بإطفاء الحريؽ، وانعدمت وسيمة االتصاؿ بيذه الجية... وغير ذلؾ.

 المبحث الرابع
 التَّطوع في السنَّة النبويَّة وأفعال الصَّحابة

ة في جميع المجػاالت التػي تحػيط بحيػاة اإلنسػاف، فشػرحت ك يفيَّػة قدمت السنَّة النبويَّة صوًرا خاصَّ
 -تطوع المسمـ في حاالتو المتعددة، وكيؼ يكوف دائًما في مصمحة أمتػو، وكانػت حيػاة الصػحابة 

ترجمة صادقة ليذا المنيج الشَّػرعي، حتػى رأينػا نمػاذج عديػدة لمصػحابة  -رضي اهلل عنيـ جميًعا 
 فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموكو التَّطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي.

يفيَّػػة عػػبلج السػػنَّة النبويَّػػة المطيَّػػرة لمجػػاالت متعػػددة فػػي حيػػاة ك -فيمػػا يمػػي  -ويسػػتعرض البحػػث 
 رضػػػػػػػػػي اهلل تعػػػػػػػػػالى عػػػػػػػػػنيـ جميًعػػػػػػػػػا. -المسػػػػػػػػػمـ، مدعومػػػػػػػػػة بنمػػػػػػػػػاذج مػػػػػػػػػف أفعػػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػػحابة 

 : التَّطوع في المجاؿ الطبي، والصحي، واإلغاثي:المطمب االوؿ 
 وىذا المجاؿ يشمؿ صوًرا متعددة منيا:

سؿ، والتكفيف، والحمؿ، والصبلة عمييـ، والدفف... وغير تجييز الموتى؛ مف حيث: الغ - ٔ
لذي البجاديف، إذ ُرِوي عف عبداهلل  -صمى اهلل عميو وسمـ  -ذلؾ، وفي ذلؾ قصة دفف الرسوؿ 

في غزوة  -صمى اهلل عميو وسمـ  -قاؿ: "واهلل لكأني أسمع رسوؿ اهلل  -ابف مسعود  -يعني 
وىو يقوؿ: ))ناولوني صاحبكما(( وأبو بكر وعمر  تبوؾ وىو في قبر عبداهلل ذي البجاديف،

حتى وسده في لحده، فمما فرغ مف دفنو استقبؿ القبمة فقاؿ: ))الميـ إني أمسيت عنو راضًيا 
 .ٔفارض عنو(("

                                                 

الرجؿ اسمو: عبداهلل بف أبي البجاديف، وقيؿ اسمو: ذو البجاديف، والحديث رواه البزَّار عف شيخو  قيؿ: إف ٔ
عباد بف أحمد العرزمي، وىو متروؾ، "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد": الييثمي )عمي بف أبي بكر، نور الديف، ت 

 .ٜٖٙ/ ٖـ، ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔة عاـ ىػ(، تحقيؽ/ عبداهلل محمد الدرويش، طبعة دار الفكر بيروت، طبع ٚٓٛ

http://www.alukah.net/Sharia/0/4068/#_ftnref67
http://www.alukah.net/Sharia/0/4068/#_ftnref67
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تقديـ الخدمات اإلسعافيَّة وغيرىا لمصابي الحوادث والكوارث، وجرحى الحروب، واألسرع،  - ٕ
 والغرقى، واليدمى، وغيرىـ.

َبيّْع بنت معوذ قالت: ثـ كنا نغزو مع النبي   -صمى اهلل عميو وسمـ  -وفي ذلؾ ما ُرِوي عِف الرُّ
 .2نرد القتمى إلى المدينة"نسقي ونداوي الجرحى، و 

 .3وفي رواية: "فنسقي القوـ ونخدميـ ونرد الجرحى والقتمى إلى المدينة"
 ومف عمؿ الصحابة في ذلؾ:

قسـ مروًطا بيف نساء مف  اء عف ثعمبة بف أبي مالؾ قاؿ: "ثـ إف عمر بف الخطاب ما ج
نساء المدينة فبقي مرط جيّْد، فقاؿ لو بعض مف عنده: يا أمير المؤمنيف، أعط ىذا ابنَة رسوؿ 

يدوف أـ كمثوـ بنت عمي، فقاؿ عمر: أـ سميط أحؽ، وأـ سميط مف نساء التي عندؾ، ير  اهلل 
قاؿ عمر: فإنيا كانت تزفر يـو أحد، قاؿ أبو عبداهلل: تزفر:  األنصار، ممَّف بايع رسوؿ اهلل 

 .4َتِخيط"
محؽ بياتيف المسألتيف السَّابقتيف مسألتاف معاصرتاف، تمثبلف مجاليف متاحيف لمتَّطوع ىذه وي

 األياـ:
فالمسألة األولى: التَّطوع في تعمـ ثقافة الوقاية مف األمراض الخطرة المعاصرة التي انتشرت ىذه 

بعد التعميـ  -ثـ التَّطوع األيَّاـ أو بدأت في االنتشار؛ مثؿ اإليدز، وأنفمونزا الطيور... وغير ذلؾ، 
ففي  في تعميـ ىذه الثقافة لآلخريف، ونقميا إلييـ، والمشاركة في التَّوعية في ىذا المجاؿ. -

 خصوص اإليدز مثبًل:
يمكف أف يشارؾ المسمـ في تثقيؼ اآلخريف بأىميَّة الوقاية منو، والتَّعريؼ بخطورة المرض، 

مكانية انتقالو، وصور ىذا وماىيتو، وأىـ أعراضو، ومراحؿ ظيور المر  ض، وكيفيَّة ظيوره، وا 
مكانيَّة االختبار لمكشؼ عنو، والمقاحات المتوفرة لوقؼ استفحاؿ المرض، وسبؿ الحد  االنتقاؿ، وا 
مف خطورتو، وىذه كميا ثقافة لمعمومات بسيطة، ويمكف كذلؾ التَّعريؼ بطرؽ انتقاؿ المرض، 

 .ٗوالتَّحذير منيا
 
 

                                                 
2

  .ٕٕٙٚصحيح البخاري، باب: مداواة النساء الجرحى في الغزو، الحديث رقـ  

3
  .ٕٕٚٚ، باب: رد النساء الجرحى والقتمى، الحديث رقـ نفسو المصدر  

4
 ٕٕ٘ٚ، باب: حمؿ الناس في الغزو، الحديث رقـنفسو المصدر 

 ٕٛصنماذج مف األعماؿ التطوعية في التاريخ اإلسبلمي: صالح بف يوسؼ المقرف. ٗ
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 وفي خصوص أنفمونزا الطيور:
في كؿ ما يخص التَّعريؼ بالمرض مف جميػع  -كما في المسألة األولى  -تمكف المشاركة كذلؾ 

 وانبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، وُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُبؿ الوقايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.ج
والمسألة الثانية: التَّطوع بالتَّبرع بالدـ، والمشاركة في حمػبلت التَّبػرع بالػدـ مػف اآلخػريف، وفػي ىػذا 
 إنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ لمرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى محتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجيف ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ، ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عبلجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ.

 المطمب الثاني: التَّطوع في المجاؿ االجتماعي وخدمة أفراد المجتمع:
ىذا المجاؿ حديث شامؿ لمناحي الحياة االجتماعيَّة كافَّة بما يكوف فييا  ولقد ورد في خصوص

رضي اهلل تعالى  -مف أحواؿ تطمب تطوع المسمـ لمساعدة أخيو المسمـ؛ إذ ُرِوي عف أبي ىريرة 
لدنيا نفس اهلل عنو : ))َمف نفس عف مسمـ كربة مف كرب ا-  -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -عنو 

كربة مف كرب يوـ القيامة، ومف يسَّر عمى معسر يسَّر اهلل عميو في الدنيا واآلخرة، ومف ستر 
 .2مسمًما ستره اهلل في الدنيا واآلخرة، واهلل في عوف العبد ما كاف العبد في عوف أخيو((

 والحديث فيو مسائؿ متعددة؛ منيا:
جيا إما بإعطائو مالو إف كانت كربتو فضيمة مف فرَّج عف المسمـ كربة مف كرب الدنيا، وتفري -

ف كانت كربتو مف ظمـ ظالـ لو  مف حاجة، أو بذؿ جاىو في طمبو لو مف غيره أو قرضو، وا 
ف كانت كربة مرض أصابو أعانو عمى الدواء إف  فرَّجيا بالسَّعي في رفعيا عنو أو تخفيفيا، وا 

ع، فإنَّو يشمؿ إزالة كؿ ما ينزؿ كاف لديو أو عمى طبيب ينفعو، وبالجممة تفريج الكرب باب واس
 بالعبد أو تخفيفو.

و ألنَّو أبمغ، وىو إنظاره لغريمو  - نَّما خصَّ التَّيسير عمى المعسر ىو أيًضا مف تفريج الكرب، وا 
في الديف أو إبراؤه لو منو أو غير ذلؾ، فإفَّ اهلل ييسر لو عميو أموره ويسيميا لو لتسييمو ألخيو 

يسير ألمور اآلخرة بأف ييوف عميو المشاؽ فييا، ويرجح وزف الحسنات ويمقي فيما عنده لو، والتَّ 
 في قموب مف ليـ عنده حؽ يجب استيفاؤه منو في اآلخرة المسامحة... وغير ذلؾ.

وُيْؤَخذ منو أفَّ مف عسَّر عمى معسر عسر عميو، ويؤخذ منو أنَّو ال بأس عمى مف عسَّر عمى 
 وعقوبتو.موسر ألفَّ مطمو ظمـ يحؿ عرضو 

مف ستر مسمًما اطمع منو عمى ما ال ينبغي إظياره مف الزالت والعثرات، فإنو مأجور بما ذكره  -
ف أتاىا  مف ستره في الدنيا واآلخرة، فيستره في الدنيا بأف ال يأتي زلة يكره اطبلع غيره عمييا، وا 

                                                 
2
ى بيا مرقَّمة األحاديث مع ىػ(، طبعة ُمْعَتنَ  ٕٔٙ"صحيح مسمـ": مسمـ )مسمـ بف الحجاج القشيري، ت  

، بيروت، لبناف، الطبعة األولى،  -الفيارس  ، ٕٓٛ٘ـ  الحديث رقـ  ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔطبعة دار ابف حـز
 .ٜ٘ٗٔ، ٖٜٓٔ، ٕ٘ٗٔ، و"سنف الترمذي"، الحديث رقـ ٜٜٕٙ
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 .ٔظيار قبائحو وغير ذلؾ"لـ ُيطِمع اهلل عمييا أحًدا، وستره في اآلخرة بالمغفرة لذنوبو وعدـ إ
 ويشمؿ ىذا المجاؿ كذلؾ صوًرا متعددة؛ منيا:

خدمػػة الُمعػػاقيف، والمسػػنيف، والعجػػزة: وىػػو أمػػٌر ميػػـ، حيػػث يسَّػػرت الشَّػػريعة اإلسػػبلميَّة عمػػى  - ٔ
 ىؤالء عمى حيف عسَّر عمييـ الناس بما نبلحظو مف معاممة ليؤالء المعاقيف، والمسػنيف، والعجػزة.

صمى اهلل عميو  -ماـ بف منبو، قاؿ: ىذا ما حدثنا أبو ىريرة عف محمد رسوؿ اهلل فقد ُرِوي عف ى
: ))ثػػـ كػػؿُّ سػػبلِمي مػػف -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ  -فػػذكر أحاديػػث منيػػا: وقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  -وسػػمـ 

النَّاس عميو صدقٌة، كؿ يوـ تطمع فيو الشمس، قػاؿ: تعػدؿ بػيف االثنػيف صػدقٌة، وتعػيف الرجػؿ فػي 
مػػو عمييػػا، أو ترفػػع لػػو عمييػػا متاعػػو صػػدقة، قػػاؿ: والكممػػة الطيبػػة صػػدقٌة، وكػػؿ خطػػوة دابتػػو فتحم

 تمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلة صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقٌة، وتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط األذع عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِف الطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقٌة((.
 إغاثة المستغيثيف في النائبات، ودفع الضرر عف فقراء المسمميف؛ كسوة وطعاًما وغير ذلؾ. - ٕ

 -صمى اهلل عميو وسمـ  -عف أبيو عف جدّْه عِف النبي وفي ذلؾ ما ُرِوي عف سعيد بف أبي بردة 
قاؿ: ))ثـ عمى كؿ مسمـ صدقة((، قيؿ: أرأيت إف لـ يجد؟ قاؿ: ))يعتمؿ بيديو فينفع نفسو 

ويتصدؽ((، قاؿ: قيؿ: أرأيت إف لـ يستطع؟! قاؿ: ))يعيف ذا الحاجة المميوؼ((، قاؿ: قيؿ لو: 
ؼ أو الخير((، قاؿ: أرأيت إف لـ يفعؿ؟ قاؿ: ))ُيمِسؾ أرأيت إف لـ يستطع؟ قاؿ: ))يأمر بالمعرو 

 .3عف الشر فإنَّيا صدقة((
 ومف عمؿ الصحابة في ذلؾ:

ما جاء في "البداية والنيايػة": "قػاؿ أسػمـ: خرجػت ليمػة مػع عمػر إلػى ظػاىر المدينػة فػبلح لنػا بيػت  -
بكي، فسأليا عمر عف حاليا، فقالت: أنا امرأة عربية، وليس شعر فقصدناه، فإذا فيو امرأة تمخض وت

: -أـ كمثـو بنت عمي بف أبي طالب  -عندي شيء، فبكى عمر وعاد ييروؿ إلى بيتو، فقاؿ المرأتو 
ىػػؿ لػػؾ فػػي أجػػر سػػاقو اهلل إليػػؾ؟، وأخبرىػػا بػػالخبر، فقالػػت: نعػػـ، فحمػػؿ عمػػى ظيػػره دقيًقػػا وشػػحًما، 

وىػو  -دة وجاءا فدخمت أـ كمثـو عمى المرأة، وجمس عمر مع زوجيا وحممت أـ كمثـو ما يصمح لموال
: يا أمير المؤمنيف، بشر صػاحبؾ بغػبلـ،  -ال يعرفو  يتحدَّث، فوضعت المرأة غبلًما، فقالت أـ كمثـو

فمما سمع الرجػؿ قوليػا اسػتعظـ ذلػؾ، وأخػذ يعتػذر إلػى عمػر، فقػاؿ عمػر: ال بػأس عميػؾ، ثػـ أوصػى 
 .ٖـ وانصرؼ"ليـ بنفقة وما يصمحي

                                                 

ىػ(، تحقيؽ/ محمد عبدالعزيز  ٕ٘ٛ - ٖٚٚ"سبؿ السبلـ": الصنعاني )محمد بف إسماعيؿ... األمير( )ٔ
  .ٓٔٔ/ ٕىػ،  ٜٖٚٔ الخولي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبناف، الطبعة الرابعة، سنة

 ٛٓٓٔالمصدر نفسو، الحديث رقـ  3

"البداية والنياية": ابف كثير )إسماعيؿ بف كثير بف صقر بف كثير بف درع، القرشي، الدمشقي، الحافظ، أبو  ٖ
السيد، واألستاذ ميدي  الفداء(. تحقيؽ:الدكتور/ أحمد أبو ممحف، والدكتور/ عمي نجيب عطوي، واألستاذ/ فؤاد

ىػ  ٜٓٗٔناصر الديف، واألستاذ/ عمي عبدالستار، طبعة: دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، الطبعة الخامسة، 
 .ٖٕٔـ، /  ٜٜٛٔ -
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 رعاية األطفاؿ اليتامى وكفالتيـ في أسرىـ: - ٖ
ينا القرآف الكريـ إلى رعاية األيتاـ واالعتناء بمصمحتيـ، والت طوع لكفالتيـ كفالة مادية لقد وجَّ

ومعنويَّة، وذلؾ في كثير مف آياتو، فربنا سبحانو يقوؿ: }واََل َتْقَرُبوا َماَؿ اْلَيِتيـِ ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُف 
{، 2َحتَّى َيْبُمَغ َأُشدَُّه َوَأْوُفوا ِباْلَعْيِد ِإفَّ اْلَعْيَد َكاَف َمْسُؤواًل{ ويقوؿ سبحانو: }َكبلَّ َبْؿ اَل ُتْكِرُموَف اْلَيِتيـَ

3 ،
 .4وغير ذلؾ
  أمَّا السنة:

: -صمى اهلل عميو وسمـ  -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -فُروي عف سيؿ بف سعد 
 .5))أنا وكافؿ اليتيـ في الجنة ىكذا((، وأشار بالسبَّابة والوسطى وفرج بينيما

 -صمى اهلل عميو وسمـ  -وُرِوي عف عمر بف أبي سممة، قاؿ: كنت في حجر رسوؿ اهلل  -
 .6ي تطيش في الصفحة، فقاؿ لي: ))يا غبلـ، سـ اهلل، وكؿ بيمينؾ، وكؿ مما يميؾ((وكانت يد

 ومف عمؿ الصحابة في ذلؾ:
إلى السوؽ،  -رضي اهلل عنو  -ما جاء عف زيد بف أسمـ، عف أبيو، قاؿ: خرجت مع عمر  -

ف ىمؾ زوجي وترؾ صبية صغاًرا، واهلل ما ينضجوف فمحقتو امرأة شابَّة، فقالت: يا أمير المؤمني
كراًعا، وال ليـ زرع وال ضرع، وخشيت عمييـ الضبع، وأنا بنت خفاؼ بف إيماء الغفاري، وقد 

فوقؼ معيا عمر ولـ يمِض، وقاؿ: مرحًبا  -صمى اهلل عميو وسمـ  -شيد أبي الحديبية مع النبي 
وًطا في الدار فحمؿ عميو غرارتيف مؤلىما بنسب قريب، ثـ انصرؼ إلى بعير ظيير كاف مرب

طعاًما، وجعؿ بينيما نفقة وثياًبا ثـ ناوليا خطاِمِو، فقاؿ: اقتاِديِو فمف َيْفَنى حتى يأتيكـ اهلل بخير، 
فقاؿ رجؿ: يا أمير المؤمنيف، أكثرت ليا، قاؿ عمر: ثكمتؾ أمؾ، واهلل إني ألرع أبا ىذه وأخاىا 

 .7حناه، ثـ أصبحنا نستفيء سيماىما فيوقد حاصرا حصًنا زماًنا افتت
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 .ٕ، وسورة الماعوف اآلية: ٜ

  .ٖٜٕٛ"صحيح البخاري"، الحديث رقـ:  5

  .ٜٖٗٙنفسو ، الحديث رقـ  المصدر 6

  .ٕٜٖٛالمصدر السابؽ، الحديث رقـ  7
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وال تتوقؼ رعاية اليتيـ في اإلسبلـ عمى رعاية مالو وحسف تدبيره وتصريفو؛ بؿ يسبؽ ذلؾ العناية 
 ببدنو وصحتو وأخبلقو وآدابو، والباب في تأديب اليتيـ مفتوح عمى مصراعيو كأنو ولد مف أوالد

 . 2صيالو 
ومف ىذا يتبيَّف وجوب رعاية اليتامى واالىتماـ بأحواليـ كأنيـ أبناؤنا، وليضع كؿ مسمـ في تقديره 

أبناؤه، فماذا يتمنَّى ألبنائو؟ وماذا يجب مف أساليب في معاممة الناس  عف معاممتيـ أنيـ
 .ٕألبنائو؟

ف كانت مسائؿ قديمة تحدث الفقياء القدامى عنيا  ويمحؽ بالمسائؿ السابقة مسائؿ أخرع، وىي وا 
 إالَّ إنَّيا مستأنفة اآلف بواقع جديد، فمف ذلؾ:

 المسمميف وتخميصيـ مف قيود األسر والسجف:المسألة األولى: فؾ أسرع 
لتناوليا ودراسة أحكاميا، والتَّطوع  4وىي مسألة ميمَّة استرعت اىتماـ أساتذة الشَّرع المعاصريف

مسمميف وتخميصيـ مما ىـ فيو مف ذؿ القيد تحت وطأة العدو؛ ألنيـ في كربة لفؾ األسرع ال
وببلء، ومذلة وعناء، وتنفيس كربتيـ واجب المسمميف اآلف، وىو مطمب شرعي واجب عمى 

اة، وقد ُرِوَي عف عائشة  أف أبا بكر "أعتؽ  -رضي اهلل عنيا  -المسمميف اآلف، وغاية متوخَّ
 .ٗسبعة كميـ يعذب في اهلل"

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

مف فقو القرآف الكريـ في اليتامى والوصية والميراث":  محمد نبيؿ غنايـ، طبعة دار اليداية، مصر، الطبعة " 2
 .ٖٚـ،  ص:  ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔالثانية لسنة 

 .ٖٙ: ص نفسوالمرجع ٔ

4
ـ، ٜ٘ٚٔ بالقاىرة. -"أحكاـ األسرع والسبايا"، عبدالمطيؼ محمد عامر، رسالة دكتوراه بمكتبة كمية دار العمـو  

 .ٙٔٔص 

  .ٕٗ/ ٘"البداية والنياية" ٖ
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 المسألة الثانية: التقاط األطفاؿ المقطاء ورعايتيـ وفًقا لممنيج الشَّرعي: 
ػػمة مػػف حيػػث: حكػػـ المسػػألة فػػي بػػاب:  2ولقػػد تنػػاوؿ فقياؤنػػا المقػػيط، وبيَّنػػوا أحكاميػػا الشَّػػرعيَّة مفصَّ

سبلمو، وحضانتو، وميراثو، وديتو، ووليو، وكيفية رعايتو  .أخذه، وحكـ حريتو وا 

                                                 
2
ىػ(، "شرح كنز الدقائؽ"،  ٜٓٚ"البحر الرائؽ": ابف نجيـ )زيف الديف إبراىيـ بف محمد،...، المصري الحنفي ت  

ىػ(، ومعو الحواشي المسماة: "منحة الخالؽ عمى  ٓٔٚد بف محمود، أبو البركات، ت لمنَّسفي )عبداهلل بف أحم
البحر الرَّائؽ"، البف عابديف )محمد أميف عابديف بف عمر بف عابديف بف عبدالعزيز الدمشقي، الحنفي( 

طبعة األولى، ىػ(، تحقيؽ وضبط الشيخ/ زكريا عميرات، طبعة: دار الكتب العمميَّة، بيروت، لبناف، ال ٕٕ٘ٔ)ت
، و"رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار"؛ )حاشية ابف ٚ٘ٔ/ ٘ـ،  ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔسنة 

ـ( طبعة: دار الفكر، بيروت،  ٖٙٛٔ - ٛٗٚٔىػ،  ٕٕ٘ٔ - ٜٛٔٔعابديف(، ابف عابديف )محمد أميف( )
 - ٖٜ)مالؾ بف أنس األصبحي( ) ، "المدونة الكبرع" اإلماـ مالؾٕٔٛ/ ٗـ، ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔلبناف، سنة 

ىػ(، عف ابف القاسـ  ٕٓٗ - ٓٙٔىػ(، رواية سحنوف )عبدالسبلـ بف سعيد بف حبيب التنوخي( ) ٙٚٔ
ىػ(، ومعو: "مقدمات ابف رشد،  ٜٔٔ - ٕٖٔ)عبدالرحمف بف القاسـ بف خالد العتقي المصري أبو عبداهلل(، )

ىػ( طبعة:  ٕٓ٘د الجد )محمد بف أحمد بف رشد، أبو الوليد، ت لبياف ما اقتضتو المدونة مف األحكاـ"، البف رش
، "مواىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ" الحطاب )محمد بف محمد بف عبدالرحمف، ٖٖٙ/ ٛدار الفكر،،  
ىػ(، وبيامشو: "التَّاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ"، المواؽ )محمد بف يوسؼ بف أبي  ٜٗ٘ - ٕٜٓالطرابمسي(، )
ىػ(، طبعة: مكتبة النجاح، طرابمس، ليبيا الطبعة الثانية، سنة  ٜٚٛ، الشيير بالمواؽ، ت: القاسـ، العبدري

ىػ(  ٕٗٓ - ٓ٘ٔ، و"األـ": اإلماـ الشافعي )محمد بف إدريس، أبو عبداهلل( )ٕٛ/ ٙـ،   ٜٛٚٔ -ىػ  ٜٖٛٔ
الطالبيف": النووي ، و"روضة ٕٙٗ/ ٙتصحيح/ محمد زىري النجار، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبناف، د. ت  

ىػ(، ومعو "المنياج السوي في ترجمة اإلماـ النووي"، و"منتقى الينبوع فيما زاد ٙٚٙ)محيي الديف بف شرؼ، ت 
عمى الروضة مف الفروع" لمسيوطي، تحقيؽ: الشيخ/ عادؿ أحمد عبدالموجود، والشيخ/ عمي محمد معوض، 

، و"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج"، ٖٚٗ/ ٘طبعة: دار الكتب العمميَّة، بيروت، لبناف، د: ت  
ىػ( عمى متف المنياج، لمنووي )محيي الديف بف  ٜٚٚالخطيب الشربيني )محمد بف أحمد، شمس الديف، ت 

ىػ(، دراسة وتحقيؽ وتعميؽ: الشيخ/ عمى محمد معوض، والشيخ/ عادؿ أحمد عبدالموجود، تقدمة  ٙٚٙشرؼ، 
ىػ  ٘ٔٗٔحمد بكر إسماعيؿ، طبعة دار الكتب العممية بيروت، لبناف، الطبعة األولى، سنة وتقريظ: الدكتور/ م

 ٖٓٙ، و"المغني": ابف قدامة )عبداهلل بف أحمد بف محمود، أبو محمد، موفؽ الديف، ت ٛٔٗ/ ٕـ،   ٜٜٗٔ -
معو "الشرح ىػ(، و  ٖٖٗىػ( عمى مختصر الخرقي )عمر بف الحسيف بف عبداهلل بف أحمد، أبو القاسـ، ت 

الكبير"، البف قدامة المقدسي )عبدالرحمف بف أبي عمر بف محمد بف أحمد، أبو الفرج، عمر بف الحسيف بف 
، و"الروض ٓٗ/ ٙ(، دار الكتب العمميَّة، بيروت، لبناف، د. ت  ٜ٘ٗ -ىػ  ٖٖٗعبداهلل، أبو القاسـ، ت 

ىػ،  ٔ٘ٓٔ - ٓٓٓٔإدريس الحنبمي(، )المربع": البيوتي )منصور بف يونس بف صبلح الديف بف حسف بف 
ـ(، "شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع"، لمحجاوي )موسى بف أحمد بف موسى بف سالـ بف  ٔٗٙٔ - ٜٔ٘ٔ

 ٘ٔٗٔىػ(، طبعة دار الحديث، مصر، الطبعة األولى  ٜٛٙ - ٜ٘ٛأحمد بف عيسى المقدسي، شرؼ الديف( )
 .ٚٗٗ/ ٕـ   ٜٜٗٔ -ىػ 
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 وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب التَّطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع المفتوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمميف. 
 المسألة الثالثة: إقامة المشاريع الخيريَّة:

لذيف ال يجدوف عمبًل لتعميـ الِحرؼ والصنائع، وما تتـ بو المعايش أو وذلؾ لمثؿ ىؤالِء اليتامى وا
 تعميميـ والقضاء عمى أميتيـ.

المسألة الرابعة: إقامة دور العمـ وتعميـ الطالبيف، ومساعدة طمبة العمـ الفقراء، والتَّصدؽ عمييـ، 
 طوع.وتوفير وسائؿ العمـ ليـ ونشر العمـ النافع، وىي كميا أبواب ميمة لمتَّ 

إفَّ ثمة أبواًبا عديدًة لمتَّطوع فيما فيو مصمحة المجتمع، واألدلة الشَّرعيَّة مف القرآف والسنة وأفعاؿ 
جميًعا متضافرة في الحث عمى التَّطوع في كؿ ما فيو خير لمناس،  -رضي اهلل عنيـ  -الصحابة 

ر األسود في مكانو في بناء الكعبة، ووضع الحج -صمى اهلل عميو وسمـ  -ولقد شارؾ النبي 
رضي اهلل عنو  -تطوًعا، وشارؾ في بناء المسجد النبوي، والتـز أصحابو نيجو، فمقد حمب أبو بكر 

رضي اهلل عنيا  -وساعد عمر وزوجتو أـ كمثـو بنت عمي  -أغناميـ  -لجواري الحي منائحيـ  -
 امرأة تمد. -

نما ىي أبواب وليس نافمة لمحديث أف يذكر البحث أف أبواب التطوع ليس  ا، وا  منصوًصا عمييا نصِّ
يحدىا وصؼ الخير، فكؿ باب ىو باب خير ترغّْب الشريعة اإلسبلمية فيو، وكؿ أمر يكوف لممجتمع 

 ىو أمٌر تحثُّ المقررات الشَّرعيَّة عميو. -فيو مصمحة تطمبيا حياة الناس وتقتضييا 
بو حياة ىذا المجتمع، وكؿ فرد في ىذا  إف التَّطوع أمٌر واجٌب عمى المجتمع عامَّة فيما تستقيـ

 المجتمع مطاَلب بأف يباشر ما ىيَّأه اهلل في خدمة يحسنيا ىو، وال يحسنيا غيره.
وقائع معاصرة؛ مثؿ: انتشار ظاىرة اإلزعاج في  -ىذه األياـ  -ولقد ظيرت بالمجتمع المدني 

، والتَّطوع ىنا يكوف بالنصح، المحاؿ بطريؽ مكبرات الصوت مثبًل، وىو أمر مقمؽ لمرَّاحة ومضر
 بالموعظة الحسنة والمعروؼ ألصحاب مثؿ ىذه المحبلَّت.

وكذلؾ: انتشرت مسألة: حدوث الحرائؽ، وىي مسألة يمكف التطوع فييا واإلسياـ باخمادىا بأشكاؿ 
 متعددة وسيمة وميسَّرة.

األعماؿ: العبادات والمعامبلت، لقد قدَّـ القرآف الكريـ صورة شاممة لمعنى التَّطوع عامَّة، في جميع 
ولـ يخصص بعض معاني الخير دوف بعض، وبشر المطَّوّْعيف، وحذَّر الذيف يممزونيـ، ورغَّب 

ف ِبِقمٍَّة، وردَّ عمى الذيف يسخروف منيـ سخريتيـ، وحضَّ المسمميف عمى التَّطوع بكؿ ما  المتصدقيف وا 
 فيو مصمحة لمنَّاس.
رت ما  أمَّا السنة النَّبويَّة فقد ة في المجاالت كافَّة التي تحيط بحياة اإلنساف، فقرَّ قدَّمت صوًرا خاصَّ

جاء في القرآف الكريـ، وأكَّدت عميو، وفسَّرت ما جاء مجمبًل فيو وبينتو، وشرحت: كيؼ يتطوع 
 المسمـ في عامَّة يومو وفي جميع حاالتو.

ة صادقة لممنيج الشَّرعي في التَّطوع، ترجم -رضي اهلل عنيـ جميًعا  -ولقد كانت حياة الصَّحابة 
فقدَّـ كؿ صحابي ما منحو اهلل سبحانو، وأنعـ عميو بو إلخوانو، وجاد بما يممؾ، حتى رأيناىـ كأف كؿ 

شبر مف أرض المسمميف تعيده أحدىـ بما ينبت فيو الخير، وكأف كؿ موقؼ مف مواقفيـ انتظره 
 مسمـ ليكفي إخوانو مؤنتو.

ة وواجبة إلى حاجة المجتمع المسمـ اآلف إلى التَّمسؾ بيذا المنيج الشَّرعي، والتَّطوع إفَّ اإلشارة جدير 
 في كؿ ما فيو المصمحة العامَّة فعبًل وقواًل.
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 الخاتمة                                           

 أواًل: النتائج:
ح بالشَّيء، فاإلنساف ع( لغًة: حوؿ البذؿ والعطاء والسما -و  -يدور معنى مادة )ط  - ٔ

 -المطيع ىو المنقاد الباذؿ، والفرس المطيع ىو السمس، والشجر المطيع ىو المنتج المثمر 
ويدور معنى التَّطوع حوؿ بذؿ الفعؿ في مصمحة اآلخريف والتَّبرع بو ليـ، فيو تفعُّؿ مف الطاعة. 

لمتطوعوف الباذلوف والمتطوع ما تبرع مف ذات نفسو مما ال يمزمو قرضو، والمطوعة ىـ ا
 المتبرعوف بالخير، وغالب استخدامات لفظة " التَّطوع في الخير".

التَّعريؼ بالتَّطوع اصطبلًحا: إمَّا أف يكوف باعتبار طبيعة العمؿ التَّطوعي وأىدافو، وىو ما  - ٕ
مَّا أف يكوف باعتبار مفيـو المنظمات التَّطوعيَّة في عبل قتيا أخذ بو غالب عمماء الشَّرع، وا 

 -بالكيانات المجتمعيَّة المختمفة، وىي الدَّولة والقطاع الخاص والعائمة، واألخذ باالعتبار األوؿ 
 أقرب إلى جوىر التَّطوع. -مف وجية رأي البحث 

ورد التَّطوع في القرآف الكريـ بصيغة الفعؿ مرتيف في سورة واحدة ىي سورة البقرة في  - ٖ
المائة، والرابعة والثمانيف بعد المائة، وورد بصيغة االسـ بمفظة  اآليتيف الثامنة والخمسيف بعد

 "المطوعيف" مرة واحدة في سورة التَّوبة في اآلية التاسعة والسبعيف.
كما  -وفي اآلية األولى: اختصَّ التطوع فييا بالتطوع في العبادة؛ زيادة الطواؼ بعد الواجب  -

ف كاف فريؽ  قد قاؿ: إفَّ المراد التطوع في  -منيـ الحَسف وغيره  -يدؿ ظاىر اآلية الكريمة، وا 
 سائر األعماؿ.

وفي اآلية الثانية: اختص التَّطوع بالبذؿ والعطاء والتَّصدؽ بزيادة عدد المساكيف المطعوميف،  -
أو إطعاـ المسكيف صاًعا، أو إطعاـ مساكيف عف كؿ يوـ، أو التَّطوع بالصياـ مع الفدية، أو 

المسكيف في طعامو، وىي معاٍف كميا تدؿ عمى حث الشَّرع اإلسبلمي عمى التَّطوع التَّطوع بزيادة 
بجميع صوره؛ ألفَّ اهلل تعالى قد عمَّـ فمـ يخصص معاني الخير دوف بعض، فيمكف أف تكوف 

 المعاني كميا محتممة ومقصودة.
لمتبرعيف في مجاالت أما اآلية الثالثة: فاختصت بيؤالء الذيف يعيبوف عمى المطوعيف الباذليف ا -

 -كعبدالرحمف بف عوؼ  -الخير بالكثير أو القميؿ، فقد سخر ىؤالء مف الذيف جادوا بالكثير 
 -كالحبحاب، فقابميـ ربنا  -وسخروا أيًضا مف الذيف جادوا بجيدىـ وطاقتيـ بالقميؿ الذي عندىـ 

بالمتطوعيف،  سخرية بسخرية أشد، جزاء عمى سوء صنيعيـ واستيزائيـ -سبحانو وتعالى 
 وانتصاًرا لمف يتطوعوف في التصدؽ وفي فعؿ جميع الخيرات، والجزاء مف جنس العمؿ.
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ورد معنى التَّطوع ضمًنا في كؿ ما فيو خير في التَّطوع لممصمحة العامَّة في آيات عديدة  - ٗ
ر بالمعروؼ في القرآف الكريـ؛ بما يشير عمى حث الشَّرع اإلسبلمي عمى التَّطوع بالتَّصدؽ واألم

صبلح ذات البيت، والتَّعاوف عمى البر والتَّقوع ورعاية المحتاجيف مف ذوي  والنيي عف المنكر، وا 
القربى واليتامى والمساكيف وأبناء السبيؿ والتَّصدؽ عمييـ، وفي كؿ ما ىو خير ميما كاف قدره 

صالح، وىو ما وعد مف عمؿ  -غير الفرض  -صغيًرا أو كبيًرا، وكذلؾ في كؿ ما يفعمو المسمـ 
ربنا سبحانو بالجزاء الحسف في الدنيا واآلخرة، كما طمأف ربنا سبحانو أصحاب األعماؿ الصالحة 

ـْ  َـّ َوَتِحيَُّتُي ـْ ِفيَيا ُسْبَحاَنَؾ المَُّي في مجاالت البذؿ والتَّطوع باليداية وبشرىـ بالجنة التي: }َدْعَواُى
ـْ أَ   [.ِٓٔف اْلَحْمُد ِلمَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَف{ ]يونس: ِفيَيا َسبَلـٌ َوَآِخُر َدْعَواُى

التَّطوع يتردَّد بيف المندوب والواجب الكفائي أو العيني، وبذلؾ تكوف أعماؿ التَّطوع: إمَّا  - ٘
مَّا واجبات كفائيَّة أو عينيَّة:  مندوبة، وا 

ؿ طمًبا غير حتمي، ودلَِّت فتكوف أعماؿ التَّطوع مندوبة: إذا كاف طمب الشَّرع مف المكمفيف لمفع
الصيغة عمى ذلؾ أو دلَّت قرينة عمى ىذا، وىو باب يتَّسع لغالب الصدقات واإلسياب مع 

جماىير المجتمع في األعماؿ الخيريَّة؛ مثؿ: مساعدة الضعفاء، واإلحساف إلى األرامؿ، والعطؼ 
اعدة طمبة العمـ وغير ذلؾ، عمى اليتامى فعبًل وقواًل، واإلسياـ في محو أمية بعض األمييف، ومس

مف غير أف تكوف في أمر خوطب المكمفوف جميًعا بفعمو وتعيف عمى المجموع أف تقوـ بو فئة، 
 وىو الواجب الكفائي.

وقد تكوف أعماؿ التَّطوع واجبات كفائيَّة: إذا كاف طمب الشَّرع لمجموع المكمفيف بفعمو طمًبا حتميِّا، 
أو أية قرينة أخرع، وىذا يكوف في كؿ مسائؿ الواجبات  ودلَّت عمى ىذه الحتمية الصيغة

الكفائيَّة، مثؿ: تجييز الموتى مف حيث الغسؿ، والتكفيف، والحمؿ، والصبلة عمييـ، والدفف وغير 
 ذلؾ، ومثؿ: التقاط المقطاء ورعايتيـ... وغير ذلؾ.

ة، وذلؾ يحرص مف فالواجب الكفائي يمـز المكمفيف في مجموعيـ بأداء ىذه الواجبات الكفائيَّ 
توفَّرت فيو القدرة عمى الفعؿ وكاف أىبًل بمباشرتو وكفاية الباقيف مؤنتو، وىو ما يسقط الحرج 

 واإلثـ عمى الجميع، ويثبت المباشرة لمفعؿ.
إلى ضوابط اختيار مف يصمح لمفعؿ  -في الوقت ذاتو  -كما أفَّ الواجب الكفائي يرشد المكمفيف 

لفعؿ أواًل، ويكوف بو ميؿ نحو ذلؾ القصد، وىو ما يجب أف يبلحظو الذيف بأف تتوفَّر فيو شروط ا
يختارونو ألداء ىذا الفعؿ، ويتعيدونو بالتدريب والتأىيؿ حتى يصمح لمقياـ بو، حتى تتحقؽ 

 المصمحة العامة المرجوة.
معينة أو وتكوف أعماؿ التَّطوع واجبات عينيَّة: إذا انحصر الواجب الكفائي في فرد معيف أو فئة 
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فئات معينة، فينا يتعيَّف الواجب إمَّا في ىذا الشخص؛ كالمفتي الوحيد لمبمد، أو الطبيب أو 
مَّا في فئة معينة  كأساتذة الشَّرع في األمر بالمعروؼ والنَّيي عف  -البيطار الوحيديف بيا، وا 

ثمة جية المنكر، وتعريؼ الناس بأمور دينيـ، وكجماعة مف الناس حاؿ حدوث حريؽ وليس 
 متخصصة بإطفاء الحريؽ، وانعدمت وسيمة االتصاؿ بيذه الجية... وغير ذلؾ.

قدَّمت السنَّة النبويَّة صوًرا في المجاالت كافة التي تحيط بحياة اإلنساف، فشرحت كيفية  - ٙ
 -تطوع المسمـ في حاالتو المتعددة، وكيؼ يكوف دائًما في مصمحة أمتو، وكانت حياة الصحابة 

ترجمة صادقة ليذا المنيج الشرعي، حتى رأينا نماذج عديدة لمصحابة  - عنيـ جميًعا رضي اهلل
 فيما يجب أف يكوف عميو المسمـ في سموكو التَّطوعي.

 والنماذج التي قدـ ليا بحث أدلة مف السنة وحياة الصحابة ىي:
 أواًل: التطوع في المجاؿ الطبي، والصحي، واإلغاثة:

 ا متعددة منيا:وىذا المجاؿ يشمؿ صورً 
تجييػػػز المػػػوتى؛ مػػػف حيػػػث: الغسػػػؿ، والتكفػػػيف، والحمػػػؿ، والصػػػبلة عمػػػييـ، والػػػدفف... وغيػػػر  - ٔ

 ذلؾ.
تقديـ الخدمات اإلسعافيَّة وغيرىا لمصابي الحوادث والكوارث، وجرحى الحروب، واألسرع،  - ٕ

 والغرقى، واليدمى... وغيرىـ.
 مثبلف مجاليف متاحيف لمتَّطوع ىذه األياـ، وىما:ويمحؽ بياتيف المسألتيف مسألتاف معاصرتاف، ت

 المسألة األولى:
التَّطوع في تعمـ ثقافػة الوقايػة مػف األمػراض الخطػرة المعاصػرة التػي انتشػرت ىػذه األيػاـ، أو بػدأت 

فػي تعمػيـ  -بعػد الػتعمـ  -في االنتشار؛ مثؿ: اإليػدز، وأنفمػونزا الطيػور... وغيػر ذلػؾ، ثػـ التَّطػوع 
 لآلخػػػػػػػػػػػريف ونقميػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػييـ والمشػػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػػي التوعيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػػػػاؿ. ىػػػػػػػػػػػذه الثقافػػػػػػػػػػػة
 والمسألة الثانية:

التَّطوع بالتَّبرع بالدـ، والمشاركة في حمبلت التَّبرع بالدـ مف اآلخريف، وفي ىذا إنقاذ لمرضى 
 محتاجيف ليذا الدـ، ومساعدة في عبلجيـ.

 لمجتمع:ثانًيا: التَّطوع في المجاؿ االجتماعي وخدمة أفراد ا
وقد ورد بالسنَّة حديث شامؿ ُمَبشّْر لكؿ مف نفػس عػف أخيػو المسػمـ كربػة مػف كػرب الػدنيا بػأف اهلل 

 سينفس عنو كربة مف كرب يوـ القيامة، ويشمؿ ىذا المجاؿ صوًرا متعددة منيا: -سبحانو  -
ة عمى خدمة المعاقيف والمسنيف والعجزة، وىو أمر مِيـ، حيث يسرت الشريعة اإلسبلميَّ  - ٔ

ىؤالء عمى حيف عسَّر عمييـ الناس بما نبلحظو مف سوء معاممة ليؤالء المعاقيف والمسنيف 
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 والعجزة.
إغاثة المستغيثيف في النائبات، ودفع الضَّرر عف فقراء المسمميف: كسوة وطعاًما، وغير  - ٕ

 ذلؾ.
 رعاية األطفاؿ اليتامى وكفالتيـ في أسرىـ. - ٖ

ف كانت مسائؿ قديمة تحدَّث الفقياء القدامى عنيا ويمحؽ بالمسائؿ السابقة  مسائؿ أخرع، وىي وا 
 إالَّ إنَّيا مستأنفة اآلف بواقع جديد مثؿ المسائؿ التالية:

 المسألة األولى: أسرع المسمميف وتخميصيـ مف قيود األسر والسجف.
 المسػػػػػػػػػػػػػػألة الثانيػػػػػػػػػػػػػػة: التقػػػػػػػػػػػػػػاط األطفػػػػػػػػػػػػػػاؿ المقطػػػػػػػػػػػػػػاء ورعػػػػػػػػػػػػػػايتيـ وفقًػػػػػػػػػػػػػػا لممػػػػػػػػػػػػػػنيج الشػػػػػػػػػػػػػػرعي.

نما ىي  -في النياية  -يقرر البحث إجمااًل  - ٚ ا، وا  أفَّ أبواب التَّطوع ليس منصوًصا عمييا نصِّ
أبػػواب يحػػدىا وصػػؼ الخيػػر، فكػػؿ بػػاب ىػػو بػػاب خيػػر ترغػػب الشَّػػريعة اإلسػػبلميَّة فيػػو، وكػػؿ أمػػر 
يكػػػوف لممجتمػػػع فيػػػو مصػػػمحة تطمبيػػػا حيػػػاة النػػػاس وتقتضػػػييا وتقبميػػػا المقػػػررات الشَّػػػرعية ىػػػو أمػػػر 
مطمػػوب مػػف الجميػػع أف يسػػارعوا فػػي اإلسػػياـ والمشػػاركة فيػػو، فػػالتَّطوع أمػػر واجػػب عمػػى المجتمػػع 

 عامَّة فيما تستقيـ بو حياة الناس في ىذا المجتمع.
ىذا جيد المقػؿ ، فػاف أصػبت فبتوفيػؽ مػف اهلل تعػالى ومّنػو وكرمػو ، واف جػانبني الصػواب ، فمػف 

عػػالى عمػػى سػػيدنا ونبينػػا االكػػـر ، وعمػػى آلػػو الطيبػػيف ، نفسػػي ، واسػػتغفر اهلل تعػػالى ،وصػػمى اهلل ت
 وصحابتو الكراـ ، وآخر دعوانا : اف الحمد هلل رّب العالميف .
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 المصادر والمراجع

 بعد القرآن العظيم 
 أواًل: كتب تفسير 

تفسير القرآف العظيـ )تفسير ابف كثير(: ابف كثير )إسماعيؿ بف عمر.... الدمشػقي، أبػو 
 ىػ )أربعة مجمدات(. ٔٓٗٔىػ(، طبعة: دار الفكر، بيروت لسنة  ٗٚٚالفداء، ت 

جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف )تفسير الطبري(: الطبري )محمد بف جرير بف يزيد بف 
ىػػػػ  ٘ٓٗٔىػػػػ( طبعػػػة: دار الفكػػػر، بيػػػروت لسػػػنة  ٖٓٔ - ٕٕٗخالػػػد... أبػػػو جعفػػػر(، )

 )ثبلثوف مجمًدا(.
ف: القرطبػػػي )محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف فػػػرح، األنصػػػاري، الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآ

ىػػػػ(، طبعػػػة: دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػروت،  ٔٚٙالخزرجػػػي، األندلسػػػي، أبػػػو عبػػػداهلل، ت 
ـ، )عشػػروف جػػزًءا فػػي عشػػرة مجمػػدات  ٜٛٛٔ -ىػػػ  ٛٓٗٔلبنػػاف، الطبعػػة األولػػى، سػػنة 

 مع مجمد لمفيارس(.
)الحسػػيف بػػف مسػػعود، الفػػراء،...، الشػػافعي، أبػػو معػػالـ التنزيػػؿ )تفسػػير البغػػوي(: البغػػوي 

ودار المعرفة، بيروت، لبناف، الطبعة الخامسة  -ىػ(، طبعة دار الزىراء  ٙٔ٘محمد، ت 
 ـ. )أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات(. ٕٕٓٓ -ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٖٕٗٔلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 

  ثانًيا: كتب السنة المطيرة
يػػؽ/ ىػػػ(، تحق ٕ٘ٛ - ٖٚٚسػػبؿ السػػبلـ: الصػػنعاني )محمػػد بػػف إسػػماعيؿ... األميػػر( )

محمػػػػد عبػػػػدالعزيز الخػػػػولي، طبعػػػػة دار إحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي، بيػػػػروت، لبنػػػػاف، الطبعػػػػة 
 ىػ، )أربعة أجزاء في أربعة مجمدات(. ٜٖٚٔالرابعة، سنة 

ىػػ( طبعػة معتنػى بيػا مرقَّمػة  ٕٔٙصحيح مسػمـ: مسػمـ )مسػمـ بػف الحجػاج القشػيري، ت 
، بيػروت، لبنػا -األحاديث مع الفيارس  ىػػ  ٜٔٗٔف، الطبعػة األولػى طبعػة دار ابػف حػـز

 ـ )مجمد واحد(.ٜٜٛٔ -
ىػػػ(،  ٚٓٛمجمػػع الزوائػػد ومنبػػع الفوائػػد: الييثمػػي )عمػػي بػػف أبػػي بكػػر، نػػور الػػديف...، ت 

 -ىػػػػػ  ٗٔٗٔتحقيػػػػؽ/ عبػػػػداهلل محمػػػػد الػػػػدرويش، طبعػػػػة دار الفكػػػػر بيػػػػروت، طبعػػػػة عػػػػاـ 
 ـ، )عشرة أجزاء في عشرة مجمدات(. ٜٜٗٔ
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 فقوثالثًا: كتب أصوؿ ال   

 الكتب القديمة:
ىػػػػ(،  ٖٔٙ - ٔ٘٘اإلحكػػػاـ فػػػي أصػػػوؿ األحكػػػاـ: اآلمػػػدي )عمػػػي بػػػف محمػػػد... أبػػػو الحسػػػف، .ٛ

ىػػػ،  ٗٓٗٔتحقيػؽ: د / سػيد الجميمػػي، طبعػة: دار الكتػاب العربػػي، بيػروت، الطبعػة األولػػى لسػنة 
 )أربعة مجمدات(.

طبعة: دار الكتب العممية، ىػ(،  ٜٔٔاألشباه والنظائر: السيوطي )عبدالرحمف بف أبي بكر ت .ٜ
 ىػ، )مجمد واحد(. ٖٓٗٔالطبعة األولى لسنة:  -بيروت 

 ٜٓٗأصػػوؿ السَّرخسػػي: السَّرخسػػي )محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي سػػيؿ... أبػػو بكػػر ت .ٓٔ
ىػػػػػ،  ٕٖٚٔىػػػػػ(،         تحقيػػػػؽ/ أبػػػػو الوفػػػػاء األفغػػػػاني، طبعػػػػة دار المعرفػػػػة، بيػػػػروت، 

 )مجمداف(.
ىػ(، تحقيؽ أحمػد  ٕٗٓ - ٓ٘ٔمد بف إدريس، أبو عبداهلل(، )الرسالة: الشَّافعي )مح.ٔٔ

 ـ، )مجمد واحد(. ٜٖٜٔ -ىػ  ٖٛ٘ٔمحمد شاكر، طبعة القاىرة لسنة: 
روضة الناظر وجنة المناظر )في أصوؿ الفقو عمى مذىب اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ(: .ٕٔ

ىػػ(،  ٖٓٙت ابف قدامة )موفؽ الديف أبو محمد عبػداهلل بػف أحمػد... المقدسػي الدمشػقي، 
ومعيػػا شػػرحيا: نزىػػة الخػػاطر العػػاطر: الشػػيخ/ عبػػدالقادر بػػف أحمػػد بػػف مصػػطفى بػػدراف 
الدومي ثـ الدمشقي، طبعة: مكتبة المعارؼ بالرياض، المممكة العربية السػعودية، الطبعػة 

 ـ. )ثبلثة مجمدات(. ٜٗٛٔىػ،  ٗٓٗٔالثانية لسنة 
وؿ الفقو: القاضي البخػاري )عبػداهلل شرح التمويح عمى التوضيح لمتف التنقيح في أص.ٖٔ

ىػػػ(، مطبػػوع مػػع  ٖٜٚبػػف مسػػعود بػػف محمػػود، المحبػػوبي، الحنفػػي، صػػدر الشػػريعة، ت 
شػػػرح التمػػػويح عمػػػى التوضػػػيح لمػػػتف التنقػػػيح، طبعػػػة: دار الكتػػػب العربيػػػة، مصػػػر، د. ت، 

 )جزءاف في مجمد واحد(.
لممبتكػػػػػر شػػػػػرح .شػػػػػرح الكوكػػػػػب المنيػػػػػر )المسػػػػػمى بمختصػػػػػر التحريػػػػػر، أو المختبػػػػػر ٗٔ

المختصر في أصوؿ الفقو(: ابف النجار )محمد بف أحمد بف عبدالعزيز بف عمي الفتوحي 
ىػػػػػ( تحقيػػػػؽ: د/ محمػػػػد الػػػػوحيمي، ود/ نزيػػػػو  ٕٜٚالحنبمػػػػي المعػػػػروؼ بػػػػابف النجػػػػار، ت: 

ـ  ٜٜٚٔىػػػػ،  ٛٔٗٔحمػػػاد، طبعػػػة مكتبػػػة العبيكػػػاف، المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، لسػػػنة 
 )أربعة مجمدات(.
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لقواعػػد والفوائػػد األصػػولية ومػػا يتعمػػؽ بيػػا مػػف األحكػػاـ: البعمػػي )عمػػي بػػف عبػػاس... ا.٘ٔ
ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد حامػػػػػد الفقػػػػػي، طبعػػػػػة: مطبعػػػػػة السػػػػػنة  ٖٓٛ - ٕ٘ٚالحنبمػػػػػي(، )

 ـ )مجمد واحد(. ٜٙ٘ٔ -ىػ  ٖ٘ٚٔالمحمدية، القاىرة لسنة 
 ٔٗٚ - ٖٜٙ( )القػػوانيف الفقييػػة: ابػػف جػػزي )محمػػد بػػف أحمػػد... الكمبػػي الغرنػػاطي.ٙٔ

 ىػ(، د. ف، د. ت، )مجمد واحد(.
المستصفى مف عمـ األصوؿ: الغزالي )محمد بف محمد بػف محمػد، أبػو حامػد( ومعػو .ٚٔ

كتػػاب: فػػواتح الرحمػػوت، لعبػػدالعمي محمػػد بػػف نظػػاـ الػػديف األنصػػاري بشػػرح مسػػمـ الثبػػوت 
حديثػة، بيػروت، في أصوؿ الفقو، لمشيخ محيي الديف بف عبدالشػكور، طبعػة دار العمػـو ال

 لبناف، د. ت، )جزءاف في مجمديف(.
 ٘ٗٚالمنثور في القواعػد: ابػف بيػادر )محمػد... ابػف عبػداهلل الزركشػي، أبػو عبػداهلل، .ٛٔ
ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: د/ تيسػػػػير فػػػػائؽ أحمػػػػد محمػػػػود، طبعػػػػة: وزارة األوقػػػػاؼ والشػػػػؤوف  ٜٗٚ -

 دات(.ىػ، )ثبلثة مجم ٘ٓٗٔاإلسبلمية، الكويت، الطبعة الثانية لسنة 
الموافقػػػات فػػػي أصػػػوؿ األحكػػػاـ: الشػػػاطبي )إبػػػراىيـ بػػػف موسػػػى بػػػف محمػػػد، المخمػػػي، .ٜٔ

ـ(، طبعة: المكتبة التجارية، مصر، د. ت، )أربعة أجػزاء  ٖٛٛٔىػ،  ٜٓٚالغرناطي ت 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات(.

 الكتب الحديثة: -ب 
لمعػػارؼ، أصػػوؿ التشػػريع اإلسػػبلمي: فضػػيمة الشػػيخ/ عمػػي حسػػب اهلل، طبعػػة: دار ا .ٕٓ

 صفحة(. ٖٔٗـ، )مجمد واحد في  ٜ٘ٛٔمصر، سنة 
ـ، د.  ٜٛ٘ٔ -ىػػ  ٖٚٚٔأصوؿ الفقو: فضيمة الشيخ/ محمد أبو زىرة، طبعػة سػنة .ٕٔ

 صفحة(. ٘ٔٗف، )مجمد واحد في 
أصػوؿ الفقػػو اإلسػبلمي: أسػػتاذي الجميػػؿ: فضػيمة األسػػتاذ الػدكتور/ عبػػدالمطيؼ محمػػد ٕٕ

 ٗٔ٘ـ، )مجمػػد واحػػد فػػي  ٜٜٙٔازيؽ، مصػػر، سػػنة عػػامر، طبعػػة: مكتبػػة النصػػر بالزقػػ
 صفحة(.

.عمػػػـ أصػػػوؿ الفقػػػو: فضػػػيمة الشػػػيخ/ عبػػػدالوىاب خػػػبلؼ، طبعػػػة مكتبػػػة دار التػػػراث، ٖٕ
 صفحة(. ٖٕٙـ )مجمد واحد ٜٙ٘ٔىػ،  ٖٙٚٔمصر، الطبعة السابعة لسنة 
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 رابًعا: كتب الفقو
 كتب المذاىب الفقيية: - ٔ

 المذىب الحنفي:
ئػػػؽ: ابػػػف نجػػػيـ )زيػػػف الػػػديف إبػػػراىيـ بػػػف محمػػػد،...، المصػػػري الحنفػػػي ت البحػػػر الرا. 24

ىػػػ(، شػػرح كنػػز الػػدقائؽ، لمنسػػفي )عبػػداهلل بػػف أحمػػد بػػف محمػػود، أبػػو البركػػات، ت  ٜٓٚ
ىػػػػ(، ومعػػػو الحواشػػػي المسػػػماة: منحػػػة الخػػػالؽ عمػػػى البحػػػر الرائػػػؽ، البػػػف عابػػػديف  ٓٔٚ

 ٕٕ٘ٔ، الدمشػقي، الحنفػي )ت )محمد أميف عابديف بػف عمػر بػف عابػديف بػف عبػدالعزيز
ىػػػ(، تحقيػػؽ وضػػبط: الشػػيخ/ زكريػػا عميػػرات، طبعػػة: دار الكتػػب العمميػػة، بيػػروت، لبنػػاف، 

 ـ، )تسعة أجزاء في تسعة مجمدات(. ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔالطبعة األولى، سنة 
رد المحتػػػار عمػػػى الػػػدر المختػػػار شػػػرح تنػػػوير األبصػػػار )حاشػػػية ابػػػف عابػػػديف(: ابػػػف .ٕ٘

ـ( طبعػػػػة: دار الفكػػػػر،  ٖٙٛٔ - ٛٗٚٔىػػػػػ،  ٕٕ٘ٔ - ٜٛٔٔمػػػػيف، عابػػػػديف )محمػػػػد أ
 ـ، )ثمانية أجزاء في ثمانية مجمدات(. ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔبيروت، لبناف، سنة 

ىػ( مع تكممتو: نتائج األفكار فػي  ٔٛٙفتح القدير: ابف اليماـ )الكماؿ، الحنفي، ت .ٕٙ
ىػػػػ( ومعػػػو  ٜٛٛف ت كشػػػؼ الرمػػػوز واألسػػػرار لقاضػػػي زادة )أحمػػػد بػػػف قػػػودر شػػػمس الػػػدي

حاشػيتاف؛ األولػػى: شػػرح العنايػػة عمػػى اليدايػػة، لمبػابرتي )محمػػد بػػف محمػػود، أكمػػؿ الػػديف، 
ىػػػػ(، والثانيػػػة: حاشػػػية سػػػعدي جمبػػػي عمػػػى شػػػرح العنايػػػة واليدايػػػة )سػػػعد اهلل بػػػف  ٙٛٚت 

ىػػ(، طبعػة دار الفكػر، بيػروت،  ٜ٘ٗعيسى، الشيير بسعدي جمبي، وسعدي أفنػدي، ت 
 عشرة أجزاء في عشرة مجمدات(.لبناف، د. ت )

ـ(،  ٜٓٓٔ -ىػ  ٖٛٗالمبسوط: السرخسي )محمد بف أحمد بف سيؿ، أبو بكر، ت .ٕٚ
ـ، )ثبلثػػػوف جػػػزًءا فػػػي  ٜٙٛٔ -ىػػػػ  ٙٓٗٔطبعػػػة: دار المعرفػػػة، بيػػػروت، لبنػػػاف، سػػػنة 

 خمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدا، مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقؿ(.
 )ب( المذىب المالكي:

ىػػػ(، روايػػة  ٙٚٔ - ٖٜمالػػؾ )مالػػؾ بػػف أنػػس األصػػبحي( )المدونػػة الكبػػرع: اإلمػػاـ .ٕٛ
ىػػػ(، عػػف ابػػف القاسػػـ  ٕٓٗ - ٓٙٔسػػحنوف )عبدالسػػبلـ بػػف سػػعيد بػػف حبيػػب التنػػوخي( )

ىػػػػ(،  ٜٔٔ - ٕٖٔ)عبػػػدالرحمف بػػػف القاسػػػـ بػػػف خالػػػد العتقػػػي، المصػػػري، أبػػػو عبػػػداهلل( )
رشػد الجػد )محمػد ومعو: مقدمات ابػف رشػد، لبيػاف مػا اقتضػو المدونػة مػف األحكػاـ، البػف 

ىػػػ(، طبعػػة: دار الفكػػر، )سػػتة أجػػزاء فػػي سػػتة  ٕٓ٘بػػف أحمػػد بػػف رشػػد، أبػػو الوليػػد، ت 
 مجمدات(.
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.مواىػػػب الجميػػػؿ لشػػػرح مختصػػػر خميػػػؿ: الحطػػػاب )محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػدالرحمف ٜٕ
ىػػػػػ(، وبيامشػػػػو: التػػػػاج واإلكميػػػػؿ لمختصػػػػر خميػػػػؿ، المػػػػواؽ  ٜٗ٘ - ٕٜٓالطرابمسػػػػي(، )

ىػػػػ(، طبعػػػة:  ٜٚٛي القاسػػػـ، العبػػػدري، الشػػػيير بػػػالمواؽ، ت: )محمػػػد بػػػف يوسػػػؼ بػػػف أبػػػ
ـ، )سػتة أجػزاء  ٜٛٚٔ -ىػػ  ٜٖٛٔمكتبة النجاح، طػرابمس، ليبيػا، الطبعػة الثانيػة، سػنة 

 في ستة مجمدات(.
 المذىب الشافعي: -ج 
ىػػ(، تصػحيح: محمػد  ٕٗٓ - ٓ٘ٔ.األـ: الشافعي )محمد بف إدريس، أبػو عبػداهلل( )ٖٓ

عػػػػة دار المعرفػػػػة، بيػػػػروت، لبنػػػػاف، د: ت، )خمسػػػػة أجػػػػزاء فػػػػي خمسػػػػة زىػػػػري النجػػػػار، طب
 مجمدات(.

حواشػػي الشػػرواني عمػػى تحفػػة المحتػػاج بشػػرح المنيػػاج: عبدالحميػػد الشػػرواني، طبعػػة: .ٕٖ
 دار الفكر، بيروت، د. ف، د. ت، )عشرة أجزاء(.

ىػػػػ(، ومعػػػو: المنيػػػاج  ٙٚٙروضػػػة الطػػػالبيف: النػػػووي )محيػػػي الػػػديف بػػػف شػػػرؼ، ت .ٖٗ
سَّػػػوي فػػػي ترجمػػػة اإلمػػػاـ النػػػووي، ومنتقػػػى الينبػػػوع فيمػػػا زاد عمػػػى الروضػػػة مػػػف الفػػػروع، ال

لمسػػيوطي، تحقيػػؽ: الشػػيخ/ عػػادؿ أحمػػد عبػػدالموجود، والشػػيخ/ عمػػي محمػػد معػػوض، دار 
 الكتب العممية، بيروت، لبناف، د: ت، )ثمانية أجزاء في ثمانية مجمدات(.

منياج: الخطيب الشربيني )محمد بف مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ال.ٖ٘
ىػ( عمى متف المنياج، لمنووي )محيي الديف بف شرؼ،  ٜٚٚأحمد، شمس الديف، ت 

ىػ(، دراسة وتحقيؽ وتعميؽ: الشيخ/ عمي محمد معوض، والشيخ/ عادؿ أحمد  ٙٚٙ
عبدالموجود، تقدمة وتقريظ: الدكتور/ محمد بكر إسماعيؿ، طبعة دار الكتب العممية، 

ـ، )ستة أجزاء في ستة  ٜٜٗٔ -ىػ  ٘ٔٗٔلبناف، الطبعة األولى، سنة  بيروت:
 مجمدات(.

 المذىب الحنبمي: -د 
اإلنصاؼ ومعرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مػذىب اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ: المػرداوي .ٖٙ

ىػػ(، تحقيػؽ/ محمػد حامػد الفقػي،  ٘ٛٛ - ٚٔٛ)عمي بف سػميماف بػف أحمػد بػف محمػد( )
ـ،  ٜٓٛٔ -ىػػػػ  ٓٓٗٔراث العربػػػي، مصػػػر، الطبعػػػة الثانيػػػة، سػػػنة طبعػػػة دار إحيػػػاء التػػػ

 )عشرة أجزاء في عشرة مجمدات(.
الروض المربع: البيوتي )منصور بف يونس بف صبلح الػديف بػف حسػف بػف إدريػس، .ٖٚ

ـ( شػػػرح زاد المسػػػتقنع فػػػي اختصػػػار  ٔٗٙٔ - ٜٔ٘ٔىػػػػ،  ٔ٘ٓٔ - ٓٓٓٔالحنبمػػػي( )
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موسػػى بػػف سػػالـ بػػف أحمػػد بػػف عيسػػى بػػف سػػالـ، المقنػػع، لمحجػػاوي )موسػػى بػػف أحمػػد بػػف 
ىػػ(، طبعػة دار الحػديث، مصػر، الطبعػة األولػى  ٜٛٙ - ٜ٘ٛالمقدسي، شػرؼ الػديف( )

  ـ، )مجمد واحد(. ٜٜٗٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ
 ٖٓٙالمغني: ابف قدامة )عبداهلل بف أحمد بف محمود، أبو محمد، موفؽ الػديف، ت  .ٖٛ

 ٖٖٗف عبػداهلل بػف أحمػد، أبػو القاسػـ، ت ىػ( عمى مختصر الخرقي )عمر بف الحسػيف بػ
ىػ(، ومعػو الشػرح الكبيػر، البػف قدامػة المقدسػي )عبػدالرحمف بػف أبػي عمػر بػف محمػد بػف 

ـ(،  ٜ٘ٗ -ىػػػ  ٖٖٗأحمػػد، أبػػو الفػػرج، عمػػر بػػف الحسػػيف بػػف عبػػداهلل، أبػػو القاسػػـ، ت 
 ات(.طبعػػػة: دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػروت، لبنػػػاف، د. ت، )عشػػػرة أجػػػزاء فػػػي عشػػػرة مجمػػػد

 ( كتب الفقو الحديثة:ٕ)
األعمػػاؿ التطوعيػػة فػػي اإلسػػبلـ: األسػػتاذ/ سػػمطاف بػػف محمػػد العيسػػى، ضػػمف أعمػػاؿ .ٜٖ

المقػػػػاء السػػػػنوي الرابػػػػع لمجيػػػػات الخيريػػػػة بالمنظمػػػػة الشػػػػرقية بالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية 
)اسػػػػتقطاب المتطػػػػوعيف فػػػػي الجيػػػػات الخيريػػػػة(، طبعػػػػة جمعيػػػػة البػػػػر بالمنطقػػػػة الشػػػػرقية، 

 ىػ. ٕ٘ٗٔممكة العربية السعودية لسنة الم
األعمػػػاؿ التطوعيػػػة فػػػي اإلسػػػبلـ: الػػػدكتور/ محمػػػد صػػػالح القاضػػػي، ضػػػمف أعمػػػاؿ  .ٓٗ

المقػػاء السػػنوي لمجيػػات الخيريػػة بالمنطقػػة الشػػرقية بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية )اسػػتقطاب 
ة العربيػػة المتطػػوعيف فػػي الجيػػات الخيػػرة(، طبعػػة جمعيػػة البػػر بالمنطقػػة الشػػرقية، المممكػػ

 ىػ. ٕ٘ٗٔالسعودية لسنة 
الماؿ في الشريعة اإلسبلمية بيف الكسب واإلنفاؽ والتوريث: أستاذي الجميؿ، فضيمة  .ٔٗ

ـ.  ٜٜٔٔ/ ٜٜٓٔاألستاذ الدكتور/ أحمد يوسؼ، طبعة: دار الثقافة بمصر، سنة 
صفحة مع صفحة واحدة ممحقة بكتب وبحوث أخرع لفضيمة  ٕٖٚ)مجمد واحد 

 المؤلؼ(.
المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ: ابف بدراف )عبدالقادر بف بدراف الدمشقي،  -

(، تحقيؽ الدكتور/ عبداهلل بف عبدالمحسف التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة، ٖٙٗٔت: 
   ىػ.ٔٓٗٔبيروت، لسنة: 

مػػػف فقػػػو القػػػرآف الكػػػريـ فػػػي اليتػػػامى والوصػػػية والميػػػراث: أسػػػتاذي الجميػػػؿ، فضػػػػيمة  .ٕٗ
اذ الػػػدكتور/ محمػػػد نبيػػػؿ غنػػػايـ، طبعػػػة دار اليدايػػػة، مصػػػر، الطبعػػػة الثانيػػػة لسػػػنة األسػػػت
  صفحات(. ٖٕٓـ، )مجمد واحد  ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ
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نماذج مف األعماؿ التطوعية في التاريخ اإلسبلمي: األستاذ/ صالح بف يوسؼ  .ٖٗ
ة بالمممكة المقرف، ضمف أعماؿ المقاء السنوي الخامس لمجيات الخيرية بالمنطقة الشرقي

العربية السعودية، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المممكة العربية السعودية لسنة 
 ىػ. ٕ٘ٗٔ

 خامًسا: الكتب العامة
العمؿ التطوعي عطاء وتنمية: الندوة العالمية لمشػباب اإلسػبلمي كػأنموذج، الػدكتور/ .ٗٗ

لمجيػػات الخيريػػة بالمنطقػػة حمػػد بػػف خميػػؿ الشػػاريجي، ضػػمف أعمػػاؿ المقػػاء السػػنوي الرابػػع 
الشػػرقية بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية )اسػػتقطاب فػػي الجيػػات الخيريػػة(، طبعػػة جمعيػػة البػػر 

 ىػ. ٕ٘ٗٔبالمنطقة الشرقية، المممكة العربية السعودية لسنة 
الوسائؿ اإلعبلمية الستقطاب المتطوعيف: الػدكتور/ محمػد الخرعػاف، ضػمف أعمػاؿ  .٘ٗ

لمجيػػػػػات الخيريػػػػػة بالمنطقػػػػػة الشػػػػػرقية بالمممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية المقػػػػػاء السػػػػػنوي الرابػػػػػع 
)استقطاب المتطوعيف في الجيات الخيرية( طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المممكػة 

 ىػ. ٕ٘ٗٔالعربية السعودية لسنة 
الوسائؿ االجتماعية الستقطاب المتطوعيف: الدكتور/ عبداهلل السممي، ضمف أعماؿ  .ٙٗ

سػػػػػنوي الرابػػػػػع لمجيػػػػػات الخيريػػػػػة بالمنطقػػػػػة الشػػػػػرقية بالمممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية المقػػػػػاء ال
)اسػػػػتقطاب المتطػػػػوعيف فػػػػي الجيػػػػات الخيريػػػػة(، طبعػػػػة جمعيػػػػة البػػػػر بالمنطقػػػػة الشػػػػرقية، 

  ىػ. ٕ٘ٗٔالمممكة العربية السعودية لسنة 
ف الوسائؿ النفسية الستقطاب المتطوعيف: الدكتور/ إبراىيـ حمد النقيثاف، ضم .ٚٗ

أعماؿ المقاء السنوي الرابع لمجيات الخيرية بالمنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعودية 
)استقطاب المتطوعيف في الجيات الخيرية(، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، 

 ىػ. ٕ٘ٗٔالمممكة العربية السعودية لسنة 
 سادًسا: كتب التراجـ

ؿ بف عمر بػف كثيػر بػف صػقر بػف كثيػر بػف درع، البداية والنياية: ابف كثير )إسماعي.ٛٗ
القرشػػي، الدمشػػقي، الحػػافظ، أبػػو الفػػداء(، تحقيػػؽ: الػػدكتور/ أحمػػد أبػػو ممحػػف، والػػدكتور/ 
عمي نجيب عطوي، واألستاذ/ فؤاد السيد، واألستاذ/ ميػدي ناصػر الػديف، واألسػتاذ، عمػي 

 - ٜٓٗٔامسػػػػػة، عبدالسػػػػػتار، طبعػػػػػة دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة، بيػػػػػروت، لبنػػػػػاف، الطبعػػػػػة الخ
 ـ، )أربعػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػزًءا فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػبعة مجمػػػػػػػػػػدات مػػػػػػػػػػع مجمػػػػػػػػػػد لمفيػػػػػػػػػػارس(. ٜٜٛٔ
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 سابًعا: كتب المغة
القػػاموس المحػػػيط: الفيػػروز آبػػػادي: )محمػػد بػػػف يعقػػوب،.... الشػػػيرازي، مجػػد الػػػديف( .ٜٗ
ىػػ،  ٖٔٓٔىػ(، نسخة مصورة عف الطبعة الثالثة لممطبعػة األميريػة سػنة  ٚٔٛ - ٜٕٚ)

ـ، )أربعػػة أجػػزاء فػػي  ٜٚٚٔ -ىػػػ  ٜٖٚٔصػػرية العامػػة لمكتػػاب، سػػنة إصػػدار الييئػػة الم
 أربعة مجمدات(.

. مختػػار الصػػحاح: الػػرازي )محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػدالقادر(، طبعػػة دار الحػػديث، ٓ٘
 القاىرة د: ت، )مجمد واحد(.

المصباح المنير: الفيومي )أحمد بف محمد بف عمي المقري(، طبعة المممكة العربيػة  .ٔ٘
  ـ. ٕٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔعودية، وزارة التربية والتعميـ، لسنة الس
 ٜٖ٘مجموعة مقاييس المغة: ابف فارس: )أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ت  .ٕ٘

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ: عبدالسػػػػػػػػػػػػػػػبلـ ىػػػػػػػػػػػػػػػاروف، طبعػػػػػػػػػػػػػػػة دار الجيػػػػػػػػػػػػػػػؿ، بيػػػػػػػػػػػػػػػروت، د. ت.
 ثامنا: المؤتمرات والدوريات

ريػػػة: بالمنطقػػػة الشػػػرقية بالمممكػػػة العربيػػػة أعمػػػاؿ المقػػػاء السػػػنوي الرابػػػع لمجيػػػات الخي.ٖ٘
السػػػعودية )اسػػػتقطاب المتطػػػوعيف فػػػػي الجيػػػات الخيريػػػة(، طبعػػػػة جمعيػػػة البػػػر بالمنطقػػػػة 

  ىػ. ٕ٘ٗٔالشرقية، المممكة العربية السعودية لسنة 
أعمػػاؿ المقػػاء السػػنوي الخػػامس لمجيػػات الخيريػػة: بالمنطقػػة الشػػرقية بالمممكػػة العربيػػة  .ٗ٘

 ىػ. ٕٙٗٔجمعية البر بالمنطقة الشرقية، المممكة العربية السعودية لسنة  السعودية، طبعة
 


