
 والعمل التطوعي وقف الوقت

 محسن باقر القزويني أ.د.

 األهداف والمنهجية

وقات محددة خدمة للمشاريع اإلنسانية أفقهي لما يتبرع به المسلم من جهد في إطار يستهدف هذا البحث وضع 

المجتمعات تقوم على ثالثة التي أصبحت اليوم ركيزة من ركائز المجتمعات المتقدمة، حيث أصبحت هذِه 

قطاعات أساسية؛ القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع التطوعي الذي أخذ ينمو نمواً متسارعاً في المجتمعات 

العمل  ةومنها مجتمعاتنا العربية واإلسالمية وعلى رأسها الكويت التي باتت اليوم رائد ،اإلنسانية المتطورة

 اإلنساني التطوعي في العالم.

اإلسالم على  هرة التطوع والتبرع في المجتمعات اإلسالمية، إذ حث  اوالعجب في ذلك والغرابة أن تجد ظ

التطوع والقيام باألعمال الخيرية، ففي القرآن الكريم والسنة النبوية العشرات من النصوص الداعمة لفكرة 

ً الحضارة اإلسالمية نتاجالتاريخ على هذا النهج، فكانت  على مروقامت سيرة المسلمين  ،التطوع لمشاركة جميع  ا

أبناء المسلمين وتعاونهم على بناء الدولة والمجتمع، إذ يساهم كل فرد من أبناء المجتمع في إرساء هذِه الحضارة 

جتماعية اقتصادية ى نستطيع أن نؤكد من خالل دراسة اقها في التاريخ البشري، وللوهلة األولالتي شاهدنا تأل  

كانت تطوعية تبرع بها أفراد عن طيب خاطر بأموالهم أو جهدهم أو  اتهماء األكبر من هذِه المسالجز أن  على 

 خبرتهم.

دوراً  وأدىكان واليزال ركيزة مهمة من ركائز االقتصاد اإلسالمي، و الواسع للتبرعطار إلوالوقف هو ا

 مهما في تقدم األمة اإلسالمية إلى األمام.

فقد نشأت نتيجة لتطور المجتمعات البشرية وحاجاتها المستمرة أنواع  ،التبرع بالمال الماضيوإذا عرفنا في 

ظاهرة مهمة أخذت أخرى من التبرع كالتبرع بالجهد والخبرة والوقت والذي يطلق عليه بالتطوع الذي بات 

ً وطفع إلى التاتتسارع في النمو، فكان البد من تحديد أطر فقهية لهذِه الظاهرة حتى يصبح الد نه ؛ ألع مضاعفا

 ينطلق من منطلقات شرعية.

 إطار فقهي للتطوع بالوقت إلى:يستدعي البحث عن 

 أوالً: معرفة القيمة الحقيقية للوقت

 ثانياً تكييف عنوان الوقف على التطوع بالوقت.
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 قت.على مفهوم التطوع بالو اإلجارةلصدقة والنذر والعهد واليمين وثالثاً: تكييف العناوين األخرى كا

 الوقت.إطار رابعاً: تطبيق القواعد الفقهية على ما يبذله المسلم من جهٍد في 

خامساً: تطبيق العناوين الفقهية المذكورة على تكوين المؤسسة الطوعية، ومحاولة تأهيل هذِه المؤسسة، 

 والجهد. واستثمار جميع العناوين الفقهية التي ذكرناها للدعوة إلى التطوع والتبرع بالوقت والخبرة

 المبحث األول: القيمة الحقيقية للوقت

ليس هناك بحث مستقل في الفقه يتناول موضوع الوقت لكن يمكننا الوصول إلى صورة متكاملة عن حقيقة 

ض لها الفقهاء في مباحث العقود و  خصوصاً  اإليقاعاتالوقت وأهميته من خالل جملة عناوين ومسائل فقهية تعر 

 عقود البيع المتنوعة.

 أكثر العقود هي بحاجة إلى عنصر الوقت. : بأن  وبصورة عامة يمكن االستدالل على أهمية الوقت

وأول ما يطرأ على الذهن عند وقف الوقت هو السؤال: هل للوقت ثمن في الفقه اإلسالمي؟ وكيف تنظر 

 الشريعة اإلسالمية إلى الوقت؟

الشريعة اإلسالمية أباحت زيادة في دفع الثمن في والجواب: عندما ننظر إلى مسائل كبيع النسيئة نجد بأن 

ً للوقت ثمن ن دل  على شيء فإنه يدل على أن  نسيئة باعتبار مقدار المدة، وهذا إال كلما زادت المدة زاد الثمن  ا

 أيضاً.

الشارع منح قيمة مادية للوقت فمع أية زيادة في الوقت البد من زيادة في  ها أن  وهناك موارد عديدة نجد في

 الثمن من هذِه الموارد:

 والنسيئة: فكلما زادت مدة النسيئة زاد الثمن. دن النقيالفارق ب -1

خيار التخل ف عن دفع الثمن: كلما تأخر المشتري في دفع ثمن السلعة التي اشتراها فللبائع خيار الفسخ أو  -2

 ف.ضي على ثمن جديد أكثر من الثمن الذي اتفقا عليه ويسمى بخيار التخل  الترا

فكلما زادت المدة زاد ثمن  اإلجارةدة ومأن يتناسب  من البد اإلجارةفالثمن المقبوض في  مدة اإلجارة: -3

دة. يدفعه من ثمن يختلف عما لو كانت المدة سنة واحما اإليجار. فالذي يستأجر بيتاً لإليجار لمدة سنتين 

مدة شهرين، وهذا ما  ما يدفعه فيما يدفعه المؤجر لألجير يختلف عفن يستأجر عامالً لمدة شهر كذلك م  
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ً للوقت ثمنعلى أن  يؤكد لنا  طال ازداد  اكلمفباعتبار ما يبذله العامل األجير من جهد في هذا الوقت،  ا

 الثمن ألنه قام بعمل أكثر.

الزوج أن  المدة وطالبت باالنفصال قبل المدة المقررة فمن حق   الزواج المنقطع: فإذا اخلت الزوجة في -4

 المنقطعة. ةيقلل من قيمة المهر بحسب المد

تمام إثمن التأخير في العمل: فإذا اتفق صاحب العمل مع العامل على ثمن في مدة معينة فتأخر العامل في  -5

على أهمية  ر مدة التأخير مما يدل  نقاص أجرة العامل بمقداإصاحب العمل  العمل في تلك المدة فمن حق  

 له ثمناً مقداره يعتمد على مدة التأخير. ن  الوقت وأ

 ورأي الفقهاء فيها. وقيمته وسنأتي إلى ذكر بعض المواضيع التي يمكننا االستدالل بها على أهمية الوقت

 المطلب األول: بيع النسيئة

السلعة ويتأجل فيه الثمن كله أو بعضه على أقساط  فيهوهو ما يسمى اليوم بالبيع بالتقسيط؛ وهو بيع يُعجل 

معلومة ألجل معلوم. وهو من المسائل المتعارف عليها اليوم، وأخذ ينتشر انتشاراً كبيراً في معامالت األفراد 

ئع بالتقسيط من شركات معروفة وهي بدورها تشتري هذِه اضالدول فيما بينها، فيتم شراء البحتى  والشركات

ح بجوازها الفقهاء والنسيئة من المعامالت الجائزة التي صر   ،دين أو المنتجينبالتقسيط أيضاً من المور  البضائع 

نه اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه أصلى هللا عليه وآله  وي عن النبي  المذاهب اإلسالمية، إذ رُ  من كل  

درعاً من حديد
(1)

 نوهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء إال القليل الذي ،جيل. فيجوز أخذ زيادة من المال في مقابل التأ

 قالوا بحرمته بحجة أنه ربا.

."الثمن قد يزاد لمكان األجل" :لصنائع )الفقه الحنفي(ففي بدائع ا
(2)

 

."ُجعل للزمان مقداٌر من الثمن" :وفي بداية المجتهد )الفقه المالكي(
(3)

 

."الخمسة نقدً تساوي ستة نسيئة" :وفي الوجيز للغزالي )الفقه الشافعي(
(4)

 

وفي المبدع )الفقه الحنبلي(: "االجل يأخذ قسطاً من الثمن".
(5)
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وفي نيل األوطار )الفقه الزيدي(: "يجوز بيع الشيء باكثر من سعر يومه ألجل النساء".
(0)

 

ً من الثمن فيزيد الثمن باألجل و طوله وينقص بعدم وفي شرح النيل )الفقه االباضي(: "يلزم لألجل قسطا

األجل وبقصره".
(7)

 

 ن اشترط التأجيل للثمن(.ي جواهر الكالم للنجفي )الفقه اإلمامي( في مبحث الفقه والنسيئة )وإوف

بعد أن ذكر رواية أحمد بن محمد: قال أبو الحسن الرضا عليه السالم في خطابه ألصحابه: إن هذا الجبل قد 

من معاشهم  ردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة وليس للناس بدٌ ا ألى الناس منه باب رزق فقال: إذتح عفُ 

نهم قوم مالء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال: بعهم. قلت: سنتين قال: بعهم، فال تدع الطلب فقلت: إ

قلت ثالث قال: اليكون لك شيء أكثر من ثالث سنين.
(2)

 

وفي رأي صاحب الجواهر جواز التأخير حتى أكثر من ثالث سنين؛ بل اليبعد جواز ذكر المدة حتى يعلم 

المتعاقدان عدم ادراكها عادة كالتأخر إلى الف سنة مستدالً بذلك على اصالة اللزوم مع عدم التقصير من البايع 

في فوات األجل الذي له قسطٌ من الثمن.
(9)

 

قق الحلي: "إذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل ثم ابتاعه البائع قبل حلول األجل جاز وفي شرائع اإلسالم للمح

بزيادة كان أو بنقصان حاالً ومؤجالً إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه وإن حل  األجل فابتاعه بمثل ثمنه من 

 غير زيادة جاز، وكذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حاالً أو مؤجالً. 

وإن ابتاع بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه روايتان اشهرهما الجواز
(16)

. 

المشتري عارضاً بقيمته.ويقول المحقق" ويجوز بيع المتاع حاالً ومؤجالً بزيادة عن ثمنه إذا كان 
(11)

 

 القرض والقيمة المعنوية للوقت.

 نظراً لألسباب اآلتية:لم يجعل الشرع اإلسالمي الحنيف للزمن في عقد القرض أي قيمة تبادلية 
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 القرض عن أهدافه وهو مساعدة الغير، والتبرع لعمل الخير. إن إقرار القيمة المالية، يُخرج -1

ترض للقرض وبالتالي فإنه يخالف حديث الخراج قإن اقرار هذِه القيمة سيتنافى مع ضمان الم -2

بالضمان
(12)

. 

ى أصل القرض وهو الربا بعينه. إذن الفرق بين إن إقرار هذِه القيمة يجعل من الزمن سبباً في الزيادة عل -3

البيع والقرض ان البيع تبادل مختلفين يدفع سلعة مقابل المال بينما القرض تبادل مثلين مال بالمال فاألول 

 أجيز فيه الزيادة والثاني لم يجز فيه الزيادة وهو الربا.

 مل  المطلب الثاني: الس  

على قيمة الوقت من الناحية االقتصادية، إذ يجري في السلم تخفيض ثمن م من البيوع المؤجلة وهو دليل ل  الس  

 من المؤجل. العين خيٌر من الدين، والمال خيرالسلعة لتأخر قبضها بما يعني تغير قيمة المبالغ المالية ف

نقص  نتبادلية، أو اعتبار أوقد جعل جمهور الفقهاء األجل شرطاً لصحة عقد السلم؛ باعتبار أن لألجل قيمة 

ناشئة عن تعجيل دفع  وقعات كل من المسلم والمسلم إليهثمن المسلم فيه في الغالب من حاالت بيوع السلم وفقاً لت

رع على سبيل الرخصة واالستثناء ثمن المسلم فيه عن موعد تسليمه المحدد في العقد. ولما كان عقد السلم قد شُ 

 ألنهفي عقود المعاوضات األخرى فضالً عن قيام عنصر المخاطرة  البيع، واالستثناء اليُقاس عليه من عقد

للمسلم )المشتري( بسبب عوامل  خسارةيترتب على التأخير في تسليم المعقود عليه )المسلم فيه( عن قبض الثمن 

 المختلفة. السوق

 المطلب الثالث: خيار التأخير

إذ يقتضي تعجيل كل من  ،في تسليم السلعةوهو أحد الخيارات التي يحق فيها فسخ العقد عند التأخير 

المتبايعين تسليم العوض الذي استحقه اآلخر بالبيع مع تسليم صاحبه له ما استحقه هو بالبيع، فالعقد مبني على 

لم يجب على اآلخر التسليم ولو امتنع أحد  -عصياناً أو عجزاً  –التسليم والتسلم، نعم إذا لم يسلم أحدهما ما عليه 

 جباره عليه.إكان لآلخر  ،ين من التسليم مع حضور اآلخر لهالمتبايع

بعد ثالثة أيام فإن جاء المشتري  وعدم تسليم الثمن اليثبت الخيار إال  نه مع عدم تسليم البيع ويختص البيع بأ

 لبائع الخيار والفسخ بعد الثالثة. كان لبالثمن وقبض المبيع فهو واال  
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فلو قبض البائع الثمن ولم يقبض المشتري المبيع  ،عدم قبض المبيع وحده ضافة إلىهذا والظاهر جريان ذلك إ

 مع بذل البائع له يكون البيع الزماً إلى ثالثة أيام ويثبت الخيار بعدها للبائع.

ما بعوض أو بالمسامحة والتنازل عن الحق وهذا ما يؤكد لنا بأن للمدة إ ،ويسقط خيار التأخير بالتراضي

 ية يترتب عليها آثار مالية عديدة.الزمنية قيمة حقوق

ن المشتري إذا لم يقبض البيع، وقال البائع: أجيئك بالثمن اصحابنا أذكر صاحب مفتاح الكرامة: روى 

ً ومضى، فعلى البائع الصبر  مطالبة بالثمن ونحوهابين فسخ العقد ثم هو بالخيار  ثالثا
(13)

. 

 المطلب الرابع: الشرط الجزائي في العقود

وهو ما تم  ،الفقهاء بجواز الشرط الجزائي الذي يضعه المتعاقدون كتعويض في حالة تأخير العملفتى أ

مثالً صاحب  ،حق قبل االخالل بااللتزام على مقدار التعويض الذي يستحقهالثناء العقد أو في اتفاق أاالتفاق عليه 

 لمقررة.االعمل عند عدم التزام العامل بتنفيذ العمل في المدة 

 رط الجزائي كما بينه الفقهاء على شكلين:والش

األول: هو ما كان اتفق عليه تنضيداً لألعمال على الشكل الذي يراد له أو عدم الوفاء بالموعد المعين وهو أمٌر 

 "المؤمنون عند شروطهم".إطار مباح ألنه يجري في 

وضع الدين فهذا الشرط ساقط ألنه نوع الثاني: هو ما كان اتفق عليه  في الوفاء بالدين، فإذا تأخر المدان عن 

 من الربا إال في حاالت خاصة فصلها العلماء في كتبهم الفقهية.

ً يدل على ما  م بعدد االياموهذا أيضا ً مث للوقت من قيمة مادية وثمن يقوَّ الً فالشرط فإذا كان التأخير أسبوعا

 كذا يصبح للزمن قيمة مادية.لف دينار( مثالً والشهر مليون دينار وهأ 166الجزائي هو دفع )

 المطلب الخامس: مهر الزواج المنقطع

ً في  ،بال مهر و شرط في عقد الزواج المنقطع يبطلالمهر ه العقد الدائم فال  صحةبينما ليس المهر شرطا

يبطل بال مهر
(14)

. 

المهر بالمراضاة ويتقدَّر
(15)

. 
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الفقهاء: "إذا أخلت المرأة بالمدة المعينة في عقد تجلى قيمة الوقت عند الخلل في المدة المعينة حيث ذكر وت

ج( ان يضع من المهر بنسبتهااج المنقطع كان له )الزوالزو
(10)

. 

أسبوعاً بسبعة دنانير فتخلفت يومين قطع من المهر دينارين وهكذا -مثالً -فلو تمتع بها 
(17)

. 

خالف لما تم التعاقد عليه فالبد من أن وهذا ما يُبين لنا بأن للزمن قيمة مادية. صحيح ان الخلل في المدة م

ب الشارع إلى تقويم المدة التي أخلت بها الزوجة بجزء من المهر بما يتناسب ، لكن ذهالتزام الزوج فييترك أثراً 

 والمدة التي وقع فيها الخلل.

 اإلجارةالمطلب السادس: مدة 

وهو من يقدم  ،البضائع ويسمى باألجير معلوم كالبناء والزراعة وحمل األعمال تقع على عملعلى  اإلجارة

 من وقته وجهده للقيام بعمل ما في مدة معينة. اً جزء

 ويقسم األجير على نوعين: أجير خاص وأجير مشترك.

األجير الخاص وهو من يعمل لواحد ويستحق األجر في مقابل ما يُقدمه من خدمة في المدة المتفق عليها، كمن 

 لغنم وهو اليضمن ما تلف في يده وعمله.استؤجر للخدمة سنة أو لرعي ا

حتى يعمل كالصباغ والحداد  جير المشترك: وهو الذي يعمل لغير واحد أي لعامة الناس واليستحق األجراأل

ً إلى اوالمتاع في يده أمانة اليضمن إذ هلك وإن شرط ضمانه لإليجار، ولو  ونحوهما ستأجره ليحمل له متاعا

ً ن فإن قصر عنه نق  موضع معين بأجرة في وقت معي لم جاز ولو شرط سقوط األجرة إن ص من أجرته شيئا

جرتك كل شهر بكذا صح في شهر، وله في الزائد أجرة المثل أالمثل. وإذا قال:  يوصله فيه لم يجز وكان له أجرة

شبهأل األجرة، واألول إذ سكن وقيل: تبطل لتجه  
(12)

. 

خذ العوض ألزمن المجرد عوضاً مالياً بل الذي يفهم عدم جواز لسالم لم يقر بأن مما سبق يتضح جلياً أن اإل

استالمها  ةن نقول ليس للزمن قيمة اقتصادية فال يستوي في األجرأالمالي مقابل مجرد الزمن واليُفهم من ذلك 
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في أول الشهر أو في آخره كما اليستوي في ثمن البيع المؤجل والمال، ولكن ليس ذلك للزمن بمجرده بل بما 

 قتضيه التأجيل من تضحيته بالفرصة البديلة التي يمكن أن يحصل عليها الدائن حال التعجيل.ي

 المبحث الثاني: العناوين الفقهية والتكييف الشرعي للعمل التطوعي

، حيث ان االنشداد من اللوازم الضرورية منح عنوان فقهي للتطوع بالوقت وما يترتب على ذلك من المنفعة

ع أنه يؤدي وظيفة شرعية وفقهي يشعر من خالله المتطإطار والتحمس إليه سيكون أكبر لو تأطر بإلى التطوع 

لضوابط وقوانين تستدعيها  وإخضاعهالشرعي يجعل من الممكن احتواء التطوع طار ن اإل، كما أيُؤجر عليها

ً عملية التنظيم التي تتطلبها عملية التطور   في حالة التطوع الجمعي. خصوصا

طرح فكرة التطوع على العناوين الفقهية نجد أن عدة عناوين يمكن أن تستوعب هذِه الفكرة مع وجود وعند 

 بعض االختالفات الطفيفة.

ولما كانت دائرة التطوع دائرة واسعة فالبد من استيعاب جميع هذِه العناوين من وقف وصدقة ونذر وعهد 

 جارة وما شابه ذلك. ولنبدأ أوالً بالوقف.إو

 العنوان األول: الوقف

 هاء على الوقف بعدة روايات أهمها:استدل الفق

نه قال: "حب س األصل وسب ل الثمرة".أرواية ابن أبي الجمع، عن النبي صلى هللا عليه وآله  -1
(19) 

مهما".لصدقة والحبس ذخيرتان فدعوهما ليونه قال: "اأوعن الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السالم  -2
(26) 

ً وكان أد هللا عليه السالم وعن أبي عب -3 نه قال "تصدق رسول هللا صلى هللا عليه وآله بأموال جعلها وقفا

ضيافه.أينفق منها على 
(21) 

ن رسول هللا صلى هللا عليه أوعن ضريس عن أبي جعفر الباقر عليه السالم عن آبائه عليهم السالم: " -4

ثبت أصالً ... إلى أن أ) رٍس غال أدلك على له فوقف عليه فقال: أ مرَّ برجل يغرس غرساً في حائطوآله 

قال فقال الرجل: أشهدك يا رسول هللا أن حائطي هذا صدقة مخصوصة على فقراء المسلمين من أهل 

سره لليسرى(يالصفة فأنزل هللا تبارك وتعالى )فأما من أعطى واتقى وصد ق بالحسنى فسن
(22)

. 
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أوصى أن يُناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل  مالسال وعن محمد بن مهران قال: سمعُت أبا عبد هللا عليه -5

يُنفق موسم ماال
(23)

. 

وعن أبي مريم قال: سالت أبا عبد هللا عليه السالم عن صدقة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصدقة علي  -0

عليه السالم فقال هما لنا حالل وقال: إن فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب.
(24) 

فيه عن آبائه  ويم في الوقف وما رُ النه كتب الى أبي محمد الحسن بن علي عليه السأوعن الصفار  -7

ن شاء هللا.لها إف تكون على حسب ما يوقفها أهوفوقع: الوق
(25) 

ف الفقهاء الوقف بأنه عقد تحبيس األصل واطالق المنفعة.واستناداً لهذِه الروايات عر  
(20)

 

.صاحب الروضة هو تحبيس األصل وإطالق المنفعة فهوعر
(27)

 

ً هي شرائط للموقوف ةوذكروا أربع هاضمملوكة ينتفع بها مع بقائها ويصلح اقبا ،: أن يكون عينا
(22)

. 

 وشرط بقاء العين ما يُسمى بالتأبيد. ،وهذا هو الرأي األول الذي يرى الوقف مقيداً بالعين المملوكة

فيما يتضمن من  ادة الشارع على األمر العرفي إال  عُرفي ولم يعلم زيالوقف أمٌر  أن   وهناك رأٌي آخر يرى

ذلك
(29)

. 

رد  وفي معرض. مورد والمورد اليخصص ]الوقف يف[ن كالم األئمة أويرى أصحاب هذا الرأي أيضاً 

 م والمردد(.والمبههذا الفريق على القائلين بعدم صحة )وقف الدين والمنفعة والكلي 

حقق شرطاً نفكلما لم  رع،قالء؛ صحة هذِه األوقاف، إذ الوقف كما تقدم عقالئي قد امضاه الشاعرؤية ال"

رة بل صزائداً من الشارع كان الالزم الرجوع إلى المقدار العقالئي، وأوقاف األئمة عليهم السالم لم تكن حا

جماع محل نظر صغرى وكبرى فإذا شمل الدليل لمثل هذه األوقاف لم تكن بذلك بأس واال ،من باب المصداق

ن االضافة إلى عدم تمامية الدليلبنما ينفع في المنع عن وقف المنفعة فقط إوعدم دخول المنفعة تقدير تماميته 
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الئي فإذا حصل االنتفاع كفى ويشمله دليل الوقف نحو الوقوف قنتفاع كما هو عإذ المقصود من الوقف اال

 )حبس األصل وسبل الثمرة( غير ضار.أهلها فعدم شمول مثل يوقفها حسب ما

ً بعد أن كان الوقف عقالئياً  ]دلة الوقفأ[وكيف كان ففي ما ذكر من األدلة  مناقشة واضحة خصوصا

وشمله اإلطالق، لكن مخالفة المشهور مشكلة خصوصاً بعد أن لم تكن هذِه األقسام متعارفة مما يسبب الشك 

قاف األقسام الخمسة صحة على ما تقدم من صحة أو لظاهر بناءً في شمول اإلطالق الحتمال االنصراف. ثم ا

، كحق التحجير وحق الترجمة والطبع والنشر وحق الصوت وحق االختراع وغيرها من قوقوقف الح

"الحقوق المستجدة.
(36)

  

لمالكية افعية واشوال كالم في أنه يجوز وقف هذِه الحقوق قصداً واستقالالً، أما إذا كانت تابعة فقد أجاز ال"

."ل عندهمو  ولو تبعاً اليجوز؛ ألن الحق اليتم ن وقف هذِه الحقوقأحناف ألويرى ا ،وقفها
(31)

 

طالقات". )أوفوا بالعقود( إيد فهي با ما يدل على عدم لزوم التأ"أم   يقول الشيرازي: على هذا الرأيبناًء و

ً  ،فإن الوقف قسم من العقد واإليقاع في وجوب الوفاء  العقدإذ الفرق في  ،بل يجب الوفاء به إذا كان إيقاعا

 وما أشبه فتأمل. واالبراء والعتق واالعراضفي العقود، لذا يلزم الوقف  طللمنا

واطالقات أدلة الوقف نحو الوقوف على حسب ما يقفها أهلها وإن الوقف عقالئي والعقالء اليرون لزوم 

قت لوحدة المناط"ؤفإنه يؤيد صحة الوقف الم التأبيد والشارع لم يردعهم كأوقافهم عليهم السالم
(32)

. 

توسيع دائرة الوقف لتشمل كل ما ينتفع به الموقوف عليه وكل ما يخطر في بال  ؛خالصة هذا الرأي

ضمن دائرة الشريعة اإلسالمية. ومن هذهِ  في الواقف من المصالح التي تنفع المجتمع بشرط أن تكون

لألعمال الخيرية. فلو كان  وقفهاخبرة وتجارب وملكات يتمكن من  المصالح صرف ما يمتلكه اإلنسان من

بمقدوره  ن في الرأي السابق فمن باب األولى أن يكونبمقدور الواقف وقف ما يمتلكه من حقوق كما هو مبي

 أيضاً وقف خبراته وملكاته المتنوعة في سبيل هللا في األعمال الخيرية.

لوقت كأحد االحتماالت البعنوان الوقت بل بعنوان وقف الخبرات من هنا نستطيع أن نستنتج جواز وقف ا

لنا أن نستدل  . وهذا أحد االحتمالت التي يمكنعدم اشتراط التأبيد والملكات في أزمان محدودة بعد أن ظهر
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على جواز وقف الوقت باعتبار ما يقع فيه من منافع وأعمال ونحوها ولكن لمالزمة هذه ولزوم وقوعها في 

 الوقت تسامحاً.بوقف يعب ر عنه  الزمان

 النوع الثاني : الصدقة

الصدقة لها مفهوم واسع ابتداًء بالتصدق بالمال وانتهاًء بالكلمة الطيبة مروراً بالوقت والجهد والخبرات وما 

المسلم من عطاء في سبيل هللا هو في دائرة لكات، فكل ما يبذله من علوم وفنون ومالمسلم يمتلكه اإلنسان 

إطار فيمكن تنظيم هذا العقد بشكل يسهل وصفه في  قباضإن الصدقة بحاجة إلى إيجاب وقبول وأ دقة. إال  الص

الفقهاء بأنها تجوز على الذمي وإن كان  أيضاً ذكر ،المؤسسة الخيرية كما ذكر الفقهاء حيث اليجوز الرجوع فيها

حرى أجر" "على كل كبدجنبياً لقوله عليه الصالة والسالم أ
(33)

 

 وهذا ما يوسع من دائرة التطوع من خالل هذا العنوان ليشمل المستفيد منها حتى من غير المسلم.

 ة؛ فالشك بأن الوقف هو نوع من أنواع الصدقات.قما عالقة الوقف بالصدأ

خبار التعبير عن الوقف بالصدقة، بل لفظ الوقف قليل راد بها الوقف، بل الغالب في األإذ الصدقة قد تطلق ويُ 

 فالوقف هو الصدقة الجارية أي المستمرة في مقابل المذكورات.

هو عبارة أخرى عن تسبيل ثمرتها ألن الصدقة هو والمراد بكلمة تصدقت بما هو التصدق بثمرتها و 

ث.ور  باع والتُ ـُ الصدقة الت :وهو قولهم وتعبيرهم عن الوقف ،عطاء مجاناً بقصد القربةاإل
(34)

 

 النوع الثالث: النذر

يل هللا بالتبرع بوقته بأحد الطرق الشرعية المؤدية إلى حركة التطوع، إذ يتمكن المسلم أن ينذر في سوهو 

ى مقابل ما يطلبه من هللا من عافية أو غائب يعود إلى بلده شطة االنسانية قربة إلى هللا تعالضمن األنفي وجهده 

 ،شيئاً هلل غير مالزم بأصل الشرع بكل قول يدل عليهمكلف نفسه اللزام إت. والنذر هو اجاأو ما شابه ذلك من الح

ويشترط في الناذر البلوغ والعقل وأن يكون مسلماً، ويُشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج.
(35)
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بصيغ التبرع يتحققويمكن أن 
(30)

لمعوقين أو اأتبرع من وقتي هلل كذا ساعة في اليوم في خدمة  :بأن يقول 

 ابه ذلك.كبار السن أو ما ش

الن هللا أمر بالوفاء به  ؛وهو أمٌر مشروع في حق من يعلم في نفسه القدرة على الوفاء وهو عبادة من العبادات

(يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا)ن به يقول تعالى : يومدح الموف
(37)

. 

 شروط النذر:

 سماء الحسنى المختصة به جل وعال.من األ وله )هللا( أو ما شابه ذلكن ينشأ النذر بصيغة تشتمل على قأ -1

 ن يكون الشيء المنذور حسناً راجحاً شرعاً حين العمل.أ -2

 به. أن يكون الشيء المنذور مقدوراً عليه وباستطاعة الناذر القيام -3

فال يجوز النذر في موارد المعصية أو األنشطة التي تؤدي إلى المعصية. ،أن يكون طاعة هلل -4
 (32) 

 بالنذر:عدم الوفاء 

 ،اً إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه، فلو نذر الحج مثالً فُصدَّ سقط النذر، وكذا لو نذر صوماً معجز -1

 من طعام. أن يتصدق عن كل يوم بمد ٍ روي في هذا  لكن

 م عشرة مساكين أو كسوتهم.اطعإوهي عتق رقبة أو  ،إذا خالف نذره عامداً وجبت عليه الكفارة -2

 ا في ذمته من مال في النذر بسبب الفقر مثالً فيصوم ثالثة أيام متواليات.وإذا عجز عن دفع م -3

 العنوان الرابع: العهد

وهو أيضاً طريق آخر يؤدي إلى التطوع في األعمال الخيرية وهو يشبه النذر، وهو أن يعاهد هللا على القيام 

نه متى كان كذا فعلي  كذا. فإذا أهدُت هللا، أو علي  عهد هللا ابعمل ما أو يترك عمالً ما مخالفاً للشرع أو يقول ع

ً و ترك مكروهٍ  كان ما عاهد عليه ً أو مندوبا لزم ، ولو كان بالعكس لم يلزم. ولو عاهد  ب محرمٍ اأو اجتن واجبا

 تركه فليفعل األولى وال كفارة. د كاليمين، ولو كان فعله أولى أوعلى مباحِ لزم العه

المخالفة في العهد هي كفارة اليمين، وفي رواية كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضانوكفارة 
(39)

 

 طعام ستين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين.إوهي عتق رقبة أو 
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 شروط العهد

 يصلح العهد بهذِه الشروط:

وعند  عض: نعم يصح  قال الب ؟البد من ذكر الصيغة والبد من النطق، وهل ينعقد بالنية القلبية بدون التلفظ -1

 بالنطقلي الينعقد إال  حالمحقق ال
(46) 

ً شخصياً، كالعمل الخيري في خدمة  -2 ً دنيويا ً ولو رجحانا ً وحسنا أن يكون ما عاهد هللا عليه أمراً راجحا

 برز مصاديق األعمال الراجحة التي يريدها الشرع.أت الفقيرة من الناس، وهو االطبق

 مخالفة العهد

 مخالفة النذر فراجع ما سبق. عن فة العهداليختلف حكم مخال

 اليمين :العنوان الخامس

 رط في اإليمان ما اشترط في النذر:يشت

اشتراط النطق فلو لم ينطق بلفظ الجاللة لم ينعقد -1
(41)

. 

قسم عليه مقدوراً ومستطاعاً حين الوفاء به وراجحاً شرعاً ويكفي لو كان مباحاً إذا حلف أو آأن يكون ما  -2

 فعله لمصلحة دنيوية ولو كانت شخصية.أقسم على 

 أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح. باذنه وكذا يمين المرأة إال  التنعقد من الولد مع والده إال   -3
(42) 

ً أو ترك قبيح أو ترك التنعقد اليمين إال   -4 ً أو مندوبا  على المستقبل العلى الماضي بشرط أن يكون واجبا

 تركه أو يكون البر أرجح.و ى فعلهمكروه أو على مباح يتساو

 ر المقدور مثل قوله: وهللا الصعدن  السماء بدون وسيلة طيران.يالتنعقد على غ -5

 كفارة اليمين

طعام عشرة مساكين أو إوهي عتق رقبة أو  ،يجب الوفاء باليمين ولو خالفها عامداً وجبت عليه كفارة

ً كسوتهم، ومع العجز عن ذلك يصوم ثالثة أيام  متواليا
(43)

. 
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 عمال()اجارة األ اإلجارةالعنوان السادس: 

وين الفقهية التي اكعنوان من العن اإلجارةفي مبحث القيمة المادية للوقت، واآلن نشير إلى  اإلجارةذكرنا 

ية للقيام ببعض األعمال في مقابل أجر، لكن هذا األجر يتبرع به تتكيف مع فكرة التطوع في األعمال الخير

جاره لمدة معينة، ئجير الخاص؛ وهو الذي يتم استباألإلحدى المؤسسات الخيرية، وقد سمى المحقق الحلي ذلك 

ً ن مشتركذنه ولو كاإ بفال يجوز له العمل لغير المستأجر إال   ةهو الذي يُستأجر لعمل مجرد عن المدوجاز،  ا
(44)

. 

مؤسسي ويتم التعاقد مع األجير، وهناك عبارة إطار عقد من العقود فيمكن أن تنظم في  اإلجارةولما كانت 

ل أو بأحد األسباب يكما ذكر الفقهاء عقد الزم التبطل بالتقا اإلجارةالبد من ذكرها في العقد وهي؛ آجرتك، و

المقتضية للفسخ
(45)

. 

 التطوع وقاعدة السلطنة

واستنبطوا  ،في باب المعامالتمن القواعد المشهورة لدى الفقهاء، وجاءوا على ذكر هذه القاعدة السلطنة 

 بواسطتها أحكاماً كثيرة منها مسألة المعاطاة حيث ذكرها الشيخ األنصاري وغيره من األعالم.

شيء هو مسلط على التصرف فيه بما يشاء ضمن الحدود الشرعية.لويقصد بالقاعدة كل مالك 
(40)

 

هدائه أو وقفه وكل التصرفات إفكل ما هو غير محرم شرعاً يمكن للمالك أن يتصرف بماله سواء في بيعه أو 

 األخرى.

 إلى حديث المشهور "الناس مسلطون على أموالهم" وأضافوابالواستدل الفقهاء على حجية هذه القاعدة 

(سهمالنبي أولى بالمؤمنين من أنف)لآلية  اً األموال "أنفسهم" استناد
(47)

 

ا وقف النفس ومتعلقاتها فبحاجة إلى دراسة فقهية هذهِ القاعدة، أم  إلى جواز وقف األموال استناداً في  الشك

 استداللية معمقة.

صحاب في شيء من أبواب الفقه فيما يرد في نصوص الباب وال كلمات األ ا تسلط الناس على أنفسهم فلموأم  "

مر أجارات فيجوز له أن يكون أجيراً على كل ن على نفسه في أبواب اإلاتصفحنا، فإن كان المراد تسلط اإلنس
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 ،بل يمكن أن يقال إنه من قبيل األموال ،ل ذلك، فال شك في ثبوت هذِه السلطنة لهمثامشروع بأي أجرة أرادها وا

 مواال بالفعل لكنها أموال بالقوة فتأمل.أكن تلم وإن  ن أفعال اإلنسان الحرأل

على نفسه  تسلطهموال من بناء العقالء يدل على األنسان على فعمدة ما يدل على تسلط اإل ن أبيت عن ذلكإو

 ،من هذِه الناحية وكذلك بالنسبة إلى عقد النكاح وأشباهه فإنه مسلط على نفسه من هذِه الناحية في كل أمر مشروع

"جبار.ه واإلاوجميع ما يدلُّ على اشتراط االختيار وعدم اإلكر
(42)

 

 الثالث: تطبيقات العناوين الفقهية على المؤسسات التطوعية.المبحث 

شراك أكبر عدد من المتطوعين وبخبرات متنوعة في إطوعية هو تالشك أن الهدف األسمى للمؤسسات ال

عباء أمؤسسة حقيقية في المجتمع تقوم ب حركة التطويع، وهذا ما ينمي هذه المؤسسة ويدفع بها إلى األمام لتصبح

ة من جميع العناوين كبيرة في خدمة أكبر عدد من أبناء المجتمع، لذا كان من الضروري االستفادومسؤوليات 

ً المذكورة سعي  من أجل تجنيد أكبر عدد من المتطوعين. ا

خوض في حركة التطوع كوقف لسنضع أمام المتطوعين جميع الخيارات الشرعية المباحة كي تدفع لمن هنا 

 وذلك باتباع هذِه الخطوات: ،به ذلكالوقت والصدقة والنذر وما شا

 الخطوة األولى:

ة المناسبة لمشاعره ورغائبه الدافعفي البدء البد من فتح األبواب أمام التطوع ليختار أحد العناوين الفقهية 

للتطوع وعلى أساس رأي العلماء ومراجع الدين الذين يرجع إليهم في الفتوى، وبعد ذلك البد من معرفة ما 

 خالل األعمال الخيرية التي يريد القيام بها.غايات في يمتلكه من خبرات وكفاءات وما يريد أن يحققه من 

العناوين التي ذكرناها والمدد الزمنية  في بداية األمر أن نضع أمام المتطوع استمارة تتضمن عليناويتحتم 

 والخبرات التي يمتلكها المتطوع بما هو مبين في الجدول:

 الخبرات التي تملكها عدد الساعات العنوان الذي ترغب إليه
المجاالت التي تريد أن 

 تعمل فيها

وقفت [الوقف: وصيغته  -1

يوم، أو شهر، أو كذا ساعة 

يتم ذكر الساعات في 

ويحدد األيام أو اليوم 

يتم ذكر الخبرات 

المتنوعة )الطب، 

 مستوصفالعمل في  -1

 خدمي.
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 ]من وقتي في سبيل هللا 

الصدقة: وصيغتها  -2

)أتصدق كذا ساعات من 

 أوقاتي في سبيل هللا(

ن إنذر  علي النذر هلل: هلل -3

تم )تذكر حاجتك( ثم تحدد 

 )مدة التطوع( 

 العهد:  -4

أعاهد هللا أن أفعل كذا )ذكر 

ذكر الحاجة [المدة( إذا تم 

 ]تيان أو التركسواء في اإل

 اليمين: -5

لمدة ذكر ا[أقسم باهلل أن أقوم 

ذكر [إذا تم  ]المقررة للعمل

 ]السبب

: اجارة األعمال اإلجارة -0

يؤجر مدة من وقته بالمال أو 

إلى مؤسسة  اإلجارةيدفع ثمن 

 خيرية.

الهندسة، التدريب،  االسابيع أو الشهور.

 الخياطة وما شابه ذلك(

العمل في مصنع  -2

 خيري.

 العمل لرعاية المسنين. -3

العمل في سوق  -4

 خيرية.

العمل في مجاالت  -5

 رعاية األطفال اليتامى.

لخياطة أو العمل في ا -0

ألى  النجارة أو ماشابه ذلك

 آخر االختيارات.

 

 الخطوة الثانية: التعاقد مع المتطوع

برام عقد إوذلك ب ،المؤسساتي للتطوع أن يكون هناك التزام متبادل بين المؤسسة والمتطوعيقتضي البناء 

 فبدون هذا العقد يصبح التطوع شيئاً من العمل الفردي غير المنظم. ومكانه، يحدد فيه المدة الزمنية ونوع العمل

وضعها في صيغة تعاقدية يفرض على المتطوع االلتزام بالمدة ونوع  يمكنوجميع العناوين الفقهية المذكورة 

ساسيات العمل الجمعي المؤسساتي الذي يفرض على المتطوعين واجبات ويمنحهم أ، وهو من ومكانه العمل

ألن ما يقوم به هو عمل تطوعي بصيغة شرعية. وإذا  ،الحقوق، وهي بالطبع حقوق معنوية وليست حقوق مادية
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لحسنة( ي مؤسسة مختلطة تجمع بين العمل التطوعي والمردود المالي كـ)صندوق قرض افلمتطوع كان عمل ا

 عمال الخيرية.مجال األ لمؤسسات أخرى متخصصة فيجرة فإنه يستطيع أن يتبرع باأل

 الخطوة الثالثة: التدريب

فهؤالء بحاجة  الخبرة. ولذين تبرعوا بأوقاتهم لكنهم عديموهم ا ،الكثير من المتطوعين بحاجة إلى التدريب

ضمن حاجات المؤسسة نفسها أو  في ماسة إلى التدريب وهنا تتحمل المؤسسة التطوعية مسؤولية تدريبهم

طوعية التي تشترك فيما بينها في عمل تضامني وتتبادل المنافع فيما بينها خدمة للمصلحة تات المؤسسات الجحا

 العامة.

 الخطوة الرابعة

وهي الخطوة األخيرة التي يخطوها  ،المؤسسات االنسانية إلى إحدىوعي واالنتساب القيام بالعمل التط 

ضمن المعلومات التي يقدمها في االستمارة. وإذا  في في العمل بصورة مباشرة خبرة فيزج   االمتطوع، فإذا كان ذ

 تمارة.للقيام باألعمال الخيرية التي حددها في االس أخبرة فيتم تدريبه حتى يتهي   الم يكن ذ

 نماذج من تطبيقات العمل التطوعي في صدر اإلسالم:

تب في ذلك وال تحصى وقد كُ  سالمي األول وما بعده من العهود اإلسالمية التعد  أعمال التطوع في العهد اإل

ً فكل العمل كان تطوعي ،فضل مثال على ذلك بناء المسجد النبوي في المدينة المنورةوأالمجلدات.  ابتداءاً من بذل  ا

 حسن وجه.أكل ذلك تم بصورة تطوعية حتى تم بناء المسجد على  بنائه،أو  هو تنظيفأاألرض 

حاول النبي األكرم صلى هللا عليه وآله شراءها،  أن تبرعا بها بعد ،عمرو يوسهيل ابن لهفاألرض كانت لس

 ا بها.عن يتبر  أ بيا إال  أف

كان و م الشروع بالبناء حتى اكتمل المسجد،، ثوقبور وحفر من نخيلزاحة الموانع إبعدها أخذ المسلمون ب

 سهم.أأحد هؤالء المتطوعين بل كان على ر وآلهرسول هللا صلى هللا عليه 

عشرة من المسلمين  جعل الرسول األكرم صلى هللا عليه وآله لكل   فقد والنموذج اآلخر هو حفر الخندق

ً أربعين ذراعاً يقومون بحفرها وهو أحدهم أ  فكان يحمل التراب من الخندق حاله حال بقية المسلمين. ،يضا

ونجد صورة رائعة عن التطوع والعمل اإلنساني والتدريب على الكتابة والطبابة والضمادة في الحروب في 

 نذكر منها: ،روع صور التطوعأبخبار السيرة النبوية وفي حياة الصحابة حتى النساء المؤمنات فقد ضربن أ

 كانت تقوم بتعليم النساء القراءة والكتابة. ،الشفاء بنت عبد هللا -1
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أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية، كانت تشارك المسلمين في غزواتهم فتقوم بتضميد الجرحى  -2

 رسول هللا يوم أحد عندما فر الجيش من حوله. فعت عنبل بلغ بها األمر انها دا ،وتزودهم بالماء

بة بنت الحارث األنصارية، شاركت في أكثر غزوات النبي صلى هللا عليه وآله وكانت تقوم يأم عطية نس -3

مع رسول هللا سبع  بتجهيز الطعام للمقاتلين وتضميد جرحاهم ومساعدة مرضاهم وهي القائلة غزوتُ 

اوي الجرحى واقوم على المرضىأدالطعام و صنع لهمأف ،خلفهم في رجالهمأغزوات 
(49)

. 

 وهناك عشرات النماذج من المتطوعين والمتطوعات تزخر بها كتب السير والتاريخ يمكن الرجوع إليها. -4

 الخالصة:

مكانية وقف الوقت وبين من إ يرىوقف الوقت من الموضوعات المستحدثة وفيه اختلف الفقهاء بين من 

 بيد.أعيان ومن لوازمه التف يقع على األن الوقأاليرى ذلك. بدعوى 

لى تكييف شرعي لظاهرة التطوع المنتشرة اليوم في العالم وجدنا عناوين شرعية إة ماسة جولما كانت الحا

وهذِه العناوين هي:  ،طالق عنوان الوقفإساً في ألى من اليرى بإ إضافةخرى يمكن تطبيقها على هذِه الظاهرة أ

 ارة األعمال.جإاليمين، الصدقة، النذر، العهد، 

لى التعاون والتكاتف والتطوع في األعمال الخيرية بحيث عنفسه في تحفيز المجتمع  ىوهي تؤدي المؤد

 عنوان األعمال الخيرية. مؤداهاالتختلف في 

 التوصيات:

 صحاب الفضيلة العلماء والدارسين إلى كتابة المزيد من األبحاث في هذا المجال فثمة موضوعاتادعوة  -1

لم يتم التبحر فيها، وهي من حاجات المجتمع األساسية كموضوعات الوقف، والتعاون على البر والتقوى 

 وما شابه ذلك من الموضوعات.

و من خالل المناهج المدرسية وتثقيف المجتمع أبوين، همية الوقت سواء من خالل األأتربية الجيل على   -2

 اإلنسانية.وقات الفراغ في األعمال أعلى أهمية استثمار 

وقاتهم وطاقاتهم لزجها في أاستحداث مؤسسات وقفية تقوم باستيعاب المتطوعين للعمل الخيري، وتنظيم  -3

 األعمال الخيرية المتنوعة.

                                                             

 .3326صحيح مسلم ح -49



 الدكتور السيد محسن باقر القزويني __________________________ والعمل التطوعي وقف الوقت

 

19 

 

فراد المتطوعين في كل مدينة وكفاءاتهم ومجاالت عملهم وأيضاً الحاجة إلى وجود قاعدة بيانات عن األ -4

لى االختصاصات المتنوعة التي يتحلى إة هذِه المؤسسات جوحاقاعدة بيانات عن المؤسسات التطوعية 

 ن.وبها هؤالء المتطوع

تشريع قوانين وانظمة للتشجيع على االستثمار ومنح امتيازات للمتطوعين كما تفعل الدول المتقدمة حيث  -5

 ن بالمال للمؤسسات الخيرية من الضريبة.ويُعفى المتبرع

االنخراط في العمل التطوعي واالشتراك في المؤسسات التطوعية دعوة طلبة الجامعات والمدارس إلى  -0

 المتنوعة.

 الخيري. للعملنشطتها أفي  اً تخصيص منظمات المجتمع المدني جزء -7

كل موظٍف ل رائدالرفع شعار "خدمة الشعب واجب مقدس" في كل مؤسسات ووزارات الدولة ليصبح  -2

 لعمل.ثناء الوظيفة وخارج وقت افي أحكومي هوخدمة الناس 

 المصادر والمراجع

  م2664، بيروت 1ابن رشد؛ محمد بن أحمد القرطبي: بداية المجتهد، دار الكتاب العربي، ط. 

  من  ع(: منتهى االرادات في جمع المقن972ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي )ت

 .م1997، بيروت  1تنقيح وزيادات، مؤسسة الرسالة، ط لا

  م1997، بيروت 1(: الوجيز في فقه اإلمام الشافعي، دار االرقم، ط 565الغزالي )ت أبو حامد. 

 سالمي، المؤسسة ، محمد كمال الدين: نظام االرث والوصايا واألوقاف في الفقه اإلأحمد فراج حسين

 .م2661الجامعية، بيروت، 

 ومي والثقافة سلطنة اطفيش، محمد بن يوسف: شرح كتاب النيل وشفاء الغليل، وزارة التراث الق

 .م1920عمان، 

 1412ن قم 1اإليرواني، باقر: القواعد الفقهية، مؤسسة الفقه للطباعة والنشر، ط. 

 .البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، دار الشعب، مصر 

  (: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة، دار احياء التراث 1220الحسيني، محمد جواد )ت

 وت.العربي، بير

 ار في شرح منتقى األخبار، دار النوادر، بيروت.طالصنعائي: نيل األو الشوكاني، محمد بن علي 

  (: القواعد الفقهية دار العلوم/ بيروت.2662الشيرازي، محمد بن مهدي الحسيني )ت 

 م1922(: الفقه، دار العلوم / بيروت، 2662الشيرازي، محمد بن مهدي الحسيني )ت. 
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 ين بن علي الجبعي الشهيد الثاني: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، مؤسسة العاملي، زين الد

 ، قم، إيران.2آل البيت، ط

  العاملي، زين الدين بن علي الجبعي الشهيد الثاني: مسالك االفهام غلى تنقيح شرائع اإلسالم، مؤسسة

 المعارف، إيران.

 ( مسلم بن الحجاج: صحيح201تالقشيري النيسابوري ) بيروت 2دار الكتب العلمية، ط مسلم ،

 .م2660

  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، (527الكاساني، أبو بكر عالء الدين )ت :

 م.1920، بيروت 2ط

 .الكركي، علي بن الحسين: رسائل الكركي، تحقيق محمد الحسون، مكتبة المرعشي، قم، إيران 

  1نجم الدين: شرائع اإلسالم، تعليقات السيد صادق الشيرازي، طالمحقق الحلي، أبو القاسم ،

 ه.ش.1323انتشارات استقالل، 

 1392جواهر الكالم، ت القوجاني، دار الكتب اإلسالمية، طهران  (1200جفي، محمد حسن )تالن 

 .شـه

 1991، بيروت، 3الوسائل، مؤسسة آل البيت، ط : مستدركه.(1326النوري، ميرزا حسين )ت. 

 


