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The research includes: An introduction, preface, two chapters, 
and a conclusion. 

The introduction deals with the importance of the topic and the 
reasons for its choice. As for the preface; it explains the 
divisions of the obligatory.  

The first Chapter shows the reality of the collective duty as well 
as its rulings, including the definition of the collective duty, the 
difference between it and the individual one, and those who 
are addressed by the collective duty, what can be achieved by 
it, its fields; while taking into account the priorities between 
such common duties, and turning of any of these duties into 
individual one, as well as initiating in a collective duty.  

The second Chapter refers to the role of the collective duty in 
fulfilling the necessary objectives of Islamic Jurisprudence. It 
also includes the definition of the objectives of Islamic Law, the 
relationship of common duty with them, and the role of former 
in preserving religion, self, mind, offspring, and property. Then I 
ended all that by a conclusion and indexes. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :مقدمة
الحمد هللا على نعمھ وآالئھ، خلق ف�سوى، وق�دَّر فھ�دى، وال�صالة وال�سالم عل�ى           
من أرسلھ اهللا تعالى رحمة للعالمین، س�یدنا محم�د النب�ي الھ�ادي األم�ین، اللھ�م ص�ل                   

.                                        وس�������������لم وب�������������ارك علی�������������ھ وعل�������������ى آل�������������ھ وأص�������������حابھ أجمع�������������ین      
  :وبعـــد

فواجب عل�ى الم�سلمین أن َیُع�دُّوا لك�ل م�صلحة م�ن م�صالحھم العام�ة م�ن یق�وم بھ�ا،                  
وی��وفِّر وقت��ھ علیھ��ا، ویجتھ��د فیھ��ا، وال یلتف��ت إل��ى غیرھ��ا؛ لتق��وم م��صالحھم، وت��تم    
من��افعھم، ولتك��ون وجھ��ة جم��یعھم، ونھای��ة م��ا یق��صدون ق��صًدا واح��ًدا، وھ��و قی��ام        

ی��اھم، ول��و تفرق��ت الط��رق وتع��ددت الم��شارب، فاألعم��ال متباین��ة، م��صلحة دی��نھم ودن
، وف�ي ھ�ذا یق�ول       )١(والقصد واحد، وھذه من الحكمة العامة النافعة في جمی�ع األم�ور           

 حق مف خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط مض خض ُّ  :اهللا تع�������ـالى

َّ مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق
 ؛ إذ ال ی�����������صلح  )٢( 

 ألن نظام العم�ران ال ی�ستقیم بتوج�ھ      الحال برحلة جمیع الناس لطلب الفقھ في الدین؛       
  .)٣(كل الناس إلى عمل واحد، ولو كان ھذا العمل أشرف األعمال، مثل طلب العلم

ومن ثمَّ وجدنا علم�اء األص�ول یتح�دثون ع�ن ن�وٍع م�ن الف�روض أو الواجب�ات القی�ام                
بأدائھ قیاًما بمصلحة عام�ة لألم�ة، والم�سؤولیة فی�ھ جماعی�ة ت�ضامنیة، ی�شمل اإلث�م                

تركھ جمیع القادرین على أدائ�ھ، وی�شمل ث�واب عمل�ھ الق�ائمین ب�ھ وال�سَّاعین ألج�ل                   ب

َّٰر ٰذ يي ىي ُّ : ودلیل ذلك قول اهللا تعالى تحقیقھ،
، فإنھ یدلُّ على أّن ثواَب )٤( 

  .)٥(ھذا الواجب حاصل لمن فعل ولمن لْم یفعل
واإلخ�اء  وحصول الثواب لمن فعل ومن لم یفعل نظرة عالیة ت�دل عل�ى م�دى التع�اون           

  . بین أفراد المجتمع المسلم 
، ویسمیھ البعض )الواجب الكفائي: (ھذا النوع من الواجبات ھو ما یسمیھ العلماء بـ       

؛ نظ�ًرا ألن القی�ام ب�ھ قی�ام بم�صلحة      )٦()الفروض العام�ة ، والف�روض الت�ضامنیة      : (بـ
  .عامة

                                                           

 ). ٣٥٥(ن، ص تفسیر الكریم الرحم= تفسیر السعدي: ینظر) ١(
 ).١٢٢(سورة التوبة، اآلیة ) ٢(
 ).٨٦ ،٨٥(محمد الطاھر بن عاشور، ص/ أصول النظام االجتماعي في اإلسالم للشیخ: ینظر) ٣(
  ).٩٥(سورة النساء، اآلیة ) ٤(
، رف�ع  )٢/١٨٤(نكت وتنبیھات في تفسیر القرآن المجید ألبي العباس البسیلي التون�سي      : ینظر) ٥(

  ).٢/٦١٩(ح لشھاب النقاب عن تنقی
 ).٣٠٩، ٣٠٣(النظریات السیاسیة، ص : محمد ضیاء الدین الریس في كتابھ / سماه بذلك، د) ٦(
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من :  أي- القبیلوالناظر في شریعة اإلسالم یجد أنھا جعلت الواجبات الكبرى من ھذا      
األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر، وال�دعوة            :  وذل�ك مث�ل    -قبیل الفروض الكفائیة  

إلى اهللا تعالى، وإقامة الدول�ة الم�سلمة، وإقام�ة مؤس�سة الق�ضاء، وتجھی�ز الجی�وش         
  .)١(للدفاع عن الدولة ضد من یھددھا، وغیر ذلك مما تحتاجھ األمة لمعاشھا

 فھم ھذا النوع من الواجبات وظن أنھ منحصر في ق�ضایا      بْید أن من الناس من أساء     
المصیر من تغسیل المیت وتكفینھ وحمل جنازتھ ودفنھا، وال شك أن ف�ي ھ�ذا مناف�اة              
لمق��صود ال��شارع منھ��ا؛ حی��ث إن مق��صوده حمای��ة الم��صالح العام��ة لألم��ة م��ن جل��ب   

  .مصلحة ودرء مفسدة
لمج�االت الدینی�ة فح�سب، ب�ل تت�سع           أنھ ال تقتصر الواجبات الكفائیة عل�ى ا        :والحقیقة

  لتشمل المجاالت الدنیویة أیضًا
فرض الكفای�ة مھ�م م�ن مھم�ات الوج�ود       : "-رحمھ اهللا–ومن ثمَّ یقول التاج السبكي    

س��واء كان��ت دینی��ة أو دنیوی��ة ق��صد ال��شارع وقوع��ھ ول��م یق��صد بال��ذات ع��ین م��ن          
  . )٢("یتواله

 فھ�و عل�م ال ی�ستغني عن�ھ ف�ي ق�وام           أما فرض الكفایة  : "-رحمھ اهللا –ویقول الغزالي   
أمور الدنیا كالطب إذ ھو ضروري في حاجة بقاء األب�دان وكالح�ساب فإن�ھ ض�روري                 
في المعامالت وقسمة الوصایا والمواریث وغیرھما، وھ�ذه ھ�ي العل�وم الت�ي ل�و خ�ال            

أھل البلد وإذا قام بھا واحد كف�ى وس�قط الف�رض ع�ن     ) أِثم(البلد عمن یقوم بھا حرج    
  . )٣("یناآلخر

وم��ن ھن��ا أدرك��ُت أھمی��َة ھ��ذا الموض��وع؛ فإن��ھ م��ن الموض��وعات الھام��ة ف��ي         
االجتھاد المقاصدي، الت�ي ینبغ�ي للفقی�ة ب�ل لك�ل م�سلم معرفتھ�ا، وبخاص�ة الواجب�ات            

 بحیث أص�بحت  –وخاصة في ھذا العصر–الكفائیة الدنیویة فھي من الخطورة بمكان       
لة في الحث الشرعي، مثلھا مثل الواجبات مقیاسًا لرقي األمم، فال غرو أن تكون داخ      

ول��و أن الم��سلم ق��ضى عم��ره قائم��ًا إل��ى ج��وار الكعب��ة، ذاھ��ًال عم��ا یتطلب��ھ       . الدینی��ة
... مستقبل اإلسالم من جھاد علمي واقتصادي وعسكري، ما أغناه ذلك شیًئا عند اهللا     

  .)٤(إن بناء المصانع یعدل بناء المساجد
ي ھذا الموضوع، وبیان أث�ره عل�ى المقاص�د          ومن ثم شرح اهللا صدري للكتابة ف      

ف�رض الكفای�ة ودوره ف�ي       : "الضروریة لل�شریعة اإلس�المیة، وق�د ج�اء تح�ت عن�وان            
  ".تحقیق المقاصد الضروریة في الشریعة اإلسالمیة

                                                           

 .، وما بعدھا)٨/٤٦(نھایة المحتاج للرملي : ینظر) ١(
  ).٢/٨٩(األشباه والنظائر البن السبكي ) ٢(
ب والح��ساب إنم��ا ھ��و   م��ن الط��-رحم��ھ اهللا–، وم��ا ذك��ره الغزال��ي  )١/١٦(إحی��اء عل��وم ال��دین  ) ٣(

  .للتمثیل
 ). ١٧(محمد الغزالي، ص / الطریق من ھنا للشیخ) ٤(
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  . وقد قسمتھ إلى مقدمة، وتمھید، وفصلین، وخاتمة
  .ففي أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره: أما المقدمة

  .ففي أقسام الفرض: مھیدوأما الت
  حقیقة فرض الكفایة وأحكامھ، وفیھ ثالثة  مباحث : والفصل األول
  : تعریف فرض الكفایة، وفیھ مطلبان: المبحث األول
  .تعریف فرض الكفایة باعتباره مركبا إضافیا: المطلب األول
  تعریف فرض الكفایة باعتباره َعلمًا: المطلب الثاني
  .ین الفرض الكفائي، وبین الفرض العینيالفرق ب: المبحث الثاني
  :أحكام فرض الكفایة، وفیھ سبعة مطالب: المبحث الثالث
المفاضلة بین االشتغال بالفرض الكفائي وبین االشتغال ب�الفرض         : المطلب األول 

  .العیني
  .المخاَطب بالفرض الكفائي: المطلب الثاني
  .ما یتحقق بھ الفرض الكفائي: المطلب الثالث

  . مجاالت الفرض الكفائي:  الرابعالمطلب
  .مراعاة األولویات بین الفروض الكفائیة: المطلب الخامس

  .انقالب الفرض الكفائي إلى فرض  عیني:         المطلب السادس
  .الشروع في الفرض الكفائي: المطلب السابع
دور الف�رض الكف�ائي ف�ي تحقی�ق المقاصدال�ضروریة لل�شریعة،          : والفصل الث�اني  

  :تمھید، وخمسة مباحثوفیھ 
  .ففي التعریف بمقاصد الشریعة وعالقة الفرض الكفائى بھا: أما التمھید

  .دور الفرض الكفائى في حفظ الدین : المبحث األول 
  .دور الفرض الكفائى في حفظ النفس : المبحث الثاني 
  .دور ر الفرض الكفائى في حفظ العقل: المبحث الثالث 
  .رض الكفائى في حفظ النسل دور الف: المبحث الرابع 

  .دور الفرض الكفائى في حفظ المال : المبحث الخامس
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  متهيد

  )الواجب(يف أقسام  الفرض 

للواج��ب أق��سام كثی��رة باعتب��ارات مختلف��ة، فینق��سم باعتب��ار ذات��ھ، أو باعتب��ار تع��یُّن      
ار وباعتب� . واج�ب مع�یَّن، وواج�ب مخیَّ�ر أو م�بھم      : المطلوب وعدم تعیُّنھ إلى قسمین  

وباعتب�ار تق�دیره وع�دم تق�دیره إل�ى مح�دَّد            . مضّیق وموّس�ع  : وقت أدائھ إلى قسمین     
واج�ب عین�ي، وواج�ب      : إل�ى ق�سمین     ) الفاع�ل (وباعتبار المكلَّف بأدائھ    . وغیر محدَّد 

  : إذا ُعلم ھذا فإلیك التفصیل . )١(كفائي
 المطل��وب تق��سیم الواج��ب باعتب��ار ذات��ھ، أو باعتب��ار تع��ین   : التق��سیم األول     

  .وعدم تعینھ 
  .واجب ُمعیَّن ،وواجب ُمخیَّر: ینقسم الواجب بھذا االعتبار إلى قسمین

. )٢( وھو ما تعّلق طلبھ من المكلَّف بشيء معین من غیر تخییر :الواجب المعیَّن : أوًال
الصالة، وال�صیام، وثم�ن الم�شترى، وأْج�ر الم�ستأَجر، ورّد المغ�صوب،          : ومن أمثلتھ 
  .قود، وأكثر الواجبات من ھذا النوعوالوفاء بالع

 علین��ا الزك��اة وعیَّنھ��ا ب��ذاتھا، ول��م یخّیرن��ا بینھ��ا وب��ین      –تع��الى –فم��ثًال أوج��ب اهللا  
وھ��و الزك�اة ب��النظر إل�ى ذات��ھ   –ھن�ا  –غیرھ�ا، ب��ل أوجبھ�ا ب��ذاتھا كال�صالة، فالواج��ب    

: -نھم�ا  رض�ي اهللا ع -، فع�ن اب�ن عب�اس        )٣(الواجب المع�یَّن  : وھذا معنى قولھم  . معیَّن
إن اهللا قد افترض علیھم : "وفیھ... فذكر الحدیث"  بعث معاذًا إلى الیمنأن النبي"

  .)٤("صدقة في أموالھم تؤخذ من أغنیائھم فُتردُّ على فقرائھم
  .)٥(أنھ ال تبرأ ذمة المكلف منھ إال بفعلھ بعینھ: حكم الواجب المعیَّن

                                                           

، قواع���د األص���ول ومعاق���د الف���صول، ص  )١/١٨٦(، البح���ر المح���یط )١/٨٤(اإلبھ���اج : ینظ���ر) ١(
  ).٢/٥٧١(، رفع النقاب عن تنقیح الشھاب للرجراجي ) ٢٥،٢٤(
 ).٣٦(نھایة السول، ص : ینظر) ٢(
 ).٩٩(ى البن الوزیر، صالمصفَّ: ینظر) ٣(
أخذ الصدقة من األغنیاء وُتردُّ إلى الفق�راء، ح�دیث رق�م    : أخرجھ البخاري في كتاب الزكاة، باب ) ٤(
)١٤٩٦.( 
، )١٠٦(، علم أصول الفقھ للشیخ خ�الف، ص         )٢٤(قواعد األصول ومعاقد الفصول،ص   : ینظر) ٥(

  ) .٣٨٤(علي حسب اهللا، ص / أصول التشریع اإلسالمي لألستاذ
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  . )١( مبھما من أمور معینةما طلبھ الشارع: الواجب المخیر، وھو: ثانیًا 

ن أو   

�لقوا رؤوس�م ح�َوال  : فدیة األذى في قولھ تع�الى     -١
� َْ ْ ُ َ ُ ُ ُ

ِ
َ

 �بلغ ا�هدي �له �من �ن 
َ َ ْ َ َ ُ �

ِ
َ ُ ْ َ َْ َ ُ ْ

ٍمن�م �ر�ضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو �سك
ُ ُُ ْ ْ َْ َ َ َ

ٍ
َ ََ َ َ

ٍ
َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ

ِ ِ ِ
ٌ ْ ْ

َ ً
ِ

ً
ِ

ْ ْ
)٢( .  

 الفدیة على الحاجِّ الذي یحلق رأس�ھ لم�رٍض أو أذى قب�ل بل�وغ       – تعالى   –اهللا  أوجب  
. ذب�ح ش�اة  : الھدي محلِّھ، ولكنھ واج�ب مخیَّ�ر ب�ین ال�صیام أو ال�صدقة أو الن�سك، أي         

  .)٣(فالمفتدي مخیر في أي ھذه الثالثة شاء
ت ی�ا رس�ول اهللا إن�ي أس�لم      : قل�ت : "عن الضحاك بن فیروز ال�دیلمي ع�ن أبی�ھ ق�ال           -٢

، فالحدیث أوجب الشارع    )٤("طلِّق أیتھما شئت   : "وتحتي أختان، فقال رسول اهللا      
طالق إحدى األختین؛ إذ الجمع بینھما حرام، ولكن�ھ خیَّ�ر م�ن أس�لم وتحت�ھ أخت�ان أن              

 بالنظر إلى ذاتھ واج�ب، ولكن�ھ غی�ر    - ھنا –یطلِّق إحداھما ولم یعیِّن واحدة، فالطالق       
  .   )٥(الواجب المخیَّر: وھذا معنى قولھم.  شاءمعیَّن، بل یختار أیتھما
أنھ ال یجب على المكلَّ�ف اإلتی�ان بك�ل واح�د م�ن الخ�صال، وال        : وحكم الواجب المخیَّر  

یجوز لھ تركھا جمیعا، ومتى أتى بأي واحد شاء من ھ�ذه الخ�صال، فإن�ھ یخ�رج ع�ن       
   . )٦(العھدة، وتبرأ ذمتھ

  .)٧(اعتبار وقت أدائھتقسیم الواجب ب: التقسیم الثاني      
  .مطلق ومقید أو مؤقت: ینقسم الواجب بھذا االعتبار إلى قسمین 

، وھ�و ال�ذي ل�م یقیَّ�د طل�ب إیقاع�ھ بوق�ت م�ن                 ) غی�ر المؤق�ت   ( الواجب الُمطلق    :أوًال  
أن�ھ یج�وز للمكل�ف أن       : وحكم�ھ . الن�ذور الُمطلق�ة، والكف�ارات     : وم�ن أمثلت�ھ   ، )٨(العمر

                                                           

، س�لم الوص�ول   )٢/٥٩٤(، رف�ع النق�اب   )١/٧٩(،روض�ة الن�اظر     )١/٢٥٠(فصول البدائع : ینظر) ١(
)١/١٣٢(  
  ) .١/١٧٦(حاشیة البناني . ، واآلیة خبریة اللفظ إنشائیة المعنى)١٩٦(اآلیة : سورة البقرة) ٢(
 ).١/٢٦٨(المحرر الوجیز البن عطیة ) ٣(
ب�اب م�ن أس�لم وعن�ده ن�ساء أكث�ر م�ن أرب�ع أو               : ابأخرجھ أبو داود في سننھ كت�اب الط�الق، ب�          ) ٤(

 ).١٩٥١(الرجل ُیسلم وعنده أختان : ، وابن ماجھ في سننھ كتاب النكاح، باب)٢٢٤٣(أختان 
 ).٩٩(المصفَّى : ینظر) ٥(
، الع��دة )١/١٠٢(، نھای��ة ال��سول )١/١٧٦(، جم��ع الجوام��ع )١٢/٤١٩(مف��اتیح الغی��ب: ینظ��ر) ٦(

 ).٦٧(، أصول الفقھ للبردیسي )٢٤(، مذكرة الشنقیطي ) ١/٣٠٢(
الم�صباح  . مقدار من الزمان مفروض ألمر ما ، وكل شيء قدرت لھ حینًا فقد وقّت�ھ : الوقت لغة ) ٧(

ت���شنیف : ینظ���ر. ال���زمن ال���ذي ق���دره ال���شارع للعب���ادة: وش���رعًا". و ق ت ) " ٦٦٧(المنی���ر ، ص
  ).١٥(، مذكرة الشنقیطي، ص )١/١٥١(المسامع 

  ) .١/٧٠(، فتح الغفار ) ٢/١٨٧ (تیسیر التحریر) ٨(
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، ووجب�ت علی�ھ الكف�ارة، ك�ان ل�ھ أن           )١( حنث ف�ي یمین�ھ     یفعلھ في أي وقت شاء، فمن     
یفعلھا في أي وقت ش�اء، وم�ن ن�ذر ص�ومًا ك�ان ل�ھ أن یفعل�ھ ف�ي أي وق�ت ش�اء م�ن                

  .)٢(أوقات العمر، لكن األفضل التعجیل؛ خوف الفوت
المطلق على التراخ�ي،    : ووجوبھ أي : ")٣(جاء في التحریر وشرحھ التقریر والتحبیر     

ن الوقت ال�ذي یل�ي ورود األم�ر، ال وج�وب ت�أخیره عن�ھ، م�ا ل�م                    جواز التأخیر ع  : أي
أن��ھ مطال��ب بإتیان��ھ ف��ي م��دة عم��ره، : یغل��ب عل��ى الظ��ن فوات��ھ إن ل��م یفعلھ،والحاص��ل

  . اھـ ". بشرط أن ال یخلیھا منھ
م��ا یتعل��ق بوق��ت مح��دود بحی��ث ال یك��ون  : ، وھ��و)أو المؤق��ت( الواج��ب المقیَّ��د :ثانی��ًا

لوقت أداء بل یكون قضاء كالصالة خارج الوقت أو ال یك�ون       اإلتیان بھ في غیر ذلك ا     
  . )٤(مشروعا أصال كالصوم في غیر النھار

أن�ھ یج�ب أداؤه   : الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، والحج ، وحكم�ھ         : ومن أمثلتھ 
في الوقت الذي ح�دده ال�شارع، بحی�ث ال یج�وز األداء قبل�ھ ، وی�أثم المكل�ف بالت�أخیر                  

م�ا ح�دَّ ل�ھ ال�شارع وقت�ًا مح�دودًا م�ن الواجب�ات أو                 : "-م�ھ اهللا  رح-قال ال�شاطبي  .عنھ  
وإنم��ا العت��ب . المن��دوبات فإیقاع��ھ ف��ي وقت��ھ ال تق��صیر فی��ھ ش��رعًا، وال َعْت��َب، وال ذمَّ

  ".)٥(  سواء علینا أكان وقتھ مضّیقًا أو موّسعًا-والذم في إخراجھ عن وقتھ 
فعل الواجب، وفعل�ھ  : (، ھماویتضح مما سبق أن الواجب المؤقت عبارة عن واجبین    

، فمن فعل الواجب بعد وقتھ فقد فعل أحد ال�واجبین، وھ�و الفع�ل المطل�وب،        )في وقتھ 
  . وترك الواجب اآلخر، وھو فعلھ في وقتھ، فیأثم بترك ھذا الواجب بغیر عذر

   وأما الواجب الُمطلق عن التوقیت فلیس لھ وق�ت مع�ین لفعل�ھ، وللمكل�ف أن یفعل�ھ          
  .(٦)شاء ، وال إثم علیھ في أي وقتفي أي وقت 

  :التقسیم الثالث، تقسیم الواجب باعتبار تقدیره وعدم تقدیره
ینقسم الواجب باعتبار تقدیره وتحدیده من ال�شارع وع�دم تق�دیره إل�ى واج�ب مح�دد،           

 كال��صالة وال��صیام، أم م��ن س��واء أك��ان ذل��ك م��ن حق��وق اهللا  . وواج��ب غی��ر مح��دد

                                                           

مخت�ار  : ینظ�ر . نقضھا، فلم یف بموِجِبھا وأثم فیھ�ا، والِحْن�ث ال�ذنب العظ�یم      :  حنث في یمینھ أي    )١(

 .ح ن ث) ١٥٤(، المصباح المنیر، ص )٨٣(الصحاح، ص 

، عل�م أص�ول الفق�ھ لل�شیخ أحم�د      )١٣٨، ١٣٧(أصول الشاشي مع شرحھ ال�شافي، ص       : ینظر) ٢(
  ) .٨(ك، ص إبراھیم ب

)٢/١٥٥) (٣. (  
، تی�سیر التحری�ر   )٢/١٥٥(، التقری�ر والتحبی�ر   )١/٣٨٨(ش�رح التل�ویح عل�ى التوض�یح       : ینظر) ٤(
)٢/١٨٨.(  
 ).١/٢٤٠(الموافقات ) ٥(
  ).١٣١(أصول الشاشي، ص ) ٦(
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وإلی���ك . )١(لنفق���ات، والن���صیحة، وإص���الح ذات الب���ْین حق���وق اآلدمی���ین كال���دیون، وا
  .تعریف كل، ومثالھ، وحكمھ

و ھ�و م�ا ع�یَّن ال�شارع ل�ھ مق�دارًا معلوم�ا، بحی�ث ال تب�رأ ذم�ة                     الواجب الُمَحدَّد،  -أ  
: وم��ن أمثلت��ھ. المكل��ف م��ن ھ��ذا الواج��ب إال إذا أداه عل��ى الوج��ھ ال��ذي ح��دَّده ال��شارع

ات، وال��دیون المالی��ة، وأثم��ان الم��شتریات، وق��یم  ال��صلوات الخم��س، ومق��ادیر الزك��و 
  . المتلفات

فكل صالة من الصلوات الخمس مح�ددة بركع�ات مح�دودة ، ف�ال تب�رأ ذم�ة المكل�ف إال          
إذا أدى كل صالة بالعدد الذي حدده الشارع، وكذا الزكاة محددة بمقدار معین معل�وم،          

 المح�دد المعل�وم ، وعل�ى ھ�ذا     فال تبرأ ذم�ة المكل�ف إال إذا أخ�رج زك�اة مال�ھ بالمق�دار        
  .تقاس باقي األمثلة 

ویدخل في الواجب المحدد َمْن نذر أن یتبرع بمبلغ معین لبناء مستشفى، أو مدرسة، 
  . )٢(أو مسجد ، فالواجب علیھ بالنذر محدد

 أنھ یجب دْینًا في الذمة، وت�صح المطالب�ة ب�ھ م�ن غی�ر توق�ف                  :وحكم الواجب المحدد  
ا، وال تب���رأ ذم���ة المكل���ـف من���ھ إال ب���ـأدائھ عل���ى الوج���ـھ      عل���ى الق���ضاء أو الرض���ـ  

  .)٣(الشرعي
  :  الواجب غیر المحدد-ب 

  . ھو الذي لم یعیِّن الشارع مقداره ، بل طلبھ من المكلف من غیر تحدید : تعریفھ
اإلنف��اق ف��ي س��بیل اهللا، ودف��ع حاج��ات المحت��اجین، وإغاث��ة الملھ��وفین، : وم��ن أمثلت��ھ

م الج�ائع ، والجھ�اد، واألم�ر ب�المعروف، والنھ�ي ع�ن المنك�ر،                وإنقاذ الغرق�ى، وإطع�ا    
وی��دخل تحت��ھ س��ائر ف��روض الكفای��ات، وغی��ر ذل��ك م��ن الواجب��ات الت��ي ل��م یح��ددھا         
الشارع؛ ألن المقصود بھا سد الحاجة، ومقدار م�ا ُت�سد ب�ھ الحاج�ة یختل�ف ب�اختالف                 

 واجب غیر مح�دد،     فمن تعیَّن علیھ سد حاجة فقیر لزمھ      . الحاجات واألزمنة واألمكنة  
  . )٤(فعلیھ أن ینفق على ھذا الفقیر بمقدار ما تندفع حاجتھ

أن�ھ ال یثب�ت دْین�ًا ف�ي الذم�ة إال بالق�ضاء أو الرض�ا؛ ألن        :  وحكم الواجب غیر المح�دد  
الذم��ة ال تن��شغل إال ب��شيء مع��ین، حت��ى ی��تمكن المكل��ف م��ن القی��ام ب��ھ وإب��راء ذمت��ھ    

  . )٥(منھ

                                                           

  ).١٠٥(، أصول الفقھ للشیخ خالف، ص ) ١/٢٤٦(الموافقات للشاطبي : ینظر) ١(
  ) .٦٨(، أصول الفقھ للبردیسي، ص )١/٢٤٧ (الموافقات: ینظر ) ٢(
  ) .٦٨(، أصول الفقھ للبردیسي ، ص)١/٢٤٧(الموافقات : ینظر ) ٣(
  ) .٤٢(، أصول الفقھ للخضري ، ص) ١/٢٤٨(الموافقات للشاطبي : ینظر ) ٤(
  ) .٢٣٤(زكي الدین شعبان،ص / ، أصول الفقھ د )١/٢٤٨(الموافقات : ینظر ) ٥(
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  :لواجب باعتبار الفاعلتقسیم ا: التقسیم الرابع
  .واجب عیني، وواجب كفائي: ینقسم الواجب باعتبار فاعلھ إلى قسمین

الصالة ، وال�صیام ،  : ومن أمثلتھ. )١(ما یجب على كل مكلف  :  وھو الواجب العیني، -أ
 ، )٢(والزكاة ، وبرالوالدین، وصلة الر حم، وتعلم ما یتعیَّن تعلمھ من أحك�ام ال�شریعة       

  . والصالة ، والصومكعلم الطھارة ، 
وسمي الواجب العیني بذلك؛ ألنھ ینظر فیھ إلى عین كل مكلف وذات�ھ ، فھ�و مطل�وب            

  .)٣(من كل فرد من أفراد المكلفین، وال یكفي فیھ البعض عن البعض
أنھ یلزم اإلتیان بھ من ك�ل مكل�ف؛ حی�ث إن المق�صود بتكلی�ف            : وحكم الواجب العیني  

 م��ن المكلف��ین عل��ى حدت��ھ، لتظھ��ر طاعت��ھ أو    األعی��ان ح��صول الم��صلحة لك��ل واح��د  
مع��صیتھ، فل��ذلك ال ی��سقط ف��رض الع��ین إال بفع��ل المكلَّ��ف ب��ھ ، وال ی��سقط طلب��ھ بفع��ل  

  ،)٤(بعض المكلفین دون بعض
 . ، وھو موضوع ھذه الدراسةالواجب الكفائي-ب

                                                           

مھ��م مَتَح��تَّم، مق��صود ح��صولھ، منظ��ور  : "وُع��رِّف بأن��ھ). ١٠١(وص��ول، ص تقری��ب ال: ینظ��ر) ١(
  ) .١/٤٧٤(أنوار البروق ".  بالذات إلى فاعلھ

  ) .١/٤٧٤(، أنوار البروق )١/٥١(قواعد األحكام في مصالح األنام : ینظر ) ٢(
  ).٦٠٦، ٢/٦٠٥(، رفع النقاب عن تنقیح الشھاب ) ١/١٢٥(نھایة السول : ینظر ) ٣(
، )٩٦، ١/٩٥(زھی�ر  : ، أص�ول الفق�ھ لل�شیخ   )١/٥١(قواعد األحكام ف�ي م�صالح األن�ام       :  ینظر   )٤(

  ).١/٦٠(وھبة الزحیلي : أصول الفقھ د
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  ، حقیقة فرض الكفایة وأحكامھ: الفصل األول

  :وفیھ ثالثة مباحث

  .فرض الكفایة تعریف: األول المبحث 

  .الفرق بین الفرض الكفائي، وبین الفرض العیني: المبحث الثاني

  .أحكام فرض الكفایة: المبحث الثالث
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  األول املبحث

  فرض الكفاية تعريف

، )ف�رض (كلم�ة  :  یتكون من كلمتین، ھم�ا )١(مركب  إضافي   ) فرض الكفایة (مصطلح  
لكلمت�ین؛ ض�رورة أن المرك�ب تتوق�ف معرفت�ھ      ، وس�أعرِّف بك�ل م�ن ا      )الكفایة(وكلمة  

على معرفة جزئیھ، ثم أعرِّفھ بعد ذلك باعتبار ھ�ذا الم�صطلح َعَلًم�ا عل�ى ق�سم مع�یَّن                  
  : من أقسام الفرض، كل في مطلب على حدة، على النحو التالي

  اطب اول

إ ر ره رض ا فر  

  : وفیھ فرعان
  : الفرضتعریف: الفرع األول

  : تعریف الفرض في اللغة: أوال
، وأص�لھ القط�ع، وی�أتي ف�ي اللغ�ة      )ف�رض (الفرض في اللغة مصدر من الفعل الثالثي   

  : )٢(لعدة معاٍن، منھا
  .فرَض الخشبة، حزَّھا: الحزُّ في الشيء والقطع، ُیقال: بمعنى -١

ك�م بھ�ا، ومن�ھ    ق�دَّرھا وح  :فرض القاضي النفقة فرض�ا    :وبمعنى التقدیر، یقال  -٢       

   . ، أي قدَّرتم)٣( َّ مظ حط مض ُّ : قولھ سبحانھ وتعالى

أعطیت�ھ، وفرض�ت ل�ھ    : فرض�ت ل�ھ ك�ذا وافترض�تھ، أي    : وبمعنى الَعطیَّة، یقال -٣     
  .)٤(في الدیوان

فرض اهللا األحكام فرض�ا أوجبھ�ا، ومن�ھ ق�ول اهللا     : وبمعنى الوجوب واإللزام، یقال   -٣

، ومعن��������ى )٥( َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ :تع��������الى

 وس��مي  .)٦(أوجبناھ��ا ب��أن جعلناھ��ا فرض��ا : فرض��نا الح��دود الت��ي فیھ��ا، أي : فرض��ناھا
  .)٧(الواجب فرضا؛ ألن لھ معالم وحدودا

                                                           

: فیك��ون معن��اه كم��ا ق��ال اب��ن عاب��دین: اإلض��افة ھن��ا م��ن ب��اب إض��افة االس��م إل��ى ص��فتھ، وعلی��ھ ) ١(
 ).١/٥٣٨( ابن عابدین حاشیة". یكتفى بحصولھ من أيِّ فاعل كان: فرض ذو كفایة، أي"

  . ، ف ر ض)٢/٤٦٨(، المصباح المنیر)٧/٢٠٢(،لسان العرب)٦٥٠(القاموس المحیط: ینظر) ٢(
  ).٢٣٧(سورة البقرة، اآلیة ) ٣(
  . ف ر ض) ٣/١٠٩٧ (الصحاح للجوھري: ینظر) ٤(
  ).١(سورة النور، اآلیة ) ٥(
  ).٤/٤٩٣(معاني القرآن ألبي جعفر النحاس : ینظر) ٦(
  ).٢٣٧(مختار الصحاح، ص : رینظ) ٧(
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والمعنى األخیر ھو أقرب المعاني اللغویة إلى المعن�ى االص�طالحي، وھ�و أن الف�رض         
  .بمعنى الوجوب واإللزام

  :تعریف الفرض في االصطالح: ثانیا

یف الفرض ف�ي االص�طالح أَودُّ أن أش�یر إل�ى أن العلم�اء اختلف�وا فیم�ا بی�نھم                     قبل تعر 
  ھل الفرض والواجب لفظان مترادفان، أم متباینان؟: في

 التفرق�ة ب�ین الف�رض والواج�ب، حی�ث           )٢(، وروایة عن اإلمام أحمد    )١(فمذھب الحنفیة 
الق�راءة  : ومثال�ھ  ما ثبت بال�دلیل القطع�ي ك�القرآن وال�سنة المت�واترة،       :الفرض: قالوا

  .)٣( َّىث نث مث زث ُّ : في الصالة الثابتة بقولھ تعالى

ق�راءة الفاتح�ة   :  ما ثبت بدلیل ظني كخبر الواح�د والقی�اس، ومثال�ھ    :الواجب  : وقالوا
ف��ي ال��صالة ، وص��دقة الفط��ر ، وال��وتر ، فك��ل منھ��ا ثاب��ت بخب��ر الواح��د ، وھ��و یفی��د    

  . )٤(الظن

طع�ي بثبوت�ھ ، فیج�ب اعتق�اد حقِّیت�ھ، والعم�ل       حصول العلم الق  : وحكم الفرض عندھم    
  .بموجبھ ، ویكفر جاحده ، ویفسق تاركھ بال عذر

أنھ یج�ب العم�ل بموجب�ھ ك�الفرض ، لك�ن ال یل�زم اعتق�اد         : - عندھم –وحكم الواجب   
 ؛ لثبوت��ھ ب��دلیل ظن��ي فی��ھ ش��بھة ، وال یكف��ر جاح��ده ، وُیف��سَّق إذا ترك��ھ          )٥(حقِّیت��ھ

  . )٦(أخبار اآلحاد ، بأن ال یرى العمل بھا واجبًااستخفافًا، كأن یستخف ب

الواج�ب ٍعلم�ًا وعم�ًال، وعل�ى        : ولھذا یطلق على الثابت بال�دلیل القطع�ي عن�د الحنفی�ة           
  .)٧(الواجب عمًال، وُیمثِّلون لألول بصالة الفجر، وللثاني بالوتر: الثابت بالدلیل الظني

                                                           

، )١/١٠٩(، أص��ول السرخ��سي )٢/٣٠٠(أص��ول الب��زدوي م��ع ش��رحھ ك��شف األس��رار  : ینظ��ر) ١(
 ).١/١٤١(نھایة الوصول إلى علم األصول البن الساعاتي = بدیع النظام 

  ).٣٥٢، ١/٣٥١(، شرح الكوكب المنیر )١/٣٧٤(شرح مختصر الروضة : ینظر) ٢(
  ) .٢٠ (اآلیة: سورة المزمل ) ٣(
، ش��رح المن��ار الب��ن مل��ك،، ومع��ھ ش��رح اب��ن العین��ي ص     )١/١١١(أص��ول السرخ��سي  : ینظ��ر) ٤(
  ) .٧١، ٧٠(، شرح مختصر المنار للكوراني، ص )١/٥٨(، فواتح الرحموت )١٩٥(
أص��ول :ینظ��ر.أن األدل��ة الظنی��ة ُتل�زم بالعم��ل، وال ُتل��زم باالعتق��اد : ف�إن م��ن المق��ررات األص��ولیة ) ٥(

  ) .٢٩(محمد أبو زھرة،ص الفقھ للشیخ 
، )٤٤٠، ٢/٤٣٩(،ك��شف األس��رار ع��ن أص��ول الب��زدوي   )١/١١١(أص��ول السرخ��سي  : ینظ��ر) ٦(

  ).٢/١٤٨(التقریر والتحبیر 
 ).٥٨(الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني، ص : ینظر) ٧(
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: أي-ج��ب لفظ��ان مترادف��ان    بینم��ا ذھ��ب جمھ��ور األص��ولیین إل��ى أن الف��رض والوا   
الفعل الذي طلبھ الشارع طلبًا جازمًا، سواء أكان ذل�ك الطل�ب       :  وھو -متحدان مفھوماً 

  .)١(بدلیل قطعي، أم كان بدلیل ظني
أن الخالف السابق خالف لفظي اصطالحي، وال حجر في االصطالحات بعد : والظـاھر

  .)٢(فھم المعاني
 : -أن ذك�ر خ�الف الحنفی�ـة م�ع الجمھ�ور             بع�د    – )٣("ف�واتح الرحم�وت   "قال ص�احب    

ومن ... بان لك أن النزاع بیننا وبین الشافعیة لیس إال في التسمیة ، ال في المعنى              "
فق�د غل�ط ، كی�ف وأن الن�صوص كلھ�ا كان�ت             ... زعم من الشافعیة أن النزاع معن�وي        

ن إطالق  ؟ والظن إنما نشأ بعد ذلك الزمان ، ومن البیِّن أقطعیة في زمن الرسول 
  .اھـ"االفتراض في لسان الشارع لیس إال على اإللزام ال غیر 

فالحنفیة یتفقون مع الجمھور ف�ي أن الف�رض كالواج�ب ، كالھم�ا مطل�وب فعل�ھ عل�ى          
  . وجھ الحتم واإللزام ، وأن تاركھ یستحق الذم والعقاب 

 دلیل��ھ والجمھ��ور یتفق��ون م��ع الحنفی��ة ف��ي أن المطل��وب فعل��ھ طلب��ًا جازم��ًا، ق��د یك��ون 
  .)٤(قطعیًا ، وقد یكون دلیلھ ظنیًا ، وأن األول یكفر منكره

أن الف��رض والواج��ب لفظ��ان  : وق��د اعتم��دت م��سلك جمھ��ور األص��ولیین، وھ��و  : ھ��ذا
  . الفرض الكفائي یكون ھو نفسھ الواجب الكفائي: مترادفان، فعند قولي

  : تعریف الواجب في اصطالح جمھور األصولیین
للواج�ب تعریف�ات ع�دة ، وھ�ي وإن اختلف�ت عباراتھ�ا إال أن       ذكر جمھ�ور األص�ولیین     

ول�م  . مدلولھا واحد، وھ�و أن الواج�ب مطل�وب حتم�ا، وال تبرأذم�ة المكل�ف إال بأدائ�ھ                   
یسلم تعریف من التعریفات التي ذكرھا األصولیون من اعتراضات،  غی�ر أن أس�لمھا      

 علی�ھ، متن�اوال ل�ھ       ل�ذا سأقت�صر   -رحم�ھ اهللا  –وأقلھا مطعنا تعریف القاضي البیضاوي      
  : عرَّف البیضاوي الواجب بأنھ. بشيء من التوضیح

  . )٥("الذي یذم شرعًا تاركھ قصدًا مطلقًا                           "

                                                           

ن المح�صول  ، التح�صیل م�   )١٦٩(، تقری�ب الوص�ول، ص     )٩٤(التب�صرة لل�شیرازي، ص    : ینظر) ١       (
 وال ینافي ھذا ما ذكره بعض الفقھاء م�ن الف�رق ف�ي بع�ض الم�سائل،               ).١/٥٢(، اإلبھاج   )١/١٧٣(

؛ إذ ذلك اصطالح حادث ارتكبوه للتمیی�ز ب�ین     "واجبات اإلحرام ُتجبر بالدم دون فروضھ     : "كما قالوا 
 ال ُتطلَّ�ق، إذ ذاك  المجبور وغیره، وكما قالوا فیمن ق�ال الط�الق واج�ب عل�ّي ُتطلَّ�ق، أو ف�رض عل�يّ                 

غای��ة الوص��ول، : ینظ��ر. ل��یس للف��رق ب��ین حقیقتیھم��ا، ب��ل لجری��ان الع��رف ب��ذلك، أو الص��طالح آخ��ر 
  ).٥٦(، الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني، ص )١١(ص

 ).٥٣(المستصفى، ص) ٢(
  ) .١/٥٨(لعبد العلي محمد بن نظام الدین األنصاري ) ٣(
  ) .٣١(دالكریم زیدان، ص عب/ الوجیز د : ینظر) ٤(
  ) . ١/٥٥(المنھاج مع شرحھ لألصفھاني : ینظر) ٥(
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  : شرح التعریف 
". الفع��ل"اس��م موص��ول، وھ��و ص��فة لموص��وف مح��ذوف تق��دیره     "  ال��ذي: "قول��ـھ
 أو ف�ي     أو سنة رس�ولھ      ب اهللا   ما ورد ذمُّھ في كتا    : أي  " یذم شرعًا   : "وقولـھ

إجماع األمة، وقّید الذم بكونھ من ال�شرع؛ ألن ال�ذم ال یثب�ت إال ب�ھ عن�د أھ�ل ال�سنة،                      
ع��ن " ی��ذم"واحت��رز بقول��ھ  . خالف��ًا للمعتزل��ة الق��ائلین بالتح��سین والتقب��یح العقلی��ین    

ن احت��رز ب��ھ ع�� " تارك��ھ: "وقول��ھ. المن��دوب، والمك��روه، والمب��اح؛ فإن��ھ ال ذمَّ فیھ��ا   
أتى بھ لبیان أن المكلف ال یذم على " قصدًا: "وقولـھ. الحرام ، فإنھ ال یذم إال فاعلھ   

ترك الواجب إال إذا قصد الترك  وإال فال ، فمن نام بعد دخول وقت الصالة معتقدًا أنھ        
سیستیقظ قبل خروج الوقت فیؤدي الصالة في الوق�ت ، لك�ن الن�وم غَلَب�ھ حت�ى خ�رج                    

علی�ھ أن�ھ ت�رك واجب�ًا ، ولكن�ھ ال ی�ستحق ذم�ًا ؛ لوج�ود الع�ذر ،                الوقت ، فإنھ یصدق     
احت��راز م��ن الواج��ب الموسَّ��ع ، والمخیَّ��ر ، وف��رض   " مطلق��ًا: "وقول��ـھ. وھ��و الن��وم 

الكفایة، فإن الترك یلحقھا ف�ي الجمل�ة ، وھ�و ت�رك الموسَّ�ع ف�ي بع�ض أج�زاء وقت�ھ،               
كفایة، لكن ذلك لیس ترك�ًا  وترك بعض أعیان المخیَّر ، وترك بعض المكلفین فرض ال 

مطلقًا؛ إذ الموسَّع إن ُترك في بعض أجزاء وقتھ ُفِعل في البعض اآلخر، والمخّی�ر إن          
ُترك بعض أعیانھ ُفعل البعض اآلخر، وف�رض الكفای�ة إن ترك�ھ بع�ض المكلف�ین فعل�ھ          
البعض اآلخر، وكلھ�م فی�ھ كال�شخص الواح�د ، ف�ال یتعل�ق بھ�ذا الت�رك ذم؛ ألن�ھ ل�یس                  

  . )١( مطلقًا، بمعنى ُخُلوِّ محل التكلیف عن إیقاع المكلَّف بھتركًا
  تعریف الكفایة: الفرع الثاني

  :تعریف الكفایة في اللغة: أوًال
الكاف والفاء والحرف المعتل أصل صحیح یدل عل�ى الح�ْسب ال�ذي ال ُم�ستزاد         ) كفى(

  :، ویأتي في اللغة لمعاٍن ، منھا)٢(فیھ
. قام بھ عني  : استكفیتھ أمرًا فكفانیھ، أي   : كان اآلخر، یقال  القیام باألمر م  : بمعنى -١

  . كفاه األمر، إذا قام فیھ مقامھ وحلَّ محلَّھ: ویقال
: ق��ال رس��ول اهللا : فف��ي ح��دیث عب��د اهللا ب��ن م��سعود ق��ال: االس��تغناء : وبمعن�ى  -٢
ویقال . أْغنتاه عن قیام اللیل   : ،  أي  ")٣(من قرأ باآلیتین من آخر سورة البقرة كفتاه       "
  . كفاه الشيء كفایة استغنى بھ عن غیره فھو كاٍف: 
حفظھ من كی�ده ، ومن�ھ ق�ول    : كفى اهللا فالنًا شرَّ فالن، أي: الحفظ ،یقال : وبمعنى -٣

  .)٢(حافظھ من كید أعدائھ: ، أي)١( َّرث  يت ىت نت ُّ : اهللا تعالى

                                                           

، الفوائ��د ال��سنیة ف��ي ش��رح األلفی��ة للبرم��اوي )١/٥٢(، اإلبھ��اج )١/٥٨(نھای��ة ال��سول : ینظ��ر) ١ (
  ).١/٣٤٥(، شرح الكوكب المنیر )١/٢٧٢،٢٧٣(، شرح مختصر الروضة )٢٢٢، ١/٢٢١(
 ).٥/١٨٨(بن فارسمعجم مقاییس اللغة ال: ینظر) ٢(
أخرجھ مسلم في صحیحھ ف�ي ص�الة الم�سافرین وق�صرھا، ب�اب ف�ضل الفاتح�ة وخ�واتیم س�ورة              ) ٣(

 ).٢٥٦( ح ... البقرة 
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 زتُّ ع�الى ، وبل�وغ الم�راد ف�ي األم�ر، ومن�ھ ق�ول اهللا ت           )٣(س�ّد الَخلَّ�ة   : وبمعنى-٤

  .)٤( َّىت نت مت

وھذه المعاني اللغویة مناسبة للمعنى االصطالحي؛ إذ جمیعھا تدور حول ما یق�وم ب�ھ      
اإلنسان نیابة عن غیره، ویحل محلَّ�ھ، یكتف�ى بح�صولھ م�ن أيِّ فاع�ل ع�ن اآلخ�رین؛                   
ألنھ بفعلھ تحقق المصلحة المرجوة م�ن ت�شریع الفع�ل، فمبن�ى الف�رض الكف�ائي عل�ى         

 وال شك أن القیام بالفرض الكفائي على ھذا النح�و ی�ؤدي إل�ى حف�ظ األم�ة                   سدِّ الَخلَّة، 
  .من العْوز واالحتیاج إلى غیرھا

  :تعریف الكفایة في االصطالح : ثانیا 
ال یخرج التعریف االصطالحي للكفایة عما ُذكر ف�ي المع�اني اللغوی�ة ال�سابقة،  وھ�ي                  

: ق��ال المن��اوي .  ب��ھ الخلَّ��ة القی��ام ب��األمر المطل��وب واالض��طالع ب��ھ، عل��ى نح��و ت��سدُّ     
  .)٥("إغناُء الُمقاِوم عن مقاومة عُدوِّه بما ال یحوجھ إلى دفع لھ : الكفایة"

ب اطا  

ً ره رض ا فر  

على الرغم من كثرة التعریفات التي ذكرھا العلماء لفرض الكفایة، إال أن بینھا تقاربًا 
 خالل ذكر بعض التعریفات والتعلیق علیھ�ا، والحقیق�ة          في المعنى، وسیتضح ذلك من    

 للفرض الكفائي ھو تعری�ف اإلم�ام   -على حد علمي–أن أول تعریف تم الوقوف علیھ  
  .الغزالي، ومن جاء بعده غیَّره بالزیادة أو النقص، كما سیتبین

  :تعریف الغزالي للفرض الكفائي: أوال
كلُّ مھٍم دیني یری�د ال�شرع ح�صولھ وال        " :عرَّف اإلمام الغزالي الفرض الكفائي بأنھ     

  .)٦("یقصد بھ عین من یتواله
أن :  ف�رض الع�ین، ومعن�ى ھ�ذا        -..."وال یق�صد ب�ھ    :"وھ�و قول�ھ    -فخرج بالقید األخیر  

المقصود من فرض الكفایة وقوع الفعل من غیر نظر إلى فاعلھ، بخالف فرض العین 
  .)٧(فإن المقصود منھ الفاعل، وجعلھ بطریق األصالة

                                                                                                                                                     

 ).٣٦(سورة الزمر، اآلیة ) ١(
) ١٥/٢٢٥(، لسان العرب    )٣٩/٤٠٧(، تاج العروس    )١٠/٢٠٩(تھذیب اللغة لألزھري    :ینظر) ٢(

  .ك ف ي). ٧١٩(ب األصفھاني، ص، المفردات في غریب القرآن للراغ
 ).١/٢٥٣(المعجم الوسیط ، )١١/٢١٥(لسان العرب : ینظر. الحاجة والفقر: الَخلَّة) ٣(
 ).٢٥(سورة األحزاب، اآلیة ) ٤(
 ).٢٨٢(التوقیف على مھمات التعاریف ، ص ) ٥(
 ).١١/٣٥٢(الوجیز للغزالي مع شرحھ العزیز، المعروف بالشرح الكبیر للرافعي) ٦(
 .المرجع السابق/  ینظر)٧(
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بن��اه عل��ى رأی��ھ م��ن أن الح��رف وال��صناعات وم��ا ب��ھ ق��وام المع��اش  " دین��ي:"وقول��ھ 
لیست من فروض الكفایة؛ ألن في بواعث الطباع ما یغني عن اإلیجاب؛ فإن ما یدعو 
إلیھ الطبع لم یأت الشرع بإیجابھ في الغالب فیكون مندوبا أو مباح�ا ؛ اكتف�اء بداعی�ة     

  . )١(الطبع
المرجَّح خالف ما ذھب إلیھ     :  من لم یرتض ذلك، وقال     -زركشيال: كـ –ومن العلماء   

  .؛ فإن الحرف والصناعات من فروض الكفایات)٢(الغزالي
یجد أنھ یصرِّح ب�أن    ) الوسیط: (ولإلنصاف فإن المتأمل لكالم اإلمام الغزالي في كتابھ       

ف البیاع��ات والمناكح��ات والزراع��ة ونحوھ��ا ال تع��دُّ م��ن ف��روض الكفای��ات ف��ي الظ��رو 
واألحوال العادیة، ومع وجود الفطرة  السلیمة والطبع المستقیم، أمَّا في حال�ة م�ا ل�و       

وھذا ما یدل علی�ھ ن�صُّ     . تصوِّر إھمالھا فإنھ والحالة ھذه تكون من فروض الكفایات        
وأما البیاعات والمناكح�ات والحراث�ة والزراع�ة وك�ل حرف�ة ال             : "عبارتھ؛ حیث یقول  

ور إھمالھ��ا لكان��ت م��ن ف��روض الكفای��ات حت��ى الف��صد   ی��ستغني الن��اس عنھ��ا ل��و ت��ص 
والحجام��ة ولك��ن ف��ي بواع��ث الطب��اع مندوح��ة ع��ن اإلیج��اب؛ ألن ق��وام ال��دنیا بھ��ذه       

  .)٣(اھـ "األسباب، وقوام الدین موقوف على قوام أمر الدنیا ونظامھا ال محالة
ق�دجاء  ع�دَّ ھ�ذه األم�ور م�ن ف�روض الكفای�ات، ف            " اإلحی�اء : " یؤید ذلك أنھ في كتاب�ھ     

أما فرض الكفایة فھو علم ال یستغنى عنھ في قوام أمور الدنیا كالطب؛ إذ ھ�و                 : "فیھ
ضروري في حاجة بقاء األب�دان، وكالح�ساب فإن�ھ ض�روري ف�ي المع�امالت، وق�سمة               
الوصایا والمواریث وغیرھم�ا، وھ�ذه ھ�ي العل�وم الت�ي ل�و خ�ال البل�د عم�ن یق�وم بھ�ا                        

 كفى وسقط الفرض عن اآلخرین، ف�ال یتعج�ب م�ن      حرج أھل البلد، وإذا قام بھا واحد      
 م��ن -أی��ضًا–قولن�ا إن الط��ب والح�ساب م��ن ف�روض الكفای��ات ف�إن أص��ول ال�صناعات      

فروض الكفایات كالفالحة والحیاكة والسیاسة، ب�ل الحجام�ة والخیاط�ة، فإن�ھ ل�و خ�ال          
  .)٤("البلد من الحجَّام تسارع الھالك إلیھم وحرجوا بتعریضھم أنفسھم للھالك

: وما ذھب إلیھ الغزالي ھ�و م�ا ذھ�ب إلی�ھ ش�یخھ إم�ام الح�رمین الج�ویني؛ حی�ث ق�ال                       
وأما ما یتعلق بالمعاش ومصالحھا، فقد قیض اهللا تعالى األسباب وألھم الخالئ�ق م�ا    "

یستصلحون بھ معایشھم في الحراثة والبیع والشراء، وما في معانیھا وَجَبل النفوَس 
ج حمل�ُة ال�شریعة عل�ى اس�تحثاث أھ�ل  ال�دنیا عل�ى            على التشّوف إلیھا، حتى ل�م ُیح�وَ       

ل�و ف�رض انكف�اف    : وق�ال المحقق�ون  . عمارتھا، وتھیئة ما فیھا م�ن أس�باب المكاس�ب        
  .)٥("الخلق عنھا، لَحرجوا من حیث إنھم یكونون ساعین في إھالك أنفسھم

                                                           

 ).١/٣٢١(البحر المحیط للزركشي : ینظر) ١(
 ).٣٢١/ ١(، البحر المحیط )٣/٣٣(المنثور في القواعد الفقھیة للزركشي: ینظر) ٢(
 ).٧، ٧/٦(الوسیط في المذھب ) ٣(
 ).١/١٦(إحیاء علوم الدین ) ٤(
 .)٣٩٣، ١٧/٣٩٢(نھایة المطلب ) ٥(
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ل�شرع  یقصد ا : (؛ فإنھ لم َیُقل   "ُسنة الكفایة " یدخل فیھ    -رحمھ اهللا –وتعریف الغزالي   
  .)١()حصولھ لزوًما

  :تعریف ابن السبكي للفرض الكفائي: ثانیًا
فأخ��ذ تعری��ف الغزال��ي وغیَّ��ره بالزی��ادة  ) ھ��ـ٧٧١(ج��اء اب��ن ال��سبكي  المت��وفى س��نة  

مھم یقصد حصولھ م�ن غی�ر نظ�ر بال�ذات       : "والنقص، فقال في تعریف فرض الكفایة     
  .)٢("إلى فاعلھ

  . )٣(لِھمََّة فیكون معتنى بھما حرَّك ا: الُمِھمُّ " : مھم: "قولھ 
ألن ف�رض الكفای�ة    ؛"دین�ي "ویالحظ أن ابن السبكي ح�ذف م�ن تعری�ف الغزال�ي كلم�ة         

: وزاد قول��ھ. وق��د س��بق تحقی��ق ذل��ك . یك��ون ف��ي الح��رف وال��صناعات ولی��ست دینی��ة 
؛ ألن تعریف الغزالي یقت�ضي أن ف�رض الكفای�ة، ال ینظ�ر إل�ى فاعل�ھ ألبت�ة،            "بالذات"

فرض الكفایة ال ینقطع النظر عن فاعلھ بدلیل الثواب والعقاب، فما        ولیس كذلك، فإن    
م�ن فع�ل یتعل��ق ب�ھ الحك�م إال وینظ��ر فی�ھ للفاع��ل، حت�ى یث�اب عل��ى واجب�ھ ومندوب��ھ،         
ویعاقب على ترك الواجب، نعم ل�یس الفاع�ل ف�ي ف�رض الكفای�ة مق�صودا بال�ذات، ب�ل          

  .)٤(بالتبع، إنِّما المقصود بالذات ھو وقوع الفعل
  :زكریا األنصاري للفرض الكفائي: تعریف الشیخ: ثًاثال

فأخذ تعریف ابن ال�سبكي وزاد  ) ھـ٩٢٦(جاء الشیخ زكریا األنصاري، المتوفى سنة      
ُمِھ��مٌّ ، ُیْق��َصد َجْزم��ا  : "علی��ھ قی��دًا فج��اء تعریف��ھ لف��رض الكفای��ة عل��ى النح��و الت��الي    

  . )٥("حصولھ، من غیر نظٍر بالذات لفاعلھ
مطلوب�ًا طلب�ًا جزم�ًا، وھ�و قی�د أت�ى ب�ھ لالحت�راز               : أي" جزمًا: "ولھفزاد في تعریفھ ق   
  . )٦(عن سنة الكفایة

ف�ي التعری�ف؛ ألن الغ�رض ھن�ا        " جزًم�ا : "وأرى أنھ ال داع�ي لھ�ذا القی�د، وھ�و قول�ھ            
تمییز فرض الكفایة عن فرض العین، فال وجود لسنة الكفایة بینھما، وق�د أش�ار إل�ى             

ول�م یقی�د ق�صد     : "، حی�ث ق�ال    "ھ عل�ى جم�ع الجوام�ع      ش�رح : "ذلك الجالل المحلي في   
الح��صول ب��الجزم احت��رازا ع��ن ال��سُّنة؛ ألن الف��رض تمیی��ز ف��رض الكفای��ة ع��ن ف��رض  

  .)٧("العین وذلك حاصل بما ذكر

                                                           

 ).١/٢٨٩( شرح األلفیة الفوائد السنیة في: ینظر) ١(
، وم��ع ش��رحھ ت��شنیف الم��سامع   )٨٠(جم��ع الجوام��ع م��ع ش��رحھ الغی��ث الھ��امع، ص    : ینظ��ر) ٢(

)١/٢٥١.( 
  ).١/١٨٣(تقریرات الشیخ عبدالرحمن الشربیني على شرح المحلى : ینظر ) ٣(
، ٢/٨٧٥(، التحبی�ر ش�رح التحری�ر    )١/٣٢١(، البح�ر المح�یط    )٨٠(الغیث الھ�امع، ص     : ینظر) ٤(

٨٧٦.( 
  ) .٢٦(غایة الوصول شرح لب األصول، ص ) ٥(
  ) .٢٧، ٢٦(غایة الوصول ومعھا حاشیة الشیخ محمد الجوھري، ص : ینظر) ٦(
 ).١/٢٣٧(شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشیة العطار ) ٧(
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والناظر في التعریفات السابقة یجد أنھا وإن اختلفت ألفاظھا إال أنھا تدور ح�ول           : ھذا
ور كلی��ة یتعل��ق بھ��ا م��صالح دینی��ة أو    أن ف��روض الكفای��ات أم��  : معن��ى واح��د، وھ��و  

دنیوی��ة، ال ین��تظم األم��ر إال بح��صولھا، فق��صد ال��شارع تح��صیلھا، ول��م َیْق��ِصد تكلی��َف   
  . )١(الواحد وامتحانھ، بخالف فروض األعیان، فإن كل مكلف ممتَحٌن بتحصیلھا

وقد ُسمِّى الفرض الكفائي بذلك؛ ألن فع�ل ال�بعض ك�اٍف ف�ي تح�صیل المق�صود من�ھ ،                 
  . )٢(خروج عن عھدتھوال

                                                           

  ) .١/١١١(، شرح الكوكب الساطع )١/٢١١(تشنیف المسامع : ینظر ) ١(
  ) .١/١٢٥(نھایة السول : ینظر) ٢(
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  املبحث الثاني

  الفرق بني الفرض الكفائي، وبني الفرض العيني

فرض العین وفرض الكفایة یتفقان في أم�ور ویختلف�ان ف�ي أخ�رى، وبی�ان ذل�ك                  
  : على النحو التالي

  :ما یتفق فیھ فرض العین وفرض الكفایة: أوًال
–بیَّن ذلك اإلم�ام الط�وفي   التعبد والمصلحة، وقد :  أنھ یجمعھما قدر مشترك، ھو    -١

أعني أن كل واح�د منھم�ا عب�ادة یت�ضمن م�صلحة، فالجھ�اد          : " فقال -رحمھ اهللا تعالى  
 أمر ب�ھ، وطاعت�ھ فی�ھ واجب�ة، واالنقی�اد إل�ى امتث�ال               -عز وجل -عبادة، بمعنى أن اهللا     

أم��ره فی��ھ الزم، وم��صلحتھ ظ��اھرة، والم��صلحة ف��ي الح��ج ونح��وه م��ن العب��ادات، ھ��و  
علھا، تعظیما ألمره، ولما یترت�ب علیھ�ا للمكلف�ین م�ن الفوائ�د األخروی�ة،         طاعة اهللا بف  

والتعبد فیھ ظاھر، وإذا كان التعبد والم�صلحة موج�ودین ف�ي ف�رض الكفای�ة والع�ین،                
أن المقصود في فرض الكفایة تحصیل المصلحة التي ت�ضمنھا، وف�ي     : فالفرق بینھما 

 .)١("فرض العین تعبُّد األعیان بفعلھ
م�ن جھ�ة الوج�وب؛    :  فرق بین فرض الكفایة وبین فرض العین ابت�داًءا، أي          أنھ ال -٢

من جھ�ة اإلس�قاط، ف�إن    : وإنما یفترقان في ثاني الحال، أي. لشمول حد الواجب لھما   
فرض الكفایة إذا قام ب�ھ ال�بعض س�قط ع�ن الب�اقین، خالف�ا لف�رض الع�ین، ف�ال ی�سقط                         

: نھ، وقد صرَّح بھذا اب�ن قدام�ة فق�ال   بفعل البعض، بل ال بد أن یقوم بھ كل مكلف بعی  
فالخط��اب ف��ي ابتدائ��ھ یتن��اول الجمی��ع، كف��رض األعی��ان، ث��م یختلف��ان ف��ي أن ف��رض   "

الكفای��ة ی��سقط بفع��ل بع���ض الن��اس ل��ھ، وف��رض األعی���ان ال ی��سقط ع��ن أح��ٍد بفع���ل          
  .)٢("غیره

وھ�ذا  . )٣(وھذا الَفرُق فرٌق حكمي، أي م�ن حی�ث األث�ر، ال م�ن حی�ث الحقیق�ة وال�ذات                   
  . رأي الجمھور، وجنح  إلیھ اآلمدي، والصفي الھندي

ال فرق عند أصحابنا بین واجب العین والواجب على الكفایة م�ن جھ�ة              : "قال اآلمدي 
  . )٤("الوجوب؛ لشمول حد الواجب لھما

ال فرق عند األكثرین ب�ین الواج�ب عل�ى الكفای�ة، وب�ین واج�ب                :"وقال الصفي الھندي  
  .)٥("ى ھذا إطالق الواجب علیھما باالشتراك المعنويالعین في حقیقة الوجوب، فعل

                                                           

 ).٤٠٥، ٢/٤٠٤(شرح مختصر الروضة ) ١(
 ).٩/١٩٦(المغني ) ٢(
 ).١/٣٧٧(، شرح الكوكب المنیر )٣٠(المسودة آلل تیمیة ، ص : ینظر) ٣(
  ).١/١٠٠(اإلحكام لآلمدي ) ٤(
  ).٢/٥٧٣(نھایة الوصول ) ٥(
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أن الكفایة واألعیان كما یتصوران في الواجبات یتصوران في المندوبات، كما ف�ي       -٣
وأم��ا الت��ي عل��ى  . األذان واإلقام��ة، وإلق��اء ال��سالم م��ن جماع��ة،  فھ��ذه عل��ى الكفای��ة    
  .)١(دقاتاألعیان فكالوتر، وصالة العیدین، والطواف في غیر النسك، والص

ما یفارق فیھ فرض الكفایة فرض العین، ویفترقان في عدة أم�ور یمك�ن               :  ثانیا
  :  إجمالھا في اآلتي

ف��إن . أن ف��رض الع��ین م��ا تك��ررت م��صلحتھ بتك��رره، كال��صلوات الخم��س وغیرھ��ا -١
مصلحتھا الخضوع هللا، وتعظیمھ ومناجاتھ والتذلل والمث�ول ب�ین یدی�ھ، وھ�ذه اآلداب       

كإنج��اء . م��ا ال تتك��رر م��صلحتھ بتك��رره: وف��رض الكفای��ة. ل��صالةتك��رر كلم��ا ك��ررت ا
  . )٢(الغریق، وغسل المیت ودفنھ ونحوھا، فھما متباینان تباین النوعین

ك��ل واج��ب أو من��دوب ال تتك��رر م��صلحتھ بتك��رره فھ��و عل��ى     أن : فالقاع��دة ف��ي ذل��ك 
أنَّ م�ا  : كفای�ة القانوُن في معرفة فرض ال"فإن:  ، وعلیھ )٣(الكفایة، وإال فعلى األعیان   

ك��ان المق��صوُد من��ھ تح��صیَل الم��صلحِة من��ھ، أو دف��َع المف��سدة، ول��م یتعلَّ��ِق المق��صود   
بأعی��ان الف��اعلین وامتح��انھم، فھ��و ف��رض كفای��ة، وم��ا ل��م یظھ��ر فی��ھ ذل��ك، واقت��ضى   
الخط���اب فی���ھ العم���وم، فھ���و ف���رض ع���ین، إال لمع���ارٍض خ���ارج یخ���رج اللف���ظ ع���ن     

  .)٤("عمومھ
فیھ یكون إلى فاعلھ، حیث قصد حصولھ من كل مكلَّف، أم�ا  أن فرض العین النظر     -٢

فرض الكفایة فالنظر فیھ یكون إلى الفعل، كدفن المی�ت، وإنق�اذ الغری�ق، ونح�و ذل�ك،          
فإن الشارع لم ینظر إلى عین الشخص الذي یدفن المیت أو ینق�ذ الغری�ق، إذ ال ف�رق            

لذي ھو الدفن واإلنق�اذ ،  عنده في ذلك بین زید وعمرو، وإنما ینظر إلى نفس الفعل ا           
  .)٥(مثال

 أنھ طلب مقدر على كل ع�ین م�ن أعی�ان     -فرض العین –حاصل األول    ":قال الشاطبي 
  ".)٦( إقامة اَألَود العارض في الدِّین وأھلھ-فرض الكفایة–المكلفین، وحاصل الثاني 

 وعلى ذلك فإن العلماء حین یحكمون على أحد الواجبات بأن�ھ عل�ى الكفای�ة، ی�ذكرون                
یتعّل�ق ب�األمور   " أن تحقُّ�ق الم�صلحة ك�اٍف ول�و م�ن ال�بعض، فھ�و          : في تعل�یلھم ل�ذلك    

الكلیة، وغرُض الشارع تحصیلھ في عین�ھ، وف�رض الع�ین یتعل�ق بال�شخص المتع�یَّن               

                                                           

ص�ولیة  ، القواع�د والفوائ�د األ     )٤٤(، نھایة السول، ص   )١٥٨(شرح تنقیح الفصول، ص   : ینظر) ١(
  ).٢٥٣(البن اللحام، ص 

، ش��رح )١/١٢٧(، الف��روق للقراف��ي  )٥١، ١/٥٠(قواع��د األحك��ام ف��ي م��صالح األن��ام    : ینظ��ر) ٢(
 ).٣٧٥، ١/٣٧٤(الكوكب المنیر 

، ش���رح الم���نھج المنتخ���ب إل���ى قواع���د الم���ذھب      )١٥٧(ش���رح تنق���یح الف���صول، ص  : ینظ���ر) ٣(
)٢/٧٢٠.( 

 ).٤٦/ ٢(شرح اإللمام بأحادیث األحكام ) ٤(
  ) .١٦(، مذكرة الشنقیطي،ص ) ١/٢٤٢(، البحر المحیط )١٠١، ١/١٠٠(اإلبھاج : ینظر) ٥(
  .أ و د) ٣/٧٥(لسان لعرب : العوج، ینظر: واألود) ١/٢٥٣(الموافقات ) ٦(
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ثم . لھ، والغرض تكلیفھ بھ، فالمعیَّن معنيٌّ بالفرض، وفرض الكفایة معني بالتحصیل     
  .)١("رض عن الكافةإذا قام بھ من فیھ كفایة، سقط الف

 وھ�و أن ف�رض الكفای�ة م�ا وج�ب         -من حی�ث األث�ر    : أي- یوجد فرق ُحْكمي بینھما      -٣
على الجمیع، وسقط بفعل البعض، وفرض العین م�ا وج�ب عل�ى الجمی�ع، ول�م ی�سقط                   

  .)٢(. إال بفعل كل واحد ممن وجب علیھ
اء ال�صیام،   أن فرض العین یلزم بال�شروع فی�ھ، إال لع�ذر، كم�رض ف�ي أثن�                - ٤        

  .)٣(بخالف فرض الكفایة ففیھ خالف بین أھل العلم في لزومھ بالشروع فیھ
فرض العین یقتصر اإلثم في تركھ على تاركھ فق�ط، كم�ا یقت�صر ث�واب فعل�ھ عل�ى                     -٥

فاعلھ، أما فرض الكفایة فیشمل اإلث�م بترك�ھ جمی�ع الق�ادرین عل�ى أدائ�ھ، كم�ا ی�شمل             

 ىيُّ : ج�ل تحقیق�ھ، ودلی�ل ذل�ك ق�ول اهللا تع�الى          ثواب عملھ القائمین بھ وال�ساعین أل      

َّٰر ٰذ يي
، فإن��ھ ی��دلُّ أّن ث��واَب ف��ْرِض الكفای��ِة حاص��ل لم��ن فع��ل ولم��ن ل��ْم       )٤( 

  .)٥(یفعل
وحصول الثواب لمن فعل ومن لم یفعل نظرة عالیة ت�دل عل�ى م�دى التع�اون واإلخ�اء            

 جعل العلماء بین أفراد المجتمع المسلم، فالمسلمون كالبنیان المرصوص، وھذا الذي  
أنھ ینبغي ِلَمْن یعمُل ِحرف�ًة ینف�ع الم�سلمین ممَّ�ا ھ�و ف�رُض كفای�ة أن یق�صد            : یقولون

إقامَة فرض الكفایة، ونفَع المسلمین؛ كالزراعة وغیِرھ�ا م�ن الِح�َرِف الت�ي ھ�ي ِق�َواُم          
؛ )٦(عیِش المسلمین، فتكون نیتھ فیھ أن یقوم بھ ع�ن نف�سھ وع�ن إخوان�ھ الم�سلمین                  

واهللا ف�ي ع�ون العب�د م�ا دام          «: م فرض الكفایة فیدخل بذلك في قول�ھ           لیسقط عنھ 
وال ینظر إلى األج�رة عل�ى م�ا ھ�و یفعل�ھ ب�ل یفع�ل ذل�ك بنی�ة               )٧(» العبد في عون أخیھ   

  .)٨(. إعانة إخوانھ المسلمین: صالحة، وھي

                                                           

 ).١٧/٣٩٦(نھایة المطلب ) ١(
  ).٢/٤٠٥(شرح مختصر الروضة : ینظر) ٢(
 ).٣/٣٨ (المنثور في القواعد الفقھیة للزركشي: ینظر) ٣(
 ).٩٥(سورة النساء، اآلیة ) ٤(
، رف�ع النق�اب     )٢/١٨٤(نكت وتنبیھات ف�ي تف�سیر الق�رآن المجی�د ألب�ي العب�اس الب�سیلي               : ینظر) ٥(

)٢/٦١٩.(  
أنھ متى قصد بالعمل امتثال أمر الشرع وبتركھ االنتھ�اء بنھ�ي ال�شرع             : والضابط لحصول النیة  ) ٦(

األعم�ال  : ن لم یقصد َذِلَك كان عمًلا بھیمی�ا، ولھ�ذا َق�اَل ال�سلف    كانت حاصلة مثاًبا علیھا وإال فال، وإ 
، التوض�یح ل�شرح الج�امع    )١/٤٩(العدة في شرح العمدة البن البیط�ار  . البھیمیة ما عملت بغیر نیة 

 ).٢/١٩٩(الصحیح البن الملقن 
فضل االجتماع عل�ى    : الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار، باب    : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب    ) ٧      (

م�ا ج�اء   : ، والترمذي في سننھ، أب�واب الب�ر وال�صلة، ب�اب        )٢٦٩٩(تالوة القرآن وعلى الذكر، رقم      
 .حدیث حسن: ، وقال)١٩٣٠(في الستر على المسلم، رقم 

 ).١/٤٩(، العدة في شرح العمدة البن البیطار )١٩٥، ٤/٢(المدخل البن الحاج : ینظر) ٨    (
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أن م��ن ت��رك ف��رض ع��ین أجب��ر علی��ھ، وف��ي ف��رض الكفای��ة خ��الف كم��ا ف��ي ت��ولي    -٦
  .)١( اللقیط وغیرھاالقضاء وكفالة

یكف��ي ف��ي س��قوط الم��أمور عل��ى الكفای��ة ظ��ن الفع��ل، وإن ل��م ُیفع��ل ألبت��ة بخ��الف        -٧
  .)٢(األعیان على الصحیح

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).١/١٨٥(، األشباه والنظائر البن الملقن)٣/٣٨(ي القواعد الفقھیة المنثور ف: ینظر) ١(
 ).٢/٧٢٠(شرح المنھج المنتخب إلى قواعد المذھب لمنجور : ینظر) ٢(
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  :أحكام فرض الكفایة، وفیھ سبعة مطالب: المبحث الثالث

المفاضلة بین االشتغال بالفرض الكفائي وبین : المطلب األول
  .االشتغال بالفرض العیني

  .المخاطب بالفرض الكفائي: المطلب الثاني

  .ما یتحقق بھ الفرض الكفائي: المطلب الثالث

  .مجاالت الفرض الكفائي: المطلب الرابع

  .مراعاة األولویات بین الفروض الكفائیة:  المطلب الخامس

  .انقالب الفرض الكفائي إلى فرض  عیني: المطلب السادس

  .لكفائيالشروع في الفرض ا: المطلب السابع
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  اطب اول

رض ا لن او رض ا لن ا ا  

قبل الح�دیث ع�ن المفاض�لة ب�ین االش�تغال ب�الفرض الكف�ائي وب�ین االش�تغال ب�الفرض             
إنھ عند القراءة في كتب األقدمین الحظت أن منھم م�ن یعبِّ�ر  ع�ن ھ�ذه           : العیني أقول 

: وم�نھم م�ن یعبِّ�ر عنھ�ا بقول�ھ     .  العین أفضل من فرض الكفایة     فرض:المسألة بقولھ   
  . )١(فرض الكفایة أفضل من فرض العین

 وقف�ت عل�ى  أن�ھ ل�م          -رحم�ھ اهللا  –للزركشي  " تشنیف المسامع : "وحین طالعت كتاب  
لم یقل أح�د م�ن العلم�اء المحقق�ین إن ف�رض الكفای�ة               : "یرتض ھذا التعبیر؛ حیث قال    

القی�ام أو   : ب�ل ق�الوا   ) اب�ن ال�سبكي   : یعن�ي (ا عبَّر المصنف    كم-أفضل من فرض العین     
االشتغال بالكفایة أفضل من القیام بفرض العین أو للقی�ام بف�رض الكفای�ة مزی�ة عل�ى                   

:  في )٢(القیام بفرض العین، وبین العبارتین تفاوت فلیتأمل، وقد قال الشیخ عز الدین           
ة، وال الم�ضیَّق أف�ضل م�ن        ال یق�ال ف�رض الع�ین أف�ضل م�ن ف�روض الكفای�              ": أمالیھ"

الموسَّ�ع، لك��ون المع�یَّن معین��ا والم��ضَّیق م�ضیَّقا، ب��ل التف��ضیل عل�ى ح��سب الم��صالح     
المتضمنة في األفعال، فإن جھلت المصالح، أمكن االستدالل بالتضییق والتعیین عل�ى            

  .وھذا كالم لھ وجاھتھ، فالتفضیل یكون على حسب المصلحة. )٣("التفضیل
اختلف األصولیون فیما بینھم ف�ي أیھم�ا أف�ضل ف�ي االش�تغال ب�ھ،        : قولإذا ُعلم ھذا فأ   

  :فرض العین أم فرض الكفایة؟ وجاء اختالفھم على النحو التالي
أبو إسحاق اإلسفراییني، وإمام الح�رمین، ووال�ده إل�ى أن    : ذھب بعض العلماء، منھم  

ساع في صیانة االشتغال بفرض الكفایة أفضل من االشتغال بفرض العین؛ ألن فاعلھ  
األمة كلھا عن المأثم، وال شك في رجحان من حل محل المسلمین أجمعین ف�ي القی�ام       

  .)٤(بمھمات الدین
بینم��ا جمھ��ور الفقھ��اء إل��ى أن االش��تغال بف��رض الع��ین أف��ضل م��ن االش��تغال بف��رض    
الكفایة؛ لشدة اعتناء الشارع بھ بقصد ح�صولھ م�ن ك�ل مكل�ف، وألن�ھ مف�روض حق�ا          

  .  عندھا وأكثر مشقةللنفس فھو أھم
ف��رض : " ، واب��ن عاب��دین م��ن علم��اء الحنفی��ة، حی��ث ق��ال)٥(واخت��اره الج��الل المحل��ي

العین أف�ضل م�ن ف�رض الكفای�ة؛ ألن�ھ مف�روض حق�ا لل�نفس، فھ�و أھ�م عن�دھا وأكث�ر               

                                                           

 ).١/٣٧٧(شرح الكوكب المنیر : ینظر) ١(
 .)ھـ٦٦٠: المتوفى(عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم، الملقب بسلطان العلماء : یعني) ٢(
 ).١/٢٥٣( المسامع شرح جمع الجوامع تشنیف) ٣(
، الفوائ�د  )٨٠(، الغی�ث الھ�امع ، ص  )٣٥٩(الغی�اثي، غی�اث األم�م ف�ي التی�اث الظل�م، ص         : ینظر) ٤(

 ).٤١٠(األشباه والنظائر للسیوطي ، ص، )١/٢٩٩(السنیة 
 ).١/٢٣٧(شرح المحلي على جمع الجوامع ) ٥(
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مشقة، بخالف فرض الكفایة فإنھ مفروض حق�ا للكاف�ة والك�افر م�ن جمل�تھم، واألم�ر            
  .)١("إذا عم خف، وإذا خص ثقل

كالم اإلمام ال�شافعي واألص�حاب م�ا یؤی�د ذل�ك، فق�د         "من  " حاشیتھ"ونقل العطار في    
 واألص��حاب م��ا ی��دل علی��ھ، فق��د  - رحم��ھ اهللا -وق��ع ف��ي ك��الم إمامن��ا ال��شافعي  : ق��الوا
إن قطع الطواف المفروض لصالة الجنازة مكروه وعلَّلوه بأن�ھ ال یح�سن ت�رك                : قالوا

التعلی�ل كال�صریح ف�ي أن ف�رض الع�ین أف�ضل وال       فرض العین لف�رض الكفای�ة، وھ�ذا     
ینافی��ھ تق��دیم إنق��اذ الم��شرف عل��ى الغ��رق عل��ى ال��صیام ف��ي ح��ق ص��ائم ال ی��تمكن م��ن  
إنقاذه إال باإلفط�ار؛ ألن ھ�ذا التق�دیم ل�یس لألف�ضلیة ب�ل لخ�وف الف�وات، وھ�و ال ی�دل                 

 عل�ى   علیھا بدلیل تقدیم النفل على الف�رض ل�ذلك كتق�دیم خ�سوف ِخی�ف فی�ھ االنج�الء                  
  .)٢("مكتوبة لم یضق وقتھا

أن م�ن علی�ھ   " إحی�اء عل�وم ال�دین   :"وفي كالم الغزال�ي م�ا یؤی�د ھ�ذا ، حی�ث ذك�ر ف�ي         
فھو كذاب، وض�رب مثاًل�ا   : فرض عین فاشتغل بفرض كفایة، وزعم أن مقصده الحق   

  .)٣(لھذا بمن ترك الصالة، واشتغل في تحصیل الثیاب ونسجھا قصدًا لستر العورات

لمفاضلة بین االش�تغال ب�الفرض الكف�ائي وب�ین االش�تغال ب�الفرض العین�ي                 أن ا   وأرى

أھمیة أحدھما على اآلخ�ر لی�ست ف�ي ك�ل موض�ع، ب�ل الُحك�م           :"لیس قاعدة مطردة، فـ   
یختلف باختالف األحوال،  ففي َمن ُینقذ غریًقا وھو صائم ال یتمكن من�ھ إال باإلفط�ار                  

وفي َمن َتَعاَرَض مع�ھ    .  وھو مما ال ُیْسَتْدَرك    یفطر؛ ِلئلَّا ُیَفوِّت مصلحة فرض الكفایة،     
بل قد ُتَق�دَّم ال�سُّنة     . ُیَقدِّم المكتوبة؛ ألنَّ صالة الجنازة ُتْسَتْدَرك     : صالة مكتوبة وجنازة  

عل��ى الف��رض حی��ث یخ��شى فواتھ��ا ُدون فوات��ھ، كك��ُسوف م��ع ص��الة مكتوب��ة ُمتَّ��سعة    
  ). ٤"(الوقت ویخشى االنجالء
تق��دِّم الم��صالح العام��ة عل��ى الم��صالح الخاص��ة، وم��ن أج��ل ذل��ك وال��شریعة اإلس��المیة 

حرم��ت الرب��ا، واإلحتك��ار، وأج��ازت انت��زاع الملكی��ة الفردی��ة ع��ن العق��ار إذا ك��ان ذل��ك  
  .إلخ... لمصلحة عامة كتوسعة مسجد أو طریق

فلك�ل فع�ل م�ن أفع�ال        . فالحكم یختلف بین الفرد واألم�ة تبع�ًا لتعّل�ق الحك�م ب�أيٍّ منھم�ا               
  .كلیة: جزئیة، واألخرى: جھتان یتعلق بھما نظر الشارع، إحداھماالمكلف 

 ع�مَّ الح�راُم األرَض بحی�ث ال یوج�د فیھ�ا ح�الل،           وألجل ھذا یقرِّر العلماء أن�ھ ل�و       
وال یقف تحلیل ذلك على ال�ضرورات؛  . جاز أن یستعمل من ذلك ما تدعو إلیھ الحاجة 

الء أھ�ل الكف�ر والعن�اد عل�ى ب�الد      ألنھ ل�و ُوِق�ف علیھ�ا ألّدى إل�ى ض�عف العب�اد واس�تی              
  .اإلسالم، والْنَقَطَع الناس عن الحرف والصنائع التي تقوم بمصالح األنام

فلو ". أن المصلحة العامة كالضرورة الخاصة: "والقاعدة التي ُیبتنى علیھا ذلك
                                                           

 ).١/٤٢(ختارحاشیة ابن عابدین ، رد المحتار على الدر الم) ١(
 ).١/٢٣٨(حاشیة العطار على شرح المحلي ) ٢(
 ).١/٤٣(إحیاء علوم الدین : ینظر) ٣(
 ).١/٢٩٩(الفوائد السنیة في شرح األلفیة للبرماوي ) ٤(
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دعت ضرورُة واحٍد إلى غصب أموال الن�اس لج�از ل�ھ ذل�ك، ب�ل یج�ب علی�ھ إذا خ�اف                
أو ح�ر أو ب�رد، وإذا وج�ب ھ�ذا إلحی�اء نف�س واح�دة فم�ا الظ�ن بإحی�اء                  الھالك لج�وع    

   )١(!نفوس؟
. )٢("أن یتأمل الم�واطن، وُین�زل ك�الم العلم�اء عل�ى م�ا یلی�ق ب�ھ        "وواجب على الفقیھ  

  .)٣(والتنزیل على مثل ھذا واجب؛ لئال یتناقض الكالم في التفضیل
 أن النبي : لیق بھا، دلیل ذلكفالفقیھ یحمل على كل نْفٍس من أحكام النصوص ما ی

ُسئل في أوقات مختلفة، عن أفضل األعمال، وخیر األعمال، وع�رَّف ب�ذلك ف�ي بع�ض          
األوقات من غیر سؤال، فأجاب بأجوبة مختلفة كل واح�د منھ�ا ل�و حم�ل عل�ى إطالق�ھ             

  : )٤(أو عمومھ القتضى مع غیره التضاد في التفضیل، واألمثلة على ذلك كثیرة
أي األعم�ال أف�ضل؟   : أن�ھ علی�ھ ال�صالة وال�سالم س�ئل       " ال�صحیح "ء ف�ي    ما ج�ا  : منھا
: ث�م م�اذا؟ ق�ال     : ق�ال ". الجھاد ف�ي س�بیل اهللا     : "ثم ماذا؟ قال  : قال". إیمان باهللا : "قال
  .)٥("حج مبرور"

ثم أي؟ : قال". الصالة لوقتھا: "أي األعمال أفضل؟ قال: وسئل علیھ الصالة والسالم
  .)٦("الجھاد في سبیل اهللا: "ثم أي؟ قال: قال". بر الوالدین: "قال

: ق�ال . ُمرني ب�أمر آخ�ذه عن�ك   :  فقلتوفي النسائي عن أبي أمامة، قال أتیت النبي  
  .)٧("علیك بالصوم، فإنھ ال مثل لھ"

ال�ذاكرون  : "سئل أي األعمال أفضل درجة عن�د اهللا ی�وم القیام�ة؟ ق�ال          : وفي الترمذي 
  .)٨("اهللا كثیرا والذاكرات

جمیعھ�ا ی�دل عل�ى أن التف�ضیل       : "...شاطبي بع�د ذك�ره لھ�ذه األحادی�ث وغیرھ�ا          قال ال 
لیس بمطلق، ویشعر إشعارا ظ�اھرا ب�أن الق�صد إنم�ا ھ�و بالن�سبة إل�ى الوق�ت أو إل�ى             

  .)٩(" حال السائل

                                                           

األحكام التكلیفی�ة ب�ین الكلی�ة    "، وبحث )٢/١٨٨(قواعد األحكام في مصالح األنام وجدت   : ینظر) ١       (
ال��سید راض��ي قن��صوة، بمجل��ة دار اإلفت��اء الم��صریة، الع��دد / د" یة تطبیق��ةوالجزئی�ة، دراس��ة أص��ول 

 .م٢٠١٦السادس والعشرون، یولیو 
 ).١/٢٩٩( الفوائد السنیة في شرح األلفیة ) ٢(
 ).١/٦٦(قواعد األحكام في مصالح األنام : ینظر) ٣(
 ).٥/٢٦(الموافقات : ینظر) ٤(
، ومسلم في  )٢٦(ن اإلیمان ھو العمل ، رقم       : ن قال م: أخرجھ البخاري في كتاب اإلیمان، باب     ) ٥(

 ).٨٣(بیان كون اإلیمان باهللا تعالى أفضل األعمال، رقم : كتاب اإلیمان، باب
 ). ٧٥٣٤( الصالة، رقم وسمى النبي : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التوحید، باب) ٦(
ر االخ�تالف عل�ى محم�د ب�ن أب�ي      ذك� : ال�صیام، ب�اب   : أخرجھ النسائي في السنن الصغرى، كت�اب      ) ٧(

 ).٢٢٢٠(یعقوب في حدیث، رقم 
 ).٣٣٧٦(الدعاء، باب منھ ، رقم : أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب) ٨(
 ).٥/٣١(الموافقات ) ٩(
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كم�ا  –وما ُذكر من خالف في تف�ضیل ف�رض الكفای�ة عل�ى ف�رض الع�ین محم�ول           : ھذا
 تعارض�ا ف�ي ح�ق ش�خص واح�د، وال یك�ون ذل�ك إال          على ما إذا  :" -قال ابن الزملكاني  

عند تعینھما وحینئذ ھما فرضا عین، وما ُیسقط الحرج عنھ وعن غی�ره أول�ى، وأم�ا               
إذا لم یتعارضا، وكان فرض العین متعلقا بشخص، وفرض الكفایة ل�ھ م�ن یق�وم ب�ھ،                  

  .)١("ففرض العین أولى
  .ة في الثوابولعلَّ ثمرة الخالف في ھذه المسألة تكمن في المفاضل

ب اطا  

رض ا طبا  

واختلف�وا فیم�ا بی�نھم      . )٢(اتفق األصولیون على أن فرض الكفایة یسقط بفع�ل ال�بعض          
  :)٣(في المخاطب بفرض الكفایة، وذلك على النحو التالي

 المخاطب بفرض الكفایة كلُّ المكلف�ین، وی�سقط بفع�ل ال�بعض، وإن ل�م      :المذھب األول 
  .)٤( أحد أثم الجمیع؟ وھذا مذھب جمھور العلماءیقم بھ

ومعن�ى وص�فھ بأن�ھ ف�رض        : " وممن ذھ�ب إلی�ھ القاض�ي أب�وبكر الباقالني،حی�ث ق�ال            
على الكفایة أنھ الزم لكل واحد من األمة في عینھ بشریطة إن لم یقم ب�ھ غی�ره، ف�إن            

  .)٥("فعلھ الغیر سقط عن سائر الباقین
فما حقیقة فرض الكفایة؟ أھ�و ف�رض        : فإن قیل  ":وھو ما صححھ الغزالي؛ حیث قال     

على الجمیع ثم یسقط الفرض بفعل البعض أو ھو فرض على واحد ال بعینھ أي واحد 
ك��ان كالواج��ب المخی��ر ف��ي خ��صال الكف��ارة؟ أو ھ��و واج��ب عل��ى م��ن ح��ضر، وتع��ین،   

ال�صحیح  : حضر الجنازة أو المنكر، أما من لم یتعین فھو ن�دب ف�ي حق�ھ؟ قلن�ا        : أعني
  .)٦(" ھذه األقسام األول، وھو عموم الفرضیةمن

                                                           

 ).١/٣٣٣(البحر المحیط " نقل ذلك عنھ الزركشي في ) ١(
 ).١/٣٢٢(البحر المحیط : ینظر) ٢(
تع��یُّن التكلی��ف بال��شروع ف��ي الف��رض  : علی��ھ م��سائل، منھ��اھ��ذا الخ��الف ل��ھ ثم��رة عملی��ة تبن��ى  ) ٣(

الحك�م ال�شرعي، د ح�سین حام�د     : ینظ�ر .الكفائي، وأن القی�ام ب�الفرض الكف�ائي دائ�ر م�ع الظ�ن        
 ).٤٥(حسان، ص 

، أص���ول الفق���ھ الب���ن مفل���ح  )٨١(، الغی���ث الھ���امع، ص )٣/١٤٥٧(نف���ائس األص���ول : ینظ���ر) ٤       (
   ).٢٨(، غایة الوصول، ص )١/١٩٨(

أن فرض الكفایة یتوجھ الطلب فیھ إلى ك�ل      : الكل اإلفرادي، أي  : والمراد بالكل عند الجمھور   :          ھذا
أن : الك��ل المجم��وعي، أي: الم��ر د: ف��رد م��ن أف��راد المكلف��ین، غی��ر أن��ھ ی��سقط بفع��ل ال��بعض، وقی��ل 

تی��سیر :ظ��رین. الخط��اب یتوج��ھ إل��ى مجم��وع المكلف��ین عل��ى جھ��ة الت��ضامن والتع��اون  فیم��ا بی��نھم     
  ).٢/١٣٥(، التقریر والتحبیر)٢/٢١٣(التحریر 

 ).٢/٣١٢(التقریب واإلرشاد ) ٥(
 ).٢١٧(المستصفى، ص : ینظر) ٦(
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وال���صحیح أن : "ل���ھ" اإلبھ���اج"تق���ي ال���دین ال���سبكي،  فف���ي -أی���ضا– كم���ا ص���ححھ 
المخاطب بھ الجمیع لتعذر خطاب المجھول بخالف خط�اب المع�ین بال�شيء المجھ�ول            

  . )٢(وھو مختار ابن الحاجب. )١("فإنھ یمكن كالكفارة
ض الكفائي یخاطب بھ الجمیع على سبیل الب�دل حت�ى       وھذا معنى قول العلماء إن الفر     

  .)٣(إنھ إذا قام بھ البعض سقط عن الباقین
الع��ام ال��ذي ی��راد من��ھ العم��وم، ویدخل��ھ الخ��صوص،   : "كم��ا یطل��ق علی��ھ األص��ولیون 

 ف��العموم م��راد، والخ��صوص مق��صود ف��ي الوق��ت نف��سھ، وال     )٤(،"وكالھم��ا مق��صود 
صوص جھة ینصرف إلیھا، وذلك ال یتنافى      تناقض في ھذا؛ ألن لكل من العموم والخ       

  .مع إرادة الشارع لھما ، وقصده إلیھما في وقت معًا

  حم جم يل ىل مل خلُّ :  قول اهللا تعالى   :ومن أمثلة ذلك  

: فالصیغة في اآلیة عامة، والخطاب موجَّھ إلى األمة كافة، وعلیھ. )٥( َّىم مم خم

ا ك��ان الجھ��اد ال   ف��رض عل��ى األم��ة كلھ��ا ، لك��ن لمَّ��    -وھ��و وج��وب الجھ��اد  –ف��الحكم 
یستطیعھ كل فرد في األمة فقد تفرَّغ�ت ل�ھ طائف�ة منھ�ا ذات اس�تعداد وكف�اءة قتالی�ة،                    

ف��إذا نھ��ضت ھ��ذه الطائف��ة بواجبھ��ا ال��ذي  . فاتجھ��ت الفرض��یة إل��یھم عل��ى الخ��صوص 
تعیَّنت ل�ھ س�قط اإلث�م ع�ن س�ائر األم�ة؛ ذل�ك أن غ�رض ال�شارع تحقی�ق ھ�ذا الف�رض                        

  .)٦(وإیجاده في المجتمع
  : ومن أقوى أدلة الجمھور

أن الكل یأثم عند الترك، ولو كان فرض الكفایة یتعلق بالبعض لم�ا أث�م الك�ل، لك�ن                 -١
  . )٧(الكل یأثم باإلجماع

ك�لُّ م�ا ك�ان الف�ْرُض فی�ھ َمْق�صودًا ب�ھ ق�ْصَد الِكفای�ة فیم�ا                    : "یقول اإلم�ام ال�شافعي      
ولو . َرَج َمْن َتَخلََّف عنھ ِمَن الَمْأَثمِ   َینوُب، فإذا قام بھ من المسلمین َمْن فیھ الكفایة خَ         

َضیَُّعوُه َمًعا ِخْفُت أْن ال َیخرج واِحٌد منھم ُمِطیٌق فیھ ِمن المأثم، َب�ْل ال أُش�كُّ، إن ش�اء        

َّ يل ىل مل يك ىكُّ : اهللا، ِلقْولھ
 )(١))٨ .  

                                                           

  ).١/١٠٠(اإلبھاج ) ١(
  ).١/٣٦٤(مختصر المنتھى مع الردود والنقود: ینظر) ٢(
 ).١/٣٠٦(، التحصیل من المحصول )١٣٧(میزان األصول للسمرقندي،ص : ینظر) ٣(
 ).٣٧(، أصول الفقھ ألبي زھرة، ص)٥٣(الرسالة، ص:  ینظرذا إطالق اإلمام الشافعي ھ) ٤(
  ).٤١(سورة التوبة، اآلیة ) ٥(
) ٤١٣، ٤١٢(محم��د فتح��ي ال��دریني ،ص  / المن��اھج األص��ولیة ف��ي االجتھ��اد ب��الرأي د  : ینظ��ر) ٦         (

 .وما بعدھا) ٣٦٠(، ص الرسالة : واستقى ذلك من كالم اإلمام الشافعي في رسالتھ ، ینظر
، )٣٦٥، ٣٦٤/ا(، مخت��صر اب��ن الحاج��ب م��ع النق��ود وال��ردود   )٢١٧(المست��صفى، ص: ینظ��ر) ٧(

  ).٢/٦٠٧(رفع النقاب ، )٤٤(نھایة السول، ص
 ).٣٩(سورة التوبة، اآلیة ) ٨(
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وإنم��ا س��قط الف��رض بفع��ل ال��بعض؛ ألن المق��صود ب��ھ تح��صیل تل��ك الم��صالح، كإنق��اذ   
  .)٢( وتجھیز المیت ونحوه، فال تتكرر المصلحة بتكررهالغریق،

 أن���ھ ال یمك���ن أن یخاط���ب ب���الفرض الكف���ائي واح���د غی���ر مع���ین لتع���ذُّر خط���اب        -٢
  .)٣(المجھول

 أنھ یجب على بعض غی�ر مع�ین، وھ�و م�ا ذھ�ب إلی�ھ اإلم�ام ال�رازي،         :المذھب الثاني 
م�ع الجوام�ع م�ع ش�رح        ج"، واختاره ابن السبكي، مخالفًا لوالده، فف�ي         )٤(والبیضاوي

  .)٥("الرازي) على البعض وفاًقا لإلمام(فرض الكفایة : أي) وھو": "(المحلي
أنھ ی�سقط بفع�ل ال�بعض، فل�و ك�ان واجًب�ا عل�ى الجمی�ع لم�ا س�قط ع�ن                       : وحجة ھؤالء 

  .)٦(البعض؛ إذ ال یسقط عن المكلف ما وجب علیھ بفعل غیره
ان واجًب��ا عل��ى الجمی��ع ؛ألن   أن��ھ إنم��ا س��قط  بفع��ل ال��بعض وإن ك��  :وأجی��ب ع��ن ھ��ذا 

المق��صود م��ن الف��رض الكف��ائي وق��وع الفع��ل، ال اب��تالء ك��لِّ مكل��ف وق��د  وق��ع الفع��ل،    
فالمق�صود  . )٧(فأشبھ سقوط ما على زید من الدَّین بفعل عم�رو؛ لح�صول الغ�رض ب�ھ     

  .)٨(قد حصل، فطلبھ َبعد ذلك طلب لتحصیل الحاصل
 في ف�رض الكفای�ة  بغی�ر مع�ّین ألدى ذل�ك         بأنھ لو علَّق الشرُع الخطابَ    : وأجیب أیضا 

إن�ي ل�م    : إلى تعذر االمتثال فیضیع الواجب حینئذ؛ إذ لكل واحد من المكلفین أن یق�ول             
أتعیَّن لذلك، فیضیع الواجب، فإذا وجب ابتداًء على الجمیع، فإن كل واحد ی�سعى إل�ى            

  .)٩(فعلھ لیْخُلَص من العقاب
باُب القیاِم بفروض الكفایة على التَّبادِر إلیھ�ا،        ینبغي أن یكون أر   : "قال إمام الحرمین  

  .)١٠("ال على التواكل فیھا؛ فإن ذلك یجرُّ التعطیل ال محالة
إن الموسرین بأجمعھم لو تواكلوا وتخاذلوا وأحال البعض عل�ى ال�بعض، حت�ى              "ولو  

إذ لیس بعضھم باالنتساب إلى التضییع أولى ؛ ھلك المضطر، حرجوا من عند آخرھم 
  .)١("ض، وقد عمَّھم العلم، والتمكن من الكفایةمن بع

                                                                                                                                                     

  ).٣٦٤(الرسالة، ص) ١(
 ).١/٢٥٤(تشنیف المسامع : ینظر) ٢(
 ).١/١٩٣(ود على مراقي السعود ، نشر البن)١/١٠٠(اإلبھاج : ینظر) ٣(
 ).٤٤(، المنھاج  للبیضاوي مع نھایة السول، ص)٢/٢٨٦(المحصول للرازي ) ٤(
یج�ب عل�ى   : وأصحاب ھذا المذھب القائل بأنھ یجب على البعض اختلفوا فیما بینھم  فقال بعضٌ      ) ٥       (

 الشيء، كصالة الجن�ازة  ّإنھ واجب على البعض الذي یشھد ذلك: وقال بعضھم. بعٍض أيَّ بعض كان  
تحف��ة الم��سؤول  : ینظ��ر. ھ��و واج��ب عل��ى بع��ض مع��ین عن��د اهللا منك��ر عن��دنا   : وق��ال بع��ضھم . مثًل��ا

 ). ٧٥(، التمھید لإلسنوي، ص )٣١، ٢/٣٠(للرھوني في شرح مختصر منتھى السول 
 ).٢/٦٠٧(رفع النقاب : ینظر) ٦(
 ).٢/٢١٣(، تیسیر التحریر )٢٨(غایة الوصول، ص: ینظر) ٧(
 ).١/٢٩٢(الفوائد السنیة : ینظر) ٨(
  ).٢/٦٠٩(رفع النقاب : ینظر) ٩(
 ).١٧/٣٩٦(نھایة المطلب ) ١٠(
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راوا                     ما ذھب إلیھ الجمھور من أن الخطاب ف�ي الف�رض الكف�ائي یتوج�ھ إل�ى ك�ل 

فرد من أفراد المكلفین، فالقادر علیھ یقوم بھ بنفسھ، وغی�ر الق�ادر یح�ثُّ غی�ره عل�ى       
لكفائی�ة؛ ألن ھ�ذه   القیام بھ، وبھذا یتحق�ق التع�اون ب�ین الجماع�ة ف�ي أداء الواجب�ات ا       

باعتبارھ�ا كل�ا یتع��اون   -الواجب�ات تعل�ق أكث�ر أحوالھ��ا بم�صلحة الجماع�ة، والجماع��ُة      
  . )٢( ُمَخاَطبٌة بھذا الواجب، ولكن ال یقوم بھ إال البعض-آحاده
 صناعة أو عمل ال تستغني عنھ الجماعة، ویقوم علیھا نظامھا الحكومي  فكل:وعلیھ

  .)٣(ب بھ الكافة ویطلب على الخصوص من الخاصَّةواالجتماعي واالقتصادي یخاط
أن وفَّر دواع�ي ك�ل ق�وم عل�ى القی�ام بن�وع م�ن            "– سبحانھ وتعالى    -ومن حكمة اهللا    

الم��صالح ف��زیَّن لك��ل أم��ة عملھ��م وحبَّب��ھ إل��یھم لی��صیروا ب��ذلك إل��ى م��ا ق��ضى لھ��م           
  .)٤("وعلیھم

 يل ىل مل خلُّ : ولإلمام الجصاص كالم طیب عند تفسیره لقولھ تعالى

َّىم مم خم  حم جم
ق���د أوج���ب ف���رض الجھ���اد بالم���ال   : "، إذ یق���ول)٥( 

والنفس جمیعًا، فمن كان لھ مال وھو م�ریض، أو ُمْقَع�د، أو ض�عیف ال ی�صلح للقت�ال            
فعلیھ الجھاد بمال�ھ، ب�أن یعطی�ھ غی�ره فیغ�زو ب�ھ، كم�ا أن م�ن ل�ھ ق�وة وجل�د وأمكن�ھ                     

م�ال وی�سار بع�د أن یج�د م�ا      الجھاد بنفسھ ك�ان علی�ھ الجھ�اد بنف�سھ، وإن ل�م یك�ن ذا           
یبلغھ، ومن قوى على القتال ولھ مال فعلیھ الجھاد بالنفس والمال، ومن ك�ان ع�اجزًا      

 يك ىك مك لك اك ُّ  :بنف���سھ ُمع���دمًا فعلی���ھ الجھ���اد بالن���صح هللا ولرس���ولھ بقول���ھ 

 ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل

َّجئ يي ىي
 )٧) (٦(.  

 الف��رض -القی��ام ب��ذلك الف��رض : "-هللارحم��ھ ا-ویع��زِّز م��ا س��بق ق��ول اإلم��ام ال��شاطبي 
 - بوجھ ع�ام  -مطلوبون بسدھا على الجملة -األمة- قیام بمصلحة عامة؛ فھم    -الكفائي

مباشرة، وذلك من كان أھ�ال لھ�ا، والب�اقون    -المصلحة العامة -فبعضھم ھو قادر علیھا   
ة؛  قادرون عل�ى إقام�ة الق�ادرین، فم�ن ك�ان ق�ادرا عل�ى الوالی�               -وإن لم یقدروا علیھا   -

فھو مطلوب بإقامتھا، ومن ال یقدر علیھا؛ مطلوب بأمر آخر، وھو إقامة ذل�ك الق�ادر       

                                                                                                                                                     

 ).٥٠٤، ٥٠٣(الغیاثي، ص ) ١(
  ).٣٦(أصول الفقھ ألبي زھرة، ص : ینظر) ٢(
 .دار الفكر: ، ط)١٧٣(محمد أبو زھرة، ص / كتاب الشافعي للشیخ) ٣(
 ).٢/٧٠(قواعد األحكام في مصالح األنام ) ٤(
  ) .٤١(اآلیة : سورة التوبة ) ٥(
  ) .٩١(اآلیة : سورة التوبة ) ٦(
  ).٣/١٧١،١٧٢(أحكام القرآن للجصاص ) ٧(
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وإجباره عل�ى القی�ام بھ�ا؛ فالق�ادر إذا مطل�وب بإقام�ة الف�رض، وغی�ر الق�ادر مطل�وب                 
بتقدیم ذلك القادر؛ إذ ال یتوصل إلى قیام القادر إال باإلقامة من باب ما ال یتم الواج�ب            

  . )١("إال بھ
  .تتكامل مسؤولیة الجمیع من حیث آحاد ھذه الواجبات ومجموعھاوبذلك 

  : تكلیفان-على التحقیق-فالفرض الكفائي  
أن : تكلیف عام، یلقي بالمسؤولیة على األمة كاف�ة، وم�ن أوض�ح األدل�ة عل�ى ذل�ك               -أ

ھذا الفرض إذا ل�م یتحق�ق وعلم�ت األم�ة ب�ذلك، وقع�ت كلھ�ا ف�ي اإلث�م ، وال إث�م دون                      
 .ي أول األمرطلب وتكلیف ف

 إل�ى أھ�ل االخت�صاص     -عل�ى أت�م وج�ھ     -تكلیف خاص، یتوجھ طلب القی�ام ب�ھ          -     ب
 .ممن توافرت فیھم الكفاءة العلمیة، أو المھنیة 

وبذلك یتحقق التكلیف العام، والتكلیف الخاص، وكالھما مقصود من عموم الخط�اب،            
لوسائل، واتخاذ األس�باب،  وال تناقض، الختالف جھة التكلیف، فاألمة مطالبة بإعداد ا   

وحمل المختصِّین على القیام باألداء، وذوي الكفاءات من األمة، ك�لُّ ح�سب مؤھالت�ھ             
وبالتالي یشارك الجمیع في تحقیق . واختصاصھ مطلوب منھم القیام بالعمل المطلوب    

  .)٢(المصلحة العامة
ب��ین الفئ��ات  وال ش��ك أن ھ��ذه العالق��ة الت��ي أوج��دھا الت��شریع اإلس��المي ب��ین األم��ة و    

 من علمائھا، وذوي الكفاءات فیھا، كل حسب مؤھالتھ تحقیًق�ا للم�صلحة          المتخصصة
  :العامة في كل عصر، تدل داللًة واضحًة على اآلتي

  .تحقیق التكافل االجتماعي  في شتى شئون الحیاة -١
واقعی��ة الت��شریع اإلس��المي، إذ ال یكتف��ي بتقری��ر تكلی��ف ع��ام ال یت��أتَّى تنفی��ذه م��ن   -٢

الكافة، بل ربما یتعذر، لذا الحظ المشرِّع االختصاص، وق�صد إل�ى تكلی�ف ذوی�ھ عل�ى                 
الخصوص، إلى جانب مسؤولیة األم�ة ع�ن تھیئ�ة األس�باب، وإع�داد ذوي التخ�صص                 

  .وحملھم على األداء
  .العامة والخاصة في كل فرض كفائي: وبذلك التقت المسؤولیتان

الم بالحی��اة ت��شریعا وت��دبیرا ف��ي ش��تى  تتجل��ى أھمی��ة ھ��ذا الت��شریع ف��ي ص��لة اإلس��-٣
  .شؤونھا الدینیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة، والسیاسیة، والعسكریة ، والعلمیة

  . )٣(ارتباط أصول الفقھ بفلسفة التشریع مثالیة وواقعیًة معا-٤
الفرض الكفائي یعدُّ مظھرًا من مظاھر التضامن االجتم�اعي ف�ي          ومما سبق یتبین أن     

ن جمی��ع األم��ة ع��ن تح��صیل الم��صالح العام��ة للمجتم��ع ال نظی��ر ل��ھ ف��ي  الم��سئولیة ب��ی
القانون الوضعي؛ حیث إن الشخص ال یكون مسئوًال لو امتنع عن عمل فی�ھ م�صلحة      

                                                           

 ).٢٨٤، ١/٢٨٣(الموافقات ) ١(
، المن��اھج األص��ولیة ف��ي االجتھ��اد ب��الرأي، ص     )٣٧(أص��ول الفق��ھ ألب��ي زھ��رة، ص    : ینظ��ر) ٢(

)٤١٧-٤١٥.( 
 ).٤١٧(جتھاد بالرأي، ص المناھج األصولیة في اال: ینظر) ٣(
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لغیره فردًا أو جماعة حمایة لحریة ھذا الممتنع طالما ل�م ی�نص الق�انون عل�ى واج�ب                    
غری�ق أو إغاث�ة ملھ�وف       محدد یتعین علیھ فعلھ، فلو امتنع ش�خص ق�ادر عل�ى إنق�اذ               

م��ن نجدت��ھ ل��م ی��سأل ع��ن ذل��ك حی��ث إن الواج��ب ف��ي ھ��ذه الحال��ة م��ن قبی��ل الواجب��ات  
  .)١(الخلقیة التي ال یعني بھا القانون

  دة

ھ�ل ی�سقط ف�رض الكفای�ة بالقی�ام ب�ھ قب�ل المؤس�سات                : ھنا سؤال یطرح نف�سھ، وھ�و      
  ؟)یةالشخصیة المعنو:(الحكومیة، أو المجتمعیة، وھو ما یسمى بـ

إذا ك��ان ق�صد ال��شارع ح��صول ف��رض الكفای��ة ف��ي  :  ولإلجاب�ة ع��ن ھ��ذا ال��سؤال أق��ول 
المجتم��ع دون نظ��ر إل��ى فاع��ل مع��یَّن بال��ذات، فإن��ھ ال م��انع م��ن القی��ام ب��ھ م��ن قب��ل        
المؤس��سات الحكومی��ة والمجتمعی��ة؛ حی��ث إن المق��صود أص��الة م��ن ھ��ذا الواج��ب ھ��و  

 وق��د ح��صلت الم��صلحة بقی��ام ھ��ذه    إیج��اد الفع��ل ال��ذي تتعل��ق ب��ھ الم��صلحة العام��ة،     
المؤسسات ب�ھ، ب�ل إن ھ�ذه المؤس�سات أج�در بالقی�ام ب�الفرض الكفای�ة م�ن ال�شخص             

  .)٢(الطبیعي؛ نظرًا إلى قوة إمكانیاتھا وقدراتھا
فینبغى تفعی�ل دور تل�ك المؤس�سات ورف�ع إمكاناتھ�ا لتح�صیل م�صالح األم�ة بواس�طة           

ذل�ك ب�أن تتبن�ى ك�ل مؤس�سة منھ�ا تحقی�ق         أداء الواجبات الكفائی�ة المؤھل�ة ألدائھ�ا، و        
الكفایة في مجال من المج�االت بتق�دیم خدم�ة أو س�لعة ض�روریة أو حاجی�ة ف�ي حی�اة            
األمة، أو تتبنى مشروًعا محدَد األجِل للق�ضاء عل�ى م�شكلة م�ن الم�شاكل الت�ى تم�س                    
 جانًبا حیوًیا في المجتمع، وأن یكون الباعث على ذلك طاعة الشرع وامتثال واجبات�ھ             

   .بالجھاد في كل میادین الحیاة نصرة للدین
وعل��ى وس��ائل اإلع��الم المختلف��ة أن توج��ھ ج��زءًا م��ن جھ��دھا ووقتھ��ا إل��ى التوعی��ة       

وأن تق�وم مؤس�سات الدول�ة المعنی�ة بتك�ریم م�ن       . بالمشاركة ف�ى ذل�ك بالجھ�د والم�ال     
  .)٣(یحققون إنجازًا في أحد تلك المجاالت

                                                           

نظری��ة القاع��دة القانونی��ة  -دراس��ة مقارن��ة ب��ین ال��شریعة اإلس��المیة والق��انون الوض��عي   :  ینظ��ر)١       (
 ).١٢٥ ،١٢٤( عبد المنعم فرج الصده ص/والقاعدة الشرعیة د

، ٧٥٣(مجدي حسن أبو الفضل ش�قویر ،ص    / فرض الكفایة وأحكامھ عند األصولیین، د     : ینظر) ٢(
حث منشور في مجلة روح القوانین ، كلیة الحقوق بطنط�ا، الع�دد الراب�ع واألربع�ون، ین�ایر        ب) ٧٥٤

  .م٢٠١٨
الواجب الكفائي وأثره في تحصیل ، مقاصد ال�شریعة، دراس�ة أص�ولیة مقاص�دیة فقھی�ة                 : ینظر) ٣(

جم��ال عبدال��ستار عب��داهللا / مزی��دة برؤی��ة معاص��رة لتفعی��ل دوره ف��ي تح��صیل م��صالح األم��ة ،دكت��ور 
 .سن، بحث منشور في مجلة روح القوانین، التي تصدرھا كلیة الحقوق بطنطاح
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  اطب اث

   اآت ق ارض

ال شك أن الفرووض الكفائیة ھي عبارة ع�ن تك�الیف ش�رعیة اجتماعی�ة، الم�سؤولیة        
عنھ��ا ت��ضامنیة، حی��ث ال یخ��رج ف��رد م��ن الم��سؤولیة عنھ��ا، وال یخ��رج ع��ن عھ��دة       

وال تخ�رج األم�ة    . التكلیف ما لم تتحق�ق بمجموعھ�ا اإلنج�از  لھ�ا والكفای�ة بمجتمعھ�ا               
ولیة إال إذا قامت بالفرض الكفائي على الوجھ عن عھدة التكلیف، وال تبرأ من المسؤ  

األكمل وتحققت الكفایة المطلوبة في كل مجال م�ن مج�االت الحی�اة، وھ�ذا معن�ى ق�ول           
إن الفرض الكفائي إذا قام بھ بعض أفراد األم�ة س�قط الح�رج ع�ن الب�اقین،       : "العلماء

  .)١("وإال أثموا كلھم
لم�صلحة المرج�وة م�ن الف�رض        وھناك آلی�ات معین�ة ینبغ�ي مراعاتھ�ا  لتحقی�ق ا            

  : الكفائي، من ھذه اآللیات
 وجود العدد الكافي لتحقیق المصلحة المقصودة من فرض الكفایة، وس�د حاج�ة              :أوال

األمة في الناحیة التي یقومون فیھا، فإذا لم یكف العدد ونقص عن تحقی�ق الم�صلحة            
 من ھو أھل على المقصودة من فرض الكفایة َحَرج الكل، وكان على ولي األمر حملُ        

اس���تكمال الع���دد الك���افي ل���سد العج���ز، وواج���ب عل���ى المجتم���ع م���ساعدتھ؛ حی���ث إن    
  . المسؤولیة تضامنیة

إن ال��صناعات والتج��ارات ل��و ُترك��ت بطل��ت     :"وف��ي ھ��ذا یق��ول اإلم��ام الغزال��ي    
المعایش وھلك أكثر الخلق، فانتظاُم أمِر الكل بتعاون الكل وتكفُّل كل فریق بعمل، ولو 

  .)٢("ھم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وھلكواأقبل كل
: ومن األمثلة التوضیحیة على أنھ البد من وجود العدد الكافي للقیام بالفرض الكفائي  

أنھ لو افترضنا أن بلدًة ما في حاجة إلى مائة طبیب متخصص لتأمین الحالة الصحیة 
بلدة  ال تحق�ق الكفای�ة،   وفقا للمعاییر الموضوعیة، فإن وجود ثمانین طبیبا في ھذه ال   

  .)٣(ومن ثمَّ تبقى األمة آثمة حتى تبلغ العدد المطلوب
 أن علََّة سقوط الفرض الكفائي تحقُُّق علَّ�ِة وجوب�ھ، وھ�و ح�صول الغ�رض                 :والحقیقة

والمقصد من تشریع الحكم، فإذا حصلت ھذه العلة بريء المكلف من التبع�ة وس�قوط              
ب الفع�ل الكف�ائي یتب�ع الم�صلحة ف�إذا ل�م تح�صل        فوجواإلثم، وال یسقط بمجرد الفعل،     

  .)٤(بقي الخطاب بالوجوب، حتى تتحقق الفائدة المرجوة

                                                           

 ).١/٣٥٢(حاشیة ابن عابدین : ینظر) ١(
  ).٢/٨٣(إحیاء علوم الدین ) ٢(
عب�د  : الف�روض الكفائی�ة س�بیل تنمی�ة المجتم�ع لل�دكتور      : تق�دیم عم�ر عبی�د ح�سنة لكت�اب        : ینظر) ٣(

 ).١٦(الباقي عبد الكبیر، ص
، الف�روض الكفائی�ة س�بیل التنمی�ة الم�ستدامة      )١٥٨( تنقیح الفصول للقراف�ي ، ص  شرح: ینظر) ٤(

 ).٢٤(أحمد صالح بافضل ، ص/ لألستاذ
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فی�ھ تج�وُّز،   " ویسقط بفعل ال�بعض    : " ویظھر مما ذكرناه أن قولھم    : "قال الزركشي 
فإن علة السقوط بالحقیقة ھي انتفاء علة الوجوب ال فعل البعض، لكن لم�ا ك�ان فع�ل              

  .)١("فاء علة الوجوب ُنسب السقوط إلیھ تجوُّزًاالبعض سببا النت
حمُل القائمین بالواجبات الكفائیة وإعانتھم للقیام بھا على الوجھ األمث�ل ، ف�إذا               : ثانیا

تعیَّن الواجب الكفائي على شخص أو فئة معیَّنة، فإن واجب األمة ھنا یتمثل في حمل 
  . )٢(ئي وإعانتھالقادر أو المتعیَّن علیھ على مباشرة الواجب الكفا

 متابعة الواجبات الكفائیة والتأكد من إقامتھا، فواجب عل�ى م�ن  ول�ي أم�ر             :ثالثا
األمة  متابعة ذلك، حتى ی�تم التأك�د م�ن القی�ام بتل�ك المھم�ة عل�ى الوج�ھ ال�ذي یحق�ق               

رض�ي  -المقصود، وقد كان المسلمون في الصدر األول، ال سیما زمن أبي بكر وعم�ر              
 ال��نھج م���ن المراقب��ة للق���ائمین باألعم��ال العام���ة، حت��ى ك���ان      عل��ى ھ���ذا -اهللا عنھم��ا 

 وینھ�اه  - وھ�و أمی�ر الم�ؤمنین   -الصعلوك من رعاة اإلبل یأمر مثل عمر ب�ن الخط�اب      
فیما یرى أنھ الصواب، وال بدع فالخلفاء على نزاھتھم وف�ضلھم لی�سوا بمع�صومین،           

  .)٣(وقد صرح عمر بخطئھ ورجع عن رأیھ غیر مرة
اإلم�ام، أو الح��اكم أن قوم��ًا یعّطل�ون فرض��ا م�ن ف��روض الكفای��ات    إذا بل��غ  و:ھ�ذا 

إن ارتفع إلى مجلس اإلمام أن قومًا في قطر من          :" حملھم علیھ، یقول إمام الحرمین    
أقط��ار اإلس��الم یعطِّل��ون فرض��ًا م��ن ف��روض الكفای��ات زج��رھم وحملھ��م عل��ى القی��ام       

ل ف�رض كفای�ة ف�ي موض�ع     ول�تعلم أن�ھ إذا تعط�   :"-رحمھ اهللا–ویقول الغزالي  ،  )٤("بھ
أثم من علم ذلك وقدر على إقامتھ ویأثم من لم یعلم إذا كان قریبا من الموض�ع وك�ان             

  .)٥("یلیق بھ البحث فلم یبحث، أما من ھو معذور لُبعده أو لتعذُّر البحث علیھ فال یأثم
ومما یلحق بھذا أنھ على ولي األمر إذا رأى أن الن�اس ف�ي حاج�ة إل�ى الزراع�ة              

عة ،أوغیرھما من الِحرف الالزمة لقیام المجتمع ولم یوج�د م�ن یق�وم بھ�ا إال                 والصنا
  .)٦(بأجر المثل كان لھ إجبارھم على ذلك؛ تحصیًال لمصالح األمة

إن اإلمام إذا أمر بعض رعیتھ بالقیام ببعض الحرف وال�صنائع م�ن زراع�ة     "بل  
كفای�ة إل�ى ف�رض    وتجارة وعمل أنھ یتعین عل�ى م�ن عیَّن�ھ ل�ذلك وینتق�ل م�ن ف�رض ال        

  .  )٧("العین علیھ بتعیین اإلمام
 رعای�ة الموھ��وبین ف�ي التخص��صات المختلف�ة م�ن أج��ل القی�ام ب��الفروض      :رابع�ا 

الكفائی�ة عل��ى أكم��ل وج��ھ، ذل��ك أن اس�تعدادات الن��اس مختلف��ة وم��واھبھم ف��ي األم��ور   

                                                           

 ).٣٢٤(البحر المحیط ) ١(
  ).٢٨٤، ١/٢٨٣(الموافقات ) ٢(
 ).٤/٣٠(تفسیر المنار ) ٣(
  ).٢/٢١١(الغیاثي ) ٤(
 ).٧/٧(الوسیط في المذھب ) ٥(
 ).٢١٣(، الطرق الحكمیة البن القیم، ص )٢٩(الحسبة البن تیمیة، ص) ٦(
 ).١/٥١٣(فیض القدیر للمناوي ) ٧(
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م م�ن ج�اد حفظھ�م وراق فھمھ�        : "-كم�ا ق�ال القراف�ي     -متباینة، فینغ�ي أن ُیخت�ار لھ�ذا         
وحسنت سیرتھم، وطابت سریرتھم، فھؤالء ھم الذین یتعین  عل�یھم االش�تغال ب�العلم       
؛فإن عدیم الحفظ أو قلیلھ أو سيء الفھم ال یصلح لضبط الشریعة المحمدی�ة، وك�ذلك              
من ساءت سریرتھ ال یحصل بھ الوثوق للعامة فال تحصل بھ مصلحة التقلید فت�ضیع               

  .)١("أحوال الناس
كالم طیب في كیفیة رعایة الموھوبین، وأخذھم بالتربیة والتوجیھ،         ولإلمام الشاطبي   

والعمل على تنمیة قدراتھم، مما یجعلھم قادرین على القیام بالواجب�ات الكفائی�ة عل�ى               
الخلق غیر عالمین بوجوه -عز وجل–خلق اهللا : "-رحمھ اهللا–أكمل وجھ، حیث یقول

ض�ع ف�یھم العل�م ب�ذلك عل�ى الت�دریج            ث�م و  .....مصالحھم، ال في الدنیا وال في اآلخ�رة         
، وت�ارة ب�التعلیم؛ فطل�ب الن�اس ب�التعلم والتعل�یم لجمی�ع م�ا         ...والتربیة؛ تارة باإللھام   

ی��ستجلب ب��ھ الم��صالح وكاف��ة م��ا ت��درأ ب��ھ المفاس��د؛ إنھاض��ا لم��ا َجَب��ل ف��یھم م��ن تل��ك    
 ك�ل واح�د   وفي أثناء العنایة بذلك یق�وى ف�ي      ... الغرائز الفطریة، والمطالب اإللھامیة     

من الَخْلق م�ا ُفط�ر علی�ھ، وم�ا ُألھ�م ل�ھ م�ن تفاص�یل األح�وال واألعم�ال؛ فیظھ�ر فی�ھ                        
وعلیھ، ویبرز فیھ على أقرانھ مم�ن ل�م یھی�أ تل�ك التھیئ�ة؛ ف�ال ی�أتي زم�ان التعق�ل إال             
وقد نجم على ظاھره ما فطر علیھ في أولیتھ، فترى واحًدا قد تھیأ لطلب العلم، وآخر 

وآخ�ر لل�صراع والنِّط�اح،    ، آخر للتَّصنُّع ببعض المھن المحتاج إلیھ�ا لطلب الریاسة، و 
  .)٢("إلى سائر األمور

فب�ذلك  .... وب�ذلك یترب�ى لك�ل فع�ل ھ�و ف�رض كفای�ة ق�وم          : "-رحم�ھ اهللا  –إلى أن قال    
  .)٣("تستقیم أحوال الدنیا وأعمال اآلخرة

كف�ائي؛ حت�ى یتحق�ق       البد من اشتراط األھلیة والكفاءة فیمن یقوم ب�الفرض ال          :خامًسا
–فإنھما  : "-رحمھ اهللا –المقصد منھ على الوجھ المطلوب، وفي ھذا یقول الشاطبي          

 إنما تتعین على م�ن فی�ھ أوص�افھا المرعیَّ�ة ال عل�ى ك�ل                 -اإلمامة الكبرى أو الصغرى   
الناس، وسائر الوالیات بتلك المنزلة إنما ُیطلب بھا شرعا باتفاق من كان أھال للقیام             

 إنما یتعین القی�ام ب�ھ عل�ى         -حیث یكون فرض كفایة   -اء فیھا، وكذلك الجھاد     بھا والغن 
  .)٤(..."من فیھ نجدة وشجاعة

یا أبا : " حین سألھ اإلمارة حیث قال لھ النبي وھذا ما یشیر إلیھ حدیث أبي ذر 
إني أراك ضعیفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، ال تأمرن عل�ى اثن�ین، وال َت�َولََّینَّ     ! ذر
، وك�ال األم�رین م�ن ف�روض الكفای�ة، وم�ع ذل�ك؛ فق�د نھ�اه عنھم�ا؛ ألن�ھ                      )٥("ل یتیم ما

  .لیس كفؤا لھما

                                                           

  ).١/١٤٦(الفروق للقرافي : ینظر) ١(
  ).١/٢٨٤(الموافقات ) ٢(
 ).١/٢٨٦(الموافقات ) ٣(
  .، وما بعدھا)١/٧٥(قواعد األحكام في مصالح األنام : ، ومثلھ في)١/٢٨٠،٢٧٩(الموافقات) ٤(
 ).١٨٢٦( حیحھ، كتاب اإلمارة، باب كراھة اإلمارة بغیر ضرورة، رقم أخرجھ مسلم في ص) ٥(
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ف��إذا تع��ین رج��الن أح��دھما أعظ��م أمان��ة  .   فالواج��ب ف��ي ك��ل والی��ة األص��لح بح��سبھا 
 وأقلھما ضررا فیھا ، وقد كان الرسول : قدم أنفعھما لتلك الوالیة: واآلخر أعظم قوة

   مصلحة راجحة، مع أنھ قد یكون من ھو أفضل منھ في العل�م            كان یستعمل الرجل ل
  .)١(واإلیمان

 تھیئة الوسائل واألسباب من ِقَبل األمة، وغ�رس ثقاف�ة الف�رض الكف�ائي ب�ین            :سادًسا
  .أفراد األمة، وأنھ عبادة یثاب علیھا

 واجٌب على األمة توفیر كل ما یلزم لتحقیق فروض الكفای�ات؛ ف�إنَّ م�ا         :وعلى الجملة 
  .)٢(وصل بھ إلى فرض الكفایة فتحصیلھ فرض كفایةیت

راب اطا  

رض ات ا  

الواجبات الكفائیة ال تقتصر عل�ى ق�ضایا الم�صیر فح�سب م�ن تغ�سیل المی�ت وتكفین�ھ              
وحمل جنازتھ ودفنھا ، بل تتسع لتشمل القضایا المصیریة لألمة؛ إذ في قصرھا على 

نھا؛ حیث إن مقصوده منھ�ا حمای�ة الم�صالح العام�ة      األولى منافاة لمقصود الشارع م    
  .لألمة من جلب مصلحة ودرء مفسدة

 فیمكن القول بأن الواجبات الكفائیة ال تقت�صرعلى المج�االت الدینی�ة فح�سب،                :وعلیھ
  .)٣(بل تتسع لتشمل المجاالت الدنیویة أیضًا

م�ن مھمَّ�ات الوج�ود      ُمِھ�مٌّ   : فرض الكفایة : "-رحمھ اهللا –ومن ثمَّ یقول التاج السبكي      
س��واء كان��ت دینی��ة أو دنیوی��ة ق��صد ال��شارع وقوع��ھ ول��م یق��صد بال��ذات ع��ین م��ن          

  .)٤("یتواله
 ویجب أن یشتغل بكل مجال من ھذه المجاالت طائف�ة تح�صل بھ�م درج�ة الكفای�ة       :ھذا

  .في ھذا المجال ، حتى ال یحدث خلل في المجتمع
ب عل��ى أھ�ل بل��دٍة لع�دم مراع��اتھم    ع�ا –رحم�ھ اهللا تع��الى  -وف�ي زم��ن اإلم�ام الغزال��ي   

: التوازن بین مصالح المجتمع؛ حیث اشتغلوا بعل�م الفق�ھ، وأھمل�وا عل�م الط�ب، فق�ال                 
فك�م م��ن بل�دة ل��یس فیھ�ا طبی��ب إال م�ن أھ��ل الذم�ة، وال یج��وز قب�ول ش��ھادتھم فیم��ا       "

 عل�ى عل�م     )٥(یتعلق باألطباء من أحكام الفقھ، ثم ال نرى أحدًا ی�شتغل ب�ھ، ویتھ�اترون              
لفقھ، السیما الخالفات والجدلیات، والبلد مشحون من الفقھاء، بمن یشتغل ب�الفتوى            ا

                                                           

 ).١٦، ١٥(، السیاسة الشرعیة البن تیمیة، ص )١/٧٦(قواعد األحكام : ینظر) ١(
 ).١١(حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح ، ص: ینظر) ٢(
، )١/١١١(، ش�رح الكوك�ب ال�ساطع        ) ٢٧(، غای�ة الوص�ول،ص      )١/٧١(الغیث الھ�امع    : ینظر) ٣(

 من أن الحرف والصناعات وما بھ قوام المعاش لیست       -رحمھ اهللا –وأما ما ُنقل عن اإلمام الغزالي       
  .من فروض الكفایة فقد سبق تحقیقھ

 ).٢/٨٩(األشباه والنظائر البن السبكي ) ٤(
  . ھتر) ٢/١٥٦(القاموس المحیـط : ینظر. أولع بالقول في الشيء: بالضم فھو ُمھتر: ُأھتر) ٥(
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والجواب عن الوقائع، فلیت شعري كی�ف ُی�رخص فقھ�اء ال�دین ف�ي االش�تغال بف�رض         
  .)١("كفایة قد قام بھ جماعة ، وإھمال ما ال قائم بھ ؟ 
 بحی�ث   – الع�صر  وخاص�ة ف�ي ھ�ذا     –فالواجبات الكفائیة الدنیویة م�ن الخط�ورة بمك�ان          

أصبحت مقیاسًا لرقي األمم، فال غرو أن تكون داخلة في الحث ال�شرعي، مثلھ�ا مث�ل       
لو قضى الم�سلم عم�ره   "– رحمھ اهللا –یقول الشیخ محمد الغزالي . الواجبات الدینیة 

قائمًا إلى جوار الكعبة، ذاھًال عما یتطلبھ مستقبل اإلسالم من جھاد علمي واقتصادي       
  .)٢("إن بناء المصانع یعدل بناء المساجد .. ه ذلك شیًئا عند اهللاوعسكري، ما أغنا

فرض كف�ائي دین�ي، وف�رض    : فیمكن تقسیم الفرض الكفائي إلى قسمین، ھما    : وعلیھ
  .كفائي دنیوي

 الف��رض الكف��ائي ال��دیني، ی��دخل فی��ھ ك��ل م��ا یحف��ظ ال��شریعة، كإقام��ة ال��دعوة          :أوال
  .ل اهللا، وھذا یتعلق بأصل الدِّین الحجاجیة بالعلم، والقھریة بالجھادفي سبی

ومنھا ما یتعلق بفروع الدِّین وشعاره كإحیاء الكعبة بالحج ك�ل س�نة، وإش�اعة األم�ر                 
بالمعروف، ورد السالم وھو من الشعائر وإن لم تتعلق بھ م�صلحة كلی�ة ب�ل م�صلحة      

  .)٣ (ُحْسن المعاملة
الحراث�ة، والبی�ع وال�شراء،       الفرض الكفائي المتعلق بالدنیا ومصالحھا، وذل�ك ك        :ثانیا

وتعلم الطب، والھندسة، وكذا ك�ل ص�نعة أو عم�ل ال ی�ستغني عن�ھ الن�اس، ویق�وم ب�ھ          
  .)٤(نظامھم االجتماعي واالقتصادي

اعلم وفقنا اهللا تع�الى وإی�اك أن جمی�ع ال�صنائع ف�رض عل�ى الكفای�ة             : "قال ابن الحاج  
  .)٥("في الغالب لكن بعضھا آكد من بعض

اء فیم�ا ی��دخل ف�ي ف�رض الكفای��ة م�ن العل��وم اِإلس�المیة واإلن��سانیة      وق�د اختل�ف العلم��  
والمدنیة، ، وقد أشار ابن القیم إل�ى ھ�ذا الخ�الف وب�یَّن أن  ك�لَّ واح�د ُی�دخل ف�ي ھ�ذا                          
العل��م ال��ذي ھ��و ف��رض كفای��ة م��ا یظن��ھ فرض��ًا، فُی��دخل بع��ُض الن��اس الط��ب والح��ساب  

عل��وم : الن��اس م��ن یق��ول والھندس��ة، وبع��ضھم الم��ساحة، وبع��ضھم ال��صناعة، وم��ن   
: العربیة كلھا فرض كفایة لتوقف فھم كالم اهللا ورسولھ علیھا، ومن الناس من یقول
. إن أصول الفقھ منھا؛ ألنھ العلم الذي یعرف بھ الدلیل ومرتبتھ وكیفیة االستدالل ب�ھ             

  .)٦(ثم رأى ابن القیم أن ھذه العلوم من باب ما ال یتم الواجب إّال بھ فھو واجب
علم ال ُیستغنى عنھ  في قوام أمر الدنیا كالط�ب ال�ذي ھ�و ض�روري لحاج�ة بق�اء          فكل  

األب��دان، والح��ساب ال��ذي ھ��و ض��روري ف��ي المع��امالت، وق��سمة الوص��ایا والمواری��ث 

                                                           

  ) .١/٢٤(اإلحیاء ) ١(
 ).١٧(محمد الغزالي، ص / الطریق من ھنا للشیخ) ٢(
 ).٧/٦(، الوسیط للغزالي )١٧/٣٩٢(نھایة المطلب : ینظر) ٣(
  ) .٣٥(أصول الفقھ للشیخ محمد أبو زھرة، ص : ینظر) ٤(
 ).٤/٢(المدخل البن الحاج ) ٥(
 ).١٥٨، ١/١٥٧(مفتاح دار السعادة : ینظر) ٦(



 

 

 - ٣٩٨٧ - 

وھذه ھي العلوم الت�ي ل�و   "وغیرھا من العلوم المدنیة واِإلنسانّیة، فھو فرض كفایة،     
 وإذا ق�ام بھ�ا واح�د كف�ى وس�قط الف�رض ع�ن            خال البلد عمن یقوم بھا َحَرَج أھل البلد       

  .)١("اآلخرین
یج�ب أن ُینت�دَب لعلم�ھ ق�وم ف�ي ك�ل ع�صر فَیرِج�ُع م�ن                   "والعلم الذي ھو فرض كفایة      

یلزمھ في حكمھ إلى من یعلمھ وإنما لم یجب على األعیان؛ ألن العلم بھا ال یك�ون إال           
م��صالح الت��ي ھ��ي م��صالح م�ع االنقط��اع إلیھ��ا ف��إذا أوجبن��ا عل��ى ك��لٍّ ذل��ك اخت��ل أم��ر ال 

الدنیا؛ ألنھم إذا انقطع�وا إل�ى العل�م ل�م یتفرغ�وا للقی�ام بم�صالح ال�دنیا، فك�ان الواج�ب              
على الكفایة لیقوم بھ قوم والباقون یقومون بم�صالح ال�دنیا فتن�تظم عل�ى ھ�ذا الوج�ھ                   

  .)٢("مصالح الدین والدنیا جمیعا
 ت��زداد وتتج��دد تبع��ا للتق��دم     ف��إن الف��روض الكفائی��ة ال تع��د كث��رة، وإنم��ا     :وبالجمل��ة

إقام����ة ال����وزارات، واإلدارات العام����ة،   : الح����ضاري والعلم����ي، وم����ن أمثل����ة ذل����ك    
والمؤس��سات ع��ل اخ��تالف أنواعھ��ا ومھامھ��ا، ومراك��ز العل��م حت��ى أعل��ى م��ستویاتھ،   

مرفق الطب والصناعة والزراعة : وبجمیع فروعھ، التجریبیة والنظریة، ومن أھمھا     
وم���ا ی���ستلزم م���ن م���صانع للُمع���داَّت واألس���لحة، ومرف���ق وال���رَّي، ومرف���ق الج���یش، 

االجتھ��اد ف��ي الت��شریع، ومرف��ق الق��ضاء واإلفت��اء، وإن��شاء المست��شفیات، ومع��دَّاتھا،  
  . )٣(إلخ...ومعامل األدویة، وإنشاء المساجد، ودور الیتامى والعجزة

ومع تغیر شؤون الحیاة ونشاطاتھا نشأت مطال�ب كثی�رة تن�درج تح�ت الف�روض        
  : ئیة، ومنھاالكفا

 تأس��یس القن��وات الف��ضائیة، ومواق��ع اإلنترن��ت لن���شر      :ف��ي المج��ال ال��دیني   
وإقام��ة مؤس��سات االجتھ��اد الجم��اعي؛  . )٤(اإلس��الم ومبادئ��ھ وأحكام��ھ، وال��دفاع عن��ھ 

حیث إنھ من أنجع السبل إلى توحید النظم التشریعیة لألمة، وأف�ضل وس�یلة لمعالج�ة                
ا األم�ور وت�داخلت فیھ�ا العل�وم، وأص�بح النظ�ر             القضایا المعاص�رة الت�ي ت�شابكت فیھ�        

  .)٥(واالجتھاد فیھا ال یتحقق سلیما إال برؤیا جماعیة
 وج��ود اآللی��ة الجماعی��ة المؤس��ساتیة كالجمعی��ات   :وف��ي الجان��ب االجتم��اعي 

  . الخیریة، وغیر ذلك من مؤسسات المجتمع المدني كاالتحادات والنقابات
  .ت االستثمار الستغالل ثروات البالد إنشاء البنوك وشركا:وفي االقتصادي
 إیج�اد دس�اتیر ت�نظم ح�ق الراع�ي والرعی�ة، وإن�شاء ق�وانین                 :وفي ال�سیاسي  

  .ولوائح تنظم المجتمعات

                                                           

 ).١/١٦(علوم الدین إحیاء ) ١(
 ).١/٢٥(قواطع األدلة ألبي المظفر السمعاني ) ٢(
، )٤١٨، ٤١٧(محم��د فتح��ي ال��دریني، ص / المن��اھج األص��ولیة ف��ي االجتھ��اد ب��الرأي د : ینظ��ر) ٣(

 ).٦٢(مصطفى السباعي، ص / اشتراكیة اإلسالم د
 ).١٦(الفروض الكفائیة سبیل التنمیة المستدامة، ص: ینظر) ٤(
 ). ١٣٣، ١٣٢،١٢٨( إحیاء الفروض الكفائیة سبیل تنمیة المجتمع، ص :ینظر) ٥(
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 بناء الجامعات ومراكز البحث، وتألیف الكتب، وإنت�اج        :وفي المجال المعرفي  
ل الفك��رة الب��رامج واألف��الم الوثائقی��ة وال��سنمائیة وغی��ر ذل��ك مم��ا الب��د من��ھ لتوص��ی       

  .عامة أو لطائفة معینة، وھذا من قبیل ماالیتم الواجب إال بھ فھو واجبللمجتمع 
 ص�ناعة األجھ�زة الت�ي ت�ساھم ف�ي ت�وفیر             :وفي الجانب التقن�ي والتكنول�وجي     

األجھ��زة الطبی��ة للع��الج، والوس��ائل التعلیمی��ة ف��ي     : متطلب��ات الحی��اة لإلن��سان، مث��ل  
  .الدرس

حیوان��ات م��ن االنق��راض لحاج��ة اإلن��سان إلیھ��ا حمای��ة ال:وف��ي الجان��ب البیئ��ي
  . )١(عاجال ومستقبال

  اطب اس

روض ان ا تووة ارا  

،  فالواجب�ات الت�ي ل�م یك�ن          )٢(ال شك أن فروض الكفایة بعضھا آكد من بعض        
ھناك قائم  بھا آكد من الواجبات  التي ُوجد من قام بھا، وفرض الكفایة الذي ق�ام ب�ھ         
عدد غیر كاف یكون االشتغال بھ أولى م�ن ف�رض آخ�ر ق�ام ب�ھ ع�دد ك�اف، وف�ي ھ�ذا                     

فلیت شعري كی�ف ُی�رخِّص فقھ�اء ال�دین ف�ي االش�تغال بف�رض           : "یقول اإلمام الغزالي  
وإذا :"ویق�ول إم�ام الح�رمین    . )٣("كفایة قد قام بھ جماعة ، وإھمال ما ال ق�ائم ب�ھ ؟             

فحف��ظ ُمھ��ج األحی��اء، وت��دارك ُح��شاشة   ك��ان تجھی��ز الم��وتى م��ن ف��روض الكفای��ات،    
  .)٤("الفقراء أتم وأھم

وإذا كان األمر كذلك فینغ�ي أن ُت�ربط الف�روض الكفائی�ة بحاج�ات المجتم�ع ، فم�ا م�ن                       
مج��ال م��ن المج��االت الت��ي تحتاجھ��ا األم��ة النتظ��ام أمرھ��ا وتحقی��ق م��صالحھا إال وق��د   

المرجوة، علمی�ا ، أو     شرع اإلسالم من الفروض الكفائیة ما یضمن تحقیق المصلحة          
  .إلخ....ثقافیا، أو سیاسیا، أو عسكریا، أو اقتصادیا،

فما یحتاجھ المجتمع من فروض الكفایات في وقت یكون  ھو األوكد في ذلك الوقت ، 
إذا :  "كما أنھ إذا تعارض واجبان قدِّم أوكدھما،بناء على القاعدة التي قرَّرھا العلماء      

  .)٥(."قواھماتعارض واجبان یقدم آكدھما وأ
غیر أنھ في الواقع ھناك من أھملوا إلى ح�دٍّ كبی�ر ف�روض الكفای�ة المتعلق�ة بمجم�وع             
األمة، كالتفوق العلمي والصناعي والحربي، الذي یجعل األمة مالكة لسیادتھا، ومث�ل          
االجتھ��اد ف��ي الفق��ھ ، ون��شر ال��دعوة، وھن��اك م��ن اھتم��وا ب��بعض النواف��ل أكث��ر م��ن       
                                                           

  ).١٧، ١٦(الفروض الكفائیة سبیل التنمیة المستدامة، ص: ینظر) ١(
 ).٤/٢(المدخل البن الحاج: ینظر) ٢(
  ) .١/٢٤(اإلحیاء ) ٣(
لَقل�ب، وال بق�اء   دم ا:  وُمھ�ج جم�ع ُمْھج�ة، والُمھج�ة        ).٢٣٤(غیاث األمم في التیاث الظلم، ص       ) ٤     (

: م ھـ ج، والح�شاشة ) ٢/٣٧٠(لسان العرب . األنُفس : للنفس بعد ما ُتراق مھجتھا، والمراد ھنا      
 .ح ش ش)٦/٢٨٤(المرجع السابق : ینظر. بقیة الروح

 ).٢٠/٥٧(الفتاوى ، مجموع )١/٣٣٩(المنثور في القواعد الفقھیة للزركشي : ینظر) ٥(
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ث�ل مبالغ�ة ال�بعض باألذك�ار والت�سابیح واألوراد عل�ى ح�ساب        الفرائض والواجب�ات، م  
الفرائض، واالھتمام بالعبادات الفردیة، كالصالة والذكر أكثر من اھتمامھم بالعب�ادات           
االجتماعی���ة كإص���الح ذات الب���ین، والتع���اون عل���ى الب���ر والتق���وى، وال���دعوة للع���دل، 

  .إلخ...ورعایة حقوق اإلنسان
: أي ف�روض الكفای�ات أف�ضل وأول�ى؟ فال�صواب     : ختلفوافيوإن كان العلماء قد ا : ھذا

 ف�إن احت�یج إل�ى       -حسب مصالح األم�ة   –أن ذلك یختلف باختالف األوقات واألشخاص       
األق�وات أكث��ر تك�ون الزراع��ة أف�ضل، وإن احت��یج إل�ى المتج��ر النقط�اع الط��رق تك��ون      

لیة وإّل�ا  التجارة أفضل، وإن احتیج إلى الصنعة تكون أفضل، وھذا الخالف في األف�ض            
  .)١(فكلھا فروض كفایة

تتف�اوت رت�ب ف�رض الكفای�ة      :"-رحم�ھ اهللا  -وفي ھذا یقول عز ال�دین اب�ن عب�د ال�سالم           
وكذلك مندوب الكفایة یتفاوت : "، وقال"فیما تجلبھ من مصلحة أو تدرؤه من مفسدة

  .)٢(بتفاوت رتب مصالحھ وفضائلھ
بین فعل الخی�رات ھ�و م�ن جمل�ة      إن ترك الترتیب – رحمھ اهللا –وأكد اإلمام الغزالي    

  .)٣(الشرور، ووصف من لم یحفظ الترتیب في ذلك بأنھ مغرور
وال شك أن التفاضل بین الف�روض الكفائی�ة بع�ضھا ال�بعض یحت�اج إل�ى عل�م بمقاص�د             

، )٤(ال��شریعة، فُتق��دم ال��ضروریات عل��ى الحاجی��ات، وتق��دم الحاجی��ات عل��ى التح��سینات
  .)٥(فالضروریات ھي أصل المصالح

  طب ادسا

 إ رض اب اا  

من المقرر أن فرض الكفایة یسقط بفعل من تسقط بھم الكفای�ة ع�ن الب�اقین، لك�ن ق�د                
یتع��یَّن الف��رض الكف��ائي عل��ى بع��ض الن��اس ف��ي بع��ض األوق��ات، ح��سب م��ا تقت��ضي        

ث��م م��ا یق��ضى علی��ھ بأن��ھ م��ن ف��روض  : " الم��صلحة، وف��ي ھ��ذا یق��ول إم��ام الح��رمین 
ت، قد یتع�ین عل�ى بع�ض الن�اس ف�ي بع�ض األوق�ات، ف�إن م�ن م�ات رفیق�ھ ف�ي              الكفایا

وم�ن عث�ر    . طریقھ، ولم یحضر موتھ غیره، تعیَّن علیھ القیام بغ�سلھ ودفن�ھ وتكفین�ھ             
على بعض الم�ضطرین وانتھ�ى إل�ى ذي مخم�صة م�ن الم�سلمین، واس�تمكن م�ن س�د                     

 أن یھلك في ضیعتھ، جوعتھ، وكفایة حاجتھ ولو تعداه، ووكلھ إلى من عداه، ألوشك     
  .)٦("فیتعین على العاثر علیھ القیام بكفایتھ

                                                           

 ).١٣، ٢/١٢(بد الحي الكتاني التراتیب اإلداریة لع: ینظر) ١(
 ).١/٥٥(قواعد األحكام في مصالح األنام ) ٢(
 ).٣/٤٠٤(إحیاء علوم الدین : ینظر) ٣(
 ).٣٩١(نھایة السول،  ص : ینظر) ٤(
 ).٢/٢٥(الموافقات : ینظر)  ٥(
 ).٣٦٠، ٣٥٩(الغیاثي، غیاث األمم في الثیاث الظلم، ص ) ٦(
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وق��د وض��ع العلم��اء قواع��د ل��ضبط تح��ول الف��رض العین��ي إل��ى الف��رض الكف��ائي،  : ھ��ذا
  :  )١(وھي

إذا غل��ب عل�ى ظ��ن المكل��ف أن غی�ره ل��م یق��م بف�رض الكفای��ة تع��یَّن    " :القاع�دة األول��ى 
مع الظن ، ف�إن غل�ب عل�ى ظ�ن جماع�ة      ؛ ذلك ألن التكلیف بفرض الكفایة دائر       "علیھ

أن غیرھم یقوم بالفرض الكفائي سقط عنھم، وإن غلب على ظنھم أنھ لم یقم بھ أحد           
وجب علیھم وأثموا بتركھ ، وإن ظنت جماع�ة قی�ام غیرھ�ا ب�ھ وظن�ت أخ�رى عك�سھ                      
سقط عن األولى ووجب على الثانیة ، وإن ظن كل جماع�ة أن غیرھ�ا یق�وم ب�ھ س�قط             

  :، ومن أمثلة ذلك)٢(میع الوجوب عن الج
إذا علم شخص بوجود میت، وغلب على ظن�ھ أن غی�ره یق�وم بم�ا یل�زم م�ن غ�سل           -١

وتكفین ، فإنھ یسقط عنھ الوجوب ، بخالف ما لو ظ�ن أن غی�ره ل�م یق�م ب�ذلك ، فإن�ھ              
  . )٣(یجب علیھ السعي للوقوف على حقیقة األمر

 وغل�ب ظن�ھ أن غی�ره یق�وم     إذا علم طبیب بوجود مریض ف�ي ناحی�ة معین�ة م�ثًال ،         -٢
بإسعافھ فإنھ ی�سقط عن�ھ الواج�ب ، أم�ا إذا غل�ب عل�ى ظن�ھ خ�الف ذل�ك ، فإن�ھ یج�ب                            

  .)٤(علیھ البحث والتحري للوقوف على حقیقة األمر
، وعبِّ�ر  )٥("إذا لم یوجد إال من یقوم بذلك الواجب تعیَّن الفعل عین�ا         ":القاعدة الثانیة 

. )٦("توحَّد من یصلح لھ صار القیام بھ ف�رض ع�ین  وإذا : "عنھا إمام الحرمین بقولھ   
  :ومن أمثلة ذلك

إذا لم یكن ببلدة سوى طبیب واحد فإنھ یجب علیھ وجوب�ًا عینی�ًا إس�عاف المرض�ى        -١
  . بھذه البلدة 

إذا أشرف شخص على الغرق فاستغاث ولم یره إال شخص واح�د یح�سن ال�سباحة            -٢
ان آثم�ا، واإلث�م ل�ھ عقوب�ة أخروی�ة یحاس�بھ          ، فإنھ یتعین علیھ إنقاذه، فإن لم ینقذه ك        

اهللا تعالى علیھا على قدر الدوافع والظ�روف الت�ي ثبط�ت ھمت�ھ ع�ن القی�ام بمث�ل ھ�ذا               
  .)٧(العمل لینقذ إنسانا من الموت أو من الوقوع في ضرر محقق أو غالب

واجب على المفتي أن یفتي من استفتاه وُیعلِّم من طل�ب من�ھ التعل�یم ف�إن ل�م یك�ن             -٣
في اإلقلیم الذي ھو فی�ھ غی�ره یتع�یَّن علی�ھ التعل�یم والفتی�ا، وإن ك�ان ھن�اك غی�ره ل�م                       

                                                           

، بح��ث بمجل��ة  )١٣٨( كتور عل��ي ب��ن س��عد ال��ضویحي ص  ف��رض الكفای��ة وأحكام��ھ لل��د  : ینظ��ر) ١(
 .جامعة اإلمام محمد بن  سعود ، العدد الثالث والعشرون 

  ) .١/٢٤٦(، البحر المحیط )١/١٢٦(، نھایة السول ) ٢/١٨٦(المحصول : ینظر ) ٢(
  ) .١/٩٧(أصول الفقھ للشیخ زھیر : ینظر ) ٣(
  ) .٤٦، ٤٥(الحكم الشرعي عند األصولیین : ینظر ) ٤(
  ).٢/٧٩(الفروق للقرافي : ینظر) ٥(
 ).٣٢٤( الغیاثي، ص) ٦(
ح�سن  : الجنای�ات ف�ي الفق�ھ اإلس�المي دراس�ة مقارن�ة ب�ین الفق�ھ اإلس�المي والق�انون، د                 : ینظر) ٧(

 ).١١١(علي الشاذلي، ص
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یتعین علیھ، بل ك�ان ذل�ك م�ن ف�روض الكفای�ة إذا ق�ام ب�ھ بع�ضھم س�قط الف�رض ع�ن                 
  .)١(الباقین

إن اإلن��سان إذا تع��یَّن لطل��ب العل��م ب��أن ل��م یك��ن ف��ي ناحیت��ھ م��ن ی��صلح لطل��ب العل��م  -٤
ھ وال یح�ل ل�ھ أن یترك�ھ وھ�ذا إذا وج�د فی�ھ ش�روط الطل�ب               سواه یج�ب علی�ھ أن یطلب�       

وشروط الطلب في اإلنسان صحة حواسھ ووف�ور عقل�ھ وس�المة آلیَّت�ھ، ف�إذا تكامل�ت                 
  .)٢(فیھ آلیة الطلب وجب علیھ الطلب ویجب على المطلوب منھ أن یجیب

م�ن  : مثلت�ھ ، وم�ن أ   "إذا لم یعلم بفرض الكفایة إال واحد تع�یَّن علی�ھ           ":القاعدة الثالثة 
  .)٣(انفرد برؤیة حادثة وقعت، ثم ُطلبت منھ الشھادة تعین علیھ أداؤھا

بعَض رعیت�ھ بالقی�ام ب�بعض الح�رف وال�صنائع      إذا أمَر ولي  األمر      : "القاعدة الرابعة 
من زراعة وتجارة وعمل فإنھ یتعین على من عیَّنھ ل�ذلك وینتق�ل م�ن ف�رض الكفای�ة                    

 لك�ن عل�ى ول�ي األم�ر أن یع�دل ف�ي توزی�ع           ،  )٤(امإلى ف�رض الع�ین علی�ھ بتعی�ین اإلم�          
فروض الكفایة ب�ین الن�اس  بجعلھ�ا مناوب�ًة بی�نھم؛ دفع�ا للع�سر الناش�ئ م�ن مالزم�ة                    

  .)٥(الشخص الواحد للفعل دائما
المن��اط ف��ي اعتب��ار الواج��ب كفائی��ًا أو عینی��ًا ف��ي ح��ق ال��شخص ھ��و إمك��ان تحق��ق  : إذا

ال یثبت ش�يء عل�ى     : وبالجملة. )٦(ینھ ھو المصلحة أو المطلوب الشرعي بغیره أو تع      
  .)٧(الكفایة إال ویتطّرق إلیھ التعیین

                                                           

 ).١٢٧(اللمع للشیرازي، ص: ینظر) ١(
  ).٢/٣٥٥(قواطع األدلة : ینظر) ٢(
  ).١٤٤ ، ١٤/١٤٣(رویاني بحر المذھب لل: ینظر ) ٣(
 ).١/٥١٣(فیض القدیر ) ٤(
 ).١٦٣، ٥/١٦٢(شرح اإللمام ) ٥(
  ) .٧٨(مباحث الحكم عند األصولیین،ص : ینظر ) ٦(
 ).١٧/٤١٩(نھایة المطلب : ینظر) ٧(



 

 

 - ٣٩٩٢ - 

  السابع املبحث

  الكفائي يف الفرض الشروع

إذا َشرَع في فرض الكفایة إنساٌن فھل یتعین علی�ھ بال�شروع؛ أي ی�صیر ف�رض               
 اختل��ف (١).مثل��ھ ف��ي حرم��ة القط��ع، ووج��وب اإلتم��ام أو ال یتع��ین؟     : ع��ین، أي
  :ي ذلك على ثالثة أقوالالعلماء ف

 أن����ھ ال یتع����ین بال����شروع فی����ھ، ووص����فھ ال����شیخ زكری����ا األن����صاري   :الق����ول األول
  : ، وحجة ھذا القول)٢("األصح"بأنھ

أن القصد بالفرض الكف�ائي ح�صولھ ف�ي الجمل�ة، ف�ال یتع�ین ح�صولھ مم�ن ش�رع                     -١ 
  .فیھ
ع وص��الة  أن أكث��ر ف��روض الكفای��ات ال تتع��ین بال��شروع فیھ��ا ك��الحرف وال��صنائ     -٢

  ".الجماعة
الجھ�اد، وص�الة الجن�ازة، فیتعین�ان بال�شروع          :  واستثنى أصحاب ھذا القول م�ن ذل�ك       

 م�ن  -الجھ�اد –فیھما؛ لشدة شبھھما بالفرض العیني، وِلما في عدم التعیین ف�ي األول   
  .)٣( من ھتك حرمة المیت-صالة الجنازة–كسر قلوب الجند، وفي الثاني 

وال : "ن بالشروع فیھ مطلقا، ونقل الغزالي عن القف�ال قول�ھ        أنھ ال یتعیَّ   :القول الثاني 
  . )٤("  تغییر الحكم بالشروع-رضي اهللا عنھ-یلیق بأصل الشافعي 

قیاس فرض الكفایة عل�ى التط�وع؛ ف�إن م�ا ال یج�ب ال�شروع فی�ھ، ال یج�ب                  : وحجتھم
م ال��شروع ال یغیِّ��ر حك�� :" إتمام��ھ، ك��صوم التط��وع وص��التھ، وھ��ذا بن��اء عل��ى قاع��دة   

  .)٦(، خالفا للحنفیة)٥("المشروع فیھ
 أنھ یتعین بالشروع فیھ، وحك�اه الت�اج ال�سبكي ع�ن الغزال�ي، ووص�فھ         :القول الثالث  

المجاھ�د یح�ضر   :  ، ومثَّل لھ ب�ـ    " أنھ األشبھ : "ووصفھ الطوفي بـ  . )٧("األصح"بأنھ  
 ذھ�ب  ، وھو ما)٨ (الصف، وطالب العلم یشرع في االشتغال بھ، ونحو ذلك من صوره  

                                                           

  ).١/٢٤٠(على جمع الجوامع  وحاشیة العطار شرح المحلي : ینظر) ١(
 )٢٩( غایة الوصول، ص)٢(
 . السابقالمرجع: ینظر) ٣(
 ).٧/١١(الوسیط في المذھب للغزالي ) ٤(
، المنث��ور ف��ي القواع��د   )١/٣٣١(، البح��ر المح��یط  )٢/٤١٠(ش��رح مخت��صر الروض��ة   : ینظ��ر) ٥(

 ).٢/٢٤٢(الفقھیة للزركشي 
، خالص�ة األفك�ار ش�رح مخت�صر المن�ار،           )٢/٣١٢(كشف األسرار ع�ن أص�ول الب�زدوي         : ینظر) ٦(

 ).١٢٣(ص
 ).٢١٧(، المستصفى، ص)١/٢٤٠(، مع شرح المحلي وحاشیة العطار جمع الجوامع: ینظر) ٧(
 ).٢/٤١٠(شرح مختصر الروضة ) ٨(
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، وھ��و األق��رب إل��ى قواع��د الحنفی��ة؛ حی��ث إن المن��دوب یج��ب إتمام��ھ  )١(إلی��ھ المالكی��ة
  .عندھم فالواجب من باب أولى

 أنھ بالشروع تعلق بھ ح�ق الغی�ر، وھ�و انعق�اد س�بب ب�راءة ذمت�ھ،         :وحجة ھذا القول  
فال یج�وز ل�ھ إبط�ال م�ا تعل�ق ب�ھ            ؛ من التكلیف بفرض الكفایة، وخروجھ عن عھدتھ        

  .)٢(ره، كما لو أقر بحق، لم یجز لھ الرجوع عنھحق غی
أن ھذه المسألة من المسائل التي ال ُیطلق فیھا ترجیح، الختالف الت�رجیح             : والحقیقة

  . )٣(في فروعھا

 أرى أن الق���ول ال���راجح ھ���و األول، الق���ائم عل���ى التفرق���ة ب���ین أن���واع ف���روض   ذا

 فی�ھ، ف�ال یتع�ین بال�شروع     الكفایات، فم�ا ك�ان منھ�ا ال یح�صل ض�رر بت�رك االس�تمرار        
فیھ، وذلك كالحرف والصنائع وصالة الجماعة فإنھا ال تتعین بالشروع فیھا؛ شریطة          
تحقق الكفایة فیما ُذكر وما ماثلھ، بخالف ما یحصل ضرر بترك االس�تمرار فی�ھ فإن�ھ           
یتعین بالشروع فیھ، كاالنسحاب من میدان القتال، واالنصراف من صالة الجنازة قبل 

  .ھا، كل ذلك یخضع  لحال األمة واحتیاجاتھا ، وما یحقق مصلحتھاإتمام

                                                           

، ش��رح مخت��صر خلی��ل )٧/٣٧٩(التوض��یح ف��ي ش��رح المخت��صر الفقھ��ي الب��ن الحاج��ب   : ینظ��ر) ١(
 ).٧/١٣٣(للخرشي 

  المرجع السابق ) ٢(
 ).٨٢(الغیث الھامع ، ص، )١/٢٥٦(تشنیف المسامع : ینظر) ٣(
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دور الف��رض الكف��ائي ف��ي تحقی��ق المقاص��د ال��ضروریة : الف��صل الث��اني
  في الشریعة اإلسالمیة

تبین مما سبق أن المقصود بالواجب الكفائى تح�صیل م�صالح عام�ة لألم�ة               
 بمقاصد الشریعة؛   ال ینتظم أمرھا إال بحصولھا، ومن ھنا كان وثیق الصلة         

إذ ھو أداة تحصیلھا ووسیلة حفظھا ، وسأتناول بمشیئة اهللا تعالى في ھذا            
وذل�ك م�ن    . الفصل التعریف بمقاصد الشریعة وعالق�ة الواج�ب الكف�ائى بھ�ا           

  :خالل المباحث التالیة
  . في حفظ الدین الكفائيدور الفرض :المبحث األول   
  . حفظ النفس دور الفرض الكفائى في: المبحث الثاني 
  . الكفائى في حفظ العقل الفرض دور: المبحث الثالث 

  . الكفائى في حفظ النسل الفرض دور: المبحث الرابع  
  . الفرض الكفائى في حفظ المال دور: المبحث الخامس

بتعری�ف مقاص��د ال�شریعة وعالق��ة الف�رض الكف��ائى    وس�أمھد لھ�ذا كل��ھ   
  .بھا
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  متهيد

  عة وعالقة الفرض الكفائى بهايف  التعريف مبقاصد الشري

  .و ن

  .التعریف بمقاصد الشریعة، وأقسامھا: المسألة األولى
  :التعریف بمقاصد الشریعة: أوًال

ل�ھ اعتب�اران، باعتب�اره مركب�ا إض�افیا تتوق�ف معرفت�ھ عل�ى                " مقاص�د ال�شریعة   "لفظ  
.   لقب�ا أوعلم�ا    ، وباعتباره "الشریعة: "، و كلمة  "مقاصد: "معرفة جزئیة، وھما كلمة   

  :وسأذكر تعریفھ بحسب االعتبارین على النحو التالي
  : تعریف مقاصد الشریعة باعتبارھا مركبا إضافیا-أ 
  :تعریف المقاصد في اللغة -١

المقاصد جمع َمْقِصد، وھي مشتقة م�ن الفع�ل َق�َصَد، وت�أتي ف�ي اللغ�ة بمع�ان عدی�دة،            
  :منھا

  . صد یقصد قصدا فھو قاصد استقامة الطریق، استقامة الطریقة، ق-
  . التوسط في األمر واإلعتدال فیھ، و منھ الَقْصد في المعیشة بأال ُیسرف وال ُیقتر-
  .)١(قصدُّتھ وقصدُّت لھ وقصدُّت إلیھ بمعنى:  إتیان الشيء، تقول- 

  :تعریف الشریعة -ب
الم�اء منھ�ا،    المواضع الت�ي ینح�در إل�ى        : الشَّریعة والشِّراع والَمْشَرَعة  : الشریعة لغة 

. وبھا ُسمِّي ما شرع اهللا للعباد ش�ریعة م�ن ال�صوم وال�صالة والح�ج والنك�اح وغی�ره                   
  . )٢(وأصل الشریعة في كالم العرب مْوِرد الشَّاربة

ُس��مَِّیت ال��شَّریعُة ": "ت��اج الع��روس"وأم��ا ع��ن ت��سمیة ال��شریعة ب��ذلك فق��د ج��اء ف��ي   
َع ِفیَھ��ا عل��ى الَحقیق��ة الَم��صدوَقِة َرِوَي    َت��شبیھًا ب��َشریَعِة الم��اِء، بحی��ُث إنَّ َم��ْن َش��رَ     

  .)٣("وَتَطھََّر
أن : وجمعھ مقاصد، أما جمع�ھ عل�ى ُق�ُصود فق�د ذك�ر الفی�ومي              . والمقِصد اسم المكان  

ومنھ ج�اء تعبی�ر   .  )٤(بعض الفقھاء قد استعملھ، وھو على خالف القیاس عند النحاة  
َك��م الت��ي ق��صد ال��شارع إل��ى الفقھ��اء واألص��ولیین بمقاص��د ال��شارع ع��ن المع��اني والِح

  .)٥(تحقیقھا من وراء تشریعاتھ وأحكامھ

                                                           

، تھ��ذیب اللغ��ة لألزھ��ري    )٢/٥٠٤(، الم��صباح المنی��ر   )٢/٥٢٤(ال��صحاح للج��وھري   :  ینظ��ر)١(
  ).٣/٣٥٣(، لسان العرب )٨/٢٧٤(

 ).٨/١٧٥(، لسان العرب )١/٧٣٢(القاموس المحیط : ینظر) ٢(
 ).٢١/٢٥٩(تاج العروس ) ٣(
 ).٢/٥٠٤(المصباح المنیر : ینظر) ٤(
 ).٢٣(نعمان جغیم، ص/ دطرق الكشف عن مقاصد الشریعة ، : ینظر) ٥(
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  : تعریف مقاصد الشریعة  اصطالًحا ، بالمعنى اللقبي-ب
: لم یرد تعریف للمقاصد عن�د المتق�دمین غی�ر أن�ھ ورد ف�ي تعبی�راتھم ألف�اظ م�ن مث�ل                

ضیق، األمور بمقاصدھا، مراد الشارع، أسرار الشریعة، االستصالح، رفع الحرج وال
أم�ا المعاص�رون فج�اءوا بتعریف�ات        . إل�خ ......والعلة، والحكمة، والمنفع�ة والمف�سدة       

  :)١(متقاربة، من أھمھا
مقاص��د الت��شریع العام��ة، ھ��ي المع��اني  :  عرَّفھ��ا محم��د الط��اھر ب��ن عاش��ور بأنھ��ا -١

  .)٢(والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا
الغایة منھا، واألسرار التي : المراد بمقاصد الشریعة: فاسي عالل ال/  وقال الشیخ-٢

  .)٣(وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھا 
الغای��ات الت��ي وض��عت ال��شریعة ألج��ل تحقیقھ��ا  : أحم��د الری��سوني بأنھ��ا/وعرفھ��ا د-٣

  .)٤(لمصلحة العباد
عیة، المع�اني الملحوظ�ة ف�ي األحك�ام ال�شر       : نور الدین الخ�ادمي بأنھ�ا     /  وعرفھا د  -٥

والمترتبة علیھا، سواء أكانت تل�ك المع�اني حكًم�ا جزئی�ا أم م�صلحة كلی�ة، أم س�مات                  
تق�دیر عبودی�ة اهللا، وم�صلحة اإلن�سان     : جمالیة، وھي تتجمع ضمن ھدف واح�د، ھ�و    

  )٥(في الدارین
أن :  وب��النظر ف��ي التعریف��ات ال��سابقة نج��د أنھ��ا ت��دور ح��ول معن��ى واح��د، ھ��و    : ھ��ذا

الغایات واألھداف والمآالت التي قصدھا واضع الشرع الحك�یم         المقاصد الشرعیة ھي    
  .لتحقیق سعادة اإلنسان ومصلحتھ في الدارین

/  وال یخفى ما للمقاصد من أھمیة كبی�رة ف�ي االجتھ�اد الفقھ�ي، وق�د عق�د ال�شیخ        :ھذا
، ب�یَّن   "احتیاج الفقیھ إلى معرف�ة مقاص�د ال�شریعة        : "الطاھر بن عاشور  فصًال سمَّاه     

  : االجتھاد في الشریعة یكون على خمسة أوجھ ھيفیھ أن 
  .فھم أقوالھا ونصوصھا بمقتضى اللغة واالصطالح الشرعي -١

  . النظر فیما یعارض النص من نسخ، أو تقیید، أو تخصیص، أو نص راجح-٢
  . تعرُّف علل األحكام ثم القیاس علیھا-٣
  . الحكم فیما ال یشملھ نص خاص وال قیاس-٤
  .فھذه خمسة مجاالت الجتھاد الفقھاء. التعبدیة على ما ھي علیھ تقریر األحكام -٥

  .)٦("فالفقیھ بحاجة إلى معرفة مقاصد الشریعة في ھذه األنحاء كلھا: "ثم قال

                                                           

 ).١٥(نور الدین الخادمي، ص/ علم المقاصد الشرعیة، د: ینظر) ١(
 ).٢٥١(مقاصد الشریعة البن عاشور، ص) ٢(
 ).٧(عالل الفاسي، ص: مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومكارمھا لـ) ٣(
 ).٧(أحمد الریسوني، ص/ نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، د:  ینظر) ٤(
 ).١٧( المقاصد الشرعیة للخادمي، صعلم) ٥(
 ).١٨٣(مقاصد الشریعة البن عاشور، ص:  ینظر)٦(
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ف��ال ش��ك ف��ي أن المقاص��د، ھ��ي روح ال��شریعة، وأھ��دافھا وغایاتھ��ا، فھ��ي كم��ا ق��ال       
 مق��صود ال��شرع فھ��و  ، فكی��ف م��ا تقلَّ��ب وھ��و یراع��ي  ..ِقْبل��ُة المجتھ��دین  : "الغزال��ي

ب�أن  : ، كما ص�َرح إم�ام الح�رمین       )١("مستقبٌل للقبلة، كالذي أحاطت بھ جدران الكعبة        
الذي لم یتفطن لوقوع المقاصد في األوام�ر والن�واھي فل�یس عل�ى ب�صیرة ف�ي وض�ع             

  . )٢(الشریعة
االط�الع عل�ى مقاص�د ال�شریعة، والخ�وض ف�ي          : ومن ثمَّ اشترط العلماء ف�ي المجتھ�د       

 ق��ال التق�ي ال��سبكي عن�د حدیث��ھ ع�ن األم��ور الت�ي یتوق��ف علیھ�ا كم��ال رتب��ة      بحارھ�ا، 
والتتب��ع لمقاص��د ال��شریعة م��ا   أن یك��ون للمجتھ��د م��ن الممارس��ة : الثال��ث: "االجتھ��اد

یكسبھ قوًة یفھم منھا مراد الشرع من ذلك، وم�ا یناس�ب أن یك�ون حكم�ا ل�ھ ف�ي ذل�ك            
  .)٣("المحل وإن لم یصرح بھ

  اصد الشرعیةأقسام المق:  ثانیًا
ھذه الشریعة المعصومة لیست تكالیفھا موض�وعة حیثم�ا اتَّف�ق لمج�رد إدخ�ال الن�اس            
تحت سلطةالدِّین، بل ُوِض�عت لتحقی�ق مقاص�د ال�شارع ف�ي قی�ام م�صالحھم ف�ي ال�دین              

  :والدنیا معا، وروعي في كل حكم منھا
، "المالالدین، والنفس، والعقل، والنسل، و   "إما حفظ شيء من الضروریات الخمس       

التي ھي أسس العمران المرعیة في كل ملة، والتي لوالھا لم تجر مصالح الدنیا على 
  .استقامة، ولفاتت النجاة في اآلخرة

وإم���ا حف���ظ ش���يء م���ن الحاجی���ات؛ ك���أنواع المع���امالت، الت���ي ل���وال ورودھ���ا عل���ى      
  .الضروریات لوقع الناس في الضیق والحرج

  .ع إلى مكارم األخالق ومحاسن العاداتوإما حفظ شيء من التحسینات، التي ترج
   ).٤(وإما تكمیل نوع من األنواع الثالثة بما یعین على تحققھ

 وھذه المقاصد أو المصالح َتَتدرَّج في رتبتھا من حیث باعتبار آثارھ�ا ف�ي ق�وام أم�ر       
باعتبار أھمیتھا في قیام حیاة الجماعة أو األفراد واستقامتھا إل�ى مرات�ب             : األمة، أي 

 ،)٥(ضروریة، وحاجیة، وتحسینیة    : ث، ھي على الترتیب اآلتي من األعلى لألدنى       ثال
  .وھاك تعریف كل رتبة منھا

 ما ال بد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، بحی�ث إذا ُفق�دت      :الضروریات: أوًال
لم تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتھارج وفْوت حیاة، وفي اُألخرى 

                                                           

بح��ث من��شور ف��ي المجل��ة   ) ٣١٣(م��سلم الدوس��ري، ص / حقیق��ة الق��ولین للغزال��ي، بتحقی��ق د ) ١(
ال�رد عل�ى م�ن     : الفقھیة السعودیة، العدد الثالث، ونقل كالَم الغزالي ھذا  ال�سیوطيُّ ف�ي كتاب�ھ              

 ).١٨٢( رض وجھل أن االجتھاد في عصر فرض، للسیوطي، ص أخلد إلى األ
 .)١/١٠١(البرھان ) ٢(
 ).١/٨(اإلبھاج ) ٣(
 .المكتبة التجاریة الكبرى: ط). ٤، ١/٣(دراز للموافقات : من مقدمة الشیخ) ٤(
 ).٢/١٧(الموافقات : ینظر) ٥(
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  . )١(نجاة والنعیم، والرجوع بالخسران المبینفْوت ال
حفظ الدین ، والنفس ، والعقل ، والن�سل ، والم�ال، ول�م تخ�ل مل�ة               : وھى خمس 

  .)٢(من الملل، وال شریعة من الشرائع عن رعایة ھذه الكلیات الخمس
وح��صر المقاص��د ف��ي ھ��ذه الخم��سة ثاب��ت ب��النظر إل��ى الواق��ع وع��ادات المل��ل          

   ).٣(والشرائع باالستقراء
 وقد اختلف العلماء في ترتیب المصالح ال�ضروریة فیم�ا بینھ�ا، فم�نھم م�ن          :ھذا

، وھ��و )٤(الغزال��ي واآلم��دي واب��ن الحاج��ب: رتَّبھ��ا عل��ى النح��و ال��سابق، وم��ن ھ��ؤالء 
 ؛حی�ث رتَّ�ب بع�ضھا عل�ى بع�ض بالف�اء ل�ُیْعَلم        -رحم�ھ اهللا تع�الى   –ابن السبكي   اختیار  

  ).٥(ترتیبھا على ھذا النحو
ُت�رجَّح األربع�ة الباقی�ة عل�ى الدینی�ة؛ ألن           : ، أي )٦(لعلماء من ق�ال ب�العكس     ومن ا 

 على المساھلة بخالف حقوق الناس، ولھذا ُقدِّم القصاص على قتل - تعالى -حق اهللا 
  . الردة إذا اجتمعا

وُترجَّح مصلحة النفس على الثالثة الباقیة؛ ألن حفظ الباقیة ألجل حف�ظ ال�نفس،     
ى العقل؛ ألن حفظ النسب أشد تعلقا ببقاء النفس من حفظ العق�ل،             ثم النسب یرجح عل   

  .)٧(ثم العقل یرجح على المال؛ ألن العقل مالك التكلیف بخالف المال 
   .)٨(ومنھم من لم یلتزم ترتیبا معیَّنا  كالفخر الرازي

العلماء المعاصرین من یرى أن ھذه المصالح الخمس متكاملة فیما بینھ�ا،         ومن  
ة ترابًطا محكًما، حیث یتوقف بعضھا على بع�ض وی�ؤثِّر حف�ظ بع�ضھا ف�ي                 بل مترابط 

   . )٩(بعض
فل�و ُع�دم ال�دِّین ُع�دم ترت�ب الج�زاء          : "وھذا ما عبَّر عنھ اإلمام الشاطبى بقول�ھ         

المرتجى ولو ُعدم المكلف لُعدم  م�ن یت�دیَّن ول�و ُع�دم العق�ل الرتف�ع الت�دیُّن ول�و ُع�دم           
  ).١٠("اء ولو ُعدم المال لم یبق عیشالنسل لم یكن في العادة بق

لكن البد من االعتراف بأن الترتیب لھ أھمی�ة ف�ي حال�ة التع�ارض ب�ین  ُكلِّیََّت�ْین،             

                                                           

 ).٢/١٨(الموافقات :  ینظر-رحمھ اهللا–بھذا عرَّفھا الشاطبي ) ١(
 ).٥٧٦(، الغیث الھامع، ص )٣/٢٧٤(، اإلحكام لآلمدي )٢/٢٠( المرجع السابق  )٢(
 ).٤/١٤٤(التقریر والتحبیر : ینظر) ٣(
، مخت���صر المنتھ���ى م���ع بی���ان   )٣/٢٧٤(، اإلحك���ام لألم���دي  )١٧٤(المست���صفى ، ص: ینظ���ر) ٤(

 ).٣/١١٤(المختصر 
 ).٥٧٦(الغیث الھامع، ص: ینظر) ٥(
مخت�صر المنتھ�ى م�ع بی�ان المخت�صر      : دون ن�سبتھ ألح�د ، ینظ�ر       اج�ب     حكى ھذا القول اب�ن الح     ) ٦(

 ).٨/٢١٢(، البحر المحیط )٥١٥(، التمھید لإلسنوي، ص )٣/٤٠٢(
 ).٢/٧٦٤(النقود والردود : ینظر) ٧(
 ).٥/١٦٠(المحصول : نظری) ٨(
 ).٤٥ ،٤٤(جمال الدین عطیة، ص/ نحو تفعیل مقاصد الشریعة د: ینظر) ٩(
 ).٢/٣٢(الموافقات ) ١٠(
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فإنھ یقدَّم المتقدِّم في الترتیب ویضحى باآلخر، فإذا كان الترتیب غیر متفق علیھ ق�ام          
خ�تالف األحك�ام    كل فقیھ بتطبیق الترتیب الذي اختاره، ونتج عن ذلك بطبیع�ة الح�ال ا             

  . )١(االجتھادیة
م��ا افُتق��ر إلیھ��ا م��ن حی��ث التوس��عة ورف��ع ال��ضیق     :  الحاجی��ات، ومعناھ��ا :ثانی��ا

المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة الالحق�ة بف�وت المطل�وب، ف�إذا ل�م ت�راع دخ�ل          
الح��رج والم��شقة، ولكن��ھ ال یبل��غ مبل��غ الف��ساد الع��ادي     -عل��ى الجمل��ة -عل��ى المكلف��ین 

  ).٢(لمصالح العامةالمتوقع في ا
األخ��ذ بم��ا یلی��ق م��ن محاس��ن الع��ادات، وتجن��ب       :  التح��سینات، ومعناھ��ا  :ثالث��ًا

  ).٣(المدنسات التي تأنفھا العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكارم األخالق
  عالقة الفرض الكفائي بمقاصد الشریعة: المسألة الثانیًة

ھ تح�صیل م�صالح دینی�ة            صرح العلماء بأن الواجب الكف�ائى أم�ر یق�صد بفعل�           
ودنیویة عامة ال یستقیم نظ�ام األم�ة إال بھ�ا، فالواجب�ات الكفائی�ة یج�ب أن تغط�ي ك�ل             
حاجات المجتمع، وإن كثرت، وھذه الحاجات تتنوع إلى حاج�ات علمی�ة، واقت�صادیة،            
وثقافیة، واجتماعیة، وخدمیة، وغیرھا مما یحقق مصالح المجتمع الخاصة والعامة، 

  . الشریعةویحفظ مقاصد 
القی�ام ب�الفرض الكف�ائي قی�ام بم�صلحة عام�ة؛            : "وفي ھذا یقول اإلمام الشاطبي    

فھم مطلوبون بسدِّھا على الجملة؛ فبعضھم ھو قادر علیھ�ا مباش�رة، وذل�ك م�ن ك�ان                  
   .)٤(" قادرون على إقامة القادرین-وإن لم یقدروا علیھا-أھال لھا، والباقون 

تح����صیل تل����ك الم����صالح ال����شرعیة ووس����یلة      ف����الفرض الكف����ائي  إذن أداة 
  :  )٥(إیجادھا، ذلك أن المقاصد الشرعیة تنقسم باعتبار أداة تحصیلھا إلى قسمین

فھ�و م�أمور بحف�ظ      .  مقاصد عینیة، وھي واجبة على كل مكلف في نفسھ         :األول
 وبحفظ. دینھ اعتقادًا وعمًال، وذلك بتعّلم ما یدفع بھ عن نفسھ الُشبھ التي ُتورد علیھ

. وذل��ك ب��أن ُیَجّنبھ��ا م��ا ُیردیھ��ا م��ن أس��باب الھ��الك   . نف��سھ قیام��ًا ب��ضروریات حیات��ھ 
وبحف��ظ عقل��ھ ص��ونًا لم��ورد الخط��اب م��ن رّب��ھ، بت��وّقي األس��باب الموجب��ة لذھاب��ھ أو    

وبحفظ ن�سلھ حرص�ًا عل�ى بق�اء عوض�ھ وَخَلِف�ھ ف�ي عم�ارة ھ�ذه ال�دار، وذل�ك               . غیابھ
وبحف��ظ مال��ھ اس��تعانة عل��ى القی��ام بتل��ك   . بع��دم وض��عھ ف��ي م��ضیعة اخ��تالط األن��ساب  

  .األوجھ األربعة، وذلك بأال یتلفھ فیما ال یعود علیھ بالنفع إطالقًا
 مقاص����د كفائی����ة، وھ����ي القی����ام بالم����صالح العام����ة لجمی����ع الخل����ق،           :والث����اني

والتكلیف فیھا منوط بعم�وم المكلف�ین لتت�ولى القی�ام بھ�ا والمحافظ�ة علیھ�ا مجموع�ٌة               

                                                           

 ).٤٧(نحو تفعیل مقاصد الشریعة، ص : ینظر) ١(
 ).٢/٢١(المرجع السابق ) ٢(
 ).٢/٢٢(المرجع السابق ) ٣(
 ).٢٨٤، ١/٢٨٣(الموافقات ) ٤(
 ).٢/٣٠٠(الموافقات) ٥(



 

 

 - ٤٠٠٠ - 

نھم، وق�د اعُتب�رت ھ�ذه المقاص�د م�ن ب�اب ال�ضروري ألنھ�ا مكمل�ة للق�سم                مصطفاة م�  
األول، وھ��ي ال��ضروریات العینی��ة؛ ذل��ك أن األح��وال الخاص��ة ال تق��وم إّل��ا باس��تقامة       

  .األحوال العامة، واألحوال العامة ال تستقیم إّلا بالقیام بتلك الضروریات الكفائیة
ي إال بالكف��ائي، وذل��ك أن الكف��ائي ال یق��وم العین��: "-رحم��ھ اهللا–یق��ول ال��شاطبي 

  . )١("قیام بمصالح عامة لجمیع الخلق
 المستقر المجتمع یوجد الكفائیة الواجبات تخدمھا التي المقاصد ھذه وبتحقق "
والن�واھي   لألوام�ر  واالمتث�ال  العینی�ة  واجبات�ھ  أداء الف�رد  فی�ھ  ی�ستطیع  ال�ذي  اآلم�ن 

 علیھ�ا  یتوق�ف  العملی�ة،  الوجھ�ة  م�ن  ،الت�ضامنیة  أو العام�ة  الف�روض  ألن "اإللھیة، 
 ل�م  وجھ�اد، وم�ا   ھناك دفاع یكن لم فما " الفردیة" العینیة الفروض أداء من التمكن
 أحك�ام  وف�ق  بالق�ضاء  الع�دل  یتحق�ق  ل�م  وم�ا  س�لطان،  ذات آمن�ة  إس�المیة  دولة تظھر

 نح�و  أو زك�اة  عب�ادة أو  من العیني، للفرض الفرد أداء فإن وھكذا، اإللھیة، الشریعة
 ال ق�د  حری�ة  ف�ي  الحی�اة  من تمكنھ أو نفسھ الفرد حیاة إن بل متعذًرا، یصبح قد ذلك،
 أو الكفائیة فالفروض عرضة للخطر، یكون أن یمكن نفسھ الدین وبقاء ممكنة، تكون

اإلس�المیة   األم�ة  بحی�اة  یتعل�ق  فیم�ا  العظم�ى،  األھمی�ة  ھ�ذه  إذن لھ�ا  الت�ضامنیة 
  .(٢)"والدین

ق��صد الع��ام لل��شریعة ی��تلخص ف��ي المحافظ��ة عل��ى مق��صود   ولمَّ��ا ك��ان الم:  ھ��ذا
الشرع بدفع المفاسد عن الخلق، وھذه المقاصد أو الم�صالح تنق�سم م�ن حی�ث قوتھ�ا              
في ذاتھا إلى ما ھي في رتب�ة ال�ضرورات وإل�ى م�ا ھ�ي ف�ي رتب�ة الحاج�ات وإل�ى م�ا                

، وم��ا ولمَّ��ا كان��ت ال��ضرورات ھ��ي أص��ل الم��صالح. )٣(یتعل��ق بالتح��سینات والتزیین��ات
؛ ف�إنني سأقت�صر ف�ي المباح�ث التالی�ة عل�ى بی�ان دور        )٤(عداھا ھ�و كالتتم�ة والتكمل�ة      

  .الفرض الكفائي في تحقیق المقاصد الضروریة في الشریعة اإلسالمیة

                                                           

  ).٣٤(طرق الكشف عن مقاصد الشریعة، ص :  وینظر).٢/٣٠١(الموافقات ) ١(
 ).٣١٠(ضیاء الدین الریس، صالنظریات السیاسیة اإلسالمیة، محمد ) ٢(
 ).٢/٧١(، قواعد األحكام في مصالح األنام )١٧٤(المستصفى، ص : ینظر) ٣(
 ).٢/٢٥(الموافقات : ینظر) ٤(
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  املبحث األول

  دور الفرض الكفائي يف حفظ الدين

ل الضروریة، بل ھو األص�ل والمق�صود األعظ�م، ق�ا     حفظ الدِّین من أھم المقاصد

وم���ا ع���داه مق���صود م���ن   ، )١( َّىئ نئ مئ زئ رئ  ُّّٰ : اهللا تع���الى

، )٢(أجلھ، وألن ثمرتھ أكمل الثمرات وھي نیل السعادة األبدیة في جواِر ربِّ الع�المین         
  .وھو أكثر المقاصد الضروریة ارتباطًا بفرض الكفایة

 ولمَّا كان الدِّین اإلس�المي ی�شتمل عل�ى أص�ول وف�روع ، فق�د ق�سَّم العلم�اء                : ھذا
  : الواجب الكفائى باعتبار تعلقھ بحفظ أصل الدین أو فروعھ إلى قسمین

  .واجبات كفائیة متعلقة بحفظ أصل الدین : األول 
   .)٣(واجبات كفائیة متعلقة بحفظ فروع الدین: الثاني 

ال�ضروریة عل�ى    المقاص�د  تحق�ق  الت�ي  الكفائی�ة  الواجب�ات  وس�أذكر نم�اذج  م�ن   
  .  في المطالب التالیةسبیل التمثیل ال الحصر، وذلك

  اطب اول

  ادوة

 ال��دعوة إل��ى اإلیم��ان ب��اهللا ع��زو وج��ل والت��صدیق برس��الة اإلس��الم  :ویق��صد بھ��ا
  .اعتقاًدا وعمًلا

، وال��دعاء إل��ى ال��دِّین بالترغی��ب والترھی��ب، أح��د وس��ائل المحافظ��ة عل��ى ال��دِّین    
  .     )٤(وبقاء استمراره، وضمان انتشاره

دعوة ف�ي حف�ظ أص�ل ال�دین لت�شمل مج�االت عدی�دة إال أن�ھ                     ویتسع نطاق ال�   
  :)٥(یمكن حصرھا إجماًلا فیما یأتى

 دع��وة غی��ر الم��سلمین إل��ى دی��ن اإلس��الم ببی��ان عقیدت��ھ ومبادئ��ھ العام��ة         :أوال
  .وأصول أحكامھ بیاًنا واضًحا مع دفع الشبھات المثارة من أعدائھ بالحجة والبرھان

  :ة دعوتانوقد ذكر إمام الحرمین أن الدعو
 الدعوة المقرون�ة باألدل�ة والب�راھین، والمق�صد منھ�ا إزال�ة ال�شبھات،                :إحداھما

  . وإیضاح البینات، والدعاء إلى الحق بأوضح الدالالت
 الدعوة القھریة المؤیدة بال�سیف الم�سلول عل�ى الم�ارقین ال�ذین أب�وا            :واألخرى

                                                           

 ).٥٦(سورة الذاریات ، اآلیة ) ١(
 ).٣/٢٣١(، التقریر والتحبیر )٣/١٢١(التحقیق والبیان في شرح البرھان : ینظر) ٢(
 ).١٠/٢١٧(، روضة الطالبین )١١/٣٥٢ (العزیز شرح الوجیز: ینظر) ٣(
 ).٤/٣٤٧(الموافقات : ینظر) ٤(
 ).٢٤، ٤/٢٣(تفسیر المنار : ینظر) ٥(
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  .)١(واستكبروا بعد وضوح الحق المبین
ج��ة والبرھ��ان ش��رط لج��واز القت��ال، ف��إذا ُمِنْعن��ا م��ن ال��دعوة  وتق��دیم ال��دعوة بالح

ب��القوة ب��أن ُھ��دِّد ال��داعي أو ُقت��ل فعلین��ا أن نقات��ل لحمای��ة ال��دعاة ون��شر ال��دعوة، ال       

 َّجه هن  من خن حن ممجن خم حم جم ُّ : لإلك��راه عل��ى ال��دین؛ ف��اهللا تع��الى یق��ول  

وإذا ل��م یوج��د م��ن یمن��ع    )٣( َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ : ویق��ول)٢(

ي الدعاة أو یقتلھم أو یھدد األمن ویعتدي على المؤمنین، فاهللا تع�الى ال    الدعوة ویؤذ 
یف��رض علین���ا القت��ال؛ ألج���ل س��فك ال���دماء وإزھ��اق األرواح، وال ألج���ل الطم��ع ف���ي      

  .)٤(الكسب
دعوة المسلمین إلى التزام صحیح العقیدة اإلسالمیة ونبذ االعتقادات   : ثانیا

  :الفاسدة، ولھ طریقان 
العام��ة الكلی��ة ببی��ان ط��رق الخی��ر وتطبی��ق ذل��ك عل��ى أح��وال     ال��دعوة : أح��دھما

. الناس، وضرب األمثال المؤثرة في النفوس التي یأخذ كل س�امع منھ�ا بح�سب حال�ھ              
وإنما یقوم على ھذا الطری�ق خ�واص األم�ة الع�ارفون بأس�رار األحك�ام وحكم�ة ال�دین             

  .وفقھھ
ن األف�راد بع�ضھم   الدعوة الجزئیة الخاصة، وھي ما یك�ون ب�ی       : والطریق الثاني 

مع بعض، ویستوي فیھ العالم والجاھ�ل، وھ�و م�ا یك�ون ب�ین المتع�ارفین م�ن الدالل�ة                  
على الخیر والحث علیھ عند عروضھ، والنھي عن الشر والتحذیر منھ، وكل ذلك من 

  .)٥(التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وكل واحد یأخذ من الفریضة العامة بقدره
تف���صیل ألھمی���ة ال���دعوة وأثرھ���ا عل���ى األف���راد  ول���یس الموض���ع موض���ع : ھ���ذا

والجماعات، بل المقصود بیان كون الدعوة ضروریة لحفظ الدین، وأنھا واجبة عل�ى          
األمة كلھا، غیر أن ھذا یتفاوت بتفاوت مقدار م�ا أوتی�ھ ك�ل واح�د م�ن العل�م والق�وة،             

  .)٦(وبھذا تكون األمة كلھا تتواصى بالحق، وتتواصى بالصبر والھدایة
 ما كان وسیلة للدعوة حتى ت�ؤتي ثمارھ�ا المرج�ّوة منھ�ا فھ�و واج�ب، م�ن                     وكلُّ

الت�ألیف والترجم�ة والن�شر، وطباع�ة الكت�ب      : باب ماال یتم الواج�ب إال ب�ھ، وم�ن ذل�ك          
الت��ي ُتع��ّرف باإلس��الم وَت��ردُّ عل��ى اتھام��ات ودس��ائس وش��بھات الُمْغرض��ین، وت��سخیر  

التن��وُّع ف��ي لغ��ة الخط��اب ال��دعوى  وس��ائل االت��صال الحدیث��ة ف��ي ذل��ك ، وك��ذا وج��وب  

                                                           

 ).٢٠٧(غیاث األمم في التیاث الظلم ، ص: ینظر) ١(
 ).٢٥٦(سورة البقرة، اآلیة ) ٢(
  ).٩٩(سورة یونس ، اآلیة ) ٣(
 ).٢/١٧٣(، تفسیر المنار )٧/١٠٠(بدائع الصنائع : ینظر) ٤(
  ).٤/٢٤(تفسیر المنار : ینظر) ٥(
 ).٣/١٣٤٤(محمد أبو زھرة / زھرة التفاسیر للشیخ: ینظر) ٦(
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باس��تخدام اللغ��ات األكث��ر انت��شاًرا عالمًی��ا؛  ف��إن الن��اس ب��ین ق��ادر عل��ى النط��ق باللغ��ة   
العربیة وغیر قادر على النطق بھا، والقادرون على النطق بھا منھم من ی�ستطیع أن      

      .                 یشتغل بأخذ األحكام من مصادرھا ، ومنھم من لیس أھًال لذلك
 أما غیر القادرین على النطق باللغة العربیة فخیر طریق إلیصال دعوة اإلس�الم         
إل��یھم أن ُتخ��صص طائف��ة م��ن الع��ارفین ألحك��ام اإلس��الم ل��تعلم اللغ��ات المختلف��ة ث��م        

كم�ا یمك��ن ذل�ك بتعل�یمھم لغ��ة    . یقوم�ون بن�شر تع��الیم اإلس�الم وأحكام�ھ بی��نھم بلغ�تھم     
  .یة أو معناھا إلى لغتھمالقرآن، أو بترجمة النصوص الشرع

أن : والطری��ق األول ھ��و الطری��ق األمث��ل، فم��ن الواج��ب الكف��ائي عل��ى الم��سلمین
ی��تعلم فری��ق م��نھم لغ��ات األم��م غی��ر العربی��ة، ون��شر ال��دعوة بی��نھم، وتبل��یغھم أحك��ام   
اإلسالم بلغتھم التي یتكلمون بھا، فإذا قصَّر المسلمون في ھ�ذا الواج�ب أث�م الجمی�ع،                 

  .)١(م في الفروض الكفائیةكما ھو الحك
 من الواجبات على الح�اكم؛ حی�ث   -كما ذكر علماء السیاسة الشرعیة -وھذا كلھ  

  . )٢("حفظ الدِّین والدعوة إلیھ: "ذكروا منھا

ب اطا  

 ل ا  دا  

  : - رحمھ اهللا-كما یقرر ذلك الشاطبي–مقصد حفظ الدین یقوم على أصلین 
ال��دین م��ن جان��ب الوج��ود، وذل��ك بالمحافظ��ة عل��ى م��ا یق��یم أركان��ھ     حف��ظ :األول

  . ویثبِّت قواعده
 حف��ظ ال��دین م��ن جان��ب الع��دم وذل��ك برف��ع الف��ساد الواق��ع أو دف��ع الف��ساد :الث��اني

  .)٣(المتوقع
والواقع أن الجھاد یحقق األمرین معًا، فأما م�ن جان�ب الوج�ود ف�إن الق�صد من�ھ                   

  .الدِّین وھو المقصود األعظمنشر دعوة اإلسالم، وإعالء كلمة 
وأما من جانب العدم ففي الجھاد ردٌّ لكید األعداء وقمعھم، وإقامة الع�دل، ومن�ع              

  .)٤ (الظلم والفساد، وحمایة المسلمین
والجھ���اد واج���ب وج���وب الوس���ائل ال المقاص���د؛ إذ المق���صود بالقت���ال إنم���ا ھ���و  

بمق�صود، حت�ى ل�و أمك�ن     وأم�ا قت�ل الكف�ار فل�یس        . الھدایة، وم�ا س�واھا م�ن ال�شھادة        

                                                           

/ ، ال�وجیز د  )٢٢٦، ٢٢٥(محم�د س�الم م�دكور، ص     : مباح�ث الحك�م عن�د األص�ولیین د        : ینظر) ١(
 ).٩٢، ٩١(عبدالكریم زیدان ، ص 

 ).٤٠(ي، ص، األحكام السلطانیة للماورد)١٨٤(غیاث األمم ،ص : ینظر) ٢(
 ).٢/١٨(الموافقات : ینظر) ٣(
، مقاص�د ال�شریعة اإلس�المیة وعالقتھ�ا باألدل�ة      )٢/١٩٧( ،)٥٥، ١/٥٤(قواعد األحك�ام   : ینظر) ٤(

 ).١٩٥(الشرعیة، د محمد سعد الیوبي، ص 
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  . )١(الھدایة بإقامة الدلیل بغیر جھاد كان أولى من الجھاد
فجمل��ة الق��ول ف��ي القت��ال أن��ھ ش��رع لل��دفاع ع��ن الح��ق وأھل��ھ وحمای��ة ال��دعوة       
ونشرھا، فعلى م�ن ی�دعي م�ن المل�وك واألم�راء أن�ھ یح�ارب لل�دین أن یحی�ي ال�دعوة            

سب ح�ال الع�صر وعلوم�ھ، ویق�رن        اإلسالمیة، ویعد لھا عدتھا م�ن العل�م والحج�ة بح�           
  .)٢(ذلك باالستعداد التام لحمایتھا من العدوان

؛ )٣(وأن الجھ�اد مطل�وب لذات�ھ       وال التفات إلى م�ن ی�زعم أن ال�دین ق�ام بال�سیف             
فإن اإلسالم ال ُیجیُز إكراه أحٍد على ال�دخول فی�ھ، وال ی�سمح ألح�د أن ُیك�ره أح�دًا م�ن             

إن وج��وب الجھ��اد ل��یس لمج��رد  : ق��ول العلم��اءی"أھل��ھ عل��ى الخ��روج من��ھ، وم��ن ث��مَّ  
الكفر، بل لكونھم حرب�ا علین�ا، ول�ذلك ال ُیح�ارب ال�ذمي والم�ستأمن، وال ُتقت�ل الم�رأة            
والراھب، وُقبلت الجزی�ة، وھ�ذا ال ین�افي أن�ھ لحف�ظ ال�دین، إذ حف�ظ ال�دین ال ی�تم م�ع                       

  .)٤("حربھم المفضي إلى قتل المسلم أو فتنتھ عن دینھ
  :لكفایة في الجھاد بأحد أمرین وتحصل ا: ھذا

 إعداد القوة الالزمة للقتال، من تخطیٍط، وتدریٍب للجنود وتجھی�ز ل�آلالت             :األول
 ویكون دور الجھاد حینئ�ذ     .والمعدَّات، وغیر ذلك مما یلقي الرعب في قلوب األعداء        

  .  إتقاء بأس العدو وھجومھ
ھم وكف أذاھم ، فدور      دخول جیش المسلمین دیار أھل الحرب لدرء شر        :الثاني

  .)٥(الجھاد حینئذ دفاعي
  

  اطب اث

  ار روف وا ن ار

یعتبر اإلسالم المجتمَع مسئوال عن ص�یانة األخ�الق العام�ة؛ ألن بھ�ا حفظ�ھ م�ن               
الفوضى والفساد واالنحالل، وب�ذلك وج�ب أن ینك�ر المجتم�ع عل�ى مرتكب�ي المنك�رات         

  مَّ جعل الشارع الحكیم  األمر بالمعروف والنھي عن المنكر األخالقیة وغیرھا، ومن ث

                                                           

 ).٤/٢٠٦(إعانة الطالبین في حل ألفاظ فتح المعین للبكري : ینظر) ١(
 ).٢/١٧٤(تفسیر المنار : ینظر) ٢(
 ).٣/٣٤(تفسیر المنار : ینظر) ٣(
  ).٥/٤٣٧(العنایة على الھدایة : ، وینظر)٣/٣٠٦(تیسیر التحریر ) ٤(
 ).١٠/٢٠٨(، روضة الطالبین )١١/٣٤٥(العزیز شرح الوجیز للرافعي : ینظر) ٥(
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، )٢(، وق��د یتعَّ��ین إذا ُن��صِّب ل��ذلك رج��ل بحك��م الوالی��ة      )١(م��ن ف��روض الكفای��ات  
  .)٣(ووجوبھ على الفور باإلجماع، فمن أمكنھ أن یأمر بمعروف وجب علیھ 

ألعظ�م ف�ي    اْلُقْط�ُب ا  : "ووصف الغزالي األمر بالمعروف والنھي عن المنكر بأنھ       
ذل��ك ألن��ھ س��بب إلقام��ة ،  )٤("ال��دِّین وھ��و المھ��م ال��ذي ابتع��ث اهللا ل��ھ النبی��ین أجمع��ین 

الدین، وإظھار شعائر اإلس�الم، وإخم�اد الباط�ل، وھ�و ج�امٌع  ب�ین ف�روض الكفای�ات؛                    
حی��ث  یتعل��ق بك��ل مطل��وب وك��ل منھ��ي عن��ھ ف��ي ال��شریعة؛ فإن��ھ ال یخ��تص بب��اب م��ن  

الكفای��ات األخ��رى؛ كالوالی��ات العام��ة، والجھ��اد، ال��شریعة دون ب��اب، بخ��الف ف��روض 
وتعل��یم العل��م، وإقام��ة ال��صناعات المھم��ة، فھ��ذه كلھ��ا ف��روض كفای��ات قاص��رة عل��ى    
بابھ��ا، واألم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر واج��ب كف��ائي ُمَكمِّ��ل لجمی��ع أب��واب         

  . )٥(الشریعة
بیل ص�الح  وھو س�بب خیریِّ�ة األم�ة اإلس�المیة، وطری�ق نھ�ضتھا وتق�دمھا، وس�            

ول��و ط��وى : "اإلن��سانیة، واس��تقرار النظ��ام الحی��اتي واس��تمراره، ق��ال اإلم��ام الغزال��ي 
 وفشت )٦(بساطھ وأھمل علمھ وعملھ لتعطلت النبوة واضمحلت الدِّیانة وعمَّت الَفْترة

ال��ضاللة وش��اعت الجھال��ة واست��شرى الف��ساد وات��سع الخ��رق وخرب��ت ال��بالد وھل��ك      

                                                           

 مم ام يل ىل ُّ : عن�د تف�سیره لق�ول اهللا تع�الى        ) ٣٩٦/ ٣(الكشاف للزمخشري   : ینظر) ١(

  ).١٠٤(آل عمران   َّٰى ين ىن  نن من زن رن

إنھ�ا تبعی�ضیة،    . إنھ�ا بیانی�ة، وقی�ل     : فقی�ل : ف�ي اآلی�ة الكریم�ة     ) ِم�نْ ( اختلف العلماء ف�ي معن�ى        :ھذا
وھي تحتملھما معا، وعلى أنھا بیانی�ة یك�ون المعن�ى أن األم�ة كلھ�ا علیھ�ا واج�ب األم�ر ب�المعروف                  

بعض منكم أمة أي طائفة ُت�ؤم  لیكن : والنھي عن المنكر، وعلى القول بأنھا  تبعیضیة یكون المعنى       
وتق��صد وتك��ون مجاب��ة ال��دعوة، إذ ت��دعو إل��ى الخی��ر أي إل��ى ك��ل م��ا ھ��و ن��افع ف��ي ذات��ھ، وی��أمرون    

أحدھما موجھ إل�ى األم�ة   : بالمعروف وینھون عن المنكر، وعلى ذلك یكون في اآلیة الكریمة طلبان    
ھ الفك�ري والنف�سي، وتزوی�دھا بك�ل     كلھا، وھو إعداد ھذه الطائفة التي تقوم باإلرشاد العام والتوجی�  

ما یمكنھا من أداء مھمتھا، والقیام بالواجب علیھا على الوجھ األكمل، وث�اني ال�واجبین ھ�و واج�ب            
ھذه الطائفة التي تكونت، والوجوب علیھا أخص من الوجوب األول، وكذلك الشأن في كل الفروض      

 الخاص�ة للواج�ب الكف�ائي، ووج�وب     وجوب خاص على م�ن عن�دھم األھلی�ة       : الكفائیة، فیھا وجوبان  
. عام على األمة كلھا، وھو تمكین ھؤالء الخاصة من القیام ب�واجبھم وتزوی�دھم بم�ا یحت�اجون إلی�ھ        

 ).  ٣/١٣٤٥(، زھرة التفاسیر ) ٨/٣١٤(التفسیر الكبیر للرازي = مفاتیح الغیب: ینظر
 ).١١/٣٥٢(العزیز شرح الوجیز للرافعي : ینظر) ٢(
، الف���روق )٣/١٢٤(، إع���الم الم���وقعین )١/٢٤٩(د األحك���ام ف���ي م���صالح األن���ام قواع���:  ینظ���ر)٣(

 ).٣/٣٦(، المنثور في القواعد الفقھیة )٤/٢٥٧(للقرافي 
 ).٢/٣٠٦(إحیاء علوم الدین ) ٤(
 ).٣٨١، ٣/٣٨٠(الموافقات مع تعلیق الشیخ دراز : ینظر) ٥(
 .ف ت ر) ٥/٤٣(لسان العرب : ینظر. الضعف واإلنكسار: الَفْتَرة) ٦(
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  .)١("العباد
ِمَر بھ على سبیل القطع والیقین؛ حیث ثبت وجوبھ بالقرآن والسنة، ومن ثمَّ قد ُأ

وإجم�اع األم�ة، وإش�ارات العق��ول ال�سلیمة، لم�ا ل�ھ م��ن المقاص�د والم�صالح القطعی��ة         
  :ومن تلك المقاصد. )٢(الضروریة في الدنیا واآلخرة

، )ال��دین، وال��نفس، والعق��ل، والن��سل، والم��ال   : ( حف��ظ المقاص��د ال��ضروریة  -١
الت�ي  : التي تقرب م�ن ال�ضروریة الالزم�ة، والمقاص�د التح�سینیة        : د الحاجیة والمقاص

  . یتم بموجبھا كمال الحیاة وتمام حسنھا في المعاش والمعاد
ف�األمر ب�المعروف والنھ��ي ع�ن المنك��ر یحق�ق ویق�وي ك��ل تل�ك المقاص��د بالعم�ل عل��ى        

ا یناق��ضھا إیجادھ��ا وإحیائھ��ا وتثبیتھ��ا ف��ي الحی��اة، النف��وس وبالعم��ل عل��ى إلغ��اء م��      
  .ویضادھا ویعارضھا

تحقی���ق ال���صالح واإلص���الح ف���ي األرض، وإبع���اد الف���ساد والرذائ���ل والف���واحش،    -٢
وتطھی��ر المجتم��ع م��ن األم��راض واألدواء الظ��اھرة والباطن��ة؛ وذل��ك ب��إجراء الن��صح   

  .  والتوجیھ واإلرشاد والتقویم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي ھي أحسن
  .)٣(ة اهللا تعالى، والفوز بجناتھتحقیق مرضا-٣

راب اطا  

در اا إ  

الناظر في الشریعة اإلسالمیة یتضح ل�ھ أنھ�ا حرص�ت ك�ل الح�رص عل�ى إظھ�ار                
المجتم��ع الم��سلم بمظھ��ره الالئ��ق ب��ھ، وم��ن ث��مَّ أوجب��ت المحافظ��ة عل��ى  م��ا ُیع��رف       

 ك���األذان، وص���الة -لظ���اھرةُمَتعبَّ���دات اإلس���الم ومعالم���ھ ا: أي-"ش���عائر اإلس���الم:"ب���ـ
 بل وجرَّمت الت�رك م�ن جمی�ع أف�راد المكلف�ین، أو      -العیدین، صالة الحماعة، وغیرھا    

إقامة الشعائر الدینیة إح�دى وس�ائل       المواظبة على الترك من الفرد الواحد؛  حیث إن          
ذا ،  وعلى ولي األمر أن ُیجبر المعطِّلین لھ�ا عل�ى إقامتھ�ا، ف�إ    )٤(المحافظة على الدِّین 

م�ا رأى أن أھ�ل جھ�ة عطَّل�وا األذان، أواإلقام�ة، أوص�الة الجماع�ة، أو غی�ر ذل�ك م��ن          
ف��إن عطَّ��ل أھ��ل ناحی��ة : ")٥(ق��ال إم��ام الح��رمین. ال��شعائر الدینی��ة حملھ��م علیھ��ا حم��ًال

  ".األذان والجماعات، تعرَّض لھم اإلمام، وحملھم على إقامة الشعار
ي ھ�ي م�ن ش�عائر اإلس�الم أكب�ر ض�ررًا            بل قد یكون الترك للواجبات الكفائی�ة الت�        

ولی�ست مف�سدة ت�رك    : " اإلم�ام الزرك�شي  على األمة من ترك الواجبات العینیة، یق�ول      

                                                           

. َمْعَناُه قد َزاد اْلفساد َحتَّى َفاَت التالفي     " واتسع الخرق : " وقولھ   ).٢/٣٠٦(إحیاء علوم الدین    ) ١(
 ).١/١٦٠(جمھرة األمثال إلبي ھالل العسكري : ینظر

 ).٢/٢٢(، شرح النووي على صحیح مسلم )٢/٣٠٦(إحیاء علوم الدین : ینظر) ٢(
 .، وما بعدھا)١٨٨(لخادمي، صعلم المقاصد الشرعیة ل: ینظر) ٣(
 ).١٤٥(جمال الدین عطیة، ص: نحو تفعیل مقاصد الشریعة للدكتور: ینظر) ٤(
  ).٢٩١(فقرة ) ٢٠٠(الغیاثي،ص ) ٥(



 

 

 - ٤٠٠٧ - 

النھوض بمھمات شعائر الدین أقل من مفسدة التارك لفرض ع�ین ب�ل أكث�ر؛ لم�ا فی�ھ             
  .)١("من خرم نظام مصالح العباد

  اطب اس

  دعر اد ات ول ات و

من الفروض الكفائیة التي بھا ُیحافظ على الدین دف�ع ال�شبھات وح�ل الُم�ْشِكالت      
األمر الباط�ل   : األمر الذي یخفى إدراكھ لدقتھ، والشبھة     : والُمْشِكل. )٢(ومحاربة البدع 

الذي یشتبھ بالحق، وبح�ل الم�ْشِكالت ف�ي ال�دین تن�دفع ال�شبھات وت�صفو االعتق�ادات                   
معضالت الملحدین وال یحصل كم�ال ذل�ك إال بإتق�ان قواع�د      عن تمویھات المبتدعین و   

  .)٣(علم الكالم، فصار االشتغال بأدلة المعقول وحل الشبھة من فروض الكفایات
 فكم��ا أن��ھ الب��د م��ن إقام��ة الحج��ج القھری��ة بال��سیف ال ب��د مم��ن یق��یم الب��راھین      

  .)٤(ویظھر الحجج ویدفع الشبھات ویحل المشكالت
علُّم علم الكالم بدعة محرَّمة ، فالحق كما قال اإلمام الغزال�ي           وال ُیقال حینئذ إن ت    

إن�ھ ال یطل�ق الق�ول بذم�ھ وال بحم�ده؛ ففی�ھ منفع�ة وم�ضرة، باعتب�ار منفعت�ھ وق�ت            :"
  .)٥("حرام.. حالل أو مندوب أو واجب، وباعتبار مضرتھ وقت اإلضرار .. االنتفاع 

م بالحق مشتغل بھذا العلم قائ... وجب أن یكون في كل قطر من األقطار :"ولھذا
یقاوم دعاة المبتِدعة ویستمیل المائلین عن الح�ق وی�صفي قل�وب            -علم الكالم : یعني–

فلو خال عنھ القطر حرج ب�ھ أھ�ل القط�ر كاف�ة، كم�ا      . أھل السنة عن عوارض الشبھة   
  .)٦("لو خال عن الطبیب والفقیھ

 الخطر، ال یضعھ إال وینبغي أن یكون العالم كالطبیب الحاذق في استعمال الدواء
في موضعھ على قدر الحاجة فیتعلمھ لیدفع بھ مبتدًعا ال یندفع بغیره، فیستعملھ عند             

  .)٧(الحاجة ویسلك بھ طریق الحجج الواردة في القرآن
وھذا األمر  مھم من مھمات حفظ الدین، خاصة في ھذا الع�صر ال�ذي یب�ذل فی�ھ                  

 واخ�تالق الم�شكالت، وق�د ازداد خط�ر     أعداء الدین كل ما في وسعھم إلثارة ال�شبھات  
ص��نیعھم ف��ي ع��صرنا الحاض��ر ب��سبب تن��وع وس��ائل االت��صال الحدیث��ة، م��ن ش��بكات       

  .اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي

                                                           

األحك��ام "، بح��ث )٢/٣٩(نھای��ة المطل��ب إلم��ام الح��رمین    : ، وینظ��ر)١/٣٩٢(البح��ر المح��یط  ) ١(
وة، بح��ث من��شور ف��ي مجل��ة دار اإلفت��اء     ال��سید راض��ي قن��ص  / د" التكلیفی��ة ب��ین الكلی��ة والجزئی��ة   

 .م ٢٠١٦المصریة، العدد السادس والعشرون، یولیو 
 ).١١/٣٥٢(،  العزیز شرح الوجیز )١٦(االقتصاد في االعتقاد للغزالي، ص:ینظر) ٢(
 ).٩/٢١٤(تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشیھ : ینظر) ٣(
 ).٦/٩(مغني المحتاج : ینظر) ٤(
 ).١/٢٢(، إحیاء علوم الدین )١٤(اد في االعتقاد، صاالقتص: ینظر) ٥(
 ).١٤(االقتصاد في االعتقاد، ص) ٦(
 ).٩/٢٩١(النجم الوھاج في شرح المنھاج  للدمیري : ینظر) ٧(
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وقدیمًا نبَّھ إمام الحرمین على خطورة ھذا األمرن وبیَّن ما یجب على وليِّ األمر 
ری��ة غوائ��ل الب��دع، واحت��وت عل��ى ف��إن انبث��ت ف��ي الب: " أن یفعل��ھ والحال��ة ھ��ذه فق��ال

الشبھات أحناء الصدور، ونشر دعاة الضاللة أعالم ال�شرور، فل�و ترك�وا وق�د أخ�ذت                 
 - والحال�ة ھ�ذه     -منھم الشبھات مأخذھا، لضلوا وارتكسوا، وذلوا وانتكسوا، فالوجھ         

أن یب�ث ف��یھم دع��اة الح��ق، ویتق��دم إل��ى الم��ستقلین بالحق��ائق حت��ى َی��ْسُعوا ف��ي إزاح��ة  
ھات بالحجج والبینات، ویتناھوا ف�ي بل�وغ ق�صارى الغای�ات، وإی�ضاح ال�دالالت،                الشب

وارتیاد أوقع العبارات، ویدرءوا أص�حاب ال�ضالالت فیجتم�ع انح�سام ك�الم ال�زائغین،                
  .)١("وظھور دعوة المتوحدین، وإیضاح مسالك الحق المبین

                                                           

  ).١٩٣(غیاث األمم في التیاث الظلم، ص) ١(
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  املبحث الثاني

  دور الفرض الكفائي يف حفظ النفس

النفس مجمع علیھ، ب�ل ھ�و م�ن الخم�س المجم�ع علیھ�ا ف�ي ك�ل         ال شك أن حفظ   
 ومن ثمَّ عنیت الشریعة اإلسالمیة بالنفس عنای�ة فائق�ة، ف�َشرعْت م�ن        -كما سبق -ملة

  .األحكام ما یجلب المصلحة لھا، ویدفع الضرر عنھا
  . )١( النفس المعصومة بإسالم أو ذمة أو عھد أو أمان:ویقصد بالنفس ھنا 

من ال یجوز قتلھ، فلیس ھو حربیا، ول�م        : معصوم الدم :"لفقھاءوفي معجم لغة ا   
  .)٢("یأت بما یوجب ھدر دمھ

 صیانتھا م�ن التل�ف، ویلح�ق بحف�ظ النف�وس م�ن اإلت�الف                :والمراد بحفظ النفس  
حفُظ بعض أطراف الجسد من اإلتالف، وھي األطراف التي ُینزَّل إتالُفھا منزلة إتالف 

 النفس، مثل األطراف التي ُجعلت في إتالفھا خطًأ الدیُة النفس في انعدام المنفعة بتلك
  . )٣(كاملة

 حفظ األرواح من التلف أفرادًا وعموما؛ ألن  الع�اَلم مرك�ب        :ومعنى حفظ النفس  
  .من أفراد اإلنسان، وفي كلِّ نفس خصائصھا التي بھا بعض ِقوام العاَلم

؛ ألن�ھ ت�دارُك بع�د     و النفس  ال ُتحفظ بالقصاص فقط؛ فإن�ھ أض�عف أن�واع الحف�ظ              
الفوات، بل المراد حفظھا من التلف قبل وقوع�ھ كمقاوم�ة األم�راض ال�ساریة، ومن�ع            

  .)٤(الناس من أن تدركھم العدوى بدخول بلد قد انتشرت فیھ أوبئة
  :فحفظ النفس یكون من جانبین :  وعلیھ

وذل���ك بتن���اول الطع���ام وال���شراب وال���دواء عن���د اع���تالل   :  م���ن جان���ب الوج���ود-
  .ة، ولبس الكساء الواقي للجسم من الحر والبرد، واتخاذ المسكنالصح
وذلك بمن�ع أي اخ�تالل ق�د ی�ضر بھ�ا، ویك�ون ذل�ك باالبتع�اد         :  ومن جانب العدم   -

  . )٥(عن كل ما یضر الجسم ویؤذیھ
ومع أن معظم  ھذه األمور تدفع إلیھا الفطرة والطبع إال أن اإلسالم حكم بأن كل 

.  المق�صد ھ�و م�ن الواجب�ات، س�واء أكان�ت عینی�ة أم كفائی�ة        ما یؤدي إلى تحقیق ھ�ذا   
َوَذِل��َك َأنَّ ِحْكَم��َة اْلَحِك��یِم : " ، یق��ول ال��شاطبيوذل��ك ألھمیتھ��ا م��ن الناحی��ة المقاص��دیة 

                                                           

 ).٨/٦٠٣(دلیل الفالحین البن عالن : ینظر) ١(
 ).٤٤١(لعجي، صمعجم لغة الفقھاء لمحمد روَّاس ق) ٢(
، مقاص�د ال�شریعة لمحم�د الط�اھر ب�ن عاش�ور،       )١٦/٢٥(كفایة النبیھ ف�ي ش�رح التنبی�ھ         : ینظر) ٣(

 ).٢٢١(ص 
، ح��ول تفعی��ل مقاص��د )١٤/٢٠٥(، ش��رح الن��ووي عل��ى م��سلم )١٠/١٨٧(ف��تح الب��اري : ینظ��ر) ٤(

 ).٢٢١(، مقاصد الشریعة لمحمد الطاھر بن عاشور، ص )١٤٢(الشریعة، ص
، مقاص��د ال��شریعة لمحم��د الط��اھر ب��ن محم��د       )٤/٣٤٧(، ونف��سھ  )٢/١٩( الموافق��ات  :ینظ��ر ) ٥(

 ).٨٢(، علم المقاصد الشرعیة للخادمي، ص)٢٢٠، ٣/٢١٩(
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اِن َتْحِمُلُھ اْلَخِبِیِر َحَكَمْت َأنَّ ِقَیاَم الدِّیِن َوالدُّْنَیا ِإنََّما َیْصُلُح َوَیْسَتِمرُّ بدواٍع ِمْن ِقَبِل اْلِإْنَس
َعَلى اْكِتَساِب َما َیْحَتاُج ِإَلْیِھ ُھ�َو َوَغْی�ُرُه، َفَخَل�َق َل�ُھ َش�ْھَوَة الطََّع�اِم َوال�شََّراِب ِإَذا َم�سَُّھ                   

  .)١("اْلُجوُع َواْلَعَطُش؛ ِلُیَحرَِّكُھ َذِلَك اْلَباِعُث ِإَلى التََّسبُِّب ِفي َسدِّ َھِذِه اْلَخلَِّة ِبَما َأْمَكَنُھ
  : ومن أھم الواجبات الكفائیة التي تحقق مقصد حفظ النفس

 تعلُّم العلوم والمھن التي تؤدي إلى ھذا المقصد الھ�ام، كالط�ب والتم�ریض          :أوًال
والصیدلة ونحوھا، مم�ا ھ�و ض�روري ف�ي حاج�ة بق�اء الب�دن ،فك�ل ذل�ك م�ن ف�روض                      

لشرع، ُوضع لجل�ب  فإن الطب كا: "- رحمھ اهللا -یقول العز بن عبدالسالم    .)٢(الكفایة
والذي وضع الشرع ھو ...مصالح السالمة والعافیة، ولدرء مفاسد المعاطب واألسقام

ال���ذي وض���ع الط���ب؛ ف���إن ك���ل واح���د منھم���ا موض���وع لجل���ب م���صالح العب���اد، وَدْرء  
  .)٣("مفاسدھم

ویدخل في ھذا العنایة الصحیة واللقاحات فإنھا حق وِس�یِلي مرع�ي ف�ي ال�شرع                 
  .)٤(لحفظ النفس البشریة

 إلزام الدولة بتحقیق األم�ان للمجتم�ع بأبع�اده المختلف�ة، وح�سبنا ف�ي ذل�ك                  :ثانیًا
األثر الذي ذك�ره اإلم�ام األوزاع�ي ع�ن الف�اروق عم�ر ب�ن الخط�اب وال�ذي ی�دلل عل�ى                       

ل�و مات�ت س�خلة عل�ى ش�اطيء         : "شعور الرعیل األول بالمسؤولیة تجاه الرعیة، ق�ال       
  .)٥( "الفرات َضْیَعًة لخفُت أن أسأل عنھا

وال�ذَّب   .حمای�ة الَبْی�َضة   " والدولة تتحمل الجزء األكب�ر م�ن الم�سؤولیة ھن�ا ف�إن            
عن الحریم؛ لیتصرف الناس في المعایش، وینت�شروا ف�ي األس�فار آمن�ین م�ن تغری�ر                   

من أھم وظائف الدولة في اإلسالم، كما ص�رَّح ب�ذلك علم�اء ال�سیاسة               " بنفس أو مال  
  .)٦(الشرعیة
النفس المعصومة وإزالة فاقتھا، وذل�ك ی�شمل س�تر ع�وراتھم        دفع حاجات    :ثالثًا

  . وإطعام الجائعین ، ومداواة المرضى إذا لم تف الزكاة وال بیت المال بذلك

                                                           

 ).٢/٣٠٣(الموافقات : ینظر) ١(
 ).١/١٦(إحیاء علوم الدین ) ٢(
 ).١/٦(قواعد األحكام في مصالح األنام ) ٣(
 ).٢/٥٩١( مراد فضل عبد اهللا/ مقدمة في فقھ العصر د) ٤(
 ).٩/٥٠٤(أخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان ، قیام األوزاعي مع المنصور وعظتھ إیاه ) ٥(
، األحك��ام ال��سلطانیة ألب��ي یعل��ى الف��راء، ص     )٤٠(األحك��ام ال��سلطانیة للم��اوردي، ص  : ینظ��ر) ٦(
 ب) ٤٢(مخت�ار ال�صحاح، ص    : ینظر. وبیضة كل شيء حوزتھ، وبیضة القوم ساحتھم      : ، ھذا )٢٧(

. ي ض، وبی��ضة اإلس��الم مج��از ع��ن ُأمَّت��ھ، ُش��بِّھت ببی��ضة الط��ائر ف��ي ح��رص  ولیِّھ��ا عل��ى حفظھ��ا   
ما ُحرِّم فال   ) الحریم(و). ٢٠٣(أصول النظام االجتماعي في اإلسالم للطاھر بن عاشور، ص          : ینظر

 ینتھك، والحریم من كل ش�يء م�ا تبع�ھ فُح�رِّم بحرمت�ھ م�ن مراف�ق وحق�وق فح�ریم ال�دار م�ا أض�یف                      
إلیھا من حقوقھا ومرافقھا وما دخل ف�ي ال�دار مم�ا یغل�ق علی�ھ بابھ�ا وح�ریم الم�سجد وح�ریم البئ�ر                         

، )١٢/١٢٥(ل��سان الع��رب : ینظ��ر. َم��ا یقاِت��ُل َعْن��ُھ وَیْحمی��ھ : الموض��ع المح��یط بھم��ا،وَحریم الرج��ل 
 .ح ر م) ١/١٦٩(المعجم الوسیط 
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وھذا كلھ من الواجبات على اإلمام تجاه الرعی�ة، وإذا ل�م یق�م اإلم�ام ب�ذلك فعل�ى               
 :"اء ال�سابقة بع�د ذك�ره لألش�ی   " ح�سن ال�سلوك  "الموسرین القیام بھ، ج�اء ف�ي كت�اب       

وھذا یجب على اإلمام إذا كان في بیت المال ما یق�وم بكف�ایتھم ف�إن ل�م یك�ن ف�ي بی�ت                
المال ما یكفیھم وال في زكاة أموال األغنیاء ذلك وج�ب عل�ى األغنی�اء مواس�اتھم بم�ا          

  . )١("یكفیھم من طعام وشراب ومسكن
. ای��ة نف��سھیج��ب عل��ى الموس��ر المواس��اة بم��ا زاد عل��ى كف: وق��ال إم��ام الح��رمین

وال أع��رف خالف��ا أن س��دَّ خ��الت الم��ضطرین ف��ي ":" الغی��اثي:" حی��ث ج��اء ف��ي كتاب��ھ
  .)٢("شتى المجاعات، محتوم على الموسرین

وإن ضاع فقیر بین ظھراني موسرین، حرجوا م�ن عن�د    : "وقال في موطن آخر   
 " :وقد قال رسول اهللا . آخرھم، وباءوا بأعظم المآثم، وكان اهللا طلیبھم وحسیبھم

  .)٣(ٍ«من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر، فال یبیتن لیلة شبعان وجاره طاو«
وإذا ك��ان تجھی��ز الم��وتى م��ن ف��روض الكفای��ات، فحف��ظ مھ��ج األحی��اء، وت��دارك    

  .)٤("حشاشة الفقراء أتم وأھم
ك�سوُة ع�اٍر    ": "ال�نجم الوھ�اج   " إغاثة الملھوفین من المخ�اطر، ج�اء ف�ي           :رابعًا

إغاث�ة الم�ستغیث ف�ي النائب�ات، فك�ل ذل�ك ف�رض كفای�ة ف�ي ح�ق           وإطعام جائع، وكذلك  
  . )٥("أصحاب الثروة والقدرة

 وألجل ھذا فق�د ن�صَّ العلم�اء عل�ى وج�وب قط�ع ال�صالة لنح�و إنج�اء غری�ق أو             
المصلي متى سمع أحًدا یستغیث وإن لم یق�صده بالن�داء،        :"حریق، یقول ابن عابدین   

 أو عل�م وك�ان ل�ھ ق�درة عل�ى إغاثت�ھ وتخلی�صھ              أو كان أجنبیا وإن لم یعلم م�ا ح�لَّ ب�ھ           
  .)٦("وجب علیھ إغاثتھ وقطع الصالة فرضا كانت أو غیره

  يي ىي مي خي حيُّ : یقول الزَّجَّاج في تفسیر ق�ول اهللا تع�الى        

م��ن اس��تنقذھا م��ن َغ��رٍق َأو َح��رٍق أو َھ��ْدِم، أو م��ا ُیمی��ت ال محال��ة، أو      : أي َّٰذ

َّٰذ  يي ىي مي ُّ  استنقذھا من ضاللٍة
  .اھـ ")٧( 

ویدخل في ذلك إنقاذ المصاب في حوادث السیر؛ ألنھ إنقاذ من ھلكة الموت وإن 

                                                           

 ).١٩٥(لموصلي، صدولة الملوك  لشمس الدین بن احسن السلوك الحافظ ) ١(
 ).٢٧٨(الغیاثي، ص) ٢(
رق��م ) ١٤/٢٦(، م��سند أب��ي حم��زة أن��س ب��ن مال��ك  "البح��ر الزخ��ار"أخرج��ھ الب��زار ف��ي م��سنده ) ٣(
 . عن ابن عباس) ٣٠٣٥٩(رقم ) ٦/١٦٤(، وابن أبي شیبة في مصنفھ )٧٤٢٩(
  ).٢٣٤(الغیاثي، ص) ٤(
 ).٩/٢٩٦(النجم الوھاج في شرح المنھاج )  ٥(
  ).٢/٥١(بن عابدین حاشیة ا) ٦(
  ).٢/١٦٩(معاني القرآن للزجاج ) ٧(
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  .لم یكن من وجب علیھ اإلنقاذ متسببا في الحادث
 عن إنج�اء آخ�ر ِم�ن َھَلَك�ٍة  فل�م ُیْنِج�ھ              -مع قدرتھ -لكن ماذا لو تقاعس اإلنسان       

  . )١(حتى تلف، وھو ما یسمى بالقتل بالترك، فھل یضمن؟
علماء على أنھ إذا كان إنقاذ َمْن ك�ان ف�ي مھلك�ة واجب�ا ش�رعیا ف�إن            اتفق ال 

ترك��ھ ی��ستوجب اإلث��م والعقوب��ة األخروی��ة، أم��ا بالن��سبة لوج��وب ال��ضمان فق��د      
  :  اختلف فیھ العلماء على النحو التالي

 أنَّ من أمكنھ إنجاء آدمى من ھلكٍة كماء أو ن�ار أو س�بع فل�م یفع�ل       :القول األول 
  .)٢(وھذا ما ذھب إلیھ  الشافعیة. ن علیھحتى ھلك فال ضما
  .وھذا ما ذھب إلیھ المالكیة والظاھریة.  أنھ یجب الضمان:القول الثاني

إن ال��ضمان یك��ون بالق��صاص ف��ي حال��ة م��ا ل��و ثب��ت أن     : ث��م إن المالكی��ة ق��الوا 
  .الممتنع تعمَّد بامتناعھ قتل من كان في حاجة إلى إنقاذه

ع فق��د اختلف��وا ف��ي ن��وع ال��ضمان، م��ا ب��ین قائ��ل   أم��ا إذا ل��م یق��صد قتل��ھ باالمتن��ا 
  .)٣(بالقصاص وقائل بالدیة

أما عند الظاھریة فیفصِّل ابن حزم القول في شأن من استسقى قوما فلم ی�سقوه    
َأن ال�ذین ل�م ی�سقوه إن ك�انوا یعلم�ون أن�ھ ال م�اء ل�ھ                 :" حتى مات على النح�و الت�الي      

ى یم��وت، فھ��م قتل��وه عم��دًا، وعل��یھم  ألبت��ة إال عن��دھم، وال یمكن��ھ إدراك��ھ أص��ًال، حت�� 
 یمنعوا الماء حتى یموتوا كثروا أو قل�وا، وال ی�دخل ف�ي ذل�ك     -أي-القود، بأن یمنعوه    

ف�إن ك�انوا ال یعلم�ون ذل�ك ویق�ّدرون           . من لم یعلم بأمره، وال من لم یمكن�ھ أن ی�سقیھ           
  . )٤("دأنھ سیدرك الماء فھم قتلة خطأ، وعلیھم الكفارة، وعلى عواقلھم الدیة والب

 اختلف الحنابلة فیم�ا بی�نھم ف�ي ھ�ذه الم�سألة، ف�الكثیر م�نھم عل�ى          :القول الثالث 
ع��دم وج��وب ال��ضمان، وخ��الفھم ف��ي ذل��ك أب��و الخط��اب الحنبل��ي ؛ حی��ث ق��ال بوج��وب  

كل من رأى إنسانا في مھلكة، فلم ینجھ منھا، م�ع قدرت�ھ        : "الضمان، قال ابن قدامة   
قی�اس الم�سألة األول�ى    : وق�ال أب�و الخط�اب   . ءعلى ذل�ك، ل�م یلزم�ھ ض�مانھ، وق�د أس�ا           

وجوب ضمانھ؛ ألنھ لم ُینجھ م�ن الھ�الك م�ع إمكان�ھ، فی�ضمنھ، كم�ا ل�و منع�ھ الطع�ام           
  .)٥("والشراب

 القی��ام ب��الحرف وال��صناعات الالزم��ة لمعی��شة الخل��ق، ك��البیع وال��شراء   :خام��سًا
یش؛ ألن قی�ام ال�دنیا   والحراثة والتجارة والخیاطة والحیاكة؛ وغیرھا مما تتم بھ المعا   

                                                           

: ینظ��ر"الت��رك ھ��ل ھ��و م��ن ق��سم األفع��ال أم ال؟  : "ف��رَّع اب��ن اللح��ام ھ��ذه الم��سألة عل��ى قاع��دة  ) ١        (
، الت�شریع الجن�ائي اإلس�المي مقارن�ا بالق�انون الوض�عي        )٩٣،  ٩٢(القواعد والفوائد األص�ولیة، ص    

)٥٩، ٢/٥٨.( 
 ).٣/٢٨٥( الطالبین روضة: ینظر) ٢(
 ).٣/٦٧(، أسھل المدارك )١٠٢(إرشاد السالك إلى أقرب المسالك ، ص : ینظر) ٣(
 ).١١/١٨٥(المحلى ) ٤(
  ).٨/٤٣٣(المغني البن قدامة : ینظر) ٥(
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أثموا .. بھذه األسباب؛ وقیام الدین متوقف على أمر الدنیا، حتى لو امتنع الخلق منھ 
  .)١(وكانوا ساعین في إھالك أنفسھم

 وبم��ا أن الم��صالح الخم��س ال��ضروریة متكامل��ة فیم��ا بینھ��ا، ب��ل مترابط��ة    :ھ��ذا
ا ف�ي بع�ض؛ ف�إن    ترابًطا محكًما، حیث یتوقف بعضھا على بع�ض وی�ؤثِّر حف�ظ بع�ضھ            

الواجبات الكفائیة المتعلقة بحفظ الدِّین یمكن أن تتعلق بحفظ النفس م�ن جھ�ة توق�ف              
قیام الدین على الدنیا ومن جھة توقُّف الدین على وجود المكلف ، وھذا ما عبر عن�ھ        

فلو ُعدم الدِّین ُعدم ترتب الجزاء المرتجى ولو ُعدم المكلَّف : "اإلمام الشاطبى بقولھ 
  .)٢("م  من یتدیَّنلُعد

وإذا كان الدِّین ال یقوم إال باألنُفس، فإنھ لن یقوم بكلِّ نفٍس، بل باألنفس القوی�ة    
  .المؤھَّلة للقیام بأعباء التكلیف

وم�ن الم�ستحیل إقام�ة مجتم�ع ن�اجح          : "-رحم�ھ اهللا  -یقول الشیخ محمد الغزالي     
وال��صالحات المطلوب��ة  الرس��الة إذا ك��ان أص��حابھ جھاًل��ا بال��دنیا عج��زة ف��ي الحی��اة،       

تصنعھا فأس الفالح وإب�رة الخی�اط وقل�م الكات�ب وم�شرط الطبی�ب وق�ارورة ال�صیدلي               
ویصنعھا الغ�واص ف�ي بح�ره والطیَّ�ار ف�ي ج�وه والباح�ث ف�ي معمل�ھ والمحاس�ب ف�ي                       
دفتره، یصنعھا المسلم صاحب الرسالة وھو یباشر كل شيء ویجعل منھ أداة لن�صرة   

ألم�ة الع�اجزة ع�ن اس�تخراج برك�ات اهللا م�ن أرض اهللا ل�ن           وا..... ربھ وإع�الء كلمت�ھ    
تؤدي رسالة اهللا، واألمة العاجزة عن تجنید مواھب المسلمین أمة تلق�ي بأی�دیھا إل�ى                

  .)٣("التھلكة

                                                           

 ).٦/١٣(، مغني المحتاج )٩/٢٩٧(النجم الوھاج في شرح المنھاج : ینظر) ١(
  ).٢/٣٢(الموافقات ) ٢(
  ).١٢(ق الحیاة اإلسالمیة لفضیلة الشیخ محمد الغزالي، صمشكالت في طری) ٣(



 

 

 - ٤٠١٤ - 

  املبحث الثالث

  دور الفرض الكفائي يف حفظ العقل

ل       ال شك أن العقل أشرف صفات اإلنسان؛ إذ بھ تقبل أمان�ة اهللا وب�ھ یتوص�               
، وھو ِقوام كل فعل تتعلق بھ م�صلحة، فاختالل�ھ ی�ؤد ي إل�ى           )١(إلى جوار اهللا سبحانھ   

وُمف�سدات العق�ل   . )٢(مفاسد عظیمة، لذا لزم الحفاظ علیھ من كل مل یفسده أو ی�ضره      
  :نوعان

  .كالخمور والمخدرات التي ھي مفتاح كل شر وبالء:  مفسدات حسیة:األول
ر والت��صورات واألوھ��ام الفاس��دة الت��ي تج��ر   كاألفك��ا:  مف��سدات معنوی��ة :الث��اني

  .)٣(اإلنسان إلى المعاصي والردة والكفر
وأما عن الواجب�ات الكفائی�ة الت�ي تكف�ل حف�ظ العق�ل فكثی�رة، م�ن أھمھ�ا م�ا                   

  :یلي
 عموم الواجبات الكفائیة المتعلقة بحف�ظ ال�نفس؛ ف�إن حف�ظ العق�ل ومنفعت�ھ         :أوال

یمك��ن الق��ول ب��أن : ومنافعھ��ا، وعلی��ھداخ��ل ض��منا ف��ي حف��ظ ال��نفس ك��سائر األع��ضاء  
  .)٤(حرمة حفظ النفس كلي یندرج فیھ إجماال حفظ العقل

  .وحفظ العقل من ھذه الجھة یسمي بالحفظ المادي
 تعلُّم العلوم النافعة، وھذا ما یسمى بالحفظ المعنوي للعقل، وھو یسیر مع    :ثانیًا

  . الحفظ المادي جنبا إلى جنب
حفظ الشریعة للعقل لیس منح�صًرا ف�ي األك�ل وال�شرب            ومن ثمَّ یمكن القول بأن      

وتح��ریم الم��سكرات والمعاقب��ة علیھ��ا فق��ط، فك��م م��ن عق��ول ض��ائعة وھ��ي ل��م ت��ر ول��م  
  .)٥(ولكن أسكرھا الجھل والخمول، والتعطیل، والتقلید. تعرف مسكًرا قط

علوم دی�ن وعل�وم دنی�ا، وكالھم�ا مطل�وب لرق�ي المجتم�ع               : والعلوم نوعان : ھذا
  .)٦( فإن نظام الدِّین ال یقوم غیر نظام الدنیا، والدنیا مزرعة اآلخرةوتقدمھ؛

 إذا ك�ان طل�ب العل�م واجب�ا للحف�اظ عل�ى العق�ل فإن�ھ ینبغ�ي تھیئ�ة األس�باب               :ثالثًا
  :ویتحقق ذلك بما یلي. وإعداد الوسائل الالزمة لتكوین كفاءات علمیة

 التعلیم مناھج مخت�صة  التأھیل الشرعي للعلماء العدول، وذلك بأن یكون في      -١ 
لتخ���ریج العلم���اء الع���دول الح���افظین لوس���طیة اإلس���الم، وھ���ذا ف���رض عل���ى الدول���ة     

                                                           

 ).٢/١٣٠(، إرشاد الفحول )٧/٢٢٦(البحر المحیط للزركشي : ینظر) ١(
 ).١/٨٣(السابق ) ٢(
، نظری�ة المقاص�د للری�سوني، ص    )٣/٢٣٨(مقاصد الشریعة لمحم�د الط�اھر ب�ن محم�د         : ینظر) ٣        (
  ).٢٣٧(قتھا باألدلة الشرعیة، ص ، مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعال)٢٧٠(
 ).٣/٢٣٧(الموافقات : ینظر) ٤(
 ).٢٧٠(نظریة المقاصد الریسوني، ص: ینظر) ٥(
 ).١٦، ١/١٢(إحیاء علوم الدین : ینظر) ٦(



 

 

 - ٤٠١٥ - 

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّ : یق�ول اهللا تع�الى    . والمجتمع

َّرت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
 )١( ،

وال تمكین للدین مع الصد عن تخریج فقھائھ لتعلیمھ ونشره ووضع مناھجھ، بل ھو        
  . اهللا ومحاربة اهللا ورسولھعین الصد عن سبیل

ومن�ع تأھی�ل   . منٌع لتعلیم ال�شرع، وتی�سیٌر لل�ضالالت والجھ�ل         : فمنُع تأھیل عالم  
الطبیب ھو منع لتعلیم الطب ونشر لفساد األبدان، وھكذا ف�ي س�ائر العل�وم واألس�باب               

  .)٢(والعادات الجاریة
ل��بالد ت��شجیع وتحفی��ز ورعای��ة الموھ��وبین والنواب��غ؛ لعم��وم نفعھ��م عل��ى ا       -٢
ورعایة البحث العلمي وبناء مراك�زه وتط�ویره، واالخت�راع والفك�ر والثقاف�ة              . والعباد

ال��صحیحة والعل��م ال��شرعي، ومحارب��ة ك��ل وس��یلة ت��ؤدي إل��ى ت��ضلیل العق��ل والفك��ر      
  . )٣(وانحرافھ 

وجوب تدریس علوم التصنیع لطائفة مختصة في دراس�ات تخص�صیة بتقنی�ة         -٣
  .ت الخادمة للمصالح العامة الكبرى لألمةعالیة؛ للقیام بفروض الكفایا

وما اشتد طلبھ من العلوم ُأعطي أكثریة في التعلیم بحسب الحال وواقعھ والمآل             
  .)٤(ومتوقعاتھ

ومم��ا س��بق یتب��ین أن التعل��یم وس��یلة لحف��ظ ال��دین وال��دنیا وحف��ظ العق��ل، فالعق��ل  
  .)٥(وسیلة للحفاظ على الدین؛ إذ لو ُعدم العقل الرتفع التدیُّن

فعلى الدولة  )الدولة(     وتقع مسئولیة التكلیف بھذه الواجبات على ولى األمر 
تشجیع العلم وإكرام المعلم والمتعلم، وت�شجیع المب�دعین والمتف�وقین، ألداء ھ�ذا إل�ى         
تحقی��ق الم��صالح العام��ة، وھ��ي مطلوب��ة ش��رعا فك��ذلك وس��ائلھا؛ ألن الوس��ائل تأخ��ذ    

  .)٦(أحكام المقاصد

                                                           

  ).٥٥(سورة النور، اآلیة ) ١(
  ).٤٠٩، ١/٤٠٨(فضل بن عبد اهللا مراد/ المقدمة في فقھ العصر  د: ینظر) ٢(
  ).١/٢٣٣ (السابقالمرجع : ینظر) ٣(
  ).٤١١، ١/٤١٠(المرجع السابق : ینظر)  ٤(
 ).٢/٣٢(الموافقات : ینظر) ٥(
 ).٣/٣" (الفروق"ذكرھا القرافي في "للوسائل حكم المقاصد : " قاعدة) ٦(
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  املبحث الرابع

  دور الفرض الكفائي يف حفظ النسل

  .)١( معناه التناسل والتوالد إلعمار الكون:حفظ النسل
وما من شك في أن اإلنجاب، والحفاظ عل�ى الن�وع اإلن�سانّي مق�صد م�ن مقاص�د                  
الشریعة اِإلسالمّیة؛ بل ھو أحد الكلّیات الخمس التي جاءت الشرائع برعایتھ�ا، وم�ن            

د؛ إذ أن إھ���داره یتن���افى م���ع ن���صوص ال���شریعة،    ث���مَّ ال یج���وز إھ���دار ھ���ذا المق���ص   
وتوجیھاتھا الداعیة إلى تكثیر النسل، والحفاظ علیھ، والعنایة بھ؛ لیتحقق اس�تخالف            
اإلنسان في األرض وینتظم أمر الدنیا بعمارتھا وص�الحھا، وتوج�د األم�ة الت�ي تحم�ل         

  .)٢("ي العادة بقاءولو عدم النسل لم یكن ف: "أمانة التكلیف؛ لذا قال اإلمام الشاطبي 
وألجل حفظ النسل رّغبت الشریعة في اإلنجاب، وحرَّمت الزنا وأوجب�ت العقوب�ة      

  .)٣(علیھ، وحرَّمت اللواط والسِّحاق، وحرَّمت اإلختصاء وقطع األعضاء التناسلیة
  :وأما عن الواجبات الكفائیة المتعلقة بحفظ النسل ، فمن أھمھا ما یلى

د األصلي منھ إبقاء النسل وأن ال یخلو العالم عن جنس  النكاح؛ إذ المقصو:أوًال
؛ وم�ستنده ف�ي   )٥(، وألج�ل ھ�ذا فم�ن العلم�اء م�ن ع�دَّه م�ن ف�روض الكفای�ات              )٤(اإلنس

إنھ لیس من الفروض، وحج�تھم ف�ي   : ومنھم من قال  . أن في النكاح بقاء النسل    : ھذا
اب��ھ، وھ��و م��ا أن ف��ي النف��وس م��ن ال��شھوة م��ا یبعثھ��ا علی��ھ ف��ال حاج��ة إل��ى إیج : ذل��ك

اختاره التقي السبكي، غیر أنھ مال إلى قتال أھل ُقطر رغبوا عن سنة النكاح وإن ل�م    
  .)٦(یكن واجبًا

     ویمكن القول بأن النكاح یختلف حكم�ھ بالن�سبة ألف�راد األم�ة، ومجموعھ�ا،               
  ).اختالف األحكام بحسب الكلیة والجزئیة:(وھو ما یسمى بـ

ًا في حق األفراد، إال أنھ یع�دُّ واجب�ًا كفائی�ا ف�ي ح�ق       فإن النكاح وإن لم یكن واجب     
جماعة األمة فال یجوز تركھ من جمل�ة الم�سلمین بالكلی�ة؛ لم�ا ف�ي ترك�ھ م�ن ت�ضییع             

  .)٧(النسل وفقد النوع  اإلنساني، ومن ثمَّ ضیاع مقصد الشارع
النك�اح ف�رض كفای�ة عل�ى األم�ة،          ": "حاشیة البجیرمي عل�ى الخطی�ب     "جاء في   

 وإن اتف�ق أھ�ل قط�ر عل�ى ترك�ھ أجب�روا علی�ھ           - رض�ي اهللا عن�ھ       - أحم�د    وھو م�ذھب  

                                                           

 ).٨٣(علم المقاصد الشرعیة للخادمي، ص: ینظر) ١(
 ).٢/٣٢(الموافقات ) ٢(
 ).١٥٠(فعیل مقاصد الشریعة ، ص ،  نحو ت)٧/٢٦٦(البحر المحیط : ینظر) ٣(
 ).٤٠٣(، المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة ، ص )٢/٢٤(إحیاء علوم الدین : ینظر) ٤(
  ،  )٧/٤٦٥(العزیز شرح الوجیز : ینظر. ُنقل ھذا عن بعض أصحاب الشافعي بالعراق) ٥(
، )٤١٤(وطي، ص ، األش��باه والنظ��ائر لل��سی )١/٣٦٨(األش��باه والنظ��ائر الب��ن ال��سبكي  : ینظ��ر) ٦(

 ).٢/٣٦٣(حاشیة العطار 
 ).٢١٢، ١/٢١١(الموافقات : ینظر) ٧(
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  .)٢)(١( َّحم جمُّ: ویستدل علیھ بقولھ تعالى

 ونظرا للظروف المادیة المتدنی�ة ل�دى كثی�ر م�ن ال�شباب، فعل�ى الموس�رین              :ھذا
من األمة إعانة مریدي ال�زواج، وھ�ذه اإلعان�ة ق�د تك�ون واجب�ة عل�ى س�بیل الكفای�ة،           

،وصیغة األمر في )٣( M'  &  %  $  #  "  ! L : لىیقول اهللا تعا

: اآلیة مجملة تحتمل الوجوب والندب بحسب م�ا یع�رض م�ن ح�ال الم�أمور بإنك�احھم                  
  . )٤(فإن كانوا مظنة الوقوع في مضار في الدین أو الدنیا كان إنكاحھم واجبا

ات ت��وفیر التوجی��ھ ال��صحي والثقاف��ة ال��صحیة المتعلق��ة بالطف��ل ومست��شفی : ثانی��ًا
ودراسات وتخصصات للعنای�ة ب�صحة ال�نشء؛ ألن�ھ م�ن حف�ظ الن�سل، والوس�ائل لھ�ا                    

وھذا من الواجبات على الدولة، ویزداد الوجوب إذا لم تن�دفع المفاس�د           . حكم المقاصد 
  .)٥(إال بذلك كدفع األمراض العصریة الفتاكة فیتأكد الطلب حینئذ

                                                           

  ).٦١(سورة ھود، اآلیة ) ١(
  ).٨/١٢(اإلنصاف للمرداوي : ، وینظر )٣/٣٥٩(حاشیة البجیرمي على الخطیب ) ٢(
 ). ٢(سورة النور، اآلیة )٣(
 ).١٨/٢١٧(التحریر والتویر للطاھر بن عاشور : ینظر) ٤(
  ).٢/٦٠٨( مقدمة في فقھ العصر :ینظر) ٥(
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  املبحث اخلامس

  دور الفرض الكفائي يف حفظ املال

لم��ال ھ��و ق��وام م��صالح األم��ة وطمأنین��ة عی��شھا، كم��ا ب��ھ ق��وام م��صالح الف��رد     ا
، وبھ تقوم ال�دول، وتبن�ى الح�ضارات، و ُتن�شر العل�وم، وُیرف�ع م�ستوى           )١(وطمأنینتھ

ل�ْوَال اْلَم�اُل    : " المعیشة، وبھ تحمى البالد من الطامعین، یقول عم�ر اب�ن الخط�اب              
  .)٢(" اِهللا َما َحَمْیُت َعَلْیِھْم ِمْن ِبَالِدِھْم ِشْبرًاالَِّذي َأْحِمُل َعَلْیِھ ِفي َسِبیِل

وإن الم��ال لھ��و قل��م الكات��ب، ومنج��ل الف��الح، وھ��و ق��ارب ال��صیاد، وھ��و اإلرادة   
  .)٣(السیاسیة الحرة، وھو كتاب الطالب، وراتب المعلم، وھو منارة العلم

  .  )٤(یھالكل ھذا كان حفظ المال أحد الكلیات الخمس التي أجمعت األمة عل
حفُظ أموال األمة من اإلتالف، ومن الخروج إلى أی�دي          : والمراد بحفظ المال ھو   

. )٥(غیر األمة ب�دون ع�وض، وحف�ُظ أج�زاء الم�ال المعتب�رة ع�ن التل�ف ب�دون ع�وض                  
؛ لتكون األمة في غنى عن طل�ب اإلس�عاف م�ن            )٦(وحفظھ أیضا یكون بإنمائھ وإثرائھ    

  .)٧( من العبودیةغیرھا عند حاجتھا؛ ألن الحاجة ضرب
حفظ المال راجع إلى مراعاة دخولھ في األمالك، وكتنمیتھ أن ال : "قال الشاطبي

  .)٨("یفنى، ومكملھ دفع العوارض، وتالفي األصل بالزجر والحد والضمان
وإذا كان��ت ال��شریعة اإلس��المیة أوجب��ت المحافظ��ة عل��ى م��ال األف��راد فحف��ُظ م��ال   

شرع بالم��صالح العام��ة أوف��ر وأكث��ر م��ن اعتنائ��ھ   األم��ة أج��لُّ وأعظ��م؛ ألن اعتن��اء ال��  
  .)٩(بالمصالح الخاصة

والمقصد األھم ھو حف�ظ م�ال األم�ة وت�وفیره لھ�ا،             :"   یقول الطاھر بن عاشور   
وأن م��ال األم��ة لم��ا ك��ان كل��ا مجموعی��ا، فح��صول حفظ��ھ یك��ون ب��ضبط أس��الیب إدارة   

ا، ف�إن حف�ظ المجم�وع       عمومھ، وبضبط أسالیب حف�ظ أم�وال األف�راد وأس�الیب إدارتھ�            
یتوقف عل�ى حف�ظ جزئیات�ھ، وأن معظ�م قواع�د الت�شریع الم�الي متعلق�ة بحف�ظ أم�وال                  
األفراد، وآلة إلى حفظ مال األمة؛ ألن منفعة المال الخاص عائدة إلى المنفع�ة العام�ة                 
لث��روة األم��ة، ف��األموال المتداول��ة بأی��دي األف��راد تع��ود منافعھ��ا عل��ى ص��حابھا وعل��ى   
                                                           

 ).١٨٦(محمد الطاھر بن عاشور، ص / أصول النظام االجتماعي في اإلسالم للشیخ : ینظر) ١(
، رق�م  إذا أسلم قوم في دار الح�رب ولھ�م م�ال    : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجھاد، باب      ) ٢(

)٣٠٥٩.(  
 ).١/٣٠١( المقدمة في فقھ العصر : ینظر) ٣(
 ).٧/٢٥٤(المختصر الفقھي البن عرفة : ینظر) ٤(
  ).٣٠٤(مقاصد الشریعة البن عاشور، : ینظر) ٥(
 ).٨٤(علم المقاصد الشرعیة،  ص : ینظر) ٦(
 ).١٨٦(أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ، ص: ینظر) ٧(
  ).٤/٣٤٨(الموافقات ) ٨(
 ).٢/٨٩(قواعد األحكام في مصالح األنام : ینظر) ٩(
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  .)١("األمة كلھا
الح�ث عل�ى    :  فقد أوجب الشارع المحافظة على المال بطرق شتى، منھ�ا          :وعلیھ

العم��ل، وال��ضرب ف��ي األرض، والبح��ث ع��ن ال��رزق، والنھ��ي ع��ن التب��ذیر واإلس��راف 
وإض��اعة األم��وال، وتح��ریم ال��سرقة، والغ��ضب والغ��ش والرش��وة والرب��ا، وت��ضمین     

  .)٢(إلخ.....المتلفات
 -رض�ي اهللا عنھم�ا    - حدیث ح�دیث اب�ن عب�اس          على -رحمھ اهللا -ویعلق الزركشي 

 صلى اهللا علیھ    -ُتُصدَِّق على موالة لمیمونة بشاة، فماتت، فمر بھا رسول اهللا           : "أنَّھ
إنم�ا  : إنَّھ�ا میت�ة، فق�ال   : ھّلا أخذتم إھابھا فدبغتموه فانتفعتم ب�ھ، فق�الوا  :  فقال-وسلم  

ھ َمْھم�ا أمك�ن ألَّ�ا ی�ضیع ف�ال ینبغ�ي       إن فیھ احتیاًطا للمال، وَأّن�   : "، قائالً )٣("حرم أكلھا 
  .)٤("َأْن یضیع

  :وأما الواجبات الكفائیة المتعلقة بحفظ المال فمنھا
 تنمیة المال بالطرق المشروعة من التجارة والصناعة والزراعة، وغیرھا      :أوال

 مع جع ُّ : من وسائل الكسب المشروع، ق�ال العلم�اء ف�ي تف�سیر ق�ول اهللا تع�الى           

حف��������ظ الم��������ال وح��������سن :  الرش��������ُد  ھ��������و:)٥( َّخف حف  جف مغ جغ

مْن ولي یتیًما لھ مال فْلیتَِّجر لھ وال یتركھ حتى تأكلھ         : (ولھذا قال النبي    .)٦(تنمیتھ
  .)٧()الصدقة

 وكنز المال وعدم تنمیتھ واالستفادة منھ، وإن كان ال یعد ت�ضییعًا للم�ال إال أن�ھ     
 بالن��سبة ل��صاحبھ،  تعطی��ل ل��ھ، وت��ضییع للم��صالح المترتب��ة عل��ى إعم��ال ھ��ذا الم��ال     

وبالن��سبة لغی��ره، فإعم��ال األم��وال ی��ؤدي إل��ى م��صالح عام��ة، وتعطیلھ��ا یف��وت ھ��ذه      
فاألص�ل ف�ي الم�ال    . )٨(المصالح ، مع ما قد یحصل بسبب تآكل المال بالصدقة والنفقة  

  .إثماره في التجارة ونحوھا
   

                                                           

 ).٤٥٥(عة للطاھر بن عاشور، صمقاصد الشری) ١(
 ).٣/٢٣٨(،  )٢/٢٠(الموافقات : ینظر) ٢(
  ).٣٦١(طھارة جلود المیتة بالدباغ، رقم : الطھارة، باب: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب) ٣(
  ).٨/٢٧٢(البحر المحیط ) ٤(
 ).٦(سورة النساء، اآلیة ) ٥(
 ).٢/٤٨٣(البھجة شرح التحفة للتسولي : ینظر) ٦(
وإنم�ا روي  «: "، وق�ال )٦٤١(ما ج�اء ف�ي زك�اة الیت�یم     : أخرجھ الترمذي في كتاب الزكاة، باب  ) ٧       (

، وروى »ھذا الحدیث من ھذا الوجھ، وفي إسناده مقال؛ ألن المثنى بن الصباح یضعف في الح�دیث     
وال�دار قطن�ي   ". بعضھم ھذا الحدیث، عن عمرو بن شعیب، أن عمر بن الخط�اب ف�ذكر ھ�ذا الح�دیث        

، والبیھق�ي   )١٩٧٠) (٣/٢٣(وجوب الزك�اة ف�ي م�ال ال�صبي والیت�یم            : ننھ، كتاب الزكاة، باب   في س 
 ).٧٣٣٩(من تجب علیھ الصدقة ، رقم : في السنن الكبرى، باب

 ).٤٣٧٩، ٨/٤٣٧٨(زھرة التفاسیر : ینظر) ٨(
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دعو ومما تجدر اإلشارة إلی�ھ أن إثم�ار الم�ال ل�یس مق�صورًا عل�ى تح�صیل م�ا ت�             
ضرورة الحیاة إلیھ من دوافع الھالك م�ن األق�وات والمالب�س واألكن�ة واألس�لحة، ب�ل           
یتن��اول م��ا ت��دعو إلی��ھ حاج��ة الحی��اة الزائ��دة عل��ى ال��ضرورة االطمئن��ان ف��ي الحی��اة         

  . والھدوء فیھا؛ فإن الضروري والحاجي كلیھما قوام للحیاة البشریة المدنیة
اجعة إلى حب الزینة والتجّمل، ولوال طموح وأیضا یتناول األشیاء التحسینیة الر

  . )١(الناس للترفھ والزینة لتعطلت صنائع منھا معاٌش لطوائف من الناس
تعّل��م العل��وم الالزم��ة ل��ذلك، فك��ل عل��م یحت��اج إلی��ھ   : وم��ن وس��ائل تنمی��ة الم��ال 

إن ك�ل عل�م     : "المجتمع فھو ف�رض كفای�ة، وق�د ن�ص الفقھ�اء عل�ى ذل�ك، حی�ث ق�الوا                   
وما یتوصل بھ إلى ف�رض الكفای�ة        ... فرض عین فتحصیلھ فرض عین     یتوصل بھ إلى  

  .)٢("فتحصیلھ فرض كفایة
 فح�قٌّ عل�ى والة أم�ور األم�ة ومت�صرفي م�صالحھا العام�ة إن�شاء أق�سام                   :وعلیھ

للبحث العلمي في مجاالت الزراعة والصناعة وغیرھم�ا لتحقی�ق النھ�وض ب�المجتمع              
  . )٣(م األمموتنمیتھ، فالتعلیم بصفة عامة ھو عصب تقّد

البد لحفظ األموال من توثیق الحقوق؛ خشیَة الَجْحد أو الضیاع، وھ�و م�ا                :ثانیا
الكتابة والشھادة، ونحو  :  ، ولذلك طرق متعددة، منھا    )الحفظ االستیثاقي : (یسمى بـ   

ذل��ك مم��ا ھ��و م��ن وس��ائل المحافظ��ة عل��ى الم��ال، وللوس��ائل حك��م المقاص��د، ج��اء ف��ي  
 ف�رض كفای�ة ألج�ل       - إذا افُتقر إلی�ھ      -تحمُّل الشھادة   :"يشرح مختصر خلیل للخرش   "

  .)٤("حفظ المال وغیره؛ إذ لو تركھ الجمیع لضاعت الحقوق
والقیاُم بتحمُِّل ال�شھادة وإقامتھ�ا م�ن ف�روض الكفای�ات،       : "ویقول إمام الحرمین  

وھ��و متعل��ق بمعاون��ة الق��ضاة ف��ي اإلن��صاف وطل��ب االنت��صاف، ول��ھ تعّل��ق بإص��الح      
  ".)٥(المعایش

وذلك كالتقاط اللقطة، وحفظ أموال الیتامى،     وھناك ما یسمى بالحفظ المجتمعي،      
  .)٦(، ونحو ذلكوالحسبة على المال العام

فالتق��اط اللقط��ة یك��ون فرض��ا كفائی��ا إذا غل��ب عل��ى ظ��ن الُمل��تِقط ھالكھ��ا ل��ولم         
یلتقطھا، وفي حالة عدم عل�م غی�ره بھ�ا فالتقاطھ�ا ف�رض ع�ین ف�ي حق�ھ، فل�و تركھ�ا                      

  .)٧ (؛ ألنھ من الواجب على المسلم أن یحفظ مال أخیھ المسلمتى ضاعت أثمح
وكذا سنَّ اإلسالم التشریعات الكفیلة بحفظ أم�وال م�ن ال ُیح�سنون الت�صرف ف�ي        

                                                           

 ).١٩٣، ١٩٢(أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، ص : ینظر) ١(
 ).١١(ي على مراقي الفالح، صحاشیة الطحطاو: ینظر) ٢(
 ).٧٤(إحیاء الفروض الكفائیة سبیل تنمیة المجتمع، ص : ینظر) ٣(
 ).٧/٢١٣(شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٤(
 ).١٧/٣٩٥(نھایة المطلب ) ٥(
  ).٢/٧٦١(المقدمة في فقھ العصر: ینظر) ٦(
 ).٤/٢٧٧(حاشیة ابن عابدین : ینظر) ٧(
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  .أموالھم كالصبي، والبالغ الذي یسيء التصرف في مالھ
ْجر؛ فقد منع الشرُع المالَك من التصرف في ملكھ لمعنى ما، وھو ما یسمى بالحَ  

حیث أجمع العلماء على أن ج�نس الحج�ر م�شروع، أم�ا عل�ى األیت�ام ال�ذین ل�م یبل�وغ           
والجمھ�ور   . الحكم فباالتفاق، وأما العقالء الكبار السفھاء فاختلفوا ف�ي الحج�ر عل�یھم    

عل��ى وج��وب الحج��ر عل��یھم، وھ��و ال��راجح؛ احتیاط��ًا لألم��وال ووج��وب دف��ع ال��ضرر     
شریعة على ھذا الم�ال الخ�اص حفاظ�ا عل�ى الم�ال           وال شك أن في محافظة ال     . )١(عنھا

الع��ام؛ ف��إن منفع��ة الم��ال الخ��اص عائ��دة إل��ى المنفع��ة العام��ة لث��روة األم��ة، ف��األموال    
  .المتداولة بأیدي األفراد تعود منافُعھا على أصحابھا وعلى األمة كلَّھا

فعل��ى والة أم��ور األم��ة ومت��صرفي م��صالحھا العام��ة النظ��ر ف��ي حف��ظ        ":وبع��د
  .ال العاّمة سواء تبادُلھا مع األمم األخرى، وبقاؤھا بید األمة اِإلسالمیةاألمو

 َسنُّ أسالیب تجارة األمة مع األم�م األخ�رى، ودخ�ول ال�سلع وأم�وال               :فمن األول 
الفریقین إلى بالد أخرى، كما في أحكام التجارة إل�ى أرض الح�رب، وأحك�ام م�ا یؤخ�ذ       

خلونھ من ال�سلع إل�ى ب�الد اِإلس�الم وأحك�ام           من تجار أھل الذمة والحربیین على ما ید       
  .الجزیة والخراج
 نظ�ام األس�واق واالحتك�ار وض�بط م�صارف الزك�اة والمغ�انم ونظ�ام         :ومن الثاني 
  .)٢("األوقاف العامة

وال یخفى أن أمثلة الفروض الكفائیة كثیرة ُذكرت في كتب الفقھ في أبواب       : ھذا
وما ذكرتھ فیما سبق عب�ارة ع�ن   . )٣(لسیرمختلفة، وُذكر جملة كبیرة منھا في كتاب ا     

نم��اذج فق��ط، وإال ف��الفروض الكفائی��ة ال تع��د كث��رة، وإنم��ا ت��زداد وتتج��دد تبع��ا للتق��دم   
  .الحضاري والعلمي

لي، واسألھ سبحانھ أن یرزقنا اإلخ�الص، وآخ�ر         -تعالى- فھذا ما یسَّره اهللا    :وبعد
  .  دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

                                                           

، روضة الم�ستنیبین ف�ي ش�رح    )٢/٩٦(االختیار لتعلیل المختار : ینظر. وخالف في ھذا الحنفیة   ) ١(
 ).٤/٣٤٣(، المغني )٦/٣٥٤(، الحاوي للماوردي )٢/١١١٠(كتاب التلقین البن بزیزة 

 ).٣٥٠، ٣٤٩(مقاصد الشریعة لمحمد الطاھر بن عاشور ) ٢(
 ).٨/٤٦(نھایة المحتاج : ینظر) ٣(
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  النتائج

رض ال��ذي تق��دم، ف��إن أھ��م م��ا توص��لت إلی��ھ م��ن نت��ائج ھ��و عل��ى النح��و   بع��د الع��
  : التالي

للفروض الكفائیة أھمیة كبیرة في التشریع اإلسالمي ؛ حیث قصد الشارع           : أوًال
منھا حمایة المصالح العامة لألمة، ومن ثمَّ اعتبر القیام بأدائھا قیاًما بم�صلحة عام�ة        

  .یةلألمة،  المسؤولیة فیھا جماعیة تضامن

الف��روض الكفائی��ة تع��د مظھ��رًا م��ن مظ��اھر الت��ضامن اإلجتم��اعي ف��ي         :  ثانی��ًا
المسئولیة ب�ین جمی�ع األم�ة ع�ن تح�صیل الم�صالح العام�ة للمجتم�ع ال نظی�ر لھ�ا ف�ي               

  .القانون الوضعي

ال تقت��صر الف��روض الكفائی��ة عل��ى المج��االت الدینی��ة فح��سب، ب��ل تت��سع    :  ثالث��ًا
  .لتشمل المجاالت الدنیویة أیضًا

وبخاص��ة ف��ي ھ��ذا   –الف��روض الكفائی��ة الدنیوی��ة م��ن الخط��ورة بمك��ان      : رابع��ًا
 بحی��ث أص��بحت مقیاس��ًا لرق��ي األم��م، ف��ال غ��رو أن تك��ون داخل��ة ف��ي الح��ث    –الع��صر

  .الشرعي، مثلھا مثل الواجبات الدینیة

واج�ب عل��ى الدول�ة رعای��ة الموھ�وبین ف�ي التخص��صات المختلف�ة م��ن      :  خام�ساً 
  .لكفائیة على أكمل وجھأجل القیام بالفروض ا

الف���روض الكفائی���ة ال تع���د كث���رة، وإنم���ا ت���زداد وتتج���دد تبع���ا للتق���دم     : سادس���ًا
  .الحضاري والعلمي

الفروض الكفائیة وثیقة ال�صلة بمقاص�د ال�شریعة؛ إذ ھ�ي أداة تح�صیلھا             : سابعًا
  .ووسیلة حفظھا

  .للفروض الكفائیة أثر كبیر في حفظ المقاصد الضروریة :  ثامنًا

ینبغي تبصیر المجتمع بأھمیة الفروض الكفائیة في المج�االت المختلف�ة،    : ًاتاسع
  .وغرس القیم المجتمعیة بین أفراده للقیام  بالمصالح العامة
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  فھرس بأھم مراجع البحث

دار : تاج ال�دین ال�سبكي، ط  : اإلبھاج في شرح المنھاج، علي بن عبد الكافي السبكي، وولده        -
 .الكتب العلمیة

ل�سلطانیة للف��راء، القاض�ي أب�و یعل��ى ، محم�د ب�ن الح��سین ب�ن محم�د ب��ن خل�ف ب��ن         األحك�ام ا  -
بی�روت،  -دار الكت�ب العلمی�ة   : محم�د حام�د الفق�ي، الناش�ر    : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٤٥٨ت (الف�راء  

 .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١الثانیة ، : لبنان، الطبعة

ب����ي، م���صطفى الحل : األحك���ام ال���سلطانیة والوالی����ات الدینی���ة، أب����و الح���سن الم����اوردي، ط     -
 ).م١٩٧٣-ھـ١٣٩٣(الثالثة

  . م١٩٩٦دار الفكر : اإلحكام في أصول األحكام، علي بن أبي على اآلمدي، ط -

عب��د الب��اقي عب��د الكبی��ر، سل��سلة  / إحی��اء الف��روض الكفائی��ة س��بیل تنمی��ة المجتم��ع، ال��دكتور  -
 . ھـ١٤٢٦، المحرم)١٠٥(كتاب األمة بقطر، العدد

دار : ، الناش�ر  )ھ�ـ ٥٠٥ت  (حم�د الغزال�ي الطوس�ي       إحیاء علوم الدین، أبو حامد محم�د ب�ن م          -
  . بیروت–المعرفة 

ال�شیخ  : االختیار لتعلیل المخت�ار، عب�داهللا ب�ن محم�ود ب�ن م�ودود الموص�لي الحنف�ي، بتعلی�ق               -
 -وص��ورتھا دار الكت��ب العلمی��ة   (الق��اھرة -مطبع��ة الحلب��ي : محم��ود أب��و دقیق��ة، الناش��ر   

  ).بیروت، وغیرھا

: حق من علم األصول، محمد بن علي الشوكاني، تحقی�ق دكت�ور           إرشاد الفحول إلى تحقیق ال     -
  .دار الكتبي: شعبان محمد إسماعیل، ط

، أب�و بك�ر ب�ن ح�سن ب�ن      "شرح إرشاد ال�سالك ف�ي م�ذھب إم�ام األئم�ة مال�ك      "أسھل المدارك   -
  .الثانیة:  لبنان، الطبعة–دار الفكر، بیروت : ، الناشر)ھـ١٣٩٧ت (عبد اهللا الكشناوي

نظ��اِئر عل��ى َم��ذھب َأِب��ي حِنیف��َة النُّعم��اِن، زی��ن ال��دین ب��ن إب��راھیم ب��ن محم��د،            اَألش��باه وال -
: ، وض��ع حواش��یھ وخ��رج أحادیث��ھ  )ھ��ـ٩٧٠: المت��وفى(المع��روف ب��ابن نج��یم الم��صري   

 ھ�ـ  ١٤١٩ لبن�ان، األول�ى،      –دار الكتب العلمی�ة، بی�روت       : الشیخ زكریا عمیرات، الناشر   
 .م١٩٩٩ -

ھ��ـ، ٩١١:  ب��ن أب��ي بك��ر، ج��الل ال��دین ال��سیوطي المت��وفى   األش��باه والنظ��ائر، عب��د ال��رحمن   -
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١دار الكتب العلمیة، األولى، : الناشر

 .، الطبعة الثانیة)١١٣(مصطفى السباعي، سلسة اخترنا لك / اشتراكیة اإلسالم، الدكتور -

دار الفك���ر العرب���ي، ال���سادسة  : عل���ي ح���سب اهللا، ط/ أص���ول الت���شریع اإلس���المي، لألس���تاذ  -
 .م١٩٨٢

دار الفرف��ور، دم��شق، األول��ى  : نظ��ام ال��دین ال��شاشي الحنف��ي، ط  / أص��ول ال��شاشي ، اإلم��ام  -
 .م٢٠٠١

 لبن�ان،  –دار الفك�ر المعاص�ر، بی�روت    : وھب�ھ الزحیل�ي، ط   / أصول الفقھ اإلسالمي، ال�دكتور     -
 . م٢٠٠١إعادة الطبعة الثانیة

  . للتراثالمكتبة األزھریة: محمد أبو النور زھیر، ط: أصول الفقھ للشیخ -
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  .م ١٩٩٧دار الفكر العربي: محمد أبو زھرة، ط: أصول الفقھ للشیخ -

  .المكتبة التجاریة الكبرى : محمد الخضري، ط: أصول الفقھ للشیخ -

محم��د ب��ن مفل��ح ب��ن محم��د ب��ن مف��رج، أب��و عب��د اهللا، ش��مس ال��دین   : أص��ول الفق��ھ، المؤل��ف -
:  حققھ وعلق علیھ وقدم لھ     ،)ھـ٧٦٣: المتوفى(المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي      
 - ھ�ـ  ١٤٢٠األول�ى،  : مكتب�ة العبیك�ان، الطبع�ة   : الدكتور فھد بن محمد السََّدَحان، الناشر     

 . م١٩٩٩

دار ال��سالم، : محم��د الط��اھر ب�ن عاش��ور، ط / أص�ول النظ��ام االجتم�اعي ف��ي اإلس��الم، ال�شیخ    -
  .م٢٠٠٦الثانیة 

ة عل�ى ف�تح المع�ین ب�شرح ق�رة الع�ین          ھ�و حاش�ی   (إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المع�ین          -
عثم�ان ب�ن محم�د ش�طا ال�دمیاطي       ) المشھور بالبكري (أبو بكر   : ، المؤلف )بمھمات الدین 

: دار الفك�ر للطباع�ة والن�شر والتوری�ع، الطبع�ة       : ، الناش�ر  )ھ�ـ ١٣١٠: المتوفى(الشافعي  
   م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، 

: المت��وفى(ن محم��د الغزال��ي الطوس��ي  أب��و حام��د محم��د ب�� : االقت��صاد ف��ي االعتق��اد، المؤل��ف  -
 –دار الكتب العلمی�ة، بی�روت    : عبد اهللا محمد الخلیلي، الناشر    : ، وضع حواشیھ  )ھـ٥٠٥

 . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، : لبنان، الطبعة

 .  بیروت–دار المعرفة : األم، اإلمام محمد بن إدریس الشافعي، الناشر -

وزارة األوق�اف  : حم�د ب�ن بھ�ادر الزرك�شي، ط      البحر المحیط ف�ي أص�ول الفق�ھ، ب�در ال�دین م             -
  .م١٩٩٢بالكویت، الطبعة الثانیة 

، للروی��اني، أب��و المحاس��ن عب��د الواح��د ب��ن      )ف��ي ف��روع الم��ذھب ال��شافعي   (بح��ر الم��ذھب   -
دار الكت��ب العلمی��ة،  : ط��ارق فتح��ي ال��سید، الناش��ر   : ، المحق��ق ) ھ��ـ٥٠٢ت (إس��ماعیل 

 . م٢٠٠٩األولى، : الطبعة

بی��روت ، دار الكت��اب العرب��ي:ط. ترتی��ب ال��شرائع، ع��الء ال��دین الكاس��انيب��دائع ال��صنائع ف��ي  -
  .م١٩٨٢

دار الوف�����اء، : عب�����دالعظیم ال�����دیب، ط : تحقی�����ق د. البرھ�����ان، إم�����ام الح�����رمین الج�����ویني  -
 .م ١٩٩٧الثانیة

بیان المختصر، وھو شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفق�ھ، ش�مس ال�دین محم�ود ب�ن               -
دار ال���سالم، األول����ى  : عل���ى جمع���ة محم���د، ط   / ق أدعب���د ال���رحمن األص���فھاني، تحقی���    

األول���ى، : محم���د مظھ���ر بق���ا، الطبع���ة   : دار الم���دني، ال���سعودیة، ت���ح  : ط.+ ھ���ـ٢٠٠٤
 .م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦

البیان في مذھب اإلمام الشافعي ألبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمن�ي                  -
األول�ى،  :  ج�دة، الطبع�ة    –ر المنھ�اج    دا: قاس�م محم�د الن�وري، الناش�ر       : الشافعي، تحقی�ق  

  .م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١

عب��د . د: التحبی�ر ش�رح التحری�ر، ع�الء ال�دین عل�ي ب�ن س�لیمان الم�رداوي الحنبل�ي، تحقی�ق            -
  .م٢٠٠٠مكتبة الرشد : ط. أحمد السراح. عوض القرني، د. الرحمن الجبرین، د



 

 

 - ٤٠٢٥ - 

، ) ھ�ـ  ٦٨٢: لمت�وفى ا(التحصیل من المحصول، سراج الدین محم�ود ب�ن أب�ي بك�ر األْرَم�وي                 -
مؤس�سة الرس�الة للطباع�ة    : الدكتور عبد الحمید علي أب�و زنی�د، الناش�ر    : دراسة وتحقیق 

 . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨األولى، :  لبنان، الطبعة–والنشر والتوزیع، بیروت 

س�لیمان ب�ن   : حاش�یة البجیرم�ي عل�ى الخطی�ب،المؤلف    = تحفة الحبیب عل�ى ش�رح الخطی�ب          -
دار : ، الناش���ر)ھ���ـ١٢٢١: المت���وفى(ّي الم���صري ال���شافعي  محم���د ب���ن عم���ر الُبَجْیَرِم���  

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: الفكر،تاریخ النشر

: تحف��ة المحت��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج، أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر الھیتم��ي، الناش��ر     -
ث�م ص�ورتھا    (م،  ١٩٨٣ -ھ�ـ   ١٣٥٧بدون طبعة : المكتبة التجاریة الكبرى بمصر، الطبعة    

  ). بیروت، بدون طبعة وبدون تاریخ-دار إحیاء التراث العربي

: التحقیق والبیان في شرح البرھان في أصول الفقھ،  علي بن إسماعیل األبیاري، تحقی�ق د               -
األول�ى،  :  الكوی�ت، الطبع�ة    -دار ال�ضیاء  : علي بن عب�د ال�رحمن ب�سام الجزائ�ري، الناش�ر           

  . م٢٠١٣ - ھـ ١٤٣٤

الحال��ة العلمی��ة الت��ي كان��ت عل��ى عھ��د  التراتی��ب اإلداری��ة والعم��االت وال��صناعات والمت��اجر و -
تأسیس المدنیة اإلسالمیة في المدینة المنورة العلمیة، محمد َعْب�د الَح�ّي ب�ن عب�د الكبی�ر،        

دار : عب��د اهللا الخال��دي، الناش��ر: ، تحقی��ق) ھ��ـ١٣٨٢ت (المع��روف بعب��د الح��ي الكت��اني  
 . بیروت، الثانیة–األرقم 

: عب�د الق�ادر ع�ودة، الناش�ر       : انون الوض�عي، المؤل�ف    التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالق�      -
 .دار الكاتب العربي، بیروت

س�ید عب�د    / عبداهللا ربیع ،و د   / تشنیف المسامع بجمع الجوامع، تاج الدین السبكي، تحقیق د         -
  .م٢٠٠٦مؤسسة قرطبة، الثانیة : العزیز، ط

ا ب�ن محم�د ش�مس    محمد رشید بن علي رض� : ، المؤلف)تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم   -
: المت���وفى(ال���دین ب���ن محم���د بھ���اء ال���دین ب���ن م���نال عل���ي خلیف���ة القلم���وني الح���سیني      

  . م١٩٩٠: الھیئة المصریة العامة للكتاب، سنة النشر: ، الناشر)ھـ١٣٥٤

  . التلویح على التوضیح لإلمام سعد الدین التفتازاني، مطبوع مع التوضیح  -

خلی�ل ب�ن إس�حاق ب�ن موس�ى،      : حاجب، المؤلفالتوضیح في شرح المختصر الفرعي البن ال  -
أحم�د ب�ن عب�د    . د: ، المحق�ق  )ھ�ـ ٧٧٦: المت�وفى (ضیاء الدین الجن�دي الم�الكي الم�صري         

األول��ى، : مرك��ز نجیبوی��ھ للمخطوط��ات وخدم��ة الت��راث، الطبع��ة   : الك��ریم نجی��ب، الناش��ر 
  .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩

حف��ص عم��ر ب��ن عل��ي    التوض��یح ل��شرح الج��امع ال��صحیح، اب��ن الملق��ن س��راج ال��دین أب��و       -
دار الف��الح للبح��ث العلم��ي وتحقی��ق   : ، المحق��ق)ھ��ـ٨٠٤: المت��وفى(ال��شافعي الم��صري  

  . م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، :  سوریا، الطبعة–دار النوادر، دمشق : التراث، الناشر

 . دار الفكر: تیسیر التحریر، لمحمد أمین، المعروف بأمیر بادشاه، ط  -

عب�د ال�رحمن ب�ن ناص�ر ب�ن عب�د اهللا ال�سعدي              : ر كالم المن�ان   تیسیر الكریم الرحمن في تفسی     -
مؤس��سة : عب��د ال��رحمن ب��ن مع��ال اللویح��ق، الناش��ر     : ، المحق��ق)ھ��ـ١٣٧٦: المت��وفى(

  . م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠األولى : الرسالة، الطبعة



 

 

 - ٤٠٢٦ - 

تفسیر القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن ف�رح                 = الجامع ألحكام القرآن     -
دار الكت��ب  : أحم��د البردون��ي، وإب��راھیم أطف��یش، الناش��ر    : ، ت��ح)ھ��ـ ٦٧١ت (القرطب��ي 
 . م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤ القاھرة، –المصریة 

  ) .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥(دار الفكر : جمع الجوامع البن السبكي مع شرحھ للجالل المحلى، ط -

ح�سن عل�ي   / الجنایات في الفق�ھ اإلس�المي دراس�ة مقارن�ة ب�ین الفق�ھ اإلس�المي والق�انون، د           -
 .الثانیة: دار الكتاب الجامعي، الطبعة: اذلي، الناشرالش

حاشیة الطحط�اوي عل�ى مراق�ي الف�الح ش�رح ن�ور اإلی�ضاح، أحم�د ب�ن محم�د ب�ن إس�ماعیل                     -
دار : محم�د عب�د العزی�ز الخال�دي، الناش�ر     :  ھ�ـ، تحقی�ق    ١٢٣١الطحطاوي الحنفي ت�وفي     

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ لبنان، الطبعة األولى –الكتب العلمیة بیروت 

حاشیة العطار على شرح الجالل المحل�ي عل�ى جم�ع الجوام�ع لح�سن ب�ن محم�د ب�ن محم�ود                        -
  .دار الكتب العلمیة: ، الناشر)ھـ١٢٥٠: المتوفى(العطار الشافعي 

  .م١٩٩٤األولى ، دار الكتب العلمیة: ط. الحاوي في فقھ الشافعي لإلمام الماوردي -

تق�ي ال�دین أب�و العب�اس أحم�د      :  المؤل�ف  الحسبة في اإلسالم، أو وظیفة الحكوم�ة اإلس�المیة،         -
: المت�وفى (بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن محمد ابن تیمیة الحران�ي الحنبل�ي الدم�شقي             

  .األولى: دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٧٢٨

بح�ث من�شور ف�ي المجل�ة     ) ٣١٣(م�سلم الدوس�ري، ص   / حقیقة القولین للغزالي، بتحقی�ق د    -
 .ة، العدد الثالثالفقھیة السعودی

دار النھ��ضة العربی��ة، األول��ى : ح��سین حام��د ح��سان، ط/ الحك��م ال��شرعي عن��د األص��ولیین، د -
 .م١٩٧٢

أب��و الف��داء زی��ن ال��دین قاس��م ب��ن ُقْطُلْوَبَغ��ا  : خالص��ة األفك��ار ش��رح مخت��صر المن��ار، المؤل��ف  -
زم، دار اب��ن ح��: ح��افظ ثن��اء اهللا الزاھ��دي، الناش��ر : ، المحق��ق)ھ��ـ٨٧٩:المت��وفى(الحنف��ي
 .م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة

نظریة القاعدة القانونی�ة والقاع�دة      -دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي       -
معھد البحوث والدراسات العربیة بجامعة ال�دول     : عبد المنعم فرج الصده ، ط     /الشرعیة د 
 .م ١٩٧٠:العربیة ط

ت ( ب��ن إس��ماعیل ب��ن عثم��ان الك��وراني،     ال��درر اللوام��ع ف��ي ش��رح جم��ع الجوام��ع، أحم��د      -
دار ص��ادر، بی��روت، ومكتب��ة اإلرش��اد ،    : إلی��اس ق��بالن الترك��ي، ط  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٨٩٣

 . م٢٠٠٧إستابنول، الطبعة األولى 

، رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار الب��ن عاب��دین، محم��د أم��ین ب��ن عم��ر ب��ن عاب��دین، الحنف��ي     -
  .م١٩٩٢ - ھـ١٤١٢ بیروت، الثانیة، -دار الفكر: الناشر

ال��رد عل��ى م��ن أخل��د إل��ى األرض وجھ��ل أن االجتھ��اد ف��ي ك��ل ع��صر ف��رض، لج��الل ال��دین          -
 .مؤسسة شباب الجامعة: فؤاد عبدالمنعم أحمد، الناشر/السیوطي بتحقیق د

محم�د ب�ن محم�ود ب�ن أحم�د الب�ابرتى       : الردود والنقود شرح مختصر اب�ن الحاج�ب، المؤل�ف          -
 ب�ن ص�الح   العم�رى ، و ترحی�ب ب�ن ربیع�ان             ض�یف اهللا  : ، المحقق ) ھـ ٧٨٦ت  (الحنفي  



 

 

 - ٤٠٢٧ - 

  . م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦مكتبة الرشد ناشرون، األولى، : الدوسري، الناشر

مكتب��ة دار الت��راث، : أحم��د ش��اكر، ط: محم��د ب��ن إدری��س ال��شافعي، تحقی��ق: الرس��الة لإلم��ام -
 ).م١٩٧٩(الثانیة

ت (ب��ن عل��ي ب��ن طلح��ة الرجراج��ي َرْف��ُع النَِّق��اِب َع��ن تنِق��یح ال��ّشھاِب، أب��و عب��د اهللا الح��سین    -
عب��د ال��رحمن ب��ن عب��د اهللا الجب��رین،   / َأحَم��د ب��ن محمَّ��د ال��سراح، د / ، تحقی��ق د)ھ��ـ٨٩٩

  .م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاض،األولى، : الناشر

: المت�وفى (روضة الطالبین وعمدة المفتین ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف الن�ووي               -
 عم�ان،   - دم�شق  -المكتب اإلس�المي، بی�روت    : زھیر الشاویش، الناشر  : ، تحقیق )ھـ٦٧٦

 .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، 

 روض��ة الم��ستبین ف��ي ش��رح كت��اب التلق��ین، أب��و محم��د، عب��د العزی��ز ب��ن إب��راھیم ب��ن أحم��د    -
عب��د : ، المحق��ق) ھ��ـ٦٧٣: المت��وفى(القرش��ي التمیم��ي التون��سي المع��روف ب��ابن بزی��زة  

   م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١األولى، : دار ابن حزم، الطبعة: ناشراللطیف زكاغ، ال

، )ھ�ـ ١٣٩٤ت(زھرة التفاسیر، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، المعروف بأبي زھ�رة        -
  .دار الفكر العربي: دار النشر

  . القاھرة، مكتبة ابن تیمیة: الناشر. السنن الكبرى لإلمام البیھقي -

ین أبو الفتح محمد بن علي بن وھب، المعروف ب�ابن       شرح اإللمام بأحادیث األحكام، تقي الد      -
دار الن�وادر،  : محم�د خل�وف العب�د اهللا، الناش�ر    : ، تحقی�ق  ) ھـ ٧٠٢: المتوفى(دقیق العید   

 . م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠الثانیة، : سوریا، الطبعة

محم�د إب�راھیم الحفن�اوي،    : جالل الدین ال�سیوطي، تحقی�ق أ د       : شرح الكوكب الساطع لإلمام    -
  .م٢٠٠٥األولى ، السالمدار / ط 

محم�د الزحیل�ي، و     : محم�د ب�ن أحم�د الفت�وحي الحنبل�ي، ت�ح د            : شرح الكوكب المنیر للعالمة    -
  م١٩٩٧مكتبة العبیكان: نزیھ حماد ، ط:د

ط�ھ عب�د ال�رؤوف    :شھاب الدین أحم�د ب�ن إدری�س القراف�ي، ت�ح       : شرح تنقیح الفصول لإلمام    -
  .م١٩٩٣الثانیة ، مكتبة الكلیات األزھریة: سعد،ط

. مؤس��سة الرس��الة :ط، عب��داهللا الترك��ي: ت��ح، ش��رح مخت��صر الروض��ة ل��نجم ال��دین الط��وفي   -
  .م١٩٨٧األولى

ال��صحاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة ألب��ي ن��صر إس��ماعیل ب��ن حم��اد الج��وھري الف��ارابي         -
 بی�روت،   –دار العل�م للمالی�ین    : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر    : ، تح )ھـ٣٩٣: المتوفى(

  .م١٩٨٧ - ـ  ھ١٤٠٧الرابعة 

صحیح البخاري لإلمام أبي عبداهللا محمد بن إسماعیل البخاري مع شرحھ فتح الب�اري الب�ن                  -
  .دار الریان، المكتبة السلفیة : محب الدین الخطیب، ط: حجر، تحقیق

صحیح مسلم لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري، م�ع ش�رحھ لإلم�ام الن�ووي، ط             -
  .م ٢٠٠١األولى دار الدعوة اإلسالمیة، : 



 

 

 - ٤٠٢٨ - 

الط��رق الحكمی��ة، محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن أی��وب ب��ن س��عد ش��مس ال��دین اب��ن ق��یم الجوزی��ة         -
+ ب��دون طبع��ة وب��دون ت��اریخ : مكتب��ة دار البی��ان، الطبع��ة: ، الناش��ر)ھ��ـ٧٥١: المت��وفى(

 .م٢٠٠٢طبعة دار الحدیث، القاھرة، األولى 

دار النف��ائس : ، الناش��رال��دكتور نعم��ان جغ��یم: ط��رق الك��شف ع��ن مقاص��د ال��شارع، المؤل��ف  -
 . م٢٠١٤ - ھـ ١٤٣٥األولى، : للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة

 .دار الشروق: ، ط)١٧(محمد الغزالي، ص / الطریق من ھنا ،  الشیخ -

أحم�د ب�ن عل�ي    : العدة في أصول الفقھ للقاضي أبي یعلى محمد بن الحسین الفراء، تحقیق د             -
  .م٢٠١١زیع، الرابعة دار العزة للنشر والتو. سیر المباركي

العدة في شرح العمدة في أحادیث األحكام، علي بن إبراھیم بن داود بن سلمان بن س�لیمان،               -
: ، وقف عل�ى طبع�ھ والعنای�ة ب�ھ    ) ھـ٧٢٤: المتوفى(أبو الحسن، عالء الدین ابن العطار  
، دار الب�شائر اإلس�المیة للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع          : نظام محمد ص�الح یعق�وبي، الناش�ر       

 .  م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧األولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 

 .م١٩٩٥دار الفكر : عبدالوھاب خالف، ط: علم أصول الفقھ للشیخ -

: مكتب�ة العبیك�ان، الطبع�ة     : نور الدین بن مختار الخادمي، الناشر     : علم المقاصد الشرعیة، د    -
  .م٢٠٠١ -ھـ١٤٢١األولى 

، )ھ��ـ٧٨٦ت (ود، أكم��ل ال��دین الب��ابرتي  العنای��ة ش��رح الھدای��ة لمحم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��     -
 .دار الفكر: الناشر

الحلب�ي، األخی�رة   : أبي زكریا األنصاري ، ط: غایة الوصول شرح لب األصول لشیخ اإلسالم     -
 . 

الغی��اثي، غی��اث األم��م ف��ي التی��اث الظل��م، إم��ام الح��رمین أب��و المع��الي عب��د المل��ك ب��ن عب��داهللا    -
 .ھـ١٤٠١الطبعة الثانیة عبد العظیم الدیب، / الجویني، تحقیق د

الف��اروق : ط، الغی��ث الھ��امع  ش��رح جم��ع الجوام��ع، ول��ي ال��دین أب��ي زرع��ة أحم��د العراق��ي     -
محم��د ت��امر حج��ازي،  / دار الكت��ب العلمی��ة، تحقی��ق : طبع��ة+ م ٢٠٠٦الثانی��ة ، الحدیث��ة
  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : الطبعة

الف�ضل الع�سقالني ال�شافعي،    فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو             -
محم�د ف�ؤاد عب�د      : ھـ، رقم كتبھ وأبواب�ھ وأحادیث�ھ      ١٣٧٩ بیروت،   -دار المعرفة   : الناشر

 .محب الدین الخطیب: الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ

الشرح الكبیر وھو شرح لكتاب الوجیز في الفقھ الشافعي ألب�ي   = فتح العزیز بشرح الوجیز      -
، )ھ��ـ٦٢٣ت (، لعب��د الك��ریم ب��ن محم��د الرافع��ي القزوین��ي   ) ھ��ـ٥٠٥ت  (حام��د الغزال��ي

  .دار الفكر: الناشر

  .مطبعة الحلبي، األولى : فتح الغفار البن نجیم الحنفي، ط -

فرض الكفایة وأحكامھ لل�دكتور عل�ي ب�ن س�عد ال�ضویحي ، بح�ث من�شور ف�ي مجل�ة جامع�ة                          -
 .اإلمام محمد بن  سعود ، العدد الثالث والعشرون 

، ٧٥٣(مج�دي ح�سن أب�و الف�ضل ش�قویر ،ص       / فرض الكفای�ة وأحكام�ھ عن�د األص�ولیین، د           -



 

 

 - ٤٠٢٩ - 

بح���ث من���شور ف���ي مجل���ة روح الق���وانین ، كلی���ة الحق���وق بطنط���ا، الع���دد الراب���ع  ) ٧٥٤
 .م٢٠١٨واألربعون، ینایر 

وزارة : أحم��د ص��الح عل��ي باف��ضل، ط/ الف��روض الكفائی��ة س��بیل التنمی��ة الم��ستدامة لألس��تاذ  -
 .م٢٠١٤ؤن اإلسالمیة بقطر، األولى األوقاف والشؤ

أن��وار الب��روق ف��ي أن��واء الف��روق، أب��و العب��اس ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن إدری��س    = الف��روق  -
  .عالم الكتب: ، الناشر)ھـ٦٨٤: المتوفى(القرافي 

ف����صول الب����دائع ف����ي أص����ول ال����شرائع لمحم����د ب����ن حم����زة ب����ن محم����د، ش����مس ال����دین         -
دار الكت��ب : د ح��سن إس��ماعیل، الناش��ر محم��د ح��سین محم�� : ،تحقی��ق)أوالَفَن��ري(الفن��اري

  .م٢٠٠٦ لبنان، األولى –العلمیة، بیروت 

 ٨٣١ - ٧٦٣(الفوائد السنیة في شرح األلفیة، البرماوي شمس الدین محمد بن عبد ال�دائم               -
مكتب��ة التوعی��ة اإلس��المیة للتحقی��ق     : عب��د اهللا رم��ضان موس��ى، الناش��ر   : ، تحقی��ق )ھ��ـ

طبع��ة خاص��ة بمكتب��ة دار  [مھوری��ة م��صر العربی��ة   ج-والن��شر والبح��ث العلم��ي، الجی��زة  
 - ھ�ـ  ١٤٣٦األول�ى،  : ،  الطبع�ة ] المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة     -النصیحة، المدینة النبویة    

  .م٢٠١٥

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف ب�ن ت�اج الع�ارفین          -
المكتب�ة التجاری�ة   : ، الناش�ر )ـھ� ١٠٣١:ت(بن علي ب�ن زی�ن العاب�دین، المن�اوي الق�اھري         

 .ھـ١٣٥٦الكبرى ،مصر، األولى، 

ت (قواط��ع األدل��ة ف��ي األص��ول،أبو المظف��ر، من��صور ب��ن محم��د ب��ن عب��د الجب��ار ال��سمعاني       -
دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، لبن��ان،  : محم��د ح��سن ال��شافعي، الناش��ر : تحقی��ق) ھ��ـ٤٨٩

 .م١٩٩٩/ھـ١٤١٨األولى، : الطبعة

ت (ح األنام، عز الدین عبد العزیز بن عب�د ال�سالم ال�سلمي الدم�شقي     قواعد األحكام في مصال    -
مكتبة الكلیات األزھری�ة، الق�اھرة،   : طھ عبد الرؤوف سعد، الناشر    : ، علق علیھ  )ھـ٦٦٠

: ، طبع�ة )الق�اھرة -بی�روت، ودار أم الق�رى  -دار الكتب العلمی�ة     : وصورتھا دور عدة مثل   (
  .م١٩٩١ - ھـ ١٤١٤

جم�ال ال�دین   : فصول لصفي ال�دین البغ�دادي الحنبل�ي، تعلی�ق ال�شیخ     قواعد األصول ومعاقد ال    -
 .دار الفضیلة: أحمد الطھطاوي، ط: القاسمي، تح

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاس�م محم�ود ب�ن عم�رو ب�ن أحم�د، الزمخ�شري            -
 –الثالث�ة   :  بی�روت، الطبع�ة    –دار الكت�اب العرب�ي      : ، الناش�ر  )ھ�ـ ٥٣٨: المتوفى(جار اهللا   
 . ھـ١٤٠٧

ل�سان الع��رب، محم�د ب��ن مك�رم ب��ن عل��ى، أب�ي الف��ضل، جم�ال ال��دین ب�ن منظ��ور األن��صاري،        -
  .ھـ١٤١٤دار صادر، بیروت، الثالثة: الناشر

، )ھ��ـ٧٢٨ت (مجم��وع الفت��اوى، تق��ي ال��دین أب��و العب��اس أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ب��ن تیمی��ة       -
لطباع�ة الم�صحف   مجم�ع المل�ك فھ�د    : عبد الرحمن ب�ن محم�د ب�ن قاس�م، الناش�ر         : تحقیق

  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ألبي محمد عبد الح�ق ب�ن غال�ب ب�ن عب�د ال�رحمن                    -



 

 

 - ٤٠٣٠ - 

عب��د ال��سالم عب��د ال��شافي  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٥٤٢: المت��وفى(ب��ن عطی��ة األندل��سي المح��اربي  
  .. ھـ١٤٢٢ -األولى :  بیروت، الطبعة–لعلمیة دار الكتب ا: محمد، الناشر

/ ط�ھ ج�ابر فی�اض، ط        : فخر الدین الرازي، تحقیق د    : المحصول في علم أصول الفقھ لإلمام      -
  .م١٩٩٧مؤسسة الرسالة، الثالثة 

  . م٢٠٠٥مكتبة دار التراث بالقاھرة : طبعة. أحمد محمد شاكر: تحقیق. المحلى البن حزم -

  . م ١٩٨٧مكتبة لبنان :  بن أبي بكر الرازي، طمختار الصحاح لإلمام محمد -

محم�د ب�ن محم�د اب�ن عرف�ة التون�سي الم�الكي، أب�و              : المختصر الفقھي البن عرف�ة، المؤل�ف       -
: ح��افظ عب��د ال��رحمن محم��د خی��ر، الناش��ر    . د: ، المحق��ق) ھ��ـ٨٠٣: المت��وفى(عب��د اهللا 

  . م٢٠١٤ -ـ  ھ١٤٣٥األولى، : مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال الخیریة، الطبعة

المدخل ألبي عبد اهللا محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشھیر ب�ابن الح�اج     -
  .بدون طبعة وبدون تاریخ: دار التراث، الطبعة: ، الناشر)ھـ٧٣٧: المتوفى(

 .دار البصیرة، اإلسكندریة: محمد األمین الشنقیطي، ط: مذكرة في أصول الفقھ للشیخ -

دار إحیاء الت�راث العرب�ي، بی�روت،    :  أصول الفقھ ألبي حامد الغزالي، ط  المستصفى من علم   -
  م١٩٩٣األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة+ م ١٩٩٣لبنان، الثالثة 

دار نھ�ضة  : ط) ١٢(مشكالت في طریق الحیاة اإلسالمیة لفضیلة الشیخ محمد الغزال�ي، ص    -
 .مصر، األولى

دار : عب���دالعظیم ال���شناوي، ط: لفی���ومي، ت���ح دأحم���د ب���ن عل���ي ا: الم���صباح المنی���ر لإلم���ام -
  .م١٩٣٦المعارف، الثانیة 

-دار الفك�ر المعاص�ر، بی�روت   : المصفَّى في أصول الفقھ، أحمد بن محمد بن علي الوزیر، ط  -
 .م١٩٩٦لبنان، 

دار : محم�د ال�شربیني الخطی�ب، الناش�ر       : مغني المحتاج إل�ى معرف�ة ألف�اظ المنھ�اج  لل�شیخ               -
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ولى، الكتب العلمیة، األ

  مكتبة القاھرة، بدون طبعة: الناشر. المغني لموفق الدین بن قدامة -

 -دار إحی�اء الت��راث العرب��ي  : الناش��ر. مف�اتیح الغی��ب أو التف�سیر الكبی��ر لفخ�ر ال��دین ال�رازي     -
  بیروت

مفت��اح دار ال��سعادة ومن��شور والی��ة العل��م واإلرادة،  محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن ق��یم الجوزی��ة       -
  . بیروت–دار الكتب العلمیة : ، الناشر)ھـ٧٥١: توفىالم(

دار : محمد سعد بن أحمد الی�وبي، ط     / مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا باألدلة الشرعیة،      -
 ..ھـ١٤٢٩ابن الجوزي، األولى 

مقاص���د ال���شریعة اإلس���المیة، محم���د الط���اھر ب���ن محم���د ب���ن محم���د الط���اھر ب���ن عاش���ور      -
وزارة األوق���اف :  الحبی���ب ب���ن الخوج���ة ،الناش���رمحم���د:،تحقی���ق)ھ���ـ١٣٩٣ت(التون���سي

 م٢٠٠٤ ھـ ١٤٢٥: والشؤون اإلسالمیة، قطر

دار الكلم��ة للن��شر : أحم��د الری��سوني، ط: مقاص��د ال��شریعة ومكارمھ��ا، ع��الل الفاس��ي، تق��دیم -
 .م٣٠١٤والتوزیع 



 

 

 - ٤٠٣١ - 

 –الجی��ل الجدی��د ناش��رون  : ف��ضل ب��ن عب��د اهللا م��راد، الناش��ر  . المقدم��ة ف��ي فق��ھ الع��صر، د   -
  . م٢٠١٦ - ھـ ١٤٣٧الثانیة، : ، الطبعةصنعاء

محم��د فتح��ي  / المن��اھج األص��ولیة ف��ي االجتھ��اد ب��الرأي ف��ي الت��شریع اإلس��المي، ال��دكتور         -
 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الثانیة : الدریني، ط

 ٤٧٤ت (  المنتقى شرح الموطأ ألب�ي الولی�د س�لیمان ب�ن خل�ف القرطب�ي الب�اجي األندل�سي                   -
 .. ھـ١٣٣٢ـعة السعادة بمصر، األولى، مطب: ، الناشر)ھـ

المنثور في القواعد الفقھیة،  أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عب�د اهللا ب�ن بھ�ادر الزرك�شي                 -
 . م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥وزارة األوقاف الكویتیة، الثانیة، : ، الناشر)ھـ٧٩٤ت (

ت ( الم�الكي  منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن محمد عل�یش، أب�و عب�د اهللا     -
 ).م١٩٨٩(بدون طبعة :  بیروت، الطبعة–دار الفكر : ، الناشر)ھـ١٢٩٩

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، محمود بن أحمد بن موسى الحنفى ب�در ال�دین العین�ى                  -
وزارة األوق�اف وال�شؤون     : أحمد عبد ال�رزاق الكبی�سي، الناش�ر       . ، تحقیق د  )ھـ٨٥٥ت  (

 .م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨اإلسالمیة، قطر، األولى، 

دار : عب�داهللا دراز، ط   : الموافقات في أصول الشریعة ألبي إس�حاق ال�شاطبي، ب�شرح ال�شیخ             -
أب�و عبی�دة م�شھور    : دار اب�ن عف�ان ، ت�ح       : ط+ م  ١٩٩٦المعرفة، بیروت، لبنان، الثانی�ة    

  .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الطبعة األولى : بن حسن آل سلمان، الطبعة

س الدین أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن محم�د ب�ن عب�د             مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شم       -
، )ھ���ـ٩٥٤ت (ال���رحمن الطرابل���سي المغرب���ي، المع���روف بالحط���اب الرُّعین���ي الم���الكي     

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر، الطبعة: الناشر

، دار إحیاء الكت�ب العربی�ة   : ط. محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقیق. مالك بن أنس  : الموطأ لإلمام  -
  .م١٩٩١األولى : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر. حلبيفیصل ال

جم�ال ال�دین عطی�ة، من�شورات المعھ�د الع�المي للفك�ر        : نحو تفعیل مقاصد الشریعة، الدكتور     -
 .م٢٠٠٣ دمشق، سنة -اإلسالمي، طبع دار الفكر

: رعب�د اهللا ب�ن إب�راھیم العل�وي ال�شنقیطي، الناش�      : نشر البنود على مراقي السعود، المؤل�ف    -
  ).بدون تاریخ) (بدون طبعة: (مطبعة فضالة بالمغرب، الطبعة

 .دار التراث بالقاھرة:  النظریات السیاسیة، محمد ضیاء الدین الریس، ط -

أحم��د الری��سوني، المعھ��د الع��المي للفك��ر    / نظری��ة المقاص��د عن��د اإلم��ام ال��شاطبي، ال��دكتور    -
 .الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي: اإلسالمي، نشر وتوزیع

ت (ش�ھاب ال�دین أحم�د ب�ن إدری�س القراف�ي       : نفائس األصول في ش�رح المح�صول، المؤل�ف       -
مكتب�ة ن�زار   : عادل أحمد عبد الموجود، علي محم�د مع�وض، الناش�ر         : ، المحقق )ھـ٦٨٤

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦األولى، : مصطفى الباز، الطبعة

:  ، تق�دیم وتحقی�ق  نكت وتنبیھات في تف�سیر الق�رآن المجی�د ألب�ي العب�اس الب�سیلي التون�سي               -
 -من���شورات وزارة األوق���اف وال���شئون اإلس���المیة : محم���د الطبران���ي، الناش���ر/ األس���تاذ

األول��ى، :  ال��دار البی��ضاء، الطبع��ة  -مطبع��ة النج��اح الجدی��دة   : المملك��ة المغربی��ة، الطب��ع  



 

 

 - ٤٠٣٢ - 

  .   م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩

-٢٠٠٧(ری��ة المعاھ��د األزھ: جم��ال ال��دین عب��دالرحیم اإلس��نوي، ط   : نھای��ة ال��سول لإلم��ام   -
  .م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠األولى : لبنان، الطبعة-بیروت-دار الكتب العلمیة : ط) + م٢٠٠٨

نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ش�ھاب            -
 -ط أخی��رة : دار الفك��ر، بی��روت، الطبع��ة : ، الناش��ر)ھ��ـ١٠٠٤: المت��وفى(ال��دین الرمل��ي 

  .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤

 المطل��ب ف��ي درای��ة الم��ذھب لعب��د المل��ك ب��ن عب��د اهللا ب��ن یوس��ف ب��ن محم��د الج��ویني،  نھای��ة -
عب��د العظ��یم محم��ود ال��ّدیب،    : أد: ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٧٨: المت��وفى(الملق��ب بإم��ام الح��رمین  

 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨دار المنھاج، األولى، : الناشر

الھن��دي نھای��ة الوص��ول ف��ي درای��ة األص��ول، ص��في ال��دین محم��د ب��ن عب��د ال��رحیم األرم��وي     -
: س�عد ب�ن س�الم ال�سویح، الناش�ر         . صالح بن سلیمان الیوس�ف، د     . د: ، تحقیق ) ھـ ٧١٥(

 .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦األولى : المكتبة التجاریة بمكة المكرمة، الطبعة

الھدایة في شرح بدایة المبتدي،علي بن أبي بكر بن عبد الجلی�ل الفرغ�اني المرغین�اني، أب�و             -
دار احی��اء : ط��الل یوس��ف، الناش��ر : ، تحقی��ق)ھ��ـ٥٩٣: المت��وفى(الح��سن برھ��ان ال��دین  

 . لبنان– بیروت -التراث العربي 

الواج��ب الكف��ائي وأث��ره ف��ي تح��صیل ، مقاص��د ال��شریعة، دراس��ة أص��ولیة مقاص��دیة فقھی��ة       -
جم�ال عبدال�ستار   / مزیدة برؤیة معاصرة لتفعیل دوره في تح�صیل م�صالح األم�ة ،دكت�ور        

 . القوانین، التي تصدرھا كلیة الحقوق بطنطاعبداهللا حسن، بحث منشور في مجلة روح

، )ھ��ـ٥٠٥: المت��وفى(الوس��یط ف��ي الم��ذھب، أب��و حام��د محم��د ب��ن محم��د الغزال��ي الطوس��ي     -
 الق��اھرة، –دار ال��سالم : محم��د محم��د ت��امر، الناش��ر   ، أحم��د محم��ود إب��راھیم   : تحقی��ق
 .ھـ١٤١٧األولى،: الطبعة

 
  




