
ُالواجبات الكفائية ودورها ََّ ُ ُِ ُالواجبات الكفائية ودورهاِ ََّ ُ ُِ ِ  

   االقتصاديةِ التَّنميةِيف حتقيقِ
  إعداد

  عمر مـــــــونة
  املشرف

حممود صاحل جابر: كتوراألستاذ الد  
سالة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يفقدمت هذه الر  

  الفقه وأصوله
  كلية الدراسات العليا

  اجلامعة األردنية
   م٢٠٠٥لثاين، تشرين ا



ب  



ج  

  اإلهداء

ُإىل من خالطت حمبتهما شغاف اجلنان، إىل من أسرت النفس بكريم  َ ََّ َُ َِّ ُ

َفضلهما، وما كان منهما من جزيل اإلحسان، إىل من أقاما يف النفس األود  َ
ِ ِ ِ

ِجبليل صنائعهما وعظيم منتهما، إىل الوالدين الكرميني 
َّ

حفظهما اهللا وأدام –
َّظلهما

َ أهدي مث- ًرة هذا البحث املتواضع، سائال املوىل الكريم أن جيمع ُ َ
ِ ِ

َّهلما أقسام الفضل والعطاء، وأن ميد يف طاعاتهما، وحيسن عاقبتهما يف األمور  َ
ِ

  .ِّكلها



د  

  الشكر والتقدير
  احلمد  على عظيمِ إنعامِه، والشكر له على توفيقِه وإفضالِه

  منــــــــــكر عند ا يف الثَّ أعلى من الش    كنت أعرف فوق الشكر منزلةً     لو    
  نِسن ح مِوليت ما أَنعِكراً على صدة         شــــــهنـها مني مـــــــــــكَإذا منحتُ    

: األستاذ الدكتور: أتقدم يف افتتاح هذا البحث بالشكر واالمتنان لفضيلةِ أستاذي الكريم
على تفضُّله أَن قَبِلَ اإلشراف على هذه الرسالةِ بدءا، وعلى ما غمرني به من ، حممود صاحل جابر

كريمِ خِالله أثناء البحثِ، وعلى مجيلِ توجيهاته وتسديداته اليت كان هلا األثر البين يف ما آل إليه 
ةرأَخ ونفع بعلمه أ: -هذا البحث ،احلنيه وأعلى منزلتَه يف الصقدر فرفع اةَ املسلمنيم.  

كما أرفع شكري اخلالِص إىل األساتذةِ الفضالءِ الذين تكرموا بقَبولِ مناقشةِ هذه الرسالةِ، 
وبذهلم من نفيس أوقاتِهم يف تقويمِ البحثِ وتصويبه؛ حتَّى يكتملَ انتهاء بكريمِ نُصحهم 

  .وتوجيهاهتم
حاً يف إسداءِ يد العونِ واملساعدةِ، حتَّى والشكر موصولٌ إىل مجيعِ إخواني الذين مل يألوا نُص

، وأمدهم بالعون والتَّوفيق   .انتهت هذه الرسالةُ يف حلَّتها األخريةِ، فجزاهم ا عين كلَّ خريٍ
والش؛ البيانِروبِرفان، وجرى بضُ بالعِكر وإن خلصفإنه ي رقص عمة بعد عن تواتر الن

الفائدةعمة، وتظاهر الفائدة بعد الالن اجلميلُ؛ فعند ا والثَّواب ،احلسن عطاءمن قبلُ ، وللَّه احلمد 
ومن بعد.  



ه  

  احملتويات
  ب  ...............................................................قرار جلنة املناِقشة

  ج  ....................................................................اإلهداء
  د  ...............................................................شكر وتقدير
  هـ  ..................................................................احملتويات
  ل  ...................................................................امللخص
  ٠١  ....................................................................املقدمة

  ٠٢  .....................................................إشكاليةُ البحث وأمهيته

  ٠٤  ......................................................اخلطة املتبعة يف البحث

  ٠٦  ..........................................................الدراسات السابقة

  ٠٩  ....................................................املنهجية املتبعة يف البحث

ه: الفصلُ التمهيديوأقسام رعي١١  ...........................مضمونُ احلكِم الش  

  ١٢  .............................. وأقسامه الشرعيمفهوم احلكِم: املبحث األول

  ١٣  ........................................تعريف احلكم الشرعي: املطلب األول

  ١٣  ..........................التعريف االصطالِحي للحكِم الشرعي: الفرع األول

  ١٤  .......................... اُألصوِليني والفقهاِءاحلكم الشرعي بني: الفرع الثّاين

  ١٥  .................................... احلكِم الشرعيأقسام: املطلب الثّانـي

  ١٥  .......................................احلكم الشرعي التكليفي: الفرع األول

  ١٦  ..............................................احلكم الوضـعي: الفرع الثَّاين

  



و  

 

  ١٧  ..........................الفرق بني احلكِم التكليفي والوضعي : الفرع الثّالث

  ١٩  ..................................مضمون الواجِِِب وأقسامه: املبحث الثَّانـي

  ٢٠  ..............................................مفهوم الواجِِِِب: املطلب األول

  ٢٠  ..............................تعريف الواِجِب يف اللِّساِن العريب: الفرع األولُ

  ٢٠  ..................................التعريف االصطالحي للواجب: الفرع الثّاين

  ٢٢  ............................................... الواجِِِبأقسام: املطلب الثّاين

  ٢٢  .................................وقيِت الت الواجِِِب باعتباِرأقسام: الفرع األول

ثُاِل الثَّالفرع: اجِِِِب أقسامقديـِرالو٢٤  ............................... باعتبار الت  

  ٢٦  "..........................الفاعل "ِهلَِّقعت م باعتباِرالواجِِِِب أقسام: ابع الرعرالفَ

  ٢٧  ............................الواجب الكفائي حقيقته ولواحقه: الفصل األولُ

  ٢٨  ............................مضمون الواِجب الِكفاِئي وأقسامه: املَبحثُ اَألول

  ٢٩  ......................................مفهوم الواِجب الِكفاِئي: َألولاملَطْلَب ا

  ٢٩  ..............................الواجب الكفائي يف اللِّساِن العريب: الفرع اَألول

  ٣٠  .......................التعريف االصطالحي للواجب الكفائي: الفرع الثَّاِنـي

  ٣٦  ...................الفرق بني الواِجِب الِكفاِئي والواِجِب العيِني: يطْلَب  الثَّاِناملَ

  ٣٨  .....................................أقسام الواِجب الِكفاِئي: املَطْلَب الثالثُ 

  ٣٨  ...........................أقسام الواِجب الِكفاِئي باعتباِر متعلَّقه: الفرع اَألول

  ٤١  ...............أقسام الواِجِب الِكفاِئي باعتبار حصوِل املُراِد منه: الفرع الثَّانـي

  ٤٣  ..............جهات تعلُِّق اخلطاب يف الواِجب الِكفاِئي وحكمه: املَبحثُ الثَّاين

  ٤٤  ..........................ِكفاِئيمتعلَّق اخلطاب يف الواِجب ال: املَطْلَب  اَألول
 



ز  

  ٤٥  ....آراُء األصوليني يف متعلَِّق اخلطاِب يف الواجِب الكفائي وأدلَّتهم: الفرع اَألولُ

  ٥١  ...................................رأي اإلماِم الشاطيب يف املسألِة: الفرع الثَّاين

  ٥٤  ................................................ الراجحالرأي: الفرع الثّالثُ

  ٥٧  ..........................................أثر اخلالِف يف املسألِة: الفرع الرابع

  ٥٩  ....................فرِض الكفايِةتكييف مسؤوليِة اجلميِع على : الفرع اخلامس

  ٦١  ..................................... الواِجب الِكفاِئيحكم: املَطْلَب الثَّانـي

  ٦٣  .....................................قضاُء الواِجب الِكفاِئي: املَطْلَب  الثّالثُ

  ٦٥  ........أحوال تعيِن الواجِب الِكفاِئي وسقوِطه وتزاِمحه مع غريه: املَبحثُ الثّالث

  ٦٦  .................................أحوال تعيِن الواِجب الِكفاِئي: ولاملَطْلَب اَأل

  ٦٦  إن عِدم القادر إالَّ شخصا واحدا أو من حتصل م الكفايةُ وحسب: الفرع اَألول

  ٦٧  .......................................إن عِلم ترك اآلخرين له: الفرع الثَّاين

  ٦٧  ............................إذا عينه ويلُّ األمِر أو اهليئات املَعنيةُ: الفرع الثَّالث

  ٦٨  ..............................إذا شرع املكلَّف فيه عند اجلمهوِر: الفرع الرابع

  ٧٢  ................................أحوالُ سقوِط الواجِب الكفائي: املطلب الثاين

  ٧٢  ....................إناطة الواِجب الِكفاِئي بني الظن والتحقيق: الفـرع اَألول

  ٧٤  .............................حاالت سقوِط الواجب الكفائي: الفرع الثَّانـي

  ٧٨  ....................أحوال تزاحم الواِجب الِكفاِئي مع غِريه: املطْـلَب الثَّالث

  ٧٨  ......................الِكفاِئيالواجب  العيِني و الواجباملفاضلة بني: الفرع اَألول

  ٨٢  ..........................تعارض الواِجب الِكفاِئي مع الواِجب العيِني: الفرع الثَّاين

ِة، و أثرها يف حفِظ الواجبات الكفائيةُ يف ضوء املقاصِد الشرعي :الفصل الثانـي
  ..............................................................الكلِّياِت الضروريِة

٨٥  



ح  

  ٨٦  ................تكييف الواجباِت الكفائيِة يف ضوء املقاِصد الشرعيِة: املبحث األول

  ٨٧  .........................................مضمونُ املقاصِد الشرعية :املطلب األول

  ٨٧  .......................................التعريف اللغوي للمقاصد: الفرع األول

  ٨٠  ..................................... تعريف املقاصد يف االصطالح: الفرع الثَّاين

  ٩٠  ..........................يةعالقة الواجبات الكفائية باملقاصد الشرع :املطلب الثاين

  ٩٠  ...................................املقاصد األصلية واملقاصد التابعة : الفرع األول

  ٩٢  ....................عالقة الواجبات الكفائية باملقاصد األصلية والتابعة: الفرع الثاين

  ٩٤  ...ره يف حفظ املقاصد الضروريةعن املنكر وأثاملعروف والنهي األمر ب: بحث الثاينامل

  ٩٧  ........................مضمونُ اَألمِر باملعروِف والنهِي عن املنكَِر:   األولطلبامل

  ٩٧  ............................إطالق املعروف واملنكر يف اللسان العريب: الفرع األول

  ٩٧  ..............................ي للمعروف واملنكرالتعريف االصطالح: الفرع الثاين

  ١٠٠  ..........................األمر باملعروف والنهي عن املنكرحكم :  الثّانـيملطلبا

  ١٠٢  .....أثر األمِر باملعروِف والنهِي عن املنكَِر يف ِحفِظ املصاِلِح الضروريِة: املطلب الثالث

  ١٠٣  ................. األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ الدينأثر:  الفرع األول

  ١٠٥  .................أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ النفس:  الفرع الثاين

  ١٠٧  ................أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ العقل:  الفرع الثالث

  ١٠٩  .................ر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ النسلأث:  الفرع الرابع

  ١١١  ................أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ املال:  الفرع اخلامس

  ١١٥  .....................أَثر الواجباِت الِكفاِئيِة يف حفِظ الكلياِت اخلمِس: املبحث الثاين

  ١١٨  ............................... أثر الواجبات الِكفاِئيِة يف حفِظ الدين:ب األولاملطل



ط  

  ١١٩  .....................................................الدعوةُ إىل اِهللا: الفرع األول

  ١٢٧  .................................االجتهاد بالرأِي يف اَألحكاِم الشرعيِة: الفرع الثَّاين

  ١٣٤  ................................................اجلهاد يف سبيِل اِهللا: الفرع الثالثُ

  ١٤٠  ..............................أثر الواجباِت الِكفائيِة يف حفِظ النفوِس:املطلب الثَّاين

  ١٤٢  ................................................التكافُل االجتماعي: الفرع األولُ

  ١٦٣  ........................................إقامةُ الطِّب والرعايِة الصحية: الفرع الثَّاين

  ١٧٠  ..............................أثر الواجباِت الكفائيِة يف ِحفِظ العقِل: املطلب الثالث

  ١٧٢  ................................................طلب العلم وتعليمه: لالفرع األو

  ١٧٥  .......................................تعزيز البحِث العلمي وتطويره: الفرع الثاين

  ١٧٧  .................................رد الشبهاِت ودفع األفكاِر الدخيلِة: الفرع الثَّالث

  ١٨٠  ..............................أثر الواجبات الكفائية يف حفظ النسل :املطلب الرابع

  ١٨١  ...............................................ث على النكاحاحل: الفرع األول

  ١٨٥  ...............................الترغيب يف نكاِح الولوِد وتكثريِ النسِل: الفرع الثَّاين

  ١٨٦  .................................إعانة الشباِب على تكاليِف النكاِح: الفرع الثَّالثُ

  ١٨٧  .................................رعايةُ شؤوِن احلوامِل واألبناِء الرضِع: الفرع الرابع

  ١٨٩  .............................ملالأثر الواجبات الِكفاِئية يف حفظ ا: املطلب اخلامس

  ١٩٠  ..................دور الواجباِت الكفائيِة يف حتقيق التنِمية االقِتصادية: الفصل الثالث

  ١٩٢  .....................التنِمية االقِتصادية يف اإلسالِم حقيقتها وأهدافها: املبحث األولاملبحث األول

  ١٩٣  .........................................نِمية االقِتصاديةمضمون الت: املطلب األول

  ١٩٤  ................................................التخلُّف االقتصادي: الفرع األول

  ١٩٥  ..............................بني النمو االقتصادي والتنِميِة االقِتصاديِة: الفرع الثَّاين

  ١٩٧  .............................خصائص التنِميِة االقِتصاديِة يف اإلسالم: املطلب الثَّاين



ي  

  ٢٠٢  ..............................أهداف التنِمية االقِتصادية يف اإلسالِم: ملطلب الثَّالثا

  ٢٠٥  ...بني األفراِد والدولة  تغطيتهااحلاجات األساسية للمجتمِع ومسؤولية : : املبحث الثَّايناملبحث الثَّاين

  ٢٠٦  ...............................احلاجات األساسية للمجتمع املسلم: املطلب األول

  ٢٠٦  .........................................مفهوم احلاجاِت األساسيِة : الفرع األوِل

  ٢٠٦  ...........................................ِةأنواع احلاجاِت األساسي: الفرع الثَّاين

  ٢١٣  ..تكييف واجب تغطية احلاجاِت األساسيِة يف ضوِء مسؤولية الدولِة واتمِع:املطلب الثاين

  ٢١٣  ........ مسؤولية امللكية اخلاصة على حتقيق التنِمية االقِتصادية اإلسالمية: الفرع األول

  ٢١٧  .................ضرورة املشاركة الشعبية يف إحداِث التنميِة االقتصادية: فرع الثاينال

  ٢١٨  ....................................دور الدولة يف التنمية االقتصادية: الفرع الثالث

  ٢٢٠  .....القتصاديِةتطبيقات عن دوِر فروِض الكفايات يف حتقيق التنمية ا: املبحث الثالثاملبحث الثالث

  ٢٢١  ............................ العمل وأثره يف حتقيق التنمية االقتصاديِة:املطلب األول

  ٢٢١  .................................منـزلةُ العمِل يف التشريِع اإلسالمي: الفرع األول

  ٢٢٣  ................................ِبهالعملُ واِجب كفائي باختالِف مرات: الفرع الثاين

  ٢٢٥  ..................تكييف مسؤوليِة الدولِة واتمِع على واجب العمل: الفرع الثالث

  ٢٢٦  ...............أثر املفهوم اإلسالمي للعمِل يف حتقيق التنميِة االقتصاديِة: الفرع الرابع

  ٢٢٩  ......................وارِد اخلاصِة يف متويِل عجِز امليزانيِة العامِةأثر امل: املطلب الثَّاين

  ٢٢٩  .......................سد عجز امليزانيِة واجب كفائي على القادرين: الفرع األول

  ٢٣٠  ........................التشريعات املسِهمةُ يف سد عجِز املوازنِة العامِة: الفرع الثاين

  ٢٣٢  ............................االقتراض و توظيف الضرائِب االستثنائيِة: الفرع الثالث

  ٢٣٣  ...................توظيف الضرائِب االستثنائيِة أداةٌ لسد عجِز امليزانية: الفرع الرابع
  



ك  

 
 يف إقامِة فروِض الكفاياِت الكفيلِة بتحقيق إمناٍء أمهيةُ اتمِع املدينِّ :املطلب الثالث
  ......................................................................اقتصادي

٢٣٩  

  ٢٤٠  ................................................مفهوم اتمع املدينِّ: الفرع األول

  ٢٤٢  ............................ملؤسسات اتمع املدينِّ صاديةاألمهيةُ االقت: الفرع الثاين
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  الواجبات الكفائية ودورها يف حتقيق التنمية االقتصاديِة
  إعداد

  عمر مونة
  املشرف

  ود صاحل جابرحمم: األستاذ الدكتور
  

  ملخص
  

موضوع الواجبات الكفائيِة ذو جوانب متعددٍة حريٍة بدراساٍت جديٍة يف خمتلَف  إنَّ
تصاريفه، ال جرم وإقامة هذه الفروض كفيلٌ بانتهاِض األمِة يف مجيِع ااالِت احليويِة بإمناٍء 

  : اجلوانِب أمجلها فيما يأيتشامل متكامٍل؛ وقد تناولت هذه الدراسةُ مجلةً من هذه
 أبان البحثُ عن حقيقِة الواجبات الكفائيِة ومتعلَّق اخلطاِب ا، ومن مثَّة حتديد -١

  .-إجياداً وأداًء–املسؤوليِة عن إقامتها 
 وما دامت الواجبات الكفائيةُ ذو صبغٍة عمليٍة ميدانيٍة؛ الزم أن تعتريها أحوالٌ إبان -٢

فعرضت هذه الدراسةُ إىل أحواِل تعيِنها وسقوِطها، وكذا دفِع التزاحم حال : -تطبيقها
  .تعارضها مع غريها

 أمهية هذه الواجباِت يف واِقع احلياِة، من خالِل رصِد عالقتها باملقاِصد الشرعيِة، -٣
قامٍة حياٍة سويٍة، والفوِز وأثرها يف حفِظ الكلياِت واملصاِحل الضروريِة، اليت تعترب أساساً إل

  .بالنعيم والراحِة األبدية
وهو اال - الكشف عن أمهيِة هذه الواجبات التضامنيِة يف أحد ااالِت التنمويِة -٤

عوى السابقِة من كون إقامة فروض -االقتصادينظراً ألمهيته يف واقع احلياِة، وتصديقاً للد 
  .    لتحقيق اإلمناِء الشامل املتكامل يف مجيع مناحي احلياِةالكفاياِت سبيلٌ

  .من التوصيات والنتائج اليت توصلت إليه هذه الدراسِة وخِتم البحث مبجموعة



 ١

املقـدمـة
ِّ

:  
احلمد هللا الذي جعل احلقم اًعزاه ملن اعتقده وتوخ،عيناً وموجعل ،ه وابتغاه ملن اعتمد 

 غبةً ور،عايتهه وِر حفِظإىل  ووسيلةً،هدايِته وِهِل على تفضكراً ش.ه وارتضاه ملن آثرذالم الباطلَ
 وكشف  وغفر ذنباً عيباً فكم ستر؛ؤال قبل السواِل بالنأُبد ي؛ه، سبحانئهالآ من كرمي يف املزيِد
  .كرباً

أمح؛عمه على ِندهوأنع وأقِص،ه حبمِدم كَد كْأَ و؛هرمرإله إال اهللاالَّ وأشهد أ،هصِد بقم  
، عليه وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، ال تنبغي ألحد من بعده شهادةً،وحده ال شريك له

  :شرائف صلوات ربنا وسالمه، وعلى آله وصحبه، وحزبه وكلِّ مؤمن به، وبعد
ت هذا الكوِن، فإنَّ اإلنسان خملوق مكرم ذو مكانٍة عاليٍة يفوق ا نظراَءه من موجودا

اختصه اهللا بذلك منا وفضالً، واستتبع هذا التكرمي تكليفَه بأمانٍة ساميِة ثقيلٍة غالية، هي رسالة 
ال اأجي، ١ الذي جعلكم خالئف يف األرِضهو :قال : االستخالِف وعمارِة األرِض

، يقول اهللا  ين وإقامة الدنيا بهخالفةٌ يف الد: ف بعضها بعضا يف إقامة هذه الوظيفةمتعاقبةً خيلُ
 :أنشأكم من األرض واستعمركم فيهاهو ِة عمارة الكوِن بالعمل ، ٢مبهم فاالنتهاض

 الصاحل، وإقامتها على أساس من احلق والعدل؛ هو املضمون احلق للحضارة اإلنسانيِة روحاً
  .ومادةً

رة األرِض، واالضطالع بالتنميِة الدائمِة  يف عماوالقيام بوظيفِة االستخالِف اإلنساينِّ
الشاملِة، يتطلَّب تضامنا بني مهاراٍت متنوعٍة ومواهب خمتلفٍة وقُدراٍت متكاملٍة، تكون مجيعها 
على تواعٍد وتالٍق إلقامِة هذا الواجِب الكفائي الديين السامي الرفيِع، ومن تأمل يف صنِع اهللا 

 الناِس أدرك مدى تفاوم يف القدراِت وتنوعهم يف املواهب واملهاراِت، حتى وتوزيعه ملواهب
تتكامل فيهم جمملُ هذه الصفاِت فيضطِلعوا مبجموعهم لبناِء خمتلِف نواحي احلياِة، وحيصلَ 

روِض باموِع االقتدار على النهوِض مبهمة تعمري الكون، وخالفة اهللا يف مملكتِه، هذا هو سنن ف
الكفاياِت، اليت تتغيا إقامة الصالِح العام الكفيِل بسعادِة اإلنسانيِة مجعاء، فغايةُ هذه الواجبات 
التضامنية االضطالع مبهمة االستخالف اإلنساينِّ احلق، وهذا التكليف يتوزع يف اخلَلِق على 
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 ٢

باموِع مسؤولون عن االنتهاِض بعمارِة حسب تنوع القدرات وتوزع املؤهالِت، لكنهم 
  .الكوِن

  واالجتماعيياسياملِة املتكاملِة، يف ااِل االقتصادي والسنميِة الش إقامة التإنَّ
والعسكريةُ مجيعها بالتفريِط يف جانب من، ِم الثقايفِّ والعلمين فروِض الكفايات، تأمث األم 

  أننا ولألسِف؛ نعيشيدنيا وأهلها، بليت انبىن عليها ترتيب أحوال الدتلك اجلوانب احليويِة، ا
ر على قضايا زماناً انكمشت فيه الواجباتقصجماالت احلياة، لت ة اليت تطول مجيعالكفائي 

 هذا الضمور واالحنسار الذي قَعد ذه الواجبات العظاِم عن النهوض بالتنميِة !وأحكام األموات
الشاملة يف مجيع املناحي احليوية، وأقصاها عن مقتضيات احلياِة العامِة وأداِء وظيفِتها يف عمارِة 
هذا الكوِن، الذي لن يتأتى إالَّ بانتهاِض أفراد األمِة وقيامهم بواجبهم يف مجيِع ااالِت على 

نها  الرقي واالزدهاِر الذي ميكِّحداِثإل: -اختالف القدرات واملسؤوليات، وإمناِئها إمناًء حقيقيا
ن جديد لتستعيد ريادةَ اُألمم من تقومي حياة الناِس وتسيريها وفق شرِع مليكهم، ويبعثُها ِم

ل للقياِم بوظيفة الشها؛ حىت تتأه؛ اليتوقيادتاأُ هود احلضاري نيطت.  

بع الغياب احلضاري لألمِة فمن أدرك هذه احلقيقةَ واستشعر عظيم اخلطر الذي استت
اإلسالميِة يف واقعنا الراهن، تقرر لديه قطعا أنَّ الكتابةَ يف حبِر فروِض الكفاياِت تأصيالً وتفريعاً، 

  . ما تنصِرف إليه اجلهود واألحباثمن أوجب الواجباِت، وخِري: -طبيقاًتنظرياً وت

مشكلة الدراسة وأهميتها
َّ

:  
  الكفائية، بل عدت آكدفروِض المن أهمـي االستخالف اإلنسانيفة ن القيام بوظملا كا

 زوفع ِة الذي تبعلألم هذه الواجبات؛ فهي غاية إجياد اخللِق، ويف ظلِّ الغياب احلضاري
ِة  تنتظم حضارةَ األمأفراِدها عن إقامِة ما كُلِّفوا به من الواجباِت الكفائيِة التضامنيِة اليت

 واجبا كفائياً على الباحثني؛ اإلبانةُ عن حقيقِة فروِض الكفايِة ومدى أضحى :-وريادا
 الواجباِت، يف ازدهار األمِةمسؤوليِة أفراِد األمِة على إقامتها، وجتليةُ أمهيِة االنتهاض بتلكم 

قتصادي لسببني اثنني سيأيت  اال اال على البحثَرتصومنائها يف مجيِع مناحي احلياِة، وإمنا قَ
     .بياما قريباً



 ٣

الواجبـات الكفائيـة ودورهـا يف حتقيـق التّنميـة            «:  دراسـة موضـوع    أمهيـةُ تظهر  و
من العناصر النظرية التأصيلية اليت تعرض حلقيقتها من جهٍة، ويف األمهّيـة  ؛ يف مجلٍة   »االقتصادية

   ة اليت تتعلق بالتالواقعي ة    ل طبيق الفعليرعيألكثـرِ   ؛ وفيما يلي   أخرى ن جهةٍ ِمألحكام الش درص  
الدراسةشكلةًالعناصر أمهّيةً يف م :  

١-  ا تتعرة     أة ض حلقيقة الواجبات الكفائيال جرم وقد انطبـع يف   عنهاومدى املسؤولي ،
طاب فيها  مكنونات النفوِس، إذا ما حدث أحد عن جماٍل من جماالِت فروِض الكفايات؛ أنَّ اخل             

يتعلَّق بالغِري وينسلخ هو عن املسؤوليِة رأساً، ويراها إىل النوافل يف حقِّه أقرب، فال يستشعر ذنباً       
تبع هذا بداهةً تواكالً مجاعياً أدى إىل ترك الواجباِت الكفائيِة وختلي أفراد األمـِة              : -يف تركها 

       كب احلضارية       عنها، فجعلنا نغيب عن الراهن، بينما يف حقيقة األمر تقع مسؤولييف الوقت الر
 .القيام بالواجب الكفائي على اجلميع كما سيتبدى من خالِل هذه الدراسة

٢-         ِة والتة هلا درجة كبريةٌ من احلركيطبيق، ال زم أن تعتريها أحوالٌ      وألنَّ الواجبات الكفائي
 ملا يعتري تطبيق هذه الواجبات من أحواٍل توِجـب          فتعرضت هذه الدراسةُ  : - إقامتها ساعةَ

 .تعينها أو إسقاطها أو دفع التزاحم احلادِث بينها وبني غريها
هذا بإمجاِل ما تعر ض له الفصلُ الدراسي األولُ؛ فهو فصلٌ نظري تأصيلي يـِبني عـن                 

ياِن أمهيِتها يف إقامِة احلياِة اإلنسانيِة،      ولب. حقيقِة هذه الواجباِت وحكمها وما يعتريها من أحوالِ       
ناسب أن أُثني بفصِل يبين عالقتها باملقاِصد الشرعيِة، وأثر فروِض الكفاياِت يف إقامِة املـصاحل             
اخلمِس الضروريِة، واليت ال يرتاب عاقلٌ يف أنها أساس قياِم الدين والدنيا، لذا مل ختل شريعةٌ عن           

 .  ٣ِاعتبارها، بل وال قانون حمترم يتغيا صالح الفرِد واتمع
عالقتها ؛ وذلك من خالل     تم باجلانب العملي املباشر من التشريع      فكانت هذه الدراسةُ   -٣

 وهذا ما أبان عنه ،ووسائل حفظ كلِّياته الضرورية ومقاصد التشريع   ،بتصرفات املكلفني 
 راسيِة،             الفصلُ الدروريسالِة، فهو ميثِّل أمهِّيتها يف إقامِة مصاحل احلياِة الضالثّاين من هذه الر 

 .وهذا من كنه حقيقتها

                                                        
ساس صالِح أمر الدين والدنيا؛  لقد قرر اإلمام الشاطيب والغزايلُّ وغريهم كونَ املصاحل اخلمس هي أ- 3
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 ٤

ه يف الواقـع،    تأمهيأا تخرج هذا املوضوعَ من طابعه التقليدي إىل طرح جديد يربز              -٤
، وال امتراء    االقتصادية ل التنمية يف جما  التنموية، وباخلصوص ويظِهر مثاره العملية يف ااالت      

الواجِب الكفـائي ودوِره يف     : وال شك يف أنَّ ثَمرةَ املوضوِع تتبدى يف حلٍَّة كاملٍة عند دراسةِ           
 :مجيِع املناحي التنمويِة، ولكنين اظطررت اضطراراً إىل قصره على جانب واحٍد منها ألمرين

ر للبحِث على ما هو معهود الرسائل اجلامعيِة؛ إذ لو عمم هـذا             ضيق ااِل املقد  : األول       
البحث على مجيِع املناحي التنمويِة فأحسبه يستغِرق على األقلِّ ما يربو عـن رسـالتني، أو أن              
يدرس كلُّ جماٍل باختصاٍر واقتضاب فلن يستوفَى حبثُه وال يؤدى حقُّه، وهذا ما تأباه الرسـائلُ           

 .العلميةُ األصيلةُ

 قصر البحث على أحد ااالِت التنموية، الح يوضوع املببا استوجب هذا السملَّ :الثَّاني
 ةُ يف العامل اليوم أهمة االقتصادياالت، فقد غدت القوتلك ا من أهم يل أنَّ اجلانب االقتصادي

وِل قُوِة املَقيتِة األبعاد واملعايري يف تصنيف الدوجباً للتبعيم ةَ وضعفًا، وصار التخلَّف االقتصادي
 هي البقاُء لألقوى، يف عاٍمل ال يسوسه ميزان العدِل -ثبوتاً وداللةً-والقاعدةُ العامليةُ القطعيةُ 

 مرهوبةَ وقانون احلق، وهلذا كان من مقاِصد التشريِع أن تكون هذه األمةُ قويةً مطمئنة البال
  .، حتى تسوس هذا العامل بقانوٍن إهلي ِقوامه جلب املصاحل وإقامةُ العدل٤اجلانِب

هذه األسباب هي اليت وجهت االختيار إىل البعد االقتصادي، فجاء الفصلُ الثَّالثُ يف 
الً باإلمناء الشامل بيانه مدلِّال على صدِق الدعوى املقررِة من كون إقامة فروِض الكفاياِت كفي

  .لألمِة

خطة البحث املتبعة
َّ َّ

:  
ه: الفصلُ التمهيديوأقسام رعيمضمونُ احلكِم الش  
  مفهوم احلكِم الشرعي وأقسامه: املبحث األول
  مضمون الواجِِِب وأقسامه: املبحث الثَّانـي
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  الواجب الكفائي حقيقته وأحوالُه: الفصل األولُ
لاملَبثُ اَألوه: حوأقسام اِجب الِكفاِئيمضمون الو  

  مفهوم الواِجب الِكفاِئي: املَطْلَب اَألول
  الفرق بني الواِجِب الِكفاِئي والواِجِب العيِني: املَطْلَب  الثَّاِنـي
  أقسام الواِجب الِكفاِئي : املَطْلَب الثالثُ
  ِق اخلطاب يف الواِجب الِكفاِئي وحكمهجهات تعلُّ: املَبحثُ الثَّاين
  متعلَّق اخلطاب يف الواِجب الِكفاِئي: املَطْلَب  اَألول
  حكم الواِجب الِكفاِئي: املَطْلَب الثَّانـي
  قضاُء الواِجب الِكفاِئي: املَطْلَب  الثّالثُ
  ه وتزاِمحه مع غريهأحوال تعيِن الواجِب الِكفاِئي وسقوِط: املَبحثُ الثّالث
   أحوال تعيِن الواِجب الِكفاِئي:املَطْلَب اَألول
  أحوال سقوِط الواجب الكفائي: املَطْلَب  الثَّاين

  أحوال تزاحم الواِجب الِكفاِئي مع غِريه: املطْـلَب الثَّالث
   و أثرها يف حفِظ الكلِّياِتالواجبات الكفائيةُ يف ضوء املقاصِد الشرعيِة، :الفصل الثانـي

    الضروريِة                  
  تكييف الواجباِت الكفائيِة يف ضوء املقاِصد الشرعيِة، : املبحث األول
  مضمونُ املقاصِد الشرعية  :املطلب األول
  .عالقة الواجبات الِكفائية باملقاصد الشرعية: املطلب الثاين

األمُر بالمعروف والنَّھُي عن المنكر وأثـره في حفظ المقاصد : يالمبحث الّثانـ
 الضَّروریَّة
  مضمون األمر باملعروف والنهي عن املنكر :املطلب األول
    حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر: املطلب الثاين
   املصاحل الضروريةاألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف احلفاظ علىأثر : املطلب الثالث
  أَثر الواجباِت الِكفاِئيِة يف حفِظ الكلياِت اخلمِس: املبحث الثالث
  أثر الواجبات الِكفاِئيِة يف حفِظ الدين: املطلب األول
  أثر الواجباِت الِكفائيِة يف حفِظ النفوِس:املطلب الثَّاين
 فِظ العقِلأثر الواجباِت الكفائيِة يف ِح: املطلب الثالث



 ٦

  أثر الواجبات الكفائيِة يف حفِظ النسِل: املطلب الرابع
  .أثر الواجبات الِكفاِئية يف حفظ املال: املطلب اخلامس
  دور الواجباِت الكفائيِة يف حتقيق التنِمية االقِتصادية: الفصل الثالث
  ا وأهدافهاالتنِمية االقِتصادية يف اإلسالِم حقيقته: املبحث األولاملبحث األول
  مضمون التنِمية االقِتصادية: املطلب األول
  خصائص التنِميِة االقِتصاديِة يف اإلسالم: املطلب الثَّاين
  أهداف التنِمية االقِتصادية يف اإلسالِم: املطلب الثَّالث
   والدولةبني األفراِد  احلاجات األساسية للمجتمِع ومسؤولية تغطيتها: : املبحث الثَّايناملبحث الثَّاين
  احلاجات األساسية للمجتمع املسلم: املطلب األول
  :تكييف واجب تغطية احلاجاِت األساسيِة يف ضوِء مسؤولية الدولِة واتمِع:املطلب الثاين

 
  تطبيقات عن دوِر فروِض الكفايات يف حتقيق التنمية االقتصاديِة: املبحث الثالثاملبحث الثالث
   يف حتقيق التنمية االقتصاديِةالعمل وأثره: املطلب األول
  أثر املوارِد اخلاصِة يف متويِل عجِز امليزانيِة العامِة: املطلب الثَّاين
 أمهيةُ اتمِع املدينِّ يف إقامِة فروِض الكفاياِت الكفيلِة بتحقيق إمناٍء اقتصادي :املطلب الثالث

الدراسات السابقة
ُ َّ ُ ِّ

:  
 وكذا من هيكله العام؛ أنه  املعروِضلموضوِعل ياِت البحِثيظهر من خالل إشكال

 جزٌء تأصيلي؛ والذي يتعرض إىل الدراسة األصولية النظرية :أوالمها: ذو ِشقِّني اثنني
  .للموضوع واملتمثلة يف الفصل الدراسي األول

حي احلياِة، وهو ما أبان عنه الفصل        تطبيقي يربز أمهيته الواقعيةَ يف مجيِع منا       جزء: وثانيهمـا 
    ق باجلانب اال   املتعلِّ الثَّاين بإمجاٍل وجاء الفصل األخريجمـاالِت      قتصادي تطبيقاً ألحد أهم ،

كلييف بالواجب الكفائية عن حتقيقه وإمنائه يف ضوء التِة وتكييف املسؤوليالتنمي.  
 أحد اجلانبني، مقتضبةً يف قسيِمه، وفيما       لذا كانت الدراسات السابقة، مركِّزةً على     

  :يلي عرض للدراسات السابقة اليت عاجلت نفس إشكالياِت هذا البحِث أو بعضها
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ــ-/١ ــالة ما :ب عنــد علمــاء األصــول وأثــره الفقهــي    الواج ــنة رس ــستري، س : ج
  . اجلامعة األردنيةُ.م١٩٩٠/هـ١٤١١

   .حسن أبو عيد :كتور إشراف الدغا،الب حممد احلسن مصطفى :إعداد 
    راسةِ  ابع    حيث تناول يف الفصل الرمن الد  :تقسيم    ِن الواجب من حيث تعي ن جيـب    م

  : وقسمه إىل ثالثة مباحث،»الواجب العيين والواجب والكفائي« :عليه
  .الواجب العيين والكفائي وجماالت ذلك والفرق بينهما: املبحث األول
   . وأحوالهماء يف الواجب الكفائيأراء العل: املبحث الثاين
  .األثر الفقهي لكل من الواجب العيين والكفائي: املبحث الثالث

 مـن الفـصل     وهو جزءٌ ن املوضوع فقط،     م  تناولت جانباً  سالةَ هذه الر  لكننا جند 
 ِعالوةً عن كوا تبحث يف الواجب مبختلِف تقسيماته، فلم تكن مركَّزةَ الدراسـِة     األول،
 أمهيـة  كما أنه مل يعـِرض إىل  لفرِض الكفائي؛ كما هو احلالُ يف البحث املعروِض،على ا 

 فكان  :- وعالقتها بااالت التنمويةِ   ،روريِة املصاِحل الض  من حيثُ إقامةُ  الفروض الكفائية،   
  ِخلواً عن التـ   إىل الفصلني اآلخرين ِقطر لِّ ، هذا وجه مفارقة هذه الدراسِة للموضـوع حم
  .البحِث

 اجلامعة اإلسالمية   .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢:  سنة دكتوراه،رسالة   احلكم ذو الكفايِة،     -/٢
  . عمر عبد العزيز:كتور إشراف الد عبد اهللا حممد األمني الشنقيطي،:إعداد .باملدينِة النبويِة

الباب الثاين منه   وكان موضوعه جامعاً للفرض الكفائي والسنة الِكفائيِة، وتناول يف          
عن احلكم ذي الكفايِة وعرض إىل مسائل الواجب واملندوب مثَّ تعرض إىل فرض الكفاية              
وتعريفات العلماِء ومتعلَّق اخلطاِب فيه وأحواِل سقوِطه وتعينه وغري ذلك، فكـان حبثـاً              

نه مل يكن مستوعباً     مطوالً له عالقةٌ كبريةٌ بالفصِل األوِل من املوضوِع وقد أطالَ فيه غري أ            
 -على أنين مل أقف إالَّ على بعِض األجزاِء من الرسـالةِ        -جلميِع األقواِل يف خمتلِف املسائِل      

وهذا طبيعي؛ فقد أُعدت الرسالةُ يف وقت متقدٍم نوعاً ما، مل تكن فيه الكثري من املراجـع             
  .والكتب األصوليِة قد حقِّقت وطُبعت

ن أنه تناول املوضوع من شقِّه األصويلِّ البحِت، فلم يعِرض إىل الفصلني      هذا فضال ع  
  .األخريين من الدراسِة
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عبِد اهللا الكيالينِّ، والـدكتور     : كتورللد فرض الكفاية وأثره يف بناية اتمع املدينِّ،         -٣
  .جلامعة األردنيةا. دراسات الشريعة والقانون :مقالٌ يف جملَّة. عبِد الرمحن الكيالينِّ

  .م١٩٩٨سنة ): ٢٣٩ - ٢٢٧/ص(: العدد الثاين، الد اخلامس
  . حقيقةُ اتمع املدينِّ نشأته ومزاياه: األول-:   ويف املقال مبحثان

  .عالقةُ اتمع املدينِّ بفروض الكفايِة: اين الثَّ-
، وجماالِت فـرض    وفيه حتدثَ عن تعريِف فروض الكفايـة، وحتديِد املخاطب ا        

الكفاية وأثِرها يف استيعاب اتمع املدينِّ، وعالقةُ املقاِل بالبحِث واضحةٌ بينةٌ خاصـة يف              
التعريفاِت، ولواحِقها؛ وكذا آثارها يف بناء اتمِع املدينِّ، وإن كانَ          : بعِض املباحث اُألوىل  

تعلُّق به كما تجلِّيه الدراسةُ، ويظِهر املقـالُ        ال خيتص باال االقتصادي بالذَّاِت؛ إالَّ أنه ي       
  .أمهيةَ الفروض الكفائيِة؛ وهذا ِمن أهداِف املَوضوِع حملِّ البحِث

لكنه يف اجلزء التأصيلي لفرِض الكفايِة كساه نوعاً من اإلجياِز واالختصاِر، لكونـه             
اسةَ املعروضةَ، ِعالوةً عـن كوِنـه مل        مقاال وليس حبثاً مطوالً، وهذا ما يفتِرق فيه والدر        

مدى أمهيِة اتمع املدينِّ يف إقامة فـروض        : يتطرق للفصلِني األخريين إالَّ يف مبحِثه األخري      
  .الكفايِة االقتصادية

، للدكتوِر عبد الباقي عبد الكبري، مقال        إحياُء الفروِض الكفائيِة سبيل تنميِة اتمعِ      -٣
  .قطر. م٢٠٠٥، مارس ١٤٢٦: ، حمرم١٠٥مة عدد يف كتاب األ

حقيقةُ فرِض الكفايِة وأقـسامه     : وتناولت هذه الدراسة اجلانب األصويلَّ للموضوعِ     
ومتعلَّق اخلطاِب فيه، مثَّ تناولت أثر الفهم القاصر ألبعاد الواجبات الكفائيـة، وأسـباب              

  .يِل ممارستهاذلك، وضرورةُ التجديد يف فهم أبعاِدها وتفع
غري أنه مر على اجلزِء التأصيلي باختصاٍر شديٍد، وركَّز الدراسةَ على أبعاِد الفهـم              
القاصِر وأسبابه، وضرورة عالِج هذا الوضِع، وهلا عالقةٌ باملوضوِع يف بعِض جوانِبـه، ال              

 تليق باملقاالِت، وليست    جرم يف الفصِل الثَّاين، لكن هذه الدراسةَ بطبيعتها دراسةٌ فكريةٌ،         
  .دراسةً علميةً مستوعبةً شاملةً

  .م١٩٩٧: رسالةُ دكتوراه سنةنة الدولة وعالجه يف الفقه اإلسالمي، واز عجز م -٥
  .حممود السرطاوي: ، إشراف الدكتوريان الرحسني :إعداد. اجلامعة األردنية
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ملوازنِة وأسبابه، وأهم التشريعات إىل عجز ا: الثاينالفصل يف   الباحثُض تعروقد
  .املالية اليت تسهم يف ختفيِفه
تعزيز إيرادات الضرائب ودورها يف تقليل عجز املوازنة يف الدولة : ويف الفصل الرابع إىل

  .اإلسالمية
  

  :وتظهر عالقةُ الرسالة مبوضوع البحث يف الفصل األخري منه، حيثُ عرض إىل
خلاصة يف متويِل عجز امليزانية، وكذا اقتراِض الدولِة والتوظيف وأثره يف سد أثِر املصادر ا

  .عجِز ميزانية الدولةَ
 ة، وحتديدوِء الواجباِت الكفائيذلك يف ض وما يتميز به موضوع البحث هو تكييف

  .مدى االشتراِك يف املسؤولية عن ذلك بني الدولة وأفراِد األمِة

هجية املتبعة يف البحثاملن
َّ َّ

:  
 الفصِليف   التأصيلي النظري، وأما      يف القسمِ   التحليلي نهجامل هذا البحث     إعدادِ ت يف تبعأ
نمية ها يف الت   يف حفظ املقاصد الضروريِة ودور      أثر الواجبات الكفائيةِ   ربزالث والذي ي  اين والثَّ الثَّ

ـ ى بدراسة العالقـات الت    عن واليت ت  ريقة الوظيفيةِ الطَّ يه أسلوب  ف  فكانَ املتبع  االقتصادية؛ ة أثريي
ملنهج التوثيقي يف نقـل  ا، كما أعتمدت األسلوب احلواريعة عن  بني القضايا، واملتفر ِةريوالتأثُ

  : وفقاً ملا يلياملعلومات واآلثار وعزوها إىل مصادرها

١:- بأرقامها، وكذا    يات القرآنية إىل سورها    اآل عزو   ـ ختريج األحاديث الن الـيت   ةبوي 
ـ -حيحني أو أحدمها، أو يف موطأ مالك        ت يف الص  وردت يف الرسالة، فإن كان     مم   ا مل يـنص 

جها، دون التـزام   إليها، وإن مل تكن فيهما ذكرت من خر  اكتفيت بالعزوِ  -عفه على ض  اظُاحلفَّ
  .استيعام، مع ذكر احلكم على احلديث

علها بني قوسني، وأعزو    ، أنقل استفاديت حبرفها وأج     إذا استفدت من غريي مباشرةً     -:٢
 عـن اقتبـاس      عبارةً إذا كانت االستفادةُ  " ينظر: "إىل مكان االستفادة، وغالبا ما أعزو بصيغة      

  .مع تصرف يف أسلوب صياغتهافكرة، 
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هـا إىل  قولـة، وذلـك بعزوِ   املنصولية أو الفقهيـة توثيق املسائل األاحلرص على    -:٣
، مع التزام توثيق األقوال من كتب أصحاا مباشرةً ما          فحة، مع بيان رقم اجلزء والص     مصادِرها

  .أمكنين ذلك

عن عوِده   ال خيدم موضوع الرسالةَ؛ ِعالوةً     للحشو الذي    ألعالم، تفادياً رجم ل مل أت  -:٤
  . من األعالم املشهورينرينمع أنَّ غالبية املذكو،  تطويٍلعليها بنوِع

  : أثبت فهارس علميةً يف آخر الرسالِة على النحِو التايل-:٥

  .فَهرست اآلياِت الواردةَ يف الرسالِة ورتبتها حسب ترتيب املُصحِف

  . وفهرست األحاديث واآلثار ورتبتها ترتيباً هجائياً

  .بحث مرتبةً ترتيبا هجائياًل اهذا يف  املعتمدة املصادر واملراجعهرستفَو

               عي فيه كماالً وال ما قاربه، ولكنوال أد ،املستطاع هديهذا؛ وقد بذلت يف البحِث ج
عذري أنه جهد العبِد املعترِف بالعجز والتقصِري، فما كان فيه من صواب فمن اهللا وله احلمـد                 

لشيطان، وبتوجيهاِت األساتذِة الكراِم يكتملُ  واملنِة، وما كان فيه من زلل وخطاٍء فمن نفسي وا         
  : النقص بإذن اهللا، وصدق القائل

  جوإن جتد عيباً؛ فسد اخللال

  
  

  فجلَّ من ال عيب فيه وعالَ  

  

  جمن ذا الذي ِسوى الرسوِل كاملُ

  

  جأو جِمعت لغريه الفضائلُ  

  
  
  

 والصالح والرشاد، وصلَّى اُهللا وسلَّم على الـنيب  أسألُ التوفيق والسداد، ملا فيه اخلري     واَهللا
  . الكرمي، وآله وصحبه والتابعني، وتابعيهم بإحساٍن إىل يوِم الدين
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الفصل التمهيدي
ُّ ُ

  

احلكمِمضمون الش رعيه وأقسام  
  :وفيه مبحثان

ث األوــاملبح
ّ

  وأقسامه مفهوم احلكِم الشرعي :ل

ث الثاــاملبح
ّ

  مضمونُ الواجِِِِب وأقسامه :ني
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املبحث األول
ّ

  

   الشرعي وأقسامه احلكمِفهومم
  :وفيه مطلبان

  

  تعريف احلكم الشرعي :لب األولـاملط

   أقسامه احلكِم الشرعي:املطلب الثّاين
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   :املطلب األول

رعيتعريف احلكم الش  
 وأقساما؛ ال يكاد خيلو منه كتاب يف أصول احلديث عن احلكم الشرعي مفهوماإنَّ 

ه ليس  فضالً عن أن وال رسالةٌ جامعيةٌ من الرسائِل اليت كُتبت يف مواضيع تقرب منه،الفقه،
 فلم أُعن بالتعريفاِت يالِت؛ ألجِل ذلك استغنيت عن كثٍري من التفص:-املقصود من هذا البحِث
 ، فاخترت يف الغالِب رأيهاتعاريِف واالختالِف املعلوِم يف ضبِط قساِماللُّغويِة، وتدقيقاِت األ

صاِر، للتسلسِل وربِط األفكاِر؛ االختاإلجياِز وِر، وأوردت هذا املبحثَ بوجٍه من األكثِر املشتِه
اء ن هنا؛ ج ِم:-هو أحد أقساِم احلكِم الشرعي الواجِب الذي قسامالواجب الكفائي أحد أإذ 

  .هذا املبحثُ التمهيدي بني يدي الرسالِة

  :التعريف االصطالحِي للحكمِ الشرعي: الفرع األول
رعيالش اِهللا املتعلَّ: احلكم خِيريق بأفعاِل املكهو خطابباالقتضاِء أو الت ،٥ أو الوضِعلَّفني.  

الذ: فاِخلطَاب هو الكالمي من منه إفهام ِمي قُِصدلُ.٦أَ للفَههو ما صدر : املكلَّف  وِفع
  .٧ وتعلَّقت به قدرته من قوٍل أو فعٍل أو اعتقاٍدمن املكلَّف؛

ا قُيم؛ كقوِله وإنارع املتعلّقِة بغيـر املكلَّفنيِخطاباِت الش ِمن زرحتبفعِل املكلَّف حىت ي د
  .٨نا لَموِسعونَوالسماء بنيناها ِبأَيٍد وِإ: تعاىل

                                                        
، والعضد اإلجيي، شرح )٩٦-١/١/٩٦: ( اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، دار املكتب اإلسالمي، بريوت-٥

، والقرايفُّ، شرح تنقيِح الفصول، دار )٧٢/ص: (، دار الكتب العلمية، بريوتالعضد على خمتصر املنتهى األصويلِّ
  ).٥٩/ص: (الفكر، بريوت

  ). ١/١/٩٥: ( اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكاِم-6
   ).١/٣٣: ( اإلسنوي ،اية السول يف شرِح منهاج الوصول، دار ابن حزم، بريوت-7
  ].٤٧: سورة الذاريات[ -8



 ١٤

لب، وقد يكون على سبيل اجلزم أوال، وقد يكون طلب فعٍل أو طلب هو الطَّ: واالقِْتضاُء
يِء أمارةً عن شيٍء آخر؛ هو جعل الش: والوضع .هو التسويةُ بني الفعِل والترِك:  والتخِيري.ترٍك

  . ٩إما سببا له أو شرطًا أو مانعا

  :احلكم الشرعي بني األُصولِيني والفقهاءِ: نيالفرع الثّا
وأقيموا  : اِخلطاِب؛ فقوله  هو ذات جيعلون احلكم الشرعي األصولينيإنَّ

الةَالصعلى اخلطاِب ذاِته١٠ لَمع اإلجياِب، فاحلكم ا الفقهاُء فيعترب.؛ هو ذاتأم  ونَ احلكم
الشطاِب هو مدلولُ اِخلرعي عليه، ال نفس به املترتالصالِة وأثر هو احلكم، اخلطاِب، فوجوب 
 فاحلكم عندهم هو اإلجياب، واحلرمةُه؛  وأثرالةَوأقيموا الص :هو مدلولُ قوِله و
ا هو من صفات فعِل املكلَّف...دب والن١١مم.  

الش فيكون احلكميف قول اهللا رعي  :يالْب لَّ اللّهأَحاوبالر مرحو ععند  ؛١٢
نياألصولي :الش طلبالر ا عند الفقهاءبا، ارِع من املكلَّفني تركأم :رعيفاحلكم الش صافهو ات 
الرفهو أثر له؛ابِقبا باحلرمِة؛ بسبب اخلطاِب الس .  

                                                        
، دار املعارف،  أصول الفقه، أبو زهرة،)١/١/٩٦: ( يف أصوِل األحكاِم اإلحكام،اآلمدي:  ينظر-9

  .)٢٧/ص (:القاهرة
  .]٤٣ :سورة البقرة[ -10
11- وهبة الز،٧٢/ص (: مباحث احلكمحيلي(.  
  .]٢٧٥:سورة البقرة[ -12



 ١٥

املطلب الثانـي
ّ :  

أقسامرعياحلكمِ الش :  
للحكم الش قسمان اثن رعيان؛ مها الت ،والوضعي واحد  كلٍّوفيما يلي بيان مفهوِمكليفي 

  :منهما

  احلكم الشرعي التّكليفي: الفرع األول
  .١٣خيري باالقتضاء أو الت املكلَّفني بأفعاِل املتعلِّق تعاىلاِهللاهو خطاب و

ل احلتِم واإللزام؛  على سبي فإن كان طلب فعٍل:لب، ويأيت على أقساٍمواالقتضاء هو الطَّ
 على ٍكردب، وإن كان طلب تاِم؛ فهو النلز سبيل احلتِم واإلفإن مل يكن على ،بجيافهو اإل
 .ام؛ فهي الكراهةُز سبيل احلتِم واإلل، فإن مل يكن علىرميتِم واإللزاِم؛ فهو التحسبيل احل

خيريوالت :الت١٤ةُرِك؛ وهي اإلباحسوية بني الفعِل والت.  
كليِف حقيقةً؛ إذ ليس يف املباح تكليف، وإنما أُدِخل  اإلباحةَ ليست من أقساِم التعلى أنَّ

  .١٦ احلكم التكليفيأقسام، وهذه اخلمسة هي ١٥يف التقسيم مساحمةً وتكملةً للِقسمِة

                                                        
 يف شرِح منهاِج ول اية الس،وياإلسنو، )١/٩١ (:، دار الكتب العلمية البحر احمليطالزركشي،:  ينظر-13

  ).٢٦/ص: (أصولُ الفقه، وأبو زهرة، )١/٤٣: (الوصوِل
  ).٦٠/ص: ( القرايفُّ، شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول-14
 باعتقاد  املكلَّفملَّا كُلِّفه تكليفا  بعضهم اعترب، على أنَّ)١/٧٢ (:إرشاد الفحول: وكاينُّ الش:ينظر -15

  .)٦٠/ص (:الغزايلُّ، املستصفى، دار الكتب العلمية، بريوت :ينظر. الغزايلُّواستبعده ، رعالشكونه من 
16- أقسام احلكم التكليفيرمةُ واحلُ هي اإلجيابدبواإلباحةُ والكراهةُ والن  ،اجِِِب واملأمودنا الوب واحلرام 

 ،به احلواملكروه واملباح فهو فعلُ املكلَِّف تعلَّقاجِِِب مثال، كمفالو :هو فعلُ املكلَّف تعلَّق به اإلجياب ،ولكن 
همبعض ،زجتو كليفيعلى أقساِم احلكم الت واحلرام اجِِِب واملندوبالو ينظر. فأطلق: اإلالعضد جيي،شرح  

  .)٧٤/ص (: األصويلِّالعضد على خمتصر املنتهى



 ١٦

  :احلكم الوضـعي: الفرع الثَّاني
د وزا .مانعا  أو آخر، أو شرطًا له،با لشيٍءيء سب اهللا املتعلِّق جبعِل الشهو خطابو

  .١٧فسادالصحةَ والبعضهم الرخصةَ والعزميةَ، و

يِء عالمةً على  الشارِع بني أمريِن أو جعلَ الشوعليه يكون خطاب الوضِع هو ربطَ
ا آخ؛ إماركالطَّشرطًا  رمضان، أوياِم له كرؤيِة اهلالل لصسبب الِة، أوهارِة للص كاحليِض ا مانع
ـِّللص فِر واملرِض، ؛ كالفطِر يف السخصةُفالرٍل للعذِر ختفيفًا در حكم األصِل إىل بالة، وإن غُي

رعي؛ ففي العبادة  فعِل املكلَِّف للحكِم الش هي موافقةُالصحةُ، والعزميةُواحلكم األصلي هو 
الفساد ا والعقوِد تترتب آثارها، وأميف املعامالت ، و على املكلَِّف وتربأُ ِذمتهيسقُطُ القضاُء

 به؛ والعقد الفاسد ال  يطالب املكلَّف بقضاِئها وال تسقُطُ إالَّفعكس ذلك؛ فالعبادة الفاسدة
  .١٨تترتب عليه آثاره

تكليف  الة؛ عالمة ومعرفاً باحلكم؛ ألنَّرعيإنما جِعل خطاب الوضِع من األحكام الشو
إىل قيام الس ريعة دائمبالشارِع ممالش خطاب ه يف كلِّ اعة، لكنعلى املكلَِّف معرفت ا يتعذَّر

 وكذا خملٍَّد غيـر  سولَ الرألنَّ، و األنبياِء بواسطِة إالَّكدرال ي الشارِع خطاب ؛ ألنَّحاٍل
  ومعرفاٍت عالماٍت على األحكاِم أشيـاَء تكونُكمةُ اِهللا البالغةُ نصباقتضت ِححالُ األنبياء؛ 

 دةَ بقاِءها مها وأحكاِمكِم ح لدواِم حتصيالً؛ريعةِة يف الشيلِّا، فكان ذلك كالقاعدِة الكُ
  .١٩املكلَّفني يف دار التكلييِف

  
                                                        

 : أصول الفقه، أبو زهرة،)١/١/٩٦: (كتب اإلسالمي، بريوت، دار امل اإلحكام،اآلمدي:  ينظر-17
  .)٢٧/ص(

 ةُهما سيان، وخالف احلنفي على أنا يف العقود فاجلمهورأم،  بني الفساد والبطالن يف العباداتفرق ال -18
بشرط من شروطه، ما تعلَّق اخللل فيه  والفاسد  من أركان العقد،ركٍن فيه بق اخلللُما تعلَّ عندهم فالباطلُ

فتح الودوِد،الواليتُّ و،)٧٧/ص (: أصول الفقهأبو زهرة،: ينظر يف تفصيِل ما سبق دار عود على مراقي الس ،
  .)١٦-١٥/ص (:عامل الكتب، الرياض

  ).٧٤/ص (: من علم األصوِل املستصفى الغزايلُّ،-19



 ١٧

  :الفرق بني احلكمِ التّكليفي والوضعي: الفرع الثّالث
  : ن أمهِّها ِمبني احلكم التكليفي والوضعيا ذكر األصوليون فروقً

١. فعٍل أوكف هو طلب كليفيمن احلكِم الت املقصودبينهما، بينما خيري أو الت 
 على سبيل ربطُ أمٍر بآخر؛ما غايته ؛ وإنضعي ال يتعلَّق بطلٍب أو ختيريمقصود احلكِم الو

الشِة أو السِة أو غريرطي٢٠هاببي. 

؛ من كليفرت فيهم شروط التمن توفَّ- باملكلَّفني ق إالَّكليفي ال يتعلَّحلكم التا .٢
روِش ماِن املتلفاِت وأُ املكلَّفيني؛ كضحلكم الوضعي فقد يتعلَّق بغِريا ا، أم-عقل وبلوٍغ وغِريها

 ذلك مانُ؛يه الضِل على و وجبارٍة مثال؛ه كسيصبيا أَتلَف مالَ غِريفلو أنَّ جمنوناً أو : اجلناياِت
، وهذا  املكلَِّفق بغِريقد تعلَّون خطاِب الوضع ماِن، وهو ِم سبباً للض جعل اإلتالفارع الشأنَّ

ما الَ نظري٢١كليف له يف خطاب الت. 

  شرطُسع والو؛ إذ القدرةُ مقدور املكلَِّفحلكم التكليفي ال يكون يف غِريا .٣
كليِفالتفقد يكون ِم، أم الوضعي ا احلكماملكلَِّف وقد ال يكون كذلك؛ مثاله يف قدوِرن م 
ببالس :لقطع اليِدالس ؛رقةُ سبب يف وجوب  الوقِتودخولُ  املكلَّف،سِعوهو يف و سبب 
٢٢؛ وهو ليس يف مقدورهالِةالص.  

 ، وقد ينفرد واحٍد يف شيٍء الوضِع وخطابكليِف الت خطابعقد يجتِم .٤
يف شيٍء الوضِعخطاب وما يترت بمن خطاِب عنه يفكليِف الت  آخر،بينما خطاب ال كليِف الت 
من األحواِل حباٍلينفرد إالَّ؛ إذ ال تكليف أو شرطٌ وله سبب هما مثال اجتماِع؛ أو مانع 
 ، ومها واجباِن الوضِعطاِب خل وهذا من قبيالِةالص؛ فهما من شروط  العورِة وسترالوضوُء
 .كليِف التمن قبيل خطاِبالوجوب  و،أيضا

                                                        
،  البحر احمليطوالزركشي،، )١/١٦١ (:الكتب، دار عامل  يف أنواء الفروقوِق الرب أنوار،القرايفُّ:  ينظر-20

  ).١/٩٨ (:دار الكتب العلمية، بريوت
  شرحوالفُتوحي،، )٢٠/ص (:وضة خمتصر الر،ويفُّالطُّو ،)١/٩٩: ( البحر احمليطالزركشي،:  ينظر-21

  ).١/٤٣٦: (، مكتبة العبيكان، الرياض املنريالكوكِب
، )١/١٠٠ (: البحر احمليطوالزركشي،، )١٦٢-١/١٦١ (: يف أنواء الفروقوِق الرب أنوار،القرايفُّ:  ينظر-22

 ،١/٤٣٦ (:ريشرح الكوكب املنوالفُتوحي.(  



 ١٨

 ، يف رمضانَوِملصلوجوب ا ؛ إذ هي سبب اهلالِلرؤيةُ كليفت ال خطاِب انفراِدومثالُ
  .٢٣ ماكليِف الت خلطاِبقوال تعلُّ ،الِةالص  يف وجوِب سبب الوقِتودخولُ

                                                        
  ).٧٠/ص: (، دار الفكر، بريوت، شرح تنقيح الفصولالقرايفُّ -23



 ١٩

املبحث الث
َّ

  يان

  هب وأقساممضمون الواجِِِ
  :وفيه مطلبان

   مفهوم الواجِب :املطلب األول

  أَقسام الواجِب :املطلب الثاين



 ٢٠

  : املطلب األول

  مفهوم الواجِِِبِ

سانِ العربي: الفرع األولُ   :تَعريف الواجِبِ يف اللِّ
طلَياجِِِب يف اللِّقساِن الووي العريب رادواللُّقوطُ به الس ثُّ والزوماحلائطُ: تقول؛ بوت بجو 
فَِإذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا  :منه قوله تعاىل و؛٢٤ أي سقط إذا ماتجلُ الربج، ووإذا سقطَ

وا الْقَاِنعأَطِْعما وهِمن٢٦أي إذا سقطت على األرض ،٢٥.  

قال ، ٢٧مِز ولَبت إذا ث البيعبجو: بوت فمثل قولنازوم والثُّأما وروده مبعىن اللُّو
اجلوهري :»وجبيُء الش٢٨»، جيب وجوبا أي لزم.  

  :التّعريف االصطالحي للواجب: الفرع الثّانـي
ا أنَّم سابقًتقداجِِِبتعلَّ املكلَِّف فعلُ الو قبه اإلجياب وإن ،قُطِلما يهبعض ني على  األصولي

  .اإلجياب جتوزا

  .٢٩ جازماًه طلباً فعلَن املكلَِّف ِمارع الشب ما طلفالواجِِِب هو

                                                        
24-دار الفكر، بريت:  اجلوهري ،حاحوالفريوز)٢٣٠-١/٢٢٩: (الص ،بيت ط القاموس احملي،آبادي ،

 :، املطبعة الكربى األمريية، مصر، املصباح املنريالفيومي، و)١٨٤٩-١٨٤٨/ص( :األفكار الدولية، لبنان
)١/٢/٨٠٣.(  

  ].٣٦ :سورة احلـج [-25
26-،١٢/٦٢: (، دار الشعب، القاهرة اجلامع ألحكام القرآن القرطيب.(  
  ).١٨٤٨/ص: (زآبادي، القاموس احمليط، الفريو)١/٢/٣٠٣ (:الفيومي، املصباح املنري:  ينظر-27
28-اجلوهري  :١/٢٢٩: (حاحالص(   .  
، دار القلم، علم أصول الفقه: فخالَّو، )١/٤٤ (: يف شرِح منهاِج الوصوِلوِلالس  ايةُ اإلسنوي،-29
  .)١١٨/ص (:مصر



 ٢١

 ذا ، وخيرج إذ كالمها طلب واملندوب فيه الواجِِِبيدخلُو :ارعطلب الش  ما:قوهلم
 ارع الش ألنَّ واملكروه خيرج به احلرامدي قَ فعله،: وقوهلم، بهلِب الطَِّق لعدم تعلُّ؛ املباحالقيد
قَ جازما: موقوهل .هما تركَطلبي؛دلب فيه غري الطَّ إذ خيرج به املندوب٣٠ٍملِز م.  

ما ، وإن العقابتاركُه ق، ويستِحِبقر والتة االمتثاِلي فاعلُه بن أن يثاب:حكم الواجِِِبو
مل يجزألنَّ اهللاه؛ بالعقاب لتارِكم قد يعفو ويصفح رأنَّ يف العقيدِة، وكما هو مقر الوعد  منجز 

والوعيد٣١ِةيئَِش املَ حتت.  

ووجبني املعىن اللُّ املناسبِةه واالصطالحي غوياجِِِب شرعابوِت والثُّزوِم يف اللُّ ظاهر؛ فالو 
تثبياملكلَِّف يف حق  بهكليِفبالت ،ويلز مهه أداؤ.  

                                                        
  ).١/٤٤: (وت يف شرِح منهاِج الوصوِل، دار ابن حزم، بريول اية الساإلسنوي،:  ينظر-30
 على خمتصِر ضِد العشرح: اإلجييوالعضد ، )١/١/٩٧ (: يف أصوِل األحكاِماإلحكام:  اآلمدي:ينظر -31

  ).٢٣٨/ص: (واملازري، إيضاح احملصوِل من برهان األصوِل، بريوت ، )٧٥/ص (:املنتهى األصويلِّ



 ٢٢

املطلب الثانـي
ّ

:  

اجِِِبأقسامالو   
جمالُ - الكفائياختالِف االعتباراِت، ومنها الواجب ختتلف ب تقسيماٍت، للواجب عدةُ

، وضمنت هذا املطلب ِب بهباعتباِر املخاطَالعيين؛ ومها قسمان للواجب   وقسيمه-البحِث
عرضا جممالً للتقسيماِت األخر، التضاِح الصورِة على وجِه اإلمجاِل؛ حتى يتسنى ولوج صلِب 

  :نظرٍة كاملٍة شاملٍة ألطراِف املوضوِع، مما له به نسب؛ ولو ِمن بعيٍدالبحِث، ب

  :وقيتِ التَّ الواجِِِب باعتبارِأقسام :الفرع األول
  :ني إىل قسمني اثن التوقيِتعتباِر ينقسم الواجِِِب با

القسم لُ األو: اجِِِبالووهو ما:  املطلق ارعجازماً، طلباًه فعلَ من املكلَِّفطلب الش  ،
ومل يده بوقٍتحدم ٣٢ٍنعي .الكفَّ :مثاله . الوقِت عِنفهو مطلقارات؛ فليس هلا وقتدحمد  

واملكلَّفخمي يها مىت شاء؛ يف ذلكريؤد فيسع ها العمرا أفضلُ يف أنّ املبادرةَ، والشك .   

، يف  جازماًه طلباً فعلَ من املكلَِّفارع الشطلب وهو ما: تقَّؤ املُبِجاالو: القسم الثَّاين
  الوقتقال إنَّهنا يها، فهشا  وما رمضانَوصوم لوات املفروضةُالص:  ومثاله.٣٣ٍن معيوقٍت
  قبله،حِصفال ي ؛ِد احملده يف الوقِتوإيقاع  الواجِِِب،علُِف: املطلوب أمرانإذ   من الواجِِِب؛جزٌء
ثَأْويمن م أخربغِريه ولذا قال اهللا ؛ذٍر ع  :ا إابِكت ِمِننيؤلَى الْمع تالَةَ كَاننَّ الص

   .٣٤موقُوتا

                                                        
 البحر والزركشي،، )١/٩٨ (:علمية، بريوتدار الكتب ال ، املنهاِج شرح اإلاجالسبكي،:  ينظر-32

، دار القلم،  علم أصول الفقهف،خالَّو، )١/٣٦٣ (: الكوكب املنري شرح، والفُتوحي،)١/١٦٦: (احمليط
   .)١٠٦/ص (:مصر

33- حممحيلي٢٤٤/ص (: أصول الفقه،د الز(.  
  ].١٠: سورة النساء[ -34



 ٢٣

  :ني قسمم ينتِظوالواجب املؤقَّت

لُاألو :اجِِِباملُالو وسوهو :ع ما اتسع٣٥هنِس من ِجِهه له ولغري وقت، اجِِِباملؤقَّفهو الو  ت
ن دلوك  ِمهِرالظُّ ؛ فوقتلوات املكتوبةُالص:  مثاله.هه من جنِس غِري وأداَء،ه أداَءسع يبوقٍت
مِسالشِدِبن كَ عِه ظلِّ كلِّ شيء مثلَورِة إىل صريماِء السوهذا وقت ،ي سعها من ها وغري

ـَّواملكلَّف، الصلواِت ؛  الوقِتألوِل ةَاألفضلي على أنَّ،  الوقِت مىت شاء يف كامِل يف األداِءر خمي
  ٣٦)الصالةُ ألوِل وقتها: (أي العمِل أفضلُ؟ فقال:  أنه سِئلَثبت عن النيب فقد 

ه  وقتسع حبيث ال يت؛ه وقِت مجيعق الذي يستغِروهو الواجِِِب :ق املضي الواجِِِب:الثّاين
يف - مِس الش إىل غروِب الفجِره من طلوِعوقت  رمضان؛ فإنَّصوم: مثاله .٣٧هه من جنِسلغري

ه من  غِري ألداِء فقط؛ فهو مساٍو له، ال يتسع الواجِِِب إالَّع ال يس وهذا الوقت،-أيام رمضان
  .٣٨هجنِس

  

                                                        
35- ١/١٣٤: (دار الكتب العلمية، بريوت  الفقه، يف أصولاملعتمد: أبو احلسني البصري.(  
:  باب ما يف الوقت األول من الفضل؛ كتاب الصالة،)١٧٠: رقم: (»السنن« أخرجه الترمذي يف -36
: »حيحنياملستدرك على الص« واحلاكم يف ،)٦/٣٧٤): (٢٧١٤٧ :رقم: (»املسند« وأمحد يف ،)١/٣٢٠(
وهو صحيح على شرط الشيخني ومل «:  الصالة، قال احلاكم؛ كتاب الصالة، باب أوملواقيت)٦٧٤: رقم(

 ،أخرج له احلاكم متابعني وصححه على شرطهما« :، قال ابن حجر)١/٣٠٠: (ينظر املستدرك: »خيرجاه
: بدل قوله" على وقتها: "وهو يف الصحيحني بلفظ...وله شواهد من حديث بن عمر وأم فروة وغريمها

"١/١٤٥:ريالتلخيص احلب(» "ل وقتهاألو.( 
37-،اإلسنوي اية الس ١/٩٢ (: يف شرِح منهاِج الوصوِلول(ُّويفُّ، الط :وضةخمتصر الر:) أبو )٢٤/ص ،

  ).٣٢/ص (:أصول الفقه، زهرة
38-ع يتضياملوس على أنَّ الواجب ه بأحد أمرينق وقت :إىل آخِر الوقِتاالنتهاُء: الأو  ،لُحبيث ال يفض 

من وقت الظّهر إالَّ عنه، كأالوقت ن مل يبقركعاٍت أربِع أداِء مقدار فحين ،ها يتضيق.  
  الوقِت دخوِل باإلعدام بعد سيموتنهأ  املكلَّف، كأن يعلم الوقِت إىل آخِر البقاِء على عدِم الظَّن غلبةُ:ثانيا

مبا يسعركعاٍت أربع فييتعي ،ِل عليه األداُءنشرح العضِد على  :ِثم، ينظرفإن مل يفعل أَ،  الوقِت يف أو ،اإلجيي
   ).١/٩٨: (، واإلسنوي ،اية السول يف شرِح منهاِج الوصوِل)٨٠/ص: (خمتصر ابِن احلاجب



 ٢٤

   :هــِ الواجِِِب باعتبار ذاتسامأقْ: الفرع الثّاني
  : ذا االعتبار قسمان أيضالواجِبول

القسملُ األو :اجِِِبالونوأكثر  .٣٩ه بعيِن فيه واحداًطلوبوهو ما يكون امل:  املعي
اجِِِبات من هذا القبيل، ومثلهالو :لواتالصاملفروضات وأداُء بالعهوِدالوفاُءو،  رمضانَ، وصيام ، 
يوِنالدوغريها كثري ِذأُ، فال ترب اجِِِِب بأداِء إالَّ املكلَِّفةُمبعينه ذلك الو .  

  من أشياَء مبهماً واحداًوهو ما يكون فيه الواجِِِب :ر املخيالواجِِِب: قسم الثّاينال
 خصالُ: ، مثاله احملصورِةِةن من تلك اخلصال املعي واحٍد يف أداِءراً خميفيكون املكلَّف، ٤٠حمصورٍة
  .٤١ٍةـَبقَ رِقت أو ِعهمِتكسو  أوني مساِك عشرِة إطعاِم بنيرفهو خمي:  يف اليمِنيارِةالكفَّ

الِ الثَّالفرعث: اجِِِبِأقسامباعتبار التّقديـرِ الو :   
  :نيقسمينقِسم إىل  الواجب باعتباِر التقديِرو

 ؛٤٣ومٍا معلُاراً له مقدعاِر الشني عي الذ٤٢الواجِِِب وهو: د احملدالواجِِِب :القسم األول
  وغسِل املكتوباِتلواِت، والصضانَم ر شهِر؛ كصياِمنٍة معيرره مبقاديوقد ارعده الشحد هو ماف

                                                        
39-،بكيالس اجاإل ٣٣/ص (: أصول الفقه، وأبو زهرة،)١/٨٤: ( املنهاِج شرح.(  
، )١/١٤٨ (: البحر احمليط، والزركشي،)٥٤/ص (:ستصفى من علم األصول املالغزايلُّ،:  ينظر-40

   ).١/١٣٣: (، بريوت دار الكتاب اإلسالميوالبخاري، كشف األسرار على أصول البزدوي، 
41-خيري مطلقًا يوزعم املعتزلة أنّ الت أالَّ منافاةَ، نايف الوجوب عن هذا فقالوافقد أجاب العلماُء، واحلق : هإن 
 ه يف إجياِدما ختيري، وإنوباًج و اخلصاِل تلكم منحٍدوا  بأداِء مطالب املكلَّف إنَّ من حيثُ، واجباًرِب اعتإنماَ
ـَّنوٍع   ليس له تركفاِقباالتف، إجياِب واِلِريخِي بني التإذ ذَّاك، وال تعارض  والترِك بني الفعِلر منها، ومل خيي

 مذكِّرة أصول الفقه على روضة ،حممد األمني الشنقيطي: ينظر، الً ممتِثمل يعد ومِث ذلك أَ، وإن فعلَاجلميِع
  ).٣٤/ص (:، دار اليقني، املنصورة، مصرالناظر

   .اعده اختصارأُ بالتعريف، ولكنه ذُِكر سابقا فلم ألنه مراد،  يذكر الواجِِِب يف التعريفالَّ األصل أ-42
43- ،بكيالس اجعلم أصول الفقه، الكتبة التجارية الكربى، )١/١١٧: (ح املنهاِج شراإل ،واخلُضري ،
  ).٤٧/ص(: مصر



 ٢٥

، يداًحِد منه ت املطلوِبِر إذا أتى ا على القد إالَّ املكلِّفةُم ِذأُربا التها مم وغِريىل املرافِقإاليدين 
أبو ويف ذلك قال اإلمامإسحاق الش اطيب :»اجِِِبةُاحلقوقضرباِن على املكلَِّف الو  :…مها أحد

شرعٍا حمدودةٌحقوق واآلخر ،حقوق ؛ حمدودٍة غريا احملدودةُ فأملِذ فالزمةٌرةُ املقد كلَِّف املُِةم 
  وفرائِضكواِت الزِر ومقادي،اتفَلَت املُ وقيِم املشترياِت عنها؛ كأمثاِنجخر ي حىت عليه ديناًبةٌتمتر
٤٤»وما أشبه ذلك لواِتالص.  

ا عين له الشارع مقداروهو الواجِِِب الذي مل ي: الواجِِِب غري احملدد: الِقسم الثَّاين
 عليه قلَطْ ما يه بأقلِّ أداؤ حتديد، فيجب دونَلب عليه الطَّوهو الواجِِِب الذي وقع .٤٥معلوما
اجِِِِبوهو أقلُّ ،االسم؛ كمقداِر الووكوِع الر السوِدجياِم الِقةُ ومدوكذلك وجوب ،فقِة الن 

،  احلاجِة اخلَلَِّة وقضاِءسدب يف ذلك كلِّه ةُ؛ فالعربهفاِن اللَّ، وإغاثةُ اجلوعاِن، وإطعامعلى األقارِب
هذه   وهو أنَّ يف علَِّة عدِم حتديده؛قيق دظٌحلْ مةَمثََّ، و الوجوب سقطَ الفقِريت حاجةُيِضفمىت قُ

  .٤٦ ؛ لذلك مل تحددوِصخ والشوِفر الظُّ باختالِففتِلخ ت إضافيةٌالواجِِِباِت

اجِِِبإذا فات العلى أنّ هذا الو ي ىقضوال ي ،ترتبد ية؛ ألنا يف الذِّمه غنريولو ،ٍد حمد 
ترتبِة يف الذِّمداً لكان حمدِباطِِ، قال الشي :»وأملَ فالزمةٌ احملدودِةا غري هاَ، وهو مطلوب ؛ غري 
  .٤٧»هِتم يف ِذبرتتا ال تنهأ

  

  

  

                                                        
44-،اطيب١/١/١١١ (:املوافقات يف أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، بريوت  الش(.  
 ف،الَّخو، )٥٢/ص (:، دار املدين، القاهرةدة املسو،آل تيميةو، )٥٩/ص (: املستصفىالغزايلُّ،:  ينظر-45

  ).١١٠/ص (:أصول الفقه
  ).١١٠/ص (:، دار القلم، مصر أصول الفقهف،خالَّو ، )٣٤/ص(:  أصول الفقه،أبو زهرة -46
47-اطيبريعة املوافقات، الش١/١/١١٢ (: يف أصول الش.(  



 ٢٦

  :"الفاعل "هِلَّقِعتَ م باعتبارِ الواجِِِبِأقسام: ابع الرعرالفَ
  : أيضا متعلَِّقه إىل قسمنيعتباِروينقِسم الواِجب با

القسملُ األو :اجِِِبالوالع ِنيي :الش نييء يف اللِّساِنوعه العريبه وذاتعليه  نفس نوتعي ،
 وراًظُنه مصولُ حدصقْ الذي يتمحت املُمِهاملُهو ف:  للمعىن االصطالحي، وهو مطابق٤٨ بذاِتهمهِزلَ

  .٤٩ه إىل فاعِلاِتبالذَّ

لواِت  من املكلََّفني؛ كالصٍد إلزامي وحتمي على كلِّ واحلبوهو ما كان فيه الطَّ
 طُ بفعِلقُسي ال  فهو مطلوب من املكلَِّف ذاتاً؛املكتوباِت والصياِم، والوفاِء بالعهوِد وأداِء الديوِن

  .٥٠»ه بعيِن على كلِّ واحٍد ثابتبواِج«: نهأ عابدين ب ابنهر عنبه، وعغِري

 دصقْي  الذيحتمت املُمِهفهو املُ ؛ العيينيمِسوهو قَ: ياِئفَ الِكالواجِِِب: القسم الثاين
٥١ه أصالةً إىل فاعِل نظٍره من غِريصولُح ،عِلا نظٍر إىل ذات الف من غري الفعِل حصولُفاملقصود 
 ، وإنقاِذ امللهوفني؛ وذلك كإغاثِة فاعٍل من غِريفعلَ  ال أنه، كما اجلزاُء من حيثُِعب بالتإالَّ
  .ها وغِري واملصانِعكاملستشفياِت  العامِة املرافِقوإقامِة ى،الغرقَ

 يف الفصل الدراسي  أُرِجأُ تفاصيل احلديث عنه؛ فسيأيت مفصال؛ البحِث موضوعنهوأل
  .هه وأحكاِم وحقيقتِِ الواجِِِب الكفائيى مبضموِنوالذي يعن األوِل؛

                                                        
  .)٤١٠/ص(: ، مكتبة لبنان، بريوتحاح الص خمتار،ازيالر:  ينظر-48
بن أمري احلاِج، ا، وينظر يف معناه، )٢/٢١٣(: حرير، دار الكتب العلمية، بريوت التد شاه، تيسري بامري أ-49

  ).  ٢/١٣٥: (دار الكتب العلمية، بريوت التقرير والتحبري يف شرح التحرير،
  ).١/٥٣٨: ( ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، دار الفكر، بريوِت-50
51- ٣٥/ص( :عريفينظر الت.(  



 ٢٧

الفصل األول
ُ َّ

  

  ي حقيقته وأحوالهالواجب الكفائ

  :وفيه ثالثةُ مباحثَ

   .الواجِب الكِفائِي حقيقتُه وأقسامه: املبحثُ األولُ

  .جهات تعلُّقِ اخلطاب يف الواجِب الكِفائِي وحكمه: املَبحثُ الثَّاين

  . وتزامحِه مع غريهائِي وسقوطِه،أحوال تعينِ الواجبِ الكِف: املبحث الثالث



 ٢٨

املبح
َ ْ َ

ث األول
َّ َُ  

  هأقسام الكِفائِي حقيقتُه والواجِب
  

  :وفيه ثالثة مطالب

    مفهوم الواجِب الكِفائِي:املَطْلَب اَألول

  العينِي الفرق بني الواجِبِ الكِفائِي والواجِبِ: املَطْلَب الثَّاِني

  أقسام الواجِب الكِفائِي :املَطْلَب الثّالثُ



 ٢٩

املطلب
ُ َ ْ َ

ولَ األ
َّ

:  

ِّمفهوم الواجب الكفائي َِ ِ ِ:  

الفرع األول
َّ َ

ِّالواجب الكفائي يف اللسان العربي:  ُّ َُ ِ
ِّ

:  
هي ما  سبق تعريف الواجِب يف اللُّغِة، وأما الكفائي فهو مأخوذٌ من الكفايِة، والكفايةُ

 فيه مقامه،  اَألمر إذا قام ِمن كَفَى يكِْفي ِكفَايةً، تقول كَفَاهيستغِني به اإلنسانُ عن غِريه،
  .٥٢وكَفَاه ما أَهمه أي قام باألمِر الذي أمهَّه

 اهللا قال ،٥٣»الكفايةُ ما فيه سد اخلَلَِّة وبلوغُ املُراِد يف األمِر«: الراغب األصفهاينُّقال 
: َّكَفَى اللالوالِْقت ِمِننيؤالْم ه 54، وقال  :انا كَفَيِإنِزِئنيهتسالْم ك٥٥.  

كفى الشيَء يكِْفيه ِكفَاية فهو كَاٍف؛ إذا حصلَ به االستغناُء عن غِريِه، « :الفيوميقال 
  .٥٦»فَيت بالشيء استغنيت ِبِهواستكْ

 الِكفاِئي اِجبفكأنَّ الو ،واملعىن االصطالِحي ِويوافِق بني املعىن اللُّغوجه الت وظاهر
ى فيه بفعِل ينغم الكفايةُست ِة من تشريع الفعِل من حتصل؛ لتحقُِّق املصلحِة املرجوعن الباقني 

، كما أنَّ نهمطونَ احلرج عمبطلق األداِء، ثُم ِإنَّ القائمني به يكفون البقيةَ مؤنةَ الواِجب ويسِق
  .ت الِكفاِئي على سد اخلَالَّمبىن الفرِض

  
                                                        

، آبادي، والفريوز)١٢/١٣٢: (، دار إحياء التراث العربية، بريوت لسان العرب،ابن منظور: ينظر -52
 ).  ٥٠٦/ص: (خمتار الصحاح، ازي، الر)١٥١٨/ص (:القاموس احمليط

 ).٧١٩/ص: (، املفردات يف غريب القران، دار القلم، دمشقالراغب األصفهاين -53
 ].٢٥:سورة األحزاب[ -54
 ].٩٥:رة احلجرسو[ -55
56- الفي١/٢/٦٥٠ (:، املطبعة الكربى األمريية، مصر املصباح املنري،ومي(.   
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ِلثانـيالفرع ا
َّ

ِّالتعريف االصطالحي للواجب الكفائي:  ُّ َّ:  

اختلفت عبارات األصوليني يف تعريفهم الواجب الِكفاِئي، تبعا الختالفهم يف تصور 
  .ه وجماالِتهِدحقيقته، وهو ما يثُِمر اخلالف يف تعيِني املخاطَب به، وكذا حدو

على وجه عدٍل بني التطويِل املوِرث  ومن هنا؛ كان لزاما على الباحث أن يعِرض لذلك 
  .    للملل، واالختصاِر املوجب للخلل، وفيما يلي عرض ألمهِّها وأشهِرها

 يقصد به الَكُلُّ مهِمٍّ دِينِيٍّ يراد حصولُه و«: الواجب الكفائي هو:  التعريف اَألول-)١
   .٥٧-ه اهللارمح-وهو لإلمام الغزايلِّ »هالَّعني من يتَو

 ته، فهو معتىن به واملهمة ألمهيك اهلمحر٥٨ما ي.  
 من ت ليسناعات وما به ِقوام املعاِشالصو الِْحرف نَّأبناه على رأيه : ينديوختصيصه بال

 أيب املعايل اجلويين، وحجتهم أنَّ يف ه تبعا إلماِم؛٥٩"الوسيط"  يف كما صرح بهِةايف الِكفرِض
أنه إذا : واعِث الطِّباِع ما يغين عن إجيابه، والرسم التشريعي املُستقرى من أحكام الشريعٍة قاٍضب

كان يف داعيِة اِجلبلَِّة وبواعِث الطَّبِع ما يدعو إىل ِفعٍل ضرورةً؛ مل يأت الشرع بإجيابه يف 
 :افعيقال الر«: ، يقول الزركِشي٦٠بِعيةالغالِب؛ فيكون مندوبا أو مباحا اكتفاًء بالضرورة الطَّ

 ... حبصوهلا إالَّم األمر ال ينتِظ،ةٌ ودنيويةٌ دينيق به مصاحلُ تتعلَّيِل كُ الكفاية أمر فرضنَّأومعناه 
  املعاِش وما به قوامناعاِت والص احلرفنَّأه يرى نإف؛  الغزايلَّ ال يوافق ودنيويةٌافعي الروقولُ

  .، كذا ذكر الزركشي٦١»ه خالفُح لكن املرج، الكفاياتليس من فروِض

ظَر؛وفيه ن ولكن ،ركشيه الزباالعتراِض الذي أورد شِعرا؛ مفهو حق ابقا تعريفُه السأم 
عاِش والدنيوياِت يف الذي ال يستقيم هو إطالق القوِل بأنَّ الغزايلَّ يرى عدم دخوِل ما يتعلَّق بامل

                                                        
 )٢/١٨٨: (جيزالغزايلُّ، الو -57
 ).١/٢٣٧: (دار الكتب العلمية، بريوت العطَّار، حاشية العطار على شرح املَحلِّي،: ينظر -58
 ).٧/٠٦: (، دار السالم، مصرالوسيطُالغزايلُّ،  -59
60- ١٣٩-١/٢/١٣٨: ( أيضا يف املوافقاتوقد أشار إىل هذا اإلمام الشاطيب.( 
61- ركشيةاملنثور: الز٣/٣٤: (  يف القواعد الفقهي(  ،وينظر : ،ركشيالبحر احمليطالز) :١/١٩٤(. 
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لغزايلُّ يف كتاِبه الوسيِط شرح مراده بتفصيٍل، وأورد ما يدلُّ على  فامصاف فُروِض الكفاياِت،
 كتابه الوسيِط ه يفاعتباِر ما يتعلَّق باملعاِش من الواجباِت الكفائية، وذلك الئح من قوله وصنيِع

  :وغريه، وبيان ذلك من وجوٍه

١-مةَ-رمحه اهللا– الغزايلُّ  قَسإىل ثالثِة أقساٍم،"الوسيِط" يف كتابه  الواجباِت الكفائي  
باملعاِش الثَّاين وجعل القسم الثَّاين«: ؛ فقالما يتعلَّق باملعاِش، كدفِع : القسم ِر ما يتعلَّقرالض

  . بالديين فقط، وهذا يدلُّ على عدم ختصيِص الواِجِب الِكفائي٦٢»عن حماويِج املسلمني

وهذا الكالم هو الذي استنبطَ منه الزركشي - يقول الغزايلُّ يف تفصيِل الِقسِم الثَّاين -٢
وأما الِبياعات واملناكحات واِحلراثةُ والزراعةُ، وكلُّ ِحرفٍة ال يستغين الناس «: -ما ذهب إليِه

ولكن يف بواعِث الطِّباِع مندوحةٌ عن ...فاياِتعنها؛ لو تصور إمهالُها؛ لكانت من فروِض الِك
كاليف  فَرضيِة هذه الت، إنَّ مفاد كالِمه هذا هو عدم٦٣»اإلجياِب؛ ألنَّ ِقوام الدنيا ذه األسباِب

 ا جتببكو حموِع، بل صرا ا يف حقاِس، وهذا ال يدلُّ على عدِم وجوآحاِد الن يف حق
  .    إذ ال بد من إقامتها يف األمِة، وهو مفاد الواجب الكفائي؛ على ترِكهامحالَ تواطئه

 ولينجلي األمر بوضوٍح؛ جيب التفريق بني نوعِني من الواجباِت الكفائيِة؛ فمنها ما -٣
دوب يف  كغسِل امليِت والصالِة عليِه، ومنها ما هو من؛هو واجب كفائي يف حق اآلحاِد أيضا
 إليِه داعيةُ اجلبلَِّة ويِرتع إليِه الطَّبع ، كحاِل ما تدعو٦٤حق اآلحاِد واجب يف حق اموِع

  .  كالنكاِح وسائر الصناعاِت الضروريِة وغريها

فالذي يايلِّ  يلَلوحزِة يف رأي الغالواجباِت الكفائي اُهللا- أنَّ قصر ِة-رمحهيني؛ ال  على الد
 من تعريفِه املُختصِر، لكن شأن االختصاِر اإليهام وللشرِح أثر يف  هذا ما يبدويستقيم، حقا؛

 من جمموِع كالمِه، والذي العاِمل، وإنما يؤخذُ رأي -ال جرم وهو من اإلماِم نفِسه- املراِد فهم
باعتباِر العلوِم املختلفِة وأصول  ؛"إلحياِءا"  يف كتاِب -رمحه اهللا- غزايلِّ تصريح ال؛يؤكِّد ذلك

فرض الكفايِة فكلُّ ِعلٍم ال يستغنى عنه يف ِقواِم ا أم«: الصناعاِت من الفروِض الكفائيِة، قائالً
                                                        

 ).٧/٠٦: (الوسيطالغزايلُّ،  -62
 ).٠٧-٧/٠٦: (الوسيطالغزايلُّ،  -63
64- اطيبا بالكُلِّ" مسألةَ وهو ما عقد له الشا باجلزِء يكون واجباملوافقات يف أصول  ؛"ما كان مندوب

 ).١/٩٤: (الشريعة
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أموِر الدنيا؛ كالطِّب إذ هو ضروري يف حاجِة بقاِء األبداِن، وكاحلساِب فإنه ضروري يف 
 الوصايا واملواريث وغريها، وهذه العلوم لو خال البلد عمن يقوم ا حرج املعامالِت وقسمِة

كفى وسقط الفرض عن اآلخرين ا واحد ناعاِت أيضا ...أهلُ البلد؛ وإذا قامفإنَّ أُصولَ الص
 يف ، فهو صريح منه٦٥»من فروِض الكفايِة كالِفالحِة واِلحياكِة والسياسِة بل واِحلجامِة واخلياطِة

ة، بل إنه عدإىل املصلحِة املقصودِة منهها من الواجباِت الكفائي ا كما مثَّلَ ؛أشار يف علوِم الطِّب
 أثٍر بالٍغ يف احلفاِظ على املُهِج وإبقاِئها، ومصلحةُ إحياِء النفوِس واألرواِح من الذي يعد ذا

 فهي تالية ملصلحِة ؛لِل، وهلا يف شريعتنا مكانةٌ عاليةٌالضرورياِت اخلمِس الكليِة املعتربة يف كلِّ امل
  .الديِن، وما كان هذا مقصوده فاألليق عده يف مصاف الواجباِت

 من غري عِللفوع اق ويِةافكال رِضف ن مقْصودملَ اأنَّ:  من التعريِفومعىن الشطر األخري
  .ج به فرض العني، فهذا قيد خير منه الفاعلُ املقصودنَّإ ف خبالف فرض العِني، إىل فاعلهرنظ

  : مبا يليى هذا التعريفلكن اعتِرض عل

١(-ةَ التنة الِكفاِئيوالس ل الواجب الِكفاِئيا قولهعريف يشمواء، أمعلى الس  :ى مهمفحت 
يف غري مانٍع، وهلذا زاد السنة مِهمةٌ أيضا، وإن كانت أقلَّ من الفرض أمهيةً، فيصري التعر

  ".متحتم"بعضهم على التعريف نفسه لفظةَ 

 ختصيصه الواجب الكفائي بالديين؛ قال -باعتباِر ما يظهر من تعريفِه- يشِكل عليه -)٢
ركِشيالغزايلِّ-الز تعريف لكِن«: -بعدما أوردِخال الص ركوه أَِث،فُهِحيحوهلذا لو ت وما ، وام

ِفعلُه بجو ركُهت مرجامٍع٦٦»ح غري عريفالت فيصبح ،.  

 ال يسلَّم القولُ بعدِم النظِر إىل الفاعِل يف الواِجب الِكفاِئي، لكن النظَر إليِه بالتبِع ال -)٣
: ، قال الزركشيباألصالِة كما يف العيِني، بدليل الثَّواب الذي يلحقُه، كما أنه ال فعل بغري فاعٍل

» الكفايِة الف نَّأ ؛ لكن احلَق الِعقَاِبرضاِب وِليِل الثّوفَاِعِلِه ِبد نع ظَرالن قَِطعننعم ليس ، ي 

                                                        
 .)١/١٦: (إحياء علوم الديِنالغزايلُّ،  : ينظر-65
 ٣/٣٤: (  يف القواعد الفقهيةاملنثورالزركشي، : ، ويف معناه)١/١٩٤: (البحر احمليطالزركشي،  : ينظر-66
.( 
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اِت وقُوع  والقَصد ِبالذَّ، إذ ال بد ِلكُلِّ ِفعٍل من فَاِعٍل؛اِت بل ِبالعرِضالفَاِعلُ ِفيِه مقْصودا بالذَّ
  .٦٧»عِلالِف

٢(-هو :عريف الثَّاين الت د حصولُه من غري نظرٍ بالذَّات إىل «: الواجب الكفائيقصي مهم
  .٦٨»فاعله

هم حذفوا قيدعريِف للغزايلِّ، إال أنيالحظ أنَّ أصلَ التيينوهو من  الد ،نيويإلدخال الد 
بدايته، ألنها لشموِل األفراِد  يف "كلُّ"فروض الكفاياِت أيضا كما سبق، واستغنوا عن لفظة 

  .٦٩والتعريف للماهيِة واحلقيقِة، فيستغنى عنها

 أَدق من غريه؛ لسالمته »...مهم متحتم يقصد حصوله«: على أنَّ تعريف أمِري باد شاه
  . الكفايةمن كون التعريف غري مانٍع بدخوِل سنِة

عريفإىل ومع كلِّ هذا فإنَّ الت ِ  ال يسلَم من االعتراِض؛ فال يسلَّم القولُ بعدم النظر
الفاعل فيه مطلقا، نعم ال ينظر إليه أصالةً كما يف الواِجب العيِني؛ لكن بالتبع، وهو نفس 

ذُِكر، االعتراض الواردِِ على التعريف اَألوِل؛ ومع أنَّ الشراح بينوا املَقِْصد من ذلك على ما 
  .٧٠لكن صناعةَ التعاريف تأبى ذلك، فال بد من التوضيح يف صلِب التعريف

طُ بفعلِ بعضِهم:  التعريف الثَّالثُ-)٣ ، ويسقُ   .٧١الواجب الكفائي هو واجب على اجلميعِ
                                                        

،       )١/٣٧٥: (شرح الكوكب املنريالفُتوحي، : ، وينظر يف معناه)١/١٩٤: (البحر احمليطزركشي، ال -67
 ).١/٢٣٧: (شرح مجع اجلوامع، املَحلِّي

ابن أمري و، )١/٣٧٤: (شرح الكوكب املنريوالفُتوحي، ،  )١/٢٣٧(شرح مجع اجلوامع ، ياجلالل احمللِّ -68
: فقال) م متحت(لكن بزيادة ) ٢/٢١٣: (تيسري التحرير، أمري باد شاهو، )٢/١٣٦:(التقرير والتحبري، احلاج
 .»ه من غِري نظر بالذّات إىل فاعلهلمهم متحتم يقصد حصو«

 ).١/٢٣٧ (:مجع اجلوامع حاشية العطار على شرح املَحلِّي على، العطار -69
 ). ١/٢٣٧: (شرح مجع اجلوامع، املَحلِّي، )١/٣٧٥: ( الكوكب املنريشرحالفُتوحي، :  ينظر-70
71-٣٤/ص: (منتهى الوصول واألمل،  احلاجب ابن( ،ة املاظرابن قدامةواظر وجنروضة الن ،) :٢٠٨/ص( ،

 ).١/٥٦ (:وت الثُّبملَّسم، ابن عبد الشكورو، مع شرح أمري باد شاه) ٢/٢١٣ (:التحرير، ابن اهلمام
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وهذا األخري تعريف باحلكم وليس باملاهية، وهذا الصنيع تأباه صناعةُ احلدوِد، وهو 
وكما قال الن ،أهِل الفن عند عيباظمم:             

  جوعندهم من مجـلة املردوِد

  

٧٢أن تدخل األحكام يف احلدوِد
  

  

فكونه يسقطُ على اجلميِع بفعِل البعِض هذا حكمه، ومل يعِرض للمقصوِد األهم منه؛ 
      .     هوهو حصولُ مصلحِة الفعِل بإيقاعه، دون نظٍر باألصالِة إىل فاعل

 فإما أن يتناوهلم على سبيل األمر إذا تناولَ مجاعةً؛«: وقريب منه تعريف الرازي إذ قال
وذلك إذا كان الغرض من ذلك أما إذا تناول اجلميع فهو من فروض الكفايِة، ....اجلمع 

، غري ٧٣»إذاللُ العدوالشيِء حاصالً بفعل البعِض؛ كاجلهاد الذي الغرض منه حراسةُ املسلمني و
  .أنَّ طولَه ال يليق مبعهوِد احلدوِد

اإلسهاب يف ، وألنَّ ٧٤ غِريهم من القُدامى واملُحدِثنيوعلى هذه املفاهيِم دارت تعريفات
 من كَتب يف موضوع  بتفصيٍل ال سيما وقد حبثَهاثِ،و البحإيراد التعريفاِت ليس من حمامِد

 تعريف ا سبق، إذ املَدار عليه وهو للمقصوِد مبين، لكن ال بد من إعطاِء؛ استغنيت مب٧٥الكفايِة
  . ويسلم من االعتراضاِت السابقِة الواجب الكفائييراه الباحث أقرب حلقيقِة

املختار عريفالت: اجِبالوطلبما هو :  الكِفائِي ارعحصولَ فعلَه طلباً الش قصِدا، يجازم 
   أَصالةًلِ من غري نظرٍ إىل فاعلهالفع

                                                        
72- األخضري ،م امللَّالسنور٠٤/ص: ( يف علم املنطقق.( 
73- ازي٢/٣٦٩ (: من علم األصولاحملصول، الر(. 
74- كأيب زاخلضري، حممد ، و)٣٦-٣٥/ص (:أبو زهرة، أصول الفقه:  ينظر، وغريهمهرة واخلضري

 ).٤٤/ص (:أصول الفقه
الواِجب عند البغا، ، حممد مصطفى )١٥٢ -١٤٠/ص (: ذو الكفايةاحلكم، نقيطي الشِهللا عمر عبد -75

 .)٢٩٠ -١٨١/ص (:األصوليني
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، مع مالحظِة كون -الواِجب-فهو كلُّ أمٍر من الشارع على سبيِل احلتِم واإللزام 
، وال ٧٦ غايةُ الِكفاِئيفتلك هياملقصوِد منه حصولَ مطلِق الفعِل ملا يشتِمل عليه من املصلحِة؛ 

وق الثَّواِب والعقاِب، كما أنه ال فعلَ من غِري  من حيث حل بل تبعاً؛ينظَر إىل فاعِله باألصالِة
  .فاعٍل

وذا اإلطالِق يف التعريِف تدخل الواجبات الكفائيةُ الدُنيويةُ والدينيةُ على السواِء، وال 
؛ إذ ال يخفَى يستغنى بدافِع الطَّبِع وداعيِة اِجلبلَِّة عن إجياا، فاألمةُ مطالبةٌ بإقامتها على السواِء

ما ملختلَِف العلوِم والتخصصاِت املتنوعِة؛ كالرياضيات واالقتصاِد والعلوِم االجتماعيِة والسياسيِة 
زا،  املستوِجِب لِع االكتفاِء الذَّايتِّ لُألمِةواإلعالميِة وغريها؛ من أَثٍر يف تنميِة اتمِع وحتقيِق

يف العصوِر البسيطِة املتقدمِة أن يستغنى ِبحثِّ الطَّبِع عن حثِّ الشرِع؛ لبساطِة ولعلَّه من املمكِن 
لكن . ياِتهاحلياِة اليت كانت تكِفي فيها اجلُهود الفرديةُ يف التصدي حلاجاِت اتمِع وضرور

 حيتم علينا القولَ بوجوِب :-ي احلياِةمناِحعصر التكنولوِجيِة احلديثِة، والتطور املشهود يف مجيِع 
الكفائياِت الدنيويِة، خاصةً مع ضياِع مصاِحل األمة وتضرِرها الكبِري جراَء ختلِّي أفراِدها عن 
القياِم بالواجباِت الكفائيِة املناطِة م، ومل يعِد الوازع الطَّبِعي والداخلي كاٍف يف توجيِه 

دراِت والكفاءاِت، بل الَّ بد من توزيٍع للمسؤولياِت على حسِب اختالِف امليوِل والقُدراِت، القُ
بأَخِذ احلاجِة العامِة لألمِة بعِني االعتباِر، مع توزيِع ذلك على شتى ااالِت التنمِويِة لتحقيِق 

ة، وإخراِجها من التبعيلُألم قيِة للغِري ومن سياسِة االستهالِك فقط مع انقطاِع االزدهاِر والر
  .نسِبها بعمليِة اإلنتاِج

وتلك هي حقيقته؛ لي ،من االعتراضاِتهذا هو بيان مفهوِم الواجب الكفائي سلم 
ا على ما هو معهودا مانعابقة، ويكونَ جامععريفاِت احلدوِد صناعِةالسوالت .  

                                                        
76- اطيبالكفايِة-وحاصل الثاين «: -رمحه اهللا- لذا قال الش ِد ا-طلبيِن وأهِلِهلعارض إقامةُ اَألويف الد « ،

  .)١/١/١١٤: (املوافقات يف أصول الشريعة
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ِاملطلب  الثانـي
َّ ُ َ ْ َ

:  

ِّلفرق بني الواجب الكفائي والواجب العينيا َ ِّ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ:  

 جيتمع الواِجب العيِني والِكفاِئي يف اجلنِس، فجنسهما واحد وهو الوجوب؛ إذ :-١
 كلٍّ منهما، غري أنهما خيتلفان بالنوع؛ فالواِجب الِكفاِئي يسقط اإلثُم فيه عن األمة أداُءجيب 
ه حاصلةٌ ن تتحقَّبفعل ممطلِق الفعِل ألنَّ مصلحت م الكفاية لسقوط علَّته؛ إذ علَّته وقوع ق

  . كلِّ املكلَّفنيبذلك، على خالف الواِجِب العيِني الذي ال يسقطُ إال بأداِء

بل  ،... باجلنِس العِنيض فرباين ال ييِةافرض الكف«:  وهذا ما أشار إليه الزركِشي بقوله
ليس   والثَّاين،فني املكلَّ مجيعلَ مشَِ اَألولَنَّأ  غري،ِهن وقوِع ِمد منهما ال ب كالَّنَّ ألِع؛وه بالننيباِي

ِع اجلميِع تأثيِم بدليِل؛كذلك ندلك،رِك الت نألنَّ ؛ البعِض بفعِلطُسقُه يمنه حتصيلُ املقصود  
 .٧٧»ملةُ اجلُ من حيثُاملصلحِة

٢-: ما تك العني فرضرِهلرت مصره ِبتكر؛ حتنَّإ ف،ها وغِريلوات اخلمِسكالص 
كَرر املصاحلُ تت وهذه ، بني يديِهولُملُثُ وا له والتذَلُّلُ، وتعظيمه ومناجاتهحتها اخلُضوع هللالمص

 كإنقاذ الغريِق؛ ِبتكَرِرِه مصلحته  تتكَررأن الَّ فرض الكفايِةاألصلُ يف  و،كُلَّما كُررت الصالةُ
 رِع الش فجعله صاحب،ا من املصلحِة شيئًلُحص ال ي بعد ذلك يف البحِرازلُ فالنإذا شاله إنسانٌ
يت ملَ ا وغُسِل، وإطعام اجليعاناِري العسوةُ وكذلك ِك،ا للعبث يف األفعاِل نفيعلى الكفايِة

  .٧٨د الفعل دون تكراره، فاملصلحة تتحقَّق مبجرهاوه وحنودفِن

غري أنَّ مثَّةَ واجباٍت كفائيةً تتكرر مصلحتها بتكرِر ِفعِلها؛ كاألمِر باملعروِف، وطلِب 
العلِم، وبذِل اِحلرِف والصناعاِت وغِريها، بل عد تكرر املصلحِة معيارا إلحدى تقسيماِت 

جب الذي ال تتكرر مصلحته بتكرِر فعِله هو واجب ، فقد يقال إنَّ الوا٧٩الواجباِت الكفائيِة

                                                        
77-  ،ركشي١/١٩٥: (البحر احمليطالز(. 
78-  ،٣٧٥-١/٣٧٤: (وكب املنريشرح الكالفُتوحي(القرايف ، ،يف أنواء الفروقوِق الربأنوار ) :١/١١٦( ،

 .)١٠١/ص (: الكليات،ريملقَّ، ا)١٨٧-١/١٨٦: (والبعلي احلنبلي، القواعد والفوائد األصولية
 )٤١/ص( :ينظر -79
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 ما على الكفايِة من غِري عكٍس؛ حتى يسلَم الضابطُ من االعتراِض، فال يلزم من هذا الفرق أنّ
تكررت مصلحته هو عيين مطلقًا، بل ينظَر يف طلِبه ومصلحِته املتغياِة؛ هل هي متحقِّقَةٌ مبجرد 

  . فيلحق بفرِض الِكفايِة، أو مطلوب ا كلُّ مكلٍَّف فيلحق بقَسيِمه؟وِل الفعِلحص

٣-: فرضالكفاية أمر تتعلَّ كلي قةٌ به مصاحل ديني؛ةٌ ودنيويال ينتظم حبصوهلا  إالَّ األمر 
فقصدحتصيلَارِع الش ها وال يقصد تكليفا ه الواحد وامتحان،نَّإ ف األعياِنروِض فُ خبالِف 
  .٨٠حنون بتحصيلهامت م ،افونَ مكلَّالكلَّ

 أداُء فرض العني يسِقط التكليف على الفرِد نفِسه، ويؤدي إىل رفِع شأِنه وحتقيِق :-٤
مصلحِته؛ فهو إنما شِرع حلفِظ ديِن املكلَِّف ونفِسه وعقِله ونسِله وماِله، وذلك إلقامِة حياة 

خاصةً، فضالً عن الثَّواِب الالَّحِق به، أما فرض الكفايِة فيحقِّق مصلحةَ اتمِع وبه ِقوام املكلَِّف 
اطيبِة، قال الشالكفايِة-وحاصل الثاين «: األحواِل العام ِد ا إقامةُ-طلبيِن لعارض اَألويف الد 

  .٨١»وأهِلِه

٥-: العِنيفرض ي لزياِم لعذٍرإالَّفيه  روِعم بالشض يف أثناِء الصكمر  قائم بينما اخلالف ،
  .٨٢كما سيأيت، روِع بالش الكفايِةفرِضبني أهل العلم يف لُزوِم 

األصلُ يف فرِض العِني ترتبه يف ذمة كلِّ واحٍد من املكلَّفني حىت يؤديه، وإذا فات  :-٦
نما الفرض الِكفاِئي ال يقضى إذا فات يقضيه؛ كما لو فاتته صالة أو صيام فيطالب بالقضاِء، بي

ه؛وقترتصولَّةُ احملتاِج ال يخ دسأومل ت ريقالغ ه  القض فإذا هلكت حاجتقيإالَّ إذا ب اُء، اللَّهم
  .٨٣ يؤد ما ملدها؛ لقيام املوِجِب إذ ذاك ال لفواِتدر بسقائمةً؛ فيطالَب القا

                                                        
80-  ،ركشيةاملنثورالز٣/٣٣: ( يف القواعد الفقهي( ، ،ب املنريشرح الكوكالفُتوحي:) ١/٣٧٥( ،الرافعي ،

 ).١١/٣٢٥: (الشرح الكبري
81- اطيب١/١/١١٤: (، املوافقات يف أصول الشريعةالش(.  
82- ،ركشية املنثور الز٣/٣٨: (يف القواعد الفقهي.(  
 .)١١٣-١/١/١١٢: (، املوافقات يف أصول الشريعةالشاطيب: ينظر -83
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 املطلب الثالث
ُ ُ َ ْ َ

:   

ّأقســــام الواجب الكفائي َِ ِ ِ:  
 ما ؛ الواِجباِت الِكفاِئيةَ حمدودةٌ جدا، ولو طُِلب من أحد إحصاؤهايظهر بادي الرأِي أنَّ

 ين قَصدتٍض، ولكنمن فَي ضذكر اآلنَ غَيوما سي ،ها يف واقع األمر كثريأن يدإالَّ القليلَ، ب عد
ا إقامةً للبينِة على الدعوى السابقِة، فقد يناِزع فيها مناِزع؛ وال خيفى ما يف هذا املطلب تعداده

 عدادِة من إزالٍة للَّبس يف الفُهوِم، وترسيِخ للفكرِة يف األذهاِن،  وكما أنَّ تلكثرِة األمثلِة الواقعي
غياِة منها؛ قصد إصالِح األمِة اإلسالميِة الواِجباِت الِكفاِئيِة مظِهر ألمهيِتها البالغِة واملصاِحل املت

؛ أيقن  الثَّاينوإقامِة اَألوِد املوجوِد ا؛ بل واإلنسانيِة مجعاَء، وملن تتبع البحث خاصةً يف فصلِه
 فأنعم به ؛ والغَرو وال عجب؛ فاإلسالم دين جاَء بالصالِح واإلصالِح للبشريِة كافَّةً،القولَ
  .وناً ودستوراً يقود احلياةَ ويسوسهاقان

الفرع األول
َّ َ

َّأقسام الواجب الكفائي باعتبار متعلقه:  ُ ِ ِِّ َِ  :وهو على قسمني: ِ

  :الواجِب الكِفائِي الديين: القسم األَول
 عةٌذَكر مجع من العلماِء هذا النوع ومثَّلوا له، وقليلٌ منهم من أفرده باحلديث، وهذه جممو

قصدتن عدما مجيعا؛ ليتبيهِة يف أحكام اجلنازاِت ذكركما هو ؛ احنصار الواجباِت الكفائي 
  :ن الفروِض الكفائيِة الدينيِةشائع، فِم
ودفع الشبهاِت اليت  ،اِتبو الن وإثبات، اهللا وجوِد على القاطعِة والرباهِنيِجج احلُإقامةُ

ها املذاهبثريفقًا تِج والرباهِني وجديِد يف وسائِل إقامِة احلُجةِِ التةُ املعاصرةُ، مع حتميالفكري 
،  وغِري ذلك وفقٍه وحديٍث من تفسٍري؛٨٤رِع الشلوِمعسائِر  باالشتغالُو .ملنِطِق العصِر وعلوِمه

 ِمن كُلِّ ِفرقٍَة منهم طَآِئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ ِفي وما كَانَ الْمؤِمنونَ ِلينِفرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ نفَر :قال

                                                        
84- عبد السالِمقال العز وقد دلَّ«:  بنت قواعدحفظَريعة على أنَّ الش الش قواعد » كفايةريعة فرض ،

 ).٥١٠/ص: (آل تيمية، املسودة: ، ويف معناه)٢/٢٠٥: (األحكام يف مصاِلح األناِم
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 : قالعن النيب ويف احلديث  ،٨٥الديِن وِلينِذرواْ قَومهم ِإذَا رجعواْ ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَرونَ
)على كلِّ فريضةٌ العلِمطلب تعلُّ ف،٨٦)سلٍم مالعلِمم ه وتعليمكفا واجب ِة، ئيعلى األم  ويلزم

اِس من مِة إىل النرعيخمتلَِف الوسائِل يف تيسِري وصوِل العلوِم الش استخداموس وعاٍت ومعاجم
ىواإلعالِم اآليلِّ  ،وفهارسصاِل اُألخرووسائِل االت.  
 ؛همت كَلُِّحال ي  مشاعالعلمف ،االعا واطِّ فهم  ملن منحه اهللا العلِم كتِب تصنيف:اومنه

ِرفلو تكالت ا لضصنيفعالعلم وقد قال اهللا،اِس على الن   : الَِّذين ِميثَاق ذَ اللّهِإذَ أَخو
الً فَِبئْس أُوتواْ الِْكتاب لَتبيننه ِللناِس والَ تكْتمونه فَنبذُوه وراء ظُهوِرِهم واشترواْ ِبِه ثَمناً قَِلي

 واملهاراِت،  يف املواهب وترقها يف ازدياٍد أعماِرِرصة مع ِق هذه األمولن تزالَ ،٨٧ما يشترونَ
قنيوالعاقبة للمت.  

 ،٨٨، وقد نص عليه أكثر العلماِء الكفاياِتمن فروِضيف األحكاِم الشرعيِة  االجتهادو
م مراعاةُ التطوِر احلادِث يف شتى صوِر احلياِة، والتشابِك الواقِع وينبغي يف إقامِة هذا الواجِب اليو

يف جماالا املتنوعِة؛ مما يستدعي إقامةَ مؤسساِت االجتهاِد اجلماعي، ومؤسساِت إعداِد 
االجتهاِد وأداَءه وظيفت تهدين مبا يكفلُ ازدهارى البيئِةادص ه، فالفقه.  

 حفِظ حقوِق  لواجِب وسيلةٌفهي ؛ها وأداؤهادِة الشلُ وحتم،ى والفتو القضاُء:ا ومنه
 وهو أصلٌ يف الديِن عظيم؛ به ،ِر عن املنكَهي والن باملعروِف األمراومنهالناِس من الضياِع، 

 باملعروِف والنهِي عن املنكَِر إقامِة مؤسساِت األمِرحفظُ املصاحل الدينيِة والدنيويِة؛ فال بد من 

                                                        
 .]١٢٢:سورة التوبة[ -85
: لماملقدمة باب فضل العلماء واحلث على طلب الع): ٢٢٤: رقم: (»السنن«جه ابن ماجه يف أخر -86
: ؛ كشف اخلفاء»وي من طرق تبلغ رتبة احلسن ر:يز وقال اِمل،وهو حسن« :العجلوينُّ، قال )١/٨١(
 ).١/٥٤٢: (املناوي، فيض القدير: ، وينظر)٢/٧٥(

 .]١٨٧:سورة آل عمران[ -87
عن  سقط الفرض ى لو اشتغل بتحصيله واحد من فروض الكفايات حتاالجتهاد« : قال الشهرستاين88ُّ

ة إذا كانت  األحكام االجتهاديفإنّ،  عظيمطٍروا بتركه أشرفوا على خ عص عصِر فيه أهلُ وإن قصر،اجلميع
مرتبة على االجتهاد ترتباملسب ب على السبب ومل يوجد السكانت األحكام عاطلةًبب ...ن  إذن ِم فال بد
، ابن رشدو، )٢/٤/٧٥: ( يف أصول الشريعةاملوافقات، الشاطيبو، )١/٢٠٥ (:كتاب امللل والنحل :»جمتهد

 ).١/١٦: ( يف اية املقتصدبداية اتهد



 ٤٠

؛ تكفُلُ حتقيق الوظيفِة دونَ تعسٍف يف الفهِم أو إساءٍة يف ضمن أنظمٍة متخصصِة متطورٍة
  .املمارسِة، ومع بقاِء دوِر األفراِد كامالً غري منقُوٍص، وتنظيم قياِمهم ذَا الواجِب

 يارة من حج بالز سنٍةلَّ ك الكعبِةإحياِءجماعاِت، و للإظهار شعائِر اهللا من إقامٍة :اومنه
الم وكذا  الس ردا ومنه، وصالةً ودفناً،ا وتكفينسالًى غَ املوت جتهيزا ومنه،طواٍف  أوأو عمرٍة
  .األذانُ

كفُل دفع يف سبيِل اللَِّه؛ فينبغي تعميم اإلعداِد والتعِبئةُ الشاملةُ لُألمِة مبا ي  اجلهاد:ا ومنه
العدواِن عنها، وِحمايةَ اإلسالِم والعدِل والسالِم، وكذا حتقيق االكتفاِء الذَّايتِّ يف الصناعاِت 

  .٨٩اإلعداِد دون اعتماٍد على الغِرياحلربيِة مبا يكفُل القيام بواجِب 

  : نيويالد الواجِب الكِفائِي:   القسم الثَّانـي

 القسِم عن سابِقه أمهيةً؛ فالشريعة جاءت حلفِظ مصاِحل اخللِق العاجلِة وال يقلُّ شأنُ هذا
 كما نص غري واحٍد من العلماِء؛ ليس ثَمةَ يف أحكامها ما  أحكام الشريعِةواآلجلِة، وباستقراِء

طلوبات الِكفاِئيةُ يناِقض املصلحةَ الدينيةَ، والدنيويةَ اليت مردها إىل إقامِة الديِن، وهذه امل
الدنيويةُ؛ مقِصدها املشترك هو حتقيق الصالِح العام، والذي يشمل األفراد قطعاً، وبه تقوم 

  :ة هذه الواجباتسعادةُ األمِة اِإلسالميِة يف الدنيا قبل اآلخرِة، ومن مجل

دسِة والرياضيات والكيمياء، وعلوِم واهلن ب الطِّبالعلوِم الدنيوية املفيدِة؛ كعلم الشتغالُا
 قلْحِة املسلمِة، و يفْعاً لألمن ردها مما يِة، واإلعالِم واالتصاِل، وغرياالقتصاِد والعلوم االجتماعي

 ومنها . هؤالء ال جيهله أحدصاحبها جزيلُ األجر، وكفاه فضال أنه من طالَّب العلِم، وفضلُ
ِم التدريبيِة الكفيلِة بتقدِم ظُلكلِّياِت التعليميِة ومؤسساِت البحِث العلمي، والنإقامة املعاهِد وا

  .األمِة يف مجيِع ااالِت وتكويِن العناصِر املتخصصِة الالَّزمة لتغطيِة هذه ااالت

                                                        
والبزدوي، أصول  ،)٣٥٤-١١/٣٥٢: (الرافعي، الشرح الكبري: ينظر يف معىن األمثلِة السابقِة -89

ووي، روضة الطَّالبني وعمدة ، الن)٣٥-٣/٣٤: ( الزركشي، املنثور يف القواعد الفقهية،)١/١٨٩: (البزدوي
: عاِصرة لفروِض الكفايِة قراءة ممجال عطية،، و)٥١٠/ص: (، آل تيمية، املسودة)٢٢٢-١٠/٢٢١: (املفتني

جلنة الدفاع :  موقعيف ت اإلنترنعلىمجال عطية، حقوق اإلنسان يف اإلسالم، مقال منشور و، )٨-٦/ص(
 www.cdhrap.net :عن حقوق اإلنسان قي شبه اجلزيرة العربية

http://www.cdhrap.net


 ٤١

 أو بيت ،كاِةزلا ب تندفع مل إذا أو طعاٍم من كسوٍة؛ من املسلمني احملاويِجر ض دفعاومنه
  حمتوم ااعاِتينني يف ِسيت املضطر خالَّدوال أعرف خالفا أن س«:  اجلويينقال اإلمام، الامل

 بإقامِة املؤسساِت الكفيلِة بتأمِني ضروراِت املعيشِة من ِغذاٍء وِكساٍء وذلك ،٩٠»ينعلى  املوسِر
قادرين، وتنظيِم التكافُِل املعاشي بكافَِّة صوِرِه جلميع ومسكٍَن، وصحٍة وتعليٍم جمانا لغِري ال

املواطنني.  

، وبذلُ اِملهِن واِخلرباِت املختلفة؛ قصد  املعاِشامو وما به ِقناعاِت والصاحلرِفومنها إقامةُ 
املعيشيِة؛ من حتقيِق االكتفاء الذَّايت للدولِة يف مجيع ااالت االقتصادية؛ بدءاً بالضروريات 

زراعٍة وصناعٍة ملتطلباِت الِغذاِء وامللبِس واملسكِن، والصحِة والتعليِم، وتيسِري هذه الضرورياِت 
إقامِة املؤسساِت االقتصادية واملاليِة واملصرفيِة يف ألفراِدها القادرين وغِري القاِدرين، مع لزوِم 

   .٩١ كلُّ هذا حتى نكفُلَ االستقاللَ االقتصادي لألمِة اإلسالميِةإطاِر الشريعِة ووفق مبادِئها؛

الفرع الثانـي
َّ

ِأقسام الواجب الكفائي باعتبار حصول املراد منه : َ ِّ َُ
ِ ِ ِ ِ ِ ُ

 :  

ال يشك من له علم بالفروض الِكفاِئيِة أنها مراتب وأنواع، وهي يف حصوِل مقْصِد 
  :الشرِع منها قسمان

وهذا النوع ميثِّل أكثر الواِجبات  :ما تتكرر مصلحتُه بتكرر الفاعلني: قسـم األَولال
حفِظ القرآِن، واالشتغالُ بطلب العلم مبختلِف التخصصات؛ فالديين والدنيوي : الِكفاِئية، مثل

وكاألمِر باملعروف والن ،عرباِحلرِف سبيل اهللا، واالشتغاِل هِي عن املنكر، واجلهاِد يفيف ذلك ش 
والصناعاِت، وأنواِع البياعات، وبذل اخلرباِت يف مجيِع ااالِت االقِتصاديِة، بل والصالة على 

  .٩٢األموات عند بعضهم؛ فمقصودها الشفاعةُ وال يدرى بأي من املصلِّني حتصل
                                                        

 .)٢٠٥/ص: (تياث الظلملغياث األمم يف ا،  أبو املعايلاجلويين -90
، )٣٥-٣/٣٤: (يف القواعد الفقهية املنثور، والزركشي، )١١/٣٥٤: (الرافعي، الشرح الكبري: ينظر -91

:  الكفايِةعاِصرة لفروِضقراءة م ومجال عطية، ،)١٠/٢٣٣: ( وعمدة املفتنيروضة الطالبني، النووي
جلنة الدفاع :  يف موقعتمقال منشور على اإلنترن: ومجال عطية، حقوق اإلنسان يف اإلسالم، )٨-٦/ص(

 www.cdhrap.netعن حقوق اإلنسان قي شبه اجلزيرة 
92- ،ركشي١/٢٠٣: (البحر احمليط الز.( 

http://www.cdhrap.net


 ٤٢

لُ متَام املرادِ منه: القسم الثَّانـي دِوهو ما حيصإيقاعه  مبجر:  
وهذا النوع ال فائدةَ يف تكراِر فعِله إذا ما وقع مرةً؛ حبيث تتحقَّق املصلحةُ اليت يتغياها 

إنقاذُ الغريق، وكسوةُ : الشارع من طلب الفعِل مبطلق إيقاِعه، وهو قليلٌ مقارنةً بقَسيِمه؛ ومنه
اجلائع رار فعله؛ فإذا أُطعم ، وهذا ال فائدةَ يف تكالعاِري وإطعام اجلائِع وسد خلَِّة احملتاِج

  .وقُِضيت حاجةُ احملتاِج بفعل واحٍد مثالً، فقد ارتفعت علَّةُ التكليِف بالفعِل

 وعلى هذا التقسيِم ينبين اخلالف يف مسألِة حكِم الفاعلني لفرض الكفايِة بعد أداِء 
عليه يخرج حكمها؛ فما كان مما تتجدد مصلحته الطَّائفِة اُألوىلَ؛ هل يقع فرضا أم ال؟ و

  .٩٣بتكْراِر الفاعلني يقع فرضا

                                                        
 .٥٨/ص: صيل بتف، وسيأيت حبثُ املسألِة)١/٢٠٣: (البحر احمليطالزركشي، : ينظر -93



 ٤٣

َّاملبحث الثانـي ُ َ ْ َ
  

  جهات تعلُّقِ اخلطاب يف الواجِب الكِفائِي وحكمه

وفيه ثالثةُ مطالب:  

املطـلب األول
َّ ُ َ ْ ِّ يف الواجب الكفائيِق اخلطابُّمتعل :ََ َِ ِ ِ  

املطلب
ُ َ ْ َ
ّحكـــــم الواجب الكفائي :ـيالثان  َِ ِ ِ  

املطلب  الثالث
ُ ّ ُ َ ْ َ

ِّقضاء الواجب الكفائــــــي : َِ ِ ِ ُ
  

  



 ٤٤

املطلب  األول
َّ ُ َ ْ ََ:  

ِّمتعلق اخلطاب يف الواجب الكفائي َِ ِ ِ َّ:  
 الواجبات الكفائيةُ واجبات مجاعيةٌ تضامنيةٌ، جيب على األمِة مجيعا القيام ا، فإن 

تركتها رأساجلميع م الكفايةُ؛ أَِثم لها من مل حتصعلى اجلميِع بأداِء ط اإلمثُويسق،  ا أو أقام 
البعِض الذي يحقِّق الكفايةَ، لكن االختالف بينهم جاٍر يف حتديِد املخاطَِب بالفروِض الِكفاِئية؛ 

 أم البعض اجلميع مسقُط بفعل البعِض-أهلف هؤالِء يف حتديد البعِض؛ ؟ مث اخت-مادام اإلمثُ ي
  هل هو معين أم مبهم؟  

اظم مشريا إىل هذا االختالِفقال الن:  
  وهو على اجلميِع عند  االَكثـر

  

  إلِمثهم بالترِك والتعــذُِّر

  

  وفعلُ من به يقوم مسِقـطُ

  

  وقيلَ بالبعِض فقط يرتبطُ

  

ـِـالَ   معيناً أو مبهما أوفاع

  

٩٤ن املخاِلفني نِقالخلف ع
  

  

 عرض ِة، ارتأيتاملسائِل املطروقِة يف الواجباِت الكفائي وملا كانت هذه املسألةُ من أهم 
هم فيها بنوٍع ِمن التفصيِل؛ إذ ال بد من حتديِد املخاطَِب بالتكليِف، حتى راِء العلماِء وأدلَِّتآ

 الفروِض الكفائيِة رحب فسيح، يشملُ الكثري من ااالِت رحبتتضح املسؤوليةُ عنه، ال جرم و
  :هاكما تبدى من تقسيماته جليا، وفيما يلي ذكر لألقواِل وأدلَِّت

                                                        
 ).٤٥/ص (:مراقي السعود ملبتغي الرقي والصعوِد، عبد اهللا بن إبراهيم الشنقيطي -94



 ٤٥

الفــرع األول
ُ َّ َ ُ

َآراء األصوليني : ِّ ِّ يف متعلق اخلطاب يف الواجب الكفائيُ ِ ِ ِ
َّ ُ وأدلتهمُ َّ:  

اِجِب الِكفاِئي هم مجيع األمِة، وإذا قام به البعض أو الكلُّ املخاطب بالو: القولُ اَألولُ
له وجود دعومل ي ،جوبحقُِّق مصلحِته ؛سقطَ الومطلَِق الفعِل؛ لت ألنَّ علَّته زالت وهي إيقاع 

  .مبجرِد إيقاعِه ممن حتصل م الكفايةُ، بغض النظِر عن فاعله

 يتعلَّلئالَّ؛  ابتداًءه بالكلِِّق تعلُّوسبب قاخلطاب بغري م ٍنعي،ِري ذلك إىل تعذُّ فيؤد 
حتى  ؛ للفعِل واحٍد كلِّ انبعثت داعيةُ ابتداًء على الكلِّبجإذا وأما   وضياِع املصاحل،،االمتثاِل
  .٩٥ؤدى الواجب الكفائي ويتحقَّق مقصوده في؛ العقابال يلحقُه

 وصرح بذلك اإلمام ؛٩٦وهذا قول اجلمهورلواِجب متِجها إىل اجلميِع، ومن هنا؛ كان ا
هم ت عامعس ال ي، عليه ودفنهالةُ والص امليِتلُساس غُحق على الن«: الشاِفعي يف األم قائالً

 الَّأعليهم حق   وهو كاجلهاِد-ن شاء اهللاإ-ه عنهم أَ أجز وإذا قام منهم من فيه كفايةٌ،هتركُ
يدوإذا انتد،وهع منهم منب  اليت يكونُاحيةَيكفي الن ا اجلهاد  َألهِللُض والف، عنهمأجزأ  
 الغزو «: قال، ونقل الفُتوحي عن اإلماِم أمحد أنه٩٧»نهمم خلُِّف الت على أهِل بذلكاليِةالِو
  .٩٨» عنهمهم أجزأهم فإذا غزا بعض كلِّاِس على النبجوا

  

  
                                                        

 .)٢/١٧: (أنوار الربوق يف أنواء الفروق،  القرايفُّ-95
96- اِفعيالش ،أنوار الربوق يف ، ، القرايفُّ)٤٣٦/ص(: املعتمد، ، أبو احلسني البصري)٣٦٣/ص: (سالةالر

، )٢/١٣٦: (والتحبري التقرير، ، ابن أمري احلاج)٢٧/ص: (املسودة، آل تيمية ،)٢/١٧: (الفروقأنواء 
 ،ركشياحمليطالز شرح الكوكب املنري)١/٢٣٧ (:شرح مجع اجلوامع، ، املَحلِّي)١/١٩٥: (البحر ، :

، )١/٢٠٦: (سرارالبخاري، كشف األ .)١/٣٩٨: ( يف هدي خري العبادزاد املعاد، ، ابن القيم )١/٣٧٥(
 ).٢٠٨/ص: (وابن قدامة املقدسي، روضة الناظر

97- الشافعي ،١/٢٧٤: (األم(. 
البعلي احلنبلي، القواعد والفوائد  :، ونقله عنه أيضا)١/٣٧٦: (الفُتوحي، شرح الكوكب املنري -98

 ).١/١٨٧: (األصولية



 ٤٦

، ١٠٠، وبه قال القاضي الباقالينُّ والصريِفي والغزايل٩٩ُّوعزاه ابن السمعاينِّ لألشعريِة
 حقيقةُ فما: ن قيلإف«: قال الغزايلُّ، عن الشاِفعيِة١٠٢ونقله اآلمدي١٠١واختاره ابن احلاجب

  على واحٍد أو هو فرض، البعِض بفعل الفرض يسقُطُ ثُم، على اجلميِع؟ أهو فرض الكفايِةفرِض
  .١٠٣»ضيةرالفَ  وهو عموم؛ اَألولُ من هذه اَألقساِمحيحالص:  قلنا؟... كانال بعينه أي واحٍد

أَدلَّةُ هذا املذهب:  

، وقال ١٠٤لِْقتالُ وهو كُره لَّكُمكُِتب علَيكُم ا :يقول اهللا : من الكتاب -)١
  .١٠٥للِّه والَ ِبالْيوِم اآلِخِرلَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباقَاِتلُواْ ا :أيضا

واآليات صرحيةُ الداللِة على أنَّ وجوب القتاِل على اجلميِع، وهو ِمن الواِجبات الِكفاِئيِة 
إذ يسقط بفعِل البعِض لتحقُِّق املقِصِد الشرعي منه، واألصلُ أن يحمل العام على عموِمه كما 

، وقال الشاِفعي ملَّا أورد ١٠٦ مقرر يف علِم األصوِل، وال يصار إىل ختصيِصه إال بدليٍل خمصٍصهو
  .١٠٧» فالفرض على العامةتااهر يف اآليا الظَّفأم«: بعض اآليات املشاة

                                                        
 .)٢٥/ص (:قواطع األدلة، ابن السمعاين -99

100- ركشي١/١٩٥: (البحر احمليط، الز(. 
101- اإلجيي ،٧٧/ص: ( احلاجب خمتصر ابِنشرح(.  
102- ١/١/١٠٠ (: يف أصول األحكاماإلحكام، اآلمدي(. 
 .)٢١٧/ص (: من علم األصولاملستصفىالغزايلُّ، -103
 ].٢١٦ :سورة البقرة [-104
 ].٢٩: سورة التوبة[ -105
        ).١٠/٩٣: (يم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن العظ، األلوسي -106
107- اِفعيالش،٣٦٣/ص (:سالة الر.( 



 ٤٧

 من "كلّ"، و١٠٨)طلب العلم فريضة على كل مسلم: ( يقول النيب: من السنة -)٢
وم، فهو بين الداللة على أنَّ اخلطاب للجميع، وهو مطلق يدخل فيه طلب العلم ألفاظ العم

  .١٠٩العيين والكفائي على السواء

 من املقرر عند أهل العلم أنَّ الواِجب الِكفاِئي إذا تِرك يأثَم اجلميع، ومعلوم أنَّ -)٣
ا سوغ تأثيم اجلميع، فصار اجلميع اجلزاَء فرع التكليف؛ ولو كان الوجوب على البعض مل

  .١١٠ مق الوجوِبلواجب لتعلُّل املؤدي لو اشترك اجلميع يف فعله أثيبوا ثواب  أنهكما خماطباً،

 ألنَّ سقوطَه إنما هو ؛وسقوطُ احلرِج بفعِل البعِض ال يدلُّ على توجه اِخلطاِب للبعِض
  .دى بفعِل البعِض، والذي قد يتأمتعلِّق بتحقُِّق مقصوِده

أنَّ البعض قبل الترِك غري معين؛ فاحتمل أن يكون كلُّ واحد هو املراد، عالوةً على 
وتعليقُه بالبعِض غِري املعيِن يرده معهود الشرِع من عدم تكليف اهوِل، وليس البعض بأوىل من 

  .١١١غريه

 وليس البعض،ب بالواِجب الكفائي  إىل أنَّ املخاطقائلونوقد ذهب  :يالقول الثَّاِن
بكيالس واختاره ابن ازيب للرنسوي ١١٢اجلميع.  

  
                                                        

: املقدمة باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم): ٢٢٤: رقم: (»السنن«جه ابن ماجه يف أخر -108
: ؛ كشف اخلفاء»وي من طرق تبلغ رتبة احلسن ر:يز وقال اِمل،وهو حسن« :العجلوينُّ، وقال )١/٨١(
 ).١/٥٤٢: (املناوي، فيض القدير: ، وينظر)٢/٧٥(

 .)١/٦٣: (فواتح الرمحوِت، نظام الدينابن  -109
 ).٤٥/ص: (الصالةُ وحكم تاركها، ابن القيم: ينظر -110
، ، عبد اهللا الشنقيطي)١/٢٣٩: ( العطار على شرح املَحلِّي على مجع اجلوامعحاشيةُ، العطَّار: ينظر -111
وما بعدها٢٧٣/ص: (الكفايِة ذو احلكم.( 

، حاشية العطار على شرح املَحلِّي على مجع ، العطَّار)٢/١٣٦: (التقرير والتحبري، ابن األمري: ينظر -112
والبعلي احلنبلي، القواعد والفوائد  ،)١/١٢٩: (ذيب الفروق، ، ابن احلسني املالكي)١/٢٣٩: (اجلوامع
 ).١/١٨٧: (األصولية



 ٤٨

  :أدلَّة هذا املذهب

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ : قوله تعاىل: من الكتاب -)١
وما كَانَ : وقوله أيضا، ١١٣ ِئك هم الْمفِْلحونَِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَ

الْمؤِمنونَ ِلينِفرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة منهم طَآِئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ ِفي الديِن وِلينِذرواْ 
فاآلية األوىل تدلُّ على أنَّ األمر باملعروِف  ؛١١٤قَومهم ِإذَا رجعواْ ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَرونَ

، ١١٥ واجب على بعِض األمة؛ فإنَّ ِمن تبعيضيةٌ-وهو من الواِجباِت الِكفاِئية- والنهي عن املنكِر
 على -ةوهو من  الواِجبات الِكفاِئي-يةُ؛ من وجوِب طلِب العلِم لثَّانومثله ما دلَّت عليه اآليةُ ا

  .١١٦هم أي بعِض الفرقةطائفة من

 يف اآلية اُألوىل لبيان اجلنس وليس للتبعيض؛ أي يكونوا هم "من" بأنَّ نه وأجيب ع-
  .١١٧األمة الداعية إىل اخلِري، واآلمرةَ باملعروِف

   ثُم إنَّ هناك وجها جيدا للجمع بني األدلَِّة السابقِة الدالِة على توجِه اِخلطاِب يف 
 تدلُّ على توجِه اخلطاِب للبعِض، ذكره عضد ، وهذه األدلة اليتِت الِكفاِئية إىل العموِمالواجبا

ين اإلجييكليف عن ١١٨الده للبعض من حيث إنَّ فعلَهم مسقطٌ للتما توجوهو أنَّ اخلطاب إن ،
  .غريهم

اب للجميِع كما ومن هنا؛ ساغ أن خياطَبوا به ويالموا على تركه، أما يف األصل فاخلط
  .    فاجلمع أوىل من الترجيح-رمحه اللّه-هو مدلولُ اآليات األخرى، وهو تفقُّه جيد من الشيخ 

                                                        
 .]١٠٤:ل عمرانسورة آ[ -113
 .]١٢٢:سورة التوبة[ -114
115- ٤/١٦٥: (، جامع أحكام القرانالقرطيب، و)١/٣٤٠ (: أحكام القرآن،ابن العريب(، املاوردي، 

 ).٢/٢٣: (والنووي، شرح مسلم ،)٢٧٠/ص (:والواليات الدينية األحكام السلطانية
 ). ٤/٣٩(: التحرير والتنوير، ابن عاشور -116
 ).٤/٣٩: (التحرير والتنوير، اشورابن ع -117
118- ين اإلجيي٧٧/ص: (شرح خمتصِر ابن احلاجب، عضد الد .( 



 ٤٩

ي أراك نإ يا أبا ذر: ( ر قال أليب ذَ أنه  اهللارسوِل ما روي عن :من السنة -)٢
ال وِك، ١١٩) يتيٍم مالَني وال تولَّ، على اثننينَّر ال تأم، لنفسي لك ما أحبي أحبنإ و،اضعيفً

ن أ  يصحمل ؛ هلمااِس الن إمهالُضِر فلو فُ، ومع ذلك فقد اه عنهااألمرين من فروض الكفايِة
قال بدخوِليأيب ذر  اإلمهاِلرِج يف ح وال م ه كان مثلَن.  

 فجاءه ؛ اهيِل وسول اللّه ا مات راس عن اإلمارة فلم الن بعض وى أبو بكٍر -
 أنه ر لهواعتذَ) اك عنهاأن نا اآلأو( : له  فقال!؟يتِلين عن اإلمارة ثُم ويتهن« : فقالالرجلُ

  .١٢٠مل جيد من ذلك بداً

 بأنَّ توجه الوجوب على اجلميِع ال يعين عدم اعتباِر األهليِة والكفاءِة، بل عنهوأجيب 
 الِواليات ل احلديثُ على عدِم توفُِّرها يف أيب ذرحما إالَّ من كان أهالً، ويِليهال ي١٢١.  

-   عن مالٍك الكفايات فقد جاَء من فروِضكثٍري  يف تقريِر العلماُء عليهىر جما -٣
 ائدالز يعىن به ؛» فالاِس النكلِّ ا علىمأ«:  فقال؟ هو أفرض العلِم عن طلِبلَِئه سن أ-رمحه اهللا

يِني١٢٢على الفرض الع.  

  

  

  

  :وأصحاب هذا القول اختلفوا يف حتديِد هذا البعض

                                                        
: ؛ كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة )١٨٢٦: رقم: (»الصحيح«مسلم يف أخرجه  -119

)٣/١٤٥٧.( 
 ).١١/٢٣١: (، وعبد الرزاق، املصنف)٢٣٥/ص: (ابن املبارك، الزهد: ينظر -120
 ).٣٠٧/ص (:نيالواِجب عند األصولي، حممد مصطفى البغا -121
 ).١/١/١٢٧: (، واملوافقات يف أصول الشريعة)١٨/٤٢٥: (البيان والتحصيلُابن رشد، : وينظر -122



 ٥٠

ذهب مجع منهم إىل أنَّ هذا البعض مبهم دون حتديٍد، ويسقُط بفعِل أي بعض  -)١
ازيخالفا لوالِده١٢٣حصلت منهم الكفايةُ، وإليه ذهب الر بكي١٢٤وابن الس.  

قال ابن احلسني املالكي :»ازيومذهب اإلمام الربكي أي صاحب مجع  واختاره الس
نه أ إذ ال دليل على ؛ بعٍضه أين أ وعليه فاملختار وهو املشهور،ه واجب على البعضنأاجلوامع 
١٢٥»ن فمن قام به سقط الوجوب بفعلهمعي.  

  

كما ؛  غريهفعِله وب بفعِل الواِجبسقطُاس ي تعاىل دون النن عند اهللامعي وقيل -)٢ 
سقُيط الد١٢٦ه غِريين بأداِءِد عن املَين.  

  
  .١٢٧وقيل البعض هو الذي قام بالِفعِل -)٣

                                                        
 هو ِكفاِئيفرِض ال بال املخاطب بأنَّفقد نقل عنه الكثري القولَ، ويف نقل مذهب الرازي اضطراب -123

 ،همكصنيع ابِنالبعضاط، واعترض عليه بعضلوفاقا  :قولُه« : كالعطَّار يف حاشيته فقال،  الشازيإلمام الر 
–يقصد املَحلِّي- ِبتعما هو وج والذي يف حمصول اإلماِم فيه املراغيو إنكما فهمه اِإلسنوِِ، ه على الكلِّب ي

=  وكالم اإلمام يف احملصوِل«: ني أقواِل اإلمام فقال مجعا ب،به صوالزركشي ، غري أنَّ)٢/٢٣٩ (:»وغريه
 ، ال على سبيل اجلمِع جلماعٍةالًه جعله متناِون أل،على البعض :نه يقولُأاهر  والظَّ، يف املسأَلةبمضطِر=

 ك بالبعِضفمىت حصل ذل": ويؤيده قوله...ماه قسمه إليهِِنأ بدليل  واالجتماِع من التعميِم أَعمومراده باجلمِع
 ).١/١٩٧: (البحر احمليط »"سقط عن الباقني":  ولو كان على اجلميع لقال"م يلزم الباقنيل

 ).٢/١٣٦: (التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج ).١/٢٣٩( شرح مجع اجلوامع ،  املَحلِّي-124
 وغريب ،شاطيبنسبه حممد البغا إىل ال، وهذا القول )١/١٢٩(ذيب الفروق ، ابن  احلسني املالكي -125

 اطيبعلى البعض، وال «:  ما ينفيه، إذ قال-رمحه اهللا-منه ذلك، بل يف كالِم الش ابط أنّ الطَّلب واردوالض
: املراد أي بعٍض، لكن الكالم مل ينته بعد؛ فيواصل اإلمام قائالأنَّ  وربما فَِهم منه ،»على البعِض كيف كان

، )١/١/١٢٦: (؛ املوافقات»يةُ القيام بذلك الفعِل املطلوب، ال على اجلميع عموماولكن على من فيه أهل«
 ومع هذا فليس رأي هم املؤهلون القادرون،؛ ففيظهر أنَّ البعض يف كالِم الشاطيب حمدد وليس أي بعٍض

ح املسألةَ حىت عزا إليه قوالً آخر؛ وهو الشاطيب كذلك، بل هو مع اجلمهوِر، واألغرب أن  حممد البغا مل يرب
 ).٣٠٩/ص(، )٣٠٠/ص: (البغا، الواجب عند األصوليني:  ينظر!اجلمع بني الرأيني

 ).١/١٢٩: (ذيب الفروق، ،  ابن  احلسني املالكي) ٢/١٣٦: (حبريقرير والتالت،  ابن أمري احلاج-126



 ٥١

٤(-الذين شاهدوا الفعلَ وحضروه؛ كمن ش ١٢٨ِهد اجلنازةَ وقيل البعض.  

الفرع الثانـي
َّ ُ

ِرأي اإلمام الشاطبي يف املسألة:  ِّ َُّ
ِ:  

فريد يف املسألة مذهب مبذهِب اجلمهوِر، ولكن له تفصيلٌ ؛ وإنللشاطيب كان له تعلُّق 
دبه، جي به من  خاص عنولألسف فلم ي ،ٍة مل يتفطَّن هلا الكثريِهمأشار من خالله إىل تنبيهاٍت م

أما محمد البغا؛ فلم يتعرض له يف كتابه إالَّ مرورا، وأورده عبد : كتب يف املوضوع عنايةً دقيقةً
؛ إالَّ أنه خلص يف النهايِة إىل رأي -وقد أحسن مناقشته- ١٢٩بنوٍع من التفصيل لشنقيطياهللا ا

 ،الشيِخ ِدراز؛ من أن التناقض يف كالمه ال حمالةَ واقع، وألنَّ رأي اإلمام أثار نكتة علمية دقيقة
  :هي باإلبانة حقيقة؛ فسيأيت بيانُ مذهبه مفصالً يف ما يأيت

 طلب الكفاية«: -رمحه اهللا-يف املوضوِع، قال   من عرٍض لكالمهبد األمر الوبادئ 
 وما ، عن الباقنيهم سقطَ لكن إذا قام به بعض؛ على اجلميِعهه متوجنإ باألصول يقول العلماُء
ِلكُ ِة من جهقالوه صحيحلب الطَّي،ا من  وأمففيه تفصيلهجهة جزئي ،ا ورمبا وينقسم أقسام 

تشعب تشعا طويالًب،ولكن  الطَّ نَّأ ؛ من ذلك للجملِةابطَالضلبوالَ-  على البعِض وارد 
 ال على ،بذلك الفعل املطلوِب القياِم ةُن فيه أهلي ولكن على م- كيف كانعلى البعِض

 نَّأل ؛ِزجوتن ال ِم على وجٍه على اجلميِعه واجبإنقال ن يأ يصح لكن قد ...ا عموماجلميِع
بذلك الفرِضالقيام مبصلحٍة قيام ٍة عام،ذا الوجِه...،  اجلملةىها عل فهم مطلوبون بسدو 

  .١٣٠»  وجه ظاهر فال يبقى للمخالفِة؛ اخلالفيرتفع مناطُ

يخازوهنا رأَى الشه قوله ِدرا، منشؤتناقض اطيبيف كالم الش  :»لكن قد يأ صحقال ن ي
إنه واجب على اجلميع على وجه من التمن وجهني»زجو :  

                                                                                                                                                               
 على مراقي نثر الورود، ، حممد األمني الشنقيطي)١/١٢٩: (ذيب الفروق،  ابن  احلسني املالكي-127

 ).٢٢٨/ص: (السعود
  )١/٥٦: (محوتفواتح الر، ابن نظام الدين -128
 ).٣١٤ -٢٩٩/ص: (احلكم ذو الكفاية،  الشنقيطي اهللاعبد 129
 .كما ينظر فيه تعليق دراز واعتراضاته) وما بعدها١/١/١٢٦: ( يف أصول الشريعةاملوافقات، الشاطيب -130



 ٥٢

ال يتأتى الوجوب على التجوِز؛ ألنَّ الواِجب ال يتصور فيه ذلك، فإما أن : الوجه اَألول
 ،لنيِلني أيضا مطالبون بإعداد املؤهاملؤه بترِكه، ألنَّ غري اجلميع ا على احلقيقِة فيأثَميكون واجب
ومن ثَم ال يبقى لالختالِف أثر وثَمرةٌ، على أنه يناِقض قولَه يف البدايِة إنَّ الوجوب على 

  .املتأهلني ال على اجلميِع

وكيف حيكم أنَّ اخلالف بينه وبني اجلمهوِر يرتفع باعتبار الوجوِب على : الوجه الثَّانـي
زاً؛ بينما هم يعتربونه حقيقيا؟اجلميع جتو!  

 اطيبه إىل الشاملوج ل إليه البحثُ أنَّ االعتراضوارٍد؛ إذا -رمحه اللّه-والذي توص غري 
حاق، مع األخذ  مقصوده يف ظلِّ السباق واللَّحنن أجلْنا النظر يف كالِم اإلماِم بكامله، وتفهمنا

  .بعني االعتباِر منهج الشاطيب يف مؤلَِّفِه

ي أن تفهم نصوص األئمِة يف إطارها الكلي العام، وأن يقيد مطلقُها حيث وِمن هنا؛ ينبغ
وِجد التقِْييد؛ ويخصص عمومها حني يرد مسوغُه، وهكذا الشأن حني يحتِمل كالمهم 

إالَّ أن يت هافِت؛ اللَّهمناقض والتِة األعالم من التا لألئم؛ صونضعارالت جاملَخر البونُ ويتعذَّر ِضح
 أن الَّ عصمة إال -جلَّ يف عاله-فال مناص؛ إذ اإلنسانُ موكَّلٌ به السهو والنسيانُ، وقضى اهللا 

للذِّكر احلكيم، وعليه ال بد أن يحاِولَ الباحث جهده لفهم كالم العلماِء يف سياقه العام، وإجياد 
والعلم -راِد املتكلِّم، وهو الشأنُ يف كالم اإلماِم أيب إسحاق معنا، فالظَّاهر التوجيه الالَّئِق على م

 الواِجِب بإجياداملطالبةُ :  أنَّ فكاك املشكِل يف كالِمه هو التفِرقةُ بني أمرين مها-عند اهللا
  . كالم اإلماِم الواِجب الِكفاِئي، فلو فرقنا بينهما لتوجهبتأديِةالِكفاِئي، واملطالبةُ 

وكذلك فرق بني أن يأْثَم زيد على عدِم تأديِة عمٍل معيٍن، وأن يأثَم عمرو على عدِم أمِره 
زيدا بالقيام بذلك العمل، أو على يئِة األسباب له حىت يؤديه، فالِوزر على الواِجب ذاتاً يتوجه 

جوه إىل عمٍرو تأن يتوج ولٌ على إجياد املطلوِب، وهو متاما إىل زيٍد، وإن صحزاً، إذ الكلُّ مسؤ
أي اجلمهور من أنَّ املخاطَب - وماقالوه«: ما وقع يف مسألِتنا؛ فمراد الشاطيب من قوله

اِجب هم اجلميعبالو- لكُة  من جهصحيحاملطلوب أي ؛» الطّلبي إجياد وأما اعتبار ،الِكفاِئي 
القيام بالفعل ه  فمقصود؛ به يف جزئي الطَّلب؛ كما نص بعده مباشرةًالبعِض هم املكلَّفني

  إذًافالقادر«: ، بدليل اعتباِره لألهليِة والكفاَءِة فيه، وتصرِحيه بذلك يف أثناِء كالِمه قائالوتأديته
 الِكفاِئيِة، وجيتمع  وهذا حىت يتِسق كالمه ومنِطقُه يف التنظري للواجبات،»ِة الفرِضقامإ ببومطل
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إذ ، »زجوه واجب على اجلميع على وجه من التإنن يقال أ لكن قد يصح«: مع قوله يف األخري
، وتكليف غِري املؤهِل تكليف مبا ال يطاق، وهو خمالف حقيقةً بالقيام بالفعِلاملؤهلُ هو املطالب 

وقوعه يف الشريعِة، وإنما هو مطلوب بإعداد املؤهلني لسنِن التشريع، بل االتفاق على عدم 
 دوا الواِجب، فساغَ القولُ بأنَّ وجوب الفعِل عليهمويئِة الظُّروِف هلم حتى يؤالقادرين، 

،زجتواِجب إالَّ به فهو واجبالو فهم مطالبون به من باِب ما ال يتم .  

ا قرر يف آخِر املسألة بأنَّ االختالف ؛ ملَّشيخ ِدراز على اإلماِمفيندِفع االعتراض الثَّانـي لل
بينه وبني اجلمهوِر يرتفع، وال يبقى له وجه؛ فاجلميع مطالب بإجياِد الواِجِب الِكفاِئي، ويأمثُون 

ظِر يتجلَّى عدمفبإنعام الن ،أثيم خمتِلفللت اجلُزِئي ببالفارِق من حيثُ املآلُ بتعطيله؛ ولكن الس 
بني القولِني، اللَّهم إالَّ يف االختالِف يف مسؤولية كلِّ طرٍف، وهذا من أغراض إيراد اإلماِم 

 ومل يتطرق هلا اجلمهور، فبان أالَّ -كما سيأيت-الشاطيب للمسألة، وهي نكتةُ املَبحِث العجيبةُ 
  .خالف بينه وبينهم

 من  على وجٍه على اجلميِعه واجبنإ :قالن يأ حِصلكن قد ي«: -رمحه اهللا-قال 
جوالقيام بذلك الفرِضنَّ أل؛ِزالت مبصلحٍة قيام ٍة عام،فبعضهم ؛ها عل اجلملة فهم مطلوبون بسد 

ن مل يقِدإ والباقون و، هلا وذلك من كان أهالً عليها مباشرةًهو قادروا عليها قاِدرعلىون ر 
  ومن ال يقدر عليها مطلوب، فهو مطلوب بإقامتهاا على الواليِة فمن كان قادر؛القادرين إقامِة
 ، الفرِض مطلوب بإقامِة إذاً فالقادر ،اه على القياِمجبارإ و وهو إقامة ذلك القادِر؛ آخربأمٍر
القادِروغري ؛ ذلك القادِر بتقدِمي مطلوبإذ ال ي توما  من باِب، باإلقامةإالَّ  إىل قيام القادِرلُص 
اِجب إالَّال يتماِجب ذاِته؛ فهذه ال ١٣١» به الويف الو زجوالت قِصدال ي أنَّ اإلمام وال شك ،

يقولُها من كانت له أدنى مسكٍة من علٍم؛ فضالً أن يكون كأيب إسحاق الذي يشهد له 
الفن، وهلذا احتملَ الشيخ ِدراز لكالمه هذا   يفبتضلُّعهالغريب عن فن األصول قبل القريِب 

-وجهاً آخر؛ وهو الصواب، ولكن ما بِرح الشيخ دراز املقام حتى ثَنى عليه باعتراٍض آخر؛ 
،ابقاالحتمالَ الس بعد أن أورد من كالِم أيب إسحاق ريحبل هو الص-وجيعلُ «:  يقول دراز

ألةَ مجيعها غري منِتجٍة ثَمرةً يف الدين، وتدخلُ حتت املسائِل اليت ال هي من البحثَ كلَّه واملس
  .»صلِْب الِعلِْم وال من ملَِحِه
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وهو تفقُّه -، توزيع املسؤولياَّتواحلق أنها ذات ثَمرٍة عظيمٍة يف الدنيا والديِن، أال وهي 
ض  حتى تنتِه؛ كالمه التنِظِريي املوجِه لألمِة اإلسالمية يف أثناء وقد قال -جيد من اإلمام

اعتباِر الفروِق حضارتها وترتِقي يف سلَِّم اُألمِم واحلضارات، وذلك بعد أن أبانَ عن أمهيِة 
 على مر  اليت وزعها احلكيم العادلُ اخلبري على عباِده،الفرديِة، واملهاراِت واملواهب الربانيِة،

الدهور وكر العصور، وضرورِة تفعيِل ذلك يف توجيه التخصصاِت، وتوزيع الواِجبات الِكفاِئية 
وهو املقِصد -على ضوئها بني أفراد األمة من لَدن الصغر، حتى يعلو شأن األمة ويصلُح حاهلُا 

نيا  الد أحوالُ تستقيموبذلك«:  قال-فاِئيةالشرعي والغرض األهم من غالب الواِجبات الِك
، وهللا دره من إماٍم أويت تفَهماً عجيباً ملقاصد التشريع الرباينِّ؛ فلم يكتب أحد » اآلخرِةوأعمالُ

  !من العلماء يف الواِجباِت الِكفاِئيِة ورام قصده، ِمن السابقني له بل حىت من أتى بعده

حقيق أن ! ر اإلماِم هل هو يف األصول يصنف، أم يف التربية واالجتماع ينظِّر؟وعجيب أم
فقد تعالت ه؛ وكأنه خياِطب عصرنا احلاضر؛ إنه أصويلٌّ مفكِّر جمدد، مل يكتب لعصِر: يقال

 على كتابِة ن سبعِة قروٍن ِموبعد مضي أزيد- املفكِّرين املسلمني يف هذا العصر أصوات ِجلٍَّة من
 باألمِة وإحياِء جمدها، ومعاودِة نتهاِض بإحياِء الواجباِت الكفائيِة باعتباِرها سبيالً لال؛-اإلماِم
  .  ن جديِد ِمهابعِث

ولقد طال بنا يف هذا الرأي املقام، ولكن ال بد من توضيح رأِي اإلمام، سيما أنه يبنى 
 وألنَّ طرحه هذا ميس صلب املوضوع يف إطاره الكُلي، بل ال عليه ِشق من الترجيح يف املسألة،

أَكْتم أنه هو املُِثري للهمِة، والباعثُ على الكتابة يف املوضوِع، كما أننا نربأُ باإلمام أن يتناقض 
يف املسألة الواحدة ال تعدو صفحتني؛ وهو مهن هو، والفنرمحة اهللا عليه وعلى مجيع !  فن

  . بفهِم مقاصِدهم العظاِمسادة األئمِة الكراِم، وأكرمنا ال

الفرع الثالث
ُ ّ ُ

ُالرأي الراجح:  َّ ُ ّ:  

 توصل البحثُ إىل ترجيِح قول قريٍب من ؛من خالل عرض األقواِل وحاصِل أدلَِّتها
اِب، مذهب اجلمهور بتفصيل الشاطيب؛ وقد بان أالَّ فرق بينهما من حيث اجلزاُء وتعلُّق اخلط

بينهماولنا أن نقولَ هو مجع .  
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 ليست على سطٍح واحٍد  أنَّ الواجبات الِكفاِئيِة-واهللا أعلم- أستلوحهومن هنا؛ فالذي 
  :وال على ترتيٍب متحٍد؛ أعين من حيثُ تعلُّق اخلطاب فيها، فهي درجات تنتظم قسمني اثنني

 األمِة، إجيادا وآداًء؛ فالكلُّ مطالب بإقامتها،  واجبات كفائيةٌ تتعلُّق جبميع:القسم األَولُ
؛ مما يحِسنه اجلميع؛ كاألمِر باملعروف والنهِي عن أهليٍة وكفاَءٍةوهي ما ال حيتاج إىل ختصٍص و

 وغِريها؛ فهنا يكون املخاطب ا إجياداً املنكر فيما عِلم من الديِن بالضرورِة، وكصالِة اجلنازِة
  .أداًء مجيع األمِةو

 مجيع إجياداًوهو ما حيتاج إىل ختصٍص وكفاءٍة، وهنا يكونُ املخاطَب به  :القسم الثَّاني
 خاطَبِة، ويبإقامتهاألم الكلَّ من حيثُ العموم ةُ متفاِوتةٌ وخمتلفةٌ، لكنلون، فاملسؤولياملؤه 

ؤوليِة على اجلميِع باختالِف جماالم، فالكلُ هو  فضالً عن توزع املسمطلوب بالفعِل إجيادا،
الفرض الكفائي هو من باِب العام الذي يراد به العام ويدخلُه إذ  مطالب بإحساِن وإتقاِن جماله؛

اخلصوص؛ توضيح ذلك أنَّ اخلطاب متوجه ابتداًء إىل اموِع الكلي الذي يشملُ القادرين 
ى حتصيله وأداِئه، لكنه انتهاًء خيص باخلطاِب من له األهليةُ من قُدراٍت عقليٍة وغري القادرين عل

إنَّ تسميةَ املطلوِب «: وكفاءاٍت علميٍة وعمليٍة، وكلٌّ ميسر ملا خِلق له، قال الشيخ أبو زهرة
 معنى جليٍل يف الفروِض الكفائيِة، وهو كفايةً أنه عام أُريد به العام ويدخلُه اخلُصوص؛ يوِمئُ إىل

أنَّ فُروض الكفايِة على اجلميِع وموزعةٌ على الطَّوائِف واآلحاِد؛ فالتفقُّه يف الدين فرض كفايٍة 
والزراعةُ فرض كفايٍة، وكذا اجلهاد والطِّب وكلُّ صناعٍة أو عمٍل ال تستغِني عنه اجلماعةُ، 

امها احلكومي أو االجتماعي أو االقتصادي، يخاطَب به الكافَّة ويطلب على ويقوم عليه نظ
  .١٣٢»اخلصوِص ِمن اخلاصِة

كما سيأيت يف –فتتكاملُ مسؤولية اجلميِع من حيثُ آحاد هذه الواجباِت وجمموعها 
 هلا  أهالً كانَنمطَّلَِب؛ فهو ما وصفَه الشاطيب جبهِة كُلِّي ال -تكييِف مسؤوليِة اجلميِع عليها

 ويئةُ  ذلك القادِر وهو إقامةُ؛ آخرفهو مطلوب بإقامتها ومن ال يقدر عليها مطلوب بأمٍر
  .ه على القيام اجبارإ والظُّروِف له،

                                                        
: ، ويف معناه الدريين، املناهج األصوليةُ يف االجتهاد بالرأي)١٩٧ /ص: (الشافعي، أبو زهرة -132
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إقامةُ : ؛ ولذا اعتىن بذكره الشاطيب؛ ومثالهالقسم هو غالب الفروضِ الكِفائِيةِوهذا 
امِة، واألمر باملعروف الذي حيتاج إىل رسوٍخ علمي، وإقامة الصناعات واحلرِف الوالياِت الع

االقتصاِد العلوم الشرعيِة واملتنوعِة، اليت حتتاجها األمة، والتخصص يف شتى ااالت العلمية ك
 وقليلُ األمثلة يدلُّ على ما سواها والطِّب والرياضيات واإلعالِم، والعلوِم االجتماعيِة والسياسيِة،

  .مما هو يف معناها

ومن الواضِح أنَّ هذا الرأي له تعلّق كبري برأي اجلمهوِر، وفيه استبعاد لرأِي القائلني بأنَّ 
  :متعلَّق اخلطاِب البعض، وذلك ملا يأيت

 اللَّبس؛ وقد سبق  وجاهة أدلَة اجلمهوِر، وما أوِرد عليهم أُِجيب عنه مبا يِزيلُ:-١
  .١٣٣ذلك

 الدالةُ على أنَّ البعض هو املخاطب، فتوجيهها واضح بين؛  الثَّاين وأما أدلّةُ الفريِق:-٢
مفاده أنَّ اخلطاب إنما توجه للبعِض من حيثُ إنَّ فعلَهم مسِقطٌ للتكليِف عن غِريهم، ومن 

، أما يف األصل فاخلطاب للجميعِِ كما هو مدلول هنا؛ ساغ أن يخاطَبوا به ويالموا على ترِكه
  .١٣٤اآلياِت األخرى، وهذا مجع بني األدلة، فهو اَألولَى باالتباع

 وألنَّ اجلميع يلحقه اإلمثُ يف الترك، فكيف يعاقب املرء على ما مل يكلَّف به؟ وال :-٣
  .الواجب الكفائيشك أنَّ اجلزاء فرع التكليف، فلزم أن يكون اجلميع مطالبا ب

 ثُم إنَّ القولَ بأنَّ البعض هو املخاطب مشِكلٌ؛ فليس بعض املكلَّفني بأَولَى من :-٤
غريه، وإن قيل مبهم، فخالف معهوِد الشرع ومقَرراِته من عدم وقوع تكليِف اهوِل، هذا ما 

 .د البعض، وكفاه دليال على ردهأدى بأصحاب ذلكم الرأِي إىل االضطراب امللحوِظ يف حتدي
 اطيببالبعِض ما أراده الش دقْصإالَّ أن ي-هموليس هذا مقصود-ح بأنه مع اجلمهور؛  إذ هو صر
  .إالَّ أنه اختلف معهم يف التكييِف فقط

                                                        
 . وما بعدها٤٦/ص: ينظر يف أدلَِّة اجلمهوِر -133
134-  ،اإلجيي ه إليه العضدنب ٧٧/ص: (شرح خمتصِر ابن احلاجبوهو مجع.( 
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ا عن النأم عليه كالم ة، وال ينطبقلعموِم األم كليف به واقعِل فالت؛ فقد وع اَألواطيبالش
اعتىن بالغالب األعم، وقد يتخلَّف عن الكُلِّي بعض جزئياته وال يضره ذلك، فيترجح القولُ 
بعموم اخلطاِب يف هذا النوع؛ لزوال العلَّة املوجبِة للتخصيِص، وجرياً على األصل من قول 

  .اجلمهور

الشاطيب؛ وجيه ودقيق، يظهر فيه بعد نظٍَر وأما النوع الثَّاين؛ فالتفصيل الذي أورده 
وحسن تفهٍم ملقاصد التشريِع؛ وهو ما ال يستغنى عنه يف عصٍر تزايدت فيه الفروض الكفائية 

 حبسِب ؛وتعددت، وتنوعت جماالتها وجتددت؛ فصار لزاما توزيع املسؤولياِت بدقٍَّة وحتديٍد
 املختلفِة والكفاءاِت املتنوعِة؛ حىت يسِهم اجلميع يف تكامٍل تنموي شامٍل املواهِب واملهاراِت

يعيد بعثَ األمِة من جديٍد ووصِلها باحلياِة؛ لتحقيِق الشهوِد احلضاري، واحملافظِة على اخلرييِة، 
 .روض الكفائيةُ تتطلَّب الكفاءةَ لتحقيِق الكفايِةفالفُ

 عن عالوةًلب الكلِّي بإقامِتها يبقَى موجها جلميِع األمِة لعموِم اخلطاب فيها، مع أنَّ الطَّ
 ووازع كلِّ واحٍد من أفراد األمِة، وتنبعث داعيةُ أمهيتها وخطورا؛ فبذلكم تتحرك مهَّةُ

بعدِم املسؤوليِة عن  فإنَّ شعور املسلمني التكليف فيه حتى يؤدى الواجب، وتتحقَّق مصلحته؛
الفروِض الكفائيِة، هو الذي أدى إىل انكماِش جماالِتها، وقُصوِر فهِمها، استتبع ذلك بداهةً 
تفريط اجلميِع أو اجلُلِّ فيها بروِح التواكِل؛ فضاعت مصاحل ومقاِصد عامةٌ هامةٌ، جراَء هذا 

الكفائي وأنَّ مقصود يف ِخدمِة الفهم اخلاطِئ، ال جرم موع؛ ليكون االِح العامالص اِت حتقيق
 الفهِم اخلاطِئ هلا، وإشعار لفروِض الكفاياِت، وتصِحيح احلكِم احلقيقي ترسيخ موِع، فيجبا

 عنه،  العقاب واملساءلةَ اموعليأمناألمِة أنها مجيعا خماطَبةٌ بفروِض الكفايِة، إنْ أداًء أو إجيادا، 
  .فتؤدى الواجبات الكفائيةُ مجيعها

الرابعالفرع 
َّ

ِأثر اخلالف يف املسألة : ِ ُ:  

 من احلديث عن مسألٍة هامٍة؛ حقيق علينا أن ال نتجاوزها،  ال بدوقبل مغادرة هذا املقاِم
   هل اخلالف يف املسألة خالف لفظي؛ أم مثَّةَ أثر يترتب عليه؟:وهي



 ٥٨

الس لُ« :-بعد أن حكى األقوال فيه-معاينِّ قال ابنواخلالف اَألوال صورٍة حمض  ظهور 
  .١٣٥»رى له معىنأ فال ؛فائدة

  :؛ وذلك يف مسألتني١٣٦ةًفائدو واحلق أنَّ هلذا اخلالف أثراً

  ؟ روعِ الكفاية بالشهل يلزم فرض: أوالمها
، ومن قال املخاطب به  العني ملشاته فرض؛روع أوجبه بالشجيب على اجلميِع: فمن قال

  .١٣٧البعض مل يوجبه بالشروع، وستأيت هذه املسألة بتفصيل

  ا؟ الثَّانـية فرضً هل يقع فعلُ،فعلته أخرىبعد أن  إذا فعلته طائفةٌ: والثَّانية
اختلفوا يف أنَّ فرض و«: قائالالعيد  اختلف العلماء يف هذه املسألة، وينقل ذلك ابن دقيٍق

إذا حنن : إذا باشره أكثر من حيصل م الفرض، هل يوصف فعلُ اجلميع بالفرضية؟ قالالكفاية 
يستحب الشروع واالبتداُء، : قلنا إنه يستحب يف حق من حصلت له الكفايةُ بغريه؛ أردنا به

ية يقع فعل الثَّانخاطَب به اجلميع ، فعلى القوِل بأنَّ امل١٣٨»ومل نرد به أنه يقع مستحبا يف حقِّه
  .فرضا

 لو :يسقُطُ فرض الكفايِة بفعل البعِض، ثُم يقولُ الفقهاُء: ومنشأ اإلشكال قولُ األصوليني
نا يف قال أصحاب«: ، كما ذكر النووياهم فرضتالت صقعنازِة طائفةٌ ثانيةٌ وِجلصلَّى على ا
ية  أخرى وقعت الثَّانت طائفةٌ فلو صلَّ؛ الباقني عن سقط احلرجتها طائفةٌفإذا صلَّ: صالة اجلنازِة

                                                        
، نقل )٣٠٩: (نيالواِجب عند األصولي  حسن البغا،د، وحمم)١/٢٧: (قواطع األدلة، ابن السمعاينِّ -135

 على أنه يريد أنَّ ؛»وذا يرتفع مناطُ اخلالِف فال يبقى للمخالفِة وجه ظاهر«: قولَ الشاطيب السابِق
لفظي او!! اخلالفرأيِه ورأِي ، هذا ليس صحيح من هذا الكالِم أنَّ مناطَ االختالِف بني اطيبفمقِصد الش

 .٥١ /ص: قد تبين ذلك سابقًا بتفصيٍلاجلمهوِر يرتفع ، و
136-  ،ركشي١/١٩٧: (البحر احمليطُالز(. 
 .٦٨/ص:  ينظر-137
 ).١٩٩-١/١٩٨: (نقال عن الزركشي، البحر احمليط -138



 ٥٩

 وهكذا ، من وقوع فعلها فرضاً مانعةً ال عن الباقني للحرِج وتكون األوىل مسقطةً،فرضاً أيضاً
  .١٣٩»احلكم يف مجيع فروض الكفايات

 حرج ؛ أي ال" عن الباقنييسقط احلرج" احملققِّني عبارةُ:  كما ذكر النووينهواجلواب ع
: وأما من قال، فعة واحدةً د فرضا، كما لو فعله اجلميع فلو فعلوه وقع،هم يف ترك الفعلعلي

سقط الفرض عن الباقني فأرادالفرض ِإثْم .  

 ؛ إذهم الفرض يف حقِّفال معىن لبقاِء، يِة الثَّانعن األوىل بعد فعِلإذا سقط اإلمثُ : وال يقال
  : الكفاية على قسمني  فرضفهذا غري وجيٍه؛ ألنَّ .تركه بمأثَ الذي ي إالَّال معىن للفرِض

كإنقاِذ الغريــِق، وإطعاِم اجلائِع،  ،يادةَ منه وال يقبل الزل متام املقصوِد ما حيص:أحدمها
  . بفعل البعِض فهذا هو الذي يسقطُوكسوِة احملتاِج،

 الدينيِة والدنيويِة، مو بالعل كاالشتغاِل؛ الفاعلني لهكراِره بتد مصلحتتجدما ت :والثَّاين 
  فهذه األمثلة وحنوها كلُّ، اجلنازِةوصالِةوإقامِة الصناعاِت واِملهن املختلفِة اليت حتتاجها األمةُ، 

  فإذا قام غريه به جازال،ه أو ه غريمتقدسواٌء  ؛يقع فرضاالفعل منه  وإذا وقع ا، ب خماطَأحٍد
  .١٤٠ احلرج الترك وارتفعله

ولعلَّ احلديث عن هذه املسألِة قد طالَ، ولكن هذه املسألةَ من أهم املسائِل املذكورِة يف 
الواِجبات الِكفاِئيِة، الرتباطها حبقيقِة املعىن فيها وهو توجه التكليِف وحتديد املخاطَِب، وكذا 

  .ترتب اجلزاِء عليها وهو ثَمرةُ التكليِف

ِتكييف مسؤولية اجلميع على فرض الكفاية: خلامسالفرع ا ِِ ِ
َّ  

 ظَنمن القائمني؛ مسقطٌ للخطاِب به، بل أنَّ من اخلطأ أن ي بأداء الفرِض الكفائي سالتلب
هناك امتدادات للواجِب تفسر توجه اخلطاِب ابتداًء جلميِع األمِة فال يسقُطُ إالَّ بتحقُِّق الكفايِة 

 -ممثَّلةً يف مؤسساا املختلفِة وآحاِد أفراِدها-ملقصوِد، مما يقتضي ِمن مجيِع األمِة وحصوِل ا

                                                        
 ).٤/١٩٥: ( شرح املهذباموع: ومعناه يف ،)١٠/٢٢٦: ( وعمدة املفتنيروضة الطَّالبني، نوويال -139
 ).١/٢٠٣: (البحر احمليطالزركشي، : ينظر -140
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عِة؛ اليت ؛ واملساندةَةَاملسؤوليِة املتنوألجِل حتقيِق الكفايِة واملقصوِد من هذه الفروِض الكفائي 
 خمتلَِف ااالت التنمويِة، االقتصاديِة منها دف إىل حتقيِق االكتفاِء الذَّايتِّ لألمِة اإلسالميِة يف

الِح العامالص ِة وغريها، ومن مثَّ حتقيقِة و الثَّقافيِة والعسكريِة، وكذا السياسيواالجتماعي.  

  :ويربز دورهم يف وظيفتني اثنتني

 تعين الواجب الكفائي  فمىتالواجباِت الكفائيِة وإعانتهم؛ محلُ القائمني ب:الوظيفة األوىل
 وجب على باقي األمِة إعانتهم؛ حتى يتمكَّنوا من إقامِة الواجِب ؛على فرٍد أو جمموعٍة حمددٍة

  .وحتقيِق الكفايِة واملصلحِة املقصودِة فيه

يحِة ومظاهر اإلعانة خمتلفةٌ؛ كالتشجيِع واملساندِة واملسامهِة باإلعداِد والدعاء هلم، والنص
والنقِد البناِء واحملاسبِة، وكذا القيام بتغطيِة حاجام، ودعمهم ماديا ومعنويا، وهذه ااالت 

  .١٤١كثريةٌ ومتجددةٌ ليس املقصود هنا حصرها

وهذا ما  :متابعةُ أداء الواجباِت الكفايِة والتأكُّد من حتقُِّق الكفايِة فيها :الوظيفة الثانية
فعيلَ دوِر مؤسساِت البحِث واإلحصاِء ومراِفقها يف ااالِت املختلفِة؛ لقياِس مستوى  تييستدِع

 والنظِر يف تزامنِه والتطور األداِء واإلنتاِج ومدى إتقاِنه وكفايِته حلاجاِت األمة اإلسالميِة،
 ال تكونَ األمةُ اإلسالميةُ تابعةً  ااالِت املختلفِة؛ حتى يف تلك على الساحِة العامليِةاحلادثَ

  .للغري، وذلك ال يكونُ إالَّ بتحقيِق االكتفاِء وزيادة

 إسهاما يف حتقيِق  املتغياِة من وراِء تشريِع فروِض الكفاياِت؛كلُّ هذا سعيا لتحقيِق املقاصِد
  .١٤٢الصالِح العام لألمِة مجعاَء

                                                        
، عبد الباقي عبد الكبري، إحياُء الفروِض )١/١/١٢٨: ( الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة:ينظر -141

 ).٤٣/ص: ( اتمِعالكفائيِة سبيلُ تنميِة
، حممد اخلضري، )٤٣/ص: (عبد الباقي عبد الكبري، إحياُء الفروِض الكفائيِة سبيلُ تنميِة اتمِع: ينظر -142

 ).٤٦/ص: (أصول الفقه
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املطلب الثانـي
َّ ُ َ ْ َ

:  

ِحكم الواج ّب الكفائيَ ِ ِ:  
ثَمةَ اتفاق بني أهل العلم أنَّ اإلثْم يف الواِجب الِكفاِئي يسقُطُ عن مجيع املكلَّفني، بقياِم 
من تتحقَّق م الكفايةُ، ويلحق الفاعلني الثَّواب على فعِلهم، وإن اختلفوا يف متعلَِّق اخلطاِب يف 

وِمن ثَم تأثَم اُألمةُ مجعاُء إذا عطِّلت الواِجبات ؟، بعضالواِجِب الِكفاِئي؛ أهو اجلميع أم ال
  . ١٤٣الِكفاِئيةُ

على أنَّ بعض أهل العلِم خص باإلِمث من مل يكن له عذر حال ترِك اجلميِع، دونَ غريه ممن 
 فرض إذا تعطَّل«: يِجد عذرا، كمن مل يشهد ومل يسمع بوفاة آخر، وهو الغزايلُّ إذ يقول

كفايٍة يف موضٍع، أِثم من علم ذلك وقَدر على إقامِته، ويأثَم من مل يعلم إذا كان قريبا من 
 -لبعِده أو لتعذُّر البحِث عليه-املوضِع، وكان يليق به البحثُ فلم يبحث، أما من هو معذور 

جاه١٤٤»فال يأثَمووي هذا االتالن ح١٤٥، وصح.   

 أنَّ تأثيم مجيِع األمِة حالَ ترِك الفرِض الِكفائي؛  ليس -لم عند اهللاوالع- يلظهروالذي ي
على إطالِقه، إذ يتوجه ذلك حالَ تفريِط اجلميِع؛ بعدِم إقامِة املؤهلني أو عدِم القياِم بتوفِري 

، أما حالَ هنا يأمثُ اجلميع: -احتياجام ويئِة الظُّروِف هلم؛ مما يلجؤهم إىل ترِك الواجِب
إعداِد األمِة ممثَّلةً يف السلطاِت املعنيِة؛ املتخصصني القادرين على القياِم بالواجِب الكفائي، ويئِة 

  .هنا خيتص م اإلمثُ دون غريهم: -الظُّروِف هلم، ولكن هؤالِء فرطوا يف تأديِة ما حتتم عليهم

 الواجباِت الِكفائيِة تتفاوت وختتلف من فرٍد آلخر، فمىت كما أنَّ املسؤوليةَ يف تعطيِل
عطِّل واجب الرعايِة الصحيِة، فالتبعةُ الالَِّحقَةُ بالطَّبيِب أكرب من تبعاِت غريِه، ومىت عطِّل 

ِة من مأكٍل وملبٍس ومسكٍن، فالتروريحتقيِق االكتفاِء الذَّايت يف االحتياجاِت الض بعةُ على واجب

                                                        
143- اِفعيالش ،الرافعي، الشرح ،)١/١١٧: (، أنوار الربوِق يف أنواِء الفروِقالقرايفُّو ،)٣٦٣/ص: (سالةالر 
 ). وما بعدها١/١/١٢٦(: املوافقات يف أصول الشريعة، الشاطيب، و)٣٥٥-١١/٣٥٤: (بريالك

  .).٧/٧: (الغزايلُّ الوسيط -144
145-  ،ركشي١/١٩٨: (البحر احمليطالز(. 
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 أكرب من -إن على مستوى التخطيِط أو اإلدارِة أو التنفيِد-املشتغلني ذه ااالِت االقتصاديِة 
، وهذا التفاوت يف التأثيِم فرع عن ١٤٦غِريهم، وإىل هذا الرأِي يوِمئ كالم الشيِخ أيب زهرةَ

ئِد الرأِي املختاِر يف حتديِد املُخاطَِب بالواجِب توزيِع املسؤولياِت بني أفراِد األمِة، وهو من فوا
الكفائي، ومن شأِن هذا كُلِّه تنميةُ روِح املسؤوليِة لدى مجيِع أفراِد األمِة جتاه ما أنيطَ به من 
واجباِت فيؤديها على أكمِل الوجوِه، وكذا تحرك يف األفراِد روح املسؤوليِة على الواجباِت 

 تنميٍة شاملٍة لألمِة ؛ اليت تكفُلُ حتقيق يف النصِح واملتابعِة املستمرِة جهدا بغِريهم؛ فال يألوااملناطِة
  . اإلسالميِة مجعاَء

  

   

                                                        
من فيجب على األمِة أن توفِّر هذا الصنف ، واألعمالُ الفنيةُ كلُّها فروض كفايٍة«: -رمحه اهللا-يقول  -146

العاملني، وإن مل يكونوا فإنَّ اجلماعةَ كلَّها تأمثُ، ويكون الوزر على اجلميِع، وإذا أقامت العاملني الفنيني 
 ).٦٣/ص: (حماضرات يف اتمع اإلنساينِّ: »الوزر عليهم وحدهم، وقصروا هم



 ٦٣

املطلب  الثالث
ُ ّ ُ َ ْ َ

 :  

ِّقضاء الواجب الكفائي َِ ِ ِ ُ:  
 ديناً، فإن هذا تِهذم يف بترتي ال ه أن غري؛إن املكلَّف مطلوب بالواجِب الكفائي أداًء 

  .األخري ال يتصور فيه القضاُء وال هو مقصود للشارع

  :فيما يأيت  ذلك أمور نجملُهاوالدليل على

 ال يصحو قَلُعوال يتصور ترتبها يف الذمة، ال يالواجبات الكفائية غري حمدودٍة، فأنَّ  -)١
أن يترتِد  باحملد غريذا ؛ادينو ستدلُّي جمهولةُ الواجباتن هذهفإ ؛ِبعلى عدم الترت  
 باملعروف  واألمر واجلهاد، الغرقى وإنقاذُ احملتاجني حاجاِت ودفعِت اخلالَّدومثاله س .١٤٧املقداِر
والنعن املنكِرهي .  

فإذا قال الش أطعموا اجل: مثالارع العاري؛كسوا ا أو قال ائعرفِع فمعىن ذلك طلب  
 إليه حتاج ما ين مقدار تبينت حاجةٌ فإذا تعي، مقداٍربها من غري تعيِنيس حب واقعٍة كلِّيف احلاجِة
 ،ته مبقتضى ذلك اإلطالِق خلَّه وسد بإطعاِم فهو مأمورن جائع فإذا تعي؛ِص ال بالنظِربالنفيها 

مبه فإن أطعمرفَا ال يع عنهفالطَّ اجلوع باٍقلب  عليه ما مل يل ما هو كاٍففع،للحاجِة ورافع  
 ،ن ذلك املعي يفاعات واحلاالِت السِفباختال ، ثُم إنَّ الكفايةَ ختتلف ابتداًءرِم من أجلها أُاليت

                                                        
 ألنَّ، ان مانعا من أصل التكليف أيضا لك،ِةم الذِّيف ِبرتا من التلو كان اجلهل مانع: قد يقولُ قائلٌ -147
يف  به شرطٌِف باملكلَّالعلمكليِف التإذ الت هوِلكليفبا تكليف ريعِة؛طاق مبا ال يفلو  ، وهو غري واقٍع يف الش
 يف ، وهذا ممنوع مبا ال يطاقلكان تكليفاً، زك مقداراً ال يعلمه أو ،دري كم هيي ال م أياماص: دألٍحقيل 

  !الشريعِة فكيف نطالبه به ابتداًء؟
صم يومني  كما لو قال ،-اهللا –املكلِِّف  عند ٍن مبعيق هو املتعلِّكليِف الت من أصِل املانع اجلهلَفاجلواب أنَّ

 ،كليِفالت ِب حبسارِعن عند الشا ما مل يتعيأم، فهذا هو املمتنع،  من غري بياٍنوهو يقِصد يومني حمددين
فالتكليفبه صحيح ،يف  كما صحخيِري التارِة الكفَّيف  اخلصاِل بني ،ارِعإذ ليس للشإحدى اخلصاِليف  قصد  
 ،طلب يلحقُه  الةًلَّن خ فما مل يتعي،ملِة على اجلُِت اخلالَّد سارِع الشما مقصود فكذلك هنا إنغريها، دونَ

فإذا تعيالطَّ نت وقعهذا هو املراد هنا وهو ممِك،لب مع نفِيِف للمكلَّن ينظر يف . غريه وقداِراِمل  يفعيِني الت
 ). ١/١/١١٤: (، املوافقات يف أصول الشريعةالشاطيب: ذلك
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 ى أفرطَ فإذا تركه حت،عام فيحتاج إىل مقدار من الطَّ اجلوِع مفرِط غري الوقِتفقد يكون يف
 وقد يطعمه آخر ما ،ا رأسلب فريتفع عنه الطَّ وقد يطعمه آخر، منهىل أكثر احتاج إ اجلوععليه

  . وهكذا؛ مما كان مطلوبا بهال يكفيه فيطلب هذا بأقلَّ

  أمرمِة الذِّيف ِبرت للتستقر مل ي؛ واألزماِنختالف األحواِلا ب به خيتلفف فإذا كان املكلَّ
معلومبطلَ ي ؛ه جمهوالً كوِن وهذا معىن،ةَألبتالوقت احلاضِريف ا إالَّ فال يكون معلوم ،ب  حبس
ظِرالنال مبقتض فإذا زالَ؛صى الن الوقت بشيٍءا فً مكلَّالثاين صار يف  احلاضرآخر أو ،ِل ال باألو 

  .١٤٨ العارضِة احلاجِة ارتفاعضِر إذا فُكليف عنه التسقطَ

كدفِع حاجِة احملاويِج ال  حتقُّق مصلحِته؛ اجِب الكفائي الشارِع من الوقصودم  إن-)٢
من اإلجياِب يف املطلوباِت  د ينايف املقِص اآلحاِد به؛ إذ أنَّ هذا األخري وتكليفِةم الذِّعمرانُ

  .ِته قيممر ال غَإزالة هذا العارِضالكفائيِة؛ وهو 

ِبفإذا كان احلكم الذِّغِلش ِةمم داٍع من   وقصِده، مل يكن مثَّةَ الوجوِبِبلسبا نافي
التكليف بقضاِئه؛ إذا مل يكن حمقِّقا للمقِصد منه واملصلحِة املتغياِة من التكليِف به؛ لدفِع احلاجِة 

  .العارضِة يف حينها

  ! ؟ِةم الذِّيفب  وهى تترت،ِت اخلالَّد سبالزكاِة املفروضِة املقصودإنَّ : فإن قيلَ

 كاِة بالزدس تاليت  احلاجةَاجلواب أننا لو سلَّمنا أنَّ املقصود من الزكاة دفع احلاجِة؛ فإنف
ها  ؛ملِة على اجلٍُةنغري متعييدلُّ لذلك أنىتؤدإا وفاقً اتفصارت ؛ احلاجِةن مل تظهر عني 
 خبالف ما حنن ، فيها أو القيمِة املثِلمِني تضيف  قصدرِع فللش؛بٍة أو ِه مبعاوضٍةابتِة الثَّكاحلقوِق
 دون تعيٍني للماِل الذي ترفَع به، ، من إزالتها ال بدنةٌ متعي الواجباِت الكفائيِة يف احلاجةَفيه فإنَّ
ارتفعت حصلَ ماٍلبل بأي املالُإذ  ، املطلوبه فيها لنفِس مطلوٍب غري،فلو ارتفع العارض  

  .١٤٩ كذلككاةُالزليست  و، الوجوبطُسقُموِت املُحتاِج مثالً؛ يك لسبب من األسباِب

                                                        
 ).١/١/١١٢: (، املوافقات يف أصول الشريعةالشاطيب: ينظر -148
 ).١/١/١١١: (عة، املوافقات يف أصول الشريالشاطيب: ينظر -149
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ّاملبحث الثالث ُ َ ْ َ  
  أحوال تعينِ الواجبِ الكِفائِي وسقوطِه وتزامحِه مع غريه

  :وفيه مطالب ثالثة

املطلب  األول
َّ ُ َ ْ ِّأحوال تعني الواجب الكفائي :ََ َِ ِ ِ ُّ

   

امل
َ

طلب  الثان
َّ ُ َ ْ

ِأحوال سقوط الواجب :ي ِّ الكفائيَ ِ ِ  

املطلب  الثا
َّ ُ َ ْ َ

ِّأحوال تزاحم الواجب الكفائي مع غريه: لث َِ ِ ِ.  
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املطلب األول
َّ ُ َ ْ ََ:  

ِّأحوال تعني الواجب الكفائي َِ ِ ِ ِ ُّ:  
من املقرر أنَّ فرض الكفاية يسقُطُ بفعل من حتصلُ م الكفايةَ عن الباقني، سواٌء على 

 فال يسع ؛ع أم البعض، ولكن ثَمةَ مقامات يصري فيها الِكفاِئي عينيااعتباِر أنَّ املخاطَب به اجلمي
  :املكلَّف تركُه، وذلك ما سنورده يف هذا املطلِب ِتباعا

رع األولالف
َّ َ

ًإن عدم القادر إال شخصا واحدا : ً َّ ُُ ُ حتصل بهم الكفاية وحسبَْنأو م ِ ْ َ ُ ُ:  

 فإن مل  عينيا عليِه؛ الكفائيذاته أصبح أداُء الواجبتعين إلظهار الواجب فرد ب فإذا
يوجد يف بلدٍة مثالً عاملٌ بالشرِع إالَّ واحدا؛ تعينت عليه الفَتوى فيها، وكذا تعين عليه تعليمهم، 

ب مجيعا ونظريه لو عِدم من يحِسن الطِّب إالَّ طائفةٌ ال حتصل الكفايةُ دوم؛ تعين عليهم التطبي
ن الفعل  من يقوم بذلك الواِجب تعيوجد إالَّي مل وإذا«: ومن ختلَّف منهم أِثم، ولذا قال القرايفُّ

وب املوجود يف  الثَّر غِري وتعذُّ،الة يف الص كآخر الوقِت؛ املشترك فيه الحنصاِر؛عليه عيناً
١٥٠»ترِةالس.  

إمكان حتقُِّق املصلحِة أو املطلوب الشرعي بغريه أو  فاملناط يف اعتباره كفائيا أو عينيا هو 
تعين عليه هو، ومع صريورِته واجباً عينيا فإنَّ أصلَه واجب كفائي؛ إذ يسقطُ عنه التكليف 

  .بفعل الغِري احملقِِّق للكفاية، ومل يطلَب فعلُه من كلِّ فرٍد أصالةً

  

  

  

                                                        
150- ويف معناه،)٢/٧٩ (:، أنوار الربوق يف أنواء الفروقالقراقي  :غياث األمم يف التياث الظلم، اجلويين: 

  .)٢٣٦/ص(



 ٦٧

الفرع الثاني
َإن علم ترك اآلخ: َّ َ   :رين لهَِ

، ألنه أحد ١٥١فإذا عِلم املكلَّف أنَّ غريه مل يقم بالواِجب الِكفاِئي تعين عليه ولزمه
قم به فلَِزمه هوه مل يفهو مناملكلَِّفني املخاطَِبني به، واحلالُ أنَّ غري ،اطُ ، ويكفي يف ذلك الظَن

أنَّ غري فلو ظن ،كليف باملطلوِب الِكفاِئين عليهالتقُم به تعي١٥٢ه مل ي      .  

الفرع الثالث
َّ ُ

ُإذا عينه ويل األمر أو اهليئات املعنية  : َُّ ََّ ِ ُّ:  

فلو أَمر ويلُّ األمِر أو السلطات املعنيةُ أحداً بتولِّي إحدى الوظائِف العامِة؛ فإنها تتعين 
 على احملتِسب الرمسي واجب هاِة، لكنفهي واجب كفائي على األم: عليه، كاِحلسبِة مثالً

ن ١٥٣عيينة تعيةُ جمموعةً لدراسِة علٍم من العلوم اليت حتتاجها األملطات املعنيولو ندبت الس ،
ذلك عليهم، كما لو أمرت جمموعةً بتعلُّم صناعة أو مهنٍة معينة تعينت عليهم أيضا، وكذا لو 

  .١٥٤ ميٍت تعين عليهأمر احلاكم أحدا بتجهيز

ومن  ...« :وكذا لو احتاج الناس إىل ِمهنٍة معينٍة يجرب عليها أصحابها، يقولُ ابن القيِم
ذلك أن يحتاجالن الحِة كالِف طائفٍةناعِة إىل ِصاسأن  األمِر فلويلِّ؛ ذلك وغِريناِء والِبساجِة والن 

لِزيم؛هم مثِلجرِة بأُهم بذلكفإن ه ال تمصلحةُتم إالَّاِس الن ١٥٥» بذلك.  

ولقد شِهد العاملُ بعد النهضِة احلديثِة تغيرا يف نظُِم احلياِة وجتددا يف مرافِقها احليويِة، 
 ٍر مشهوٍد يف مجيِع مناِحي احلياِة، واملؤِسفاهِن؛ من تطويف الوقِت الر وكان من نتائجه ما حنياه

 رواد ذلك كلِّه من غِري املسلمِني، وصارت األمةُ اإلسالميةُ أمةَ االستهالِك والتبعيِة، وضاعت أنَّ
مصاحلُ األمِة وتضررت؛ جراَء ختلِّي أفراِدها عن القياِم بالواجباِت الكفائيِة خاصةً الدنيويةَ، واليت 

كلُّ ذلك يستوِجب إحكام : -ألمِة يف مجيِع ااالِت احليويِةِدف إىل إحداِث تنميٍة شاِملٍة ل

                                                        
 ).٣١١/ص (:الواِجب عند األصوليني، البغا -151
 .٧٢/ص:  سيأيت تفصيلُ ذلك الِحقًا، ينظر-152
 .)٢٧٠/ص: (واليات الدينيةوال األحكام السلطانية، املاوردي:  ينظر-153
 ).٣/٣٨: (يف القواعد الفقهية  املنثور:، ويف معناه)١/٢٠١: (البحر احمليطُالزركشي، : ينظر -154
 ).٣٥٩/ص: ( يف السياسة الشرعيةالطُّرق احلُكميةُ، ابن القيم -155
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توزيِع املسؤولياِت على حسِب اختالِف امليوِل والقُدراِت، مع اعتبارِِ احتياجاِت األمِة يف مجيِع 
مما جيعل املناحي العامِة؛ معيارا هاما يف ترتيِب األولوياِت، وإسناِد الوظائِف واملُهماِت، 

لإلحصاءاِت واحلاجاِت العامِة للدولِة دورا هاما يف توجيِه القُدراِت والكفاءاِت يف ضوء القياِم 
بالواجباِت الكفائيِة، يستوِجب ذلك على آحاِد الناِس احترام ما تراه اهليئةُ املعنيةُ بالتخطيِط 

 يتكاملَ مجيع أفراِد األمِة؛ كلٌّ مبا أهلته إليِه قُدراته ورآه إلحداِث تلكم التنميِة املنشودِة؛ حتى
حلضاريِة الشاملِة النظَّار محقِّقًا للمصلحِة العامِة، فيكونَ عنصرا فاعالً ومسِهما يف التنميِة ا

 .لألمِة

الفرع الرابع
َّ

ِإذا شرع املكلف فيه عند اجلمهور : ُ َّ:  

لُ بالبوييف هذا املوضِع إىل جم روعِ"مسألِة حِث أن يعِرضوهي "لُزومِ فرضِ الكفايةِ بالش ،
  :مسألةٌ تباينت فيها أنظار السادِة العلماِء، وفيها تفصيلٌ مفاده

بفرٍض كفائي ال خيلو من حالني اثنتنيأنَّ الفاعلَ القائم :  

لزوِم الفرِض اختلف العلماُء يف   ولقد:أن يكون هو القائم بالفرض الكفائي أوال :أوال
  : على النحو اآليتالكفائي يف هذه احلالةِِ

يلزم ويتعين عليه اإلمتام، وهو قول اجلُمهوِر وصححه ابن السبكي من الشاِفعية؛  :-)١
أللصق ، وهو ا١٥٨، وهو قول احلنابلة١٥٧، وعليه املالكيِة١٥٦»ن على األصحويتعي«: إذ قال

  .١٥٩بقواعد احلنفية؛ إذ املندوب عندهم يلْزم بالشروع؛ فالواِجب أَولَى

                                                        
 .)١/٢٤١: (شرح مجع اجلوامع،  املَحلِّي-156
 شرح :نقال عن؛ )أ-١٣٤ق/٣التوضيح : (»يتعني بالشروع فيه كالنافلةفرض الكفاية «: قال خليل -157

دة مما جيب  املتأكِّ واملندوباتافلةُذ النإ«: ابن احلسني املالكيقال و، )٧٢٥/ص: (منجور لل؛املنهج املنتخب
بالشروع عندنا وعند السوكذا ؛افعيةادة األحناف خالفا للش فرضعني الكفاية يصري فرض فيهروِع بالش  

ذيب الفروق؛»على األصح ) :١/١٦٣.(   
158-  ،١/٣٧٨: (شرح الكوكب املنريالفُتوحي.( 
159-ذيب الفروق،  ابن احلسني املالكي :)١/١٦٣(، البغاو ،اِجب عند األصولينيالو:) ٣١٥/ص.( 
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وهو مقتضى مذهب اجلمهوِر ألنَّ املخاطَب بالواِجب الِكفاِئي عندهم اجلميع؛ فشابه 
  .فرض العني، وهذا األخري واجب بالشروِع اتفاقا

 نَّألِم القَّفَاِل، وجعلَه األلصق بأصوِل الشاِفعي؛ وهو مفاد كال: ال يلزم بالشروِع :-)٢
الشروع ال يغيحكر  روع فيهاملشروِعمع عنده بالشطو١٦٠ عنده، وهلذا ال يلزم الت.  

 ٣(-وقول للقاضي الباِرزي  :ال يلزم فرضوصالة  روع إال يف اجلهاِد الكفاية بالش
  .١٦١ةاجلناز

املسألة على   مبين اخلالفويف هذه احلاِل: هه غرين فعلَأبعد املكلَّف   شرع فيه إذا: ثانيا
  .١٦٢؟ا فرضيِةالثَّانالطَّائفِة   هل يقع فعلُ:السابقة

يقع الكفائي بنا احلديث إىل احلالة فإن قلنا بأنَّ الواجب ا فيعودمن الطائفِة الثَّانيِة فرض 
فال؛ فمرجعها إىل مسألة خالفيٍة بني األصوليني وهي هل يلزم السابقِة، وأما إن قلنا بوقوعه ن

ن رأى لزوم النفل بالشروِع ألزم بالواجِب الكفائي يف هذه احلالِة،  فم؟١٦٣النفلُ بالشروِع فيه
  .ومن رأى غري ذلك مل يلِزم به

ه الزركشييف هذه املسألِة تفصيلٌ ذكر هوجاهت ومفاده١٦٤والذي أستلِوح:  
اِرالشال خيلو من أحوالإذا أراد قطعه  يف فرض الكفايةع :  
  .كصالة اجلنازِةم؛ ر ما مضى من الفعل حه بطالنُن كان يلزم من قطِعإ -١

                                                        
160-  ،ركشي٢٠١ -١/٢٠٠ (:البحر احمليطالز.( 
161-  ،ركشي١/٣٠١ (:احمليطالبحر الز.( 
 .٥٨/ ص:ينظر -162
وما . وأمتوا احلج والعمرة هللا: اتفق العلماء على وجوب إمتام التطوع من احلج والعمرِة؛ لقوله تعاىل -163

عدامها من النوافل وقع اخلالف بني العلماء يف لزومها بالشروع؛ فعند مالك ال يلزم النفل بالشروع إال يف 
حممد : هي الصالة والصيام واحلج والعمرة واالعتكاف والطواف وائتمام املقتدي، ينظرو ؛مسائل معدودة
نقيطيعود، األمني الشمراقي الس ٥٦/ص: ( نشر البنود شرح.(  

وأما أبو حنيفةَ فريى لزوم النفل بالشروع، وخالفه الشافعي وأمحد فالشروع ال يغير من حقيقِة الفعِل 
 ).٥٣/ص: (، آل تيمية، املسودةَ)٢/٢٥١: (لتلويح على التوضيحشرح ا، التفتازاينُّ: ، ينظرعندمها

164-  ،ركشية املنثورالز٢/٢٤٥: (يف القواعد الفقهي.( 
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 كما إذا شرع ؛ها بل حصلت بتماِم؛ِعاِر للش املقصودةُت بقطعه املصلحةُفُن مل تإف -٢
  .نقاذه جاز قطعا إل ثُم حضر آخر، غريٍقنقاِذإيف 

ي يف  كاملصلِّ؛ أيضا له القطعنَّأ األصحف ،مام على الت لكن الَّن حصل املقصودإو -٣
ه له ال جيب به  قطعنَّإ ف،لِم يف الِعارعوالش، - كفايٍة فرضن قلنا اجلماعةُإ- مجاعة ينفرد

كذا قال .  بغريهية قائم وفرض الكفا،ه ال يرتبط ببعٍض بعضنَّ أل؛الً ما عرفه أوبطالنَ
ركشيالز.  

 ت فيه جماالتسعاهِن، الذي اتيف الواقِع الر ال يستقيم على أنَّ هذا الوجه األخري
الواجباِت الكفائية؛ لتطولَ مجيع مناحي احلياِة التنمويِة، ومعلوم ما أدى إليِه إعراض الناِس 

إضعاٍف لألمِة وتوهٍني هلا، يف جماالٍت أفرادها مطلوبون وتركُهم لفروِض الكفاياِت؛ ِمن 
بإحداِث إمناٍء  شامٍل فيها، فالرأي أنه ال يسوغُ حباٍل ترك واجٍب كفائي، حتتاج األمِة إليِه كمن 

مةُ حقَّقت ختصص يف جماٍل علمي أو مهين، فظهر له اإلعراض أو التغيري، اللَّهم إالَّ أن تكون األ
اكتفاًء يف ذلك ااِل، والكالم يتأكَّد يف حاِل توزيِع املطلوباِت الكفائيِة من طرِف اهليئاِت 
 ه وليسعلى ثغٍر يسد ِة واحتياجاِتها، فالكلُّ يقوماِت األمٍة لفعاليفقًا لدراساٍت إحصائيِة واملعني

وهذا الشأن يف ترتيِب الواجباِت الكفائيِة؛ لضماِن . واِلله االجتهاد يف تركِه حباٍل ِمن األح
  .حتقيِق التنميِة الشاملِة، واالكتفاَء الذَّايتَّ لألمِة يف شتى ااالِت احليويِة

  :وظةملح

 يِني؛ أن يتعارض مع العن فيها الِكفاِئيعِرض حديِثه عن األحوال اليت يتعيأورد البغا يف م 
؛ وهذا ال يسلَّم له، فقد يتعارض الِكفاِئي مع العيِني يف حق الواحِد ١٦٥ حق شخٍص واحٍديف

وال يتعين اتفاقًا بل ذلك كثري؛ مثاله من حضرته جنازةٌ ومل يصلِّ فريضةً وضاق الوقت، فال 
اق وقت املكتوبةُ يف حقِّه عا، ومن ضقطقدم العيِني يف  تعارض يف حقِّه كفائي وعيين؛شك أنه

وشهد غريقًا ومعه من يجيد السباحةَ ويحِسن اإلنقاذ؛ فال شك أنه ينصرف إىل صالته؛ مع أنه 
رك و.خماطب بالِكفاِئيما فهم ذلك من كتاب الزلربِشي -إليهسي ملََّا نقل عن -ما والعزو  
 على ما إذا  حممولٌ؛ فرض الكفاية على فرض العنيما ذكر من تفضيِل«: الزملْكاينِّ قوله

                                                        
165- اِجب عند األصوليني، د البغاحمم٣١١/ص: (الو.( 
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شخص واحٍدتعارضا يف حق ،؛ ١٦٦» وحينئذ مها فرضا عني،امهِن وال يكون ذلك إال عند تعي
وليس املراد ذلك بل هو يتحدث عن حالة تعارض كفائي تعين مع عيين، وليس عن حاالِت 

ِن الِكفاِئيواهللا أعلم-تعي-.   

                                                        
166- ،ركشي١/٢٠٠: (البحر احمليط الز.(  
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املطل
َ ْ َ

ب  الثانـي
َّ ُ

 :  

  :ِّالواجب الكفائيِ أحــــــوال سقوط
وقبل احلديث عن سقوط الواجب الكفائي ال بد من التعِريج على مسألة مهمة هلا تعلُّق 

ثُبوتا -هل التكليف بالواِجب الِكفاِئي مبين على التحقيق أو الظن : كبري باملطلب؛ وهي
  ؟-وسقوطًا

الفـرع األ
َ

ول
َّ

َّإناطة الواجب الكفائي بني الظن والتحقيق:  ِّ ّ َِ ِ ِ:  

  :اختلف العلماُء يف تكييِف إناطِة التكليِف بالواجب الكفائي علىقولني

 فلو ظن املكلَّف حقيق؛ بالواِجب الِكفاِئي منوطٌ بالظَّن وليس بالت التكليف:القول األول
لو ظن أنَّ هم مجيعا، و وإن أدى ذلك إىل فعِله،ائي وجب عليه فعلُعدم قياِم غريه بالواجب الكف

 ،١٦٧ والفتوحي وغريهم أكثر العلماء كالرازي وابن السبكيوبه قال غريه قام به سقطَ عنه،
، بينما وإنما كان مناطُ التكليف به الظن؛ ألنَّ حتصيل علِم قياِم الغري بالفعِل أو ترِكه غري ممكٍن

  .١٦٨ الشرعيةن؛ والظن كاف يف األحكامميكن حتصيل الظَّ

                                                        
167- ازي٢/٦٩(:  من علم األصولاحملصول، الر(شرح مجع اجلوامع، ، املَحلِّي :)٢/٢٤١( ، ،والفُتوحي

، أنوار الربوق القرايفُّو، )٢/١٣٦(: التقرير والتحبري ، وابن األمري احلاج،)١/٣٧٦(: شرح الكوكب املنري
   ).١/١٨٧: (والبعلي احلنبلي، القواعد والفوائد األصولية ،)٢٣٥-١/٢٣٤: (يف أنواِء الفروق

 يف اإلاج، بكي، الس)١/٢٨٨ (: من علم األصول احملصول والرازي،،)٢٧/ص (:املسودة،  آل تيمية-168
 ). ١/١٠١: (شرِح املنهاِج
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 ، ألنَّ وغريهابن الشاِطيناطُ التكليف يف الواجب الكفائي بالعلم، وبه  :القول الثَّاني
سقُالوجوبا حىت يمن العلم بالفعل يقين أنَّ إناطته ط عن الباقني؛ ذلك  قد ثبت يقينا، وال بد

  .١٦٩ةٌ إىل ترك الواِجببالظن مفضي

مث إنَّ حتصيل العلِم مبا سيفعل الغري مستقبال هو املستحيلُ، أما ما مضى من الفعل أو 
  .١٧٠الترك فالعلم به ممكن، ويتعلَّق الوجوب باملستقبل

اجحوالذي يظهر يل أنَّ الرناطُ بالظنبالواجب الكفائيِِّ ي كليفا  مل؛ قولُ اجلمهوِر بأنَّ الت
  :يأيت

 حصول الظن كاف يف التكليِف باألحكام الشرعيِة، واهللا تعبدنا بالظن كما تعبدنا -
  .١٧١ العلمأهِلأكثِر باليقِني، وهذا معلوم مقرر عند 

 وحتصيل العلِم بالفعل غري ممكٍن كما ذكر اجلمهور، وما أجاب به أصحاب املذهب -
 أما ، واالستعدادؤ والتهي يف الفعِلروعالش هو ؛ه بر القطع يتعذَّذي الالثَّاين غري وجيه؛ ألنَّ ال

 ال يف ن فهاهنا يكفي الظَّ ال حمالةَ، فضالً عن نسبيِته،رتعذِّم ف الغايِةتحصيِلالعلم والقطع ب
١٧٢ واملبادئماِتاملقد.    

 بني اجلمهور خالفيِرد طٌ بالظن؛  منوإنَّ التكليف بالواِجب الِكفاِئي: وعلى قول األكثر
  :هم من القائلني بتعلُّقه بالبعض باجلميع، وغِريق اخلطاب يف الواِجب الِكفاِئيالقائلني بتعلُّ

  
  .ب بههو خماطَف إالَّ و،فعله سقط عنه غريه نَّأمن ظَن :  على قول اجلمهور-

                                                        
169-  ،ركشي١/١٩٨: (البحر احمليطالز(الس ،اج، بكييف شرِح املنهاِجاإل :) ابن احلسني )١/١٠١ ،

ذيب الفرروق، املالكي) :١/١٣١(.     
170-  ،ركشي١/١٩٨: (البحر احمليطالز( ،وبكياج، السيف شرِح املنهاِجاإل :) ابن احلسني )١/١٠١ ،

ذيب الفروق، املالكي) :١/١٣١(.    
: ، والدريين، حبوث مقارنة)١/٢١٤: (الشربيين، مغين احملتاج يف معرفة ألفاظ املنهاج:  ينظر-171

  ). ٣٨٩/ص: (وسي، اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفات، والسن)١/٤٣٨(
 .    )١/١٣١: (، ذيب الفروقابن احلسني املالكي -172
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  . وجب عليهيفعله مل غريه نَّأ من ظَن :ى قول البعضلع و-

 أنَّ  شكفإذا شك املكلَّف يف ترك الواِجب؛ أي :مسألة الشكيف اِخلالف وتظهر ثَمرةُ 
ه مل يفعلهغري:  

ه نأ والفرق ،الثَّانـيالرأي لى عِجيب ، وال قول اجلمهور على  عليه الفعله يِجبنإف
قَوِل ال ؛ على خالفن ظَن ِفعلَ الغيِرإ ه إالّنسقُطُ عي فال  اجلمهورخوطب به ابتداًء علَى قَوِل

  .١٧٣اآلخر

الفرع الثانـي
َّ

ِّحاالت سقوط الواجب الكفائي:  ِ ُ:  

  ؟هل يسقطُ الواجِب الكِفائِي مبن فعلَه أوالً: الفقرة األَوىل
  :ال بد أن يفرق بني حالتنيها هنا و

 بأن قام به فريق حتصلُ بِه الِكفايةُ، ثُم لَحق م ؛ِبأتوا به على التعاقإن  : احلالةُ األوىل
  :آخرونَ، قبل إاِئهم الفعلَ وحتصيِل مصلحِته

لقاعدة يف مجيع ، وا١٧٤ية فيقع فرضاما فعل الثَّان باُألوىل قطعا، وأفهنا سقوط احلرِج واإلِمث
لحق بااهدين من ن ي كم؛سقط الفرض عنه  بالفاعلني وقدحق الالَّنَّأ ؛ات الكفايفروِض
عنياملتطو،من األحياِءز األمواِت ومبجه ،ه  يقع فعلُ،بالَّ من الطُّاعني يف حتصيل العلِم وبالس

الوجوِبمصلحةَ نَّ أل،افرضا بعدما مل يكن واجب مل حتص بفعل اجلميع وما وقعت إالَّ،ل بعد ، 

                                                        
 ذيب،  احلسنب املالكي، ابن)٢/٢٤١: ( ، حاشية العطار على شرح املَحلِّي على مجع اجلوامعارالعطَّ -173

 ).١/١٣١: (الفروِق
  الطّالبني، روضةُ)٤/١٩٥ (: شرح املهذباموع، وويالن :وينظر، ٥٩-٥٨/وقد سبق ذلك ص -174

 ).١٠/٢٢٦: (وعمدةُ املفتني
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 وخيتلف ثوام حبسب ،تبع املصاحل الوجوب ينَّ أل؛ اجلميع واجباًن يكون فعلُأفوجب 
  .١٧٥مساعيهم

يلزم منه أن جيتمع الوجوب : إذ قد يقال ؛ من حدود الواِجب حدألي  ليس بناقٍضوهذا
  !!وعدم الذّم بالترك وهذا حمال

  من،ا إمجاعركن كان له التإهم و أو غِريااهدينطلبِة العلِم أو  بحق هذا الالَّنَّفاجلواب أ
 ،بشرط االجتماع  بالوجوب إالَّفوصه ال ي فعلَنَّأ  إالَّ؛قاٍب ِع وال استحقاِقٍمو وال لَ ذمغِري

 مع رك والت،مع االجتماِع  إالَّف باإلِمثوص ال يرك التنَّأ يقتضي ه به مع شرط االجتماِعووصفُ
  .١٧٦قمتحقِّ والعقاب حينئذ ، إذا ترك اجلميعر إالَّتصو ال ياالجتماِع

هو باُألوىل، وأما ؛ فسقوط احلرِج واإلِمث  وأما إن فعلته طائفةٌ بعد أخرى:احلالة الثانية
قد سبق احلديث عنه يف  العلماء هل يقع نفال أم فرضا؟ وية فاخلالف واقع بنيفعل الثَّان
  .١٧٧موضعه

الذي حقَّق املقِصد وعلى كل حال يفرق بني سقوط احلرِج؛ الذي حيصل بالفاعِل اَألوِل 
  .ية واجبا، فال تالزم اعتبار فعِل الطَّائفة الثَّان، وبني-حد الكفاية-الشرعي من الفعل 

    ؟ البعضِ بشروع غريهم أم باألداءنهل يسقط الواجِب الكِفائِي ع: الفقرة الثَّانـية
 هلا تعلُّق كبري بنظريا يف غري خاف على من تتبع عرض املسائل السابقة أنَّ هذه املسألةَ

م ال؟ ومقتضاه أنَّ القائل بلزوم هل يلزم الواِجب الِكفاِئي ويتعين بالشروع أ: املَبحِث السابق
 لكن ؛ بالشروع يسِقطُه بالشروِع، ومن مل يقل بذلك مل يسقطه بالشروعفرض الكفاية
  .باالنتهاء واألداء

                                                        
، أنوار الربوِق يف أنواِء القرايفُّو، )١/٥٣: ( يف مصاحل األنامقواعد األحكام، الم عبد الس بنالعز:  ينظر-175

 ). ١/١١٨: ( الفروِق
 ).١/١٣١: (، ذيب الفروق، ابن احلسنب املالكي)١/١١٨: (روِق، أنوار الربوِق يف أنواِء الف القرايفُّ-176
 .٥٩-٥٨/ ص:  ينظر-177
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ةَ أمرينغري أنَّ ثَم بغي حلظُه قبل احلكم على املسألة؛ آخر نا ولو قلنا بلزوم الِكفاِئيوهو أن 
بالشروع؛ ال يسوغُ لنا القولُ بإسقاطه مبجرد الشروِع؛ ألنه قد ينقطع عنه قبل حتصيِل مصلحِته 

 م الفعل، وهو ماولو جبنون أو غريه؛ ومن هنا صوب الزركِشي القولَ بأنه ال يسقطُ إالَّ بتما
١٧٨ يف حاشيتهأشار إليه العطَّار.  

أو يفعله  ه فعله غرينَّأ من ظن«: ولقد ذهب زكريا األنصاري إىل القول اآلخِر؛ إذ قال
  .١٧٩»سقط عنه

غري أنَّ اَألول أصح؛ ألنَّ احتمال االنقطاع عن الفعل جد وارٍد كما ذكروا، وال ينبغي 
بناُء احلكم على جمراِجب، بل ال بدللتأكُِّد من حتقُِّق املصلحِة  من متامه،د شروِع البعض يف الو 

املتغياِة للشارع منه، ال جرم وأنَّ ما يتعلَّق باملطلوبات الِكفاِئية غالبا هي مصاحل عامة وخطريةٌ، 
نميِة الشنيا وأحوال اآلخرة؛ ترمي إىل حتقيِق التا استقامة أمور الداملِة، وتوفري االكتفاء الذَّايتِّ و

لألمِة؛ مما يعد ِمن ضرورياِت حياِة اتمعاِت يف الواِقِع الراهِن، وليست كما ينصرف إليه 
بل هي إنقاذ جمتمٍع وإحياُء مهٍج وأرواٍح، فينبغي ! ت وإنقاذ غريقهن غالبا؛ من جتهيز ميالذِّ

ط إالَّ بتمام فعلها وحصول مقاصدها، فيخرج بذلك ال تسق؛ فاحلرص على إمتام هذه الواجبات
  .اجلميِع عن عهدِة التكليِف

يب مثال؟: الفقرة الثالثة بفعل غري املكلَّف كالص اجِب الكِفائِيهل يسقط الو  
مع أنَّ العلماَء متفقون أنَّ املقصود من الواجِب الكفائي حتصيلُ مصلحته مبطلق إيقاع 

ملطلوب، لكنهم عند تدقيق تصوِرهم لذلك اختلفوا يف حقيقته؛ هل املراد من التكليِف الفعل ا
 رعيالش لَ املقصدمطلِق الفعِل ليحص ه على وجه موصوٍف بالوجوِب، أم يكفي وجودبِه إيقاع

  منه؟

                                                        
، حاشية العطار على شرح املَحلِّي على مجع ار، العطَّ)١/١٩٩ (:البحر احمليطالزركشي، : ينظر -178

 ).٢٤٢-١/٢٤١(: اجلوامع
: لواجب عند األصوليني وأثره الفقهينقال عن البغا، ا): ٢٧/ص: (األنصاري، غاية الوصولزكريا  -179

 ).٣١٥/ص(
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فة  فمن رأى أنَّ املطلوب هو حصولُ مطلِق الفعِل؛ بغض النظِر عن اقترانه بص-
أِي درج ابنوعلى هذا الر ،يبالوجوب؛ أسقطه بفعل غري املكلَّف كالصكوِر وابنعبد الش  

ومستندهم القياس على أداِء الدين تربعا؛ فهذا مسِقطٌ للدين الذي وجب على . نظام الدين
  .١٨٠ الواِجباملَدين رغم وقوِعه من متربع، فكان عاِريا عن صفِة الوجوب وأسقط

 من وقوعه ممن بدوذهب الزركِشي إىل عدم سقوط الواِجب الِكفاِئي بفعل الصيب، بل الَّ
وجب عليهم؛ أي موصوفًا بالوجوِب، فال يكفي جمرد حصوِله، ما مل يقترن ذلك بصفة 

  .١٨٢؛ وعليه ابن أمري احلاج١٨١الوجوِب وتبعه يف ذلك اجلالل املَحلِّي

                                                        
180- ينابن نظام الد ،فواتح١/٥٨ (:محوِت الر.( 
181-  ،ركشيعلى مجع اجلوامع على شرح املَحلِّي، حاشية العطَّارارالعطَّو، )١/٢٠٠ (:البحر احمليطالز  :

)١/٢٤١.( 
 ).٢/١٣٧: (، التقرير والتحبريابن األمري احلاج -182
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طامل
ْ

ـلب الث
َّ ُ َ

  :الث

ِأحوال تزاحم الواجب الكفائي مع غريه ِّ َِ ِ ِ:  
 وبذكر التزاحم بني الواِجب الِكفاِئي والعيِني طبعا، يتحتم اإلشارةُ إىل مسألِة املفاضلِة 
 بني الواِجِب الِكفاِئي والعيِني، وال خيفى ما بني املسألتني من ارتباٍط؛ إذ هذه فرع تلك وعليها

أخريقدمي والتينبين الت.  

الفرع األول
َّ َ

ِّ العيني و الواجباملفاضلة بني: ِ ِّالكفائيالواجب َ ِ ِ:  

تهمآ: الفقرة األوىل   :راء العلماء يف املسألة وأدلُّ
، وهلم ١٨٣ الكفايةفرِض  من العني أفضلُفرض ذهب أكثر العلماء إىل أنَّ :القول األول

  :على ذلك براهني وحجج منها
 ومن  ؛ه من كُلِّ مكَلٍَّف حصولُ اهتمام الشرع بفرض العني أبلغُ وأشد؛ ولذلك قُِصد-١

  .١٨٤ِةفضلياألهو دليل و هنا توجه اخلطاب فيه لألعيان،
٢- يبما ورد عن الن  -ُيف احلديث القفيما يرويه عن ربه -دسي وما : ( قوله

وهو صريح يف أنّ أحب القربات إىل ، ١٨٥)مما افترضته عليهتقرب إيلَّ عبدي بشيٍء أحب إيل 
  .١٨٦ا الِكفاِئية فقد ينوب الغري فيها عن املكلَّف الفرائض العيِنيةُ، أماهللا 

  

                                                        
 ).١/٢٣٨: (شرح مجع اجلوامع، احملليو، )١/٣٧٧ (:الكوكب املنري، وحيتالف -183
، والبعلي احلنبلي، القواعد )١/٢٣٩: (حاشية العطار على شرح املَحلِّي على مجع اجلوامعالعطار،  -184

 ).١/١٨٨: (والفوائد األصولية
 ).٥/٢٣٨٤: (واضع؛ كتاب الرقاق، باب الت)٦١٣٧: رقم: (»الصحيح« أخرجه البخاري يف -185
 ).٣/٤٢: (يف القواعد الفقهية املنثورالزركشي، :  ينظر-186
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 بعض العلماِء ما يدلُّ على ذلك؛ إما صراحة أو إشارة، وفيه يقولُ وقع يف كالم -٣
اإلماماِفعيالش :» لُ من طَلَِب العلِمفاِء الليس بعد أديف : له  ِقيلَ،رِض شيٌء أفض وال اجلهاد

  .١٨٧»وال اجلهاد يف سبيِل اللِّه: ؟ قالسبيل اهللا

 نحس إذ ال ي؛مكروهأو الرواتب واِف املفروض لصالِة اِجلنازِة قَطْع الطَّ«: وقال الرافعي
 ِنيع فرض النَّأريح يف عليل كالص الت وهذا،١٨٨»فرض الكفاية  بالتطوع أولعني ترك فرٍض
 أو  يف سفِر اجلهاِدن يخرجأ ليس له  ملسلم أو ذمي،الممن عليه دين و«:  أيضا، وقالأفضلُ
 ويشتِغلَ بفَرِض ،ن عليهتعيملُا  يترك الفَرض أنوكيف يجوز ...،يأذن رب الدين  إالَّغريه؛
  .١٨٩»الكفاية

عليه لو خرج منه كان و ، بهملِز العني ي يف فرِضروع الشنَّأ ؛ أيضاقوهلم هذا للُّ ويد-٤
 ركا تنَّمثَّ إ ، وال قضاَء لفرِض الكفاية،روع يف فرض الكفاية خالفالش اإللزام بويفقضاؤه، 
  .١٩٠فر عليه قطعا ويف فرض الكفاية خالجبي عِنيال فرِض

فرض  القيام ِب من أفضلُ الكفايِةفرِضلماء إىل أنَّ القيام ب ذهب مجع من الع:القول الثاين
  اجلويينأيب املعايل ، وأبيه أيب حممدإمام احلرمِني ين، ويفرايسوحكوه عن أيب إسحاق اإل: العني

 :، وفيه يقولُ الناظم١٩١وغريهم

  جوهو مفضل على ذي العِني

  

١٩٢يف زعِم االستاِذ مع اجلويين
  ج

  

  عناحلرج فرض الكفاية أسقطب والقائم ؛ من القاصر أفضلُيالعمل املتعد أنَّ وحجتهم
، وفيه قال إمام  العِنيفرِض الكفايِة على  فرض؛ ومن هنا قالوا بتفضيل١٩٣ة األمنفسه وعن

                                                        
187- ،ركشية املنثور  الز١/٣٤٠: (يف القواعد الفقهي.( 
 ).٣/٣٩٨: (  الرافعي، فتح العزيِز شرح الوجيز-188
 ).١١/٣٥٨: (الرافعي، فتح العزيِز شرح الوجيز  -189
190-  ،ركشية املنثور الز٣/٤٢: (يف القواعد الفقهي .( 
191-  ،ركشي٢٠٢-١/٢٠١: (البحر احمليطالز           .( 
 ).٤٤/ص: ( ملبتغي الرقي والصعودعودمراقي الس، عبد اهللا إبراهيم الشنقيطي -192
193-  ،ركشية املنثورالز٣/٤٢: (يف القواعد الفقهي.( 
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 من وأعلى رجاِت الدحراِزإحرى بأالقيام مبا هو من فروض الكفايات «: -رمحه اهللا-احلرمني 
 ومل يقابل أمر ،ف لو تركهد املكلَّن على املتعبن ما تعيإ فاألعيان؛ من فرائض رباتالق فنوِن
؛ارع فيه بارتسامالشأ ولو ، به املأمثُ اختصِر ولو فُ،قامه فهو املثابمن فروض  فرٍض تعطيلُض 

 ةَه وكافَّ نفسفى به كئم والقا،رجاِت والدِبت على اختالف الرِة على الكافَّ املأمثُ لعم؛الكفاياِت
املخاطبنياحلرج وال يهونُ،واِب الثَّأفضلَ  وآملَ، والعقاب قد رمن ي أمجعني املسلمني  حملَّلُّح 
 على القيام ةٌمزي  الكفايةُ بفرِضللقياِم«: النوويقال ، و١٩٤»ينلداات هم من مهم مبيف القياِم
 وفاعله ساع يف صيانة األمة ،ه وعن املسلمني عن نفِس احلرجأسقطَه نإ  من حيثُ، العِنيبفرِض
ات هم من م يف القيام مبهم، املسلمني أمجعني حملَّ يف رجحان من حلَّكش وال ي،ِمعن املأثَ
  .١٩٥»الدين

  :التّرجيــــــــح:  الفقرة الثانية

 مِههم و بعض؛ وهو أنَّمن الناس قبل الترجيح ال بد من توضيح أمر يلتِبس على الكثري
 ،هو غلطٌ، و من فرض العني فرض الكفاية أفضلُنَّمن أنصار القول الثاين أ رِكفحكى عن من ذُ

، بل حتى هذا األخري ال يسلَّم؛ كا من ذ أفضلَالقيام ذا اجلنِسكَوِن هم إنما هو يف  كالمنَّإف
 ، وهو مفاد عبارة اجلويين أيضا، "ةٌ به مزيوللقائِم": نووي العبارةف فمنهم من نص على املزيِة

وال يلزةم من املزي ة،األفضلي فقد خيتص١٩٦ بأمورلُله الفاِض املفضول بأمر ويفض.  

الِكفاِئي باالقتضاء الواجب العيِني أفضلُ من الواجب والذي توصلَ إليه البحثُ أنَّ 
 األئمِة فيه بعِض تقدم عرض كالم نه مطلوب من كل واحٍد بعينه، وقداألصلي؛ ويكفيه فضال أ

والر اِفعياكالش يف االشتغال -:  يقول وهذا أبو حامد الغزايلُّ-رمحة اهللا عليهم أمجعني-فعي
أن ال يشتغل به وهو من فروض الكفاياِت، «: -قبل حتصيل فرض العني من العلمبعلم اخلالف 
 نَّأ معوز،  بفرض الكفاية فاشتغلَ عٍنين عليه فرضومرغ من فروض األعيان، من مل يتف

                                                        
 ).٢٦١/ص: (الظلمغياث األمم يف التياث ، أبو املعايل -194
 .)١٠/٢٢٦: ( وعمدة املفتنيالبني الطَّروضة، النووي-195
196-  ،ركشية املنثورالز٣/٤١ (:يف القواعد الفقهي(و ،،ركشيالبحر احمليطالز :) ١/٢٠٢(الس ،يوطي ،

 .)٤١١/ص: (األشباه والنظائر
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مقصودفهو كذَّه احلق ومثاله،اب :م يف نفِسالةَن ترك الص ؛هاياب ونسِج الثِّر يف حتصيِله وتبح 
١٩٧» العوراتا لستِرقصد.  

هناك م ه له، وهو أنَّ ما ثُمنبينبغي الت ِقل من تفضيِل فرِض الكفايِة على لحظٌ دقيقن
 يف حقِّه؛ وفيه  الكفائي فتعين؛العِني؛ هو يف حالِة ازدحامهما واجتماعهما على شخٍص واحٍد

 على ما  على فرض العني حممولٌ الكفايِة فرِضر من تفضيِلِكما ذُ«: اينُّكَلْمين الز الدكمالُقال 
ذلك إالَّيكونُ وال ، واحدا يف حق شخٍصإذا تعارض امهِن عند تعي،ا عٍني وحينئذ مها فرض ، 
وما يطُِقساحلرج عنه و عىه أولَ غِرين،ا إذا مل يتعارضا وأم،قا بشخص متعلِّ العِني وكان فرض ،
الكفايِةوفرض له م ن يفاحلديث عن تقدمي أحدمها عند ١٩٨»ىولَففرض العني أَ، ه ِبقوم ،

  . غ يف هذه احلاِلالتعارض؛  إمنا يسو

 أنه إذا تعارضا يف -والعلم عند اهللا- يلوح يلغري أنَّ هذا الكالم ليس على إطالقه فالذي 
كما يف ؛ فيصار إىل البدل ويقدم ما خال عن بدٍل؛ ما له بدلٌحق شخٍص واحٍد ينظَر يف 

  .ضرم من له قريب مم اجلمعِةسقوِط

 ِعا اجتمعند يسه ألت ال يقتضي أفضلي فرض الكفايِة فتقدمي:ماا هلسعن كان الوقت متإو
  الكسوفنَّأ مع ، كي ال يفوتم الكسوفدقَي ،- الفرِضومل خيف فوت-  وفرٍضكسوٍف

فاقا؟صالة املكتوبة؛ وال يرقى إىل الةٌسنات -:فلم يكن تقدمي ه حكمأي ١٩٩تها بأفضليوهذا الر ،
  .جه يف حال إضافِة الواجب الكفائي لألفراِد، وتعينه عليهمالتفصيلي يتو

ليست ف ؛ من القاصري أفضلَ املتعد العمِلمن كون  متمسك أنصار القوِل الثَّاينوأما -
  أفضلَ القاصرقد يكونُ«:  وقال هذا اإلطالقنكرأين  الديخ عز الشفإنَّ ؛ردةبقاعدة مطَّ
 جهاد :قال ثُم ماذا؟: قيل، إميان باهللا: ( أفضل ؟ فقال األعماِل أي: النيب لسئ فقد ،كاإلميان

                                                        
 ).٤٣-١/٤٢: (، إحياُء علوم الديِنالغزايلُّ -197
 ).           ١/٢٠٢ (:البحر احمليطشي، الزرك -198
 ).٣/٤٠: ( يف القواعد الفقهية املنثورالزركشي، :  ينظر -199
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  وغريهادقة على الصالِة الص يبم النقدو ،٢٠٠) مربورحج :ثُم ماذا؟ قال:  قيل،يف سبيل اهللا
ا بع ت العزراختاو ، اجلهاد إالَّ،ها قاصرةٌ وهذه كلُّ،٢٠١)الةُخري أعمالكم الص :) قالف

  بدرهٍمق البخيِل فتصد؛ عنهااشئِة الن املصاِحل على قدِراعاِتالطَّ  فضلَنَّأ  يف اإلحياِءللغزايلِّ
  .٢٠٢اموصيام أي  ليلةه من قياِم يف حقِّأفضلُ

ه الشكهذا الفضِل يف ختصيِصعلى أن إىل مبن سبق وقام به   الواجِب الكفائيالًأو ،ا أم
احلرِج سقوطنَّ أل؛يقع فرضا: ن قلناإ و العِني من فرِضه أفضلُفعله ثانيا فال يكون يف حقِّن م  

للَحصوتسمية الثَّاين، باَألو ما هو حلصوِل فرض٢٠٣ ال غري الفرض ثواِبا إن.  

الفرع الثاني
َّ

ّتعارض الواجب الكفائي مع الواجب العيني : َ ّ َِ ِ َِ ِ ِ:  

 السابقِة، وما قُدمت إالَّ ألجلها، فيتحصلُ مما ذُكر؛ أنَّ احلكم وهذه املسألة فرع املسألِة
  :على هذا ال يصح فيه تعميم؛ فاَألولَى يف رأِي البحِث أن يفَصلَ فيها القولُ على ما يأيت

الِكفاِئي اِجبخلو من حاإذا تعارض الواملكلَِّف فال ي يف حق يِنياِجب العلني مع الو:  
يقدم الواِجب وهنا  .أن يوجد غريه ممن يقوم بذلك الواِجِب الِكفاِئي: احلـال األوىل

 ضاق وقتها، فريضةٌالعيِني، وللكفائي من يقوم به؛ كمن دخل مسجدا فوجد جنازةً، وحضرته 

                                                        
: ؛ كتاب اإلميان باب من قال إن اإلميان هو العمل)٢٦: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري يف  -200

إلميان باهللا تعاىل أفضل ؛ كتاب اإلميان، باب بيان كون ا)٨٣: رقم: (»الصحيح«، ومسلم يف )١/١٨(
 ).١/٨٨: (األعمال

: ؛ كتاب الطهارة وسننها، باب احملافظة على الوضوء)٢٧٧: رقم: (»السنن«أخرجه ابن ماجه يف  -201
ميان للمحافظ ذكر إثبات اإل باب ،كتاب الطهارة؛ )١٠٣٧ :رقم: (»الصحيح«، وابن حبان يف )١/١٠١(

: ؛ كتاب الطهارة، وقال)٤٤٨:رقم: (»درك على الصحيحنياملست«، واحلاكم يف )٣/٣١٣: (على الوضوء
»ولست أعرف له علةً،يخني ومل خيرجاههذا حديث صحيح على شرط الش ؛ل مبثلها مثل هذا احلديثعلَّ ي 
 ). ١/٢٢١: (» فيه على أيب معاويةمِه و، من أيب بالل األشعريمه وإالَّ

202-  ،ركشيةيف القواعد الف املنثورالزينظر يف معناهو، )٤٢٣-٢/٤٢٢: (قهي: الِم، العزقواعد  بن عبد الس
 ).٥٥-١/٥٤(و.)٢٣-١/٢٢: ( يف مصاحل األناِماألحكام

203- ،ركشية املنثور الز٣/٤٠: (يف القواعد الفقهي(. 
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، ألنَّ املقِصد من صالة اجلنازِة وللجنازة مجع يصلُّون عليها، فال شك أنه يشتِغل بصالِته الفائتِة
  .متحقِّق دونه، وال إمثَ عليه يف الترك، خبالف ما لو أخر الفائتةَ عن وقتها

أالَّ يوجد غريه ممن يقوم بذلك الواِجِب الِكفاِئي، أو ال تتحقَّق الكفايةُ إال : احلال الثَّانـية
  :ِنيضاملتعاِرر يف نظَ احلال ي هذهويف هو منهم؛ مبجموعٍة

 يف  إىل البدِل، وِصري؛ قُدم ما ليس له بدلٌفإن كان ألحدِمها بدلٌ واآلخر ليس كذلك -١
 عن صالة -وال أحد غريه يقوم مقامه-مرض أحداً من أهله ؛ كجواِز ختلُّف من يقسيِمه

 ويعتين بأهله؛ ألنه هاجلمعِة، فكالمها واجب عليه، غري أنَّ للجمعِة بدالً وهو الظُّهر؛ فيصري إلي
  .بذلك حيقِّق مصلحةَ األمريِن، وهذا أوىل من أن يقتِصر على أحدمها وهو مطلوب ما مجيعاً

 على الذي اتسع وقته؛ رجاَء عدِم  قُدم املضيق؛خر وإن ضاق وقت أحدِمها واتَّسع اآل-٢
ب يجري عمليةً جراحيةً ملريٍض ودخل  كطبيفواِت كال الفرضِني، مادام اجلمع بينهما ممكناً؛

 االنتهاُء قبلَ خروج الوقِت؛ فال شك أنه يؤخر العصر  وعادةُ أمثاِل تلك العملياِتوقت العصِر،
  .التساع وقتها

 ؛على أنهمه ينبغي حلظُ أمٍر م نظَر إىل وهو أنَّ كليهما يف هذه احلال عيين؛ لذا ي
مرحاٍت أُخٍةرجخارجي والكفائي العيين رجيِح ذاتالت موِجب كما سبق، وليس  ما احلكموإن ،

  .واهللا أعلميصري إضافياً، 

هذا متام القولِ والبيانِ يف مضمونِ الفصل الدراسي األولِ، والذي احتوى على حقيقةِ 
وأحوالٍ؛ وتبدى من أثنائه أن اخلطاب بإقامةِ الواجباتِ الكفائيةِ وأقسامِها، وما يعرتيها من أحكامٍ 

يةِ على إقامتِه، وهذه الواجبات أوسع جماالً من  فروض الكفايات متعلِّق باجلميعِ وهم مسؤولون بالكلِّ
الِح األمةِ، أن حتصر يف أحكامِ اجلنائز، وهي أهم شأنًا وأخطر، والتَّفريطُ فيها مؤذن بفواتِ مص

  .أحوالِهاوخرابِ 
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ومن مقرراتِ املعقولِ واملنقولِ أن ترتيب شؤون الدنيا وأحوالِ اآلخرةِ متوقِّف على احلفاظِ 
: ، يقول الشاطيباملصالِح الضَّروريةِ، والكلياتِ اخلمسِ اليت جاءت أحكام كلِّ الشرائعِ حبفظِها

»ينِمصاحل الداملذكورةِ اخلمسةِ على األمورِ على احملافظةِنيا مبنيةٌ والد فَفلو ارتَ...، م فيما تقدع 
ذلك مل يكن بوهذا كلُّقاء ه معلومال ي فيهِرتاب من ع رتَف حوالِ أَرتيبنيا وأنَّ الدها زاد 
ى ارتأيت أن أُثنـي بفصلٍ؛ يجلِي أثر الواجباتِ الكفائيةِ يف احلفاظِ علمن هنا ف: -،٢٠٤»لآلخرةِ

املصالِحِ الضَّروريةِ، وبذلك تتَّضِح أمهيةُ فرضِ الكفايةِ يف إقامةِ احلياةِ البشريةِ، واستقامةِ أحوالِ 
  .أهلِها

                                                        
املوافقات يف أصول  ،طيبالشا: والكلِّيات اخلمس هي حفظ الدين والنفِس والعقِل والنسِل واملاِل، ينظر -204

  ).١٧٤/ص: (، والغزايلُّ، املستصفى من علم األصوِل)١/٢/١٤ (:الشريعة
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  :الفصل الثانـي

 و أثرها يف حفظِ ،الواجبات الكفائيةُ يف ضوء املقاصدِ الشرعيةِ
ياتِ الضَّروريةِ   الكلِّ

  : ثالثة مباحثوفيه
َّتكييف الواجبات الكفائي: األولاملبحـث  ِة يف ضوء املقاصد ِ ِ

ِالشرعية َّ َّ  
ِاألمر باملعروف والنهي:  املبحث الثاني

 وأثره يف ِ عن املنكرَّ
ِاملقاصد الضروريةِحفظ  َِّ َّ.  

  
ِالواجبات الكفائية يف حفظ املقاصد اخلمسأثر : الثالث املبحث ِ ِِ َّ  

ِالضرورية َّ َّ
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  : املبحث األول
   يف ضوء املقاصِد الشرعيةِلواجباتِ الكفائيةِتكييف ا

  
  :وفيه مطلباِن

َّد الشرعيةُمضمون املقاص :املطلــب األول َّ ِ  
َّفائية باملقاصد الشرعيةقة الواجبات الكعال:املطلب الثاني َّ  
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  :املطلب األول

َّمضمون املقاصد الشرعية  َّ ِ ُ  

الفرع األول
وهي د مجع مقصد من قصد يقِصد قصداً، املقاص :التعريف اللُّغوي للمقاصدِ: َّ

  :يف لسان العرب تطلق على معان من أمهِّها
، وفيه قال 206ل قَصد السِبيوعلَى اهللا :، ومنها قوله تعاىل٢٠٥استقامة الطريق -١
  .٢٠٧» الذي ال اعوجاج فيه املستقيم؛ريق من الطَّوالقصد«: ابن جرير

د ص بأا قَ يب النيصفون صالةَ الصحابةُ ، وكان٢٠٨مورالعدل والتوسط يف األ -٢
وبني اإلفراط والتفريط٢٠٩ وعدلٌ،طٌس  . 

  .٢١٠التوجه إىل الشيء بغية حتصيله، تقول قصدت فالنا إذا توجهت إليه  -١

ت اليت  املعاين هلا متعلَّق واضح باملعىن االصطالحي فاملقاصد هي الغايا أنّ واضحاًويظهر
د الشارع حتصيلَها من تشريِعه، وهي مقاصد تتسم بالوسطية واالعتداِل ال إفراط فيها وال يقِص

ا ي ،ٌبيِل القومي، والطَّريق املستقيِمتفريطهتدى إىل الس.  

  

                                                        
 ). ١٤١١/ص: (، القاموس احمليطُآبادي، الفريوز)١/٤٤٣: ( اجلوهري، الصحاح-205
 ]٠٩:سورة النحل[ -206
 ).١٤/٨٣: (الطربي، جامع التأويل والبيان -207
 ).١٤١١/ص: (، القاموس احمليطُآبادي، الفريوز)١/٢/٦٠٩: (نري الفيومي، املصباح امل-208
 ). ٢/٥٩١: ( باب ختفيف الصالة؛ كتاب اجلمعة،)٨٦٦: رقم: (»الصحيح«أخرجه مسلم يف  -209
 ).١/٤٤٣: (اجلوهري، الصحاح ، و)١٤١١/ص: (، القاموس احمليطُآباديالفريوز :ينظر -210
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  :تَعريف املقاصِد يف االصطالحِ: الفرع الثاني
العلماء استقالال، ومل  موضوع املقاصد موضوع مستحدث مل يعرفه اجليل األول من إنَّ

مل يعثر له على تعريف حمدد متفٍق عليه، : -يتطرق إليه من بعدهم بالتفصيل إالَّ آحاد من العلماء
وإن حتدث عنه بعضهم كاجلويين والغزايلِّ والعز، وحىت الشاطيب الذي أفرد جزًء كبريا من 

 يف تاريخ هذا العلم، مل يذكر تعريفا اصطالحيا املوافقات للمقاصد بل يعد حلقةً ال نظري هلا
حمددا له، بل كانوا بصدد التأصيل والتعليل والتفريع، ومل حيدوها حبد رمبا لكوا معلومةً عندهم 

  .٢١١ضرورةً

إىل أن جاء الشيخ حممالطَّد شِعاهر بن عاشور والذي أورد يف كتابه املقاصد ما يبتعريفه ر 
  .عريفات واحلدودنه عرفها بشكل من اإلطالة اليت ال تليق بنظم التهلا؛ غري أ

رع ارع يف مجيع أحوال الش للش امللحوظةُكماملعاين واِحل« : بأاةاملقاصد العامفعرف 
 فيدخل يف ذلك ، حبيث ال ختتص بالكون يف نوٍع خاٍص من أحكام الشريعِة؛هاأو معظِم

ريعة وأوصاف الشغايتها العامة، واملعاين اليت ال خيلو التويدخلُ يف هذا  عن مالحظتهاشريع ،
أيضاً معاٍن من اِحلكَِم ليست ملحوظةً يف سائِر أنواِع األحكاِم، ولكنها ملحوظةٌ يف أنواٍع كثريٍة 

  .٢١٢»منها

فوعر املقاِصد ةاخلاص ارع لتحقيق مق« :هابأنات املقصودةُ للشاس الكيفياصد الن
، كي ال يعود سعيهم يف مصاحلهم النافعة، أو حفظ مصاحلهم العامة يف تصرفام اخلاصة
ويدخل يف ذلك كلُّ حكمٍة ... اخلاصة بإبطاِل ما أسس هلم من حتصيل مقاصدهم العامة

  .٢١٣»روعيت يف تشريِع أحكاِم تصرفاِت الناِس

                                                        
 ).١٨-١٧/ص: (الشاطيبة املقاصد عند  نظريالريسوينُّ،:   ينظر-211
      ).٢٥١/ص: ( مقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور،-212
  ).٤١٥/ص: (اصد الشريعة اإلسالمية مقابن عاشور، -213
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ها إىل  بعده ِمن تعريفه استقوا، وألبسوها ألفاظا خمتصرةًثني الذين جاءواومعظم احملدمرد 
املعاين والغايات اليت:عريف املذكور، وهي متقاربة كلُّها تومئ إىلالت اها الشارع من  يتوخ

  .٢١٤ املفاسد عنهموراء تشريعاته العامة واخلاصة؛ حتقيقا ملصاحل اخللق ودرِء

                                                        
:  مقاصد الشريعة اإلسالميةاليويب،، )٤٣-١٤/ص: ( مقاصد الشريعة ومكارمهاعالل الفاسي،:  ينظر-214

 ). ١٩/ص: (الشاطيب نظرية املقاصد عند يسوينُّ،الر، و)٣٧-٣٦/ص(
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  :املطلب الثاني

َّفائية باملقاصد الشرعيةات الكقة الواجبعال َّ  

  :  واملقاصِد التَّابعةُاملقاصد األصلية: الفرع األول

ين و  من حفاظ على الد؛روريات املعتربةُ يف كلِّ ملَّةوهي الض: املقاصد األصلية: أوالً
النسل و املال، مع عدم اعتبار حظٍّ للمكلَّف فيهافس و العقل و الن.  

  :ف مسلوب احلظِّ يظهر من وجهنيملكلَّ وكون ا

 من حيث كوا ضروريةً فهي قيام مبصاحل عامٍة مطلقٍة ال ختتص حبال الوجه األول -)١
دون حال وال بصورة دون صورة وال بوقت دون وقٍت، فال اختيار للمكلَّف فيها نوعا وال 

 ياةٌ؛ فإذا عِدم الدين أو النفس أو العقل أووقتا بل هو مضطر إليها ضرورةً وال تقوم من دوا ح
 .النسل أو املال عِدمت احلياةُ

لو اختار العبد خالفَها فاختار عدم احلفاظ على دينه أو نفسه أو ماله :  الوجه الثاين-)٢
 ه وحيال بينه وبني اختياره جربا،بارتكاب ما يخِرم إحداها ويلِحق اخلللَ ا فإنه حيجر علي

  .ويكون آمثاً عند اهللا
فمن هنا؛ صار املكلَّف مسلوب احلظِّ يف الضروريات أو املقاصد األصلية باألصالة  وإن 

بع هلذا املقصد األصلي٢١٥صار له فيها حظ فبالت.  

 ل له مقتضى فمن جهتها حيص؛ِف املكلَّ فيها حظُّيوِع راليت هيو :املقاصد التَّابعة: اانـيث
بل علما جباملباحاِت واالستمتاِعهواِتيه من نيل الش وس ِتالَّ اخلد.  

فهي جمموعةُ التسبباِت املتنوعِة واليت ال يلزم املكلَّف فيها بنوٍع معين، وإنما يوكَل إىل 
علُِّم الطبم بتلزناعِة وال يجارِة دون الصعلى الت ردون  مثال اختياِره وميوِله وقُدراِته، فال جيب

اهلندسِة أو االقتصاِد، وال بأكٍل معيٍن أو لباٍس حمدٍد وإنما املقصود إقامةُ الضرورياِت األصليِة 
  .وعدِم إحلاِق اخللِل واخلَرِم ا؛ فرياعى حظُّ املكلَّف فيها وال يسلَب االختيار كما يف األوىل

                                                        
  ).١٣٥-١/٢/١٣٤: ( املوافقات يف أصول الشريعة الشاطيب،:  ينظر-215
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خاِدمةً هلا ألنَّ هذه األخريةَ ال تقوم يف اخلارج إال وإمنا عدت تابعةً للمقاصِد األصليِة و
   .٢١٦ا، ولو عدمت التابعةُ رأسا مل تتحقَّق األصلية لتوقُِّفها عليها

وذلك أن حكمة احلكيم اخلبري حكمت أن قيام الدين والدنيا إمنا يصلح ويستمر بدواع 
خلق له شهوة الطعام والشراب  ف؛من قبل اإلنسان حتمله على اكتساب ما حيتاج إليه هو وغريه

إذا مسه اجلوع والعطش ليحركه ذلك الباعث إىل التيفب سبر و، ةلَّ هذه اخلَ سدجعله يتضر 
وغرز فيه امليل والشهوة إىل النساء  إىل اكتساب اللباس واملسكنليدعوه ذلك والربد باحلر ،

  .لتحرك يف نفسه السعي للنكاح

ا من اهللا وفضال،  وهكذا جرى الرنشريعي ما مع اإلعراض سم الت ولو شاء اهللا لكلف
ه امنت على عباده مبا جعله وسيلة إىل ما أراده  لكن؛سلب الدواعي ابول عليهاوعن احلظوظ 

 بإقامة الضروريات األصلية الكفيلة بإقامة حياة الفرد واتمع على من عمارة الدنيا لآلخرة
 كأكل املستلذات،  ولُبس اللينات، كتساب هلذه احلظوظ مباحا ال ممنوعاعل اال وجالسواء،

 هي أبلغ ٍة شرعي لكن على قوانني، ونكاح اجلميالت؛توسكىن الواسعات، وركوب الفارها
  استعمال األمور املوصلة إىل تلك األغراضيف فأخذ املكلف ،يف املصلحة وأجرى على الدوام

فمن هذه اجلهة رورية األصلية من حفظ للنفوس وإبقاء للنوع وغريها، لتحقيق املقاصد الض
 حظ قيل إن هذه املقاصدذا اللَّ، و خادمة للمقاصد األصلية ومكملة هلاصارت املقاصد التابعةُ

رغبنا يف القيام حبقوقه ، فسبحان الرحيم العليم اخلبري احلكيم  وإن تلك هي األصولُتوابع
  نتمتع ا يف طريق ما كلفنا بهل لنا من ذلك حظوظا كثريةً وعج، لناحظي عٍدالواجبة علينا بو

  .٢١٧تكرما منه وإفضاال

  

  :عالقة الواجبات الكِفائية باملقاصد األصلية :الفرع الثاني

                                                        
 .يخ دراز للشتعليقمع ال) ١/٢/١٣٦: ( املوافقات يف أصول الشريعة الشاطيب،:  ينظر-216
 ).١٣٧-١/٢/١٣٦: ( املوافقات يف أصول الشريعة الشاطيب،:  ينظر-217
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وتبدو عالقةُ الواجبات الِكفائية باملقاصد األصلية جليةً من خالل عرض أنواع املقاصد 
األخريةُ نوعاِن وهذهة؛األصلي :  

فكلُّ مكلَّف مأمور بإقامتها يف نفسه فهو مطلوب حبفظ دينه : ضروريات عينيةٌ -١
 .ونفسه وعقله ونسله وماله

وكوا كفائيةً من حيث كانت منوطة بالغري، يقوم ا على : ضروريات كِفائيةٌ -٢
اخلاصة إالَّ ا، فيقوم ا اموع العموم مجيع املكلفني لتستقيم أحوال العامة اليت ال تقوم 

 وحده حباجياته األساسية وضروريات حياته على القيام  قدرةًإلنسانمل جيعل لفإن اهللا  باموع،
 نفع نفسه واستقامة حاله يف فطلب التعاون بغريه فصار يسعى ،لضعفه عن مقاومة هذه األمور

 يف  نفع نفسهيف إمنا يسعى حٍدوان كان كل  فحصل االنتفاع للمجموع باموع وإ،هبنفع غِري
 .حقيقة األمر

ومن هنا؛ كان التكليف بالفروِض الِكفائية ألجل حتقيق املقاصد األصلية للشريعة 
  .٢١٨اإلسالمية ومن ذلك حتقيق املصاحل الدينية والدنيوية العامة لألمة

وإنما ذكر اإلمام الشرمحه اهللا- اطيب-ة ارة منه إىل كون الفروِضقسيم إش هذا التالِكفائي 
 عن العينية؛ بل هذه األخرية ال قيام هلا إال بإقامة الِكفائية؛ وبذلك تكون الفروض ال تقلُّ أمهيةً

الِكفائية مكملة للفروض العينية والحقة ا يف كوا ضرورية؛ فال يقوم العيين إال بالكفائي؛ 
 –ئية قيام مبصاحل عامة جلميع اخللق، فاملأمور به من تلك اجلهة وذلك أن املطلوبات الِكفا

 مأمور مبا ال يعود عليه من جهته خاصة؛ ألنه مل يؤمر إذ ذاك خباصة نفسه فقط وإالَّ –الِكفائية 
صار عينيا، بل مقصود املطلوبات الِكفائية إقامة الوجود وحقيقة القائِم بالفرِض الكفائي أنه 

 يف عباده على حسب مقدرته وما هيئ له من ذلك؛ فإن الواحد ال يقدر على إصالح خليفة اهللا
 ورفَعنا :، ولذلك قال ٢١٩نفسه والقيام جبميع أهله فضال عن أن يقوم مبصاحل أهل األرض

                                                        
   .)١/٢/١٣٥:  (املوافقات يف أصول الشريعة الشاطيب،:  ينظر-218
 ).٤٠٥/ص: (ابن خلدون، املقدمةُ: ويف معناه  -219
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خالئف فجعل اهللا اخللق ، ٢٢٠بعضهم فَوق بعٍض درجاٍت ِليتِخذَ بعضهم بعضا سخِريا
  ٢٢١.بعضهم لبعٍض يف إقامِة الضروِرياِت العامِة حىت قام امللك يف األرِض

  كما أنَّ املقاصد األصلية الِكفائية ال اعتبار حلظِّ املكلَّف فيها أصالة، وبيانُ ذلك من 
  :وجهني

متها، وإذا متاَأل أهل بلد أنها ضروريةٌ وال تستقيم حياةُ املكلَِّف وال تقوم إالَّ بإقا:  ألولا
على تركها أجربوا عليها، وقوتلوا على تركها، فال اختيار للمكلَّف فيها بل هو مضطر إليها 

  .ضرورة

القائم ذه املطلوبات الِكفائية ال جيوز له أن يستجلب احلظوظ لنفسه بدل قيامه : الثاين
، وال حلاكم على فت على إفتائها على قضائه وال مذه املطلوبات، فال يأخذ القاضي أجر

حكمه؛ وغريها من األمور العامة اليت حتقِّق املصاحل العامة؛ واملقصود هنا أن يأخذ األجر من 
اس الذين قضى هلم أو أفتاهم ال ما يأخذه من بيت املال أو السةآحاد النبل بذل ؛لطات املعني 

األجر له واجبكفائي ة إقامته على األم.  

ن مثَّة حرمت الرشا واهلدايا املقصود ا نفس الوالية؛ ألن استجالب املصلحة اخلاصة  وم
ريعة يف وضع هذه الواليات، وعلى هذا ش إىل مفسدة عامٍة تضاد حكمة الباألصالة هنا مفٍض

  .٢٢٢جيري العدل يف األنام وبه يصلح النظام

                                                        
 ]٣٢:سورة الزخرف[ -220
  ).١/٢/١٣٥:  (املوافقات يف أصول الشريعة  الشاطيب،: ينظر-221
قسم مل يعترب فيه حظ املكلف بالقصد  -١:  إىل ثالثة أقسامقسم الشاطيب املطلوبات الِكفائية يف اعتبار احلظ  -222

األول على حال وذلك الواليات العامة واملناصب العامةة للمصاحل العام.  
٢- نفسه كالصناعات يف طريق مصلحة اإلنسان يف اعترب فيه ذلك وهو كل عمل كان فيه مصلحة الغري وقسم 

 خاصة نفسه وإمنا كان يفاحلقيقة راجع إىل مصلحة اإلنسان واستجالبه حظه  يفها وهذا القسم واحلرف العادية كلِّ
  .استجالب املصلحة العامة فيه بالعرض

 مل تتمحض ىف اليت األمور يفوقسم يتوسط بينهما فيتجاذبه قصد احلظ وحلظ األمر الذى الحظ فيه وهذا ظاهر  -٣
- ١/٢/١٣٦: (املوافقات  وتعليم العلوم؛ واألذان ويدخل حتت هذا والية أموال األيتام؛العموم وليست خاصة

١٣٧.( 



 ٩٤

  

  :املبحث الثاني
 هيباملعروف والن عن املنكر وأثـره يف حفظ املقاصد األمر

 الضَّرورية
  وفيه ثالثة مطالب

مضمون األمر باملعروف والنهي عن املنكر: املطلب األول  
.حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ثانياملطلب ال  
أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ثالثاملطلب ال
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:متهيد  
ھم الثَّواَب الحَسَن علیھا، ونھاھم عن أمَر اُهللا عباَده بالخیرات وَوعَد

الشُُّرور والسِّیئاِت وتَوعََّد بعقاب ُمقترِفیھا، والمصالُح كلُّھا ُخیوٌر نافعاتٌ 
فالمكلَُّف مأموٌر بتحصیِل المصالحِ ؛ والمفاِسُد بَأسِرھا شروٌر سیِّئاٌت ُمِضرَّاٌت

صالُح إذا فاتت َفسَد أمُرھما وأسباِبھا منھيٌّ عن المفاِسد ووسائِلھا، وللدَّاَرین م
ومفاِسُد إذا تحقَّقت ھلَك أھُلھما، ورأُس ھذه المصالِح المطلوِب تحصیُلھا من 
ِقَبل المكلَِّف ھي الضَّروریاُت الخمُس وھي الّدیُن والنَّفُس والعقُل والنسُل والمالُ 

ِظھا وصیانِتھا، وھي مراعاٌة في كلِّ ملٍَّة؛ لذا جاءت التَّشریعاُت الرَّبانیَُّة لحف
. ، فشرعت الوسائَل واألسباَب المحقِّقَة لذلك٢٢٣ودرِء الخَلِل الواقِع والمتوقِِّع فیھا

   
يف احلفاِظ غري أنَّ ما ي بارز ةَ وسيلةً عظيمةً هلا أثر؛ أنَّ ثَمسترِعي االهتماموي ،األنظار لفت

يف ِمعرِض ذكِر الوسائِل اليت شِرعت -يب على الكليات مجيِعها، وهي اليت أشار إليها الشاط
  .٢٢٤»وجامعها األمر باملعروِف والنهي عن املنكِر«:  قائال-حلفظ الضرورياِت اخلمِس

هذا من جهٍة؛ ومن جهٍة أخرى نجد هذا اخلُلُق العظيم واجباً كفائيا على اُألمة  
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ  :اِهللا يف أرضه، قالَ اإلسالميِة إقامته يف واقعها؛ لتطبيق منهِج 

ونص غري  ،٢٢٥ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ
 املنكَِر وجوباً واحٍد من العلماء أنَّ هذه اآليةَ دليل على وجوِب األمر باملعروف والنهِي عن

، وذلك ملا له من عظيِم النفِع وقوِة األثِر يف إصالِح الفرِد واتمِع، ٢٢٦ِكفائيا على املسلمني
وِرفعةُ الشيِء يف ميزاِن الشرِع إنما هو بقَدِر ما حيقِّقُه من مصاحلَ وخيوٍر للخلِق، وما يدرؤه من 

ومضار مِع،مفاِسدتريعِة، كما  عن الفرد واجبميع أبواِب الش كيف ال وهو مع ذلك متعلِّق 
 عن  والنهي باملعروِفاألمروهي أنواع فروِض الكفاياِت؛ وجاِمعها «: أشار الشاطيب قائالً

اجلامع من بِني فروِض الكفاياِت الذي يتعلَّق بكلِّ مطلوٍب وكلِّ «: قاًاز معلِّر ِد، وأعقبه»املنكِر

                                                        
  ).١/٢/٠٧: (املوافقات يف أصول الشريعة الشاطيب،: ينظر -223
224- ،اطيب١/٢/٠٨: (املوافقات يف أصول الشريعة الش.(  
  ].١٠٤ :سورة آل عمران[ -225
 : أحكام القرآن،ابن العريب، )٢٧٠/ص (:والواليات الدينية  األحكام السلطانية،املاوردي: ينظر -226

)١/٣٤٠(حكام القرآنألامع اجل ، القرطيب:) وغريهم كما سيأيت قريبا، )٤/١٦٥.  
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، فإنه ال يختص بباٍب من الشريعِة ِر عن املنكَهي والن باملعروِف األمري عنه يف الشريعِة؛ هومنه
دونَ باٍب، خبالِف فروِض الكفاياِت اُألخرى؛ كالِوالياِت العامِة واِجلهاِد وتعليِم العلِم وإقامِة 

 عن هي والنروِف باملعواألمر قاصرةٌ على باِبها، الصناعاِت املِهمِة فهِذه كلُّها فروض كفاياٍت
واِجِركَاملن فاِئ ِكبيأبواِبيِع جلِملٌ مكم ٢٢٧»يعِةِر الش.  

ومن هنا؛ رأيت أن أُفرد هلذا األصِل العظيِم مبحثًا، أَعِرض فيه لبياِن حكِمه وأمهيِته وأثِره 
  .يف احلفاِظ على الكليات الضروريِة

                                                        
227-  ،اطيب٢/٣/٢٧٥ (: املوافقاتالش .(  
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  :   األولاملطلب

ِمضمون األمر باملعروف والنهي عن املنكر ِ
َ َّ

ِ ِ َ ُ َ  
  : إطالقُ املعروف واملنكر يف لسانِ العربِ: الفرع األول

كوِن والطّمأنينِة إىل الشاُء والفاُء أصلٌ صحيح يدلّ على معىن السوالر والعرف يء، العني
ي بذلك ألنّ املعرففمسكُن إليهو النس٢٢٨س تألفُه وتضد كَريَءه؛ يق، واملُنالش كَرإذا مل : ال أَن

  .٢٢٩يقبله قلبه، ومل يعترف به لسانه

  : لألمر باملعروف والنهيِ عن املنكرِالتَّعريف االصطالحي: الفرع الثاني
 ال إنّ لعلماِء الشرِع اصطالحاٍت خاصةً م، تقرب من الوضِع اللُّغوي تارةً وتبعد أخرى 

 فقد يتخير منها البعض ويستبعد اآلخر، فأضحى حتما على ؛سيما إن وِجد للَّفِظ إطالقات ِعدةٌ
الباحث التعريج على املعىن االصطالحي لألمِر باملعروِف والنهِي عن املنكَِر، واأللفاِظ ذاِت 

  .الصلِة كاِحلسبِة

  :نهيِ عن املنكَرِ اصطِالحاتَعريف األَمرِ باملعروفِ وال:  أوال
كلُّ ما استحسنه الشرع، والعقلُ السليـم الرشيد الذي ال يناقض :  يرادباملعروف

رعبـاِت وفعِل اخلرياِتالشنةَ من الطَّاعاِت والقُروالس الكتاب ؛ فهو ما وافق.  

؛ شيد الذّي ال يناقـض الشرعحه الشرع والعقلُ السليم الر ما استقبكلُّ: واملنكر
  .٢٣٠فهو كلُّ ما خالف الكتاب والسنةَ من املعاِصي واملنكراِت

هوكلُّ ما كان معروفًا فعلُه مجيالً مستحسناً؛ غري مستقبٍح يف «: قال ابن جِريٍر يف تعريِفه
يعرفُه أهلُ اإلمياِن وال يستنِكرونَ ألنه مما... وإنما مسيت طاعةُ اِهللا معروفاً،أهل اإلمياِن باهللا

  .٢٣١» قبيحا فعلُه-أهلُ اإلمياِن-وأصلُ املنكَِر ما أنكره اُهللا ورأَوه ...فعلَه

                                                        
  ).٧٣٢/ص(:  معجم مقايس اللغةرس،ابن فا -228
  ).١٠٠٩/ص(:  معجم مقايس اللغةرس،ابن فا -229
  ).٢/٩٤٨( : األساس يف التفسري سعيد حوى،-230
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الترغيب فيما ينبغي إتيانه قوالً كانَ أو فعالً، مما وافق الشرع : فاألمر باملعروف هو
ةَ ومبادئاحلنيفخلُِّق باخلالِل احلميدِة، والوفاِء كاإلمياِن باهللا وأداِء : ه العامالواجبات، والت

  .بالعهود، وقضاِء الديوِن وإعانِة احملتاجني وغريها
الترغيب يف ترك املنهياِت، أو تغيري ما يلزم تركُه مما خالف التشريع : والنهي عن املنِكر هو

با وأكِل أ: اإلسالمينا، والرء اخلالل كشرِب اخلمِر والزحلِّي بسياِس بالباطل، والتمواِل الن
  .وذميِمها

ا ال امِتراَء فيه وال شك؛وممانعدام  ِة على الفعِل، قال عمرةَ القُدرقو ِدمع فِع يف حقالن 
 :»ال نفاذَ له حبق تكلُّم ةً يف تطبيِق منهِج ،٢٣٢»الينفَعفاعلي العظيم هذا اخللق وليكتِسب 

  .ِواليةُ اِحلسبِةاهللا يف األرِض؛ ظَهرت يف دولِة اإلسالِم 
وملا كان هلذه األخريِة صلةٌ مباشرةٌ باألمر باملعروِف والنهِي عن املنكِر، وال يكاد هذا 

  .األخري يذكَر إال برفقِتها؛ لِزم بيانُ حقيقِتها والفرِق بينهما

  :تَعريف احلِسبةِ: ثانيا
  . ٢٣٣»احلسبةُ هي أمر مبعروٍف إذا ظهر تركُه، وي عن منكٍر إذا ظهر فعلُه«: قال املاوردي

 يف ترك املعروِف وفعل املنكِر؛ حتى الظّهورويظهر من التعريف أنَّ من شروِط احلسبـِة 
 ترك زى، ويربدفعلُ املنكِر ويتب رظهأن ي باِحلسبِة، فيجب على احملتِسب القيام بج؛املعروِفيتو 

  .وإالَّ فال يدخلُ يف دائرِة اِحلسبِة

  
  

                                                                                                                                                               
  .)٤/٤٥ (: عن تأويل آي القرآن جامع البيان،ربي الطَّ-231
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  ).٨/٢٤١: (»إرواء الغليل«األلباين يف : ، وينظر)٦/٧١(

233-املاوردي ،٢٧٠/ص (: والواليات الدينيةلطانية األحكام الس.(  



 ٩٩

  :رِنكَ عن املُهيِ والنروفِ باملعمرِاألَو بةِس احلِ بني الفرقُ:ثالثًا

  :يظهر من التعريفني أنَّ مثَّةَ عموما وخصوصا وجهياً بينهما
 ط فيه الظُّهور؛ بل جمرد باملعروِف والنهِي عن املنكَِر ال يشتر فِمن جهِة كوِن اَألمِر-١

 دعا أصالً ي صفن مل يتى ممرغيِب يف فعِل اخلرياِت وترِك املنكراِت، حتأمًرااحلثِّ والت 
فال يقوم ا احملتِسب ما مل يظهر ترك املعروِف وفعلُ خبالِف احلسبِة باملعروِف وياً عن املنكَِر، 

  .وِف أعم وأمشلَعد األمر باملعر: -املنكِر
؛ فهو مكلَّف رمسي من الـوايل أعماِل احملتِسب وصالحياِتههذا من جهة؛ ومن جهِة 

ذه الواليِة، والتي ختوله حق األمِر بالطّاعاِت والنهِي عن املنكراِت، ومراقبةَ األسواِق وما 
ه أن يعزر املخالفني، ويتخذَ حيدثُ فيها من غش وِخداٍع ومعامالٍت غِري مشروعٍة، كما ل

ةُ أوسع عدت اِحلسب: -، وليس ذلك لآلمِر باملعروِف تطوعا ٢٣٤أعوانا، ويسترِزق من بيِت املاِل
  .ِنطاقاً وأرحب جماالً

مجيِع  وحسبةُ األمِر باملعروِف والنهِي عن املنكَِر بإطالقها العام واجب كفائي على -٢
فيهم املتطوع، بينما هي واجب عيين على احملتِسِب الرمسي بتعيِني اإلماِم وتكليِفه إياه اُألمِة مبا 

  .٢٣٥بالِواليِة، فتعينت عليه
على أنَّ مثَّةَ فروقاً أُخر بينهما، ذكرها غري واحٍد ممن كَتب يف املوضوِع، وألنه ليس 

وِق مجيِعها؛ إذ الغرض اتضاح الصورِة وبيانها؛ أرى يف من صلِب موضوِع البحِث تتبع الفر
  .٢٣٦املذكوِر غُنيةً عن ِسواه

                                                        
  ). بعدها وما٣٨٨: ( ابن القيم، الطّرق احلكمية يف السياسة الشرعية-234
  ).٨١/ص (: احلسبةُ،فضل إالهي: ينظر -235
  ).٢٧٠/ص (:والواليات الدينية  األحكام السلطانيةاملاوردي،: ستفصال ينظر ملزيد من اال-236
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   :املطلب الثاني
  ّاألمر باملعروف والنهي عن املنكرحكم 

اتفق العلماُء على وجوِب قياِم اُألمِة باألمِر باملعروِف والنهِي عن املنكِر، ولكن اختلفوا يف 
  من الواجباِت العينيِة؟هو هو واجب على الكفايِة أم أ: ِصفِة الوجوِب

ولْتكُن منكُم أُمةٌ  : يف اآليِة الكرميِة من قوِله "ِمن"معىن :  اخلالِف بينهمومنشأُ
الْم مه لَِئكأُونكَِر وِن الْمنَ عوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْميِر ويونَ ِإلَى الْخعدونَيفِْلح٢٣٧. 

تبعيضيةٌ، فاملعىن أنَّ اَهللا يأمر املؤمنني أَنْ تنبِري  "ِمن" فذهب جمهور أهِل العلِم إىل أنَّ -١
، قال ٢٣٨منهم طائفةٌ يأمرونَ باملعروِف وينهونَ عن املنكِر، فيكون بذلك واِجبا ِكفائيِا

 متعين على احملتِسب حبكِم الِواليِة، -ملنكِراألمِر باملعروِف والنهِي عن ا- هفَرض«: املاوردي
  .٢٣٩»ةوفرضه على غريه داخلٌ يف فروض الكفاي

ال جيب األمر باملعروِف والنهي عن املنكِر على كلِّ واحٍد بعيِنه؛ بل هو «: وقال ابن تيميةَ
  .٢٤٠»على الكفايِة كما دلَّ عليه القرآنُ

 بيانيةٌ؛ لبياِن اجلنِس، فيكونُ املعىن لتكونوا "من"وذهب فريق من العلماِء إىل أنَّ  -٢
كلُّكم آمرين باملعروِف، أي أنتم اُألمةُ  اليت تدعو إىل اخلِري واآلمرةُ باملعروِف والناهيةُ عن 

  .٢٤١ كثٍري حزٍم، وابن ابنقوِلال ممن قال ذااملنكِر، فيكونَ واجباً عينيا على كلِّ مسلٍم؛ و

                                                        
  ].١٠٤ :سورة آل عمران[ -237
238-ة، املاورديلطانييِنالغزايلُّو، )٢٧٠/ص (:والواليات الدينية  األحكام السإحياء علوم الد ، :

)٢/٣٠٧( ،أحكام القرآن،ابن العريب :) ١/٣٤٠(، حكام القرآنألامع اجل ،القرطيب:) ٤/١٦٥( ، ،وويوالن
  ).١٢٦/ص: ( األمر باملعروف والنهي عن املنكروابن تيمية، ،)٢/٢٣: (شرح مسلم

  ).٢٧٠/ص (:والواليات الدينية  األحكام السلطانية املاوردي،-239
 : يف السياسة الشرعية الطرق احلكمية،ابن القيم: ويف معناه ،)٢٨/١٢٦ (:وىجمموع الفتا  ابن تيمة،-240

  .)٣٤٥/ص(
، )١/٤٣٤(:  يف علم التفسري زاد املسري وابن اجلوزي،،)٨/٤٢٣: (حمللى باآلثاراابن حزم، : ينظر -241

  ).١/٣٩١: (وابن كثري، تفسري القرآن العظيم
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 كَِثٍريقال ابن :»فرقةٌ أن تكونَ من هذه اآليِةواملقصود ِة من هذه األميةً متصدوإن ،أِن هلذا الش 
فرٍدا على كلِّكان ذلك واجب ِة من األمحب ؛هِبسعن أيب هريرة مسلٍم يف صحيِح كما ثبت   

 فإن مل ،ه فبلساِنتطعه فإن مل يس بيِدره فليغينكَراًمى منكم أَمن ر) : قال رسول اهللا :قال
ستِطيفبقلِبع ٢٤٢) اإلمياِنه وذلك أضعف.  

 أنَّ األمر باملعروِف والنهي عن املنكَر أنواع -والعلم عند اِهللا-أستلِْوح وجاهته والذي 
ومراتب:  
١:- رورِة وكلُّ النين بالضمن الد لما عنِة؛ واليت هي مماِس فمنها ماهو يف األمور البي

يحِسنه؛ فهذا واجب على كلِّ مسلم القيام به على حسِب مقدوِره؛ كأن يذكِّر فردا من 
 عمله حادثةً من سريِة النيب أسرِته بآيٍة أو حديٍث، أو يذكُر ألحِد إخوانه يف مقر  يذكِّره

  .بأخالِقِه وحسِن سلوِكه
 وأحكاِمه؛ مما ال يتأتى إالَّ للعلماِء  ومنها ما حيتاج إىل علٍم ودرايٍة بشرِع اِهللا:-٢

هذا هو الذي يتوجه اخلطاب فيه لفئٍة دونَ غِريها : -الذين انبـروا للعلم يتعلَّمونه ويعلِّمونه
وما كَانَ الْمؤِمنونَ ِلينِفرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ : فهو واجب على الكفايِة، وفيه قول اهللا تعاىل

كُلِّ ِفرقٍَة منهم طَآِئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ ِفي الديِن وِلينِذرواْ قَومهم ِإذَا رجعواْ ِإلَيِهم لَعلَّهم نفَر ِمن 
  . 243يحذَرونَ

تبعيضيةٌ باعتباٍر ولبياِن اجلنِس باعتباٍر آخر، وإىل هذا يومئُ كالم الشيِخ " من" فتكون 
 كانت...وإن كان اخلطاب بالضمِري  للمؤمنني«: -يف تفسري اآلية-:  عاشوٍرحممِد الطّاهِر بِن

مثَّ يواصل قائال»ويكونُ الواجب على الكفايِة... للتبعيِضِمن ، :» ال مينع على أن هذا االعتبار
ِري  بيانيةً، مبعىن أن يكونوا هم األمةَ، ويكونُ املراد بكوم يدعون إىل اخلِمنمن أن تكونَ 

 عن ذلك على حسِب خيلوويأمرونَ باملعروِف وينهونَ عن املنكِر؛ بإقامة ذلك فيهم وأن ال 
  .٢٤٤»احلاجِة

      

                                                        
؛ كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عنه املنكر من )٤٨: مرق: (»الصحيح« أخرجه مسلم يف -242
 ).١/٦٩: (اإلميان

  .]١٢٢: سورة التوبة[ -243
  .)٤/٣٩(:  التحرير والتنوير ابن عاشور،-244
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  : ثالثاملطلب ال

ِأثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ املصاحل الضرورية ِ َِّ َُّ َ َّ
ِ ِ ِ ِ ِِ:  

عليه فضالً كبريا؛ لِعظَِم مثرِته واملصاِحل  إىل هذا اخللِق العظيِم، ورتب إنما ندب املوىل 
اليت ترتجى منه، والعائدِة على الفرِد واُألمِة بل واإلنسانيِة مجعاَء، ال سيما وأنَّ األمر والنهي من 

وبنو آدم ال يعيشونَ إالَّ «: لوازِم الوجوِد البشري الذي سنـته االجتماع قال ابن تيِميةَ
 بعِضهم مع بعٍض، وإذا اجتمع اثناِن فصاعداً فال بد أن يكون بينهما ائتمار بأمٍر وتناٍه باجتماِع
وإذا كان األمر والنهي من لوازِم وجوِد بين آدم، فمن مل يأمر باملعروِف الذي أَمر به ...عن أمٍر 

فال بد أن يأمر وينهى ، ويؤمر اُهللا ورسولُه، ومل ينه عن املنكِر الذي َى عنه اُهللا ورسولُه، 
وينهى،  إما مبا يضاد ذلك، أو مبا يشتِرك فيه احلق الذي أنزله اُهللا، بالباطِل الذي مل 

  .     ٢٤٥»وهذه األعمالُ كلُّها باطلٌ...ينـِزله
 وال خيفى أنَّ فكان بذلك حمقِّقًا ملصاِحل العباد اآلجلِة والعاجلِة، وتركُه مدخلٌ للفساِد عنهم،

 ِعظَم الثَّواب يزيد تبعا للمصاِحل اليت يجلبها، وهلذا ارتقَى شأنُ اآلمِر باملعروِف والناِهي عن
 هداِء، قال احلبيبا للشدسي عداملنكِر لي :) عبِد املطَّلِب، ورجلٌ قام مزةُ بنهداِء حالش ديس

 .٢٤٦)اه فَقَتلَهإىل سلطاٍن جائٍر فأَمره ونه

 نْها، ِإِعالوةً عن كوِنه يرِجع إىل ِحفِظ كُلِّياِت الشريعِة ومقاصِدها الضروريِة مجيِع
بإقامتها من جانِب الوجوِد بتثبيِت دعائمها وأركاِنها، ومن جانِب العدِم فيدرأُ عنها اخلللَ 

واملتوقِّع بذلك عن غريه من اِخلالل وا؛الواقع ٢٤٧ألوصاِف فامتاز .  

                                                        
  ).٦٧-٦٦/ص: (ابن تيمية، األمر باملعروف والنهي عن املنكر -245
صحيح اإلسناد «: قال احلاكم، و)٤٨٨٤ :رقم: (»نيالصحيحاملستدرك على «أخرجه احلاكم يف  -246

ابن عبد ، و)٥/٢١٩): (٣٥٦٩ :رقم( ؛ الصغري اجلامِع يف صحيِحنه األلباينُّحس؛ و)٣/٢١٥: (»ومل خيرجاه
الرب١٣/٥٥: (مهيد، الت.( 

 اليت  يف املوافقاِت بأن جعلَ األمر باملعروِف والنهي عن املنكَِر من الوسائِل اجلامعِةالشاطيبقرر ذلك  -247
  ).١/٢/٠٨: (املوافقات: ينظر. روريةُ مجيعابإقامِتها تحفَظُ الكلِّيات الض



 ١٠٣

وفيما يلي تدليلٌ ملا قرره العلماِء من كوِن األمِر باملعروِف والنهي عِن املنكَِر حاِفظا جلميِع 
ة اخلمِس والتمثيلُ لذلك، وليساملصاِحل الضروريما املثالُ ؛ مقصود هذا املبحِث احلصرفإن 

  .إلثباِت صدِق املقاِل

  فِ والنهيِ عن املنكَرِ يف حفظِ الدينِأَثر األَمرِ باملعرو :الفرع األول

 قيمةُ إلقامِتها وحفِظها ، إجياداً بتشريع ما يريعةُ اإلسالميمصلحٍة جاءت الش أعظم ينالد
أركانه ويقوي دعائمه،  ودرِء ما يلِحق به اخللَلَ ويهدده، فهو رأس الضرورياِت وأعالها، 

قدِمي عند التعارِض أوالهاوبالت.  
  : فيما يأيتاً يف ذلك، ونلحظه جليولألمر باملعروِف والنهِي عن املنكَِر األثر البليغُ

 الدعوةُ إىل اإلمياِن باهللا وتوحيِده وطاعتِه وعبادِته، وتعليم الناس أحكام ربهم، من -١
  واملناكحاتوع واإلجاراِت والطّالِق كالبي:، ومعامالٍت...كالطَّهارِة والصالِة واحلج: عبادات

وما كَانَ الْمؤِمنونَ ِلينِفرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة منهم طَآِئفَةٌ :  وغِريها، قال اهللا
ملَّهلَع ِهمواْ ِإلَيعجِإذَا ر مهمواْ قَونِذرِلييِن وواْ ِفي الدفَقَّهتونَلِّيذَرحي  248 ،يبوقال الن   :

، فاألمة اإلسالمية مسؤولةٌ عن تبليِغ شرائِع هذا الدين مبختلَِف وسائِل ٢٤٩)بلِّغوا عني ولو آية(
اس  يف سنِته، أو توصل إليِه النتاِبه أو أرشد إليِه النيب ؤثِّرِة، مما أبانه اُهللا يف كالتبليِغ احلكيمِة امل

، وهذا حىت يأتمر الناس بأوامِر ربهم وجيتِنبوا نواهيه، ٢٥٠ِبهم وِخبرام يف حقوِل الدعوِةبتجاِر
فيقيموا عباداِتهم وشؤونَ معامالِتهم على وفِق شرع ربهم احلكيِم، الذي ال يأتيه الباطلُ من بني 

  .يديه وال من خلِفه، فيقام بذلك منهج اُهللا يف أرِضه
 وتعليم أحكاِم اِهللا والدعوةُ إىل توحيِده وطاعِته من أعلى مراتِب األمِر باملعروِف، وغايةُ 

  .كلِّ هذا إنما هو احلفاظُ على هذا الديِن القوِمي
 صيانةُ الدين وحفظُه مما يهدد كيانه ويِخلُّ بأركاِنه؛ مبحاربِة املنكراِت والبدِع -٢

يب واألباطيِل، والرحِضها، قال النهاِت ودبعن الش د :)ِّحيمل هذا العلم من كلف لَ خ
                                                        

  .]١٢٢: سورة التوبة[ -248
: ؛ كتاب أحاديث األنبياء، ما ذكر عن بين إسرائيل)٣٢٧٤: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري يف  -249

)٣/١٢٧٥.( 
  ).١/٢٩ (: فقه الدعوِة إىل اهللا، امليداينُّ-250
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ع؛ولهدمن ،٢٥١) الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني ينفون عنه حتريف رهيبوالت 
نكُم عن ومن يرتِدد ِم :الردة واحلَيِد عن الدين، وتبِيني ِعظَِم جرِمها وخطِرها، قال اهللا 

 ماِر هالن ابحأَص لَِئكأُوِة واآلِخرا وينِفي الد مالُهمأَع ِبطَتح لَِئكفَأُو كَاِفر وهو تمِديِنِه فَي
  .٢٥٢ِفيها خاِلدونَ

والتحذير من الردة ودحض األباطيِل والشبِه عن اإلسالم، هو النهي عن املنكِر يف أعلى  
ينرورياِت وأوالها وهو الدفضِل اجلهاِد يف سبيِل اِهللا  .مقاماِته؛ إذ فيه حفظٌ ألعلى الض وإبراز

 :- فيها حىت يبقى منهج اِهللا هو السائد املهيمن املسلمني؛لرد كيِد املعتدين واحلفاِظ على بالِد
  .   ِقع  اخلللَ فيه حفظٌ للديِن من جانِب العدِم؛ مما يهدده ويوكلُّ ذلك
 ودور احملتِسِب الرمسي القائِم بوالية احلسبِة دور هام بالغٌ يف األمهية، فهو الذي يقيم -٣

 إظهار احلق ـا يتغياحلدود والتعزيراِت على من انتهك احملارم وأشاع املنكراِت، وهو يف ذلك
وهو أعلى  وهو يف إقامِة واليِته مغيراً للمنكَِر بيده، ونشره بني الناس وإزالةَ الباطِل وحموه،

 من ب اخلمس يف مواقيتها ويعاِقلواِت بالصةَ العاميأمر، كما أن احملتسب  درجاِت تغيِري املنكِر
 ط منهم فيما جيب عليه من حقوِق فمن فرنني واملؤذِّةَ األئمويتعاهد،  واحلبِستعزيِر بالمل يصلِّ
وخرج عن املشروِعِةاألم ٢٥٣ه به ألزم    .  

 ومن هنا؛ بان واتضح األثر اهلام لألمِر باملعروِف والنهِي عن املنكِر يف احلفاظ على الدين، 
من أمر باملعروِف وَى عن «:  قال احلسن ، لذاإذ به تقوم دعائمه ويصان من اخللِل واخلطِر

  .٢٥٤»وخليفةُ رسوِله وخليفةُ كتاِبه،  أرِضهفهو خليفةُ اِهللا يفاملنكَِر 

  :أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكريف حفظ النفسٍِ: الفرع الثاني
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نلحظُ من خالِل التشريِع اإلسالمي احلنيِف شدةَ اهتماِمه بإقامِة النفوس وحرصه عليها، 
 ِعداِد الضرورياِت بعد حفظ الديِن،  لذا كيف ال وقد ارتقَى ا ألن تكونَ املرتبةَ الثَّانـيةَ يف

شرع كلَّ ما من شأِنه أن يقيمها وحيافظَ عليها، وى وشدد على كلِّ ما أحلق الضرر بالنفوس 
يِر نفٍْس ِمن أَجِل ذَِلك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا ِبغ :وأتلفَها، قال اجلليل 

  .٢٥٥أَو فَساٍد ِفي اَألرِض فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعا
ومن تلكم التشريعاِت األمر باملعروِف والنهي عن املنكِر، فإن له عظيم األثِر يف إقامِة 

  :، وذلك من وجوٍه اخلرم واخللل احقلا يها ممالنفِس وصيانِت
 وظيفةُ العلماِء يف تبصِري الناِس وندِبهم إىل كلِّ ما يقيم النفوس وحيفظُها من أكِل -١

ا فَكُلُواْ ِمما رزقَكُم اللّه حالالً طَيب: الطّيبات من املباحاِت، وفيه قال املوىل تبارك وتعاىل
تمواْ ِنعكُراشون  اللِّهودبعت اهِإي مِإن كُنت٢٥٦ ،ِب وال شكمن املأكِل واملشر أنَّ املندوب 

ع من اهلالِك، أممنوت فوسقام به النرورِة الذي تالض عن حد هو ما زاد فواجب ا هذا األخري
هلكِة فرضفِس من التإىل قتإذ ؛ألنَّ حفظ الن فريطَ يف ذلك مؤدقال  الت مل النفس وهو حمر :

اِحيمر كَانَ ِبكُم ِإنَّ اللّه كُملُواْ أَنفُسقْتالَ تو٢٥٧.  
:  ما يقي من احلر والقر ، قال الباري اتخاذُ الزينِة ولُبِسذلك ندب الناس إىل  وك

اِجٍد وكُلُواْ وسكُلِّ م ِعند كُمتذُواْ ِزينخ مِني آدا بي ِحبالَ ي هِرفُواْ ِإنسالَ تواْ وبرش
ِرِفنيسالْموقال٢٥٨ ، : ِقزالر اِت ِمنبالْطَّياِدِه وِلِعب جرأَخ ةَ اللِّه الَِّتيِزين مرح نقُلْ م

ذَِلك نفَصلُ اآلياِت ِلقَوٍم قُلْ ِهي ِللَِّذين آمنواْ ِفي الْحياِة الدنيا خاِلصةً يوم الِْقيامِة كَ
ليِه مع أنه من وسائِل حفظ الضروريات؛ إ، وإنما اكتفى بإباحِة  ذلك والندِب ٢٥٩يعلَمونَ

ألنَّ اهللا جعلَ يف النفوِس دوافع غريزيةً وشهواٍت تدفع صاحبها إىل ذلك حتماً، فاكتفى ا عن 
كمت  ح اخلبِري احلكيِمكمةَوذلك أن ِح«: ، قال الشاطيب بديعشريعياألمِر والنهِي، وهو رسم ت

  ما حيتاجه على اكتساِبلُحِم ت اإلنساِنِلب من ِق بدواٍعستمر ويحصلُما ينيا إن والديِن الد قيامأنَّ
؛هإليه هو وغريفخلق عاِم الطَّهوةَ له شراِب والشإذا مس ه اجلوعوالعطش ه ذلك الباعثُكَ ليحر 
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 ١٠٦

إىل التيف ِبسبر و،ةلَّ هذه اخلَ سدجعله يتضرباِس اللِّ إىل اكتساِبليدعوه ذلك  والربِد باحلر 
  .، وغَرز فيه امليلَ والشهوةَ إىل النساِء لتحرك يف نفسه السعي للنكاحواملسكِن

 إىل ما أراده من  مبا جعله وسيلةً...اهللا وفضالً،  وهكذا جرى الرسم التشريعي منا من 
 بإقامِة الضرورياِت األصليِة الكفيلِة بإقامِة حياِة الفرِد واتمِع على نيا لآلخرِة الدعمارِة
  .٢٦٠»السواِء
٢-ِخ؛ ومن جانٍب آخرفِس، ويبالن ررالض لِحقهم عن إتياِن كلِّ ما يياِس والن لُّ  حتذير

 يبه النحرمت وقد أكد ،فس بغِري حقهِي عن قتِل النعظيِم الن ببقاِئها، ومن ذلك تبيني يف 
أيها الناس إنَّ دماَءكم وأموالَكم (: حجِة الوداِع لشناعِة الذنِب وِعظَِم اخلطيئِة، قائال

كم عليكم حرام٢٦١)وأعراض.  
 واليت يقوم ا وايل اِحلسبِة؛ هي من صلِب النهِي عن  وإقامة احلدوِد والتعزيراِت،-٣

، فلو قُِتل القاتلُ نسالاملنكِر، وخري مايدلُّ لذلك حد القصاِص، الذي فيها حياةُ األجياِل واأل
بذلك مهج بقتِله الرتدع الناس وأعرضوا عن مثلها، وملا فكَّروا يف ارتكاِب اجلُرِم أصالً، فتحيا 

وهو ما أرشدنا إليه اهللا ، وأرواحيف قوله :  اِباَأللْب اْ أُوِلياةٌ يياِص حِفي الِْقص لَكُمو
، وهلذا الغرِض ذاِته شِرعت أروش اجلناياِت وديةُ اِجلراحاِت، فهي رادعةٌ ٢٦٢لَعلَّكُم تتقُون

لقول بأنَّ ِتبيانَ ذلك للناس مبِعدةٌ عن كلِّ ما يهدد سالمةَ النفوِس وبقاَءها، وكما أسلفنا ا
  .ها بسالمٍةِئوإقامته فيهم ليس إالَّ أمراً باملعروف وياً عن املنكر يهِدف إىل إحياِء النفوِس وإبقا

 من املسلمني إىل إعانِة احملتاِجني وإطعاِم اجلائعني حلفِظ مهِجهم وإحيائها املياسري دعوةُ -٤
 االجتماعي يف جمتمعام، وكم من ميسوٍر غارٍق يف البذِخ وتبصِريهم بإقامِة واجِب التكافُِل

واإلسراِف وتضييِع املباِلِغ اخلياليِة يف متممات التحسينياِت إن سلَّمناها مباحاٍت وأخوه جلنِبه 
 ِئها، وما أكثر الوقائعوجبوارِه ميوت جوعا أو جراَء األمراِض الناِتجِة عن قلَِّة التغذيِة وسو

اسِري املسلمني ي يف العاِمل اإلسالمي اليت يتفطَّر هلا القلب ويدِمي، والدهر يسألُ عن ماملشهودِة

                                                        
  ).١٣٧-١/٢/١٣٦: (الشاطيب املوافقات يف أصول الشريعة:  ينظر-260
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ماء  الد حترميباب تغليِظ؛ كتاب القسامة واحملاربني والقصاص، )١٦٧٩: رقم: (»الصحيح«ومسلم يف 
 ).٣/١٣٠٦: (واألعراض واألموال
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 ١٠٧

  ؛ن بات شبعانما آمن يب م(:  إذ يقولوصدق النيب ! أعِدموا أم عِدم فيهم اإلحساس؟
وجاره جائعة ملن كان ٢٦٣)ه وهو يعلم بهنِب إىل جلعرب وإنَّ يف ذلك ،وإحساس له قلب.  

فتبصري األغنياِء وندبهم إىل ذلك وترغيبهم فيه ِمن أوجِب األمِر باملعروِف الذي فيِه إحياٌء 
  . وألرواحملهٍج 

  :أثر األمرِ باملعروفِ والنهيِ عن املنكرِ يف حفظِ العقلِ: الفرع الثالث
 فأمده بالعقِل الذي جعله مناطاً لقد كرم اُهللا اإلنسانَ وفضله على نظراِئه من املخلوقاِت

أَولَم : للتكليِف، بل أمره ِمراراً بإعماِل ِفكِره يف ملكوِت السماواِت واألرِض، قال 
ينظُرواْ ِفي ملَكُوِت السماواِت واَألرِض وما خلَق اللّه ِمن شيٍء وأَنْ عسى أَن يكُونَ قَِد 

لُهأَج برونَاقْتِمنؤي هدعِديٍث بح فَِبأَي ماملشريةُ إىل فضيلِة ٢٦٤ اآليات دوكثرياً ما تترد ،
، ٢٦٥ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِذكْرى ِلأُوِلي الْأَلْباب :العقِل وأصحابه الذين أعملوه حبق، قال 

 كلَّ ما يلِحق به الضر  وىل، وحرم امل٢٦٦ونَولَقَد تركْنا ِمنها آيةً بينةً لِّقَوٍم يعِقلُ:وقال
 كثريه فقَِليلُه ما أسكر :)واَألذى؛ كتحرِمي املسِكراِت املذهبِة للعقِل، ويف هذا يقول 

راما يف حفِظ العقول وصيانِتها من  ،٢٦٧)حيكِر متبدهِي عن املناألمِر باملعروِف والن أثر رظهوي
  : وجوٍه
 الناِس وترغيبهم يف التعلُِّم، وكذا تعليمهم وتنميةُ ملكاِتهم العقليِة ومهاراِتهم  حثُّ-١

الِفكريِة، قصد إمداِد اُألمِة بالعلِم الرشيِد والِفكِر السليِم، الكفيِل بتحقيِق السعادِة والنهضِة 
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 ١٠٨

وقل من حرم زينةَ اِهللا التي -لدنيا من حالٍل لإلسالِم واملسلِمني يف الدنيا والديِن؛ رفاهيةٌ يف ا
 . ويف اُألخرى الفوز بالنعيِم؛ إذ خري الناِس أنفعهم للناِس-أخرج للعباِد

 النصوِص الشرعيِة على ذلك عباريةً وإظهار فضِل التعلُِّم والعلِم للناِس، وما أكثر دالالِت
يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا الِْعلْم : مفهوماً، قال اهللا تعاىلوإشاريةًً، منطوقاً و

ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّهاٍت وجردوقال ،٢٦٨  :)ّلمل ا العوإنيستغفرله م ماء ن يف الس
 كفضل القمر على سائر ؛ العامل على العابد فضلَ وإنَّ،ى احليتان يف املاء حت،واألرض
ثوا ما ور إن،ثوا دينارا وال درمهارو األنبياء مل يإنَّو ، األنبياِء هم ورثةُ العلماَءإنّ، الكواكب
  .٢٦٩) وافر فمن أخذه أخذ حبظٍّ؛العلم
فاِت اليت تدخل على العقِل فتفِسده؛ من شرِب للخموِر  التحذير من كلِّ اآل-٢

 فعن أم سلمة ، ٢٧٠وكلِّ املفتراِت كالدخاِن وما شاه مما هو يف حكِمهواملخدراِت بل 
  .٢٧١» عن كلِّ مسكٍر  ومفتِرى « :قالت
ين بارتكاِب املُحرماِت    عتدوتطبيق احلدوِد على شاريب اخلمِر جبلِدهم، وتعزير امل -٣

الذي من شأِنه زجر العصاِة املعتِدين، ، هي عن املنكَِر الن منالسابقِة، مما يقُوم به وايل اِحلسبِة؛
وردع غِريهم عن اقتراِف املنكراِت، فبذلك يحد من استشراِء الفساِد والرِذيلَِة، وإحاللُ العفَِّة 

ري إذن يرتِفع مناطُ التفريِق بني الناِس واألنعاِم، ويص! ، وهل بعد فساِد العقِل فساد؟والفضيلَِة
احلمد واملنةُ على هذا ، فللّه الكلُّ يف فَلٍَك يسبحونَ، وانقلبت حياةُ البشِر حياةً يميةً عشواَء

  .التشريِع احلكيِم

  :أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ  النسل: الفرع الرابع
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وإقامِتها، وألنَّ اخلالق عليم النسلُ والِعرض من األموِر اليت جاُء اإلسالم باحلفاظ عليها 
خبلِقه خبري م، بثَّ يف النفوِس غرائز وشهواٍت، وجبلَ الناس عليها، فتجد الرجلَ مييلُ للمرأِة 

 شرع للناِس سبلَ صرِف تلكم الشهواِت طبعاً وغريزةً، وكذلك الشأنُ عندها، غري أنَّ ربنا 
وِإنْ ِخفْتم أَالَّ : حلالِل؛ فسن النكاح وحثَّ عليه ورغَّب فيه، قال اهللا والغرائِز يف وجوِه ا

اعبرثُالَثَ وى وثْناء مسالن نلَكُم م ا طَابواْ مى فَانِكحامتقِْسطُواْ ِفي الْيت٢٧٢.  
: ألوالِد، فقد قال اهللا ومن أعظِم مقاصِد النكاِح الولَد؛ بل جِبلَت النفوس على حب ا

يناِة الديةُ الْحونَ ِزيننالْبالُ واالْم 273 يبا الننوحض ،فقال على نكاِح الودوِد الولوِد  :
)تزوجوا الولودالودود فإن ي مكاثرسِل ،٢٧٤) يوم القيامة بكم األمموهذا كلُّه صوناً للن 

وِع البشريوإقامةً للن.  
  :باملعروِف والنهي عن املنكِر األثر الواضح يف ذلك، وبيانه فيما يأيت مِر ولأل

 ما يقوم به العلماُء من تبيِني شرِع اهللا يف ذلك بإباحِة الزواِج والندِب إليِه، والترغيِب فيه، -١
ع فعليه ، ومن مل يستطيا معشر الشباِب من استطاع منكم الباَءة فليتزوج(: فقد قال 
 وتعليِم شروِط الزواج الصحيِح، وموانِعه واحملرماِت من النساِء، ،٢٧٥)جاء؛ فإنه له ِوبالصوم

اَألعراض وتضيع فال ختتِلطُ األنساب بجتنى تواألنكحِة الفاسدِة حت. 
  لنيب ومن مهام العلماِء أيضا ترغيب الناِس يف الولِد وإظهار فضِله،  فقد قال ا-٢

وحتذير  ،٢٧٦) بكممكاثر ي فإن؛ وال عاقراً عجوزاً ال تزوجن؛يا عياض(: ألحد أصحابه
 يبى الن كاِح رأساً؛ وقد؛ ِإنْ بترك الناِس من العزوِب عن ذلكالن ِل يف غريمابتعن الت 
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ات النشاز من لَبوٍس خمتلٍف يف النوِع عاي، أوترِك التوالُِد والتزهيِد فيِه؛ مبا لبسته الد٢٧٧حديث
وال أقِصد التنظيم املشروع بل ما ظاهره التنظيم لكنه آيلٌ -واللَّوِن، سواٌء قطع النسِل أوتنظيمه 

، فهي دعوات قد ختتِلف شكالً ولكن الغرض واحد؛ هو تقليلُ نسِل -إىل القَطِع وما أكثره
لِمنيمحلةَ،املس  ،صارى احلاِقدينوالن ،ين، وهذه غايةُ اليهوِد اخلائننياملنتصرين للد احلق 

تلكم –والالَّديِنيني العلمانيني، ألنَّ يف ذلك إضعافاً لألمِة املسلمِة، ومهما بدت وأُظهرت 
النداءات-دخيٍل قاتٍل خبيٍث، فللش وقالٍَب عصري طاِن أعوانٌ للباطِل ي يف ثوٍب حضاري

 املتِقني، وإنما عباد اهللامزينون، ويف املنكِر مرغِّبونَ وعليه مِعينونَ، ولكنه ليس له سلطانٌ على 
 جيبونَ، هذا فضالً عن كوِن إجابِة أولئكسلطانه على الذين يتولَّونه والذين هم ألتباعه م

ِسنيزوفاً عن حتقيِق بغيِة ؛امللبه عليِه إىل يوِم  عي وسالمرب صلوات خِري اخللِق وحبيِب احلق
نيبيِة مع النِذِه اُألم اهاِةيِن؛ من حتقيِق املبفإنه  :-الدناسِلندبنا إىل التوالد والت .  

 من ت ِغي لكلِّ قائٍل، وهنا ال بدصلكلِّ ناعٍق، وت عسمِف تةَ  ولَألساُألم فعيِل ولكن
نهم خطر ذلك على اُألمِة اإلسالميِة حاالً ومآالً، ولن ختلو بييواجِب العلماِء والدعاِة إىل اِهللا يف ت

األرض من قائٍم ِهللا حبجٍة، فيأبى اُهللا إالَّ حفظَ دينِه وشِريعِتِه على يِد من أحب اَهللا وأحبه، فهو 
 .لني املخلِصني، والعاِقبةُ للمتقنيميدانُ مسارعِة الدعاِة العاِم

ومن مهام أهِل العلِم أيضاً؛ حتذير الناِس من صرِف شهواِتهم يف احلراِم، وبيانُ عقوبِة  -٣
 علَى ِإالّ، والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُون :َ قال املوىل تلكم االعتداءاِت وشناعِتها،

، وما بال ذنٍب يصف اُهللا مرتكبه ٢٧٨ملَكَت أَيمانهم فَِإنهم غَير ملُوِمنيأَزواِجِهم أو ما 
 فنهى عن مقدماِت الزنا ؛باالعتداِء والعياذُ باِهللا، وال خيفى أنَّ اَهللا حرم كلَّ ما أدى إىل ذلك

، ووصفَه بأغلِظ األوصاِف ٢٧٩اء سِبيالًوالَ تقْربواْ الزنى ِإنه كَانَ فَاِحشةً وس: بقوله
 . أشنِعها فالفاحشةُ هي الذَّنب العظيمو

                                                        
 :أحدهمل  قا؛ فلما أخربوا كأم تقالوهاعن عبادته  يف حديث الثالثة الذين سألوا قوله : هامن -277

 أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له ...: ( إليهم فقال فجاء رسول اهللا ،أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا
أخرجه البخاري يف ): مينلكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس 

  ).٥/١٩٤٩: (؛ كتاب النكاح، باب الترغيب يف النكاح)٤٧٧٦: رقم: (»الصحيح«
  ].٦-٥: سورة املؤمنون[ -278
  ].٣٢: سورة اإلسراء[ -279



 ١١١

كلَّ ما يتوسلُ به إليه من قريٍب أو بعيٍد؛ فحرم االختالطَ بالنساِء واخللوةَ  ولذا حرم
ي  مع ذ إالَّكم بامرأٍة أحدال خيلونَّ( : قال رسول اهللا  أنَّعن ابن عباس ف ؛باألجانِب

 باحلجاِب والتستِر وعدِم إظهاِر الزينِة، أمر النساَءى عن إطالق النظر يف احلرام، و، و٢٨٠)حمرٍم
قُل لِّلْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلك أَزكَى لَهم ِإنَّ اللَّه : فقال 

 يبِدين  ويحفَظْن فُروجهن وال لِّلْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهنوقُل، خِبري ِبما يصنعونَ
وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ نِربضلْيا وهِمن را ظَهِإلَّا م نهتِزينةُ الكثريةُ ،٢٨١رعيالش واألحكام 

ى إىل الوقوع يف الزنا؛ إذ هو باب فساٍد دةُ ما أاليت انتظمت أصالً كلِّيا معنويا مفاده حرم
عظيٍم يدخل على الناِس يف معاِشهم ومعاِدهم، وهذا مجيعه من املنكراِت اليت ينهى عنها العلماُء 

  .والدعاةُ إىل اِهللا قصد احلفاِظ على النسِل واألعراِض واألنساِب
دوِد على الزناِة والتعزيراِت على مرتكيب احملرمات؛ ملا يقوم به احملتِسب من تطبيِق احلو -٤

األثر البليغُ يف زجِر املعتِدين عن حمـارِم اِهللا، وهومن النهِي عن املنكَِر الفَعاِل يف صيانِة 
 .واألنساِلاَألعراِض 

  :أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حفظ  املـال: امسالفرع اخل 
ِفقؤوِن مما يتش ى معظمقضاِس باملاِل، وبه تحياِة الن امقوِل واأللباِب أنَّ ِقوعليه أولوا الع 

  والشرابعامويستوي يف ذلك الطَّ ... مل يبق عيش املالُمِدولو ع«: معاِشهم، قال الشاطيب
 وهذا ، ذلك مل يكن بقاٌءتفع فلو ار،الِت املتموي إليها من مجيِعؤد وما ي، على اختالفهاباسواللِّ

كله معلومال يرتاب فيه من ع رترِتف أحواِليب نيا الد،وأن تِه البالغِة  ،٢٨٢» لآلخرِةها زادوألمهي
وجدنا يف مساِئِل الفقِه ألحكاِمه احلظَّ األوفر منها، فضمت كتب الفُقهاِء بني دفَّتيها أبواباً 

هم ا على قواعد كليةً حتكُم تعامالِت الناِس يف األمواِل، حىت يغدو انتفاعفقهيةً حتوي ضواِبطَ و
  . الطَّريقِة الشرعيِة، ولقد جاء اإلسالم حبفِظ األمواِل وصيانِتها من كلِّ ما يتِلفُها، أو يِضر ا
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طِل ظُلماً وعدواناً، قال ومن هنا؛ شرع ربنا كلَّ كسٍب حالٍل لَألمواِل، وحرم أكلَها بالبا
يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل ِإالَّ أَن تكُونَ ِتجارةً عن  : اهللا

نكُماٍض مرتملن عليه اعتدى؛٢٨٣ احلد ر به؛ بل شرعرالض املالَ ويلِحق تِلفكلَّ ماي مروح ، 
  .فجاَء حد السرقِة واِحلرابِة

ولألمِر باملعروِف والنهي عن املنكِر االُ الرحيب، إسهاماً يف احملافظِة على اَألمواِل، 
  :وذلك من جوانب

احلثُّ على الكسِب املباِح والترغيب فيه؛ فِنعم املالُ الصاحلُ عند الرجِل الصاِحل، فلقد  -١
، كما أنَّ األصلَ املقرر ٢٨٤وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم: جوه الكَسِب احلالِل فقالأباح اُهللا و

اِس أحكامالن حرِمي، وتعليمدليلُ الت ِردما مل ي امالِت ِطلْقالبيوِع عند أهِل العلم أنَّ املع 
  .٢٨٥باملعروِف وال شكوتبِصريهم بشرع اهللا يف معامالم املاليِة، وهو من األمِر 

إىل جانِب تبيِني البيوِع احملرمِة، ووجوه الكسِب احلراِم، وسائِر املعامالِت املاليِة  -٢
 رهيباَءها، وكذا التراِس من فساٍد جأموالَ الن قلحا يحذيِر منها؛ وممهِي عنها والتِة، والنالفَاِسد

ِذين يا أَيها ال:  عنه يف كثٍري من النصوِص منهاِطِل؛ لنهي ربنا من أكِل أمواِل الناِس بالبا
نكُماٍض مرن تةً عاركُونَ ِتجاِطِل ِإالَّ أَن تِبالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُواْ أَمواْ الَ تنآم٢٨٦ ، وحترمي

:   يف الدنيا واآلِخرِة، قال اهللا عقوباِت تلكم احملرماِتنيكل كسٍب خبيٍث وإنكاره، وتبي
ِمِننيؤم ما ِإن كُنتبالر ِمن ِقيا بواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ اتنآم ا الَِّذينها أَيي،  واْ فَِإن لَّملُواْ فَأْذَنفْعت

اً على ِحفِظ أمواِل الناِس، ، وليس ذلك الوعيد الشديد إالَّ حرص٢٨٧ من اللِّه ورسوِلِهِبحرب
   .أن تأكَلَ بالباِطِل وِصيانةً هلا من

وألعماِل احملتِسِب دور هام وأمهيةٌ كبريةٌ يف اِحلفَاِظ على أمواِل الناِس؛ فله مراقبةُ  -٣
  وغَرٍر،األسواِق، ومنع ما يحدثُ فيها من املنكراِت واملخالفََاِت الشرعيِة من غش وِخداٍع

األمانِة بأداِء وايل احلسبِةويأمر وامليزاِن املكياِل وتطفيِف وينهى عن اخليانِة،دِق والص يف والغش  
، ويحِرص باملوازاِة على ِإقامِة ما شرع اُهللا من  واملوازيِن املكاييِل أحوالَدتفقَّ وي،ياعاِتالِب
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ملراقبِة أصحاِب اِملهِن احلُرِة والصناعاِت، يف إتقاِنهم أحكاٍم لضبِط تلكم املعامالِت، كما يسعى 
وشرعيِة تصرفَام؛ حتى يكونَ استرزاقُهم من حالٍل وال يأكلونَ أموالَ غِريهم بالباطِل، وهذا 

واخلاص العام ا شأنه اإلصالحاهي عن املنكَِر، ممالُ لآلِمِر باملعروِف والنالفع وراهو الدع٢٨٨ ِتب.  
  
 من صوٍن َألمواِل الناِس ؛السرقِة واِحلرابِةحد كما ال خيفى ما لتطبيِق احلُدوِد ك -٤

 وا عن ذلك وال يفكِّرهينت ِة، حىتنيا قبلَ اآلِخروعقوبِتهم يف الد ِر املعتِدينجز وحفٍظ هلا، مع
ؤيِتهم مآلَ منا يف مثِل صنيِعهم؛ لرهم أبدِعظُ بغِريِهغريوالعاقل يت ،مقَهبس . 

 هي قوام احلياِة الدنيا ؛ اليت انتظمت الكلِّياِت املذكورةَذا تقرر أنَّ املصاِلح اخلمسوإ
نيا قبل األخرِةواآلخرِة، فإنَّ إقامتعادةَ يف الدها تكفُل الس.  

عٍِ فاضٍل، واليسكت مؤِمن منهم عن ومن هنا؛ فإنَّ واجب املؤمنني أن يتضافروا يف إجياِد جمتم
دعوِة احلق، بل إنَّ التكافلَ االجتماعي اخلُلقي يوجب على كلِّ فرٍد أن يسِهم يف بناِء اتمِع 

، ويدفَعه إىل اجتالِب اخليوِر، يأثَم اجلميع إذا رأوا الشر يسري  املنشوِد؛ فيمنع عنه الشرورالفاِضِل
أسه وسكتوا عنه ومل ينِكروه، ألنَّ الفساد إذا ظهر أغرى الناس واستهواهم، فإذا مل رافعا ر

 .    ٢٨٩ وال تقوم بعدها لألمِة قائمةٌ إالَّ إذا غيرت حاهلا،ينِكره الفضالُء سقطوا مجيعا يف الرذيلِة
  

املقِصد من إيراِد هذاوليس عد املبحِث حصراألمثلِة واملظاهِر وت دليِل ؛هاادما هو للتوإن 
على ما قُرر ساِبقًا من كوِن األمِر باملعروِف والنهِي عن املنكَِر جامعا ألبواِب الشريعِة، ومتميزا 

 ولذلك :-املصاِلِح الضروريِة مجيِعها أن كان راجعا حلفِظ ؛عن باِقي فروِض الكفاية األخرى
وصاِف واِخلالِل، وباَء بالفضِل والشرِف يف غايِة مراتِبه ودرجاِته، استحق أن يعتِلي كثريا من األ

ى ما سواها مما هو يف واألمِثلةُ املعروضةُ دالَّةٌ على صدِق ذلك ومبينةٌ له، وقليلُ األمثلِة يدلُّ عل
.معناها
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 ١١٤

  :لثاملبحث الثا

أَثر الواجباتِ الكِفائِيةِ يف حفظِ الكلياتِ 
  اخلمسِ

  :مطالبأربعةُ ه وفي

ِّأثر الواجبات الكفائية يف حفظ الدين :املطلب األول َّ ِ ِ  

لثانياملطلب ا
َّ

َّأثر الواجبات الكفائية يف حفظ  : ِ   َّالنفسِ

لثالثاملطلب ا
َّ

َّأثر الواجبات الكفائية يف حفظ العقل : ِ ِ  

رابعاملطلب ال
َّ

َّأثر الواجبات الكفائية يف حفظ النسل : َّ ِ ِ  

َّأثر الواجبات الكفائية يف حفظ :املطلب اخلامس ِ  املالِ



 ١١٥

  :املبحث الثاني
ِأثر الواجبات الكفائية يف حفظ الكليات ِ َِّ َّ ُِ ِ ِ   ِ اخلمسَ

حلفِظ مصاِحل العباِد يف معاِشهم ال يشك عليم بوضِع الشريعِة أنها جاءت  :متهيد 

 يف اخللِق، وذلك ملحظٌ مقرر عند ومعاِدهم؛ ولذا وجدنا تكاليفَها راجعةً حلفِظ هاتيك املقاصِد
 يف األوامِر املقاصِدن لوقوِعومن مل يتفطَّ«: -رمحه اهللا–أهِل العلم الكراِم، بل قال اجلويين  

واِهوالنبوضعِِصريٍةي فليس على ب هاِت املصاِحل واملقاصِد ٢٩٠»ريعِة الشالغزايلُّ أم دوقد حد ،
دار كلِّ مقصوٍد شرعي، وهي حفظُ الدين والنفِس والعقِل والنسِل الشرعيِة؛ واليت عليها م

ومقصود الشرِع من اخللِق مخسةٌ، وهو أن يحفظَ عليهم دينهم، «: -رمحه اهللا-واملاِل؛ فقال 
 فهو  اخلمسِة هذه األصوِل حفظَن ما يتضمكلُّو ونفسهم، وعقلَهم، ونسلَهم، ومالَهم،

  .٢٩١»ها مصلحةٌ ودفع فهو مفسدةٌ هذه األصولَتفو ما يوكلُّ ،مصلحةٌ
 اطيبرمحه اهللا–قال الش- :»يِن مصاحل الداخلمسِة على األموِر على احملافظِةنيا مبنيةٌ والد  

 مل يبق تاخنرمى إذا ا عليها حتي مبِننيوي الد هذا الوجوِدر قيامِب فإذا اعت،م فيما تقداملذكورِة
للدنيا وجود،باملكلَّ أعين ما هو خاص كليِففني والت،األخرِو وكذلك األمور ال ِقةُي هلا إالَّيام  

 مِد ولو ع،ن من يتديمِد لعف املكلَّمِد ولو ع،جىرت املُ اجلزاِءبرت تمِد عين الدمِد فلو ع؛بذلك
 فلو ... عيش مل يبق املالُمِد ولو ع،قاٌء ب مل يكن يف العادِةسلُ النمِد  ولو ع،نيد التعفَ الرتالعقلُ
فَارتعذلك مل ي وهذا كلُّقاٌءكن ب ه معلومال ي فيِهرتاب من ع رفت حواِل أَرتيبالد نيا وأنها زاد 

  .٢٩٢»لآلخرِة
ظاِم ما يحفظُها ويصونها من التشريعاِت  هلذه املقاِصِد الِعمن أَجِل ذلك؛ شرع ربنا 

 ظَمفيها؛ فانت قَّعواملتو دفَع عنها اخلَلَلَ الواقعها، ويأَركان تها ويثبدعاِئم قيمواألحكاِم؛ مبا ي
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 ١١٦

، فناطَ بعموِم املكلَّفني واجباٍت؛ ال خترج يف مجلِتها ٢٩٣ذلك ِحفظًا هلا ِمن جانِب الوجوِد والعدِم
  :ورتِنيعن ص
  . مطلوباتٌ عينيةٌ يلزم كلَّ مكلٍَّف أداؤها-١

 املصلحِة املرجوِة من ورائها؛ بغض النظر عن يةٌ يقِصد الشارع منها حتقيق مطلوبات كفائ-٢
 .فاعِلها

  الكفائيةُ واجبات اجتماعيةٌ تضامنيةٌ يقوم ا اموع إلقامة اموِع،توهذه املطلوبا
وهلا أثر بالغٌ وفائدةٌ عظيمةٌ يف إقامِة اتمِع؛ لذا وجب توجيه نظاِم اتمِع وأفرادِه، وكفاءاِته 
وطاقاته؛ حنو حتقيِق املصاِحل الضروريِة الكلِّيِة اليت عليها ِقوام مصاِلِح الديِن والدنيا، وتبعا لذلك 

سر معها تسيري نظاِم احلياِة، وإلبراز هذه الفائدِة ينبغي حتقيق احلاجياِت األساسيةُ اليت يتي
 كلِّياِت اخلمِس الضروريِة؛ثارها على الآواألمهيِة اليت تكسو الواجباِت الكفائيةَ، وتوضيِح 

ارتأيت إدراج هذا املبحِث املبيِن لذلك، وفيما يلي تفصيلٌ ألثر الواجباِت الكفائيِة يف حتقيِق 
 :  اخلمِس الضروريِةاملصاِحل
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 ١١٧

    :املطلب األول

ِأثر الواجبات الكفائية َّ ِ   :ِّ الدينِ يف حفظِ
ومن يبتِغ غَير : واملقصود من الديِن هنا اإلسالم وليس أي ديٍن؛ فقد قال اهللا 

اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي اآلِخر وهو هلَ ِمنقْبا فَلَن يالَِم ِديناِإلسوقال٢٩٤ ،  : ِعند ينِإنَّ الد
الَماللِّه اِإلساملبالَ، بص٢٩٥ فيداِت وأعالها، بل هو يغِة احلَصِر اليت تروريرأس الض ينغةَ، والد

 ذلك أنَّ اجلزاَء فيه دنيوي ؛أَصلُ ما سواه من املصاِحل، فبالديِن تحفَظُ املقاصد األخرى وتصانُ
كَذَِلك الْعذَاب : جيعل عند املكلَِّف وازعا داخليا ورقابةً ذَاتيةً، يقول اهللا وأخروي مما 

، فإذا فُِقد الدين دخلَ الفساد على املقاصِد ٢٩٦ولَعذَاب الْآِخرِة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ
تهك وتدنس، واألموال تؤكلُ بالباطِل ، واألعراض تنفترى النفوس تزهق وتغتالُاألخرى مجيعا، 

وتختلس، فال حفظَ هلا بغِري الديِن، وهذا أكرب ما يعاب على القوانِني الوضعيِة؛ إذ عِدمت 
 ك جتدأن والغريب ،فر وال يوصحايِل فيها ال يقدفمجال الت ،واجلزاَء األخروي يينالد الوازع

ها أوقيق مبداخلها وخمارِجها وثغراِت تقنيناِتها، فسبحان واِضعما وعلمه الدلَّ املتحايلني؛ ال سي
   .٢٩٧من أحكم كلّ شيء خلَقَه

ما تعلَّق منه بآحاِد األمِة وأفراِدها، كما ينظَر : وحفظُ الديِن ينظَر فيِه لشقَِّني اثنني
ديِن كلِّ واحٍد من املسلمني أن يدخل عليه موِعها كمجموعٍة؛ فيكون من الضروري حفظُ 

 نقُضشأِنه أن ي ِة بدفِع كلِّ ما ِمنسبِة لعموِم األميِن بالنه وعملَه، وحفظُ الداعتقاد فِسدما ي
أصولَه القطعيةَ، فيدخل يف ذلك محايةُ أرِض املسلمني والذَّب عنها بإبقاِء وسائِل تلقِّي الدين من 

ه؛ ٢٩٨ِة حاضرها وآتيهااألمأركان قيمين ويم أصولَ الدوكذا بتشريِع ما من شأِنه أن يدع ،

                                                        
  .]٨٥:سورة آل عمران[ -294
  ].١٩: سورة آل عمران[ -295
  ].٣٣: سورة القلم[ -296
  ).٢١٠/ص (:، مقاصد الشريعة اإلسالميةليويبا:  ينظر -297
  )٣٠٣/ص (: اإلسالميةريعة مقاصد الش ابن عاشور،-298



 ١١٨

تاء الزكاِة، ومما يقيم الدين أيضا تعليم شرِع رب العاملني، يكاإلمياِن باِهللا وإقاِم الصالِة وإ
  .والدعوةُ إىل ديِن اإلسالِم ونشر تعاليِمه بني الناس

 ؛ واإلحسانُ واإلميانُ اإلسالمي وه؛ معاٍنه يف ثالثِةلُين حاِص الدحفظُ«:  الشاطيبيقول
 ،رهيِب والترغيِب إليه بالتعاُء الدي وه؛ أشياٍءله ثالثةُ ومكم،ِةنها يف الس وبيانها يف الكتاِبفأصلُ
وجهادمن عان ده أو رامه إفساد،٢٩٩»...ه يف أصِلارِئ الطَّقصاِن وتاليف الن  

  : وانتهجت الشريعةُ اإلسالميةُ يف تشريِع وسائِل حفِظه جني اثنني

 وسائلُ متعين القيام ا على كلِّ واحٍد من أفرادِِ األمِة، كاإلمياِن باِهللا والقياِم بأركاِن -١
  .الشعائِر العينيِةتاِء الزكاِة والصوِم وغِريها من ياإلسالِم من إقاِم الصالِة وإ

٢- ةٌ، وهي موضوعِكفائي ِة مبجموِعها؛ فهي واجباتها على األمإقامت ووسائلُ جتب 
البحِث، وليس املراد حصرها وتتبعها؛ فهذا حيتاج الوقت الكثري والزمن الطَّويلَ؛ فضال عن أنها 

ديِث عن أنواِعها؛ الديين منها والدنيوي يؤكِّد ال تحصى كثرةً، وما أشار البحثُ إليه عند احل
القولَ، وإمنا املقصود يف هذا املوضع ذكر أمثلٍة تبين عظيم أثِر هذه الواِجباِت الِكفاِئيِة يف حفِظ 

  : ماسيورد يف هذا املطلب من فروِعالديِن، ومن مظاهِرها

الفرع األول
َّ

ِالدعوة إىل اهللا:  ُ ََّ:  

لن مع ما تستتبعه من مقتضيات؛ ادتاِن أولُ أركاِن اإلسالم، وشهادةُ أالَّ إله إالَّ اُهللا الشه
تقوم ولن تتحقَّق إالَّ باالعتراِف بأن ِهللا وحده حق وضِع املنهِج الذي جتري عليه احلياةُ البشريةُ، 

الرباينِّ، كيف وهو املنهج الوحيد كما ال تتحقَّق هذه الشهادةُ إال مبحاولِة حتقيِق ذلكم املنهِج 
، هو وحده الذي  لغري اهللالذي حيقِّق كرامةَ اإلنساِن ومينحه احلريةَ احلقيقيةَ، ويطلقُه من العبوديِة

 الناِس حيقِّق له التحرر الكاملَ الشاملَ املطلَق يف حدوِد إنسانيِتِه وعبوديتِه ِهللا، حيرره من عبوديِة
  .إىل عبودية رب الناِس
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 ١١٩

 بتحقيِق ذلك املنهِج؛ ألنه وحده املنهج املربأُ من نتائِج اجلهِل واألمة مبجموعها ملزمةٌ
والقُصوِر اإلنساينِّ؛ فواضعه خالق هذا الكياِن العليم خبفاياه وأسراِرِه، وما يصِلحه ويصلُح له، 

  .٣٠٠البساِت األرضيِة والكونيِة كلِّهابل والعليم خبفايا امل

ولَقَد : وسعيا لتحقيِق ذلك نيطَت مهمةُ الدعوِة إىل اِهللا بالرسِل والنبيني، قال اهللا 
 ثَِع وقد ب إالَّمن أمٍة ما ف،٣٠١لّه واجتِنبواْ الطَّاغُوتبعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسوالً أَِن اعبدواْ ال

 يأمرهم باخلري الذي هو اإلميانُ وعبادةُ اهللا، وباجتناب الشر الذي هو طاعةُ م رسولٌفيه
  .٣٠٢الطَّاغوِت

 ووصف اُهللا الرسلَ وأتباعهم بوصِف الربانيِة لكوم عاملني بعلمهم داعني إىل اِهللا 
 م العاِل على أنَّعونَجِم ملف السإنَّ«: عىن مؤكِّداً هذا املوتطبيِق أحكاِمه ومنهِجه، قال ابن القيِم

ك يدعى ا، فمن عِملَ وعلَّم فذهويعلِّم  به احلق ويعملَفعِرا حتى يسمى ربانيق أن ييستِح ال
  .٣٠٣»عظيما يف ملكوت السماوات

ِء وبلَّغها أحسن تبليٍغ،  فأداها حق األدا؛ ذاتها اليت ِنيطَت بالنيب املصطفى وهي الوظيفةُ
 يبمن أتباع الن وتركها أمانةً ملن بعده يدعون بدعوِته إىل يوم يلقونه، ومن مثَّةَ ال يكون املسلم

 اشدينه من اخللفاِء الرعوِة إىل ما دعا إليه على بصريٍة وعلٍم، كما كان أتباعإالَّ بالد حبق 
هم أولوا العلِم الذين قاموا مبا جاء به؛ ِعلما وعمالً وهدايةً املهديني، ومن تبعهم بإحساٍن ف

قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللِّه علَى  :، ويف ذلك قال اُهللا ٣٠٤وإرشادا وصربا وِجهادا
ِرِكنيشالْم اْ ِمنا أَنمانَ اللِّه وحبسِني وعبِن اتماْ وٍة أَنِصريب٣٠٥.  

 إىل اِهللا ليست شأنا خاصا لفئٍة حمدودٍة من الناِس، ولكنها من القضايا املركزيِة الدعوةَإنَّ 
هلذه األمِة، فأمتنا أمةٌ رسالتها األساسيةُ يف هذه احلياِة هدايةُ اخللِق ونشر أعالِم احلق والعدِل 
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رِض؛ ومن هنا إصالح اتمعاِت اإلسالميِة وختليصها واخلِري، وتعبيد الناِس لقيوِم السماواِت واأل
ارتفع شأا وهذه املُِهمةُ العظيمةُ اليت أُسِندت لألمِة اإلسالميِة  .٣٠٦من حالِة الوهِن والغثاِئيِة
 ِللناِس تأْمرونَ كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت:  كما دلَّ عليها الكتاب العزيزلتكونَ مناطًا خلرييتها؛

  .فكانوا بإقامتها األمةَ الوسطَ اخليرةَ ،٣٠٧ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباهللا

والغَرو وال عجب أن تنالَ وظيفةَ الدعوِة إىل اهللا تلكم املرتبةُ، فشرف الشيِء من شرِف 
ـِه، وهذه األخريةُ غ ايتها ِحفظُ الدين بنشِره وتعليِمه الناس وحثِِّهم على العمِل به، وحماولِة غايت

 اِس لربه يف العاملني بتعبيِد النه وإقامتحتكيِمهم له يف سائِر شؤوِنهم وقضاياهم، ففي ذلك صيانت
اخللِق أمجعني.  

إقامت ِة اليت جتبعوةُ إىل اهللا من الواجباِت الِكفاِئيِة؛ قال اهللا والدِة اإلسالميها على األم
 : لَِئكأُونكَِر وِن الْمنَ عوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْميِر ويونَ ِإلَى الْخعدةٌ يأُم نكُمكُن ملْتو

  .٣٠٨هم الْمفِْلحونَ

 ويقول النيب) :بلِّغوا عين ولو آية(الَ، وق٣٠٩ د يف حِة الواِعج) : اهدفليبلِِّغ الش
ائبالغ ؛ يقول ٣١٠)منكمواحٍدوكلُّ«:  يف هذا املعىن تيميةابن من األم ة جيبعليه أن ي من قوم 

  .  بهبطالَ مل يزج عنه، وما عه سقطَه، فما قام به غريري به غَمقُ عليه إذا مل ير مبا يقِدالدعوِة

وأمقُا ما مل يهم به غري؛ عليه وهو قادرفعليه أن ي قومبه؛ وهلذا جيب مبا  على هذا أن يقوم 
ال جيبةُطَ على هذا، وقد تقسعوت الدِة على األمذلك تارةًِب حبس اختالِف –  غريهِب، وحبس

  ظاهٍر، وهذا إىل عمٍل واجٍب؛ فقد يدعو هذا إىل اعتقاٍدىخر أُ-الوظائِف والتخصصاِت
، ويف الوقوع  تارةً يف الوجوِب يكونُ الدعوِةع؛ فتنو واجٍب باطٍنا إىل عمٍل، وهذواجٍب
   . ىأخر
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ذا أنَّوقد تبي ةَنعوإىل اِهللا الد ت على كلِّجب سلٍم ملكن ،على الكفايِةها فرض ما ، وإن
جيبجِل على الرِن املعيقِد من ذلك ما يرعليه إذا مل ي قمباملعروف  األمِره، وهذا شأنُ به غري 
عن املنكر وتبليِغهِيوالن ٣١١» اإلميان والقرآن يف سبيل اهللا، وتعليِم، واجلهاِدسولُ ما جاء به الر .  

، يتجلى فيها معىن الوجوب الكفائي وللدعوة جماالت عديدةٌ ومتنوعةٌ ال تحصى كثرةً
  :منها

م، وترشيدهم بالتشريِع الرباينِّ يف سائِر أحواِلهم؛  تعليم الناِس أمور ديِنه:أوال
يف تيسري وصوِل كيفياِت عبادام وأحكاِم معامالِتهم، مع استغالل مجيِع الوسائِل املتاحِة 

 . ووسائِل االتصاِل األخرىوإعالٍم آيلٍّن موسوعاٍت ومعاجم وفهارس اِس؛ ِمللنهذه العلوم 
 أهم الواجباِت الِكفاِئية اليت ينبغي على املسلمني إقامتها واالعتناُء ا؛ وتعليم الناِس من

  . يف واقِع الناِس وحياِتهمإلعادة تطبيِق منهِج اِهللا 

 بثُّ روِح التمسِك بالتشريِع اإلسالمي بني أوساِط املسلمني وضرورِة العمِل :ثانياً
 والسليِم لإلسالِم وتعاليِمه، فخطأٌ أن تفَرغَ هذه الرسالةُ من  احلقيقيِمبأحكاِمه، ونشر الفَه

حمتواها احلقيقي، وتقزم يف جمموعِة طُقوٍس تؤدى وحسب؛ بل اإلسالم منهج حياٍة شامٍل 
متكاِمٍل، عقيدةٌ متخضت عنها شريعةٌ انتظمت هذه األخريةُ مجيع شؤوِن احلياِة، وكما عبر 

ا فقال وأجادهيدالشالبن مِن، «:  حسنالز ى مشلت آبادت طوالً حتسالةُ اليت امتدهذه الر
وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق األمِم، وامتدت عمقًا حتى استوعبت شؤونَ الدنيا 

نِبها إذا أقيم فهي رسالةٌ شاملةٌ جلميِع مناحي احلياِة، ال تقصر عن جانٍب من جوا. ٣١٢»واآلخرِة
الدين حق اإلقامِة، مىت وجد حسن التفهِم ملقاصِد التشريِع والعنايةُ بربط نصوِص الوحِي 
مبناطاا وغايِتها الساميِة، واكتناه معانيها واستثمار دالالِتها املتنوعِة؛ مما يثِمر فهما سليما 

يق املتبصر هلا، مصحوبا ذلك كلُّه بفهٍم دقيٍق للمحالِّ الظَّرفيِة لألحكاِم الشرعيِة يضمن التطب
  .  واحلوادِث الواقعيِة وما يكتِنفُها ِمن املُالبساِت اخلاصِة والقرائِن احلافَِّة
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  عرض ديِن اإلسالِم عرضا حقيقيا سليما وصحيحا، ودحض الشبهاِت واألباطيِل:ثالثاً
ا املذاهب الفكريةُ املعاديةُ من صهيونيٍة حاقدة ونصرانيٍة معتِديٍة وعلمانية متحلِّلٍة، مع اليت تثريه
جِج والرباهِني وفقًا ملنطِق العصِر وعلوِمه، باستخداِم خمتلِف  التجديِد يف وسائِل إقامِة احلُضرورِة

 اإلعالِم احلديثِة، والشبكِة العنكبوتيِة الوسائِل يف تيسري وصوِل نوِر هذا الديِن، باجتياِح وسائِل
وغِريها من وسائِل االتصاِل اُألخرى، فلطاملا جم املتهجمون احلاِقدون عرب هذه الوسائِل على 
اإلسالِم، وبثُّوا فيها شرورهم بافتناٍن، فكان لزاما على املسلمني أن يقوموا بوظيفتهم ويدفَعوا 

  .بعثُوا نوره يف العالَمنيعن ديِنهم وي

تبليغ ومن أهم الوسائِل الفعالِة يف الدعوة التأليف والتصنيف، فهو جمال فعالٌ يف  :رابعاً
 أن ال يقتِصر إصدارها باللُّغِة العربيِة وحسب؛ بل الَّ بد على أنه من الضروري؛ الدين ونشره

دعوين بإصداِرها مبختلَِف اللُّغاِت األجنبيِة، وما أكثر الوقائع اليت تحِكي من استيعاِب مجيِع امل
لو عِرض عليهم اإلسالم إسالم ِعليِة القَوِم مبجرِد مصادفَِتهم حلقيقٍة إسالميٍة واحدٍة، فكيف 

ِتي أُكلَه، بل قد يصِبح وباالً  غري أنَّ هذا العملَ إن مل يكلَّل باحلكمِة والعقِل اخلَبِري لن يؤكال؟
  .على اإلسالِم وأهِله، فرب حامِل ِفقٍه ليس بفَِقيٍه

والواقع خري دليٍل وبرهاٍن، فما أكثر الِكتاباِت اليت أتى أصحابها للدفاِع عن اإلسالِم 
شِكلُ يف ما تحويِه فأَضحت حملَّ انتقاٍد وجلَبت على اإلسالِم الويالِت وهو منها براٌء، وليس امل
 ليس ،ومعلوم أنهفقد يكون من اإلسالِم؛ ولكن احلكمةَ يف العرِض ِمعيار لنجاِح الداِعيِة وفَشِلِه

، ال جرم واألعداُء احلاِقدونَ اليوم من ٣١٣كلُّ ما يعلَم مما هو ِمن الديِن بالضرورِة يطلَب نشره
  .ٍة أو نقيصٍة وهيهات فأنى هلم باإلسالِم؛ التماسا لثغركلِّ حوٍب وصوٍب يتربصونَ

 وجيرنا احلديثُ هنا إىل وسيلٍة هامٍة هي األخرى ذات أَثٍَر بالٍغ يف االرِتقاِء :خامساً
بأساليِب االتصاِل الدعوي بني الدعاة واملدعوين؛ وهي إنشاُء مراكز ومعاهد إلعداِد الدعاِة 
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هم التكويني املُثِمر الفعالَ، وتبصِريهم بضرورياِت وأجبدياِت الدعوة الرشيدِة، وتدريِبهم وتكويِن
على الوسائِل الدعويِة املختِلفِة واملناِسبِة لتنوع احملالِّ والظروِف واملالبساِت؛ مع تكليِل ذلك 

 وإحاطٍة شاملٍة بفروِع أحكاِمه وجزئياِته؛ مما ينِتج بعلٍم راسٍخ باملقاصِد الكليِة هلذا التشريِع،
 عطياِته، قاِدِريناِت واقِعهم باختالِف مألولَِوي بِصِرينم فاِعلني ،عوياِل الديف ا نيصختا مأفراد

ِئيِة والوهِن، والقياِم على اِإلسهاِم يف إحداِث التغِيِري اِإلسالمي املَنشوِد؛ إلخراِج اُألمِة من الغثا
بواجِب الدعوِة اليت نيطَ باُألمة اخلَامتِة؛ مبا يتناسب والتطور احلادثَ يف وسائِل الشر وأهِله، 

 حتى تؤدى هذه الوظيفةُ على أحسِن :-وى الديِن اإلسالمي احلنيِفبعرٍض يليق ِبِرفعِة مست
 الديِن باحلياِة، وإعادِة احلضوِر الفاِعِل والفعاِل لقيِم الديِن يف ِخضِم هذه وأكمِل وجٍه، لوصِل

  .احلياِة

 الواجِب على فاياتروِض الِكلتخصِصيِة هو األخري من فوإنشاُء هذِه املراكِز الدعويِة ا
 املراكز واملعاِهد تقوم على  خاٍف أنَّ تلكعليِتها، وغرياألمِة االهتمام ا، والتنبه ألمهيِتها وفا

  .دعامتِني اثنتِني؛ العلِم واملاِل؛ وال ِغنى بأحِدمها عن اآلخِر وال ينقُصه أمهيةً وشأنا

 أما العلم فعلَى العلماِء يقع هذا الطَّلب؛ ببذِل جهِدهم وِعلِمهم؛ فالعلم روح هذه :-)١
 ِعلٍم ال يكونُ، وإذا رمنا حتسني أداِء الدعاِة إىل اهللا فالبد من رسوٍخ يف الدعوِة؛ إذ العملُ بغِري

العلم، وال ينبغي أن يسِرع إىل أذهاِننا العلم الشرعي وحسب؛ فهذا مما ال يشك يف أمهيِته، 
ثقافةً واِسعةً ال ت حِوياجِح أن ياعيِة النللد املنبغي اِت فقط، ولكنرعيما ال قتِصر على الشِسي

 فغلط أن ينعِزلَ الداعيةُ عن هذا كلِّه ويعيش يف لمي والتكنولوِجي املشهود؛التطور العما بلغه و
 عصٍر غِري عصِره؛ فإنه ساعتئٍذ ال يفيق إالَّ وقد جتاوزه الزمن، وهذا دور العلماِء يف توجيِه الدعاِة

اشئنيالن.  

 يقع هذا الطَّلب؛ إذ ال بد هلذه املراكِز من ذوي اليساِر أما املالُ فعلى األغنياِء و:-)٢
قائمني وهلؤالِء احتياجات معيشيةٌ ال بد من سدها، ورمحة اهللا على مالِك بِن نيب املفكِّر 

 - الواجباِت الِكفاِئيِة اليت تلزم اُألمةَ  وهذا من،»ا جائع وأنكيف أفكِّر«: اجلزائري إذ يقولُ
ه ها ألموِر بسبِبغُفرت ال يٍة عامظيفٍةا بوقائممن كان و«:  قال الشاطيب-ذوي اليسار منهاأعين 
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؛ه حظوِظه ونيِل مبصاِحل به يف القياِمِةاخلاصوجب ِة على العامأن يقوم وا له لُ ويتكفَّوا له بذلك
  .٣١٤»همِح ملصاِلدِةرصهم املُ أمواِلهم من بيوِت يف مصاِحلظِره للن بالَفرغُ يمبا

بيد أنه إىل أمٍر هامه ينبغي التنب عاِة، وهو أنَّ سدعوِة والدبليغٌ على الد وإغفالُه خطر ،
ال أن يوكَلَ إىل هذه االحتياجاِت ال يستقيم حباٍل أن يتم عن طريِق عطايا آحاِد األغنياِء، و

على أهِل العلِم واملن مهم؛ مبا يشِعرهم بالعلولهم وتكرذاتفض ل العلماُءبدف ِة عليهم، ويصرالت 
يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم :  فهو القائل يليق أن يتضع من رفعه اهللا؛مكان الفوِق تحتا، وال

، فيجب أن يقوم على هذِه األمواِل ٣١٥ الِْعلْم درجاٍت واللَّه ِبما تعملُونَ خِبريوالَِّذين أُوتوا
ماِء والدعاة، مجعيات وهيئات رمسيةٌ؛ بإنشاء صناديق خاصة بتغطيِة حاجة احملتاجني من العل

ى ال يكون ساةُ القوِم حتت رمحِة دنانري طائفٍة من األغنياِء، وحته، قال روعلم بذلك ضاع العاِلم
 إىل  احتاجه إذا مل يكن له كفايةٌإنمن شروِط العاِمل الكفايةُ وإالَّ مضغه الناس؛ ف«: ابن القيِم

خِذ وإىل اَألاِسالنوقد ، هه أضعافَرِضه وِع أكلوا من حلِما إالَّ منهم شيئًلُ فال يأكُ؛ا يف أيديهم مم
وِر الثَّفيانَكان لسوكانَ  من ماٍل شيٌءيال يترو لوالَ: ه ويقولذِلى يف بذلك لت لَمندا  بن
ه  علم فقد ماتاِس إىل الن وإذا احتاج،ِهلِم ِعنفيِذ على تنيِع فقد أُناًء غَحِن إذا مفالعاملُ؛ هؤالِء
٣١٦»رنظُوهو ي. 

ةً ال قيام هلا إالَّ ا، فنشاطات الدعوِة؛  وال خيفَى أنَّ هلِذه الدعوِة توابع ضروري:سادسا
كالندواِت والدوراِت التعليِمية والتكوينيِة وغريها، حتتاج إىل ِرعايٍة ومتويٍل من التربعات النقدية 

اراِت والعينيِة؛ من احلكوماِت أو املؤسساِت اإلسالميِة أو أفراد املسلمني القادرين أو االستثم
واألوقاِف، فال بد من االعتناِء بالدعاِة وأهل العلم ويئِة الظُّروِف املالئمِة هلم بسد حاجام 
املعيشيِة حتى يطوروا أداءهم وحيسنوه، خاصةً مع التحدياِت املواِجهِة هلم؛ يف واقٍع تعقَّدت فيه 

م وإغواِئهم، ذلك كلُّه يوِجب  الشر يفتنون يف دعوصور احلياِة وتشابكت به عالقاتها، وأهلُ
معلى أهل العلِم والدين كلَّ أوقام ويعطوا هذا الدغوا لدعوعاِة أن يتفر.  
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كما أن التصانيف والتآليف والكُتب حتتاج متويالً لتنشر وتذَاع، وقد تِدر ِرحبا عاِجال 
 وهو ؛ الربح احلقيقي ملن أَخلَص حمقَّق إن شاء اهللا، فلن خيلف اهللا وعدهوقد يتأخر، غري أنَّ

 وما تقَدموا ِلأَنفُِسكُم من خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو ،وأَقِْرضوا اللَّه قَرضا حسنا :القائل 
ا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ اللَّه لَمع والَِّذين جاهدو: وقال،٣١٧خيرا وأَعظَم أَجرا

ِسِننيحالْم٣١٨.  
فهذه الدعوةُ متكاملةُ األطراِف؛ فالعاملُ بعلِمه واملوِسر مباله، وإن كان بذلُ العاِمل علمه 

ساِر أموالَهم لتمويِل ونشره بني الناِس بالدعوة إىل اهللا واجبا كفائيا؛ فإنَّ بذلَ األغنياِء وذوي الي
الدعوِة على النحِو الذي ذُِكر؛ واجب أيضا على الكفايِة، وهو من باب ما ال يتم الواجِب إالَّ 

واجب و٣١٩به فه  
 يف احلفاِظ على الديِن، -وهي من أمسى الفروِض الكفائيِة-فقد تبدى وِهللا احلمد؛ أثر الدعوِة إىل اهللا .

ومن أَحسن قَولًا ممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَالَ ِإنِني ِمن الْمسِلِمني: إذ يقولُوصدق اُهللا 
٣٢٠.  

الفرع الثاني
َّ ُ

ِاالجتهاد بالرأي يف األحكام الشرعية:  َّ ََّّ
ِ

َ ُ
ِ:  

حابِة انتهضوا بواجِب االجتهاِد إنَّ الواقع التارخيي لألمِة اإلسالميِة يشهد أنَّ الص :متهيد

 يبوفاِة الن أِي بعدبالر ةُ من فتوحاٍت ملساحاٍت شاسعٍة يفةُ اإلسالمياَء ما عرفته األمجر ،
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إجياد الفرِض –ِب ل الطَّيِلكُ ة من جه؛ على اجلميِعهتوج م الكفايِةطلب«: بالواجِب الكفائي؛ فقال
ِه -الكفائيزئيا من ِجهِة جبه– أم الطَّ ففيه تفصيلٌ؛ ف-القيامواِرلب على البعِضد  ممالقياِم ةُن فيه أهلي 

  على وجٍه على اجلميِع واجبهإنن يقال أ  لكن قد يصح...ا عموم ال على اجلميِع، املطلوِبذلك الفعِلب
هم هو  فبعض؛ اجلملِةىها عل بسد فهم مطلوبونَ،ٍة عام مبصلحٍة قيام القيام بذلك الفرِضنَّ أل؛ِزجون التِم

ن مل يقِدإون ولباقُ وا، هلا وذلك من كان أهالً عليها مباشرةًقادرقاِدوا عليها ر؛  القادرين إقامِةعلىون ر
إذاًفالقادر الفرِضبإقامِة  مطلوب القادِر وغري ذ ِإ ذلك القادِر بتقدِمي مطلوبال ي توإالَّ القادِر إىل قياِملُص  
 ) .دهاوما بع١/١/١٢٦ (: املوافقات؛» به إالَّ الواِجب من باب ما ال يتم،باإلقامِة
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ٍف ِقياسيِة، وأَطلُّوا ،ظَربويف زمِن الن دها ع وحواِدثُ مل يكن هلم ت عليهم وقائعدواستج 
إىل على شعوٍب أُخر هم ذلك الوضعجعنهم يف عاداِتهم وتقاليِدهم وأعراِفهم، فأَحو ختِلفت 

 حيبالُ الرواِزِل ارتيالً، كما كان هلم يف النا واستنباطا وتمصوِص تفهأِي يف الناالجتهاِد بالر
ما يف  الراشدونَ كِة؛ اخللفاءاالجتهاد من الصحابلالجتهاِد فيما مل ينص عليه، وممن عِرف عنهم 

 كقَتِل اجلماعِة بالواحِد وإيقاِف حد  وال أحد يغيب عنه اجتهادات عمر ،جمِع املُصحِف
السرقِة عام ااعِة، وإنشاِء الدواويِن ، وكذا اجتهاد الصحابِة يف تشريِك اجلدتِني يف السدِس 

  . ٣٢١املوِت وغريها كثريوتوريِث املطلَّقِة يف مرِض 

فقد كانَ االجتهاد بالرأِي يف عهِد الصحابِة أصالً تشريعيا، ولكنه فُروعي يلبي حاجةَ 
الدولِة اجلديدِة يف مجيِع مراِفِقها، وغالبا ما كان اجتهادا مجاعيا أساسه الشورى، ثُم ما لَِبثَ أن 

دا يف القرنِني الثَّاين والثَّالِث وطرٍف من الرابِع، تأصيالً وتفريعا، مما ينبئُ عن اتخذَ جماالً واِسعا ج
 تٍة باهرٍة، آذَنٍة وفكريٍة ِعلميقياِم حركٍة تشريعي-شريِع -فيما بعدبفتٍح جديٍد لعاٍمل من الت 

اجِة الدولِة من الفقِه الواقعي تأصيالً جدت فيِه ظاهرةُ االبتكاِر للفقِه االفتراضي، بعد سداِد ح
، وميِكن تطبيقُه عليها، املتوقَِّع حدوثُهاوتفريعا، وهو فقه احتياطي سابق لوقوِع أحداِثه ووقائِعه 

وهذا غنى وثراٌء للدولِة يمكِّنها من تدبِري شؤوِنها مستقبالً تجاه ما عسى أن يِرتلَ بساحِتها من 
  .٣٢٢ وقضايا، دونَ عنٍت أو حرٍج أو افتقاٍرمشكالٍت

 بدأَ عهد قليِد واجلموِد ثُمالت هودج ا فقد أضاعا بالغضرر بالفقِه اإلسالمي رالذي أَض
رجاٍل وقَفوا حياتهم لفهِم ِعباراِت أئمِتهم، وتركوا النظر يف مصادِر الشريعِة اُألولَى ظنا منهم 

تأه هم منه عدمملن جاَء بعد ى مل يبقابقونَ حتبه الس بظِر يف ذلك، وأنَّ فضلَ اِهللا ذَهِلهم للن
 بذلك عصر اررِح واالخِتصاِر، فاعلى االخِتزاِل واالجِتراِر، والش كوفوبدأَ الع ،صيبن

ةً أن سادت الفَوضى وعم الركود اإلبداِع الِفكري االجتهادي يف األعم األغلِب، تِبع ذلك بداه
واجلمود، أعقبته ضرورةً ظاهرةُ التعصِب املذهيب كثريا من األقطاِر اإلسالميِة، فكانت نكبةً 

  وداعيةُ االنشقاِق والتنازِع، وِمعولُ هدٍماعترت تلك األقطاِر، إذ التعصب سبيلُ جتاهِل احلقاِئِق
ىل اجلهِل والتخلُِّف  إ-آخر األمِر-فَتت معاملُ الشخصيِة اإلسالميِة احلقَِّة، مما أدى لألصالِة، فتها
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 فمست احلاجةُ إىل ما عند اُألمِم اُألخرى من شرائع وضِعيٍة تدبر األمر يف تلك :-والعجِز
ِتح الباب السترياِد تلك الشرائِع والقوانِني اَألقطاِر، وساعد ذلك وقوعها يف براِثِن االستعمار؛ ففُ

 ميضفيها و ذلك احلالُ إىل عصِرنا احلاضِر، ما عدا فتراٍت ظهر ا، وامتدها أو كَرعِة طَواألجنبي
 من الفكِر املبِدِع واالجتهاِد احلق، والدعوِة إىل التجديِد، كصنيِع ابِن تيِميةَ وابِن القيِم، ويف
العصِر احلاضِر دعوات مجاِل الديِن األفغاينِّ وحممد عبده إىل جتديٍد ِعلمي وِفكري، وحترٍر من 
 وانتشاٍر للفقِه املقاِرِن وأساليب وٍض فقهي ه اآلنَ منلمسهذا الوضِع املُزِري، ولعلَّ ما ن

 اليت دعت إىل ختليِص الِفكِر من قُيوِد  من آثاِر تلكم الصيحاِت؛جديدٍة يف التأليِف والبحِث
  .٣٢٣الركوِد واجلموِد

اِء من يوإمنا أوردت هذه اللَّمحةَ التارخييةَ لكوا بينةَ الداللِة على أمهِّيِة اظطالع األكف
األمِة بواجِب االجتهاِد، وما آل إليِه حالُ األمِة حني ختلَّت عنه وجتاهلته من شقاٍق وختلٍف 
 ِة املبِدعِة اليت افترضِة اإلسالميِة العلميخصيالش يارا د اجلوانب، أعقبهطاِق متعدواسِع الن

، وكان من نتيجِة ذلك أن ٣٢٤اإلسالم وجودها يف كلِّ عصٍر، مستخلَصةٌ من األمِة كلِّها
  .يةُ للثَّقافِة اإلسالميِةضاعت املقومات األساس

وسأستعملَ لفظةَ االجتهاِد بالرأِي يف هذا املقاِم ال مبعىن  :مفهوم االجتهادِ بالرأيِ: أوالً
، ولكن مبعناه اَألعم هاملسالِك االجتهاديِة فيما ال نص فيه؛ كاالستحساِن والِقياِس وما شابه

نيها لإلحلاِق ا أو لتنـزيِلها  وتعقُّلُ معا،واألمشِل؛ فيدخل فيه تفسري النصوِص واكتناه ألفاِظها
على الوقائِع واحملالِّ بوجٍه سليٍم حمقِّق للمصلحِة والعدِل، كما يدخلُ فيها االجتهاد بالقياِس 

  .٣٢٥واإلحلاِق للمصلحِة، واالجتهاد وفق ِسياسِة التشريِع
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ِة؛ بتفسِري النصوِص بذلُ الفقيِه الوسع يف استنباِط األحكاِم الشرعي«: فيكون تعريفُه
 تطبيِقها مبا حيقِّق مقصود ا، وتكييفا أو استصالحالالِتها، أو بإحلاِقها قياسِة واستثماِر دشريعيالت

  .٣٢٦»الشرِع منها إجراًء أو استثناًء

ما أدى ال خيفى على الناظِر يف األشطِر الزمنيِة اليت سردناها  : االجتهاد بالرأيحكم: ثانياً
إليه التعصب املذهيب واجلمود وجتاهلُ احلقائِق؛ من توريث اِلإحِن واألحقاِد بني املسلمني، 
والتنازِع والفُرقِة والشقاِق، مما استتبع ختلُّفًا ِفكريا واقتصاديا واجتماعيا، جعلَها مبعِزٍل عن 

عنها نور العلِم واحلق، وغَشى على األبصاِر والبصائِر؛ مواكبِة ركِب احلضارِة، بعد أن حجبها 
فمست احلاجةُ إىل استرياِد بعِض القوانِني الوضعيِة الغربيِة األجنِبيِة، الغِريبِة عن أصوِلنا وقواعِدنا، 

فات األجنِبيةُ ومقاصِد شريعِتنا السمحِة، حىت بعد استقالِل األقطاِر اإلسالميِة، وتسربت الثَّقا
  .٣٢٧املناِفيةُ يف كثٍري من أصوِلها ملقوماِت ثقافِتنا اإلسالميِة؛ فقضت على معاِمل أصالِتنا

إحياَء هذا املرفَِق العام من االجتهاِد بالرأِي يف عصِرنا الراهِن هذا كلِّه؛ فإنَّ ألجل 
 صح فال ينحصر ال ت يف الوجوِدالوقائع«: يقولُ الشاطيب. فرض كفائي من أهم فرائِض الديِن

  فال بد،ه وغِريياِس الِقن ِم االجتهاِداِب بتِح إىل فَيج ولذلك احِترِة املنحِصِة األدلَّها حتتدخولُ
دوِثمن حال تكونُ وقائع منصوص هاكِما على ح،وال يوج دلألو لنيالَنذ فِإ... فيها اجتهاد  
بألنَّ زماٍن يف كلِّهاِد االجِت مند الو املفروضةَقائع ال ت ٣٢٨» زماٍن دونَ بزماٍنختص.  

فاالجتهاد بالرأِي فرض كفايٍة على األمِة مبقداِر حاجِة أقطاِرها وأحواِلها، يقوم به العلماُء 
ا، وِخربٍة مبواِضِع احلاجِة يف اُألمِة أهلُ النظِر السديِد يف فقِه الشريعِة واملُكنِة من معرفِة مقاِصِده

، وقد أَِثمِت األمةُ ِء عظمِتها، واسترفاِء خروِقهاومقِدرٍة على إمداِدها باملعالَجِة الشرعيِة الستبقا
بالتفريِط فيِه مع االستطاعِة، ومكنِة األسباِب، يعد آمثًا فيه املتمكِّنونَ من االنقطاِع إىل ِخدمِة 

                                                        
326-اشدةرأي يف عصر اخلنوسي، االجتهاد بال الس١٠/ص (:الفة الر.(  
  ).١/٦٨: (الدريين، حبوث مقارنة:  ينظر-327
328- ،اطيب٢/٤/٧٥: ( يف أصول الشريعة املوافقاتالش(ابن رشد،: ه، ويف معناتهد بداية ا) :١/١٦.(  
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تفقُِّه الشرعي للعمِل يف خاصِة أنفِسهم، ويعد آمثا العامةُ يف سكوِتهم عن املطالبِة بذلك، ويعد ال
  .٣٢٩آمثًا األمراُء والوالةُ واحلكَّام  يف إضاعِة االهتماِم حبمِل أهِل الكَفاَءِة عليِه

  :االجتهاد بالرأي يف العصرِ احلاضر: ثالثاً
وِجبةً لالجتهاِد بالرأِي؛ فإنَّ التطور اليومي وضوِعيةُ مرورات واملربرات امل الضئن كانتول

املشهود، والتجدد الدوري امللحوظَ يف مجيِع مناحي احلياِة وصوِرها، وتسارع األحداِث 
الجتماعي والتحوالِت اليت حصلت يف النهضِة احلديثِة على مجيِع األصِعدة؛ السياسي وا

واالقتصادي الثقايفِّ، كلُّ ذلك حيصل يف غياب تام للشريعِة وأهِلها الذين أفاقوا على صيحاِت 
 ؛ ثراٌء تعمرييها الغربيِن ليصاِدفوا حياةً جديدةً يشهدد عبده ومجاِل الدحمدين كمدبعِض ا

يِل حياِتهم الراكدِة حبسِبِه، مما استتبع غُربةً نفسيةً مبِهر يف اإلجناِز املدينِّ فيمموا شطره؛ لتعد
وسعِت اهلوةَ بني واقِع األمِة ودينها، وبعد اإلفاقِة من سكرِة االنبهار باحلياِة وعقديٍة؛ وفكريةً 

 وفكريٍة، الغربيِة تعالت صيحات بعض املصلحني حني وجدوا أنفسهم يف غُربٍة عقديٍة وأخالقيٍة
  .٣٣٠فنادوا بتطبيِق الشريعِة والرجوِع إىل أصوِل حضارا

 يؤكِّد ضرورة االجتهاِد يف العصِر الراهِن خاصةً، سيما االجتهاد التطبيقي هذا كلُّه؛
مبا يقيم املصلحةَ الكفيلَ بالترتيِل املتبصِر ألحكام الشريعِة الذي حيقِّق مقاِصدها وغاياِتها الساميةَ 

والعدلَ، اجتهادا يف الفهِم والترتيِل يزاِوج بني الوحِي املنقوِل واالجتهاد بالرأِي يتبادالن 
 بكلِّياِته ومقرراِته العامِة وأصوِله الكلِّيِة، ومقاصِده األساسيِة، واالجتهاد بالرأِي حيالو: التعاونَ

راِر التشريِع، وتفريعا على تلك األصوِل يف ظلِّ الظُّروِف واألحواِل تفهما وغَوصا يف أس
  .٣٣١املالِبسِة؛ مبا يكفُلُ إقامةَ مصاِحل األمِة وتقدمها ومنعتها، على أحكِم ِنظاٍم وأَعدِل تدبٍري

ق هلا نظري من قبلُ؛ من ونظرا للتغيراِت املستأنفِة احلاِدثَِة يف واقِع األمِة اليوم واليت مل يسِب
توسع يف العالقاِت وتشابٍك فيها على ِنطاٍق إسالمي وعاملي، وهذا التطور املتسارع الذي 

                                                        
جتهاد من فرض ، ولقد عد الشهرستاينُّ اال)٤٠٨-٤٠٧: (  اإلسالمية مقاصد الشريعة ابن عاشور،-329

  ). ١/٢٠٥: (الكفايات يف كتابه امللل والنحل
  ).٤٠-٣٩/ص: ( املقتضيات املنهجية لتطبيق الشريعِةعبد ايد النجار،: ر يف معناه ينظ-330
  ).١/٦٧: ( حبوثٌ مقاِرنةٌالدريين،:  ينظر يف معناه-331
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؛ فجعل مرافق احلياِة يف منو وتعدٍد، والعالقاِت -ومن بينها األمةُ اإلسالميةُ-اجتاح حياةَ األمِم 
نظِّمها شبكةٌ حكُمها وت ترةٌ سابقةٌ، وأصبحت هذه احلياةُيف تشابٍك وتداخٍل مل تعرفه حضا

متداِخلةٌ من التراتيِب والنظُِم، توسع إثرها البعد االجِتماعي فاشتد التداخلُ بني مصاِلِح الناِس 
 الراهن مسؤوالً عن  يف تطبيِق الشريعِة يف الواِقِع، مما جيعلُ اتِهد٣٣٢بتنوِع جوانبها وجماالا

حتقيِق التكامِل يف تلك السلسلة فيصوغُ األحكام مبا حيقِّق تكاملها يف الواِقِع، هذا املنهج 
مجع من العلماِء؛ منهم  ما دعا إليه هوو، االجتهاد اجلماعي املؤسسيالتكاملي لن يكفُلَه إالَّ 
 جيب على العلماِء يف هذا العصِر أن يبتِدئوا به يف هذا إنَّ أقلَّ ما«: العالَّمةُ ابن عاشور قائالً

 ِض العلميال-االجتهاد-الغر ره أكربحيض ٍع علميجميف كلِّ قُطٍر ...علماِء أن يسعوا إىل مجع م
إسالمي على اخِتالِف مذاهِب املسِلمني يف األقطاِر، ويبسطُوا بينهم حاجاِت األمِة، ويصدروا 

ب أحدا ن ِوفاٍق فيما يتعين عملُ األمة عليِه، ويعِلموا أقطار اإلسالِم مبقرراِتهم، فال أَحسفيها ع
  .٣٣٣»ينصِرف عن اتباعهم

  :االجتهاد اجلماعي املؤسسِي: رابعاً
وف عند وال يظنن ظانٌّ أنَّ هذا املنهج االجتهادي ِبدعا يف تاريِخ أمتنا، بل هو معهود معر

 حابِة الكراِم؛ نظراً ملا أرساه النيبالص ا ما كانورى؛ فكثرييف نفوِسهم من ضرورِة الش 
 يقول ؛اينٌّ، وهو قبل ذلك توجيه رب-عن ذلكمع أنه يف ِغنى -يستشريهم يف وقائع وحوادثَ 

 :لَاةَ ووا الصأَقَامو ِهمبوا ِلرابجتاس الَِّذينو ماهقْنزا رِممو مهنيى بورش مهرأَم
ال جتتِمع أميت على : ( الصواب إن اهتدوا دِي القرآِن إذ قال، وكفلَ هلم النيب ٣٣٤ينِفقُونَ
؛ فاستقر منهجا عند الصحابِة، ال سيما يف املواضيِع اليت تتسم بعموِم متعلَّقاا حالة ٣٣٥)ضاللٍة

                                                        
  ).٧٥-٧٤/ص: (عِةري املقتضيات املنهجية لتطبيق الشجار،الن:  ينظر-332
   ).٤٠٩/ص: ( مقاصد الشريعِة اإلسالميِة ابن عاشور،-333
  ].٣٨: سورة الشورى[ -334
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 ).٢/٤٧٠: (اخلفاء
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  إذا نزلت بأمِريازلةُكانت النو«: ، قال ابن القيم٣٣٦وا تتعلَّق بالعامِة ومتس شأنَ اجلماعِةك
اِب اخلطَّ بِناملؤمنني عمر عن اِهللا ليس عنده فيها نص وال عن رسوله ج معهلا أصحاب  

 هذا املنهج هو الذي يكفُل ، هذا ألنهم أدركوا أن٣٣٧َّ»همى بينورها ش جعلَم ثُ  اِهللارسوِل
  .السداد واإللزام واالستقرار هلذه األحكاِم

هذا يف واقٍع بسيٍط كذلكم الواِقِع؛ فكيف بالواِقِع الراهِن الذي تعقَّدت وتشابكت صوره 
ويف  حيوي جمموعةً من األخصائيني يف الشريعِة د من اجتهاٍد مجاعي مؤسسيوجماالِته، فالب

 فإنَّ هذه املعِرفةَ ؛-حبسِب طبيعِة املوضوِع املعروِض- م االقتصاديِة واالجتماعيِة واإلعالميِةالعلو
ضروريةٌ يف التشكيِل الفقهي للمسائِل املطروحِة، وال يكفي اإلحاطةُ باحلكِم الشرعي ارِد، 

، تبيِني املراِد اإلهليل و-فردا أو هيئةً-ليِة االجتهاد فهذه اإلحاطةُ املعرفيةُ واجبةٌ ملن يتصدى لعم
 بني احلكِم وحملِِّه وافقِة والتكييِفوبسِطه على واقِع الناِس واحلكِم على مسالكهم؛ لتِتم عمليةُ امل

ِد بآلياِت فَهِم هذا ، هذا االستيعاب املعريفُّ الشاملُ لن يتأتى إالَّ مبعايشِة الواِقِع والتزو٣٣٨بدقٍَّة
، هذه احلقائق اليت تعني على فهِم املراِد اإلهلي تماعيٍة واقتصاديٍة وغريهاالواقِع؛ من علوٍم اج

وتسدد النظر االجتهادي، فيفضي ذلك إىل ترشيِد التديِن بتحكيِم األفهاِم السديدِة يف شؤوِن 
  .٣٣٩ألمر إىل انفصاِل املشروِع اإلسالمي عن واقِع األمِةاحلياِة، حتى ال يؤولَ ا

فإنَّ من أهم ميزاِت هذا املنهِج االجتهادي أنه حيقِّق مبدأَ الشورى يف العمليِة االجتهاديِة، 
لِل ؛ ال شك أنه يسِفر عن رأٍي أبعد عن الزعةً من علماِء الشرع وخرباء الواقِعوكونه يضم جممو

واخلطاِء، وأقرب إىل الدقِة والصواِب، موِجدا تكامالً يف النظِر للقضيِة االجتهادية؛ ِلما حدثَ يف 
واِقعنا املعاِصِر من تداخٍل بني العلوِم املختلفِة؛ االقتصاِد والسياسِة والقانوِن وعلوم التربيِة 

منظاِر الِعلِم الواِحِد تقصري ونقص، وفيه من اخلطورِة واالجتماِع وغريها، فالنظر يف القضايا من 
 أن يوجد عاملٌ -بل  املتعذِِّر-ما ال خيفى، خاصةً إن تعلَّق األمر بقضايا األمِة العامِة، ومن الناِدِر 

األمِة جيمع بني هذه التخصصات مجيعا، هلذا صار االجتهاد اجلماعي الذي يعد واجبا على 
                                                        

أبو زهرة؛ تاريخ : ، ويف معناه)١٢٣/ص: ( االجتهاد بالرأي يف عصِر اخلالفة الرشدِةالسنوسي،:  ينظر-336
  ).١٠٥/ص: (وشليب؛ املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي، )٢/٢٤: (املذاهب اإلسالمية

   ).١/٨٤: ( ابن القيم؛ إعالم املوقِّعني عن رب العاملني-337
 أدوات ، قطب سانو،)٢١-٢٠/ص: (اإلسالمي تأمالت يف الواقِع عمر عبيد حسنة،:  ينظر يف معناه-338

  ). ١٣٥-١٣٤/ص: (رالنظر االجتهادي املنشود يف ضوء الواِقع املعاِص
  ).  ١٠٢-١/١٠١: ( فقه التدين فهما وترتيالًالنجار،:  ينظر يف معناه-339
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 بتحقيِق النظرِة التكامليِة الشاملِة للنوازِل  واقِعها على الكفايِة؛ هو احللَّ الكفيلَإقامته يف
  .٣٤٠املستجدِة والقضايا املطروحِة

وتوحيِد كلمِة األمِة، واالبتعاِد بيلٌ حلسِم الفوضى الدينيِة، مع أنَّ هذا النهج االجتهادي س
تفرِق واالختالِف املفضي إىل زعزعِة كياِن األمِة الرهيِب؛ حالَ اختالِف كلمتها خاصةً يف عن ال

القضايا العامِة اهلامِة، فينبغي تفعيلُ دوِر اامِع الفقهيِة ألداِء وظاِئِفها املهمِة اليت نيطت ا؛ 
ةٍِ أو أمميِة؛ٍة متكاملٍةللخروِج باجتهادات حملِّيٍة أو إقليميا إ صائبٍة، جامعٍة لكلمِة األمتتغي  صالح

تمِع، وحتقيقِة اإلاألفراِد واامِل لألمالش قيِة مجعاَء االزدهاِر والرِة واإلنساني٣٤١سالمي.  
واامع الفقهيةُ املوجودةُ يف العاِمل اإلسالمي تسعى لتحقيِق هذه الغاياِت الساميِة؛ 

جمِع البحوِث اإلسالميِة بالقاِهرِة، الذي أنشئ إثر إصداِر قانوِن إعادِة تنظيم األزهِر مبصر كم
ِبطِة العاِمل ام، وامع الفقهي اإلسالمي مبكَّةَ املكرمِة، التابع لر١٩٦١هـ ما يوافق ١٣٨١: سنة

إلسالمي ِجبدةَ، التاِبع ملنظمِة املؤمتر هـ، وجممع الفقِه ا١٣٩٨: اإلسالمي، والذي أُنِشئ سنة
  . ٣٤٢م١٩٨٣هـ؛ ١٤٠٣: اإلسالمي، الذي أُنِشئ سنة

                                                        
، ) وما بعدها٧٧/ص: ( االجتهاد اجلماعي يف التشريِع اإلسالميعبد ايد السوسوة،: ظر يف معناه ين-340

  ). وما بعدها١١٩/ص: (شعبان إمساعيل؛ االجتهاد اجلماعي ودور اامع الفقهيِة
341- وأنواع مراتب ١: على أنَّ هذا االجتهاد اجلماعي- :حملِّي مجاعي اجتهادي على استفراغ الوسِع : نظر يقوم

من لدن أفراٍد متخصصني يف جماالت خمتلفٍة مع علماء شرعيني يقيمون يف بلٍد معيٍن، يشكِّل هؤالِء هيئةً اجتهاديةً 
ص أفراد هذا اتمِع؛ بغيةَ فهم املراِد اإلهلي وحسِن ترتيِله على املستجدات والوقائِع املعروضِة مبا تنظر يف مسائلَ خت

  .حيقِّق مصاحل اتمِع على أعدِل تدبٍري

٢-:إقليمي مجاعي اجتهادي ريعِة وغِريها من ال: نظرعلماَء يف الش علوِم  يقوم على تشكيِل هيئٍة اجتهاديٍة تضم
األخرى يقيمون يف إقليٍم ما؛ مثل املغرب العريب، أو اخلليج العريب، أو بالد الشام وغريها؛ بغيةَ دراسِة املستجدات 

  .والقضايا املتعلِّقِة ذا اإلقليم، والتوصل إىل حكم الشرع فيها

٣-  :ميأم مجاعي اجتهادي م العلموأفراده القائمون به ه: نظرديِد وفهم اُء املشهودظِر السهلم بسعِة العلِم والن 
مقاِصِد التشريِع، إضافةً إىل علماَء يف شتى ااالت والعلوم األخرى االقتصاديون واالجتماعيون واإلعالميون 

اجتهاديةً تم بدراسِة القضايا الكربى واألطباُء؛ عن كلِّ هؤالِء ممثِّلون مشهود هلم بالرسوِخ يف فنهم، ليشكِّلوا هيئةً 
املتعلِّقِة باألمِة اإلسالميِة، ويصدروا عن رأٍي موحٍد يكفُل حتقيق مصاِلِحها ويقيم العدلَ وحيفظ النظام العام لألمة 

  ). ١٥٧-١٥٦/ص: ( املنشود أدوات النظر االجتهاديقطب سانو،: ينظر يف ذلك. اإلسالميِة
  .)١٤٠-١٣٨/ص: (عبد ايد السوسوة؛ االجتهاد اجلماعي يف التشريِع اإلسالمي:  ينظر يف معناه-342



 ١٣٣

 ِة، فضالً عن الوصوِل إىل أسدبيلُ الكفيلُ بتوحيِد األمهو الس اجلماعي فاالجتهاد  
روا صدتخصصاِت؛ ليدٍة من خمتلِف الاألحكاِم وأصوِبها، ملا فيه من اجتماِع عقوٍل مستنريٍة راش

عن رأٍي موحٍد يرونه أقرب إىل حتقيِق العدِل واملصلحِة، وامتثاِل مقاِصد الشرع، وهذا العملُ 
 بإقامته، حتى يقام الدين على أقوِم -العلماُء والقادةُ–من الفروِض الكفائيِة اليت تطلب األمةُ 
  .ِصِد التشريِع الضروريِةسبيٍل فيحفظَ ويصانَ، وذلك من مقا

فإنَّ االجتهاد بالرأِي يف األحكاِم الشرعيِة؛ تفهما وتعقُّالً وتنـزيالً؛ ِمن أهم فروِض 
 بإقامِته؛ ملا يعود به هذا األصلُ -ممثَّلةً يف املؤهلِّني والقادرين-الكفاياِت اليت تطلَب األمةُ 
مٍة ذاِت أثٍر يف حفِظ الديِن ووصِله باحلياِة، واستدامِة أحكاِمه وإدامِة العظيم ِمن مصاِلح عظي

  .حكمه يف سياسِة مملكِة اهللا يف أرِضه

الفرع الثالث
ُ ُ

ِاجلهاد يف سبيل اهللا:  ِ
ُ:  

؛ فإنَّ الدعوة إىل اهللا لن تلقى فاِظ على الدينواجلهاد يف سبيِل اِهللا من أعظِم مظاهِر احل
صاغيةَ، والقلوب الواعيةَ املتقبلةَ من مجيِع الناس، فال شك أنه سيقوم للمسلمني الذين اآلذانَ ال

 راِع بني احلقةُ الصنِة؛ سِن اِهللا الكونينةٌ من سنوهي س ،صومأعداٌء وخ ينهذا الد ونَ نشريبتغ
: ىل أن يرثَ اُهللا األرض ومن عليها، قال اهللا تعاىلوالباطِل، بني اخلِري والشر من لَّدنْ آدم إ

الِْجناِإلنِس و اِطنييا شودع ا ِلكُلِّ ِنِبيلْنعج كَذَِلكوهذا ، ٣٤٣ وال يكتِفي األعداُء برد
 جاءت الديِن وعدِم اإلجابِة، بل يتعدى أمرهم إىل االعتداِء على املصِلحني املؤمنني، وِمن ثَمةَ

مشروعيةُ اجلهاِد يف سبيِل اِهللا إلعالِء كلمِة احلق والديِن، ورد الظَّاملني املعتدين، ومل يترك اُهللا 
 ا على قُوى اإلمياِن يفوالباطِل اعتماد رى الطُّغياِن والشكاِفحون قُوالً يواإلمياِن عز أهلَ احلق 

لِفطَِر، وعمِق اخلِري يف القلوِب، فالقوةُ املاديةُ اليت يمِلكُها الباطلُ قد النفوِس، وتغلغِل احلق يف ا
تزلِزلُ القلوب، وتفِتن النفوس وتِزيغُ الِفطَر؛ لذا شرع وسيلةً مكاِفئةً لتلك الوسيلِة فأَِذنَ 

  .٣٤٤للمؤمنني يف الِقتالَ

                                                        
  ].١١٢ :سورة األنعام [-343
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وقَاِتلُوهم حتى الَ  :ذا املعىن، فيقول اهللا واآليات القرآنيةُ متوافرةٌ متضافرةٌ على ه
لَى الظَّاِلِمنيانَ ِإالَّ عودواْ فَالَ عهِللِّه فَِإِن انت ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتتاٍس ٣٤٥عب يقول ابن ،

: ، ويقولُ الطَّربي٣٤٦»دياِن اَألعلى سائِرالعايل  اهر هو الظَّ اِهللا دينويكونُ«: وجماهد وقَتادةُ
ى ال  وحت،باهللا شرك  ال يكونَ يعين حىت؛وقاتلوا املشركني الذين يقاتلونكم حىت ال تكون فتنة«
يعباعة هللا وحده دونَ والطّ العبادةُ وتكونُ، األوثان اآلهلة واألنداد عبادةُ وتضمحلَّ،د دونه أحد 

  .٣٤٧»غريه من األصنام واألوثان
مِبيناً عن  -ملَّا سأله عن سبِب جميِئهم-على رستم   ِربعي بِن عامٍر هلذا كان جوابو
 إىل  العباِد من عبادِة من شاَءجلنخِر ؛ابتعثنا اُهللا«: قال ربعيإذ  بوضوٍح؛ هذه الرسالِة هدِف
  .٣٤٨» اإلسالِمدِل إىل ع األدياِنِرو ومن ج،هاِتعنيا إىل س الديِقن ِض وِم، اِهللاعبادِة

اليت اتخذت -فهذا الدين إعالنٌ عام لتحريِر اإلنساِن يف األرِض من العبوديِة للعباِد 
 بإعالِن ألوهيِة اِهللا وحده وربوِبيتِه للعاملني، ومعىن ذلك الثَّورةُ الشاملةُ على -مظاهر شتى

مملكِة اِهللا يف األرِض، ا وأَوضاِعها؛ إلقامِة حاكميِة البشِر يف كُلِّ صوِرها وأَشكاهلا، وأنِظمِته
 لّه ِإالَّ ِلكْم ِإِن احلُ: ، وقال٣٤٩ء ِإلَه وِفي الْأَرِض ِإلَهوهو الَِّذي ِفي السما:  القرآِنوبتعبِري

مالْقَي ينالد ذَِلك اهواْ ِإالَّ ِإيدبعأَالَّ ت رأَمص٣٥٠شريعةُ اِهللا هي ، وليس ذلك إالَّ بأن ت ِبح
  .٣٥١احلاكمةُ

 وشيعِته يف أرضه، وهذا ما يقرره فكان اجلهاد فرضاً كفائياً يتوخى إقامة منهِج اهللا 
ما هو  إن اجلهاِد فرض على أنَّوسنةُ نبيِه   اِهللادلَّ كتاب«: الشاِفعي ؛ يقول اإلسالِمُءعلما

  .٣٥٢» بهاِم للقيعلى أن يقوم به من فيه كفايةٌ
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 فرض كفايٍة، فإذا واستمر اإلمجاع على أنَّ اجلهاد على أمِة حممٍد «: يقول ابن عِطيةَو
، وذلك لسمو أهداِفه وغاياِته الكُربى؛ من ٣٥٣»قام به من قام ِمن املسلمني سقَطَ عن الباقني

يلحق  ؛ وبذلك يصان الدين ويحفَظ مماليِكهمإقامِة منهِج اِهللا يف اَألرِض، وتعبيد اخللِق لربهم وم
  .، برد املعتدين الغاِصبني، وبإقامِة دعائِمه ونشِره بني اخللِق أمجعني ِمن الضرِر واخلَلَِلبِه

وهنا حيسن بالبحِث أن يعِرض ملسألٍة هامٍة لطاملا حاولَ احلاِقدون إدخالَ اللَّبِس فيها على 
؛ ديِن العدالِة والسماحِة، وهي أصلُ عالقِة املسلمني مع غريهم، هل هي احلرب أم دين اإلسالِم

  .السلم؟ وهذا ملا هلا من تعلٍُّق حبقيقِة اِجلهاِد يف اإلسالِم

إنَّ دينا دعا إىل السماحِة والوفاِء بالعهِد وإىل احلريِة والتعاوِن اإلنساينِّ، ونشر الفضيلةَ 
 ال ميكن حباٍل من األحواِل أن يقبلَ باحليِف -:رذيلةَ، وهو الذي كرم بين البشِروحارب ال

والعدواِن، وإن صوره املصورون املغِرضونَ دين قَهٍر وحماربٍة للغِري، دينا يضيق ذرعا باملخاِلِف 
 ال تفوت عموم الناِس  واإلرهاِب إىل غِريها من أغاليطَ؛ويقتلُ املعارض ويضطِهده، دين العنِف

  .فضال عن خاصِتهم، والتاريخ خري مصدٍق وبرهاٍن

إنَّ اإلسالم دين السلم والسالِم؛ به جاَء وإليِه دعا يف كافَِّة األحوال، واعترب احلرب من 
فَّةً والَ تتِبعواْ خطُواِت اِم كَواْ ادخلُواْ ِفي السلْيا أَيها الَِّذين آمن :إغراِء الشيطاِن؛ قال 

ِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِإنيالشوقال أيضا٣٥٤ ، :  تلَس الَمالس كُمأَلْقَى ِإلَي نقُولُواْ ِلمالَ تو
ةٌ كَذَِلككَِثري اِنمغاللِّه م ا فَِعنديناِة الديالْح ضرونَ عغتبا تِمنؤام نلُ فَمن قَبم مكُنت  للّه

  .٣٥٥علَيكُم فَتبينواْ

  :٣٥٦وقد فُِرض القتالُ على املسلمني  ألحِد أمريِن
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:  إما دفعا لعدواٍن حلَّ م فهو ال يرضى للمسلمني أن يقعدوا على الضيِم، قال :أوال
ظُِلم مهلُونَ ِبأَنقَاتي أُِذنَ ِللَِّذينلَقَِدير ِرِهمصلَى نع ِإنَّ اللَّهوا و٣٥٧ فعلُ يف ذلك ددخوي ،

 يبلَ النقَِّع على أرِض اإلسالِم؛ كما فَعاالعتداِء املُتو يبرِض النعلى ع ى الذي ردمع ِكسر 
 يلإلسالِم أن أرسل من يأتيِه برأِس النب  358املت ليلُ على الشروقَِّع كربهاٍن ، فقام الد

 أن يقعدوا حتى ينقض عليهم ِكسرى من الشرِق وِهرقلُ ساطٍع، فما كان ألصحاب حممٍد 
من الغرِب؛ بل الَّ بد من دفِع االعتداِء قبلَ أن يستحيلَ الدفع، وقد يتعين اهلجوم سبيالً للدفاِع 

  . كانَ األمرموكذلك

احلاِكِم غِري املسِلِم على عقيدِة من حتت سلطاِنه؛ ممن اختاروا  يف حالِة تعدي :ثانيا
اإلسالم دينا، فدين اِهللا ودعوةُ اإلسالِم نور ال يحجب، بل ينبِغي أن تفتح له األبواب، فإذا 

ى أن يِصلَ رعاياهم ووقفوا له باِملرصاِد؛ حومنعوا هذا اهلُد طريقَه احلكَّام القتاعترض الُ ق
إلزالِة حواجِز الن ينى ال تكون فتنةٌ ويكون الدياِء، وأرباِب االستبداِد واالضِطهاِد، حتوِر والض

، وهذا ما !ِهللا، فإن مسحوا بالدعوِة إىل اللَِّه ومل مينعوا رعاياهم من اعتناِق اإلسالِم ففيم قتاهلم؟
ه  كلُّين يكون الدأن هو ومقصوده ، هو اجلهادشروِع امل القتاِلوإذا كان أصلُ«: قرره ابن تيميةَ

 من مل يكن وأما املسلمني فاِقل باتوِت فمن امتنع من هذا قُ؛ العلياهي  اِهللا كلمةُن تكونَأ وِهللا
ه  بقوِللَقاِت يأن  إالَّ العلماِءل عند مجهوِرقت فال ي... بياِن والصساِء كالنلِة واملقاتمانعِةمن أهل املُ

وقَاِتلُواْ ِفي :  كما قال اهللا تعاىل، اِهللا ديِننا إذا أردنا إظهارلُ هو ملن يقاِت القتالَ ألنَّ؛...ه فعِلأو
 ما فوِس الن من قتِل تعاىل أباح اَهللاأنَّذلك ...، ٣٥٩سِبيِل اللِّه الَِّذين يقَاِتلُونكُم والَ تعتدواْ

يكما قال تعاىل،لِق اخلَ صالِحيف إليِه حتاج  :ِلالْقَت ِمن رةُ أَكْبنالِْفتووإن  القتلَأن أي، ٣٦٠ 
كان فيه شراِر الكفَّ فتنِةففي  وفسادمن الش والفساِدر  ما هو؛ منه أكرب فمنمل ي ع املسلمني من

 اِر الكفَّ قتالَريعةُ الشتبوجذا أَ وهل...،هفِس على نه إالَّفِر كُةُرض مل تكن م اِهللا ديِنمن إقامِة
وِجومل تقَب ٣٦١» عليهم منهم املقدوِرلَت.  
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 يبى قد حاولَ قتلَ النِة؛ فإن كان ِكسربواألمراِن يف عهِد الن ِجدوقد و َفإنَّ هرقل ،
 يبالن زاِم؛ لذا جهمن أهِل الش أمر بقتِل من أسلموأرسلهم لق هجيوش اِم، وتاِل الرِم يف الش

 زولذلك الغرِض جه َأُسامة جيش ٣٦٢ يف آِخِر حياِته.  
 ،ديناملعت كيد دري وكان هلم جيش ،ت خالفةُ املسلمنيواستقَّر يحةُ احلقص لَتوما إن ع

ال يريدون أن ت فزعماُء الِقتاِل الذين ،املسلمني ت القُوى ِضدى تألَّبحت هم، وامللوكتامزع ذهب
ذهدِي اإلسالِم أن ياخلائفون من ه ضيَء بنيوِر قبلَ أن يبسطوِتهم، أرادوا إطفاَء هذا الن ب

رعاياهم، فتكاثفت تلكم القُوى وتضافرت قصدا منهم لإلطاحِة باملسلمني؛ األمر الذي جعلَ 
ائٍم للقتاِل، وما كان هلم أن ينتِظروا من يِغري عليهم األخيار من الصحابِة األبراِر على اسِتعداٍد د

حتى يدفَعوه عن دياِرهم، ومن املقرِر تارخييا أنه ما غُِزي قوم يف عقِْر داِرهم إالَّ ذَلُّوا، فجاهدوا 
غاية وِحفظًا على دينهم من أن يطمس؛ فيف سبيِل اللَِّه لالطمئنان على ديارهم من أن تغزى، 

  .هذا الواجب الكفائي العظيم إقامةُ الدين وضمان سالمِة أهله
اإلسالم : روم بني أموٍر ثالثٍةِسهم تقدموا ملن جاورهم يخيولالحتياِط لدينهم ونفو

فيعيشوا مجيعا يف ِظلِِّه إخوانا، أو العهد بأن يكون هلم ما هلم وعليهم ما عليهم؛ حتى يأمنوا 
هم، فإن هم رفضوا األمريِن فليس إالَّ لشر مبيٍت واعِتداٍء مدبٍر، فال جدوى من أن اعِتداَء

  .يقاِتلوهم، ويكون من احلُمِق ترك األعداِء حتى يغريوا عليهم
من املسلمني من أن الغِري مبا حيفَظُ به كرامتهم ويؤتلك هي فلسفةُ التشريِع يف التعامِل مع 

يى نوا يففتحت لمِة بغِريها هي السولِة اإلسالميأن األصلَ يف عالقات الد ردينهم، ومن هنا؛ تقر 
  .٣٦٣توجد داعيةُ الِقتاِل ويضطرهم حفظُ ديِنهم ونفوِسهم إليِه

نَّ اجلهاد شِرع حلفِظ ديِن املسلمني ونفوِسهم ودياِرهم؛ اعتلى درجاِت الفضِل وِلأَ
قلُ هلْ تربصونَ بنا إالَّ ِإحدى  :، قال اُهللا رتب اهللا عليه خريي الدنيا واآلِخرِةوواخلرييِة؛ 
 ، فإما نصر وِعزةٌ لإلسالِم وأهِله، أو الشهادةُ واجلنةُ اليت يتغياها كلُّ مؤمٍن،٣٦٤احلُسنيِني

م ما جيلبه من مصاحلَ، وحقيق به ومعلوم من معهود الشرع أنَّ ِعظَم األجر يف التكليِف بِعظَ
هذا ما فِقهه الصحابةُ وامتلك قلوبهم، حتى ذلك فال أعلى من مصلحة إقامِة الديِن وصيانته، 

                                                        
   .)٦/١٢ (:رية النبوية السابن هشام،:  ينظر362
  .) وما بعدها٤٨/ص (: العالقات الدولية يف اإلسالمأبو زهرة،:  ينظر يف معناه-363
  ].٥٢: سورة التوبة[ -364
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فسارعوا لالستشهاِد ونيِل : - وما أمهَّهم غري إرضاِء ربهمباعوا النفس والنفيس يف سبيِل ديِنهم،
  :رهمالشهادِة يف سبيِله، شعا

  .٣٦٥ركضا إىل اهللا بغِري زاِد    إالَّ التقى وعملَ املعاِد    والصرب يف اهللا على اجلهاِد
 ،وفِّيِه حقَّهطولُ، ولن نيِن يكليِف اجلليِل واألصِل العظيِم يف الدعن هذا الت ولعلَّ الكالم

اِته فاملصنتفصيلَ الكالِم يف أحكاِمه وجزئي وليس املقصود ولكن ،ديرا ج وهو ،فيه كثري فات
يانٌ البغيةَ إبراز ما هلذا الواجِب الكفائي من أمهيٍة يف حفِظ الديِن وإقامِته، ويف ما سلف ذكره ب

.للمراِد وحتقيق للمطلوِب

                                                        
ِع عن دينهم، وحبهم للشهادِة يف سبيِل اهللا؛  وجهادهم واستماتهم يف الدفا ومعروفةٌ قصص الصحابِة-365
  فمقام الشهيِد يف أعلى درجاِت اجلنِة؛ روى؛ال عجبوال غرو و، )٤/٧١٦: (ابن حجر، اإلصابةُ: ظرين

 ويرى ،فعٍة دلِّر له يف أوغفَ ي: خصاٍلتهيد عند اهللا ِسللش) : قال رسول اهللا :املقدام بن معديكرب قال
مقعدةه من اجلن،ويأمن من الفزع األكرب،جار من عذاب القرب وي ،ويوض ياقوتةُ ال؛ الوقارع على رأسه تاج 

منها خرينيا وما فيها من الد،وي من احلور العِنيج اثنتني وسبعني زوجةًزو ،ع يف سبعني من أقاربهشفَّ وي( :
هذا «: قال؛ كتاب فضائل اجلهاد، باب يف ثواب الشهيد، و)١٦٦٣:رقم: (»السنن«الترمذي يف أخرجه 

؛ كتاب اجلهاد، باب )٢٧٩٩: رقم: (»ننالس«، وابن ماجه يف )٤/١٨٧: (»حديث حسن صحيح غريب
 ).٢/٩٣٥: (فضل الشهادة يف سبيل اهللا
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املطلب الثاني
َّ ُ

:  

ِأثر الواجبات الكفائية يف حفظ النفوس
َّ ِ ِِ َِّ  

 واملنِح الربانية حق احلياِة، فلقد خلق اُهللا اإلنسانَ وسواه يف أحسِن من عظيِم املنِن اإلهليِة
تقوٍمي، وقصد صونَ نفِسه وإقامتها، فأمر بكلِّ ما يعد إحياًء هلا وإقامةً لبنيتها؛ أمر باملأكِل 

وكُلُواْ  : فقالىل إتالفهاواملشرِب الذي يعتبر سبب استمراِر احلياِة، واالمتناع عنه مفٍض إ
ِرِفنيسالْم ِحبالَ ي هِرفُواْ ِإنسالَ تواْ وبراشوجلبةٌ ،٣٦٦ه مى عن اإلسراِف يف ذلك ألن ماوإن 

  .٣٦٧لألمراِض والعلِل؛ مما يلِحق الضرر ذه املُهِج اليت أمر اهللا بصيانتها

خاِذ امللبِس واملسكِن، ومعلومبات ا وقايةُ النفوِس  كما أمر رورياِت؛ إذأنَّ ذلك من الض 
  والعقِلفِس الن إىل حفِظ راجعةٌالعاداتو«: اطيبر على السواِء، قال الشمن ضرر شدة احلر والقَ

 وما أشبه ، واملسكوناِت وامللبوساِت واملشروباِت املأكوالِتِل كتناو؛ أيضاجوِد الومن جانِب
 يا :قالت األعراب«:  أُسامِة بن شريك قالفعن ؛ بالعنايِة بالصحِة والتداِوي، وأمر٣٦٨»ذلك
 وضع له  إالَّضع داًء اهللا مل ي فإنَّ؛نعم يا عباد اهللا تداووا( : قال؟ أال نتداوى اِهللارسولَ
رع وقايةَ  إىل كثٍري من طرِق العالِج النافعِة للبدِن، كما أوجب الش وأرشد النيب ،٣٦٩)فاًءِش

 ةُ عمرفوِس واملُهِج من األوبئِة والعلِل قبلَ وقوعها، وقصالناسوسنة ٣٧٠ يف طاعوِن ِعم 

                                                        
  ].٣١ :سورة األعراف[ -366
   ).٦١/ص: (الجتماعي يف ا إلسالم التكافل ا،السباعي:  ينظر يف معناه-367
368- ،اطيب٠٨-٢/٣/٠٧: (املوافقات يف أصول الشريعة الش(.    
؛ كتاب الطِّب، باب ما جاء يف الدواء واحلث عليه، )٢٠٣٨: رقم: (»سننال«أخرجه الترمذي يف  -369

رمذي٤/٣٨٣: (»هذا حديث حسن صحيح« :وقال الت( نن«، وأبو داود يفالس«) :؛ كتاب )٣٨٥٥: رقم
، باب ما أنزل اهللا داء )٣٤٣٦: رقم: (»السنن«، وابن ماجه يف )٤/٠٣: (الطب، باب يف الرجل يتداوى

  ).٢/١١٣٧: ( أنزل له شفاءإال
، )٣/٢١١(: احلَمِوي؛ معجم البلداِنِة على طريِق بيِت املقِدِس؛ وهي قريةٌ على ستِة أمياٍل من الرمل-370

فقد خرجعمر اِب اخلطَّ بن ها حىت إذا،اِم إىل الشأخربوه أنَّ جاور ا؛ قد باَء الو َّحل  هفاستشار أصحاب
متمسٍك مبواصلِة املسِري والتوكُّل على اِهللا والرضا بالقدِر، ومشٍري بعدِم الدخوِل صيانةً للجيِش  بني :فاختلَفوا

رخاِذ األسباِب املشروعِة، فقرِض للخطِر باتعرواالمتناِع عن الت عمر خوِلالد ؛ عدموقايةً للمسلمني = 
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 ؛ بسبه-الشاِم- اجليش من دخوِل األرِض املوبوءِة  رةٌ بينةٌ يف ذلك، فقد منعهـ مشهو١٨
  .٣٧١فكان ذلك أولَ إعالٍن للحجِر الصحي يف العاِمل

ى الشوفوِس بغِري حقم قتل النفِس؛ فحربالن ررالض لِحقعن كلِّ ما ي فقال ؛رع  :
وال م اهللا إالَّ باحلقاليت حر فستقتلوا النا ٣٧٢ى وقتلَ نفسعلى من تعد وشرع القصاص ،

 ،٣٧٣نلَّكُم تتقُوولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ ياْ أُوِلي اَأللْباِب لَع :معصومةً؛ يقول 
 النفوس وتصانُ املهج ألنه زاجر رادع، بتطبيِقه يف الناِس ختتفي اجلنايات صاِص حتىيفبالق

ِمن أَجِل  : نفٍس واحدٍة، والعكس بالعكِس فقال  من شأِن إحياِءوتزولُ، وعظَّم املوىل 
هاِئيلَ أَنرِني ِإسلَى با عنبكَت لَ ذَِلكا قَتمِض فَكَأَناٍد ِفي اَألرفَس فٍْس أَوِر نيا ِبغفْسلَ نن قَتم 

  .٣٧٤الناس جِميعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جِميعا
ومن اخلطأ أن يتبادر إىل الذِّهِن أولَ ما يتبادر عند ذكر حفِظ النفوِس؛ تشريع الِقصاِص، 

أخرى حق الفواِت، بينما مثَّةَ تشريعات فِس بعدللن ه تداركلتحقيِق ذلك،ولكن ِرعا شا هو مم
كما مثَّلنا هي أقوى وأدلُّ؛ إذ شِرعت للحفاِظ على النفِس قبل وقوع التلِف؛ ويف هذا يقولُ 

- أفراداً وعموماً؛ ألنَّ العامل ومعىن حفِظ النفوِس حفظُ األرواِح من التلِف«: الشيخ ابن عاشور
تمعحفظَها بالِقصاِص كما مثَّلَ هلا الفقهاُء، بل ...  مركَّب من أفراد اإلنساِن-ا وليس املراد

ه حفظُها عن ارك بعض الفواِت بل احلفظُ أمهُّجند القصاص أضعف أنواِع حفِظ النفوِس؛ ألنه تد
  .٣٧٥» األمراِض الساريِةالتلِف قبل وقوِعه؛ مثلُ مقاومِة

                                                                                                                                                               
 عندي يف إنَّ«:  فقال؛ها يف بعض حاجِتب وكان متغي وٍف عبن محِن الر  فجاء عبدوحفظا ألرواحهِم؛=

؛اهذا علمرسول اهللا مسعت  إذا مسعتم به بأرٍض: ( يقولقِد فال توا عليهم،بأرٍض وإذا وقع ا وأنت فال ؛م 
ا منهخترجوا فرار(ِم فحاَهللاد ع محيح«البخاري يف  .رالص«) :باب ما يذكر ؛ كتاب الطِّ)٥٢٨٨: رقم ،ب

؛ كتاب السالم، باب الطاعون والطِّيرة والكهانة )٤١١٤: رقم: (»الصحيح«يف الطَّاعون، ومسلم يف 
  .وحنوها

     ).٦٠/ص: (مإلسال، التكافل االجتماعي يف االسباعي:  ينظر-371
  ].٣٣: اإلسراء[ -372
  ].١٧٩ :سورة البقرة[ -373
  .]٣٢:سورة املائدة[ -374
  ). ٣٠٣/ص: ( اإلسالمية مقاِصد الشريعِةاشور، ابن ع-375
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 ومنها ما هو كفائي يقوم به اموع للمجموِع، وهذا ذه التشريعات منها ماهو عيينوه
القسم هو ما يعنى به البحثُ يف هذا املوضِع، ولذا سنعِرض لبعِض مظاهِر حفِظ النفِس يف ضوِء 

  :الواجبات الكفائيِة ومنها

الفرع األول
ُ َّ ُ

ُّافل االجتماعيَّالتك:  ُ٣٧٦:  

إنَّ اإلسالم دين الِوحدِة بني القُوى الكونيِة مجيعا؛ فهو دين الوحدِة بني العبادِة واملعاملِة، 
والعقيدِة والشريعِة، والروحياِت واملاديات، والقيِم األخالقيِة واالقتصاديِة، وعن تلكم الِوحدِة 

يهاته وحدوده، وقواعده يف سياسِة احلكِم وتوزيِع احلقوِق تصدر تشريعاته وأحكامه، وتوج
 أن تصري عادة وخلقًا لطائفٍة من الناِس لتبعث فيهم والواجباِت، هذه التعاليم يريد شارعها 

الفضائلَ واإلحسانَ ألنفسهم وللناِس من حوِلهم، حتى يصري أفراد املُجتمِع كالَّ ملتئما تتالقى 
رادات اإلنسانيةُ احلرةُ حنو هدٍف واحٍد؛ هو إقامةُ جمتمٍع سليٍم قَِوي، ال تفين فيه قوةٌ قوةً فيِه اإل
  .٣٧٧أخرى

  :مفهوم التَّكافل االجتماعي: الفقرة األوىل
هو أن يكون آحاد األمِة يف كفالِة مجاعِتهم؛ بأن يصِبح كلُّ قادٍر ميسوٍر كفيالً يف جمتمعِه 

اخلِري، وتكونُ كلُّ القُوى اإلنسانيةُ يف اتمِع على تواعٍد وتالٍق يف احملافظِة على مصاِلح ميده ب

                                                        
 وإنما آثرت تقدمي الكالِم عن التكافُِل االجتماعي التكافُلُ املعاشي إنَّ التعبري األدق يف هذا املقاِم هو -376

 هذا األخري هو الشائع ألن املعاشي أحد أنواِعه وال تكتمل صورةُ اجلزِء إالَّ بإدراِك حقيقِة أصلِه، مثَّ إنَّ
 باعيمصطفى الس يخالش ذكر هذا االسم ،بني الكثريين كافُل -رمحه اهللا-املشتِهرالت وأفاد بأنَّ إطالق 

االجتماعي عليِه هو الشاِئع الغالب، وهو خطأٌ ناشئٌ عن أخِذنا هذا االسم عن الغربيني الذين ال يلِزمون 
 وحسب، أما ما عدا ذلك من نواحي التكافِل املعيشيِة املاديِةفِل اتمِع إالَّ يف األموِر أنفسهم بتكا

 أو اجلنائي أو األديب كافُلَ األخالقيعِرف التم، وكيف تا وال تعرفها حضار فال يؤمنون االجتماعي
وهذا ما امتاز به ! حنالِل، والنظرِة املاِديِة، والفقِر الروحي؟حضارةٌ تقوم على احلريِة األخالقيِة اآليلِة إىل اال

، ينظر ديننا احلنيف دين التكافُِل االجتماعي اإلنساينِّ الشامِل لكلِّ مناحي احلياِة املاديِة واملعنويِة على السواء
  ).١٨٧/ص (: التكافُل االجتماعي يف اإلسالِمالسباعي،: يف معناه

 حماضرات يف  وأبو زهرة،،)٣٢/ص: ( العدالةُ االجتماعيةُ يف اإلسالمسيد قطب،:  ينظر يف هذا املعىن-377
تمِع اإلسالمي٢٩/ص: (ا.(  
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حاِد ودفِع الضِر عنهم، ومن مثَّةَ دفع األضراِر عن البناِء االجتماعي وإقامته على أسٍس سليمٍة اآل
  .٣٧٨ عميٍق ينبع من أصِل العقيدِة اإلسالميِةأساسها التضامن والتساند واملؤازرةُ، بداِفٍع وجداينٍّ

ومن اخلطأ حصر مفهوم التكافِل االجتماعي يف ضمان األمور الضروريِة واحليويِة بالنسبِة 
للفرِد واجلماعِة، وركيزته الرب واإلحسانُ والصدقةُ لفئاِت الفقراِء واحملتاجني والعاجزين؛ بل هو 

أمشلُ وأوسع ٣٧٩نظام.  

وال نقِصد يف مقامنا هذا توسيع البحِث يف أفانِني هذا النظاِم التشريعي البديع جبميِع 
جوانبِه؛ إنما نقِصره على أحد هذه اجلوانِب والذي له تعلَُّق بارز مببحثنا هذا، أعين حفظَ 

، ومثَّة -تكافل املعاشيال- تأمني احلياة املعيشيِة للفرِد واألسرِة واتمِعالنفوِس واملُهِج، وهو 
كتفي بتبيني أمهيته يف احلفاظ على أدراسات فَصلِت القولَ يف هذا اجلانِب وأطالت، وإنما 

  . إقامِتِهسؤوليِة الدولِة واألفراِد علىه مع تكييٍف ملالنفوِس واملؤيدات التشريعيِة اليت تكفلُ حتقيقَ

األمر ينبغي أن تت جبالٍء عالقةُ وبادئ فوِسِضححبفِظ األرواِح والن كافل املعاشيالت ،
وتوضيح ذلك أنَّ غايةَ هذا التكافُِل هي تأمني مستلزماِت احلياِة املعيشيِة ألفراِد اتمِع؛ من 

                                                        
 التكافلُ االجتماعي عبد اهللا علوان،:  معناه، ويف)١٥/ص: ( حماضرات يف اتمِع اإلسالمي أبو زهرة،-378

  ).١٥/ص: (يف اإلسالِم
 تكافلٌ دفاعيةُ به، ومثَّةَ اجلاهلني، وحرام عليِه الضن فواجب على العاِمل أن يعلِّمتكافلٌ علمي  فثمةَ -379

ضامن مع مجيِع أفراِده إذا ما نبالت فكلُّ مواطٍن يف اإلسالِم مسؤولٌ عن أمِن وطنِه، مطلوب؛ شب اخلطر
فتتحملُ العاِقلةُ أداَء الديِة مع اجلاين يف جرميٍة مل يتوفَّر فيها تكافلٌ جنائي ناك لدفِعه وحتقيِق سالمِة دولتِه، وه

فاتمع مسؤولٌ عن صيانِة األخالِق العامِة، ومنِع انتشاِر الفوضى والفساِد؛ لذا تكافلٌ أخالقي العمد، ومثَّةَ 
يعد ذلك تدخالً يف احلرياِت الشخصيِة؛ إذ أنَّ احلريةَ هنا أوجب األمر باملعروِف وإنكار املنكِر وتغريه، وال 

تفضي إىل ضرٍر عام باتمِع، وِدم النظام العام من قواعِده، وهذا ما ال جييزه من امتلك أدىن مسكٍة من 
األعماِل واإلنشاءات اليت تفيد اتمع   يتعاون يففاتمعتكافلٌ حضاري عقٍل بله النظََّّار االجتماعيني، ومثَّة 

يف خمتلِف ااالت السياسي واالقتصادي والثقايفِّ واالجتماعي اليت تضمن تطور احلياة اإلنسانيِة حنو األكمل 
سالِم من منِع له أمهيةٌ كربى يف اإلسالِم من خالِل سياسِة املاِل يف اإلوالتكافُل االقتصادي واألفضل، 

  : ينظر يف معناه؛االحتكاِر والتوزيِع العادِل للثَّروِة وغريها
،باعييف اإلسالِمالس كافُل االجتماعيد قطب، العدالة)وما بعدها١٨٢/ص: ( التةُ يف ، سياالجتماعي 

  ).٢٠/ص: ( التكافُل االجتماعي يف اإلسالموناصح علوان،، )٧١-٧٠/ص: (اإلسالم
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اطيبالش رفوِس، كما قرٍب وملبٍس ومسكٍن؛ وهذه األخريةُ من وسائِل حفِظ النمأكٍل ومشر 
ه  بقاِئ وحفظُ،ناسل التِةه بشرعي أصِل وهى إقامةُ: معاٍنه يف ثالثِةفس حاصلُ النوحفظُ«: قائالً
بعدوذلك ما حيفظه من داخٍل واملشرِب املأكِلن جهِة ِم، إىل الوجوِدروجه من العدِم خ ، 
وامللب٣٨٠» خارٍجه من وذلك ما حيفظُس واملسكن.  

ئي يكفُلُ حفظَ الكثِري من املُهِج والنفوِس، لذا كان من احلتِم فإقامةُ هذا الواجِب الكفا
  . تفصيلُ الكالِم يف بعِض مسائله

  :وتنقسم إىل قسمني:  التَّكافل املعاشيمبادئ: الفقرة الثَّانية

١:-وهي الفئات العاجزة احملتاجةُ إىل العون : الفئات اليت يشملها التكافلُ املعاشي 
  :املساعدِةواملواساِة و

ملا جاَء التشريع اإلسالمي يهِدف إىل حفِظ األرواِح :  رعاية األطفاِل وحضانتهم-)أ
واملُهِج اهتم بالنفِس وأكرمها من لدن خروجها هلذا الوجوِد، وأثبت هلا حق احلياِة وتكفَّل 

 ها؛ فأوجب تلكر على رعِي شؤوِنهلا بذلك، ما دامت هذه املُهجةُ يف مهِدها ال تقِد
  .عايِة شؤم كلِّها يف الصغرالرعايةَ على اآلباِء، فكانوا ملزمني بتربيِة األبناِء، ور

 ،٣٨١لنياِمِني كَولَن حهوالد أَعنرِض ياتدوالواِل : فقال أوجب الرضاع على أمه
، ٣٨٢املعروِفب وكسون وعلى املولوِد له رزقهن :النفقةَ على أبيِه؛ قال  أوجب و

ورعاية مجيع ه ومضجعه  طعامه ولباِس حفظ الولد يف مبيته ومؤنِةوشِرعت احلضانةُ وهي
، وهي لألم يف الصغِر؛ فإن عِدم اُألم أو فَقَدت شرطًا من شروِط أهليِة احلضانِة؛ انتقَلَ شؤونه

ما هو مفص بسمن يليها وهكذا ح ها ثُم٣٨٣لٌ يف كُتِب الفقِهإىل أم.  

                                                        
380- ،اطيب٢/٤/٢٠: (املوافقات يف أصول الشريعة الش.(  
  ].٢٣٣: سورة البقرة[ -381
  ].٢٣٣: سورة البقرة[ -382
، وإنما جعلت يف هذا السن للنساِء ألنهن أرفَق به وأهدى إىل تربيِته وحسِن رعايته، حتى إذا بلغَ سنا  -383

حق اإلشراِف عليِه للرجاِل؛ ألنهم بعد اجتياِز تلكم املرحلِة أقدر على يستغين فيها عن االستعانِة ن جِعلَ 
  ).١/٢٦٨: (السباعي، شرح قانون األحوال الشخصيِة: ، ينظرمحايِته وصيانِته وإقامِة مصاِلِحه من النساِء
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 ٣٨٤ وللحضانِة والرضاِع والنفقِة أحكام فقهيةٌ تفصيليةٌ مسطورةٌ مزبورةٌ يف كُتِب الفقهاِء
ليس هذا موِضع بسِطها، وإنما املقصود بيانُ أثِرها يف حفِظ النفِس، ال جرم أنَّ كفالةَ األوالِد  

 العلماِء، على األمِة إقامته عند عدِم األبويِن أو تفريِطهم؛ ورعي شؤوم واجب كفائي باتفاِق
ونقل «: حفاظًا على أرواح الصغاِر و حقِّهم يف االستمراِر يف احلياِة، ويف هذا يقولُ احلطَّاب

 ؛يهرب ير لكافٍل يفتِق ضعيفهم خلق ألن؛غاِر الص األطفاِل كفالِة على وجوِب اإلمجاعييِطتاِمل
حته بنفِسى يقوم،كفايٍة فهو فرض إن قام به قائم سقط عن الباقي ال يتعي على األِب إالَّن ، 
ويتعيضاِعن على األم يف حويل روال مالٌه إن مل يكن له أب ٣٨٥» سواها أو كان ال يقبل ثدي ،

لشاملةَ اليت تقيم أَودهم وتسدد فال بد من رعايتهم يف شتى شؤوِنهم، وإحساِن تربيِتهم التربيةَ ا
 .٣٨٦مسريةَ حياِتهم

 : كفالةُ اليتيِم وِرعايةُ اللَّقيِط-)ب

من وِلد ومل يعلَم له أب وال أم، سواٌء : واليتيم هو من مات أبوه وتركَه صغريا، واللَّقيطُ
نَّ اإلسالم ال حيملُ هذا الصغري كان أبواه مفقوديِن بوفاٍة أم ختلَّيا عنه نتيجةً جلُرٍم ارتكباه، فإ

والَ تزر واِزرةٌ ِوزر : جريرةً ارتكبها غريه؛ إذ مبدأ اإلسالم شخصيةُ العقوبِة يف اجلناياِت
 هلما، فِّر الضرورياِت املعيشيةَهما ويون يكفُلُ وكُال من اليِتيِم واللَّقيِط عِدما م،٣٨٧أخرى

ِة واحلالُ أنَّ هلما حقاسريهايممثَّلةً يف م-ا يف احلياِة جيب على اُألم- أن حيفَظوا هلم هذا احلق 
، مطلوب من األمِة إقامته يف ظلِّ ٣٨٨ويوفِّروا هلم ضرورياِت احلياِة؛ فهو واجب على الِكفايِة

  .نظاِم التكافُِل املعاشي الذي يتغيا فيما يتغياه إحياَء املُهِج واألرواِح

                                                        
  ). وما بعدها٨/١٩٠: (املغين البن قدامة:  وكتب الفقه قد فصلت القول يف أحكامها؛ مثل-384
385-اق العبدرياملو الت ،اب، مواهب اجلليل يف شرح  واحلطَّ،)٥٩٦/ ١ (: خليل ملختصِر واإلكليلُاج

  ).٤/٢١٥: (خمتصر خليل
  ).٦٠-٥٩/ص (: التكافلُ االجتماعي يف اإلسالِمعبد اهللا علوان،:  ينظر يف معناه-386
  ].١٦٤: سورة األنعام [-387
  ).٤١٥-٤١٤/ص: ( األشباه والنظائريوطي،الس:  ينظر يف معناه-388
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ومن أحياها فكأنما : وال شك أن من رعى شؤونَ اللَّقيِط قد أحيا نفسا، واُهللا يقول
وله عظيم األجِر يف هذا الصنيِع ؛ فشأنُ إحياِء النفوِس يف شريعِة ، ٣٨٩أحيا الناس مجيعا

حبفِظها مجيع اِمللِل، اإلسالِم عظيم، ال جرم وهو ثاين الكلِّياِت والضرورياِت اخلمِس اليت جاءت 
  .واألجر يعظُم بقدِر ما يتبعه من مصاحلَ

الً رفيعا ملن يكفُله عتناٍء، ورتب أجرا كبريا ومِرتأما اليتيم فقد اعتىن الشرع به أيما ا
  وقال بإصبعيه السبابِة؛أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا(: ويرعاه؛ فقد قال رسول اِهللا 

يفعلوا لفقٍر أو تفريٍط؛ لَِزم قارب؛ لكن إن مل  وإن كانت كفالته واجبةً على األ،٣٩٠)ىوالوسط
:  عن قهِر اليتيِم واحلطِّ من كرامته فقال ذلك القادرين من آحاِد اتمِع، وقد انا املوىل 

ا اليفالَِتفأم يمت رقه٣٩١.  

اِم برعايِة هؤالء الصغاِر بتوفِري حاجاِتهم فتوجيهات التشريِع الرباينِّ حتثُّ على االهتم
وضماِن معيشِتهم، وإحساِن تربيِتهم ويئِة اجلو املناِسب لتعليِمهم حتى ينهضوا بواجبام 
كأفراٍد فاعِلني يف جمتمعاِتهم، دونَ أن يشعروا بالنقِص فيقوموا مبسؤوليام على أحسِن وجه، 

 هذا الواجب، وذلك من ذوي اليساِر إقامةُ القادرين ؛ فيلزم الصغِريتساندا وتكافالً مع هذا
شِرف عليها املؤسسات  ت واالهتمام بشتى شؤوم،بإنشاِء دوِر ِرعايِة األيتاِم وتربيِتهم،

لُ اإلسالميةُ واجلمعيات اخلرييةُ، وهذه املراكز حتتاج إىل أمواٍل وفريٍة وجهوٍد دائبٍة، يتكاف
ويتساند يف إجياِدها األغنياُء بأمواهلم والقادرين على بذِل جهودهم يف سبيِل إجناِح تلكم 
املراِكِز، وهذه من الواجباِت الِكفائيِة اليت تتغيا احلفاظَ على إقامِة هذه النفوِس الطَّيبِة واألرواِح 

هلا وللقائمني برعِي شؤوِنها األجر يف الكرميِة اليت ابتالها اهللا يف باِدئ حياا؛ حتى يضاِعف 
  .٣٩٢الدنيا واآلخرِة

 

  :رعايةُ الشيوِخ املسنني والعجزِة -)جـ
                                                        

  ].٣٢: سورة املائدة [-389
 ).٥/٢٢٣٧: (؛ كتاب األدب، باب فضل من يعول يتيما)٥٦٥٩: رقم: (»الصحيح«البخاري يف  -390
  ].٠٩: سورة الضحى [-391
  ). ٦٣-٦١/ص (: التكافلُ االجتماعي يف اإلسالِمعبد اهللا علوان،: يف معىن الكالِم ينظر -392



 ١٤٦

وكلٌّ من كباِر السن أو العاجزين قد اجتمع فيهم وصف الضعِف والعجِز عن العمِل 
كلٌّ منهما تلزم نفقته والتكسِب وضاقت أيديهم عن توفِري االحتياجاِت املعيشيِة الالَّزمِة، ف

أقاربه، لكن قد يعدم هذا العاجز معيالً أو قد يفرطُ هذا األخري، فإنَّ اإلسالم ألزم األمةَ بتوفِري 
احلاجاِت املعيشيِة ألمثاِل هؤالِء على الكفايِة، وجعل هلم حق التكافُِل املعاشي لتوفِري ضرورياِت 

ِء حقا يف احلياِة، على غريهم من القادرين أن يؤدوه هلم، وذلك من خالِل حياِتهم؛ ألنَّ هلؤال
 م وتقوموكذلكم العجزة القاِصرين؛ توفِّر هلم احتياجا نيٍة ترعى املسنساٍت خرييومؤس مراكز

وي اليساِر على شؤوم، وختفِّف عنهم ما هم فيِه، يقوم عليها أهلُ اخلِري من املسِلمني بدعِم ذ
 ؛القادرين بأمواهلم؛ حتى يتمثَّلوا الغاياِت السامياِت لسماحِة هذا التشريِع الرباينِّ اإلنساينِّ اخلاِلِد

  .امد واحملاِسن والفضائلَ كلَّهاالذي مجع احمل

 عيال هم كلُّاخللق(:  مرفوعا  أنسفيما يرويه: وجلليِل هذا العمِل اإلنساينِّ الكرِمي قال 
، كما ميثِّلُ هؤالِء بصنيعهم هذا قمةَ التوادِد وااللتحاِم ٣٩٣)ليه أنفعهم لعيالهإ خلقه  فأحب؛اهللا

قال «:  قال  بشريعمان بِن النفعنالذي يدلُّ حقا على اجلسديِة الواحدة ألخوِة اإلسالِم، 
 إذا اشتكى منه ؛ اجلسد مثلُ؛مهم وتعاطفههم وتراِمحمثل املؤمنني يف تواد :)رسول اهللا 

عضوتداعى له سائر هر واحلُ اجلسد بالس٣٩٤)ىم، الكفائي وهم عند إقامتهم هذا الواجب 
الفاضلَ يسعون يف إحياِء مهٍج ونفوٍس أمر اُهللا بإحيائها واإلحساِن إليها حمقِّقني التساند 

  .٣٩٥والتضامن يف أرقى صوِره وأمسى أشكاله
  : املنكوبني واملكروبني ورعايتهم إغاثةُ-)د

                                                        
مسند «القضاعي،  ،)١/١٧٤: (، املناوي، فيض القدير)١/٤١٩: (»املسند« يف لشاشيأخرجه ا -393

وضعفه . )١/٤٥٨: (؛ كشف اخلفاء»وله طرق بعضها يقوي بعضا«: قال العجلوين، )٢/٢٥٥: (»الشهاب
 ).١/٤٥٧: (العجلوين: بعض النقاد، ينظر

؛ كتاب الرب والصلة، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم )٢٥٨٦: رقم: (»الصحيح« أخرجه مسلم يف -394
 ).٤/١٩٩٩: (وتعاضدهم

 ، سالمة البلوي،)٦٩/ص: ( التكافلُ االجتماعي يف اإلسالِمعبد اهللا علوان،: يف معىن الكالِم ينظر -395
كافُِل االجتماعيمن الت وما بعدها٤٣/ص: (صور  .(  
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:  إن الشريعةَ اإلسالميةَ جاءت بطلِب التعاوِن يف كلِّ وجوِه اخلِري والرب؛ فقال اهللا 
قوىوالت وتعاونوا على الربوإدخالُ ٣٩٦ ،دعمن أن حتصى وت كثريةٌ أوسع الرب ووجوه ،

 وأسناها، واهللا يف عون العبِد مادام العبد يف عون أخيه؛ السروِر على املؤمن من أجلِّ األعماِل
 ؛نيان كرب الد ِم عن مؤمن كربةًسمن نفَّ( :قال رسول اِهللا :  قالفعن أيب هريرة 

ر اهللا عليه يف الدنيا ر يسعِسر على مسن ي وم، من كرب يوم القيامِة عنه كربةًس اُهللانفّ
  العبد ما كان العبدوِن واهللا يف ع، اهللا يف الدنيا واآلخرةن ستر مسلما ستره وم،واآلخرة

إنَّ هللا خلقًا خلقهم (: قال أنه   عن النيب ويف األثِر عن ابن عمر ،٣٩٧)يف عون أخيِه
 وقال ،٣٩٨)حلوائِج الناِس، يفزع الناس إليهم يف حوائجهم، أولئك اآلمنون من عذاِب اِهللا

إدخالُ السروِر على املؤمِن؛ كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو أفضل األعماِل : (أيضا
 فمجتمع تربى أفراده على مثِل هذه املعاين الساميِة، وتلكم األخالِق ،٣٩٩)قضيت له حاجةً

الفاِضلة؛ لن يدع مكروبا يهلك بني ظهرانيهم، بل ما إن وجد ذلك إالَّ تسارع إليِه أهل اخلِري 
هم يقضون حاجتقدر هم زلفى، ويرفعكافُلُ اإلنساينُّ إىل ربم ذلك التعون عنه؛ ليقره ويوس

                                                        
  ].٠٢: سورة املائدة [-396
؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل )٢٦٩٩: رقم: (»الصحيح«سلم يف أخرجه م -397

   ).٤/٢٠٧٤: (االجتماع علىتالوة القرآن والذكِر
 رواه الطرباينُّ«: ، وقال اهليثمي)١٢/٣٥٨: (»املعجم الكبري«يف ) ١٣٣٣٥: رقم: (أخرجه الطرباينُّ -398
  رجاله رجالُةُ وبقي، مل أعرفه-اوي عنهالر-  طارٍق بن وأمحد، عديه ابنن حديثَ وحس اجلمهور،فهضعو

فيض «، واملناوي، )٣/٢٦٢: (»الترغيب والترهيب«، واملنذري، )٨/١٩٢: (؛ جممع الزوائد»الصحيح
 ).  ٤٧٨-١/٤٧٧: (»القدير

 جامع العلوم ، وابن رجب،)٣/٢٦٥(، و)٢/٣٧: (»الترغيب والترهيب« أخرجه املنذري يف -399
: » وهو ضعيف؛رواه الطرباين يف األوسط وفيه حممد بن بشري سنان«: ، قال اهليثمي)١/٣٤١: (واحلكم

إنَّ من موجبات املغفرة إدخالَك السرور على أخيك : (قوله : ، ويف معناه)٣/١٣٠: (جممع الزوائد
 :-البيهقي-  قال...وضعفه املنذري« :، قال املناوي)٣/٨٣: (»املعجم الكبري«يف : ؛ الطرباينُّ)املسلم

مث ذكره، مرسلوللحديث شاهد .٢/٢٦:(؛ فيض القدير»ه حسن لشواهده واحلاصل أن.( 
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 العلماِء على وجوِب سد اتفاق اجلويين مليِكهم، ولقد نقل اإلمام علي من منـِزلتهم عندوي
  .٤٠٠حاجة املضطرين يف حق األغنياِء املوِسرين على سبيِل الكفايِة

  :ئل حتقيق التكافل االجتماعي بني مسؤوليِة الدولِة واتمعتكييف وسا -:٢

ًأوال ِواجب الدولة: َّ َّ ُ:  
إنَّ حتقيق التكافِل املعاشي وتأمني الضمانات املعيشيِة جلميِع فئات اتمِع من مسؤولياِت 

 ولِة يف اإلسالم، قال عمرالد -ه علينا و: (-يف اللَّقيِطنفقتةُ اليت ٤٠١)هو حرهذه املسؤولي ،
  :تنتظم واجباٍت أمهُّها

  : تأمني مواردِ األموال-١
غري عدتمِع، واليت يؤوِن اها يف إيالِة شمسؤوليت تستتِبع ا ووظائفولٍة مهامخاٍف أنَّ للد 

 إىل تغطيٍة ماليٍة دائمٍة، مما واحدا منها إحداثُ التكافِل املعاشي، هذه الوظائف حتتاج يف إقامِتها
يفِرض على الدولِة إجياد بيت للماِل أو اخلزينة املالية العامِة؛ حتى توفِّر للمحتاجني والعاجزين 
كفايتهم من ضرورياِت احلياِة، وتؤمن بذلك نفقاا املتعددة اليت ِدف إىل صالِح األفراِد 

نعتمِع، وبذلك يِة بسعادٍة وهناٍء يف احلياة، واغيِد والعدالِة االجتماعييف ظلِّ العيِش الر تمعا م

 لثروِة هائلٍة طائلٍة، األخريةُ تعتبر مورداً هاماً، وهذه ٤٠٢ املكتوبةالزكاةومن أهم مواردها املاليِة 
ن، واألصلُ أنَّ جبايتها من وظائِف يكون هلا األثر الظَّاهر يف حماربِة الفاقِة والفقِر واحلرما

الدولِة، كيما توزعها على مستحقِّيها، وإن أُحِسن تنظيم أمواِل الزكاِة واستغاللُها؛ فسيكون هلا 
 وهذا ما عاشته الدولةُ اإلسالميةُ يوم أحسنت .٤٠٣فضلٌ عظيم يف استئصاِل الفقِر من اتمِع

ها يف جباية أمواِل الزعٍددورس ى بنبن عبِد العزيِز بعثين «: كاِة، فقد قال حيي على اخلليفةُ عمر
 من يأخذُها  ا فقريا، ومل جند وطلبت فقراَء نعطيها هلم، فلم جنداقتضيتها فصدقات إفريقيةَ؛

                                                        
  ).٢٠٥/ص: (لمتياث الظُّ اجلويين أبو املعايل، غياث األمم يف ال-400
  ).١٠/٣٩٦: (سحنون، املدونة:  ينظر-401
طورةٌ يف كلِّ كتب الفقه، ومن الكتب املعاضرِة اليت وليس هذا موِرد بسٍط ألفانني أحكامها وهي مس -402

حبثت هذا املوضوع بتفصيل، كتاب فقه الزكاة، للشيِخ القرضاوي.  
 التكافُلُ والسباعي،، )٨٨-٨٧/ص (: التكافلُ االجتماعي يف اإلسالِمعبد اهللا علوان،:  ينظر يف معناه-403

  ). ٢٠٣-٢٠٢/ص: (االجتماعي يف اإلسالِم
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 ، ال٤٠٤» فأعتقتهم-أي عبيدا-منا، فقد أغىن عمر بن عبِد العزيِز الناس، فاشتريت ا رقابا 
جرم وقد تنوعت أموالُ الزكاِة يف وقتنا؛ من حماصيلَ زراعيٍة وأمواٍل عينيٍة وأنعاٍم وعروٍض 

  .وِل اإلسالميِة؛ شريطةَ األمانِة وحسِن التدبِري توفريها النفع العميم للدجتاريٍة، فال شك يف

ولةَ أيا كانَ  أي دنَّأل؛ ند االحتياجِ من أموال امليسورين بالعدلِ ع تأخذكما أنَّ للدولِة أن
دينها ومهما بلغت يف التحضِر علومها؛ قد تأيت عليها أزمات وطوارئ نتيجةً لكوارثَ عامٍة؛ 
 ولِة عاجزةٌ عن سدحلروٍب واحلالُ أنَّ خزينةَ الد ضاعاِت وغريها، أو قد تتعركالزالزِل وا

 تلكم االحتياجاِت، فهاهنا جيوز للدولِة أن تلِزم األغنياَء بدفِع جزٍء من هذه اخلالَِّت وحتصيِل
أمواهلم إلسعاِف هؤالء املكروبني، وسد حاجاِت اجليِش على أن يكون ذلك بقدِر احلاجِة على 

   .٤٠٥وجٍه عدٍل دونَ حيٍف وجوٍر
ني يف ي املضطرِت خالَّد سا أنَّ خالفًوال أعرف« :ونقلَ اجلويين اإلمجاع على ذلك فقال

؛ ، وهذا الصنيع دلَّ عليه قولُ املُلهِم احملدِث عمر ٤٠٦»يناملوسِر  على حمتومين ااعاِتِس
لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ألخذت ِمن األغنياِء «: فقد قال يف آخِر حياته بعدما طُِعن
 فمىت احتاج احلاكم العدلُ إىل األمواِل وعجزت عن ،٤٠٧»فُضولَ أمواهلم فرددا على الفقراِء

ذلك خزينةُ الدولِة؛ جاز له أن يفِرض على األغنياِء ما يراه كافيا؛ ألنه بذلك يسعى إىل املصلحِة 
  .العامِة، وهذا معترب يف الشرِع بل هو من أمسى غاياته، وأحكِم مقاصدِه

وليٍة أخرى؛ كالكفَّاراِت واألضاحي وصدقاِت الفطِر كما حيسن استغاللُ مصادر مت
والنذور وغريها، مما ميكن استغالله يف حتقيِق التكافُل املعاشي لذوي احلاجِة، على أنَّ للدولِة 
مواِرد أخرى لتمويِل خزينتها العامِة وتنفيِذ مشاريِعها التنمويِة كثريةٌ وفريةٌ؛ كصادراا من 

وعائداا السياحيِة، ومثلُها  انيِةلثَّرواِت الباطنيِة واحملاصيِل الزراعيِة والصناعيِة، وموارِدها احليوا
  .كثري، مما يعد كفيالً بتحقيق احتياجات اتمِع، إذا وقع يف أيادي أمينة مدبرٍة حكيمة

                                                        
  ). ٦٩/ص: (ابن عبد احلكم، سرية عمر بن عبد العزيز :ينظر -404
 ، وابن حزم،)٢/١٠٤: ( االعتصام، الشاطيب،)١/٣٠٣: ( من علم األصول املستصفىالغزايلُّ،: ينظر -405

تماعي يف التكافُلُ االج :هذا ما مساه الشيخ السباعي قانونُ الطَّواِرئ ينظر و).٤/٢٨١: (احمللَّى باآلثاِر
  ).  ١٩٦/ص: (اإلسالِم

 ).٢٠٥/ص (:اجلويين، غياث األمم يف اتياث الظلم -406
  ).٤/٢٨٣: (؛ احمللَّى»هذا إسناد يف غايِة الصحِة«: قال ابن حزم:  ينظر-407



 ١٥٠

ني-٢    : توزيع األموالِ على املستحقِّ

لِة يقع واجب تأمني االحتياجات املعيشيِة لرعاياها ومواطنيها، وعليها أن تكفُلَ على الدو
هلم ضرورياِت حيام من اخلزينِة العامِة، وما ذكرناه من موارد إنما هو لسد تلكم احلاجاِت 

 منها الفقراُء ونظرياا، على أن يتم ذلكم وفق توزيٍع عدٍل لوِب هاتيك املواِرِد؛ يعطى
 نيللُّقطاِء واملرضى العاجزين، واليتامى واملسن منها نصيب صهم، وخيصواحملتاجون كفايت
 عمر ِة يف ذلك؛ فقد مرولِة اإلسالميمواطين الد بني وغريهم من ذوي الفاقِة واحلاجِة، وال فرق

 م اجلذامصارى أصااِميف طريقه إىل ال-ا بقوٍم من النعليهم من بيِت -ش نفَقفأمر أن ي 
  .٤٠٨املاِل، وجيعلَ لكلِّ واحٍد منهم من خيدمه ويقوم على شؤوِنه

وهذا يجِلي بوضوٍح رمحةَ اإلسالِم ومساحته ورعيه حلق كلِّ إنساٍن يف احلياِة دونَ تفريٍق 
ه ويعلو أمرى شوكتقْوت عيه املغِرضون وال تفضيٍل، وذلك هو تعاملُ اإلسالِم يومه، ال كما يد

 فاحلق األبلج الواضح أنه يفيض رمحةً ومساحةً -حسدا حملنه من عند أنفِسهم-احلاِقدون 
  .وعفوا

 احتياجاِت الناِس ومصاِلحهم، ؛ املواِرِد ما حتصل من تلكويراعي ويلُّ األمِر يف توزيِع
 حظَِّني، والعزب حظا -املتزوج-مه يف يومه يعطي اآلهلَ  إذا أتاه فَيٌء يقِسفهذا رسولُ اهللا 

 يفِرض لكلِّ مولوٍد ، وهو ما يعرف بتعويِض الزوجِة، وكان عمر بن اخلطَّاِب ٤٠٩واحدا
عطاًء إىل عطاِء أبيِه يقدر مباْئِة درهٍم، وكلَّما منا الولد زاد العطاُء، وقد جرى عليِه من بعده 

، وكان ذلك يعطَى للموظَِّف وغِريه وهذا شبيه مبا يسمى اليوم بالتعويِض العائلي ٤١٠اخلُلفاُء
  .٤١١للموظَّفني

                                                        
  ).١٣٥/ص: (ذُري؛ فتوح البلداِنالبال:  ينظر-408
  .١٢٧٤٨: ، سنن البيهقي٤٨١٦، ابن حبان ٢٩٥٣ أخرجه أبو داود -409
  ).٢٧٠-٢٦٩/ص: (أبو عبيد؛ كتاب األمواِل:  ينظر-410
 التكافلُ االجتماعي يف ، عبد اهللا علوان،)٢٠١/ص: (سالِمالسباعي؛ التكافُلُ االجتماعي يف اإل:  ينظر-411

  ). وما بعدها٩٥/ص: (اإلسالِم
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 وتاريخ اخلالفِة اإلسالميِة حافلٌ مليٌء بصوِر التكافُِل فهذا اخلليفةُ عمر بن عبِد العزيِز 
م مجا جتري نفقالألعمى قائدا وللعاجِز خاِدم صفهذه ٤١٢يعا من بيِت املاِل كان خيص ،

صور للتكافُِل املعاشي القائِم بني املسلمني يف تلكم العصوِر املتقدمِة مع حمدوديِة مواِرد بيِت 
 فال !لدولِة وتنوِعها وازدياِدها؟املاِل، فكيف بعصِر التطور التكنولوجي الراهِن مع تعدد موارِد ا

لك من أهم املكاسِب التقدميِة يف حتقيِق الضماِن االجتماعي والتكافُِل املعاشي شك أنَّ كلَّ ذ
 صندوق اإلنساينِّ، ومع تعدد وظائِف الدولِة وكثرِة نفقاا ينبغي ضبطُ ذلك وتنظيمه جبعِل

خاص كافل املعاشيللتفقاِت، وتنصيِب هيئٍة تقوموِع من النذا الن  باإلشراِف عليِه وتفقُِّد 
  .املستحقِّني كي تقوم حباجاِتهم وتفِرض هلم كفايتهم

ِواجب أفراد اتمع: ًثانيا ِ ُ  
 قد ال تستوعب كلَّ احملتاجني واملتضررين، أو قد يكونُ -أعين الدولةَ-بينما هذه األخريةُ 

واجب واجبا منها تفريطٌ يف القياِم بواجباِتها، فهاهنا يقع ِة امليسورينكافِل على أفراِد األمالت 
ني يف ي املضطرِت خالَّدا أن س خالفً وال أعرف«: كفائيا عليهم إقامته، وقد قال إمام احلرمِني

وفرض على األغنياُء «: ، وهو ما أكَّده ابن حزٍم يف قولِه٤١٣»يناملوسِر  على حمتومسين ااعاِت
لٍد أن يقوموا بفقرائهم، ويجِبرهم السلطانُ على ذلك إن مل تقم أموالُ الزكواِت من أهِل كلِّ ب

فيقام هلم مبا يأكلون من القوِت الذي ال بد منه، ومن اللِّباِس للشتاِء والصيِف مبثِل ذلك،  ...م
، وهذه مجلةُ االحتياجات ٤١٤»...ومبسكٍَن يِكنهم من املطِر والصيِف والشمِس وعيوِن املارِة

  .املعيشيِة يف زمنهم

ممثلَّةً يف -فالقيام بسد حاجاِت املضطرين وإغاثِة املكروبني فرض كفايٍة، جيب على األمِة 
، وحتى الضيافةُ اليت كانت ِمن ِشيِم العرِب وِخصاِلهم؛ جاَء اإلسالم ٤١٥ إقامته-سريهايام

                                                        
  ).٢٣٧/ص: (أبو عبيد؛ كتاب األمواِل:  ينظر-412
 .)٢٠٥/ص (:لمتياث الظُّل غياث األمم يف ااجلويين أبو املعايل، -413
 ).٤/٢٨١: (ابن حزم؛ احمللَّى باآلثاِر -414
، وقد اعترب ذلك واجبا كفائيا مجع من العلماِء )٤١٥-٤١٤/ص: (السيوطي؛ األشباه والنظائر:  ينظر -415

على ذلك كما مر اإلمجاع بل نقل اجلويين .  
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؛ بل هي واجب ٤١٦)من كان يؤمن باهللا واليوِم اآلخِر فليكِرم ضيفَه:) بالندِب إليها فقال 
٤١٧كفائييافِة يبالض إذ القيام ن للمسافر أكلَه ومبيتِة ؤمروراِت االجتماعيه؛ وهو من الض

  .٤١٨التضامنيِة اليت تصانُ  ا أرواح الناِس ونفوسهم

حقا؛ هو من باِب !! ر مندوب على األغنياِء وليس واجباولقائٍل أن يقولَ إنَّ مجيع ما ذُِك
عيطولكن مثَّةَ ٤١٩اإلحساِن الت ،هيف املاِل زكات العيين اِس؛ ألنَّ الواجباآلحاِد من الن يف حق

اجبا ملحوظةٌ ينبغي تفهمها وتعقُّلُها ففيها ِفكاك املشكِل؛ وهي أنَّ املندوب باجلزِء قد يصري و
ا  كان واجبا باجلزِء مندوبذا كان الفعلُإ«:  يف قولِه اإلمام الشاطيببالكلِّ، وقد قرر ذلك

 ِعطو الت وصدقِةيديِن الِع وصالِة اجلماعِة وصالِة، أو غريها يف املساجد اجلوامِع كاألذاِن؛بالكلِّ
أال ترى أنَّ...، كاِحوالن؛اإلسالما لشعائر  يف األذان إظهارإذا  القتالَ املصِر أهلُ ولذلك يستحق 

 ال كاح والن، أغار وإالَّا أمسك أذان فإن مسع؛ حىت يصبح على قوٍمغري ال يكان و...، تركوه
خيفى ما فيه مما هو مقصودارع من تكثِري للشالن وا مومل يقإذا ف؛ ٤٢٠» اإلنساينِّوِعسل وإبقاء الن
لك واجب كفائي على ات املنكوبني وبقيت حاجتهم قائمةً أَِثموا مجيعا؛ ألنَّ ذبسد احتياج

  . تأمثُ بتعطيِلهاألمِة؛

ويف تاريِخ املسلمني ما يؤكِّد انتهاض األغنياِء ذا الواجب عن طريِق التطوعاِت، وما 
إلحداِث هذا التكافُِل؛ أصدق بياٍن على أسهمت به األوقاف اخلرييةُ يف تاريِخ الدولِة اإلسالميِة 

دوِر هذه األعماِل اخلرييِة يف إحداِث التكافُِل االجتماعي اهلادِف إىل حفِظ األرواِح واملُهِج؛ 

                                                        
؛ كتاب األدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه )٥٧٨٤: رقم: (»يحالصح«أخرجه البخاري يف  -416
؛ كتاب اإلميان، باب احلث على إكرام اجلار )٤٧: رقم: (»الصحيح«، ومسلم يف )٥/٢٢٧٢: (بنفسه

  ).١/٦٨: (والضيف
، ابن رجب، )٨/١٤٦: ( حزم، احمللَّى باآلثار، ابن)٧/٢٤٢: (الباجي، املنتقى شرح الوطَّأ:  ينظر-417

  ).٢٢٩/ص: (القواعد
   .) وما بعدها٥٣/ص: (سالمة البلوي؛ صور من التكافُِل االجتماعي:   ينظر يف معناه-418
: القرضاوي، فقه الزكاة: على أنَّ العلماء خيتلفون يف مسألة وجوِد حق يف املاِل سوى الزكاِة، ينظر -419

أي ، على الرساؤلُد هذا التِر، فباعتباره واجبا ال ي، وهذا ختريج للمسألِة على الرأيِني) وما بعدها٢/٩٦١(
  . املسألةُ كما ذُِكرجاين، تخرالثَّ

420- ،اطيب١/١/٩٤: (املوافقات يف أصول الشريعة الش.(  
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فعِرفت أوقاف خمصصةٌ للخدماِت الصحيِة وأخرى لتطوير األدويِة والقياِم باملُستشفياِت 
ى األطباِء واملمرضني وسائر العاملني، وغري خاٍف ما للرعايِة الصحيِة واِملصحاِت واإلنفاِق عل

، وما ذكرناه سابقاً من وجوِب ختصيِص ٤٢١ِنامن أثٍر يف إقامِة الِبنيِة وسالمِة النفوِس واألبد
 وغريها؛ كلُّ صندوٍق للتكافُل املعاشي، وكذا مؤسسات اإلغاثِة، ومجعيات اخلدمِة االجتماعيِة

  . حتقيِق هذه الغايِة الساميِةذلك له األثر البالغُ يف

 املياسرييقوم على هذه اجلمعياِت واملؤسساِت طائفةٌ من أكفياِء املسلمني يدعمهم 
توزيعها األغنياُء، يتفق هؤالِء على اإلسهام دوِريا مببالغَ معينٍة، يقوم املشِرفون على هذه املراكِز ب

على املستحقِّني، وينظَّم ذلك حسب األحياِء واملناِطِق؛ فأغنياُء كلِّ حي يقومون بسد خالَّت 
حماوِجيهم، وتتوزع هذه املراِكز على كامِل أرجاِء الدولِة، وقد تتوسع أو تتضيق حسب املصاِحل 

يِف بالواجِب الِكفائي، هذا الواجب الشريف املُنيف املرتآِة؛ حتى خيرج اجلميع من عهدِة التكل
 بإحياِئها، وهذا التكليف يتساوق مع مقاصِد الشريعِة وغاياِتها غايته إحياُء أنفٍس طلبنا اُهللا 

تلكم الساميِة؛ اليت ِدف إىل حتقيِق مصاِحل الناِس كافَّةً، وتتغيا إقامةَ العدِل يف أرقى صوِرِه، 
وتعاونوا على الرب : املعاين الباِلغات هي اليت استوجبت التعاونَ واملواساةَ، قال اهللا 

دراسات ك بني  وشب؛اه بعض بعضاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد) : وقال النيب ،٤٢٢والتقوى
ته يف احلفاظ على النفوِس كتفي بتبيني أمهيأفَصلِت القولَ يف هذا اجلانِب وأطالت، وإنما 

  . إقامِتِهسؤوليِة الدولِة واألفراِد علىه مع تكييٍف ملواملؤيدات التشريعيِة اليت تكفلُ حتقيقَ

، التكافل املعاشي حبفِظ األرواِح والنفوِسوبادئ األمر ينبغي أن تتِضح جبالٍء عالقةُ 
فُِل هي تأمني مستلزماِت احلياِة املعيشيِة ألفراِد اتمِع؛ من وتوضيح ذلك أنَّ غايةَ هذا التكا

 اطيبالش رفوِس، كما قرٍب وملبٍس ومسكٍن؛ وهذه األخريةُ من وسائِل حفِظ النمأكٍل ومشر
ه  بقاِئ وحفظُ،ناسل التِةه بشرعي أصِل وهى إقامةُ: معاٍنه يف ثالثِةفس حاصلُ النوحفظُ«: قائالً
بعدوذلك ما حيفظه من داخٍل واملشرِب املأكِلن جهِة ِم، إىل الوجوِدروجه من العدِم خ ، 
وامللب٤٢٣» خارٍجه من وذلك ما حيفظُس واملسكن.  

                                                        
  ).٢٩-٢٨/ص: (منذر قحف؛ الوقف اإلسالمي؛ تطوره، إدارته، تنميته:  ينظر-421
  ].٠٢: سورة املائدة [-422
  ).٢/٤/٢٠: (املوافقات يف أصول الشريعة يب،الشاط -423
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فإقامةُ هذا الواجِب الكفائي يكفُلُ حفظَ الكثِري من املُهِج والنفوِس، لذا كان من احلتِم 
  . تفصيلُ الكالِم يف بعِض مسائله

  :وتنقسم إىل قسمني: قوانني التَّكافل املعاشي: قرة الثَّانيةالف

١:-وهي الفئات العاجزة احملتاجةُ إىل العون : الفئات اليت يشملها التكافلُ املعاشي 
  :واملواساِة واملساعدِة

ملا جاَء التشريع اإلسالمي يهِدف إىل حفِظ األرواِح :  رعاية األطفاِل وحضانتهم-)أ
هِج اهتم بالنفِس وأكرمها من لدن خروجها هلذا الوجوِد، وأثبت هلا حق احلياِة وتكفَّل واملُ

 ر على رعِي شؤوِنها؛ فأوجب تلكهلا بذلك، ما دامت هذه املُهجةُ يف مهِدها ال تقِد
  .رعايِة شؤم كلِّها يف الصغالرعايةَ على اآلباِء، فكانوا ملزمني بتربيِة األبناِء، ور

 ،٤٢٤لنياِمِني كَولَن حهوالد أَعنرِض ياتدوالواِل : فقال أوجب الرضاع على أمه
، ٤٢٥املعروِفبوعلى املولوِد له رزقهن وكسون : النفقةَ على أبيِه؛ قال  أوجب و

يع ورعاية مجه ومضجعه  طعامه ولباِس حفظ الولد يف مبيته ومؤنِةوشِرعت احلضانةُ وهي
، وهي لألم يف الصغِر؛ فإن عِدم اُألم أو فَقَدت شرطًا من شروِط أهليِة احلضانِة؛ انتقَلَ شؤونه

  .٤٢٦إىل أمها ثُم من يليها وهكذا حسب ما هو مفصلٌ يف كُتِب الفقِه

 ٤٢٧كُتِب الفقهاِء وللحضانِة والرضاِع والنفقِة أحكام فقهيةٌ تفصيليةٌ مسطورةٌ مزبورةٌ يف 
ليس هذا موِضع بسِطها، وإنما املقصود بيانُ أثِرها يف حفِظ النفِس، ال جرم أنَّ كفالةَ األوالِد  
ورعي شؤوم واجب كفائي باتفاِق العلماِء، على األمِة إقامته عند عدِم األبويِن أو تفريِطهم؛ 

ونقل «:  يف االستمراِر يف احلياِة، ويف هذا يقولُ احلطَّابحفاظًا على أرواح الصغاِر و حقِّهم

                                                        
  ].٢٣٣: سورة البقرة[ -424
  ].٢٣٣: سورة البقرة[ -425
، وإنما جعلت يف هذا السن للنساِء ألنهن أرفَق به وأهدى إىل تربيِته وحسِن رعايته، حتى إذا بلغَ سنا  -426

اِف عليِه للرجاِل؛ ألنهم بعد اجتياِز تلكم املرحلِة أقدر على يستغين فيها عن االستعانِة ن جِعلَ حق اإلشر
  ).١/٢٦٨: (السباعي، شرح قانون األحوال الشخصيِة: ، ينظرمحايِته وصيانِته وإقامِة مصاِلِحه من النساِء

  ). وما بعدها٨/١٩٠: (املغين البن قدامة:  وكتب الفقه قد فصلت القول يف أحكامها؛ مثل-427
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 ؛يهرب ير لكافٍل يفتِق ضعيفهم خلق ألن؛غاِر الص األطفاِل كفالِة على وجوِب اإلمجاعييِطتاِمل
حته بنفِسى يقوم،كفايٍة فهو فرض إن قام به قائم سقط عن الباقي ال يتعي على األِب إالَّن ، 
، ٤٢٨» سواها أو كان ال يقبل ثدي وال مالٌه إن مل يكن له أبضاِعن على األم يف حويل رتعيوي

 دهم وتسددأَو املةَ اليت تقيمربيةَ الشِتهم التى شؤوِنهم، وإحساِن تربيمن رعايتهم يف شت فال بد
 .٤٢٩مسريةَ حياِتهم

 : كفالةُ اليتيِم وِرعايةُ اللَّقيِط-)ب

من وِلد ومل يعلَم له أب وال أم، سواٌء : م هو من مات أبوه وتركَه صغريا، واللَّقيطُواليتي
 غريلُ هذا الصال حيم كان أبواه مفقوديِن بوفاٍة أم ختلَّيا عنه نتيجةً جلُرٍم ارتكباه، فإنَّ اإلسالم

والَ تزر واِزرةٌ ِوزر : اياِتجريرةً ارتكبها غريه؛ إذ مبدأ اإلسالم شخصيةُ العقوبِة يف اجلن
 هلما، فِّر الضرورياِت املعيشيةَهما ويون يكفُلُ وكُال من اليِتيِم واللَّقيِط عِدما م،٤٣٠أخرى

 أن حيفَظوا هلم هذا احلق -اسريهايممثَّلةً يف م-واحلالُ أنَّ هلما حقا يف احلياِة جيب على اُألمِة 
على الِكفايِةويوفِّروا هلم ضروري ه يف ظلِّ ٤٣١اِت احلياِة؛ فهو واجبِة إقامتمن األم مطلوب ،

  .نظاِم التكافُِل املعاشي الذي يتغيا فيما يتغياه إحياَء املُهِج واألرواِح

ومن أحياها فكأنما : وال شك أن من رعى شؤونَ اللَّقيِط قد أحيا نفسا، واُهللا يقول
 اساأحيا النمجيعفوِس يف شريعِة ، ٤٣٢نيِع ؛ فشأنُ إحياِء الناألجِر يف هذا الص وله عظيم

اإلسالِم عظيم، ال جرم وهو ثاين الكلِّياِت والضرورياِت اخلمِس اليت جاءت حبفِظها مجيع اِمللِل، 
  .واألجر يعظُم بقدِر ما يتبعه من مصاحلَ

الً رفيعا ملن يكفُله عتناٍء، ورتب أجرا كبريا ومِرتيما اأما اليتيم فقد اعتىن الشرع به أ
  وقال بإصبعيه السبابِة؛أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا(: ويرعاه؛ فقد قال رسول اِهللا 

                                                        
428-اق العبدرياملو الت ،اب، مواهب اجلليل يف شرح  واحلطَّ،)٥٩٦/ ١ (: خليل ملختصِر واإلكليلُاج

  ).٤/٢١٥: (خمتصر خليل
  ).٦٠-٥٩/ص (: التكافلُ االجتماعي يف اإلسالِمعبد اهللا علوان،:  ينظر يف معناه-429
  ].١٦٤: سورة األنعام [-430
  ).٤١٥-٤١٤/ص: (شباه والنظائر األالسيوطي،:  ينظر يف معناه-431
  ].٣٢: سورة املائدة [-432
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يفعلوا لفقٍر أو تفريٍط؛ لَِزم قارب؛ لكن إن مل  وإن كانت كفالته واجبةً على األ،٤٣٣)والوسطى
:  عن قهِر اليتيِم واحلطِّ من كرامته فقال ِد اتمِع، وقد انا املوىل ذلك القادرين من آحا

ا اليفالَِتفأم يمت رقه٤٣٤.  

فتوجيهات التشريِع الرباينِّ حتثُّ على االهتماِم برعايِة هؤالء الصغاِر بتوفِري حاجاِتهم 
ب لتعليِمهم حتى ينهضوا بواجبام وضماِن معيشِتهم، وإحساِن تربيِتهم ويئِة اجلو املناِس

كأفراٍد فاعِلني يف جمتمعاِتهم، دونَ أن يشعروا بالنقِص فيقوموا مبسؤوليام على أحسِن وجه، 
 هذا الواجب، وذلك من ذوي اليساِر إقامةُ القادرين ؛ فيلزمتساندا وتكافالً مع هذا الصغِري
شِرف عليها املؤسسات  ت واالهتمام بشتى شؤوم،بيِتهم،بإنشاِء دوِر ِرعايِة األيتاِم وتر

اإلسالميةُ واجلمعيات اخلرييةُ، وهذه املراكز حتتاج إىل أمواٍل وفريٍة وجهوٍد دائبٍة، يتكافلُ 
ويتساند يف إجياِدها األغنياُء بأمواهلم والقادرين على بذِل جهودهم يف سبيِل إجناِح تلكم 

وهذه من الواجباِت الِكفائيِة اليت تتغيا احلفاظَ على إقامِة هذه النفوِس الطَّيبِة واألرواِح املراِكِز، 
الكرميِة اليت ابتالها اهللا يف باِدئ حياا؛ حتى يضاِعف هلا وللقائمني برعِي شؤوِنها األجر يف 

  .٤٣٥الدنيا واآلخرِة

  :رعايةُ الشيوِخ املسنني والعجزِة -)جـ

لٌّ من كباِر السن أو العاجزين قد اجتمع فيهم وصف الضعِف والعجِز عن العمِل وك
والتكسِب وضاقت أيديهم عن توفِري االحتياجاِت املعيشيِة الالَّزمِة، فكلٌّ منهما تلزم نفقته 

إلسالم ألزم األمةَ بتوفِري أقاربه، لكن قد يعدم هذا العاجز معيالً أو قد يفرطُ هذا األخري، فإنَّ ا
احلاجاِت املعيشيِة ألمثاِل هؤالِء على الكفايِة، وجعل هلم حق التكافُِل املعاشي لتوفِري ضرورياِت 
حياِتهم؛ ألنَّ هلؤالِء حقا يف احلياِة، على غريهم من القادرين أن يؤدوه هلم، وذلك من خالِل 

ترعى املسنني وكذلكم العجزة القاِصرين؛ توفِّر هلم احتياجام وتقوم مراكز ومؤسساٍت خرييٍة 
على شؤوم، وختفِّف عنهم ما هم فيِه، يقوم عليها أهلُ اخلِري من املسِلمني بدعِم ذوي اليساِر 

                                                        
 ).٥/٢٢٣٧: (؛ كتاب األدب، باب فضل من يعول يتيما)٥٦٥٩: رقم: (»الصحيح«البخاري يف  -433
  ].٠٩: سورة الضحى [-434
  ). ٦٣-٦١/ص (: التكافلُ االجتماعي يف اإلسالِمعبد اهللا علوان،: يف معىن الكالِم ينظر -435
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 ؛ اإلنساينِّ اخلاِلِدالقادرين بأمواهلم؛ حتى يتمثَّلوا الغاياِت السامياِت لسماحِة هذا التشريِع الرباينِّ
  .امد واحملاِسن والفضائلَ كلَّهاالذي مجع احمل

هم عيال  كلُّاخللق(:  مرفوعا  أنسفيما يرويه: وجلليِل هذا العمِل اإلنساينِّ الكرِمي قال 
اِم ، كما ميثِّلُ هؤالِء بصنيعهم هذا قمةَ التوادِد وااللتح٤٣٦)ليه أنفعهم لعيالهإ خلقه  فأحب؛اهللا

قال «:  قال  بشريعمان بِن النفعنالذي يدلُّ حقا على اجلسديِة الواحدة ألخوِة اإلسالِم، 
 إذا اشتكى منه ؛ اجلسد مثلُ؛هم وتعاطفهمهم وتراِمحمثل املؤمنني يف تواد :)رسول اهللا 

عضوتداعى له سائر هر واحلُ اجلسد بالسوهم عند إقامتهم هذا الواج،٤٣٧)ىم  الكفائي ب
الفاضلَ يسعون يف إحياِء مهٍج ونفوٍس أمر اُهللا بإحيائها واإلحساِن إليها حمقِّقني التساند 

  .٤٣٨والتضامن يف أرقى صوِره وأمسى أشكاله
  : إغاثةُ املنكوبني واملكروبني ورعايتهم-)د

: ِري والرب؛ فقال اهللا  إن الشريعةَ اإلسالميةَ جاءت بطلِب التعاوِن يف كلِّ وجوِه اخل
قوىوالت وتعاونوا على الربوإدخالُ ٤٣٩ ،دعمن أن حتصى وت كثريةٌ أوسع الرب ووجوه ،

السروِر على املؤمن من أجلِّ األعماِل وأسناها، واهللا يف عون العبِد مادام العبد يف عون أخيه؛ 
 ؛نيان كرب الد ِم عن مؤمن كربةًسمن نفَّ( :قال رسول اِهللا :  قالفعن أيب هريرة 

ر اهللا عليه يف الدنيا ر يسعِسر على مسن ي وم، من كرب يوم القيامِة عنه كربةًس اُهللانفّ
  العبد ما كان العبدوِن واهللا يف ع،ن ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة وم،واآلخرة

                                                        
مسند «القضاعي،  ،)١/١٧٤: (، املناوي، فيض القدير)١/٤١٩: (»املسند« يف لشاشيخرجه اأ -436

وضعفه . )١/٤٥٨: (؛ كشف اخلفاء»وله طرق بعضها يقوي بعضا«: قال العجلوين، )٢/٢٥٥: (»الشهاب
 ).١/٤٥٧: (العجلوين: بعض النقاد، ينظر

 والصلة، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم ؛ كتاب الرب)٢٥٨٦: رقم: (»الصحيح« أخرجه مسلم يف -437
 ).٤/١٩٩٩: (وتعاضدهم

 ، سالمة البلوي،)٦٩/ص: ( التكافلُ االجتماعي يف اإلسالِمعبد اهللا علوان،: يف معىن الكالِم ينظر -438
كافُِل االجتماعيمن الت وما بعدها٤٣/ص: (صور  .(  

  ].٠٢: سورة املائدة [-439
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إنَّ هللا خلقًا خلقهم (: قال أنه   النيب عن ويف األثِر عن ابن عمر ،٤٤٠)يف عون أخيِه
 وقال ،٤٤١)حلوائِج الناِس، يفزع الناس إليهم يف حوائجهم، أولئك اآلمنون من عذاِب اِهللا

أفضل األعماِل إدخالُ السروِر على املؤمِن؛ كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو : (أيضا
ه على مثِل هذه املعاين الساميِة، وتلكم األخالِق  فمجتمع تربى أفراد،٤٤٢)قضيت له حاجةً

الفاِضلة؛ لن يدع مكروبا يهلك بني ظهرانيهم، بل ما إن وجد ذلك إالَّ تسارع إليِه أهل اخلِري 
يقضون حاجته ويوسعون عنه؛ ليقرم ذلك التكافُلُ اإلنساينُّ إىل ربهم زلفى، ويرفع قدرهم 

تهم عند مليِكهم، ولقد نقل اإلمام اجلويين اتفاق العلماِء على وجوِب سد ويعلي من منـِزل
  .٤٤٣حاجة املضطرين يف حق األغنياِء املوِسرين على سبيِل الكفايِة

  :تكييف وسائل حتقيق التكافل االجتماعي بني مسؤوليِة الدولِة واتمع -:٢

ًأوال ِواجب الدولة: َّ َّ ُ:  
اِت إنَّ حتقيقتمِع من مسؤوليِة جلميِع فئات امانات املعيشيالض وتأمني كافِل املعاشيالت 

 ولِة يف اإلسالم، قال عمرالد -يف اللَّقيِط-) :ه علينا وهو حرةُ اليت ٤٤٤)نفقتهذه املسؤولي ،
  :تنتظم واجباٍت أمهُّها

                                                        
؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل )٢٦٩٩: رقم: (»صحيحال«أخرجه مسلم يف  -440

   ).٤/٢٠٧٤: (االجتماع علىتالوة القرآن والذكِر
 رواه الطرباينُّ«: ، وقال اهليثمي)١٢/٣٥٨: (»املعجم الكبري«يف ) ١٣٣٣٥: رقم: (أخرجه الطرباينُّ -441
  رجاله رجالُةُ وبقي، مل أعرفه-اوي عنهالر-  طارٍق بنمحد وأ، عديه ابنن حديثَ وحس اجلمهور،فهضعو

فيض «، واملناوي، )٣/٢٦٢: (»الترغيب والترهيب«، واملنذري، )٨/١٩٢: (؛ جممع الزوائد»الصحيح
 ).  ٤٧٨-١/٤٧٧: (»القدير

وم ، وابن رجب، جامع العل)٣/٢٦٥(، و)٢/٣٧: (»الترغيب والترهيب« أخرجه املنذري يف -442
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إنَّ من موجبات املغفرة إدخالَك السرور على أخيك : (قوله : ، ويف معناه)٣/١٣٠: (جممع الزوائد
 :-البيهقي-  قال...نذريوضعفه امل«: ، قال املناوي)٣/٨٣: (»املعجم الكبري«يف : ؛ الطرباينُّ)املسلم

مث ذكره، مرسلوللحديث شاهد .٢/٢٦:(؛ فيض القدير»ه حسن لشواهده واحلاصل أن.( 
  ).٢٠٥/ص: (لمتياث الظُّ اجلويين أبو املعايل، غياث األمم يف ال-443
  ).١٠/٣٩٦: (سحنون، املدونة:  ينظر-444
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  : تأمني مواردِ األموال-١
غريخاٍف أنَّ للد  عدتمِع، واليت يؤوِن اها يف إيالِة شمسؤوليت تستتِبع ا ووظائفولٍة مهام

واحدا منها إحداثُ التكافِل املعاشي، هذه الوظائف حتتاج يف إقامِتها إىل تغطيٍة ماليٍة دائمٍة، مما 
ة العامبيت للماِل أو اخلزينة املالي ولِة إجيادعلى الد ى توفِّر للمحتاجني والعاجزين يفِرضِة؛ حت

كفايتهم من ضرورياِت احلياِة، وتؤمن بذلك نفقاا املتعددة اليت ِدف إىل صالِح األفراِد 
واتمِع، وبذلك ينعم اتمع يف ظلِّ العيِش الرغيِد والعدالِة االجتماعيِة بسعادٍة وهناٍء يف احلياة، 

 لثروِة هائلٍة طائلٍة، األخريةُ تعتبر مورداً هاماً، وهذه ٤٤٥ املكتوبةالزكاةدها املاليِة ومن أهم موار
يكون هلا األثر الظَّاهر يف حماربِة الفاقِة والفقِر واحلرمان، واألصلُ أنَّ جبايتها من وظائِف 

لزكاِة واستغاللُها؛ فسيكون هلا الدولِة، كيما توزعها على مستحقِّيها، وإن أُحِسن تنظيم أمواِل ا
 وهذا ما عاشته الدولةُ اإلسالميةُ يوم أحسنت .٤٤٦فضلٌ عظيم يف استئصاِل الفقِر من اتمِع

على اخلليفةُ عمر بن عبِد العزيِز بعثين «: دورها يف جباية أمواِل الزكاِة، فقد قال حييى بن سعٍد
 من يأخذُها  ا فقريا، ومل جندلبت فقراَء نعطيها هلم، فلم جند وطاقتضيتها فصدقات إفريقيةَ؛

، ال ٤٤٧» فأعتقتهم-أي عبيدا-منا، فقد أغىن عمر بن عبِد العزيِز الناس، فاشتريت ا رقابا 
جرم وقد تنوعت أموالُ الزكاِة يف وقتنا؛ من حماصيلَ زراعيٍة وأمواٍل عينيٍة وأنعاٍم وعروٍض 

يفجتاري ٍة، فال شكللد العميم فعدبِري توفريها النِة؛ شريطةَ األمانِة وحسِن التوِل اإلسالمي.  

ولةَ أيا كانَ  أي دنَّأل؛  من أموال امليسورين بالعدلِ عند االحتياجِ تأخذكما أنَّ للدولِة أن
مات وطوارئ نتيجةً لكوارثَ عامٍة؛ دينها ومهما بلغت يف التحضِر علومها؛ قد تأيت عليها أز

 ولِة عاجزةٌ عن سدحلروٍب واحلالُ أنَّ خزينةَ الد ضاعاِت وغريها، أو قد تتعركالزالزِل وا
هذه اخلالَِّت وحتصيِل تلكم االحتياجاِت، فهاهنا جيوز للدولِة أن تلِزم األغنياَء بدفِع جزٍء من 

                                                        
لِّ كتب الفقه، ومن الكتب املعاضرِة اليت وليس هذا موِرد بسٍط ألفانني أحكامها وهي مسطورةٌ يف ك -445

حبثت هذا املوضوع بتفصيل، كتاب فقه الزكاة، للشيِخ القرضاوي.  
 التكافُلُ والسباعي،، )٨٨-٨٧/ص (: التكافلُ االجتماعي يف اإلسالِمعبد اهللا علوان،:  ينظر يف معناه-446

  ). ٢٠٣-٢٠٢/ص: (االجتماعي يف اإلسالِم
  ). ٦٩/ص: (ابن عبد احلكم، سرية عمر بن عبد العزيز :ينظر -447
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كروبني، وسد حاجاِت اجليِش على أن يكون ذلك بقدِر احلاجِة على أمواهلم إلسعاِف هؤالء امل
   .٤٤٨وجٍه عدٍل دونَ حيٍف وجوٍر

ني يف ي املضطرِت خالَّد سا أنَّ خالفًوال أعرف« :ونقلَ اجلويين اإلمجاع على ذلك فقال
؛ لهِم احملدِث عمر ، وهذا الصنيع دلَّ عليه قولُ امل٤٤٩ُ»يناملوسِر  على حمتومين ااعاِتِس

لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ألخذت ِمن األغنياِء «: فقد قال يف آخِر حياته بعدما طُِعن
، فمىت احتاج احلاكم العدلُ إىل األمواِل وعجزت عن ٤٥٠»فُضولَ أمواهلم فرددا على الفقراِء

ياِء ما يراه كافيا؛ ألنه بذلك يسعى إىل املصلحِة ذلك خزينةُ الدولِة؛ جاز له أن يفِرض على األغن
  .العامِة، وهذا معترب يف الشرِع بل هو من أمسى غاياته، وأحكِم مقاصدِه

كما حيسن استغاللُ مصادر متوليٍة أخرى؛ كالكفَّاراِت واألضاحي وصدقاِت الفطِر 
التكافُل املعاشي لذوي احلاجِة، على أنَّ للدولِة والنذور وغريها، مما ميكن استغالله يف حتقيِق 

مواِرد أخرى لتمويِل خزينتها العامِة وتنفيِذ مشاريِعها التنمويِة كثريةٌ وفريةٌ؛ كصادراا من 
يِة، ومثلُها وعائداا السياح انيِةالثَّرواِت الباطنيِة واحملاصيِل الزراعيِة والصناعيِة، وموارِدها احليو

  .كثري، مما يعد كفيالً بتحقيق احتياجات اتمِع، إذا وقع يف أيادي أمينة مدبرٍة حكيمة

ني-٢    : توزيع األموالِ على املستحقِّ

على الدولِة يقع واجب تأمني االحتياجات املعيشيِة لرعاياها ومواطنيها، وعليها أن تكفُلَ 
 من اخلزينِة العامِة، وما ذكرناه من موارد إنما هو لسد تلكم احلاجاِت هلم ضرورياِت حيام

ونظرياا، على أن يتم ذلكم وفق توزيٍع عدٍل لوِب هاتيك املواِرِد؛ يعطى منها الفقراُء 
نيللُّقطاِء واملرضى العاجزين، واليتامى واملسن منها نصيب صهم، وخيصواحملتاجون كفايت 

 عمر ِة يف ذلك؛ فقد مرولِة اإلسالميمواطين الد بني وغريهم من ذوي الفاقِة واحلاجِة، وال فرق

                                                        
 ، وابن حزم،)٢/١٠٤: ( االعتصام، الشاطيب،)١/٣٠٣: ( من علم األصول املستصفىالغزايلُّ،: ينظر -448

 التكافُلُ االجتماعي يف :هذا ما مساه الشيخ السباعي قانونُ الطَّواِرئ ينظر و).٤/٢٨١: (احمللَّى باآلثاِر
  ).  ١٩٦/ص: (اإلسالِم
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 م اجلذامصارى أصااِم-ا بقوٍم من النعليهم من بيِت -يف طريقه إىل الش نفَقفأمر أن ي 
  .٤٥١املاِل، وجيعلَ لكلِّ واحٍد منهم من خيدمه ويقوم على شؤوِنه

ذا يجِلي بوضوٍح رمحةَ اإلسالِم ومساحته ورعيه حلق كلِّ إنساٍن يف احلياِة دونَ تفريٍق وه
وال تفضيٍل، وذلك هو تعاملُ اإلسالِم يوم تقْوى شوكته ويعلو أمره، ال كما يدعيه املغِرضون 

فيض رمحةً ومساحةً  فاحلق األبلج الواضح أنه ي-حسدا حملنه من عند أنفِسهم-احلاِقدون 
  .وعفوا

 احتياجاِت الناِس ومصاِلحهم، ؛ املواِرِد ما حتصل من تلكويراعي ويلُّ األمِر يف توزيِع
 حظَِّني، والعزب حظا -املتزوج- إذا أتاه فَيٌء يقِسمه يف يومه يعطي اآلهلَ فهذا رسولُ اهللا 

 يفِرض لكلِّ مولوٍد وكان عمر بن اخلطَّاِب ، وهو ما يعرف بتعويِض الزوجِة، ٤٥٢واحدا
عطاًء إىل عطاِء أبيِه يقدر مباْئِة درهٍم، وكلَّما منا الولد زاد العطاُء، وقد جرى عليِه من بعده 

، وكان ذلك يعطَى للموظَِّف وغِريه وهذا شبيه مبا يسمى اليوم بالتعويِض العائلي ٤٥٣اخلُلفاُء
  .٤٥٤للموظَّفني

تاريخ اخلالفِة اإلسالميِة حافلٌ مليٌء بصوِر التكافُِل فهذا اخلليفةُ عمر بن عبِد العزيِز  و
م مجيعا من بيِت املاِلا جتري نفقالألعمى قائدا وللعاجِز خاِدم صفهذه ٤٥٥ كان خيص ،

 مع حمدوديِة مواِرد بيِت صور للتكافُِل املعاشي القائِم بني املسلمني يف تلكم العصوِر املتقدمِة
 فال !لدولِة وتنوِعها وازدياِدها؟املاِل، فكيف بعصِر التطور التكنولوجي الراهِن مع تعدد موارِد ا

 كافُِل املعاشيوالت ماِن االجتماعيِة يف حتقيِق الضميقداملكاسِب الت من أهم أنَّ كلَّ ذلك شك
 صندوق ، ومع تعدد وظائِف الدولِة وكثرِة نفقاا ينبغي ضبطُ ذلك وتنظيمه جبعِلاإلنساينِّ

                                                        
  ).١٣٥/ص: (ذُري؛ فتوح البلداِنالبال:  ينظر-451
  .١٢٧٤٨: ، سنن البيهقي٤٨١٦، ابن حبان ٢٩٥٣ أخرجه أبو داود -452
  ).٢٧٠-٢٦٩/ص: (أبو عبيد؛ كتاب األمواِل:  ينظر-453
 التكافلُ االجتماعي يف ، عبد اهللا علوان،)٢٠١/ص: (سالِمالسباعي؛ التكافُلُ االجتماعي يف اإل:  ينظر-454

  ). وما بعدها٩٥/ص: (اإلسالِم
  ).٢٣٧/ص: (أبو عبيد؛ كتاب األمواِل:  ينظر-455
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خاص كافل املعاشيباإلشراِف عليِه وتفقُِّد للت فقاِت، وتنصيِب هيئٍة تقوموِع من النذا الن 
  .املستحقِّني كي تقوم حباجاِتهم وتفِرض هلم كفايتهم

ِواجب أفراد : ًثانيا   ِاتمعُ
 قد ال تستوعب كلَّ احملتاجني واملتضررين، أو قد يكونُ -أعين الدولةَ-بينما هذه األخريةُ 

منها تفريطٌ يف القياِم بواجباِتها، فهاهنا يقع واجب التكافِل على أفراِد األمِة امليسورين واجبا 
ني يف ي املضطرِت خالَّدا أن س خالفً أعرف وال«: كفائيا عليهم إقامته، وقد قال إمام احلرمِني

وفرض على األغنياُء «: ، وهو ما أكَّده ابن حزٍم يف قولِه٤٥٦»يناملوسِر  على حمتومسين ااعاِت
من أهِل كلِّ بلٍد أن يقوموا بفقرائهم، ويجِبرهم السلطانُ على ذلك إن مل تقم أموالُ الزكواِت 

ا يأكلون من القوِت الذي ال بد منه، ومن اللِّباِس للشتاِء والصيِف مبثِل ذلك، فيقام هلم مب ...م
، وهذه مجلةُ االحتياجات ٤٥٧»...ومبسكٍَن يِكنهم من املطِر والصيِف والشمِس وعيوِن املارِة

  .املعيشيِة يف زمنهم

فرض ين وإغاثِة املكروبنيحاجاِت املضطر بسد ِة فالقيامعلى األم ممثلَّةً يف - كفايٍة، جيب
، وحتى الضيافةُ اليت كانت ِمن ِشيِم العرِب وِخصاِلهم؛ جاَء اإلسالم ٤٥٨ إقامته-سريهايام

؛ بل هي واجب ٤٥٩)من كان يؤمن باهللا واليوِم اآلخِر فليكِرم ضيفَه) :بالندِب إليها فقال 

                                                        
 .)٢٠٥/ص (:لمتياث الظُّلم يف ا غياث األماجلويين أبو املعايل، -456
 ).٤/٢٨١: (ابن حزم؛ احمللَّى باآلثاِر -457
، وقد اعترب ذلك واجبا كفائيا مجع من العلماِء )٤١٥-٤١٤/ص: (السيوطي؛ األشباه والنظائر:  ينظر -458

على ذلك كما مر اإلمجاع بل نقل اجلويين .  
؛ كتاب األدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه )٥٧٨٤ :رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري يف  -459
؛ كتاب اإلميان، باب احلث على إكرام اجلار )٤٧: رقم: (»الصحيح«، ومسلم يف )٥/٢٢٧٢: (بنفسه

  ).١/٦٨: (والضيف
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٤٦٠كفائييافِة يبالض ؤ إذ القيامن للمسافر أكلَه ومبيتِة مروراِت االجتماعيه؛ وهو من الض
  .٤٦١التضامنيِة اليت تصانُ  ا أرواح الناِس ونفوسهم

حقا؛ هو من باِب !! ولقائٍل أن يقولَ إنَّ مجيع ما ذُِكر مندوب على األغنياِء وليس واجبا
عيطواآلحاِد من ال٤٦٢اإلحساِن الت لكن مثَّةَ يف حق ،هيف املاِل زكات العيين اِس؛ ألنَّ الواجبن

ملحوظةٌ ينبغي تفهمها وتعقُّلُها ففيها ِفكاك املشكِل؛ وهي أنَّ املندوب باجلزِء قد يصري واجبا 
 ا كان واجبا باجلزِء مندوبذا كان الفعلُإ«:  يف قولِه اإلمام الشاطيببالكلِّ، وقد قرر ذلك

 ِعطو الت وصدقِةيديِن الِع وصالِة اجلماعِة وصالِة، أو غريها يف املساجد اجلوامِع كاألذاِن؛بالكلِّ
أال ترى أنَّ...، كاِحوالن؛ا لشعائر اإلسالم يف األذان إظهارإذا  القتالَ املصِر أهلُ ولذلك يستحق 

 ال كاح والن، أغار وإالَّا أمسك أذان فإن مسع؛ حىت يصبح على قوٍمغري ال يكان و...، تركوه
خيفى ما فيه مما هو مقصودارع من تكثِري للشالن وا مومل يقإذا ف؛ ٤٦٣» اإلنساينِّوِعسل وإبقاء الن

لك واجب كفائي على بسد احتياجات املنكوبني وبقيت حاجتهم قائمةً أَِثموا مجيعا؛ ألنَّ ذ
  .ه تأمثُ بتعطيِلاألمِة؛

تاريِخ املسلمني ما يؤكِّد انتهاض األغنياِء ذا الواجب عن طريِق التطوعاِت، وما ويف 
أسهمت به األوقاف اخلرييةُ يف تاريِخ الدولِة اإلسالميِة إلحداِث هذا التكافُِل؛ أصدق بياٍن على 

ِف إىل حفِظ األرواِح واملُهِج؛ دوِر هذه األعماِل اخلرييِة يف إحداِث التكافُِل االجتماعي اهلاد
فعِرفت أوقاف خمصصةٌ للخدماِت الصحيِة وأخرى لتطوير األدويِة والقياِم باملُستشفياِت 
واِملصحاِت واإلنفاِق على األطباِء واملمرضني وسائر العاملني، وغري خاٍف ما للرعايِة الصحيِة 

، وما ذكرناه سابقاً من وجوِب ختصيِص ٤٦٤ِناِة النفوِس واألبدمن أثٍر يف إقامِة الِبنيِة وسالم

                                                        
، ابن رجب، )٨/١٤٦: ( حزم، احمللَّى باآلثار، ابن)٧/٢٤٢: (الباجي، املنتقى شرح الوطَّأ:  ينظر-460

  ).٢٢٩/ص: (القواعد
   .) وما بعدها٥٣/ص: (سالمة البلوي؛ صور من التكافُِل االجتماعي:   ينظر يف معناه-461
: القرضاوي، فقه الزكاة: على أنَّ العلماء خيتلفون يف مسألة وجوِد حق يف املاِل سوى الزكاِة، ينظر -462

أي ، على الرساؤلُد هذا التِراره واجبا ال ي، وهذا ختريج للمسألِة على الرأيِني، فباعتب) وما بعدها٢/٩٦١(
  . املسألةُ كما ذُِكرجاين، تخرالثَّ

463- ،اطيب١/١/٩٤: (املوافقات يف أصول الشريعة الش.(  
  ).٢٩-٢٨/ص: (منذر قحف؛ الوقف اإلسالمي؛ تطوره، إدارته، تنميته:  ينظر-464
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صندوٍق للتكافُل املعاشي، وكذا مؤسسات اإلغاثِة، ومجعيات اخلدمِة االجتماعيِة وغريها؛ كلُّ 
  . حتقيِق هذه الغايِة الساميِةذلك له األثر البالغُ يف

 املياسريائفةٌ من أكفياِء املسلمني يدعمهم يقوم على هذه اجلمعياِت واملؤسساِت ط
األغنياُء، يتفق هؤالِء على اإلسهام دوِريا مببالغَ معينٍة، يقوم املشِرفون على هذه املراكِز بتوزيعها 
على املستحقِّني، وينظَّم ذلك حسب األحياِء واملناِطِق؛ فأغنياُء كلِّ حي يقومون بسد خالَّت 

هم، وتتوزع هذه املراِكز على كامِل أرجاِء الدولِة، وقد تتوسع أو تتضيق حسب املصاِحل حماوِجي
 املُنيف ريفالش هذا الواجب ،كليِف بالواجِب الِكفائيِة التهدمن ع اجلميع جى خيراملرتآِة؛ حت

كليف يتساوق مع مقاصِد الشريعِة وغاياِتها  بإحياِئها، وهذا التغايته إحياُء أنفٍس طلبنا اُهللا 
الساميِة؛ اليت ِدف إىل حتقيِق مصاِحل الناِس كافَّةً، وتتغيا إقامةَ العدِل يف أرقى صوِرِه، تلكم 

وتعاونوا على الرب : املعاين الباِلغات هي اليت استوجبت التعاونَ واملواساةَ، قال اهللا 
ك بني  وشب؛اه بعض بعضاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد) : وقال النيب ،٤٦٥والتقوى
، فإن مل جيد املسلم أخاه يف ظروِف الشدِة تتجسد األخوةُ ميدانا للبذِل واملواساِة ٤٦٦)أصابعه

  !أين تظهر أخوته ومىت تنفع؟والتسانِد والتكافُِل؛ فباِهللا 

   حني تعدهموما أكثر اإلخوانَ

  

  ولكنهم يف النائباِت قليلُ  

  

اويج واملنكوبون واملضطرون؛  ومن مجلتهم احمل،ولقد تقرر أنَّ حق احلياِة حق جلميِع الناِس
 فتحتم على أفراِد األمِة القاِدرين أن يقوموا بتوفِري :-زون عن توفِري ضرورياِت حيامالعاج

حتى يصونوا هذه األرواح واملُهج اليت أمر اُهللا حبفِظها، وهذا من قبيِل الواجباِت تلكم احلاجاِت 
الِكفائيِة اليت يسقُطُ فيها احلرج عن األمِة مىت أقام الكفايةَ بعضهم، ويأثَمون مجيعا بالتفريِط فيها 

 .رأسا

  :ضمانات حتقيق التكافل االجتماعي: الفقرة الثالثة

                                                        
  ].٠٢: سورة املائدة [-465
: ، كتاب املظامل والغصب، باب نصر املظلوم)٢٣١٣: رقم: (»الصحيح« أخرجه البخاري يف -466

كتاب الرب والصلة، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم  ؛)٢٥٨٥: رقم: (»الصحيح«، ومسلم يف )٢/٨٦٣(
 ).٤/١٩٩٩: (وتعاضدهم
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ليم اإلسالِم احلنيِف هادفةً إىل ختليِة النفوِس من رعوناا ودسائسها، وحتليتها جاءت تعا
بكرمي اخلالِل ومجيِل الصفاِت واخلصال، كي ذِّب الطِّباع وتزكي النفوس فتنشأ هذه األخريةُ 

قوى، وملا كانت تعاون على أنواِع الرب والتعلى حب اخلِري والعمِل على نشرِه يف الناِس وال
 يف اإلحساِن وبذِل اخلِري يف مجيع النفس البشريةُ حتركها احملفِّزات املرغِّبات؛ رغَّب ربنا 

ثَلُ الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِفي سِبيِل اللِّه م : فقال ؛أنواِع الرب، ومدح الكرماء األسخياَء
س تتٍة أَنببثَِل حكَم اِسعو اللّهاء وشن يِلم اِعفضي اللّهٍة وبئَةُ حلٍَة منباِبلَ ِفي كُلِّ سنس عب

ِليمعا جزيال فقال،٤٦٧نيِع ثوابب على هذا الصورت  : اِكينِه ِمسبلَى حع امونَ الطَّعطِْعميو
لضمائر على عقيدٍة أصيلٍة تؤثر البقاَء على الفناِء،  وذلك أنَّ اإلسالم ربى ا،٤٦٨ويِتيما وأَِسريا

:  قالوتوِقن أن ليس هلا ِمن ماِلها إالَّ ما أسدته يف سبِل الرب واخلري، فقد  روى أبو هريرة 
ما أكلَ فأفىن، أو لبس : وإنما له من ماله ثالثٌ: يقول العبد مايل مايل: (قال رسول اهللا 

  .٤٦٩)وما ِسوى ذلك فهو ذاهب وتاِركُه للناِسفأبلى، أو أعطى فأقىن، 
عقيدةٌ جتعل اتمع فاضالً يشع يف أرجائه روح احملبِة والتوادِد والتعاوِن، كلُّ شخٍص 
يسعى أن ميد مجتمعه باخلِري والرب، فتشربت تلك النفوس هذه التعاليم الربانيةَ، فأقامت ا 

ثايلَّ الذي استظلَّ بقانوِن احلق مؤتِلفًا بالعدِل، زاخرا بعمِل اخلِري؛ حتى صار الواِحد اتمع امل
يأتِلف مع أخيِه يف بوتقِة الطُّهِر والعفاِف والنقاِء، ولنا يف صنيِع األنصاِر مع املهاجرين الدليلُ 

 يبفقد آخى الن ،والربهان املبني القاِطع وٍف  بني سعِد بِنمحِن بِن عبيِع وعبد الرالر 
  اهللا ملا قدمنا املدينة آخى رسولُ«:  يقص قصته قالولنسمع إىل عبد الرمحن بن عوٍف 

بِن سعِدبيين وبني فقال سع؛بيِع الر د :»إن؛ ماالً األنصاِري أكثرر  وانظُ، مايل فأقسم لك نصف
أيزوجيت ه ويت،ن زفإذا حلَّ؛لك عنها لت مدرسٍة ٤٧٠»جتهات تزو فليث شعري من أي ،

لكنها مدرسةُ العقيدِة واإلمياِن اليت خرجت مشاعلَ النوِر والضياِء على درِب ! خترج هؤالء؟

                                                        
  .]٢٦١: سورة البقرة[ -467
  .]٠٨: سورة اإلنسان[ -468
، وابن حبان يف )٤/٢٢٧٣: (؛ كتاب الزهد والرقائق)٢٩٥٨: رقم: (»الصحيح«أخرجه مسلم يف  -469
 ).٨/١٢٠: (؛ كتاب الزكاة، باب صدقِة التطوع )٣٣٢٧: رقم: (»الصحيح«

باب ما جاء يف قول كتاب البيوع، ): ١٩٤٣: رقم: (»الصحيح«أخرج القصة بتمامها البخاري يف  -470
  ).٢/٧٢٢: (ض وابتغوا من فضل اهللا فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األر:اهللا تعاىل
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، فكونوا أمةً وسطًا خيارا، تعيش حياةً تكسوها عباءةُ التعاون والتكافُِل؛ ال يزدرى ٤٧١احلياة
ها فقري وال يتعاىل فيها غين؛ بل يعيش اجلميع يف تسانٍد وتراحٍم وتعاوٍن، هؤالِء عرفوا حقيقةَ في

:  قائال ؛ فقد وعدهم ا من ال خيِلف امليعادياِة احلقيقيِة يف نعيٍم مقيٍم؛األخوِة وتشوقوا للح
قَدا تمكَاةَ وواْ الزآتالَةَ وواْ الصأَِقيماللِّه ِإنَّ او ِعند وهِجدٍر تيخ نواْ َألنفُِسكُم ما مِبم للّه

ِصريلُونَ بمعتيب ٤٧٢وا النهؤالء هم الذين أحب ، فقد قال هبعوا أمرديه وات فاهتدوا  :
، وقال يف وصِف أخوِة ٤٧٣) بعضه بعضا وشبك بني أصابعه كالبنيان يشداملؤمن للمؤمن(
 إذا اشتكى منه ؛ اجلسد مثلُ؛هم وتعاطفهمهم وتراِمحمثل املؤمنني يف تواد(: ؤمنني احلقَِّةامل

عضواجلسد بالسهر واحلُ تداعى له سائر اطيب معلِّقًا على هذا املعىن اجلليل ،٤٧٤)ىمقال الش :
 إذ ال ...ىمهر واحل تداعى له سائر اجلسد بالس عضوهاملؤمنون كاجلسد الواحد إذا اشتكى من«

 كما ، مبا يليق به أحٍد كلُّ؛واِءعليهم على السا  واردفع إذا كان الن إالَّيكونون كاجلسد الواحِد
 فلو أخذ ،صنِقزيد وال ي ال ي عدالً قسمةً؛ مبقدارِهذاِء من الِغ من اجلسد يأخذُضٍو ع كلَّأنَّ

األعضاِءبعض أكثر عن ٤٧٥»اعتدالِهرج عن  خل؛ا حيتاج إليه أو أقلَّ مم ريعب فهو متثيلٌ بديع ،
 ه كاجلسِد الواِحِد متكاِفلنيتمِع املسِلم، حىت حييا أفرادمن ا طلَبالذي ي وازِن االجتماعيالت

متضامنني.  

الفرع الثاني
َّ

َّإقامة الطب والرعاية الصحية:  َ ِّ ِِّّ ُِ ِّ
  

                                                        
،  ) وما بعدها٨٧/ص (: مفهوم التكافُل االجتماعيمنصور عبيد،: عىن الكالِم السابِق ينظر يف م-471

،باعييف اإلسالِمالس كافُلُ االجتماعييف ، عبد اهللا علوان،) وما بعدها٢٢٢/ص: ( الت كافلُ االجتماعيالت 
  ). بعدها وما١٠٠ص: (اإلسالِم

  .]١١٠: سورة البقرة[ -472
: ، كتاب املظامل والغصب، باب نصر املظلوم)٢٣١٣: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري يف  -473

كتاب الرب والصلة، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم  ؛)٢٥٨٥: رقم: (»الصحيح«، ومسلم يف )٢/٨٦٣(
 ).٤/١٩٩٩: (وتعاضدهم

؛ كتاب الرب والصلة، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم )٢٥٨٦: رقم: (»الصحيح« أخرجه مسلم يف -474
 ).٤/١٩٩٩: (وتعاضدهم

475- ،اطيب١/٢/٢٦٩: (املوافقات يف أصول الشريعة الش(.  



 ١٦٧

شريعِة أن من مقاصِدها العظاِم حفظَ النفوِس من املقررات عند من له بصريةٌ بوضِع ال
وصيانتها، فجاءت تعاليمها تبعا ملقصوِدها تأمر باالعتناِء واحملافظِة على صحِة األبداِن، واالبتعاِد 
عن مجيِع ما يهدد سالمتها؛ وحثَّ الشرع على كلِّ ما من شأِنه رعي صحِة البدِن وإقامته، 

إنَّ اهللا حيب التوابني : وقال أيضا، ٤٧٦وثيابك فطهر :النظافِة يف قوله فجاَء األمر ب
املؤمن القوي:)   النافعة للبدن من مدلول قوله الرياضِةحض على ، و٤٧٧ويحب املتطهرين

األبدان والقوةُ املطلوبةُ هنا عامةٌ تشملُ قوةَ  ،٤٧٨)خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف
وكلوا واشربوا وال  :وغريها، وأمره حبسن التغذيِة وعدِم التفريط فيها؛ فقال 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُلُواْ ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم واشكُرواْ ِللِّه ِإن : وقال أيضا، ٤٧٩تسرفوا
، وحارب كلَّ يننا كلَّ ما يلِحق ذه النفوِس الضرر، وباملقابِل حرم د٤٨٠كُنتم ِإياه تعبدونَ

الَِّذين يتِبعونَ  : عن تعاطي ما يضر من اخلبائث واحملرماِت؛ فقال مصادِر األمراِض؛ فنهى
يِل يأْمرهم ِبالْمعروِف الرسولَ النِبي اُألمي الَِّذي يِجدونه مكْتوبا ِعندهم ِفي التوراِة واِإلنِج

  .٤٨١يِهم الْخبآِئثَوينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَ
وأرسى قواعد الطِّب الِوقائي، فأرشد إىل وسائِل الوقايِة من األدواِء والعلِل؛ إذ حذَّر من 

، ٤٨٢) من األسِد ما تفرِفر من اذوِم : (مراِض املُعديِة فقال االقِتراِب وخمالطِة أصحاِب األ
وليحلل املُصح حيث شاَء، قالوا وما : (، ويف روايٍة٤٨٣)ال يوِردنَّ ممرض على مِصح: (وقال

 ، هذا اجتنابا لوصوِل األذى من جراِء املالمسِة أو التنفُِّس٤٨٤)إنه أذى:  اهللا؟ فقاللذاك يا رسو

                                                        
     ]. ٠٤: سورة املدثر [-476
     ].٢٢٢: سورة البقرة[ -477
 بالقوة وترك العجز ؛ كتاب القدر، باب يف األمر)٢٦٦٤: رقم: (»الصحيح«أخرجه مسلم يف  -478

 ).٤/٢٠٥٢: (واإلستعانة باهللا وتفويض املقادير هللا
  ].٣١: سورة األعراف[ -479
  ].١٧٢: سورة البقرة[ -480
  ].١٥٧: سورة األعراف [-481
 ). ٥/٢١٥٨: (؛ كتاب الطب، باب اجلذام)٥٣٨٠: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري يف  -482
 ).٥/٢١٧٧: (؛ كتاب الطب، باب ال هامة)٥٤٣٧: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري يف  -483
: ، والبيهقيرةي عيادة املريض والطِّ؛ كتاب اجلامع، باب)١٦٩٥: رقم: (»املوطَّأ«أخرجه مالك يف  -484

   ).٧/٢١٧: (يف السنن الكربى) ١٤٠١٧: رقم(
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 ر اإلسالمأو غريها، كما قرحيالص ى احلجر ا الوباُء، كما َّ؛ فنهى عن دخوِل أرٍض حل
، ٤٨٥من كان ماكثًا ا وقت وبائها عن اخلروِج؛ تفاديا لنقلِه إىل غِريها من األمصاِر والبلداِن

  رسولَ مسعت: قال-يف الطَّاعوِن وهو من أنواِع الوباِء-  وٍف ع بنمحِن الر عبدفقد روى
ا م ا فال خترجوا فرار وأنت بأرٍض وإذا وقع،وا عليهمقِد فال تإذا مسعتم به بأرٍض: ( يقول اهللا
  .٤٨٦)منه

وقع الداُء أو العلَّةُ الوقايِة من املرِض قبل وقوِعه، ولو وجيهات خيتص بما سبق من التإنَّ 
 يبفقد أرشد النداوي  إىل التذلك وحسب والعالِج وليس بل وضع النيب ،َالقومية األسس  
  :٤٨٧للرعايِة الصحيِة

 : قال؟ يا رسول اهللا أال نتداوى:ملَّا سئل  حثَّ على العالِج واملداواِة؛ فقال :أوالً
 إىل ، وأرشد النيب ٤٨٨)فاًء وضع له ِش إالَّ اهللا مل يضع داًء فإنّ؛نعم يا عباد اهللا تداووا

  .طب النبوي مليئةٌ بذلك الالعالِج النافعِة للبدِن، وكُتبكثٍري من طرِق 

 زيد باختياِر الطَّبيِب املاهِر واملشهوِد له باإلتقاِن واملعِرفِة واخلربِة، فقد قال  وأمر :ثانيا
 بن أسلم: لٌ من األنصاِر يف عهِد النيبرج ِرحجم، فأتاالد رجالِن من بين أمناٍر،  فاحتقن ه

أنزل  (:أو يف الطِّب خري يا رسولَ اِهللا؟ فقال:  أيكما أطب؟ فقاالفقال هلما رسول اهللا 
 لكلِّ: (  أنه قالعن رسول اهللا   عن جابر بن عبد اهللا و، ٤٨٩)اَءالدواَء الذي أنزل األدو

                                                        
: بوي إىل العصِر العثماينِّ املستشفيات اإلسالميةُ من العصِر الند، السعيعبد اهللا: ظر يف معىن ما سبق ين-485

  ).    وما بعدها٢٥/ص: (الم ومؤسساته التعليميةُ الطبيةُ اإلس، السعيد، وعبد اهللا) وما بعدها٢٨/ص(
: ؛ كتاب الطِّب، باب ما يذكر يف الطَّاعون)٥٣٩٧: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري يف  -486

؛ كتاب السالم، باب الطَّاعون والطِّيرة والكهانة )٢٢١٨: مرق: (»الصحيح«، ومسلم يف )٥/٢١٦٣(
   ).٤/١٧٣٨: (وحنوها

  )  وما بعدها٣٥/ص: (ساته التعليميةُ الطبيةُ اإلسالم ومؤس، السعيدعبد اهللا: ذلك  ينظر يف-487
 الدواء واحلث عليه، ؛ كتاب الطِّب، باب ما جاء يف)٢٠٣٨: رقم: (»السنن«أخرجه الترمذي يف  -488

رمذي٤/٣٨٣: (»هذا حديث حسن صحيح« :وقال الت( نن«، وأبو داود يفالس«) :؛ كتاب )٣٨٥٥: رقم
  ).٤/٠٣: (الطب، باب يف الرجل يتداوى

   ).٢/٩٤٣: (؛ كتاب ، باب تعاجل املريض)١٦٨٩: رقم(، »املوطَّأ«مالك يف أخرجه  -489
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 يبعثُ من مِرض ، قد كان النيب ٤٩٠)ذن اهللا  بإئِر ب؛واُءالد اَء الدبا فإن أص؛داء دواٌء
من أصحابه إىل احلارِث بن ِكلدةَ الطَّبيِب املاهِر خريِج كليِة طب جنِديسابور يف بالِد فارس، 

إنك مفؤود، ائِت احلارثَ : ( فقالمِرضت فأتاين النيب :  فقالفعن سعِد بِن أيب وقَّاٍص 
  .٤٩١)ٍف فإنه يتطبببن ِكلدةَ أخا ثقي

ليس له، فحدد النيب فإنَّ يف الناِس من يدعي ما  بذلك،  ومل يكتِف النيب :ثالثًا
مسؤوليةَ الطَّبيِب عن الضرِر الذي يلحق مبريِضِه جراَء تفريٍط منه؛ بأن تصدى ملا ليس من 

من تطبب ومل يعلَم  (: قال أنَّ رسول اهللا اختصاِصه، فعن عمرو بِن شعيٍب عن أبيه عن جده
 عظم املسؤوليِة اليت تصدوا هلا، فإنَّ األمر ، حتى يستشِعر األطباُء٤٩٢)فهو ضاِمنمنه طب؛ 

  .متعلِّق بإحياِء األرواِح وفواِتها، وهذا ما ال يغتفَر التفريطُ فيِه
إلرشاِد إليِه، بل مبالغةً يف االهتماِم بالرعايِة األمِر بالتداوي وا بيكتف النيب ومل 

 يف موِقعِة األحزاِب خلمِس سنواٍت مضني فى عسكري ميداينٍِّل مستش بإقامِة أوالصحيِة أمر 
 وكان قد  من اِهلجرِة، تشِرف عليِه رفيدةُ األسلميةُ األنصاريةُ وهي من طببت سعد بن معاٍذ

، وأول من بىن املستشفياِت يف اإلسالِم بعده اخلليفةُ اُألموي الوليد ٤٩٣ك املوِقعِة أصيب يف تل
 واهتم ،اَء وأجرى عليِه األرزاقبن عبد امللِك سنة مثاٍن ومثانني للهجرِة، وجعلَ فيه األطب

ٍد خاِدمقعهلم مكانا وجعلَ لكلِّ م صوالعمياِن، وخص دينذومني واملُقعاباا ولكلِّ ضريٍر قائد.  

                                                        
 صحيح على هذا حديثٌ«: ، وقال)٧٤٣٤: رقم: (» الصحيحنياملستدرك على« أخرجه احلاكم يف -490

٤/٢٢٢: (»ها ومل خيرجسلٍمشرط م.( 
، والطرباينُّ يف )٤/٠٧: (؛ كتاب الطب، باب يف متر العجوِة)٣٨٧٥: رقم: (»السنن«أبو داود يف  -491
  وفيه يونسرباينُّ الطَّرواه«: »جممع الزوائد«، وقال اهليثمي يف )٦/٥٠): (٥٤٧٩: رقم: (»املعجم الكبري«
بناحلج ٥/٨٨:(»عرفه وبقية رجاله ثقاتأ ومل اج الثقفي.( 

هذا حديث صحيح «: ، وقال)٧٤٨٤: رقم: (»املستدرك على الصحيحني«احلاكم يف  أخرجه -492
ب ؛ كتاب الطِّب، باب من تطب)٣٤٦٦: رقم: (»السنن«، وابن ماجه يف )٤/٢٣٦: (»اإلسناد ومل خيرجاه
علَم منه ِطب٢/١١٤٨: (ومل ي.( 

عبد اهللا مسعود السعيد؛ الطِّب ورائدته و، )١٩٩-٤/١٩٨: (ريةُ النبويةُ السابن هشام،:  ينظر-493
١٣/ص: (املسلمات.(  
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اسيالبيماريستان ني ويف عهِد العب شيدفبىن هارونُ الر كثُرت وازدهرت املستشفيات -
ز  من مخسني مستشفى، وانتقلت مراِكه، وكان يف قرطبةَ وحدها أزيد املعروف باِمس-املستشفى

لمون بإدارِة املستشفيات وتنظيِمها وضبِط يسابور إىل بغداد، واهتم املسالطِّب والثَّقافِة من جند
حساا؛ وكان الطَّبيب والصيديلُّ يختبر قبلَ اإلذِن له مبزاولِة عملِه، وكانت املستشفيات وقتها 
منظمةً تنظيما بديعا؛ فمنها العام ومنها اخلاص بأمراٍض معينٍة؛ كاجلذاِم وأمراِض العيوِن 

 ذلك، وهنالك عِرفت باملستشفياِت املتنقِّلِة؛ ما نسميه يف عصرنا سيارةَ واألمراِض العقليِة وغري
، مزودةً بكلِّ مستلزماِت التمريِض، تقام إذا اقتضت األحوالُ لذلكambulance ،اإلسعاِف 

ح من فكانت املستشفيات اإلسالميةُ تعملُ على تعزيِز الرعايِة الصحيِة للمجتمِع بكلِّ ما أتي
  .٤٩٤وسائل

اهلام األثر فوِس يفوملَّا كان للطِّبا على  احلفاِظ على األرواح والنا كفائي؛ كان واجب
ا أم«: -رمحه اهللا-األمِة إقامته؛ لصيانة األرواِح واملُهِج من الفواِت واإلتالِف، وفيه قال الغزايلُّ 

 ِقواِم أموِر الدنيا؛ كالطِّب إذ هو ضروري يف حاجِة فرض الكفايِة فكلُّ ِعلٍم ال يستغنى عنه يف
 ملا  يف املدن واألمصاِرةٌ ضروري-الطِّب- ناعةهذه الص«: ، وقال ابن خلدون٤٩٥»بقاِء األبداِن

ِرعاففإنَّ؛ من فائد ها حفظُ مثرتالص ِةحاِء لألصح،حىت ؛ عن املرضى باملداواِة املرِض ودفع 
لَحيص٤٩٦»هم من أمراِضرُء هلم الب.  

الوةً على حتقيِق التنميِة فكان ِمن الواجباِت الكفائيِة الضروريِة حلفِظ النفوِس واألرواِح، ِع
أن تنربي من األمِة اإلسالميِة طائفةٌ تتعلَّم هذا العلم وتتِقنه : -الشاملِة لألمِة يف خمتلِف ااالِت 

ياِتِه ووسائله، فينبغي االعتناُء اجلاد بكلياِت الطِّب يف العاِمل اإلسالمي؛ حتى يتخرج وجتدد يف آل
 املسِهمون يف بعِث جمِد هذه األمِة من جديٍد، ومل يكن أبدا النقص يف ،منها األكفياُء املبِدعون

اح األندلسي زي، وابن سينا واجلراٍر الرشخِص الطَّبيِب املسلِم أو العريب؛ فيكفي أنَّ منهم أبا بك
: فقد قال سيديلوت يف كتاب تاريِخ العرب(أبا القاِسِم الزهراوي، وشهد شاِهد من أهلها، 

وقد نشروها أينما ...كان املسلمون يف القرون الوسطى منفردين يف العلم والفلسفِة والفنوِن«

                                                        
، عبد اهللا مسعود السعيد؛ املستشفيات ) وما بعدها١٣٩/ص: (السباعي؛ من روائع حضارتنا:  ينظر-494

  ).٤٥-٤٤/ص: (يةُ من العصِر النبوي إىل العصِر العثماينِّاإلسالم
  ).١/٣٥٣: (ق حسن خان، أجبد العلومصدي ،)١/١٦: (الغزايل؛ إحياء علوم الديِن:  ينظر-495
  .)١/٤١٥: ( املقدمةُ،ابن خلدون -496



 ١٧١

لو «:  ليربي وقال،» أوربا؛ فكانت سببا يف ضِتها وارتقاِئهاحلَّت أقدامهم، وتسربت عنهم إىل
مل يِح التعلى مسر ة قروٍناظهِر العربا احلديثِة عدضةُ أورب رتوقال شريسيت ،»ريِخ لتأخ :
 ، وليس٤٩٧)»ر إىل الفن اإلسالمي كأنه أعجوبةٌ من األعاجيِب ألِف سنٍة تنظُا حنوت أوربظلَّ«

ذلك بكاًء على األطالِل وإنما لتذكري من ينتِفع بالذِّكرى، فكَونُ السالفني أحيوا لألمِة جمدها؛ 
ال ينفع اخللف يف شيٍء ما مل يواصلوا تشييد حضارِة األوليني، ويعيدوا بعثها من جديٍد، وليس 

 يف جماِل الطِّب وغِريه؛ من املسلمني، ذلك ببعيد؛ فإنَّ من أكرب العلماِء املبتِكرين يف العامل اليوم
فلو أنَّ هؤالِء وجدوا . لكن آوام أوربا وأمريكَا فأفادوا من مهارام وكفاءام وإجنازاِتهم

وا إىل حياِة االغتراِب عند ِث العلمي يف بلدام؛ ما جلؤاألجواَء املناسبةَ للحياِة الكرميِة والبح
 ممثَّلةً يف سلُطاا أن تعتين بإعداد األكفياِء وترعاهم بعد خترِجهم؛ غريهم، فينبغي على األمِة

ن  الدولةُ يف تكاليِف ذلك بذوي اليساِر ِم من مواهبهم وإجنازام، وتستعنيحتى يستفيدوا
 اليت األغنياِء؛ إن مل تكن قادرةً على استيعاِب تلكم التكاليِف، فإنَّ هذا من الواجباِت الكفائيِة

  .    يطلَب ا القادرون من أفراِد األمِة؛ فيتكاملُ اجلميع يف سبيِل ضِة أمِتهم
 كما يتوجب لتطويِر مستوى األداِء الطِّبي، وحتسِني الرعاية الصحية وتفعيِلها ألداِء 

 والتمريِض؛ مزودةً بالوسائل إنشاُء مراكز للبحِث العلمي يف الطِّب: -وظيفتها يف حفِظ النفوِس
الضروريِة الالَّزمِة لتعزيِز نظاِم الرعاية الصحية اإلسالمية الشاملة، هذه املراكز تكون على وصٍل 
دائٍم بتطوراِت الطِّب يف العامل أمجعِه، وتسِهم هي األخرى بإجنازاٍت وابتكاراٍت يف ميداا هذا؛ 

ستهلكةً إلنتاِج الغِري دوما؛ فاحلاِصلُ اليوم أنَّ املسلمني رضوا بالتبعيِة وانتظاِر حتى ال تكون م
إنتاج الغرِب، حتى غدا ذلك كاحلتِم املكتوِب عليهم ال حولٌ هلم فيه وال طَولٌ، فأضحى 

دوما يف تبعيٍة املسلمون أمةً حتِسن االستهالك وال تسعى بل ال تفكِّر يف اإلنتاِج، وهذا ما يبقيها 
  .للغِري، مستتِبعا ذلك ذُال وهوانا

 شرفرٍة يمستشفياٍت متطو ا؛ امتالكأيض اِت حتسني مستوى األداِء الطِّيبومن ضروري 
هلون، ومراِكز صحيٍة مزودٍة بالوسائل احلديثِة الضروريِة؛ لتطويِر الرعايِة ؤعليها إداريون م

ِة وحتسينهاالصحي.  
    

                                                        
 ).١٣/ ص: ( ورائدته املسلماتعبد اهللا سعيد، الطب:  وغريها هذه األقوالُتنظر -497



 ١٧٢

وهنا يتقسطُ الواجب الكفائي بني الذين تأهلوا للدراساِت الطبيِة ببذِل جهدهم يف 
البحِث والتطويِر واالبتكار، مع االستفادِة الدائمِة من مستجداِت البحِث العلمي؛ بوصِل املراكز 

 العلمي يف جماِل التطبيِب؛ ال جرم وهو يف تطوٍر دائٍم الطبيِة اإلسالميِة باملراكز العامليِة للبحث
يومي، حىت تستفيد وتفيد وتنفع وتنتفع؛ فهذا الطَّلب يقع واجبا كفائيا على أهِل االختصاِص 

  .ممن أهلتهم قدراتهم ومواِهبهم لذلك
ملراكِز الصحيِة واملستشفياِت ويساِوق هذا واجب كفائي يتكاملُ معه؛ إذ ال بد هلذه ا

ومراكِز البحِث العلمي من متويٍل ودعٍم مايلٍّ؛ القتناِء الوسائِل الالَّزمِة، وتوفري تكاليف البحوِث 
ومستلزماا؛ من وسائِل االتصاالت واملراجع وغِري ذلك، كما أنَّ القائمني عليها ال بد هلم من 

 باحتياجام املعيشيِة؛ حتى يتفانوا يف أداء واجبهم ويفتنوا فيه، فهذا مصادر استرزاقيٍة، وما يقوم
  .املياسريالواجب الِكفائي يقع الطَّلب به على األغنياِء 

واجب بذل :  فانتظم واجب إقامِة الرعايِة الصحيِة وحتسِني األداِء الطِّيب قسمني اثنني
ؤهلني، وواجب بذل املاِل على األغنياِء امليسورين، فبذلك يقام اجلُهِد على أهِل االختصاِص امل

 فوسصانُ النِة وتحيعايِة الصالر تعزيز ى يتمِة؛ حتِة اإلسالمييف اُألم الكفائي هذا الواجب
وت ،شواألرواحاليت قصد الت جحفظَها وإبقاَءها وصياحفظُ املُه اإلسالمي لِفِريعها من التنت.  



 ١٧٣

ِأثر الواجبات الكفائية يف حفظ العقل          :املطلب الثالث ِ ِ ِ َِّ:  

ى، يِز، وهو تكرمي من اهللا وِمنةٌ عظميميتاز اإلنسانُ عن غريه من املخلوقاِت بالتعقُِّل والتم
يطُ به من خملوقاٍت، اإلنساِن إعمالُ فكِره وتعقُّلُه ملا يدور حولَه من وقائع، وما حيومجيلٌ ب

  : فاإلنسان عقلٌ ختدمه أعضاٌء، ولوال العقلُ ملا متيز اإلنسانُ عن البهائِم، وكما قال املتنبي
  .لوال العقولُ لكان أدىن ضيغٍم          أدىن إىل شرٍف من اإلنساِن

 لذلك أمره الشرع صالِح والفساِد على حسِب تعقُِّله وتفكريه؛وأعمالُ املرِء جاريةٌ يف ال
ل وإصالح التفكِري  اخلطاِء واخلطَِل، فكانَ التعقُّبإعماِله؛ كيما يعصم من الوقوِع يف مهاوي

  .٤٩٨والعقِل من أهم مقاِصِد الشرِع
  وهلذا حض املوىل ِقوام كلِّ املصاِلِح املرجتاِة؛ فالعقلُ السديد املهتدي دى الشرِع 

  يف ذلكإنَّ:  أيضا، وقال٤٩٩بصاِرويل اَألوا يا أُرفاعتبِ: يف غِري ما آيٍة فقالعلى إعماِله 
تفكَّرونَآلياٍت لقوٍم ي٥٠٠ا يدلُّ عليِه صراحةً أو على صفٍة والزٍم من لواِزمه، ، وغريذلك مم 

يف - ه، قال الِعزِب العبِد من موالوالعقلُ من أسباِب التفاضِل بني عباِد اهللا ومن مستوِجباِت قُر
أحدها العقولُ؛ والثَّواب املضاف إليها ...للفضائِل أسباب«: -ِمعرِض ذكِر أسباِب الفضائِل

  .٥٠١»مرتب على آثاِرها؛ فإنها داعيةٌ إىل املعارِف والقرباِت، وعلو الدرجاِت
الر خطابات مفهكليِف؛ فبِه ته شرفًا أن كانَ مناطًا للتن وزادعلى م محِن، وال تكليف

 يبِدمه، قال النع) :عن ثالٍث القلم ِفعى يبلُغَ، : رحت ى يستيقظ، وعن الصيبائِم حتعن الن

                                                        
  ).٩٠/ص: ( أصول النظاِم االجتماعي يف اإلسالِمابن عاشور،:  ينظر-498
     ]. ٠٢: سورة احلشر [-499
     ]. ٠٣: سورة الرعد [-500
  ).١٩/ص: ( األقواِل واألفعالشجرةُ املعارِف واألحواِل وصاِلحالعز بن عبد السالِم؛  -501



 ١٧٤

فيقى ينوِن حت٥٠٢)وعن ااطيبوفيه يقولُ الش ، :»ِدولو عاملكلَّم فِد لعممن ي تدينِد ولو عم 
  .٥٠٣»نديت العفَ الرتالعقلُ

وهلذا كان من الضرورياِت اخلمِس اليت جاَء اإلسالم باِحلفاِظ عليها وإقامتها، ودرِء كلِّ 
ما من شأنه أن يلِحق اخلللَ والفساد ا، وِمن هنا؛ حرم كلَّ ما يلِحق الضرر واألذى بالعقِل من 

ما اخلمر وامليسر ها الذين آمنوا إنيا أي: املخدرات واخلُموِر اليت تذِهب العقولَ، فقال 
يطاِن فاجتنبوه لعلَّكم تمن عمِل الش رجس واألزالم حونَفِلواألنصابوقال  ، ٥٠٤) : ما

كلُّ: (، وقال٥٠٥)أسكر كثريه فقليله حراموكلُّ، مسكر مخر ٥٠٦) مخٍر حرام.  
 العقوِل وإعماِلها وتطويِر قُدراِتها، فمن وباملوازاِة شرع اإلسالم ما كان مؤديا إىل تنميِة

مثَّةَ جاَء الترغيب يف طلب العلِم وتعليمِه، وهو حفظٌ للعقِل من جانِب الوجوِد، وألنَّ حفظَ 
العقوِل داِخلٌ يف حفِظ النفوِس واألرواِح؛ فإنَّ ما دلَّ على حفِظ النفوِس دالٌّ على حفِظ العقوِل 

ها، والفرعإذ هو فرعاطيبا، قال الشداخلٌ يف األصِل ِضمن  :»ِروأما العقل فهو وإن مل يد حترمي 
فِسما يباملدينِة إالَّده وهو اخلمر ،فقد و ياِت املكِّيف ردإذ هو داخلٌ؛جمالً م حفِظرمِة يف ح  
وفيما يلي  .٥٠٧»ها ومنافِع األعضاِء كسائِرفِسالنلبعٍض من املطلوباِت الكفائعرض  عدِة اليت تي

  :من وسائِل حفِظ األلباِب والعقوِل

                                                        
هذا حديث صحيح على «: وقال) ٩٤٩: رقم (:»املستدرك على الصحيحني«أخرجه احلاكم يف  -502

؛ كتاب احلدود، باب يف )٤٤٠١: رقم: (»السنن«، وأبو داود يف )١/٣٨٩: (»شرط الشيخني ومل خيرجاه
 ).٤/١٤٠: (انون يسرق ويصيب حدا

503- ،اطيب١/٢/١٤: (املوافقات يف أصول الشريعة الش(.  
     ]. ٩٠: سورة املائدة [-504
؛ كتاب األشربة، باب ما جاء ما أسكر كثريه فقليله )١٨٦٥: رقم: (»السنن«ذي يف  أخرجه الترم-505

رمذيحيحني«واحلاكم يف  ،)٤/٢٩٢: (»حديث حسن غريب«: حرام، وقال التاملستدرك على الص« :
، وأبو )٣/٤٦٦: ( ات بن جبري األنصاريذكر مناقب خوكتاب معرفة الصحابة، باب  ): ٥٧٤٨:رقم(
 ).٣/٣٢٧: (؛ كتاب األشربة، باب النهي عن املسكر)٣١٩٦: رقم: (»السنن«ود يف دا

: ؛ كتاب األشربة، باب أن كل مسكر مخر)٢٠٣٣: رقم: (»الصحيح«أخرجه مسلم يف  -506
)٣/١٥٨٨ .(  

507- ،اطيب٢/٣/٣٤: (املوافقات يف أصول الشريعة الش(.  



 ١٧٥

  :طلب العلم وتعليمه: الفرع األول
اخلَلق يف ميزاِن الشرِع درجات، يرفع اهللا أقواما ويضع آخرين، ومن أسباِب هذه الرفعِة 

ِذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين يرفَِع اللَّه الَّ:  يف كتاِبهاالشتغالُ بالِعلِم طلبا وتعليما، يقولُ اهللا 
ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّهاٍت وجرد وا الِْعلْمأُوتما نالوا،٥٠٨هم وِرثوا كرتً وهم إنا  هذه املرتبةَ ألن

 ،األنبياِء  ورثةُ العلماَءإنَّ: (مثينا ال يورثه كلُّ إنساٍن، إنه مرياثُ النبوِة، فيه يقولُ رسول اهللا 
  عظيٍم حبظٍّأخذَ، فمن أخذه ثوا العلمما ور وإن،اا وال درمهًوا دينارثُرو مل ي األنبياَءوإنَّ
، وهو دليلٌ على خرييِة  وفضلٌ عظيم وشرف كرمي؛ أن ينتمي امرؤ إىل ورثِة النيب ،٥٠٩)وافٍر

 اهللا  فأي فضٍل أن يريد،٥١٠)يِنهه يف الدفقِّا يبه خري  اُهللارِدن يم: ( يقولُ ألنَّ النيب ؛صاحِبه
 وامتاز أهلُ العلِم عن غريهم بعدِم انقطاِع أثِر علِمهم الصاِحل النافِع بعبده اخلري، وييسره له،

ن إذا مات اب: (بوفاِتهم، وال هو فاٍن بفنائهم، وإنما تلحقُهم األجور تترى، يقولُ رسولُ اهللا 
  .٥١١)صدقةٌ جاريةٌ، أو علم ينتفَع به، أو ولد صاِلح يدعو له: آدم انقطع عملُه إالَّ من ثالٍث

ها  ما أجلَّبٍةنقَ وم، ما أعالهارتبٍةفيا هلا من م«: قال ابن القيِم يف فضل العلِم ومرتلِة العلماِء
أو يف قِرب،ه أشغاِل ببعِضه مشغوالً يف حياِت أن يكون املرُء،اوأسناه أشالَءه قد صار م تقةًمز، 
 هداةٌ م اخلِري وأعمالُ، وقٍت كلَّ فيها احلسناتىملت تزايدةٌه م حسناِتفح وص،قةًتفر موأوصاالً
  .٥١٢» املتنافسونَ ويف ذلك فليتنافِس، والغنائم املكارم تلك واِهللا،سب ال حيتن حيثُإليه ِم

ي مث إن«: مل يصحبه إخالص وعملٌ، قال اخلطيب البغداديلكن العلم ال ينفع ما 
موصيكبإخالِص العلِم يا طالب هاِدِجو ،بِهلَ يف طَيِة النفإنَّ؛ه مبوجِب على العمِلفِس الن العلم  

                                                        
  ].١١ :سورة اادلة[ -508
  .١٠٦/ص:  سبق خترجيه-509
: من يرِد اهللا به خريا يفقهه يف الدين ؛ كتاب العلم، باب)٧١: رقم: (»الصحيح« البخاري يف  أخرجه-510

 ).٢/٧١٨: (؛ كتاب الزكاة، باب النهي عن املسألة)١٠٣٧: رقم: (»الصحيح«، ومسلم يف )١/٣٩(
:  باب يف الوقف، وقال الترمذي؛ كتاب األحكام،)١٣٧٦: رقم: (»السنن« الترمذي يف  أخرجه-511
؛ كتاب مجاع أبواب )٢٤٩٤: رقم: (»الصحيح«، وابن خزمية يف )٣/٣٦٠: (»هذا حديث حس صحيح«

باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة احملبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقات واحملبسات، 
 ).٤/١٢٢: (الصدقة جارية

  ).١/٥٢١: (ني ودار السعادتِنيجرتابن القيم؛ طريق اهل -512
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 عمٍل، ، وال فائدةَ للعلِم بال٥١٣»ه عامالًعلِم ِبكنن مل يا م عاملًدع وليس ي،ةٌرم ثَ والعملُ،شجرةٌ
  والعملُ،لعمِل ل خادمالعلم«: كما أنَّ هذا األخري ال يتصور بغِري علٍم، وكما قال بعض احلكماِء

 به  جهالً احلق أدعنْلَأَ و،ب عملٌطلَ مل ي العلم ولوالَ،ب علمطلَ مل ي العملُ فلوالَ؛ العلِمغايةُ
ن أَ ِم إيلَّأحبن أدع٥١٤»ا فيِهه زهد.  

ضروراِت العمِل بالعلِم تعليمه ونشره بني الناِس، وإيداعه يف صدوِر األمناِء املؤهلني، ومن 
حتى يواِصلوا الطَّريق، وينتِشر احلق والِعلم بني املؤمنني، وبالتعلُِّم والتعليِم والعمِل يرتقي املرُء 

 كما ،ماِء الس يف ملكوِتماَءظَ عونَدعي ملرتبِة هذه اوأصحاب«: مِرتلةً رفيعةً، يقولُ ابن القيم
قال بعضلِف الس :ِلمن عملَِم وعلَّ وع؛مفذلك ي دعى عظيملكوِتا يف موهؤالِء،ماِء الس هم  
  .٥١٥» هلم رسول اهللا ا بتعديِل حقالعدولُ

متحتِة اليت يه من الواجباِت الكفائيلُ العلِم وتعليمت وحتمها، وإالَّ ضاعتِة إقامعلى األم 
 ريعةُ، قال الِعزاهللا-الش وقد دلَّ«: -رمحهت قواعدفظَ ِح على أنَّريعِة الشريعِة الشكفايٍة فرض  

دِر على القَفيما زاداملتع ٥١٦»ني.  
رخسيالعلِمفأداُء«: وقال الس إىل الن كفايٍةاس فرض ط عن الباقني  سق إذا قام به البعض

 وإن امتنعوا ، البعضاس بأداِءا بني الن العلم حمفوظًونُ وكَريعِة الش وهو إحياُء، املقصوِدحلصوِل
٥١٧» بسبب ذلك كانوا مشتركني يف املأمث شيٌءمن ذلك حىت اندرس.  

هذا العلم الذي هو سبيلٌ إىل تنمية العقوِل وحفِظها، وصيانتها، استتبع خريا عميما يف 
 الديين فقط؛ بل -الذي هو ِمن ضروري حفِظ العقِل-قامِة الدين والدنيا، وال نقِصد بالعلم إ

  .٥١٨كلُّ ما أدى إىل نفِع األمِة وازدهاِرها

                                                        
  ). ١٤/ص: (اخلطيب البغدادي، اقتضاُء العلِم العملَ -513
  ).    ١٥/ص: ( اخلطيب البغدادي، اقتضاُء العلِم العملَ-514
حيمل هذا : ( يف قوله، وعدهلم رسولُ اِهللا )١/٥٢١: ( طريق اهلجرتني ودار السعادتِني ابن القيم،-515

  /..سبق خترجيه ص ،)من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلنيالعلم 
:  قواِطع األدلَِّةابن السمعاينّ،: ، ويف معناه)٢/٢٠٥: ( العز بن عبد السالِم؛ قواعد األحكام-516

)٢/٣٥٥( ،،الفروِق والقراقي) :١/١٤٧(،يوطيو، والس األشباه النظائر) :٤١٥/ص.(  
  ).٣٠/٢٦٣: ( السرخسي، املبسوط-517
  ).٢٣٠/ص: (الدريين، خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم:  ينظر-518
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ن كان االشتغالُ بالعلِم الشرعي فرض كفايٍة حلفِظ الشريعِة؛ فإنَّ االشتغالَ بسائر ئلو
ِة الننيويِة يف مجيِع العلوِم الدِة اإلسالمياِت حتقيِق االكتفاِء الذَّايتِّ لألمافعِة اليت هي من ضروري
؛ حتى تتخلَّص األمةُ من ذُلِّ التبعيِة للغِري، هذه من أهم فروِض الكفايات: -ويِةااالِت احلي

 اليت تشخص »نظريِة البقاِء« القائمِة على التبعيةُ اليت يقِصدها الغرب يف ظلِّ سياِستهم احلضاريِة
جبالٍء واِضٍح سياسةَ الغزِو األوربي املعاِصر؛ والذي يتغيا اهليمنةَ الشاِملةَ على اآلخرين؛ بقصِد 
دمِج وإذابِة مجيِع خصائِصه يف احلضارِة الالَّتينيِة الوليدِة اجلديدِة، مع احتكاِر هذه الدوِل لعناِصِر 
القُوِة املطلقِة؛ العلميِة واالقتصاديِة والعسكريِة والفكريِة وغريها، وحيكُم تعاملَها مع الغِري قانونُ 
املنفعِة القائم على مبدإ إضعاِف اآلخِر، وربِطه بسلطِة اجلامعِة احلضاريِة الالَّتينيِة عن طريِق 

  .٥١٩التبعيِة واخلُضوِع
تفجعك ِفكرةٌ قاتلةٌ دخيلةٌ بني أوساِط بعِض احملسوبني على اإلسالِم؛ ممن ويف املُقاِبل 

 أنَّ اهللا سخر له الغري -بفخٍر؛ جهالً منه وعجزا-عثَرت م الضحالةُ يف أذياِلها، يعتِقد بعضهم 
  !!يتعبون فيصنعون وينِتجون؛ ونؤوم الضحى يستهلك ذلك مرتاحا

ه ما مسعوال قرأ قولَ اهللا وكأن  :ةُ ولرسوِلوهللا العزه وللمؤمننيوال قولَ ،٥٢٠ 
ِل هذه الِفكِر األعوِج  فكيف تنتهض أمةٌ مبث،٥٢١)اليد العليا خري من اليِد السفلى(: رسوله 
ٍة طويلِة  هؤالِء يناِقضون العقلَ واملنِطق فضالً عن مناقضتهم الشرع، وهم يف غيبوبٍة تاماألعرِج؟

  .األمِد؛ حتى يذكروا يف نفاياِت التاريِخ لألخالِف
إنَّ مقِصد الشريعِة من نظاِم األمِة أن تكون قويةً مرهوبةَ اجلانِب مطمئنةَ الباِل، كما 
 ر ذلك صراحةً الشيخِة، وقد قرسلَِف هذه األم ِة، ودلَّ له صنيعنالكتاِب والس أشارت نصوص

، ولن تنعم األمةُ اإلسالميةُ باالطمئنان يف ظلِّ هذه القُوِة والعزِة؛ ٥٢٢عالَّمةُ الطَّاهر بن عاشورال
حتى يحقِّق املسلمون اكتفاَءهم الذَّايتَ يف مجيِع جماالِت احلياِة، فيتخلَّصوا من هذه التبعيِة املَهينِة، 

                                                        
، نقال )٥/ص: ( أمحد العماري؛ نظريةُ االستعداِد يف املواجهِة احلضاريِة لالستعماِر؛ املغرب منوذجا-519
  ).٦٤/ص: ( سبيل تنمية اتمعض الكفائيةحياء الفروعبد الباقي، إ: عن
  ].٠٨: املنافقونسورة [ -520
: ؛ كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غىن)١٣٦١: رقم: (»الصحيح«أخرجه البخاري يف  -521

؛ كتاب الزكاة، باب بيان أنّ اليد العليا خري من اليد )١٠٣٣: رقم: (»الصحيح«، ومسلم يف )٢/٥١٨(
 ).٢/٧١٧: (السفلى

  )٤٠٥/ص: (شريعِة اإلسالميِة ابن عاشور؛ مقاصد ال-522
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، االقِتصاِد والطِّب ٥٢٣علوِم الدنيويِة مبختلِف ختصصااولن يتأتى ذلك إالَّ باكتساِح جماالِت ال
رزوا فيها ويكونَ هلم  حتى يبيِة واالجتماِعيِة واإلداريِة وغريها؛والرياضياِت والعلوِم السياس

  .قصب السبِق، ويتمكَّنوا من تكوين جمتمِع العلم واملعِرفِة
، وذلك قانةئيِة االجتماعيِة السعي حنو نقِل وتوطِني املعِرفِة والتفمن أهم الواجباِت الكفا

 زعلى إدارٍة تتمي ائدِة يف املُجتمِع، يقوموالثَّقافَِة الس املناِسِب للِقيم عليميظاِم التةَ النفعالي يتطلَّب
، واستيعاِبها يف النسيِج االجتماعي، بالكفاَءِة لنقِل املعِرفِة والتكنولوجيا من خارِج اتمِع

تحقيِق العزِة والقُوِة لألمِة تنميٍة حيويٍة شاملٍة، كفيلٍة بوتنشيِط إنتاِج املعِرفِة املؤدي إىل حتقيِق 
  .  ٥٢٤اإلسالميِة

ُتعزيز البحث العلمي وتطويره: الفرع الثاني ِّ ُِ:  
هو واحلضاراِت قُوةً وضعفًا، و األمِم والشعوِب معيار هام يف ميزاِن  العلميالبحثُ

فاملعر كل أُِةوي و، ٍةمالعصبالذي ي ها باحلركِةمدةً وإنَّ،فاعِل والتلبحِثل بذلُ ت أمالعلمي  
 حتواِء لال قابلةٌ خمذولةٌةٌأمهِمله وال ترعاه وأهلَه؛ وأخرى ت، رةٌ متحض واعيةٌ أمةٌجهدا وماالً؛

 .٥٢٥والتبعية
فاالهتمام بالبحِث العلمي وحتسني أدائه من املقومات احلضاريِة لألمِة، ولتحقيِق ذلك ال 

 وتعويِدهم على آلياِت البحِث العلمي ومناهِجه، حسب ،بد من العمِل على إعداِد الباحثني
لِة اجلامعيِة ومرحلِة الدراساِت العليا، من أجِل اختالِف أطواِرهم التعليميِة خاصةً يف املرح

اقشاِت قصد استخالِص  مثَّ املن؛تطويِر مهاراِت الطَّالِب وقُدراته على التحليِل والتركيِب
  .النتائِج؛ كلُّ ذلك يكفلُ تنميةً للعقوِل وإقامةً هلا، حتى تستثمر طاقتها يف نفِع األمِة

                                                        
وتعيني العلوِم احملتاِج إليها يسند إىل العلماِء املتصدين «: بن عاشور يف حتديد العلوِم املطلوبِة يقول ا-523

ار من العلِم منه ما ال يتحولُ مع وهذا املقد... لبثِّها ووالِة األموِر املوكوِل إليهم علم ما به ِقوام مصاِلِح األمِة
حتوِل األزمنِة واألحواِل، وذلك علوم الشريعِة ووسائلُ إقامتها على الوجِه األمتِّ، ومنه ما يتحولُ مع حتوِل 
 األزمنِة واألحواِل؛ وهو ما زاد على ذلك من العلوِم الزمنيِة، وهو غري مشموٍل لصريِح هذه اآليِة، ولكنه

؛ أصولُ النظاِم »مصاِحل اجلاِمعِة اإلسالميِةمندِرج يف القياِس على ما تضمنته من رعِي املقاِصد الشرعيِة يف 
  ).١٥٤-١٥٣/ص: (االجتماعي يف اإلسالِم

  ). ٦٨/ص: ( إحياُء الفروِض الكفائيِة سبيل تنميِة اتمععبد الباقي عبد الكبري،:  ينظر-524
  )  ٠١/ص: (راث اإلسالمي يف جمال التواقع البحث العلمي د احلميد، قويف عب-525



 ١٧٩

مؤسساِت البحِث العلمي وتزويِدها  بإقامِة تناُءع االباحثني يلزموإىل جانب إعداد ال
لتكويِن الفاعِل للعناصِر املتخصصِة الالَّزمة لتغطيِة احتياجاِت األمِة ؛ الكفيلِة بابالنظُِم التدريبيِة

 شأنه تنميةُ العقوِل كلُّ ذلك من . للدولِةيضمن االزدهار والرقييف ااالت التنمويِة، مبا 
  .وتطويرها وتسديدها، وهو حفظٌ هلا من جانِب الوجوِد بإقامتها

ولترشيِد البحِث العلمي وضماِن فعاليِة نتائجه؛ ينبغي اعتبار احتياجات األمِة وتطوراِت 
لى كافَِّة ، وتوزيع ذلك ع٥٢٦الواقِع معيارين هامني يف حتديِد املشاريِع البحثيِة واختياِرها

 يستوِجب ذلك قيام هيئٍة معينٍة التكامِل يف ضتها الشاملِة،ااالِت احليويِة لألمِة؛ إلحداِث 
 االِت؛ ويكون اآلحادمقادير االحتياجات وتوزيعها على خمتلِف ا دٍة حتدبدراساٍت إحصائي

 منيلزبتوجيهاِت ونتائجمراساِت؛ حتاملِة  تلكم الدهضِة الشيف إحداِث الن سِهم اجلميعى ي
  .لدولتهم ومن مثَّةَ حتقيقُها لألمِة اإلسالميِة مجعاَء

 وهذه الوظائف كلُّها واجبات كفائيةٌ تأمثُ األمةُ بالتفريِط فيها، ألنها حتقِّق مقِصدا 
حتى تكون قَويةً مرهوبةَ اجلانِب مطمئنةَ الباِل؛ فضال شرعيا وهو حتقيق التنميِة الشاملِة لألمِة؛ 

عن كوِن تطويِر البحِث العلمي وترشيده من وسائِل إقامِة العقوِل وحفِظها من جانِب 
  .٥٢٧الوجوِد، وهو من املقاِصد الضروريِة يف الشريعِة اإلسالميِة
لتطويِر البحِث العلمي يف الوطِن اإلسالمي ممراكز البحِث ويلز بني نسيقالت والعريب 

العلمي واملؤسسات التطبيقيِة، على اختالِف وتنوِع جماالا من زراعٍة وصناعاٍت وهندسٍة 
وعلوٍم إداريٍة وغريها؛ حتى يتم التواصلُ بني اجلانب العلمي والعملي؛ وتكسو األحباثَ العلميةَ 

 سواٌء ؛يرعى ذلك متويلٌ هلذه املشاريِع البحثيِة يِفي بتكاليفها ومستلزمااومليةُ، الواِقعيةُ والع
من املؤسساِت التطبيقيِة أو من جهاتٍِ تعنى بالبحِث العلمي، فإنَّ الدولَ اليت تعِرف للبحِث 

العربيِة واملسِلمِة، فإنَّ توفري العلمي قدره؛ تخصص له ميزانيةً تليق به على خالِف دولنا 
 الزدهاِر البحِث العلمي وتطوره؛ وقد جاء يف تقريِر التنميِة ِل الكايف شرطٌ أساسيالتموي

من ناجتها احمللِّي % ٠,٠٥الدول العربيةُ ختصص أقلَّ من : م٢٠٠٢اإلنسانيِة العربيِة للعاِم 

                                                        
ويقرب منه ما يعرف بالضابط الشمويل أو احلضاري، وهو أحد ضوابط اختيار مواضيع األحباث  -526

لعلوم فريد األنصاري، أجبديات البحث يف ا: العلميِة، كما هو معروف يف كتب مناهج البحث العلمي، ينظر
 ).٣٠-٢٩/ص: (الشرعية

527- ة عبد املنِعم عفر،: ينظر يف معناهلتحقيِق مقااملتطلَّبات االقتصادي ريعة يف اقتصاد اسالميصد الش :
 ).  ٣٢/ص(
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 ،مةُ اإلمجايلِّ للبحث العلميولُ املتقدلذلك الغرِض الد صخصمن ناِتجها % ٢وباملوازاِة ت
، فلن تعتلي الدولُ اإلسالميةُ الريادةَ والقيادةَ وتقوم بدوِرها يف الشهوِد ٥٢٨احمللِّي اإلمجايلِّ

  .احلضاري، حتى تعِرف هلذا ااِل قدره

الفرع الثالث
ُرد الشبهات ودفع األ: َّ ُِّ ِفكار الدخيلةُّ َّ ِ:  

حها، فشرعت لذلك ما يقيمها صال وإد إىل حفِظ العقوِلإنَّ الشريعةَ اإلسالميةَ تقِص
وينميها كما تقرر، وحرمت كلَّ ما يدِخلُ الفساد عليها كاخلمور وسائِر املسِكراِت من 

را عن سابقِتها، وهي املفِسدات تقلُّ خطاملفِسداِت اِحلسيِة، بينما جند مفِسداٍت أُخرى ال 
دخل كلَّ ما يةُ، تشمل على العقواملعنويراِت فاسدٍة يف الداالجتماِع أو  يِن أوِل من تصو

السياسِة أو الثَّقافِة أو التقاليِد والعوائِد وسائر أنِشطِة احلياِة؛ مفٍض إىل تعطيِل العقِل عن التفكِري 
  .٥٢٩ الشريعِة؛ فيصري بذلك كاملعدوِمالسليِم املهتدي بنوِر

للعاِمل اإلسالمي ِلهم يف الغزِو االستدماريفش عدأعداُء اإلسالِم؛ فب وا ؛وهذا ما فِقههشن 
، وأمثر فسادا ذي اكتسح اتمعاِت العربيةَ واملسلمةَ بقوٍةغاراٍت من الغزِو الِفكري اخلطِري ال

أخالقيا، وطمسا للقيِم والتقاليِد الشريفِة، ووسع اهلوةَ بني أفراِد اتمِع املسلم روحيا واحنالالً 
  .وبني دينهم

إنَّ جناح الغزو الفكري للعقوِل والقُلوِب املسلمِة هو إجهاض ائي وبطريقٍة هادئٍة على 
األمِة، وذلك أقصى ما يطمح إليِه كلِّ أثٍر ميكن أن يصنعه اإلسالم يف حياِة الفرِد وحياِة 

الغزاةُ، ألم يدركون مدى استمساِك املسِلم بدينه ولو عاطفيا، فهم يكتفون بشلِّ فاعليِة 
 هم أدركوا أنَّ أكثرمسلٍم، ألن وال هو غري اإلسالِم يف حياِة املسلِم، ويتركونه ال هو مسلم

 ا رئيس أداةً ما؛ هو اتجاه أفكاِرِه، فجعلوا إفساد الفكِر املسلِمالبواِدِر داللةً على اتجاه مجتمٍع
، يصدق ذلك ما امِل الشماِر الد أسلحةَيضاهي يف الشناعِة وِشدِة الفتِك؛ راِع الصيف معادلِة

ات التنصرييهِد اإلرساليقدت لتقوِمي جِة اليت عنصريييف إحدى املؤمتراِت الت رق وقعِة يف الش
؛ قام أحد احلضور واعترض بشدِة على عمِل املنصرين متِهما إياه وسِط ومشاِل إفريقيةَاأل

بالفشِل؛ إذ مل ينجحوا يف تنصِري مسلٍم واحٍد يف تلكم الفترِة، رد عليِه املسؤولُ عن جهاِز 

                                                        
 الصندوق العريب: م، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي٢٠٠٢ التنميِة اإلنسانيِة العربيِة للعاِم تقرير:  ينظر-528

  ).   ٦٧/ص: (لإلمناِء االقتصادي واالجتماعي
 ).   ٢٤٣/ص: ( مقاِصد الشريعِة اإلسالميِة وعالقتها باألدلَِّة الشرعيِة اليويب،-529



 ١٨١

غايتنا؛ ألننا ال نستطيع ذلك، وإنما هدفُنا تنصري املسلمني ليست هي «: قائالً] زومير[التنصِري 
  .     ٥٣٠»أن نبِعد املسلمني عن اإلسالِم، وذلك حسبنا وإن مل ينضموا إلينا

ومن هنا؛ كان من واجِب العلماِء املسلمِني أن يتصدوا لكلِّ األفكاِر الدخيلِة على 
 قاضيٍة يوم من أفكاٍر قاِتلٍةر ما يستورد الأوطام، اهلادفِة إىل إفساِد عقوهلم ودينهم؛ وما أكث

 ال ،على األمِة اإلسالميِة عرب التآليِف ووسائِل اإلعالِم وكذا سائِر وسائِل االتصاِل املختلفِة
 ا وناقضها وأخالقَها وعاداعليها دين دِة ما أفسِرها، فدخل على األمما مع سهولتها وتطوسي

نا ينبغي القيام بواجب حفظ عقوِل األمة من هذا التضليل الفكري ال جرم بالنسبِة  وهقيمها،
ال بد من استغالِل كلِّ الوسائِل املتاحِة لرد هذه األفكاِر ف :-للمستويات العقليِة احملدودِة

عنكبوتيِة ووسائِل اإلعالِم ونشِر التعاليم اإلسالميِة احلقيقيِة عرب الشبكِة ال والسموِم املُميتة،
األسريِة اهلادفِة  والربامِج ،املقروءِة واملسموعِة واملرئيِة، واالهتماِم برباجمها األخالقيِة والتربويِة

 إصالح املنظومة الفكريِة ألفراِد األمِة اإلسالميِة، واستغالِل هذه الوسائِل يف االهتمام اليت تتغيا
سالِم واملسلمِني، واالرتقاِء باهتماماِت الشباِب املسلِم من التفكِري يف تفاهاِت بأحواِل اإل
 لريتِفع إىل غاياٍت ساميٍة ؛ واتباِع شهواته احليوانيِة اليت أوقَعه فيها هذا الغزو املَقيت،األموِر

ز حياته عن حياِة النوِع احليواينِّت٥٣١مي.  
هاما ا ا استراتيجيمقو معد تمِة الفكريِة للشعوِب املسلمِة؛ واليتفاالهتمام بإصالِح املنظو

 لألمِم، وختليتها من شوائِب الفساِد الذي طرأ عليها جراء الغزِو الفكري  البناء احلضارييف
 من الواجباِت :-الغريب، واعتماد كلِّ الوسائِل الفاعلِة يف حتقيِق االستنارِة الِفكريِة للعقوِل

الكفائيِة اليت يقع الطَّلب ا على األمِة ممثَّلةً يف علمائها ودعاِتها وقادِتها، يف سبيِل حتقيِق حفِظ 
 ويشلُّ طاقته الفكريةَ املتجددةَ، اليت ، اخلرم واخلللَبهن كلِّ ما يلحق العقِل املُسلِم وصيانِته م

لألمِة اإلسالميِة؛ من هنا عد احلفاظ على العقوِل من الكليات جيب استثمارها لتحقيق النفِع 
  .الضرورية

                                                        
 إنتاج املستشِرقني ، ومالك بن نيب،)٠٨/ص: (ه ووسائلُه الغزو الفكري أهدافُ مرزوق عبد الصبور،-530

 )    ١٥/ص: (حلديِثوأثره يف الفكِر اإلسالمي ا
531- ة املتطلَّبات االعبد املنِعم عفر،: ينظر يف معناهريعة يف اقتصاد قتصاديلتحقيِق مقاصد الش إسالمي :

 ).٢٣٠/ص: (، والدريين، خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم)٣٢/ص(



 ١٨٢

  :املطلب الرابع

ِأثر الواجبات الكفائية يف ِحفظ النسل َّ
َّ ِ:  

أنشأ ربنا احلكيم اخلالئق، وأبدعهم بال مثاٍل سابٍق، وقصد إىل بقاِء النوِع وتعاقُب 
ناموس التولُِّد، أقامه على داعيٍة ِجبليٍة تدفع أفراد النوِع إىل أفراده؛ فجعل من نظاِم كوا 

حتصيلِه بدافٍع من أنفِسها دون حاجٍة إىل حدٍو إليِه أو إكراٍه عليه؛ ليكون حتصيلُ ذلك مضمونا 
على كر الدهور ومر العصور، وتلك هي داعيةُ ميِل الذكراِن إىل اإلناِث، وكذلك الشأنُ 

  .عكسا

رذيِل اخلالِل، فأُهلم أنَّ يِز بني شريِف اِخلصاِل وي وكرم املوىل الكرمي اإلنسانَ بالعقِل والتم
 الداعيةَ بالنسبِة لنوِعه؛ ليست كحاِلها بالنسبِة لباقي األنواِع اليت ال يسيرها إالَّ اندفاع تلك

ـَّزوِة، وعلم أنَّ الغايةَ من   اهللا من أصِل فيه أمسى وأعلى؛ يفسر ذلك حكمةُذلك الشهوِة والن
ثُم : الوجوِد البشري على وجِه األرِض يف أجيالِه املتعاقبِة؛ والذي عبر عنه القرآنُ بقوله

 أجياال متعاِقبةً خيلُف ؛٥٣٢جعلْناكُم خالَِئف ِفي اَألرِض ِمن بعِدِهم ِلننظُر كَيف تعملُونَ
 بعضا يف تلقِّي هذه الرسالِة تفهما وإدراكًا ملراميها، وتنفيذًا هلا يف واقِع احلياِة حتت ظلِّ بعضها

، فكان بذلك صونُ النسِل واحلفاظُ على إبقاِء ِخلْفَِة أفراِد النوع؛ من ٥٣٣العبوديِة له 
يكن يف العادة بقاٌء وآلل األمر الضرورياِت اليت قصد الشارع إىل حفِظها؛ إذ لو تعطَّل ذلك مل 

، فلما انبىن على ذلك قيام أمِر الدنيا وترتيب أحواِل اآلِخرِة، ٥٣٤إىل اضمحالِل النوع وانتقاصه
 املوصلةَ إىل ذلك، وحرم ملباحِة إىل تلكم املعاين السامياِت، وشرع الوسائلَ اقصد املوىل 

من أهم ما يتوسل به إىل احلفاِظ على النسِل من املطلوباِت صرف هذه الشهواِت يف احلراِم، و
ِة املناكحاتالكفائي.  

                                                        
  ].١٤: سورة يونس[ -532
 من فلسفِة أصول القانون الدويلِّ اإلنساين ، والدريين،)٤٣١/ص (:الشريعِة مقاصد ابن عاشور،:  ينظر-533

  ). ٠١/ص: (يف اإلسالِم
: ، ابن عاشور، مقاصد الشريعِة)١/٢/١٤: (املوافقات يف أصول الشريعة  الشاطيب،: يف معناه ينظر-534

    ).٤٣١/ص(



 ١٨٣

  :ُّاحلث على الزواج: الفرع األول

 دين اإلسالمي ينإىل ارتباِط الذُّكران باإلناِث، وكان الد ِرتعملا كانت الفطرةُ واِجلِبلَّةُ ت
 النزعِة اجلبليِة، والفطرِة البشريِة؛ وهو  لصرف تلكطيِبالفطرِة؛ حثَّ على السبيِل احلالِل ال

 ووصلٌ بني ،الزواج عقد بني قلبِني«: النكاح، هذا النكاح الذي وصفه العالَّمةُ اإلبراهيمي فقال
  .٥٣٥» بني جسمِني تقريب-وهو يف األخِري-زج بني روحِني،  وم،نفسنيِِ

 مل ينعم عليِه بالعقِل والتمييز،  مجيع أنواِع املخلوقاِت مماسدي فِقههإنَّ جمرد االلتقاِء اجل
بينما هذه املعاين اليت امتاز بتفهمها وإدراِكها اإلنسانُ يف هذا العقدِة الشريفِة املُنيفِة، تثِمر حبا 

ِه أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم وِمن آياِت :ولطفًا ورمحةً، وتعاونا وِودادا، فقد قال الباري 
 ؛٥٣٦أَزواجا لِّتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يتفَكَّرون
سهم، فمن عظيِم رمحِة التشريِع الرباينِّ ببنـي البشِر أن جعلَ هلم سبيالً حالالً لتصفوا نفو

  .٥٣٧وختبوا به شهواتهم، وتعف عن احملرماِت أرواحهم

 فحثَّ النيب ى أنسو؛ فقد رزوِف عنهمن الع إليِه، وحذَّر ونفَّر كاِح وندبعلى الن  َّأن 
 يبالً على زمِن النرج ا إىل اهللا بذلك، فقال له رسولُ اهللابا؛ تقرأبد جأن ال يتزو عزم  :

أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر (
املُراد «: ، قال الشوكاين٥٣٨ُّ)وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين

املائلَ إىل الرهبانيِة،  أنَّ التارك هلديِه القوِمي اإلعراض، وأراد النيب : بالسنِة الطَّريقةُ، والرغبةُ
  .٥٣٩»خاِرج عن االتباِع إىل االبتداِع

                                                        
535-٣٢٨/ص: ( عيون البصائر، اإلبراهيمي  .(  
  .]٢١: سورة الروم[ -536
  ).  ٢٥/ص: ( املقاصد الشرعيةُ املتعلِّقةُ باألسرِة ووسائلُهاالطَّاهر خذيري،:  ينظر-537
: ؛ كتاب النكاح، باب الترغيب يف النكاح)٤٧٧٦: رقم: (»الصحيح«أخرجه أخرجه البخاري يف  -538

)٥/١٩٤٩.( 
  .)٦/١٢٣: ( الشوكاينُّ؛ نيلُ األوطاِر-539



 ١٨٤

 يبإليه الن كما ندبباِب فقالاملستطيعني من الش ) : باِب من استطاعالش يامعشر
، وما يؤكِّد شرف الزواِج وِرفعةَ شأنه؛ أَنْ كان ِمن سنِن الرسِل ٥٤٠)منكم الباءةَ فليتزوج

بيقال والن ،ني :ًةيذُرا واجوأَز ما لَهلْنعجو ِلكن قَبالً مسا رلْنسأَر لَقَدوويقول ٥٤١ ،
 يبالنكاِحا عن فضِل النبينِق اهللا يف : ( مين، فليتالد فقد استكملَ نصف العبد جإذا تزو

  .٥٤٣)ك الشاب حتى يتزوجال يتم نس: (، وقال طاووس٥٤٢)النصِف الباقي

وإنما شِرع النكاح لتحقيِق مقاِصِده واستجالِب خيوِره ومصاِلِحه، ومن أعظمها 
اطيبالش له، قال يف ذلك اإلمام األصلي املقِصد دلُ، بل عناسوآكِدها الت :»للشرِعارع يف ش 

 ه مشروعفإن: كاح مثال ذلك الن؛ تابعةٌ ومقاصدةٌصلي أ مقاصدِة والعباديِة العادياألحكاِم
على القصِدناسِلللت ِل األو،واالزدواِجأ وِط املَ ويليه طلبعاوِن والتعلى املصاحل الد ِةنيوي 

الفَن شهوِة ِم يف احملظوِر من الوقوِعِظ والتحفُّ... باحلالِل من االستمتاِع؛ِةواألخروي ِجرِرظ ون 
  هذا مقصود فجميع، وما أشبه ذلك على العبِد من اِهللاعِم الن مبزيِدكِر من الش واالزدياِد،العِني
ارِعللشرِع من ش٥٤٤»كاِح الن.  

                                                        
 من استطاع ؛ كتاب النكاح، باب قول النيب )٤٧٧٨: رقم: (»حالصحي« يف البخاري  أخرجه-540

، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح )١٤٠٠: رقم: (»الصحيح«، ومسلم يف )٥/١٩٥٠: (منكم الباءة
  .)٢/١٠١٨: (ملن تاقت نفسه إليه

541- ]٣٨: عدسورة الر.[  
الطَّرباينُّ يف ، و)٤/٣٨٣: (لنكاح، كتاب ا)٥٤٨٦: رقم: (»شعب اإلميان« البيهقي يف أخرجه -542
: رقم: (»املستدرك« احلاكم يف اهورو«: ، قال العجلوين)٧/٣٣٢: ()٧٦٤٧: رقم: (»األوسِطاملعجم «

  ).٢/١٧٥: (» ومل خيرجاهسنادصحيح اإل«: بلفظ قريب من هذا وقال ،)٢٦٨١
: »السنن«يف ) ٤٩٧:رقم: ( بن منصور، وسعيد)٣/٢٧١ (:»املصنِف«بة يف أخرجه ابن أيب شي -543

  لسعيِد اٍس عب ابنومثَّةَ كثري من النصوِص الواردة عن السلِف املنوهِة بفضِل النكاِح، فقد قال؛ )١/١٦٥(
 يف  اإلسالِم من أمِربةُزليست الع«: قال أمحدو ،»ساًءها ِن أكثرِة هذه األم خري فإنَّ؛جتزو«: ٍريب جبِن
وقال،»يٍءش : »إىل غِريمن دعاك اإلسالِم فقد دعاك إىل غِري؛زويِج الت ،ولو تزو جكان قد متَّ بشر ه أمر« ،
   .)٧/٥١٣٥: (ابن قدامة املقدسي؛ املغين شرح خمتصِر اِخلرقي: ينظر
  ).  ١/٢/٣٠١: (املوافقات يف أصول الشريعة  الشاطيب،: ينظر-544



 ١٨٥

فالتناسلُ وإبقاُء النوِع اإلنساينِّ هو املقِصد األصلي من املناكحاِت، ولَِئن كان النكاح يف 
؛ فإنه يف حق اموِع واجب كفائي يطلب من اُألمِة إقامته، ولو ٥٤٥مندوبا إليِهحق آحاِد الناِس 

تواطؤوا على تركه أجِبروا عليِه؛ لتحقيِق مقِصِد الشرِع العظيِم منه وهو حفظُ ِخلفِة أفراِد النوِع 
حاِد من الناِس؛ يقرر ذلك وإبقائه، وال مينع من إجياِبه على اموِع كونه مندوبا يف حق اآل

 يف املساجد  كاألذاِن؛ا بالكلِّ كان واجبا باجلزِء مندوبذا كان الفعلُإ«: اإلمام الشاطيب قائالً
 أال ترى أن يف ...كاِح والنِعطو الت وصدقِةيديِن الِع وصالِة اجلماعِة وصالِة، أو غريهااجلوامِع

؛الِم اإلسا لشعائِراألذان إظهاركان و...،  إذا تركوه القتالُ املصِر أهلَ ولذلك يستحق ال 
يعلى قوٍمغري حىت ي ؛صبحفإن مسع أذان وإالَّا أمسك أغار ، والنكاحا هو  ال خيفى ما فيه مم

مقصودارع من تكثِري للشوإبقاِءسِل الن الواج٥٤٦» اإلنساينِّوِع الن يف مصاف هباِت ، ولذا عد
 ربيينالش ةُ بالتواطِؤ على ترِكه، وفيه يقول اخلطيبتأمثُ األم ،ِض ذكِر أقواِل -مجعيف ِمعر

  جلماعتهم اإلعراضسوغُ ال يِة على األم كفايٍةهو فرض:  قيلو«: -العلماِء يف حكم النكاِح
 ه بعض عد؛كاح الن-فائيِةالواجباِت الِك-ومنها «: ، وقال السيوطي٥٤٧»سل النعنه لبقاِء
  .٥٤٨» أجربواطٍر قُى لو امتنع منه أهلُ حت كفايٍةنا فرضأصحاِب

وإنما مل يوِجبه الشاِرع احلكيم ألنه جبلَ الناس عليِه، فهم ينـزعون إليه ضرورةً، 
  عاجلٌ حظٌّه فيلإلنساِن ا كانفلم«: فاكتفى بداعيِة الطَّبِع عن إجيابِه؛ يقول الشاطيب يف ذلك

له ا حبيث حيِما جدياعي قِو وكان ذلك الد، إليه إىل طلب ما حيتاجه يستدعيِه من نفِسوباعثٌ
 ب والتكساالحتراف  بل جعلَ؛ه إىل نفِسسبِة بالنلب عليه الطَّدكِّؤ مل ي:-ا على ذلكهرقَ
والن؛ على اجلملةكاحمطلوب ا طلبدِب النالوجوِب ال طلب ،ا ما يأيت يف ِم بل كثريِضعر 
 وما ،٥٥٠ ما رزقناكمباِتكلوا من طي : وقال ،٥٤٩ البيع اُهللاوأحلَّ:  كقولهباحِةاإل

 ... ألمثوا رِك حبيث يسعهم مجيعا الت املندوِب له كأخِذاِس الن لو فرضنا أخذَا مع أن،أشبه ذلك
                                                        

545- للن األصلي ِب هذا احلكمةُ حبسالشرعي خوِص فهو إضايفُّ تعتريه األحكامبالش سا إذا تلبكاِح، وأم
  .   القُدرِة وخوِف الفتنِة، كما هو مسطور يف كتِب الفقه

546- ،اطيب١/١/٩٤: (املوافقات يف أصول الشريعة الش.(  
547-،ربيينالش ويف معناه)٤/٢٠٤: ( مغين احملتاج اخلطيب  ، :الز،كِرتيلعي احلقائِق شرح قائِق تبينيالد  :

  ).٢/٣٦٢: (شية العطَّار على شرِح احمللِّي حا، العطَّار،)٢/٩٥(
548-ظائر الس؛ األشباه والن٤١٤/ص: (يوطي(.  
  ].٢٧٥: بقرةسورة ال[ -549
  ].١٧٢: البقرةسورة [ -550



 ١٨٦

ِةلَِّب على ما يف اِجلوالِة كاحلَارِعفهذا من الشاالكتساِب؛ على اعي الباعِث من الدى إذا مل  حت
  .٥٥١»رع أوجبه الش؛يِعب طَ نازٍعهةُ أو ِج،يكن فيه حظٌّ

اخلِري العظيِم، وجر على أنَّ القيام ذا الواجِب يعتريِه مشِكلٌ معِضلٌ مينع الشباب من هذا 
ِه وتأخِريه، وهو مصيبةُ املغاالِة واملباهاِة يف املُهوِر وتكاليِف  جراَء تركذلك نتائج وخيمةً

األعراِس، كلُّ ذلك نتيجة حتكيِم سيء األعراِف والعوائِد، واتباِع إشاراِت العجائِز القواعد، 
 من فأضحى املُقِبلُ على الزواِج يتوجس خيفةً من ديٍن مثِقٍل وفقٍر أكيٍد، تِبع ذلك تعطُّلُ الكثِري

الشباِب والكثرياِت من الشواب عن الزواِج إىل سن متأخٍر، فيضيع على اِجلنسِني ربيع احلياِة 
الزكيةُ، ونسماته، وأزهاره وبسماته، ويضيع على اُألمِة نبات ذلك الربيِع ومثَراته اخلصبةُ 

ذلك ضياع ويستتِبعا وأُلفةً  أعراٍض وأخالٍق وأمواٍل؛ حتكَنس ِرعالذي ش واجالز ى صار
ورمحةً؛ مصدرا للقلِق والبالِء والشقاِء، وأمسى اللِّقاُء الذي جعلَه اهللا عمارةَ بيٍت وبناَء أُسرٍة؛ 

  .٥٥٢خرابا لبيتِني مبا فرضته العوائد من مغاالٍة يف املُهوِر، وتفنٍن يف النفقاِت

 رعالش عاوِن على كافَّبينما جنديسِري والتبالت ا؛ يأمرمتام على عكِس ذلك ِة وجوِه احلنيف
 أعظم( :قال  النيب  عائشة رضي اهللا عنها أنَّفعن  املُؤنِة اليسريِة، ذاِتكاِح الرب، ويرغِّب يف ن

بركةًساِءالن  أيسروأ،٥٥٣) صداقاًهن ،هاترفقوا باألبناِء والبناِت فهالَّ اهتدى بذلك األباُء واألم .
 مستقبِلها؛ يف واِقٍع مليٍئ بالِفِنت؛ يكثُر فيه عدم رعِي مصلحِة البنِت وتضييعوليس معىن هذا 

االحتيالُ واِخلداع، وإن كانَ حسن االختياِر يغين عن ذلك، لكن االحتياطَ ملصلحِة الفتاِة 
  .، وكال طَرفَي األمِر ذَميم، وخري األموِر الوسطُمطلوب، ومجيلٌ العدلُ يف األموِر كلِّها

                                                        
  ).  ١/٢/١٣٨: (املوافقات يف أصول الشريعة  الشاطيب،: ينظر-551
  ).  ٣٢٣/ص: ( عيون البصائراإلبراهيمي،:  ينظر-552
هذا حديث صحيح على «:وقال) ٢٧٣٢: رقم: (»نيالصحيحاملستدرك على «احلاكم يف أخرجه  -553

؛ كتاب الصداق، )١٤١٣٢: رقم: (»السنن الكربى«، والبيهقي يف )٢/١٩٤(، »شرط مسلم ومل خيرجاه
من القصد يف الص ستحبوقال )٢٥١٦٢: رقم(» املسند«، وأمحد يف )٧/٢٣٥: (داقباب ما ي ،

؛ »د وسنده جي، صداقا: مهورا ويف أخرى: ويف رواية،رواه أمحد واحلاكم والبيهقي عن عائشة «:العجلوينُّ
 ).١/١٦٤: (كشف اخلفاء



 ١٨٧

باِب والشكاِح للشحىي فينبغي تسهيلُ أموِر النى ت؛ حتكافَّةَ واب ةُ يف سعادٍة تعماألم 
أفراِدها، وتنتشر الفضيلةُ وختتفي الرذيلةُ، ويتم حتقيق مقاِصد الشرِع يف النكاِح؛ من إحصاٍن 

  .  بالتناسِلرفِني وتعاوٍن على أموِر الدنيا والديِن، وتكثيٍري لسواِد أمِة النيب للطَّ

الفرع الثاني
ِالرتغيب يف نكاح الولود وتكثري ِالنسل: َّ

َّ ِ َ ُ
ِ

َّ:  

النيب لوِد؛ فقد رغَّبدوِد الويف نكاِح الو رغيب؛ جاَء التكاِح الولَدمقاِصِد الن وألنَّ أعظم 
 ا وقَبوالً للوالدِةاستعداد أكثر هنإليه؛ ألن ةً، وندبيف نكاِح الولوِد، أو نكاِح الِبكِر خاص 

، تزوجت امرأةً يف عهد رسوِل اِهللا «:  قالفعن جابِر بِن عبِد اِهللا  ،٥٥٤من الثَّيِب
 يبالن فلقيت؟: ( فقال يا جابر جتا؟ِب(: نعم، قال: قلت) تزوبا أم ثيباً: قلت) كرثي ،

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال تزوجت قلت نعم قال بكرا أم فهالَّ ِبكرا : (قال
 يل إنَّ« : قلت) تالعبها وتالعبك-ويف رواية بكراً- ثيبا قلت بل ثيبا قال أفال جارية

؛أخواتج امرأةً فأحببت أن أتزوومتِش جتمعهن وتقوم علطهن قالف ،يهن ) :ك أما إن
فإذا قدمت فالكَ؛قادم يسالكيس (حجر، ٥٥٥ وقال ابن :»رفَحاِرٍبعن م هع) : اطلبوا الولد

ه ثَم؛ فإنِنيوالتِمسوهةُ العةُ القلوِب وقُراإلسناِد) ر لٌ قَِويرس٥٥٦»وهو م.  

 النيب لٌ يستنِصحجوجاَء رلُ يف زواِجه من امرأٍة عقيٍمجاِهللا يا رسولَ«: ، فقال الري  إن
امرأةًأصبت ذات ومجاٍلٍب حس ولكن ِلها ال ت؛د؟جها أفأتزوفقال مثلَ،انيةَ أتاه الثَّ مثَّ، فنهاه  

                                                        
  .)٣٢/ص: ( املقاصد الشرعيةُ املتعلِّقةُ باألسرِة ووسائلُهاالطَّاهر خذيري،:  ينظر-554
: ؛ كتاب البيوِع، باب شراِء الدواب واحلُمري)١٩٩١:رقم: (»الصحيح«البخاري يف  أخرجه -555

: ؛ كتاب النكاِح، باب استحباب نكاح البكر)٧١٥: رقم: (»الصحيح«، ومسلم يف )٢/٧٣٩(
)٢/١٠٨٩.( 

556-الباري شرح صحيح البخاري حجر، فتح ٩/٣٤١: ( ابن.(  
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 كاثري م فإن؛ودد الوودلوا الوجتزو: ) فقال ، ذلك فقال مثلَالثةَالثَّ  أتاه مثَّ،ذلك فنهاه
  .٥٥٧)بكم

والعوليس قَّرواِج؛ معىن ذلك أنَّ العيف الز ال حظَّ هلن اهللا وحكقُم مه،  فإنَّ ذلكم قَسمت
، ويف تشريِع ٥٥٨وجيعل من يشاُء عقيما : فقد قال فيبتلي باخلَِري والشر، والبسط واملنع؛

املرُء الولود لتحقيِق املَقِصِد ، منها حالتنا هذه؛ فقد يتزوج ِح الكثريتعدِد الزوجاِت من املصاِل
األصلي من النكاِح؛ وهو حتصيلُ الولِد، ويثني بأخرى وال مينع كوا عقيما، لتحصيِل املقاِصِد 
األخرى للنكاِح من إعفاٍف للطَّرفِني وحتصٍني هلما، والقياِم بشؤون املرأِة والسكِن النفسي وغِري 

  .، وإحصاِن املؤمناِت العفيفاِت الطَّاهراِتكثِري أمِة النيب ذلك، فيجمع بني فضِل ت

فحاصلُ ما سبق أنَّ اإلسالم يتغيا من النكاِح إصالح البيوِت وإقامتها عل الود والتعاوِن 
 تنتِفع م يف سبيل تربية النشِء على أقوِم سبيٍل؛ ذلك أنَّ اُألمةَ ال تنعم بأطفاهلا ِصغارا، وال

ِكبارا؛ إالَّ إذا نشأوا متقَلِّبني يف أحضاِن األباِء واألمهاِت، متلقِّني دروس العطِف واحلناِن من 
قلبِني مأتلفِني، وروحِني متصلِني، فيعد بذلك أنسالٌ وأجيالٌ وأعقاب على أسلِم ٍج وأقوِم 

  .٥٥٩حضاراطريِق، تنتفع األمةُ وتتقوى م يف إقامِة 

الفرع الثالث
ُ ِإعانة الشباب على تكاليف النكاح :َّ

ِّ َِّ ِ  
وإقامةً للنوِع البشري، وحفظًا ِخللْفَِة أفراِد هذا النوع من االضمحالِل؛ وجب وجوبا 
اِت الذين أَعوابباِب والشمثَّالً يف أغنيائه، أن يقوموا بإعفاِف الشتمِع؛ ما على ام كفاِئيز

احلاجات، وضاقت أيديهم وأيدي أوليائهم عن نفقاِت الزواِج؛ من مهوٍر ووالئم وتبعاِت ذلك؛ 
وأَنِكحوا الْأَيامى ِمنكُم والصاِلِحني ِمن : ليتحقَّق بذلك مقِصد الشرِع يف التناسِل، قال 

                                                        
 ذكر العلة اليت من اجلها ى ؛ كتاب النكاح، باب)٤٠٢٨: رقم: (»الصحيح«بان يف أخرجه ابن ح -557

؛ كتاب النكاح، وقال )٢٦٨٦: رقم: (»املستدرك على الصحيحني«، واحلاكم يف )٩/٣٣٨ : (عن التبتل
 ).٢/١٧٦: (»هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه«: احلاكم

  ].٥٠: شورىسورة ال[ -558
  ).٣٣١/ص: ( عيون البصائرراهيمي،اإلب:  ينظر-559
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غاء يوا فُقَركُونِإن ي اِئكُمِإمو اِدكُمِعباهللاِنِهمِلِه وِمن فَض اللَّه ِليمع اِسعو ا يف ٥٦٠وقدمي ،
 من املسلمني بأعماٍل خرييٍة كثريٍة يف سبيِل حتقيق ذلكم اإلعفاِف، املياسريالدولِة اإلسالميِة قام 

ليفه؛ وخصصوا أوقافًا تعتين بتزويِج الشباِب والفتياِت الذين مل يستطيعوا طوالً للنكاِح وتكا
إعانةً هلم على بناِء بيِت الزوجيِة؛ فأسهموا بذلك إسهاما عظيما يف إعانِة الشباِب على النكاِح 

  .٥٦١الذي شِرع ومن أمسى مقاصِده حفظُ النسِل وإقامةُ النوِع اإلنساينِّ

الفرع الرابع
ِرعاية شؤون احلوامل واألبناء الرضع: َّ

َ ُّ ِ ِ ِ ُ:  

وألنَّ حملَّ الن ؛ فإنَّ االعتناَء بكال الطَّرفِني من لُبهاتوأصلهم األم سِل هم الوالئد
االعتناِء باألعقاِب واألخالِف واألنسال، وهذا من واجباِت األمِة جتاه غِري القادرين من أفراِدها، 

ألمهاِت مبا وذلك ما فِقهه املسلمون األوائلُ فانربوا يساِرعون يف بذل أوقاٍف خرييٍة إلمداِد ا
يصِلحهن وأطفالَهن، ومن أمثاِل ذلك صنيع صالِح الدين األيويب الذي جعل يف أحِد أبواِب 
قلعِة دمشق ميزابا يسيلُ منه احلليب، وآخر يسيلُ منه املاُء املذاب بالسكَِّر؛ فتأيت النساُء مرتني يف 

  .٥٦٢ ذلكاألسبوِع يأخذْنَ ما يكفي أطفاهلن من

 وهذا كلُّه من الفروِض الكفائيِة اليت جيب إقامتها يف األمِة حلفِظ األطفاِل وِرعايتهن؛ 
ومن مثَّةَ تكثري النسِل وصيانته واِحلفاظُ عليِه، وهذا كان مناِسبا الحتياجاِت عصوِرهم، أما اآلن 

 احلوامِل ومتابعِة أحواهلن الصحيِة بالفحِص فمن الواجب االهتمام باملصحاِت املختصِة بِرعايِة
هن قصد تأمِني تحفَظُ سالمتهن وسالمةَ صغاِرالدوري، وإمدادهن بالنصائِح والتوجيهاِت اليت 

فِري ، ورعايةُ الِولداِن، بتو٥٦٣الرعايِة الصحيِة لألجنِة، وكذا ينبغي تسهيلُ شؤوِن التوليد وتنظيِمها

                                                        
  ].٣٢: ورسورة الن[ -560
 التكافُل والسباعي،، )٣٨-٣٧/ص: ( الوقف اإلسالمي تطوره إدارته تنميتهمنذر قحف،:  ينظر-561

  ). ٣٣٦-٣٣٥/ص: (االجتماعي يف اإلسالِم
: وائع حضارتنا من ر، السباعي،)٣٣٦-٣٣٥/ص: (سالِم التكافُل االجتماعي يف اإلالسباعي،:  ينظر-562

  ). ٣٨/ص: ( الوقف اإلسالمي تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف،)١٢٧/ص(
 يف ةٌها ضروري فإنوليدا التفأم«: -يف ِمعرِض ذكر الضرورياِت من الوظائف واملهن- يقول ابن خلدون -563

  ابن خلدون،،» وموضعها مع ذلك املولودون وأمهام،غالبا مت وت املولوِد إذ ا حتصل حياةُ؛العمران
٤٠٥/ص: (مةاملقد.(  



 ١٩٠

اخلدماِت التابعِة للوالدِة من تطعيماٍت ومراجعٍة دوريٍة للمراكِز الصحيِة؛ لالطمئناِن على سالمِة 
على أنه ينبغي توفري ذلك للقادرين وغِري القادرين على . ٥٦٤الوليِد خاصةً يف أطواِرِه اُألوىل

ا؛ حتانجم لَ تلكم اخلدماتجعا أن تواِء، إمتكاليِف الس ى ذلك للجميِع، أو تتولَّى توفريتأتى ي
ذلك للمحاويِج مجعيات ومراكز خرييةٌ رمسيةٌ تقيمها السلطات املعنيةُ أو أهلُ اخلِري من احملسنني، 

اِت روِض الكفائيِة الالَّزِم إقامتها يف اتمع الفُ ذلك ِمن، كلُّيدعمها األغنياُء من املسلمني
املسلمِة، تكافُالً وتساندا مع هؤالِء الذين ضاقت أيديهم عن تكاليِف هذه الرعايِة الالَِّزمِة؛ 
حلفِظ سالمِة احلوامِل والرضِع، ومن مثَّةَ اِحلفاظُ على النسِل واألعقاِب وإبقاِء النوِع اإلنساينِّ، 

  .والذي يعد يف مصاف الضرورياِت

                                                        
  ). ٢٣٣/ص:  (الدريين، خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم:  ينظر قريب من هذا- 564



 ١٩١

  :امساملطلب اخل

َّأثر الواجبات الكفائية يف حفظ املال ِ ِ  
، ٥٦٥من املقرر عند أهل العلم أنَّ حفظ األموال من كليات الشريعة الضرورية

وحفظه إنما هو حبفظ ماِل كلِّ فرٍد من أفراده، عالوةً على حفِظ ماِل اموِع وثروات األمِة، 
 سن تشريعاٍت تقيم هذه الثّروات وتكفلُ تنميةً ِمن كل ما يتلفها ويلحق به اخلرم واخلللَ، كما

شاملةً ألموال األمِة وثرواا، مبا يلبي احلاجات األساسية للفرد واتمِع؛ سواًء يف ذلك ما تعلَّق 
واملقصد األهم هو حفظ مال «: قال ابن عاشورخبصوص مال األفراد أو األموال العامةَ، 

 مال األمة ملَّا كان كالَّ جمموعياً؛ فحصول حفِظه يكون بضبط األمة وتوفريه هلا، وأنّ
وبضبط أساليب حفظ أموال األفراد وأساليب إدارا، فإنَّ حفظ  أساليب إدارة عموِمه،

اموع يتوقَّف على حفظ جزئياته، وإنَّ معظم قواعد التشريع املايل متعلقةٌ حبفظ أموال 
مة؛ ألنّ منفعة املال اخلاص عائدةٌ إىل املنفعة العامة لثروة األفراد، وآيلة إىل حفظ مال األ

  .٥٦٦»األمة

واحلديث عن التنمية االقتصادية يف اإلسالِم وطرِق ازدهارها ومنائها، هو عني حفِظ 
لذا جاَء الفصل املوايل حيوي يف طياته تفصيالً للتشريعات : -األمواِل العامِة واخلاصِة تبعا

المية املتعلِّقة بالتنمية االقتصادية، والكفيلِة بتغطية حاجات األمة الضروريِة، على أنَّ جمال اإلس
البحث قصرته على التشريعات الكفائيِة منها وأوعيِة تطبيقها؛ ألنه حملُّ الدراسِة، وُألجلِّي من 

 . لألمِةخالله دور الواجبات الكفائية يف إحداِث التنمية االقتصاديِة

                                                        
ل ، والشاطيب، املوافقات يف أصو)١٧٤/ص: (الغزايلُّ، املستصفى من علم األصول: ينظر يف ذلك -565

  ). ١/٢/٠٨: (الشريعِة
  ).٤٥٥/ص: ( مقاصد الشريعة اإلسالمية: ابن عاشور-566



 ١٩٢

  لثالفصل الثا
ةِ يف حتقيقِدورالواجباتِ الكفائي   

  صاديةِاالقت يةِالتَّنم
  :وفيه ثالثة مباحث

ِالتنمية االقتصادية فبي اإلسالم حقيقتها وأهدافها: املبحث األول
َّ َِ ِ َّ  

ِة للمجتمع ومسؤولية تغطيتها بني َّاحلاجات األساسي :املبحث الثاني
  ِاألفراد والدولة

ِ تطبيقات عن دور فروض الكفايات يف حتقيق :املبحث الثالث ِ ٌ  

ِالتنمية االقتصادية َّ َّ  



 ١٩٣

 اإلنسانَ، وبثَّ فيه دواٍع جبليةً ونوازع طبعيةً، وجعل له شروطا أوجد اهللا   ::متهيدمتهيد

سالته أساسية لضمان عيشه سليما معافًى، يتمتع بصحٍة جيدٍة وراحِة بال؛ حىت يستطيع القيام بر
يف هذا الوجود، وحتقيق خالفِة اهللا يف مملكته، هذه الشروطُ جمملةٌ فيما يعرف يف علم االقتصاِد 

  .باحلاجاِت األساسيِة للفرِد واتمِع، واليت قامت السياسات االقتصاديةُ للوفاِء ا وتلبيِتها
يف العصر الراهن حتتل أخرى فإن املشكالت االقتصادية هذا من جهٍة؛ ومن جهٍة 

الصدارة، بالنسبة لغريها من املشكالت، حتى أصبحت السياسات االقتصادية أبرز العوامل يف 
ذلك أنَّ الضعف االقتصادي لدولٍة ما يعين قيام احلكومات وجناحها، أو سقوطها وإخفاِقها، 
لق احلق يف األمِر والنهي، وحتطُّ من التابع إىل مشكلة التبعيِة، اليت جتعل من املتبوِع سيداً له مط

بل وغدا هذا العامل من أهم عوامل اشتعال احلروب، درجِة العبِد املأموِر املغلوِب على أمِره، 
  .وأمست الثَّروات االقتصاديةُ من أهم معايري االستدمار الظَّامل ومن أوىل غاياته ومراميه

شريعالت الواجباِت، ويف ذلك ولذلك اعترب ِة من أهمةَ لألمةَ االقتصاديالقو اإلسالمي 
 ا؛ إالَّ لشريعة جاءت حلفظ نظام األمة وتقوية شوكتها وعزظنما ي«: ل ابن عاشوريقو

ها املكانُة يف نظِرأن يكون لثروة األموإذا استقرينا أدلَّة هتماِمامي من االعتبار واال الس ،
الش ا ِقوام َا، واملشرية إىل أنة وثروالّة على العناية مبال األمة الدنريعِة من القرآن والس

جند من ذلك أدلّةً كثريةً تفيدنا كثرتها يقيناً؛ بأنَّ للمال يف نظر : -أعماهلا وقضاَء نوائبها
  .٥٦٧»الشريعة حظّاً ال يستهان به

 املاديِة يف حوزة األفراد واتمعات من الواجباِت فلهذه األسباب؛ كان وجود الوفرة
الكفائيِة التضامنيِة اليت ينبغي على األمِة أن تسعى متكاملةَ اجلهود يف إجيادها، كما أنَّ حسن 
استغالله الزم أيضا؛ مبا يكفل سد خالت احملتاجني وتلبية احلاجات األساسية للفرد واتمع، 

  .مة تنمية اقتصاديٍة منشودةًوبذلك تعيش األ
ومن هنا؛ جاَء هذا الفصلُ إلبراِز األمهيِة الواقعيِة للفروِض الكفائيِة إذا ما أدِركت 

أبعادها، وأحِسنت إقامتها؛ يف إحداِث إمناٍء اقتصادي لألمِة املسلمِة، وهذا إحدى ااالِت 
.نَّ هذه الواجباِت هلا اليد الطُّوىل يف التنميِة الشاملِة للمجتمِعالتنمويِة، متَّ اختياره للتدليِل على أ

                                                        
  ).٤٥٠/ص: ( مقاصد الشريعة اإلسالمية: ابن عاشور-567



 ١٩٤

  املبحث األولاملبحث األول

  التَّنمِية االقتِصادية يف اإلسالمِ
  "حقيقتها وأهدافها"

  :وفيه ثالثة مطالب

َّ مضمون التنمية االقتصادية:املطلب األول َِ ِ َّ  

املطلب الثاني
َّخصائص التنمية االقتصادية يف: َّ َِ ِ   اإلسالم َّ

َّأهداف التنمية االقتصادية: املطلب الثالث َِ ِ َّ   ِ يف اإلسالمُ



 ١٩٥

  : املطلب األول

َّمضمون التنمية االقتصادية َِ ِ َّ:  

مل يغِفل علماُء اإلسالِم القُدامى قضيةَ التنِمية االقِتصادية؛ فقد كانت من أوىل اهتمامات 
حملدِث، فقد عِرفت باسِم ِعمارة األرِض، فقد قال اهللا القائمني، وإن مسوها بغِري هذا االسِم ا

:  يف بيان معىن اآلية، يقول القُرطُِبي٥٦٨هو أَنشأَكُم من اَألرِض واستعمركُم ِفيها: تعاىل
»واستعمركم فيها أي جعلكم عاارها وسكَّمقال، ...ازيد أسلم بن : "ما كم بعمارِةأمر 

 ها من احلرِث املعىن أهلمكم عمارت: وقيل،" أشجاٍر وغرِس مساكنيه فيها من بناِءحتتاجون إل
 بإحساِن استغالِلها حتى تفي باالحتياجاِت ، وعمارة األرِض٥٦٩» األار وحفِروالغرِس

تمِع، وذلك قُصارى ما ترمي إليه التنميةُ االقتصاديِة للفرِد واة  والضروراِت املعيشيِة األساسي
  .يف مجيِع املناهِج الوضعيِة

-ليه حديثًا بالفائِض االقتصادي صطُلح عا أرشد إىل ما بل ال عجب أن جند املوىل 
يسألونك ماذا ينِفقون  : يف قوله -والذي يعترب اليوم معيارا من معايري التنِمية االقِتصادية

قِل العفو٥٧٠ا فَفاملعىن أنفقوا م«: ، قال القرطيبكم عن حوائِجلَض،كم  ومل تؤذوا فيه أنفس
 يد وعطاء والس وقتادةَ هذا أوىل ما قيل يف تأويل اآلية وهو معىن قول احلسِن،فتكونوا عالةً

  .٥٧١» عن العياِلضلَ ما فَالعفو : قالوا؛ وابن أيب ليلى وغريهم، كعٍب بِنِد حمميظروالقُ

 وكتاب اخلراِج الذي وضعه أبو ، هذه الدراساِتوهلذا وجدنا للمسلمني سابقةً يف
د تنظيِم اخلراِج؛ هذا األخري الذي يعد ص قَ-رمحه اهللا- هلارونَ الرشيد -رمحه اهللا-يوسف 

 ؛واِحدا من أهم مواِرد الدولِة االقِتصادية، وليس أحد يغيب عنه يف أمثاِل هذه املواِضِع
 أثناَء "املقدمِة ":بِن خلدونَ يف كتابه عبِد الرمحِن  االقتصادي واالجتماعيإسهامات الرائِد

  .، فقد عاجلَ جملةً من قضايا التنِمية االقِتصادية"احلضارِة وكيفيِة حتقيِقها"حديِثه عن 
                                                        

  ].٦١: سورة هود [-568
  .)٩/٥٦: ( القرطيب، جامع أحكام القرآن-569
  ].٢١٩: سورة البقرة[ -570
  ).٣/٦١: ( القرطيب، جامع أحكام القرآن-571



 ١٩٦

 الصناعية أو النهضِة وعليه فالنظرية اإلسالمية يف التنِمية االقِتصادية ليست وليدةَ الثَّورِة
،  ومستجداتهاحلديثِة، بل متتد جذورها إىل زمٍن متقدٍم، وكلٌّ يعاِلج حسب معطياِت زمنه

  .٥٧٢فالتنظري صدى البيئِة

وهنا يعِرض البحثُ إىل مفهوِم التخلُّف االقتصادي والتنميِة االقتصادية يف املناهج 
  .يما بعد؛ مدى عالقتها حبقيقِة هذا املفهوم يف املنهِج اإلسالِميالوضعيِة، ليتبدى ف

الفرع األول
َّ

ُّالتخلف االقتصادي:  ُّ:  

واحلديث عن التنِمية االقِتصادية جيرنا إىل احلديث عن التخلُّف االقتصادي، ذلك أنَّ علم 
  التنِمية االقِتصاديِةلِّ املشاكل االقِتصادية، ومفاداالقتصاِد ميدنا بالسياسِة االقِتصادية الالَِّزمِة حل
  .انتقالٌ من مرحلِة التخلُّف إىل مرحلِة التقدم

  الدخول يتمثَّل يف اخنفاض مستويات؛نشاطٌ اقتصادي متعثِّر: والتخلف االقتصادي هو
يِة إىل التقدم  املؤدجوِد العوامِل الكامنِةو مع إمكانيِة ،رخاِء لغالبية السكاِن والواملعيشة
 بالضرورِة إىل فَقٍر يف املواِرِد االقِتصادية، ،، فال يرِجع التخلُّف االقتصادي لدولٍة ما٥٧٣واالزدهار

الستغالِل فكثري من الدوِل الناميِة تزخر بِغنى يف مواِرد الثَّروِة، لكنها عِدمت الطُّرق الكفيلةَ با
 الثَّرواِت استخداما فعاالً مناِسبا؛ الستطاعت  باستخداِم تلكمتيالفعاِل لثرواا، فلو أنها حِظ

  .٥٧٤التغلُّب على أسباِب فقِرها، ولتمتع أفرادها حبياٍة أفضلَ

الفرع الثاني
َّ ُ

ِبني النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية:  ِ َِّ َ ِّ ِِّ َّ ُّ:  

                                                        
  بعمان سنة"التنِميةاإلسالم و"حبثُ ألقي يف مؤمتر: (فنجري، اإلسالم والتنِمية االقِتصاديةال:  ينظر-572

، ، عبد احلق شكريي)٢٢٤-٢٢٣/ص (:"التنِميةاإلسالم و"  حبوث مؤمتر،فاروق بدران: ينظر.)م١٩٨٥
ة يف املنهج اإلسالمية االقِتصادينِمي٤٦/ص: (الت.(  

 التنِمية ،بكري، )١١/ص: (-دراسة نظرية تطبيقية–إميان ناصف، التنِمية االقِتصادية :  ينظر-573
  )١٠/ص: (االقِتصادية

  )١١-١٠/ص: (االقِتصادية التنِمية ، بكريكامل: ينظر-574



 ١٩٧

النموزيادةً يف  االقتصادي مبا حيقِّق خل القوميأو إمجايل الد اتج احمللِّيهو زيادة الن 
ط دخِل الفرد احلقيقيأن ٥٧٥متوس بل الَّ بد اتج احملليفال يكفي حدوث زيادة يف إمجايل الن ،

لنمو مقارنةً بالزيادة يترتب عليه زيادةٌ يف دخل الفرد احلقيقي، مما يستوجب علو نسبة ا
 السكانيِة، مع حلِظ كون هذه الزيادِة على املدى البعيد وليست مؤقَّتة، إضافةً إىل كوا حقيقيةً

ال يعترب زيادة الدخل ؛ فإذا زاد النمو مع زيادِة النفقات املعيشيةكما  وليست نقديةً فحسب؛
ا يف النمالفرديا وحيدر  معيارغيم، أو أثر التضخل التأن نستبعد معد وعليه ال بد ،االقتصادي و

  .٥٧٦يف قيمة النقود

فهي العملية اليت من خالهلا تتحقَّق زيادةٌ يف متوسط دخل الفرِد : التنِمية االقِتصاديةأما 
غيريات يف كلٍّ من هيكل اإلنتاِج احلقيقي خاللَ مدٍة زمنيٍة طويلٍة، وحيدث ذلك عن طريِق ت

فهي عمليةُ التغيِري الشامِل ؛ ونوعية السلع واخلدمات املنتجة، مع ضمان التوزيِع العادِل للدخِل
 يف مستوى احلياِة، وإحداِث آليات تضمن توزيِع الدخل لصاحل واملتواِصِل املصحوِب بتحسٍني

  .٥٧٧الطَّبقِة الفقريِة

فتتمية عن النة االقِتصادينِميالت أن هذه األخريةَز االقتصادي إىل توسيِع نطاِق مو ِدف 
 عناعةَ أيضا فتتوسالُ ليشمل الصع اراعِة فقط، يوسالطَّاقِة اإلنتاجية؛ فبدالً من استغالِل الز

 - ل السعِي لإلمناء االقتصاديحا-دائرةُ اإلنتاج، وتزداد فرص العمِل، مع ضرورة االهتماِم 
بنوعيِة السلِع واخلدماِت واليت تكفُل االحتياجات املعيشية لكلِّ الفئاِت، خاصةً الفقرية منها؛ 
كاملواد الغذائيِة الضروريِة، واملساكن االقِتصادية، فضالً عن اخلدمات الصحية وكافَّة املرافِق 

                                                        
575-ط دخل الفرد احلقيقيمتوس (per-capita income):-كَّان  هو عبارةٌ عن نصيب الِوحدِة من الس

الدخل = متوسط دخل الفرد احلقيقي: [من جمموع الدخل القومي، ويتوصل إليه بالعملية احلسابية التالية
احلقيقي ة: ينظر] عدد السكّان/القومية االقِتصادينِمية، )٣٤/ص: (كامل بكري، التعبد القادر عطي ،

  ). ١١/ص: (اتجاهات حديثة يف التنِمية
عبد القادر  ،)٧٤-٧٣/ص: (-دراسة نظرية تطبيقية-التنِمية االقِتصادية  حممد عجمية،:  معناه ينظر يف-576

 ).١١/ص: (عطية، اتجاهات حديثة يف التنِمية
، كامل بكري، التنِمية )٧٦/ص: (-دراسة نظرية تطبيقية-التنِمية االقِتصادية  حممد عجمية، : ينظر-577

 ).١٧/ص: (، وعبد القادر عطية، اتجاهات حديثة يف التنِمية)٦٧-٦٦/ ص: (االقِتصادية
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يستتِبع تدخالً توجيهيا للسلطات املعنيِة يف اإلنتاج أو يف تسعري املُنتجات االجتماعية؛ مما 
  .واخلدمات األساسيِة

كلُّ ذلك التغيري والت خل القوميالعادل للد وزيعأن تكتنفه آليات تكفُل الت حسني ال بد
  .٥٧٨الفقراِءمبا مينع كونه دولةً بني األغنياِء، واستئثارهم به على حساِب 

                                                        
عبد القادر  ،) وما بعدها٧٧/ص: (-دراسة نظرية تطبيقية-التنِمية االقِتصادية  حممد عجمية،:  ينظر-578

 )١٨/ص: (عطية، اتجاهات حديثة يف التنِمية



 ١٩٩

املطلب الثاني
َّ

:  

ِخصائص التنمية االقتصادية يف اإلسالم ِ َِّ َِ َّ ُ:  
من اخلطأ النظر إىل مشكلِة التنِمية يف منظوِر اإلسالِم من زاويٍة اقتصاديٍة ِصرفٍة؛ ألنَّ 

الفرِد املسلِم يف طريقِة النمطَ اإلسالمي للتنميِة يشمل خمتلف جماالِت احلياِة، فينبغي إمناُء عقليِة 
تناول املشكالت، واالرتقاُء جبميع مناحي احلياة اإلنسانيِة واالجتماعيِة، إذ التركيز على البعِد 

االقتصادي فقط مرفوض يف اإلسالِم؛ إذًا طوعنا مفاهيم اإلسالِم الراقيةَ ومعانيه الساميةَ يف 
ـَّزعات املاديِة اليت تعاين منها احلضارةُ املعاِصرةُ، : -اِن واحلياِةفلسفِته الشاملِة للكون واإلنس للن

 حال مشوليا، وسيتِضح األمر  واالقتصاديةفال بد من أن يكون احللُّ للمشكالِت االجتماعيِة
  .٥٧٩متجليا أثناَء احلديِث عن خصائِص التنِمية االقِتصادية يف اإلسالِم

هي عمليةٌ استصالٍح للموارد االقِتصادية بغيةَ حتقيِق  :يف اإلسالمنِمية االقِتصادية التف
 الفائِض اإلنتاجي دون مبا يكفُلُ االحتياجات احليويةَ ألفراِد اتمِع، وزيادةَالكفايِة يف اإلنتاِج 

ه بعدالٍة يف  مصحوب ذلك كلُّردي،إسراٍف أو تقتٍري، مما يستتِبع زيادةً يف متوسط الدخِل الف
  .٥٨٠التوزيِع

 عمِن(: فوجود الوفرة املادية يف حوزة األفراد واتمعات ليس مطلبا مطلقا عن القيود؛ قال 
، فهذا احلديث يبعث لنا إشاراٍت واضحاٍت تِبني عن نظرة ٥٨١)املال الصاحل للرجل الصاحل

ل ممدوح حني يقع يف أياٍد صاحلة حتسن استغالله؛ مبا يكفل اإلسالِم للمال ووفرته، فاملال احلال

                                                        
حبثُ ألقي يف ).١١/ص: ( أمحد صقر، خطوط رئيسية يف االقتصاِد اإلسالميحممد:  ينظر-579
   .م١٩٨٥بعمان سنة  "التنِميةاإلسالم و"مؤمتر
 ضوايطُ :حممد سنده، )٤٤/ص: (، التنِمية االقِتصادية يف املنهج اإلسالمي شكرييعبد احلق:  ينظر-580

 ).١٥/ص: (املنافسِة يف التنِمية املاليِة
يف ) ٣٢١٠: رقم: (، وابن حبان)٤/١٩٧): (١٧٠٩٦: رقم: (»املسند« أمحد يف  أخرجه-581
 ). ١/١١٢: (»األدب املفرد«يف ) ٢٩٨: رقم: (، والبخاري)٨/٠٦: (»الصحيح«
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صالح الفرد واألمة مجعاَء، وسد خالت احملتاجني وتلبية حاجام، مسِهما يف إحداِث إمناٍء 
  .٥٨٢شامٍل لثروات األمِة االقتصاديِة

اهِج الوضعيِة، جبملِة فكانت التنميةُ االقتصاديةُ يف املنهِج اإلسالمي تتميز عن غِريه من املن
  :خصائص نذكر من أمهِّها

  : الشمول: أوال

 عن اإلسالِم يف تصور التنِمية تبعا لالختالف الواقع يف فلسفِة اختلفت املناهج الوضعيةُ
 فبينما ينظر هؤالِء إىل الكون أنه ميدانُ تسابٍق يطغى فيه  منهما للكون واحلياة واإلنسان؛كلِّ
 فيه لكلِّ ؛ إىل الكون أنه ميدانٌ فسيح اإلسالمينظر: -ي على الضعيف فالبقاُء لألصلحالقو

 قال ؛، والكون مبا فيه مسخر لإلنسانلم على وجٍه عدٍل ال جور وال ظُ،خملوٍق نصيبه بقدٍر
  .٥٨٣ك ربطاِءن ع ِم وهؤالِء مند هؤالِءكُال: تعاىل

 على اجلانب شنون حربا شعواَء فهم ي، املناهج الوضعية مادةٌ ال غريواحلياةُ عند أصحاب
، ةَ هو احلاكم، وال جمالَ فيه للترغيبات واإلحسان البت وحده ببنوده احلازمِةالروحي، والقانونُ

يف ي حياليت ت ال ينفِرد ا أحدمها، فالروح هي ؛ يف نظر اإلسالِم فهي روح ومادةأما احلياةُ
فوِس الضمائرالن،كوحتر هم والعلن، يثِمر ذلك استقامةً يف  فيهم استشعارمراقبِة اهللا يف سر 

صرفاتلوكالسوالت .  

واإلنسانُ يف نظر املناهج الوضعية هو ذلكم املالك املتصرف يف ملكه بكلِّ حريٍة، أما يف 
فني ستخلَكم موأنفقوا مما جعل :َانُ مستخلَف فيه، قال اإلسالم فاملال مال اهللا واإلنس

 وهو قائم على عمارِة األرِض وخالفتها؛ فله حقوق مقيدةٌ بعدم التعسف ومبا يكفل ،٥٨٤فيه
  .٥٨٥النفع له ولغِريه

                                                        
  ).٢٨٩/ص: (-رؤيةٌ إسالمية-بكّار، مدخل إىل التنمية املتكاملِة : ينظر -582
  ].٢٠ :اإلسراءسورة [ -583
  ].٠٧ :احلديدة سور[ -584
بعمان  "التنِميةاإلسالم و"حبثُ ألقي يف مؤمتر: (مسري ستيتية، التنِمية يف اإلسالِم والنُظم الوضعيِة: ينظر-585
 ).١١٤-١١٣/ص: (حبوث مؤمتر اإلسالم والتنِمية): م١٩٨٥نة س
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 ،مجيعا احليوية لتنمية؛ لتعم اجلوانبإىل اومن هذه الفلسفِة الشاملِة انبثقت نظرةُ اإلسالِم 
لُ ياِة اتمِع، فاإلسالم ال يغِفجيمعها إطار تنموي يستوِعب مجيع االحتياجات الضرورية حل

خطورةَ املادِة وأثرها يف حياِة اإلنساِن تكييفًا وتوجيها، فأقرها على أن تكتنفها الغايات الساميةُ 
 فدعا إىل إقامِة عدالٍة اجتماعيٍة يتساوى فيها االهتمام بالبعِد واملعاين النبيلةُ اليت تتغياها الشريعةُ،

فاإلميانُ احلق حيض على العمِل واإلمناِء يف مجيِع  الروحي واملادي معا، وال تعارض بينهما؛
 االرتقاُء حتى حيصلَ؛٥٨٦ل اعملوا فسريى اهللا عملَكم ورسوله واملؤمنونوقُمناحي احلياِة، 

، كلُّ ذلك على أساٍس ياسية واالقتصاديِة واخلُلقية والس؛ االجتماعية اجلواِنِبخمتلفمِة يف باأل
 فاإلسالم ،تمٍع إسالمي تمِع ضمن اإلطاِر العامحاجياِت ا بني ِس الكليجانوازِن والتمن الت

ِري مواد وخدماٍت ماديٍة تستهلك حتى حيصل عالَج التنِمية االقِتصادية بشكٍل أوسع من توف
الرخاُء والرفاهيةُ، بل اعتىن ا على ِنطاٍق أوسٍع وجوهري لذا كانت غايته منها هو اإلنسانُ، 

  فهي كلٌّخالقيٍة اجتماعيٍة واقتصاديٍة؛فوجهه التوجيه الصحيح يف إحداِث تنميٍة شاِملٍة روحيةً أ
 .٥٨٧متكاملٌ ال يقبلُ التجزئةَ

  :التوازن: ثانيا

 ة اليت يستهِدفها اإلسالم ال ترِمي إىل زيادِة اإلنتاِج وحسب، ما مل يكتنفها توزيعنِميإنَّ الت
عاِدلٌ؛ حبيث يعم اخلري مجيع البشِر، فالتنِمية يف اإلسالِم تقوم على توازٍن بني حتقيق الزيادة يف 

، وعدالٍة يف ٥٨٨ؤمنونه واملكم ورسولُملَ عى اُهللاريوا فسلُوقل اعم :تاِج؛ قال اإلن
، ذلك أنَّ منهج اإلسالم يف التنِمية ٥٨٩ىوا هو أقرب للتقولُاعِد :التوزيِع؛ قال 

ولِة، حدِة الالَّئقةَ لكلِّ فرٍد من أفراِد الداالحتياجاِت املعيشي توفري الكفاف الكفايةَ اليستهِدف  
فقط؛ فال يرضى لرعايا الدولِة مجرد املستوى األدىن للمعيشِة، بل يهِدف إىل توفِري احلد الالَّئِق 

  .للمعيشِة، فهو قائم على التوازِن بني وفرِة اإلنتاِج وعدِل التوزيِع

                                                        
  ].١٠٥: التوبةسورة [ -586
، عبد املنعم عفر، )٦٤-٦٣/ص: (قِتصادية يف املنهج اإلسالمي، التنِمية اال شكرييعبد احلق:  ينظر-587

ة لدول العامل اإلسالمية االقِتصادينِمي٢٩/ص: (الت.( 
  ].١٠٥: التوبةسورة [ -588
  ].٠٨ :املائدةسورة [ -589
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روِة املُجتمِع دونَ نظٍر إىل توزيعها، ومن هنا؛ فهو ال يقبلُ تنميةً رأمساليةً تستهِدف إمناَء ث
 اليت جتعلُ نظام التوزيِع رهن بكميِة ونوعيِة اإلنتاِج،  االشتراكيةَكما أنه ال يتوافق والتنِمية

فاإلسالم يكفُل ألفراِد دولته حد الكفايِة، وهو حق للجميِع مثَّ يكون التوزيع عدلٌ بني اجلُهِد 
  .، كلٌّ حسب عمله وجهِدهواجلزاِء

كما أنَّ هذه اخلاصيةَ تقتضي توازنا وتكامالً بني عمليات اإلنتاِج من زراعٍة وصناعٍة 
وغريها دون استئثاٍر جلانٍب على اآلخِر، ويقتضي توازنا وتكامالً يف التنِمية بني املُدِن والقرى، 

اخلدماِت خاِضعا ذلك إىل سلَِّم األولوياِت؛ فيوازنَ بني وتوازنا وتكامالً يف توفِري السلَِع و
كميليات والتاِت واحلاجيشامٍل متكامٍل كلُّ هذا من شأِنه إحداثُ: -اِتالضروري ٍن تنمويتواز 

    .٥٩٠فعاٍل

  :الواقعيةُ واملثاليةُ: ثالثًا
قائِع احلياِة ومشكالا نظرةً واِقعيةً، فاملثاليةُ غالبا إنَّ املناهج االجتماعيةَ يلزمها النظر إىل و

ما تكون بعيدةً عن إمكان التطبيِق، جتد صعوبةً كبريةً إذا ما نـزلت إىل أرِض الواِقع، غري أنَّ 
ته  هذا امللحظَ بل ارتفع بواقعيته إىل املثاليِة؛ لذا قيلَ واقعيإلسالم راعى يف منهجه التنمويا

 ها هو العليمعريعِة ذلك أنَّ مشرة الشاقية ربانيةَ الرهذه اخلاصي رةٌ، يفسه واِقعيتةٌ ومثاليمثالي
أال يعلم من خلق وهو اللَّطيف : خبفايا اإلنساِن و مبالبسات القُوى الكونيِة مجيعا، قال 

اخلَبريفاختار ٥٩١ ،شريعاِت األنم  هلم التواألكملَ واألفضلَ لعلمه الواِسع باحتياجا سب
  .ووقائع حيام على كر الدهوِر ومر العصوِر

وهذه الواقعيةُ ذاتها اعتربها اإلسالم يف تناوِل املشكالِت االقِتصادية ففرض احللولَ 
كلِة الفَقِر، وهي املشكلة مبش: املناسبةَ هلا، مبا يكُفُل عيشا رغيدا سعيدا، ولنضِرب لذلك مثاال

  .اليت شغلت أذهانَ االقتصاديني وأعيتهم السبلُ يف حلِّها

                                                        
نة بعمان س "ِميةالتناإلسالم و"حبثُ ألقي يف مؤمتر :الفنجري، اإلسالم والتنِمية االقِتصادية:  ينظر-590

عبد املنعم عفر، التنِمية االقِتصادية  ،)]٢٠٥-٢٠٤/ص: (بدران، حبوث مؤمتر اإلسالم والتنِمية) [م١٩٨٥
٢٩/ص: (لدول العامل اإلسالمي(ة يف االقتصاد اإلسالميد صقر، خطوط رئيسيحمم ،) :ضمن ).١٣/ص

     ."التنِميةاإلسالم و"مؤمتر حبوث مؤمتر 
  ].١٤: امللكسورة [ -591
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 واِجبا يؤديه األغنياُء من أمواهلم اقعيٍة وفرض حللِّها الزكاةَ املكتوبةَ؛فنظر اإلسالم إليها بو
اِع، وتعمل على توزيِعها على للفقراِء، تتولَّى الدولةُ إجبار األغنياِء على دفِعها عند االمتن

مستحقِّيها، بينما كانَ اإلحسانُ االختياري هو منهج النظُِم الوضعيِة يف حلِّه؛ فأَسفَر عن 
سلبياٍت؛ جراَء كوِنه متروكًا الختياِر امليسورين وحب اخلِري، وليس كلُّ الناِس كذلك، مثَّ إنَّ 

نٍة وتفضٍل على الفقِري، بينما جعلَها منهج اإلسالِم حقا للفقراِء يف ماِل الغين إذ ذاك يشعر مب
  .األغنياِء، تأخذها الدولةُ لتوِصلها إىل أهِلها

وِمن جهٍة أخرى، تتبدى مثاليةُ اإلسالِم حني نظر إىل املُجتمِع اإلسالمي على أنه لُحمةٌ 
ةٌ، تعتري أفراده حقوق وواجبات تكفُلُ للجميِع حد الكفايِة متحدةٌ، ووحدةٌ متماِسكةٌ متعاِون

من احتياجات احلياِة؛ حبكِم انتمائهم الواحد إىل ذلكم اتمع، هذا الذي ارتقى باملُجتمِع املسلِم 
 إىل أن ينعِدم فيه احملاويج يف فتراٍت، اهتدى فيها املسلمون دي ديِنهم، وحقَّقُوا التكافُل

 منهم، يبدي لنا ذلك واقعيةً ممتِزجةً باملثاليِة يف املنهج التنموي ماعي واملعاشي املطلوباالجت
٥٩٢اإلسالمي     .  
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املطلب الثالث
َّ

 :  

ِأهداف التنمية االقتصادية يف اإلسالم
َّ َِ ِ َّ ُ:  

 وإذ قال :َيهِدف املنهج اإلسالمي من التنِمية حتقيق خالفِة اهللا يف األرِض، قال 
كربللم ي جالئكِة إنليفةًاعلٌ يف األرِض خ٥٩٣خليفةً هومعىن كوِن«: ، يقول األلوسيه  أن
  وتكميِلاِس الن وسياسِة األرِضستخلفهم يف عمارِةا ، نيب وكذا كلُّ،ه تعاىل يف أرِض اِهللاخليفةُ
 يف أرِضه إلصالحها وعمارا، يقول  فاستخلف اُهللا اإلنسانَ؛٥٩٤»ه فيهم أمِر وتنفيِذ،همنفوِس
، ومدار هذا اإلعماِر واالستخالِف ٥٩٥م فيهاكُمرع األرِض واستنم ِمكُأَنشهو أ :َاهللا 

هو اإلنسانُ لذا كانت التنِمية تتغيا توفري مجيِع احتياجاته األساسية احليويِة اليت تكفُلُ له عيشا 
  .٥٩٦ اإلعماِر واالستخالِفرغيدا، ميكِّنه من حتقيِق

 ا يستتبعبِح، ممِدف إىل حتقيِق أكِرب قدٍر من الر ِة اليتأمسالية الرنِميه يف التجدخالفًا ملا ن
احنرافًا واِسعا يف اإلنتاِج؛ حمقِّقًا مطالب األغنياِء واملترفني ِمن كمالياِت العيِش، دونَ رعٍي 

وأما الباعثُ يف التنِمية .  والضروريِة للحياِة؛ مما هو من مطالب الفقراِءلالحتياجاِت األساسيِة
االشتراكيِة؛ فهو سد احتياجاِت الدولِة مبا حتدده رغبات وأطماع القائمني، مما جيعلُ الفرد آلةً 

  .وأداةَ تنفيٍذ معدومةَ احلريِة واالختياِر

الر ا املنهجِةباينُّأمنِميالكفايِة لكلِّ فرٍد من أفراِد  يف الت ة فريمي إىل توفِري حداالقِتصادي 
ة احلاجات األساسيِة للفرِد؛ كيما يحرره ِمن مجيِع أنواِع العبودياِت إالَّ عبادةَ يالدولِة وتلب

ا للحة، وال عبدأمساليللماِل شأنَ الر ِة، الواحِد األحِد، فال هو عبدكِم وأهِله شأنَ االشتراكي

                                                        
  ].٣٠: سورة البقرة[ -593
594-،١/٢٢٠: ( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين األلوسي(. 
  ].٦١: هودسورة [ -595
حبوث : "التنِميةاإلسالم و"حبثُ ألقي يف مؤمتر: (تنِمية يف اإلسالِم والنُظم الوضعيِةمسري ستيتية، ال:  ينظر-596

 ).  ١١٥/ص: (مؤمتر اإلسالم والتنِمية



 ٢٠٥

 حقِّق بذلك االستخالفى ياِحل حتوحيييها بالعمِل الص ر األرضا يعمما مكررحمر فيعيش
٥٩٧احلق.  

ومل يهِمل اإلسالم احتياج اإلنساِن للضروراِت املعيشيِة املاديِة من حتسِني مستوى املأكِل 
بل هي من الضرورات اليت جيعلُها اإلسالم حقّاً لكلِّ فرٍد من أفراِد ؛ واملشرِب واملسكَِن وغِريها

  .اتمِع، حتى ينعم حبياةً سعيدةً متكِّنه من أداِء وظيفته الرساليِة

  :هلذا كلِّه؛ كان من أهداِف التنِمية االقِتصادية يف اإلسالِم

  : رفع مستوى املعيشِة-١

ِت احلياة من مأكل وملبٍس وصحٍة وتعليٍم وثقافٍة وغريها؛ ال ميكن ما  إنَّ حتقيق ضروريا
مل يرتِفع مستوى املعيشِة بدرجٍة كافيٍة لتحقيِق هذه الغايات، ومن ثَم مل تعترب التنِمية االقِتصادية 

قيقيِة؛ لذلك وسيلةً لزيادِة الدخِل القومي فحسب، وإنما هي وسيلةٌ لرفِع مستوى املعيشِة احل
خل الفرديط الدني هو متوسعند كثريٍِ ِمن االقتصادي ِم االقتصاديقدقياِس الت إذ ٥٩٨كان معيار

  .٥٩٩هو أقرب املعايري لقياِس مدى ازِدهاِر املعيشِة وحتسنها

٢- وزيعخِل العادلُالتللد :  

ه يسلم اتمع من أضراٍر جسيمٍة جراء وهو هدف اجتماعي للتنميِة االقِتصادية، بفضِل
انتشاِر الِغىن املفِرط نتيجةَ استحواِذ األغنياِء على أكِرب قدٍر من الدخِل القومي، ويقابله حتما 
الفقر املدقع، يؤثِّر ذلك على احلياِة االجتماعيِة واالقِتصادية بالسلِب، من اضطراٍب ملحوٍظ يف 

لسلِع واخلدمات، فالغين غالبا ما تنصب طلباته على الكماليات والتحسينيات املنتجاِت من ا
نظرا للفائِض والترِف املتوفِّر عنده، بينما الفقراُء مل يتمكَّنوا من الضروريات املعيشيِة، عالوةً عن 
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درِة اجلهاِز اإلنتاجي، وزيادِة ما يحِدثُه اكتناز املياسِري جلزٍء كبِري من الدخِل إىل ضعٍف يف قُ
  .  ٦٠٠تعطُِّل العماِل، ألنَّ إعادةَ إنفاِقه يفِضي إىل تنشيِط األعماِل ومن ثَم زيادِة فُرِص العمِل

 ينالِذو: هلذا دعا اإلسالم إىل االعتداِل يف اإلنفاِق دون إسراٍف وال تقتري؛ قال تعاىل
، تفاِديا لكلِّ هذه املُخلَّفاِت اليت ٦٠١اامو قَ ذلكروا وكان بنيقِتوا ومل يِرفُس مل ينفَقُواإذا أ

تهدد البنيةَ االجتماعيةَ واالقِتصادية للدوِل، والعدلُ خري كلُّه، وشرع الزكاةَ والصدقات 
وفري االحتياجات التطوعية، واختذ منهجا تشريعيا يف سياسِة املاِل يكفُل التوزيع العادلَ، وت

  .املعيشيِة جلميِع أفراِده

ولقد فرييد اإلسالم االرتقاَء باإلنساِن إىل مستوى عاٍل راٍق، يتناسب وتكرمي اِهللا له، 
 يف  فخلقه اهللا ؛٦٠٢ن الطيباِتم ِمحِر ورزقناهم يف الرب والب ومحلناهي آدممنا بِنركَ

وسخر لَكُم ما  : السماواِت واألرِض ينعم به ويسعد، فقال أحسِن تقوٍمي، وسخر له ما يف
  .٦٠٣آياٍت لَّقَوٍم يتفَكَّرونَِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض جِميعا منه ِإنَّ ِفي ذَِلك لَ

 لمكانةً شريفةً تفض ِزقمن أمسى املخلوقاِت يف الوجوِد، ر فاإلنسان خملوق ا اخلالق
 احلكيم يف نظرِته علتحقِّق هذه املكانةَ وترعاها، تبع ذلك توس شريعاتعليه؛ لذا جاءت الت 

للحياِة اتساعا مل تعِرفه املناِهج الوضعيةُ، فاإلنسانُ يف نظِر اإلسالِم مل يخلَق حلياٍة يميِة، شعارها 
  . فعلى الدنيا السالم؛ب ومنام      فإذا فاتك هذا إنما الدنيا طعام وشرا :قول القائِل

 ؛ ومتنوعة املتطلبات واالحتياجاِت منهابل هو إنسانٌ له حياةٌ كرميةٌ خمتِلفةُ اجلوانِب
  .٦٠٤ اهلنيئِةهي من ضروراِت احلياِة وغريها مما عليمية؛توال وحيةروال واالجتماعيةُ األخالقيةُ
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  َّثانيَّثانياملبحث الاملبحث ال
  احلاجات األساسية للمجتمعِ ومسؤولية تغطيتها

  بني األفرادِ والدولة
  :وفيه مطلبان

  َّاحلاجات األساسية للمجتمع املسلم: املطلب األول

ِتغطية احلاجات األساسية يف ضوء واجب األمة واتمع: املطلب الثَّاني ِ ِ ِ َِّ ُِ َّ  
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  :املطلب األول 
  مع املسلمَّاجات األساسية للمجتاحل

إنَّ ضمان استمرار اإلنسان يف هذه احلياِة يقتضي توفري احتياجات ال يتصور عيش من 
دوا، خبالِف بعِض الكماليات والذَّوقيات اليت شأنها أن تزيد من حسِن احلياِة ورونِق املعيشِة، 

   .اِء أفراِدها، وال يؤثِّر على بقولكن انعدامها ال يعِدم احلياةَ رأسا

ِالفرع األول
َّ ُ

ِمفهوم احلاجات األساسية : َِّ ُ:  

وهي مجلةُ ما حيتاجه اإلنسانُ من متطلَّباِت ضروريٍة للحفاِظ على حياِته وأداِء وظاِئفه 
  .٦٠٥فيها بكفاَءٍة واقتداٍر

ملةً، ففي وألنَّ اإلسالم منهج رباينٌّ واضعه هو اخلالَّق العليم؛ كانت تعاليمه كاملةً شا
اعتباِر االحتياجاِت الضروريِة للحياِة مل يقصرها على املاديات بل كان يف مجيِع أحواله مواِزنا 

  . بني املاديات واملعنويات كلٌّ بقدر، ألنه يتغيا فوز اإلنساِن يف الدنيا واآلخرِة

الفرع الثاني
َّ

ِأنواع احلاجات األساسية : َِّ ُ:   

  : مجلةَ االحتياجات األساسيِة للمجتمع املسلِم يف حديثِنينا النيب يلخص ل

ليس البِن آدم حق يف ِسوى : (قال رسول اهللا :  قال عن عثمان بِن عفَّانَ -١
  .٦٠٦)بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف خبٍز واملاُء: هذه اِخلصاِل
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٢-وقول النيب   :) اآِمن حمعافًى يف جسده، عنده قوت يوِمه، ،رِبهيف ِسمن أصب 
  .٦٠٧) زويت له الدنيافكأنما

 أمجل النيب ِة؛ من مأكٍل ومشرٍب، وملبٍساحلاجات األساسي يف هذين احلديثِني أهم 
ومسكٍن، وأمٍن وِرعايٍة صحيٍة، وهذه هي اليت يعدها االقِتصاديون احلاجاِت األساسيةَ 

  :وفيما يلي عرض هلا بشيٍء من الشرِح والتفصيِل. للمجتمِع

  الغذاُء والشراب : أوال
إنَّ اهللا خلق اإلنسانَ وجعله مفتِقرا إىل ضرورياِت تقيم بنيته ومن أمهِّها الِغذاُء أو املأكلُ 

 أمره اهللا ، فقد ٦٠٨واملشرب، فلو انقطَع اإلنسانُ عن األكِل ألدى ذلك إىل فواِت مهجِته
فتقرر ، ٦١٠وكلوا واشربوا:  أيضا وقال،٦٠٩كلوا من طيبات ما رزقناكم: بذلك فقال

 عد من احلاجاِت أن أخذَ اجلسِم ما حيتاجه من مأكٍل ومشرٍب ضروري يف بقاِء حياِته لذا
  .األساسيِة

  : اللِّباس: ثانيا
خذُ املرُء يف هذه احلياِة حباجٍة إىل لباٍس؛ يستتاِء، يتالش الصيِف وقر ته ويقيه من حرعور ر

يا بين آدم خذوا زينتكم عند كلِّ  :يف البيِت شكالً ويف اخلاِرِج شكالً آخر، يقول اهللا 
يا بين آدم قد أنـزلنا عليكم لباسا يواِري سوءاتكم :  أيضا وقال،٦١١مسجٍد
ه  استعمالُ مبا يدفعق العورة فهو ملتِحترفأما س...فأما املالبس «:  قال اجلويين،٦١٢وريشا
نَّإ ف؛ واملالبِس من املطاعِمراِرللضتكليف الت عري عظيموهو ،قِع الو أوقَعفوس من ضرِر يف الن 
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، فامللبس من احلاجاِت األساسيِة لإلنساِن واليت يحِدثُ غيابها خلالً ٦١٣»عِف والضاجلوِع
  .٦١٤خرما يف سالمِة واستمراِر حياِتهعظيما، و

  : املسكَن: ثالثًا

حيتاج بدنُ اإلنساِن إىل أخِذ ِقسٍط من الراحِة، حتى يتمكَّن من االستمراِر يف أشغاِله 
وأعماِله، وال أنسب حلُصوِل تلكم الراحِة من بيٍت يؤوِي املرَء وجيمع أهلَه، فألنه يعيش يف 

والَ اليوِم؛ يلزمه مكانٌ يستطيع فيه أن خيلُد إىل اهلدوِء النفسي واالطمئناِن، يقول كَدٍح ودأٍب ِط
ا وجعل لكم من اجلبال أكنان«:  الشوكاينُّقال، ٦١٥ أكنانااجلبالجعل لكم من و: اهللا 

ِكوهى مجع ن،ستكَ وهو ما يها اُهللاجعلَ...،  به من املطِرنه سبحانع للخلِقةًد إليهاونَ يأو ، 
ا ويعتِزويتحص ٦١٦»لون عن اخللق فيهانونويف ذلك  قال اجلويين ، :»إ ففأما املساكنأرىي ن 
مسكنظهِرأن  ِمجِل الرإليه  ما متسوالِك،ه حاجت نؤويِه الذي يوعائلت ه وذري؛هتناَءا ال غَ مم 
، فانتظم أمر السكىن من ضرورياِت العيِش ٦١٧»اجاِت باحل املساكِن التحاقرا تقر فإذً...عنه

      .٦١٨وأساسياِت احلياِة

  : الرعايةُ الصحيةُ والعالج: راِبعا

غري خاٍف ما للرعايِة الصحيِة والتداوِي من أثٍر يف إقامِة الِبنيِة وسالمِة األبداِن وبقائها، فهي من 
ِة، وينبغي على اإلنساِن أن يبتعد عن أسباِب األمراِض، وإن أصابه الضروريات األساسيِة للحيا

 يبخاِذ أسباِب معاجلِته، وقد ندب إىل ذلك النيف ات أن يسِرع فال بد مكروهيا : ( يف قوِله

                                                        
 ).٣٤٨/ص: ( اجلويين، غياثُ األمم يف التياِث الظلم-613
 ).٩٧-٩٦/ص: (حممد حسني شيت، االقتصاد اإلسالمي : ينظر-614
  ].٨١: النحلسورة [ -615
، )١٦٠-١٠/١٥٩: (القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن: ، ويف معناه)٣/١٨٥: ( الشوكاين، فتح القدير-616

 ).١٤/٢٠٥: (روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينواأللوسي، 
 ).٣٤٨/ص: (يين، غياثُ األمم يف التياِث الظلم اجلو-617
، حسني جنم الدين، احلاجات األساسية )٩٧/ص: (حممد حسني شيت، االقتصاد اإلسالمي:  ينظر-618

 ). وما بعدها٢٥/ص: (كحق من احلقوق االقِتصادية لإلنسان يف بلدان العامل الثَّالث
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 طرِق العالِج ، وأرشد إىل كثٍري من٦١٩)فاًء وضع له ِش إالَّ اهللا مل يضع داًء فإنّ؛عباد اهللا تداووا
أي - ناعةهذه الص«:  ابن خلدونيقولالنافعِة للبدِن؛ ويف اإلبانِة عن حتميِة الرعاية الصحيِة 

الطِّب-ضر ؛ يف املدن واألمصاِرةٌوريِر ملا عاففإنَّ؛ من فائد ها حفظُ مثرتالص ِةحاِء لألصح، 
؛ عن املرضى باملداواِة املرِضودفعهلملَ حىت حيص ٦٢٠»هم من أمراِضرُء الب.  

بامتالِك مستشفياٍت ومراِكز صحيٍة لتطويِر الرعايِة الصحيِة  ؛ الرعايِة الصحيِةفتوفري
  . ٦٢١حتى تصانَ النفوس واألرواح وتحفظَوحتسينها؛ من ضروريات حياِة الفرِد واتمِع 

  :التعليم: خامسا
 صاحبه ومييزه عن غِريه من املخلوقاِت؛ بل هو السبيلُ القومي العلم نور يضيُء حياةَ

لتنظيِم احلياِة، واحلصوِل على سائِر االحتياجاِت الضروريِة األخرى، فكيف ينعم جمتمع بعيٍش 
إلنسي رغيٍد واجلهلُ يعم أفراده، ويبسطُ ثوبه يف أرجائه، إالَّ أن يكون جمتمعا يميا ال مكانَ 

  .فيه، لذا كان التعليم من احلاجاِت األوليِة واألساسيِة يف اتمع املسلم
 قد  اإلنسانَ وذلك أنَّ: البشري يف العمراِن طبيعيعليم والتالعلم« :قال ابن خلدون

احليواناِتشاركته مجيع ه من اِحلِت يف حيوانيوالِكذاِء والِغ واحلركِةس ذلك وغرين ،وإن ما متيز 
  نفوسفوتتشو...،ه جنِس عليه بأبناِءعاوِن والت،ه معاِشي به لتحصيِل الذي يهتِدعنها بالفكِر
ن  فقد تبي،ن هذا ِمعليم الت وجييُء، معرفتهفزعون إىل أهِل ذلك في إىل حتصيِلاشىِء النأهل اجليِل
، ولذلك حثَّ اإلسالم على العلم والتعليم وأعلى ٦٢٢» البشر يف طبيعيعليم والت العلمبذلك أنَّ

                                                        
؛ كتاب الطب، باب ما جاء يف الدواء واحلثِّ عليه، )٢٠٣٨: رقم: (»السنن«أخرجه الترمذي يف  -619

؛ )٦٠٦١: رقم: (»الصحيح«، وابن حبان يف )٢٠٣٨: (»هذا حديث حسن صحيح« :وقال الترمذي
: »ما على وجه األرض اليوم إسناد أجود من هذا«: كتاب، باب ذكر األمر بالتداوي؛ قال سفيان

)١٣/٤٢٦(  
  ).١/٤١٥: ( املقدمةُ، ابن خلدون 620
، رفيق املصري، الفكر االقتصادي )٩٧/ص: (حممد حسني شيت، االقتصاد اإلسالمي : ينظر يف معناه-621

احلرمِني اجلويين ٦٥/ص: (عند إمام .( 
   ).٤٣٠-١/٤٢٩: ( املقدمةُ،ابن خلدون -622
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، حتى يعلو شأن األمِة واتمِع ويعيش أفراده يف حياٍة ٦٢٣وجعله من الفروِض املكتوبِة من شأنه،
  .الئقٍة مستقيمة

  :األمن العام: سادسا

تمِع وسالمِة أفراِده وبقاِء حياِتهم؛ توفريفهو من من دواعي استقراِر ا ،األمِن العام 
ضروريات حياة اتمعاِت؛ كيما يتمكَّن أفرادها من السعي يف اجتالِب أرزاِقهم، ومزاولِة 

استقراٍر، وتنعم بالسعادِة  و إنسانيٍة، تسبح يف أمٍن وسالٍمهلم وأشغاهلم بصفٍة الئقٍة حبياٍةأعما
، يقولُ ابن تشريِعه من مقاصد الشار األمِن وإقامتوحسِن العيِش والقرار، ومن مثَّة كان انت

ذلك أنَّ من ... الزواجر والعقوبات واحلدود ما هي إالَّ إصالح حلاِل الناِس،«:  يف ذلكعاشور
اِت اهلرِج والفِنت بسد ثُلُم وليس يحفظُ نظامها إالَّ ،أكِرب مقاِصِد الشريعِة حفظَ ِنظاِم األمِة

  .٦٢٤»العتداِءوا

فيه أدىن ضماناِت االستمرار واحلياِة، فإذا ساد ال تتوفَّر ،غايب فيِه جمتمع ال أمن وجمتمع 
ف أفرادها الطَّريق إىل االطمئناِن والسكوِن واالرتياِح، حتى يتمكَّنوا األمن والسالم يف أمٍة؛ عر

ويع بالعيِش السمن أداِء وظائفهم والتمت اهلينِء، ولذلك اعترب النيب  ايف أمٍن؛ سعيد ن عاشم 
 معافًى يف جسده، عنده قوت يوِمه، ،رِبهمن أصبح آِمنا يف ِس(: ، فقال جبليِل أَنعِم اهللا 

  .٦٢٥)فكأنما زِويت له الدنيا
ِة حلياِة األفراِد واروريِة والضتمعاِت، وتلك هي  هذه هي مجلةُ االحتياجاِت األساسي

، أن يتجه نظامها االقتصاديمطلوب من الدولِة . أنواعها، وهي حق لكلِّ فرٍد من أفراِد الدولِة
 إىل إقامة هذه احلاجاِت وتوفِريها ملواطنيها، وهي كذلك وكذا القوانني واخلُططُ االقِتصاديةُ

  .موع للمجموِع، فيحصل بذلك االنتفاع للجميع تضامنيةٌ، يقوم ا امسؤوليةٌ مجاعيةٌ

                                                        
: االجتماعي يف اإلسالِم، ابن عاشور، أصولُ النظاِم )٣٠/٢٦٣(: السرخسي، املبسوط:  ينظر يف ذلك-623

  ).١٥٤-١٥٣/ص(
 ).٥١٥/ص: ( ابن عاشور، مقاصد الشريعِة اإلسالميِة-624
  وقال؛ كتاب الزهد، باب يف التوكل على اهللا،)٢٣٤٦: رقم: (»السنن«أخرجه الترمذي يف  -625

غريب« :الترمذي باب ؛ كتاب الزهد،)٤١٤١: رقم: (»السنن«، وابن ماجه يف )٤/٥٧٤: (»حسن 
 ).٢/١٣٨٧: (القناعةُ
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  :املطلب الثاني
َّتكييف واجب تغطية احلاجات األساسية يف ضوء مسؤولية  َِّ ِ   :َّاألفراد والدولةِ

إن املنهج اإلسالمي يف حتقيِق التنِمية االقِتصادية، واليت ِدف إىل توفري االحتياجاِت 
ن أفراِد اتمعِِ؛ مبناه أساسا على التكامِل والتعاون بني األفراِد والدولِة الضروريِة لكلِّ فرٍد م

 اإلسالم فلُ كلٌّ منهما اآلخر، وال غَناَء بأحِدمها عن اآلخِر، ومن هنا اعترا، حبيث يكممع
 املساواِة، فاعتراف اإلسالِم بامللكيِة العامِة واخلاصِة، يتحمالن مسؤولية التنِمية معا على قدِم

 وتنظيمه هلا؛ إنما كان باعتباِرها -اخلاصةُ والعامةُ، القطاع اخلاص والعام-بامللكيِة بقسميها 
  .وسيلةً إمنائيةً، فهو يعمل على توجيه رؤوس األموال حنو زيادِة طاقة اتمع اإلنتاجيِة

مسؤولي ويف االقتصاد ففي االقتصاد االشتراكي ،ولِة أو القطاِع العامة على الدنِمية الت
الرأمسايلِّ هي مسؤولية الفرد أساسا أو القطاع العام، ويف املنهِج اإلسالمي املسؤوليةُ مزدوجةٌ؛ 
ى يتكامل يف حتقيقها القطاع اخلاص والعام، تزداد وتنقُص حجم املسؤوليِة يف كلٍّ منهما عل
  .٦٢٦حسِب أولويات ومتطلَّبات التنِمية مما جيعلُ حتديد ذلك إضايفٌّ خيتِلف باختالِف اتمعاِت

الفرع األول
َّ

َّ التنمية االقتصادية اإلسالميةِ على حتقيقاألفرادَّمسؤولية :  َّ َِ ِ َّ
:  

 مناكب األرض؛ يفكثري هي نصوص الكتاِب والسنِة الداعيةُ إىل العمل واإلنتاِج، واملشي 
سعيا لالسترزاِق، فاملنهج الرباينُّ يف تربيِة أفراِد اتمِع اإلسالمي ذو معامل واضحٍة، وتوجيهاٍت 
بينٍة ِدف إىل تنميِة روِح املسؤوليِة الفرديِة عند اجلميِع على إمناٍء اقتصادي يف دولتهم، بغيةَ 

  . اتمعجات األساسية ألفراِدتوفِري احلا

واالنتهاض باإلمناِء االقتصادي وتعزيز التوظيف الكامل للطَّاقاِت البشريِة يف تطويِر القطاِع 
من أهم الواجباِت الكفائيِة على األمِة، فيتوجه القطاع : -اخلاص قصد توفيِة احلاجات األساسيِة

االقتصادي للدولِة املسلمِة حمقِّقًا ألولوياِت التنميِة اخلاص يف ظلِّ ما يراه نظَّار التخطيط 
االقتصاديِة، وما يرمسونه من سياساٍت اقتصاديٍة تنمويٍة، مبا يناِسب ظروف الدولِة واالحتياجاِت 

فةُ بالتنظيِم األساسيةَ ألفراِدها؛ يستوِجب ذلك كلُّه احترام القطاِع اخلاص ملا تراه اهليئات املكلَّ

                                                        
 ].مؤمتر اإلسالم والتنِمية).[٢٠٧/ص: (شوقي الفنجري، اإلسالم والتنِمية االقِتصادية:  ينظر-626
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والتخطيِط االقِتصادي؛ ليتكاملَ اجلميع يف إحداِث تنميٍة اقتصاديٍة منشودٍة لدولتهم، فيسِهموا 
  .يف رقيها وازدهاِرها

ومن هنا؛ دعت الشريعةُ وحضت على العمل وكذا على تنمية املوارد املالية من احللِّ ملا 
ِع، كما جاَء التشريع اإلسالمي داعياً إىل االستثماِر وى عن فيها من نفٍع يعود على اتم

اكتناِز املاِل، حتى يستغلَّ فيعود بالنفِع على صاحبه واتمِع فكانت بذلك امللكية اخلاصة ذات 
  .وطيفٍة اجتماعيٍة

َّضرورة املشاركة الشعبية يف إحداث التنمية االقتصادي: الفرع الثاني َِّ َِّ   :ةَّ

إنَّ بلوغَ أهداِف التنميِة االقتصاديِة ال يتأتى مبجرِد يئِة خطٍط تنمويٍة مثَّ تنفيذها لدى 
القطاع اخلاص أو العام، ما مل تكلَّل هذه العمليات بدعٍم شعيب مجاهريي، تتخلَّلهم إرادةُ التنمية 

واالرتقاِء باقتصاِدهم احمللِّي، إذ العملي ألحٍد أن يقود ةٌ، ليسةٌ مجاهرييةُ يف أساِسها عملينمويةُ الت
تنميةً لصاحل الشعِب دون إسهاٍم حقيقي منهم، بل حتتاج هذه األخريةُ لنجاِحها تعبئةً مجاهرييةً 

رتقت التنمية حتى تكون مطلبا شعبيا، يفقه كلُّ فرٍد من أفراِد اتمِع دوره ومسؤوليته، وهلذا ا
رِف، العبادةُ واجلهادةُ يف اإلسالِم إىل مرتبتِني مها غايةُ املِرتلِة والش٦٢٧االقتصادي.  

وقل  :فاعترب الدين احلنيف هذا العملَ مما يتعبد به ويتقرب به إىل اِهللا، قال اهللا 
ه واملؤمنونكم ورسولُ عملَى اُهللاعملوا فسريوأسناهاها من أرفِع العبادات، بل قد جعل٦٢٨ ، 

  يب على النمر« :قال  ةَرج ع بِنعِبعن كَف حتى عادلَ يف اجلزاِء اجلهاد يف سبيِل اهللا،
  هذا يف سبيِل لو كانَ اِهللايا رسولَ« : فقالواه؛ ونشاطَه جلد يب النى أصحاب فرأَرجلٌ،
  وإن كان خرج، فهو يف سبيل اهللا؛اغاره ِصى ولِدى عل يسعإن كان خرج) :  فقال،»اِهللا
يسعاهللافهو يف سبيِل؛  كبرييِنِنيى على أبوين شيخ ،وإن كان خرج ؛ هاه يعفُّى على نفِس يسع

                                                        
 ).٢١٣/ص: ( شوقي الفنجري، اإلسالم والتنِمية االقِتصادية-627
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، فالسعي ٦٢٩)يطاِن الش فهو يف سبيِل؛فاخرةً ومياًء يسعى ِروإن كان خرج، فهو يف سبيل اهللا
  .اجلهاد يف سبيِل اهللا، يف بعِض املواِضِع، وهذا لرفعِة شأِنه وعلو مرتلِتهيف طلِب الرزِق قد يعِدلُ 

ويف ظلِّ ما نشهده اليوم من حتديات حضارية واِسعِة النطاِق خمتِلفِة ااالِت، يتوجب أن 
مجاهِرييٍة تتجه وسائلُ اإلعالِم بكافَِّة أنواعها من إذاعات وقنوات وصحٍف وجمالَّت؛ إىل تعبئِة 

ألفراِد اتمِع املسلِم، وتوعيتهم بدوِرهم ومسؤوليتهم يف حتقيِق التنمية الشاملِة، ومنها التنميةُ 
االقتصاديةُ، كلٌّ على ثغِره وجماِله الذي هو فيِه، يؤديِه بكفاءٍة وإتقاٍن، فهو قائم على واِجٍب 

 هذه ب بإحساِن القياِم عليِه، ومسؤولٌ عنه يف الدنيا واآلِخرِة،كفائي ميثِّلُ األمةَ فيه، وهو مطلو
الدعايةُ اإلعالمية والتوعيةُ من فروِض الكفاياِت؛ يتجه اخلطاب ا إىل كلِّ قادٍر على إقامة ذلك 

ماعي وهكذا يتكاملُ أفراد الدولِة يف حتقيِق إمناٍء اقتصادي واجتباختالف الوسائل وتنوِعها؛ 
يادةَ والِقيادةَ... وثقايفٍّ وسياسيالر ا؛ لتعتِلي يف االنتهاِض بدولِتهم واالرتقاِء سِهمني٦٣٠م.  

َّدور الدولة يف التنمية االقتصادية: الفرع الثالث َّ َّ:  

 ا، وهي مسؤولةٌ عن توفِريها، فكما أنها مسؤولةٌ على وظائف مناطَةإنَّ للدولِة مهاما و
 ،ا مطلوبةٌ باإلمناِء االقتصاديراِبها، هي أيضفاِع عن كافَِّة توالد أمِن الوطِن واملواطنِني والذَّب
 ةً متكاملةً بنيِة مسؤولينميِة االقتصاديالت واِجب ِة لرعاياها، فانتظموتوفِري احلاجاِت األساسي

  .الدولِة واتمِع

ولِة يف التِة إالَّ بتوجيهها فوظيفةُ الدنمويِة التالرتقاِء العملي رصوال ت ،ِة هامنميِة االقتصادي
وضبِطها للقطاِع اخلاص يف هيكِله العام، فال بد من ِإشراِف الدولِة على إعداِد اخلطِط 

ييم املواِرِد الطَّبيعيِة والسياساِت االقتصاديِة؛ على ضوِء الدراساِت اإلحصائيِة لعمليِة تق
والفعالياِت والكفاءات البشريِة، وِمن ثَم رسم السياساِت العمليِة الكفيلِة بالتنميِة االقتصاديِة؛ 
مستعينني بأهِل اخلربِة العلميِة والعمليِة، للوفاِء باحلاجاِت االقتصاديِة األساسيِة ألفراِد اتمِع، 

                                                        
: ميقال اهليث، و)٢/١٢٢ (:»املعجم الصغري« ويف ،)١٩/١٢٩: (»الكبرياملعجم « أخرجه الطرباينُّ يف -629
 :»الترغيب والترهيب«، وهو عند املنذري يف )٤/٣٢٥ (:الزوائد؛ جممع »رجاله رجالُ الصحيِح«
)٢/٣٣٥.( 

 ].مؤمتر اإلسالم والتنمية).[٢٠٨/ص: (شوقي الفنجري، اإلسالم والتنِمية االقِتصادية:  ينظر قريب منه-630



 ٢١٦

نَّ أوضاع الدولِة االقِتصادية؛ قد تقتضي االستثمار يف أنواٍع خمصصٍة من احملاصيِل الزراعيِة ذلك أ
 على سد ساِعداِل واملواطنني ال ياالختياِر آلحاِد العم أنَّ ترك دِة، وال ريبناعاِت احملدأو الص

 ذلك أنَّ آحاد الناِس غالبا ال يهتمونَ تلكم احلاجاِت، لعدِم علِمهم ا أو لسوِء تقديرهم؛
أمهي ِة، هنا تظهرِة بقدِر ما ينظرون يف مصاحلهم وأرباِحهم اخلاصِة، باملصلحِة العامةُ اإلدارِة العام

  .٦٣١ لألمِةلبي احلاجاِت األساسيةَاتها للسياساِت االقتصاديِة؛ مبا يوتوجيه

اساِت االقتصاديِة وحتديِد األطِر العامِة للهيكِل اإلنتاجي، فإنَّ من إىل جانِب رسِم السي
وظائِف الدولِة يئةَ فُرِص العمِل ومناصِب الشغِل، وتيسريها لرعاياها ومواطنيها؛ حتى يتسنى 

يِة، كما أنَّ من ألفراِد الدولِة املشاركةُ يف اإلمناِء االقتصادي وزيادِة ثروِتها وطاقِتها اإلنتاج
 اآلحاد أمواٍل كبريٍة، يعِجز رؤوس ِنطاقُها وتتطلَّب ِسعوظائِفها إقامةُ املشاريِع الكربى اليت يت
 رها ال تدهم يعِزفون عنها ألنِة الكربى، أو أنناعيعن توفِريها؛كإنشاِء املوانئ وإقامِة املشاريِع الص

؛ كتعبيِد الطُّرقاِت وشق السدوِد واألاِر وغريها من املرافِق اهلامِة اليت هلم رحبا مباِشرا وسريعا
ولِة، وتعزيِز إمنائها االقِتصادييف بناِء صرِح الد سِهم٦٣٢ت.  

هذا ودور الدولِة يف التنميِة االقتصاديِة أوسع جماالً وأكثر مهاما، ولكن تعرض البحثُ 
ة األفراد وتفعيل قيامهم بالواجبات  وظائِفها، بإمجاٍل ألهمةً ما تعلَّق منها بتوجيه مسؤوليوخاص

وهو صلب -حتى يتِضح التكاملُ بني دوِر األفراِد واملوارِد اخلاصِة : -الكفائية يف هذا ااِل
ِة لالرتقاِء باقتصاِد الدولِة إىل مستوى  وبني دوِر اإلدارِة العامِة يف دفِع العمليِة التنموي-البحِث

  .الئٍق من االزدهاِر والتحضِر

                                                        
ويسري أمحد، التنمية االقتصادية واالجتماعية يف  ،)١/٥٠٩: (الدريين، حبوثٌ مقارنة: ريب منه ينظر ق-631

). ٣٣٧-٣٣٦/ص: (، حسن صاحل، التخطيط ودوره يف التنميِة االقتصادية يف اإلسالِم)٢٢/ص: (اإلسالِم
 ].حبوث مؤمتر اإلسالم والتنمية[

، يسري )٩٨-٩٧/ص: (شكريي، التنمية االقتصادية يف املنهج اإلسالميعبد احلق ال : ينظر يف معناه-632
 ،)٢٢/ص: (أمحد، التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالِم



 ٢١٧

  املبحث الثالثاملبحث الثالث
  تطبيقات عن دورِ فروضِ الكفايات يف حتقيق 

  التَّنمية االقتصاديةِ
ِالعمل وأثره يف حتقيق التنمية االقتصادية: املطلب األول َّ  

ِأثر املوارد اخلاصة يف متو: املطلب الثاني ِيل عجز امليزانية العامةَِّ َّ ََّ ِْ ِ.  

ِ أهمية اتمع املدني يف إقامة فروض الكفايات الكفيلة :املطلب الثالث ِ ِِ ِ
ِّ َُّ

ِّبتحقيق إمناء اقتصادي ٍ  



 ٢١٨

  :املطلب األول
ِالعمل وأثره يف حتقيق التنمية االقتصادية َّ  

ِرد البشريِة، من خالِل تكوين دف التنميةُ اإلسالميةُ يف املقاِم األول إىل تنمية املوا
الشخصيِة السويِة، والتدريب على املهارات املطلوبِة يف األنشطِة املختلفِة، وتطوير وسائل 
املشاركِة الفعالِة يف األنشطة اإلمنائيِة؛ وِمن مثَّةَ كانت التنميةُ االقتصاديةُ يف اإلسالِم تقوم أساسا 

 قُوِة العمِل املتاحِة الفاعلِة يف إحداِث التنميِة، ومعلوم دور اإلنساِن، وترشيِد على االستثماِر يف
هذا األخِري يف االستفادِة من عناِصِر اإلنتاِج وتفعيِلها؛ إذ هو وسيلةُ استخراِج معظِم منافِع 

االعتناُء بالعمِل يف الشريعِة األرِض؛ لالنتفاِع ا يف سائر النشاطات االقتصاديِة املتنوعِة؛ لذا جاَء 
 إىل مصاف الواجباِت الكفائيِة، على األمِة اإلسالميِة ىاإلسالميِة وأُنِزلَ مرتلةً رفيعةً، بل ارتق

  .٦٣٣إقامته، باختالِف مراِتِبه وأنواعه، كلٌّ يف جماِله وختصصه، كما سيأيت مفصالً يف هذا املبحِث

الفرع األول
َّ

ِّ العمل يف التشريع اإلسالميُمنـزلة: 
ِ

َّ
ِ:  

لقد كرم اهللا بين البشِر ورفع مرتلتهم، بالتعقُّل والتمييز، وبتسخِري خرياِت األرِض 
ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر  :ومناِفعها؛ قصد االنتفاِع ا، قال اهللا 

كرمهم اُهللا بالعقِل والنطِق «: يف تفسريها ل الزخمشري يقو،٦٣٤ورزقناهم من الطَّيباِت
وبتسليطهم على ما يف األرِض ... وتدبري أمر املعاش واملعاد، ،صورِة احلسنةوالتمييِز، واخلطِّ وال

، ففي اآليِة توجيه جليلٌ لتحقيِق التفضيِل والتكرِمي باإلفادِة من خرياِت ٦٣٥»م هلتسخِريهو
باِتها، بالعلِم والعمِلاِجرِة، واستخراألرِض املسخ٦٣٦ كنوِز األرِض وطي.  

واآليات واألحاديثُ كثريةٌ مستفيضةٌ حتض على العمِل وتشيد بفضِله، ومما جاَء يف 
هو الذي جعل لكم األرض : الترغيِب واحلض على السعِي يف األرِض والعمِل، قوله 

                                                        
ابن  :، وقريب من ذلك)٤٨/ص: (عبد املنعم عفر، التنِمية االقِتصادية لدول العامل اإلسالمي:  ينظر-633

 ).  ٤٦٣-٤٦٢/ص: (سالميةعاشور، مقاصد الشريعِة اإل
  ].٧٠: اإلسراءسورة [ -634
635-،اف الزخمشري٦٣٦-٢/٦٣٥: ( الكش.( 
مؤمتر اإلسالم [ ،)٣٠/ص: (إيراهيم الكيالين؛ األسس العقدية واألخالقيِة للتنميِة يف اإلسالِم:  ينظر-636

 ]. والتنمية



 ٢١٩

 رِعن من الزأشار إىل التمكُّ«: ، قال القرطيب٦٣٧ذلوال فامشوا يف مناكِبها وكلوا من رزِقه
  وفيه إظهار، إباحٍة هو أمر، فامشوا يف مناكبها، اآلباِرفِر وح، واألاِر العيوِنق وشوالغرِس
ها ا وآكاِمها ونواحيه أي لكي متشوا يف أطراِف األمِر بلفِظ هو خرب: وقيل،االمتناِن
عملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤِمنونَ وستردونَ وقُِل ا :، وقال ٦٣٨»هاوجباِل

، فالعملُ هنا عام يشملُ مجيع ٦٣٩ِإلَى عاِلِم الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُون
 قبيِل املعامالِت، والعملُ يف األعماِل مما افترضه اهللا على عباِده من عباداٍت، وكذا ما هو من

 لذالك ما  وسعيا يف طاعِته، يدلُّ يف سبيِل اهللا، وحتقيقًا ألمِرِه،كونَيالنشاِط اإلنتاجي ينبغي أن 
جمن حديِث كعِب بِن ع ةَمرر  ،وفيه أنَّ بعضلْحابِة رأوا الصا؛ فقالوا رجالً جا قَِويليت :د 

 فهو يف سبيل ؛اه صغارى على ولِد يسعإن كان خرج) :ل اهللا، فقال نشاطَه وقُوته يف سبي
  وإن كان خرج، اهللافهو يف سبيِل؛  كبرييِنِنيى على أبوين شيخ يسع وإن كان خرج،اهللا
٦٤٠)فهو يف سبيل اهللا؛ هاه يعفُّى على نفِسيسع يبن النفبي ، ا عملَه يفأن من يعملُ حمتِسب 

طاعةً له؛ فهو كااِهِد يف سبيِله، ومعلوم فضلُ هذا األخِري وِرفعةُ مرتلِته، وهذا سبيِل اهللا، و
إنَّ من الذُّنوِب ذنوبا ال يكفِّرها : (-منوها بفضل العمِل وجزيِل أجره- يقول رسول اهللا 

 يامِة...الصالةُ والصلكن يكفِّرها اهلموم يف طلِب املعيش(وقال ،٦٤١ ) :من أمسى كان  ِمال
ا  طعام أحدما أكلَ( : قال عن رسول اهللا   عن املقداِم، و٦٤٢)ا له يديه أمسى مغفورعمِل
 ن عمِل ِمكان يأكلُ عليه السالم  داود اِهللا نيب وإنَّ، يدهن عمِل ِمن أن يأكلَا ِم خريقطُّ

                                                        
  ].١٥: امللكسورة [ -637
 ).١٨/٢١٥ (: القرطيب، جامِع أحكام القرآِن-638
  ].١٠٥: التوبةسورة [ -639
: ميقال اهليث، و)٢/١٢٢ (:»املعجم الصغري« ويف ،)١٩/١٢٩: (»الكبرياملعجم « أخرجه الطرباينُّ يف -640
 :»الترغيب والترهيب«، وهو عند املنذري يف )٤/٣٢٥ (:الزوائد؛ جممع »رجاله رجالُ الصحيِح«
)٢/٣٣٥.( 

وإسناده إىل حيىي «: وقال ابن حجر ،)١/٣٨: (»املعجم األوسط«يف ) ١٠٢:رقم: ( أخرجه الطرباينُّ-641
: فيض القدير ؛»سنده ضعيف: قال احلافظ العراقي«: ، وقال املناوي)٤/١٥٩: (؛ التلخيص احلبري»واه
 ).٤/٦٣: (اهليثمي، جممع الزوائد: ، ينظر)٢/٥٢٦(

 . ٢١٢/سبق خترجيه، ص -642



 ٢٢٠

 عن فضله ومرتلِته؛ إذ هو ِمن ، كلُّ هذه النصوِص وغريها كثري ترغِّب يف العمِل وتبني٦٤٣)يدِه
  .الواجباِت الكفائيِة اليت هلا أمهيةٌ كربى يف حتقيق التنمية االقتصاديِة

ذلك أنَّ اإلسالم حيِرص على اإلفادِة من مجيِع قُوى العمِل املتاحِة للمجتمِع على خِري سبِل 
تاجيِة الكاملِة لكافَِّة األفراِد، بتوفِري االستخداِم املمكنِة، باحلرِص على الكفاءِة والقدرِة اإلن

  .٦٤٤احلوافِز الدنيويِة واألخرويِة، وتأمِني مشاركِتهم يف اإلنتاِج واشِتراكهم يف عوائِده

ِالعمل واجب كفائي باختالف مراتبه: الفرع الثاني ِِ ٌّ ٌ ُ َ:  
الُ مىت كان واعيا هاِدفًا ، وهذا العنصر الفع٦٤٥إنَّ العملَ واحد من عناِصر اإلنتاِج اهلامِة

وموجها؛ أضحى كفيالً بأن حيقِّق األهداف احملددةَ بكفايٍة وفعالية، وبه يرتفع شأنُ صاحِبه 
  الكسب الذي يستفيده البشرنَّإ«:  مبيناً عن أمهيِة هذا الواجب الكفائيويعلو؛ قال ابن خلدون

ما هو ِقإنولو قُ،همم أعماِلي دأر عن العمِللَ عطَحد ؛ملةً جالكسِب لكان فاقد وعلى ،ِة بالكلي 
 مو ذلك نِةسب وعلى ِن،ه قيمِت يكون قدر؛ إليهاِس الن وحاجِة،عماِل اَأله بنيه وشرِفقدر عمِل

ق بيد أنه جيب أن خيضع تقسيم العمِل وتوزيعه إىل دراساٍت إحصائيٍة وف ،٦٤٦»هقصاِنه أو نسِبكَ
احتياجاِت األمِة وعدِد الكفاءاِت والفعاليات املوجودِة فيها، كما أنَّ اختيار الكفاءاِت ال بد أن 

العكس، خاصةً يف ال  فال يقدم من حقُّه التأخري و؛خيضع إىل ميزاِن العدِل واحلق دون حماباٍة
  .٦٤٧ملواهب لزيادِة اإلنتاِج وحتسني نوعيتهالقطاِع العام، وذلك لالستفادِة ِمن مزايا التخصِص وا

والعملُ اإلنساينُّ طاقات خمتلفةٌ؛ ِمن الناِس من ال يحِسن إالَّ عمالً يدويا، ومنهم من 
 ة اليت حتتاجنظيميةَ والتاألعمال العقلي حِسنه فيا، ومنهم من يسمو عقلُه وفكرعمالً فني حِسني

                                                        
:  البيوع، باب كسب الرجل وعمل يده؛ كتاب)١٩٦٦: رقم (:»الصحيح«البخاري يف أخرجه  -643

)٢/٧٣٠.( 
 ).٥١/ص: (عبد املنعم عفر، التنِمية االقِتصادية لدول العامل اإلسالمي:  ينظر-644
عبد : ينظر: األرض والعملُ ورأس املاِل، كما هو داِرج عند علماِء االقتصاِد:  وعناصر اإلنتاِج ثالثةٌ-645

 ). ١١٠/ص: (ملصري، عدالةُ توزيع الثروِة يف اإلسالِمالسميع ا
 ).١/٣٩٠: (املقدمة:  ابن خلدون-646
). ٢٥٦/ص: ( القريويت، دور اإلدارة العامة يف التنميِة بني املذاهِب الوضعية املعاصرة وبني اإلسالم-647

 ).١٧٢/ص: (ة واالجتماعية ومشكالا، عبد الرمحن يسري، التنِمية االقِتصادي]مؤمتر التنمية واإلسالم[
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، ٦٤٨وكلُّ هذه األعماِل واجبات كفائيةٌ، يقوم ا كلُّ متخصٍص يف جماِلهإىل فكٍر مستقيٍم، 
فجملةُ األعماِل حتتاج إىل خرباَء فنيني ومتخصصني؛ حتى يحكَم بناُء حضارِتها، وتتكاملَ يف 

  .تشييِد هذا البناِء أيادي أفراِدها

 كٍةلَ يف م بعدجيد يأن لَّ فقَ؛عٍة يف صنالكةٌن حصلت له مم«:  وهلذا يقولُ ابن خلدون
ن  ِمجيد فال ي،هها ورسخت يف نفِس وأحكمياطِة اِخل ملكةَ إذا أجاداطُ ومثال ذلك اخليأخرى؛

 بب والس،ها صبغتخ ومل ترسم بعدستحِكى مل تولَ أن تكون اُأل إالَّ؛ أو البناِءجارِة النبعدها ملكةَ
 كان ن كان على الفطرِة وم،فعةً دم فال تزدِح، وألوانٌفِس للن صفات امللكاِت أنَّ؛يف ذلك
ت جر األخرى وخ بامللكِةفسنت الن فإذا تلو،ا حلصوهلا استعداد وأحسن امللكاِت لقبوِلأسهلَ

 ، أضعفا للملكِةبوهلُ فكان قَ،ن هذه امللكِة ِم احلاصِلوِن باللَّ فيها االستعدادفع ض؛عن الفطرِة
وهذا بيني شهدفقلَّ، له الوجود صناعٍة أن جتد صاحب حِك يمها أخرىن بعِدم ِمحِكها مث ي، 

ويكون فيهما معمن اإلجادِة واحدٍةتبٍةا على ر ،أهلَى أنَّ حت كَلَ العلم الذين متةٌهم فكريهم  
  .٦٤٩»ذه املثابِة

تهاد األفراِد يكملُها وينميها، وباحتراِم التخصصات،  وهذه املواهب توزيع رباينٌّ واج
  .وإتقاِن كلِّ فرٍد فنه، واالفتناِن فيه؛ يتكاملُ صرح الدولِة وترقى حضارتها ويعلو جمدها

ومثلُ األعماِل يف بناِء صرِح الدولِة كمثِل البناِء اهلرِمي؛ يشكِّلُ العمالُ اليدويون قاعدةَ 
رِم وهي أوسعه؛ فهم يقيمون العمرانَ بأيديهم؛ فريفعون بناَء الدياِر واملؤسساِت، ويزرعون اهل

، بل قد يتصور جمتمع بسيطٌ  اآلباِرفِر وح، واألاِر العيوِنقشيقومون ب واألراضي وحيرثوا،
  .يعيش بالعمِل اليدوي فحسب، وال قيام تمٍع بغِريهم

لونا قاعدةَ اهلرِم قليالً؛ وجدنا عماالً فنيني متخصصني يف بعِض الصناعاِت، مثَّ إذا ع
يقومون بواِجٍب كفائي هام يف تشييِد حضارِة األمِة، فالعاملُ اليدوي الذي يعملُ باليِد أو 

كما مر يف بالوقوِف على متابعِة اآللِة؛ يقوم بفرِض كفائي حثَّ عليه اإلسالم وحبب إليِه 
  .حاديث السابقِةاآلياِت واأل

                                                        
 ).٦٦/ص: (أبو زهرة، حماضرات يف اتمِع اإلسالمي:  ينظر-648
 ).٤٠٥/ص: ( ابن خلدون، املقدمةُ-649
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 املهندسني والقائمني على توجيه األعماِل السابقِة، ا توسطنا اهلرم ألفينا مساعديحتى إذ
  .وحسِن أداِء أفراِدها ومتابعتهم، وهم أيضا بصدِد واجٍب كفائي ال ختفى أمهيته يف بناِء العمراِن

 املوجهني للمجتمِع اإلنساينِّ،  وجدنا املفكِّرين والنظَّار البناِء اهلرميفإذا اقتربنا من أعايل
وكلَّما ارتقينا سلَّم اهلرِم علونا يف مراِتِب النبوِغ والفَطانِة ، وإعماِل الفكِر والتعقُِّل، وهكذا؛ 

وهؤالء الذين يعتلون كلَّما زدنا اعتالًء قلَّ العدد ،فعالن ةُ  وكثُرتدي اإلنساني م هم الذينالِقم
باخِتراعاِتهم، وابتكارام لنواميِس الكوِن، وعلى قدِر نبوِغهم وتضلُّعهم، وقوِة تعقُِّلهم 

  .٦٥٠وتفكريهم؛ يكون تقدم األمِة وارتقاؤها يف سلَِّم احلضاراِت ومصاف األمِم

ِتكييف مسؤولية الدولة واتمع :الفرع الثالث ِ َِّ   : على واجب العملَُّ

جيب على األمِة مجيعها أن توفِّر هؤالِء ، إنَّ األعمالَ باختالِف مراِتبها فروض كفايٍة
العاملني باختالِف ختصصام، وعلى هؤالء املؤهلني أن يؤدوا واجبهم ويتقنوا أداء وظائفهم 

الت العمِل؛ تأمثُ األمةُ مجيعها، أما إن  يف كلِّ جماادرون األكفياُءاملناطِة م، فإن مل يعد الق
أُوِجدوا وهيئت هلم الظُّروف وكان التقصري منهم فلم يؤدوا عملَهم؛ اختصوا هم بالوزِر؛ كلٌّ 
مسؤولٌ على عمله وجماِله، فإذا مات مريض جراَء تفريِط جمموعٍة من األطباِء يف عالِجه وإقامِة 

  .٦٥١، اختص باإلِمث هؤالِء األطباُءالرعايِة الصحيِة

فواِجب األمِة ممثَّلةً يف قادا وسلطاِتها أن تعملَ على إعداِد وإظهاِر ذوي الكفايِة من 
أصحاِب األعماِل واملهن واخلرباِت املختلفِة؛ يف الطِّب واهلندسِة والبناِء والزراعِة وأنواِع 

 حتى يتفانوا يف ؛٦٥٢د حاجام، وتكفُل هلم الراحةَ واالطمئنانَالصناعاِت وغريها، وأن تقوم بس

                                                        
 ). ٦٧-٦٦/ص: (أبو زهرة، حماضرات يف اتمِع اإلسالمي:  ينظر-650
 ).٦٢/ص: (أبو زهرة، حماضرات يف اتمِع اإلسالمي:  ينظر-651
652- جتعلَِّق اخلطاِب فيها، أدريف خالِل كالمه على مسألِة واجِب الكفايِة، وتكييف م اطيببل إنَّ الش 

فصالً هاما، يف ضرورِة االعتناِء بتربيِة األبناِء وتكوينهم، وإمناء مهارام ومواهبهم، وتوِزيعها على حسب 
األمِة وأفراِدها، ويف أطواِر تربيتهم يتوقَّف كلٌّ على قدِر ميوالم وقدرام، أخذًا بعِني االعتباِر احتياجات 

مؤهالته؛ يف مرتبٍة من مراِتِب الفروِض الكفائيِة اليت بيناها؛ فمنهم العاملُ اليدوي ومنهم املهين واحلريفُّ، 
ستواه ودرجةُ متيزه ونبوِغه، وكما ومنهم العاملُ باختالِف أنواِع العلوِم، ومنهم النظار االجتماعيون، كلٌّ وم

 فيه نظر واحد؛  يصح أن ينظربل الَّ...فأنت ترى أنَّ فرض الكفايِة ليس على ترتيٍب واحٍد«: قال اإلمام
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أداِء وظائفهم ويتقنوها، وواِجب هؤالِء اخلرباِء واملهنيني والعماِل بذلُ األعماِل واخلرباِت وإتقاِن 
رك والعامل يف كل أبواب النفِع يقوم بفرض كفايٍة جيب حتقُّقه، ولو ت«: أدائها، قال أبو زهرة

كان على اجلماعة كلِّها مغبةُ تركه بالنسبِة للمجتمِع، وعليها اإلمثُ أمام اهللا إذا قصرت يف إقامِة 
. ٦٥٣»فرِض الكفايِة، ويرفَع اإلمثُ عنها مجيعا بالقياِم به، ويشتِرك اجلميع يف الوزِر إن قصروا فيه

إالَّ به، فواجب حتصيلُه حلُ األمِة أو الدولِة كلُّ ما ال تقوم مصا«: وأمجل ذلك الدريين بقوله
  . ٦٥٤»وبذلُه

 ةُ على الواِجب الكفائيطت املسؤوليأعين العملَ بكافَِّة مراتِبه وأنواعه-فبهذا تقس- بني 
  يف حتى يتكاملَ اجلميع ويتعاونواالسلطاِت وأفراِد اتمِع، كلٌّ يتحملُ نصيبا من املسؤوليِة،
  .٦٥٥أداِء هذا الواجِب الفعاِل يف إحداٍث إمناٍء اقتصادي شامٍل

الفرع الرابع
َّ

ِأثر املفهوم اإلسالمي للعمل يف حتقيق التنمية االقتصادية : َِّ َِّّ
ِ:  

التنميةُ هي إحداثُ تطوٍر وازدهاٍر يف اتمِع، تقوم به املوارد البشريةُ باختالِف نشاطاِتها، 
ِق االستخالِف وعمارِة األرِض، حتت رايِة عبادِة الواحد األحِد، فليست املاديات يف ظلِّ حتقي

هي اليت حترك يف املسلِم داعيةَ العمِل؛ كاحلاِل يف النظريات الوضعيِة؛ إذ الفرد فيها يعملُ 
 أسباِب الكسِب، مستهِدفًا احلصولَ على الدخِل، وال شك أنَّ اإلسالم يعتِرف بكوِن العمِل من

ولكن مثَّةَ حمفِّزات عقديةٌ وجزائيةٌ تدفع باملسلِم إىل العمِل؛ هي أقوى يف النفِس املؤمنِة من انتظاِر 
  . ٦٥٦الدخِل، وما ذُِكر ِمن آثاٍر شاِهد على صدِق ذلك

                                                                                                                                                               
، )١/١/١٣٠: ( املوافقات،»حتى يفصلَ بنحٍو من هذا التفصيِل، ويوزع يف أهِل اإلسالِم مبثِل هذا التوزيِع

لية اُألمِة؛ ممثَّلةً يف أولياِء األموِر على هذا الواجِب؛ متتد إىل الصغِر يف توجيه األبناِء خالل أطواِر فمسؤو
    . التربيِة والتكويِن، ليثِمر ذلك فعالياٍت وطاقاٍت تسِهم يف تنميِة اتمِع

 .)٦٢/ص: (أبو زهرة، حماضرات يف اتمِع اإلسالمي:  ينظر-653
 ).١/٤٤٨: ( الدريين، حبوث مقارنةٌ-654
الشاطيب، املوافقات يف أصول : ، ويف معناه)٦٣/ص: (أبو زهرة، حماضرات يف اتمِع اإلسالمي:  ينظر-655
 ).١٢٩-١/١/١٢٨: (شريعةال

تنِمية عبد املنعم عفر، ال ،)٣٠/ص: (يسري أمحد، التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالِم:  ينظر-656
ة لدول العامل اإلسالمي٥٤-٥٣/ص: (االقِتصادي.( 
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ا لوهذا املفهوم اإلسالميًا قويعطي دفعالةً تل للعمِل جيعلُها وسيلةً فعِة التِة، عملينموي
 العمل على البطالِة ملا له من جليل الفضِل واألجِر، وهو بذلك حريص لُ وخيتارفاملسلم يفض
على إتقاِن عمِله وإحساِنه مما يرتقي به إىل مستوى عاٍل يف األداء والكفاءِة، وهو وإن سعى إىل 

 برزِق اِهللا الذي قسمه له ويقنع به دون أن ينِقص األعماِل اليت تدر رحبا وفريا؛ إالَّ أنه يرضى
اجلهد يف أعماٍل مل حتقِّق له أمانيِه ومبتغاه؛ ألنَّ عملَه أوالً وأخريا عبادةٌ مكلَّف بأدائها، هذا 
ناتج الداِفع كفيلٌ بأن يصلَ بالقوِة العاملِة للمجتمِع إىل أعلى مستويات الكفاءة واألداِء، فيزداد ال

 ِة تعتِمدنميةَ االقتصادياِت أنَّ التظريمن الن الت املمكنِة، فقد أمجعت كثريبأعلى املعد القَوِمي
ويف ، achievement motivation اعتمادا كبريا على ما مسته بدافع اإلجناِز لدى األفراد

عدل النمو االقتصادي مرده إىل البيئِة مفادها أنَّ اختالف مو] ماكليالند[ وهي نظريِة إحداها
 اليت تؤثِّر يف زيادِة هذا الدافع لدى أفراد اتمِع، ويؤكِّد صاحب النظريِة ؛االجتماعيِة والثقافيِة
ال ي اِفعأنَّ هذا الدهذه الص ائعِة، وأصحابِة الشمن اجلوائِز وسائر احلوافِز املادي ِة تولَّدفاِت اهلام

، بل مييلون إىل  واملضمونِة مقابلَ أتعاٍب قليلٍةال تستهويهم األعمالُ ذوات األرباِح السريعِة
النظرِة املوضوعيِة يف اختياِر شركائهم ومشاريعهم، ومهُّهم حسن اإلجناِز وإتقانُ العمِل ولو 

  .٦٥٧كلَّفهم ذلك أتعابا وخماطراٍت

 بقيمِة العمِل ومفهومه يف حيد ملفاِد هذه النظريِة وغِريها، هو أنَّ التمسكإنَّ التفسري الو
اإلسالِم، يسِهم إسهاما فاِعالً وفعاالً يف تكويِن الداِفِع القوي لتحسِني مستوى األداِء، والكفاَءِة 

ِم اإلسالميالعالقَةَ بني العقيدِة والقي ا يؤكِّدِة، مماإلنتاجي دافِع اإلجناِز والعمِل الذي يعترب ِة وبني
  .٦٥٨داِفعا أساسيا يف عمليِة التنميِة االقتصاديِة

والذي يعد -من خالِل هذا املبحِث تبدى لنا جبالٍء؛ مدى إسهاِم هذا الواِجِب الكفائي؛ 
 يف إحداٍث اإلمناِء االقتصادي -اعِهأهم عناِصِر اإلنتاِج وأكثرها فعاليةً، باختالِف مراتِبِه وأنو

  .وإقامِة صرِح األمِة وازدهارها، وبناِء جمِدها وحضارِتها

  

                                                        
 ).٣٤-٣٣/ص: (يسري أمحد، التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالِم:  ينظر-657
 ).٣٤-٣٣/ص: (يسري أمحد، التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالِم:  ينظر-658
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املطلب الثاني
َّ ُ

:  

ِأثر املوارد اخلاصة يف متويل عجز امليزانية العامة ِ ِ َِّ َ ََّّ ِْ ِ:  
باختالِف العصوِر، إنَّ من خصائص احلاجاِت األساسيِة للفرِد واتمِع؛ جتددها وازديادها 

وحجِم التطوِر احلادِث يف األمِم والشعوِب؛ مما يستتِبع ارتفاع تكاليِف تلبيِتها وتوفِريها، وقد ال 
يستطيع مدخولُ اخلزينِة العامِة جماراةَ هذه الزياداِت، وقد تضيق إيرادات الدولِة عن الوفاِء ذه 

ختضع للتجدِد واالزدياِد احلادِث يف احلاجاِت األساسيِة لألفراِد، يتبع ذلك النفقاِت العامِة، اليت 
  .بداهةً عجز يف ميزانيِة الدولِة

كما أنَّ الدولَ مجيعها قد متر بظروٍف محِرجٍة؛ كحاالِت احلروِب وأياِم الكواِرِث يف 
 وااعاِت وغِريها، مما جيعلُ خزينةَ الدولِة الزالزِل والفيضاناِت واإلعصاراِت، أوسنني القحِط

غالبا؛ غري قاِدرٍة على اجتياِز هذه املرحلِة العصيبِة، نظرا الحتياجاِت أفراِدها إىل زيادٍة يف 
فعجز امليزانيِة هو قُصور إيراداِت الدولِة عن الوفاِء بنفقاِتها . النفقاِت مع ضيِق يِد الدولِة عنها

  .٦٥٩عامِةال

الفرع األول
َّ

َسد عجز امليزانية واجب كفائي على القادرين:  ٌّ ٌ َِّ ُّ
  

يف مثِل هذه احلاالِت احلِرجِة، يصري واِجبا على مجيِع أفراِد الدولِة القادرين؛ البذلُ 
من مجلِة واإلسهام يف اإلعانِة والتضامِن مع احملتاجني؛ الجتياِز هذه الظُّروِف الطَّاِرئِة، وهذه 

 املوتى  كان جتهيزوإذا«: اجلويين يقولالواجباِت الكفائيِة يف أمواِل األغنياِء وامليسورين؛ وفيه 
ر ما  فإذا تقر...،  وأهم أمتُّ الفقراِء حشاشِةك وتدار األحياِءهِج م فحفظُ؛ الكفاياِتمن فروِض

ذكرناه فالوجه عندي إذا ظهر الضروتفاقم األمر ،ةُ وأنشبت املنيها  أظفار، وأشفى املضرون ور
 روراِت الباقي إىل ذوي الضفصر وي،نٍةبقوت س ٍر موِسر كلُّستظِه أن ي:-استشعر املوسرونو

                                                        
 وحسني ريان، عجز موازنة الدولِة ،)٣٤/ص: (عامة امليزانية المراد حلمي،:  ينظر يف معناه-659

ه يف الفقه اإلسالمي٦٠/ص: (وعالج.( 



 ٢٢٧

ه إذا نزلت باملسلمني  على أن العلماُءفقوات«: ، وقال اإلمام القرطيب٦٦٠» اخلصاصاِتوأصحاِب
 اِس جيب على الن:-رمحه اهللا-  قال مالك، املال إليها فإنه جيب صرف،كاِة بعد أداء الزحاجةٌ
  .٦٦١»ا أيض وهذا إمجاع،م ذلك أمواهلَ وإن استغرق،سراهم أَفداُء

 ت هذا احلقريعةُ أقرٍة، فالشةُ يف اإلسالِم ذات وظيفٍة اجتماعيةُ اخلاصت امللكيدوهلذا ع
لى وجٍه عدٍل حيقِّق مصلحةَ الفرِد واملُجتمِع، ففي الظُّروِف احلَِرجِة ورتبت عليِه واجباٍت، ع

، يرِوي  املصلحةَ العامةَ باتت يف خطٍرتكثُر الواجبات وتنكمش صالحيات امللكيِة اخلاصِة؛ ألنَّ
 أبو سعيٍد اخلُدريا مع رسوِل اِهللا «:  قالكنيف سفٍر فقال ) :لُن كان معه فضم 

 ، به على من ال زاد لهن زاد فليعد ِمن كان له فضلٌ وم، لههر به على من ال ظَ فليعدظهٍر
  .٦٦٢»ا يف فضٍل من ألحٍده ال حقى رأينا أن حت؛قال فذكر من أصناف املال ما ذكر

امللكيِة،  أنَّ احلقوق اليت جتب على ؛والذي نقرره يف هذا املقاِم«:  ويقولُ اإلمام أبو زهرةَ
درجٍة تقارب سلبها، أو نقصها خاصةً يف حاِل السفِر أو يف حاِل  علىتتزايد يف بعِض األحواِل 

، فبذلُ امليسورين يف حاالِت االحتياِج العام، وعجِز الدولِة عن الوفاِء بذلك؛ من ٦٦٣»ااعِة
  .ذا الظَّرِف العصيِبفروِض الكفايِة، يتساند اجلميع ويتعاونون على اجتياِز ه

الفرع الثاني
ُ

ِالتشريعات املسهمة يف سد عجز املوازنة العامة:  ِ َِّ ِّ ُ ُِ
َّ  

لقد تقرر أنَّ سد خالَّت الفقراِء واحملاويِج، وتوفري احتياجام األساسية؛ من الفروِض 
وفرض على األغنياِء من أهِل « :الكفائيِة اليت يطلَب بتوفِريها املياسري واألغنياُء، يقولُ ابن حزٍم

كلِّ بلٍد أن يقوموا بفقراِئهم، ويجِبرهم السلطانُ على ذلك إن مل تقم أموالُ الزكواِت 

                                                        
660- ،١٧٥-١٧٤/ص: ( غياث األمم يف التياِث الظُّلَِماجلويين.( 
 ).٢/٢٤٢: ( القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن-661
:  املؤاساة بفضول املال؛ كتاب اللقطة، باب استحباب)١٧٢٨: رقم: (»الصحيح«أخرجه مسلم يف  -662

 أثر ذكر البيان بأنَّ؛ كتاب اللباس وآدابه، باب )٥٤١٩: رقم: (»الصحيح«، وابن حبان يف )٣/١٣٥٤(
         ).١٢/٢٣٨: (ه ومواساته عما فضل إخوان،النعمة جيب أن ترى على املنعم عليه يف نفسه

663-تمع اإلسالمي٢٨/ص: ( أبو زهرةَ، حماضرات يف ا.( 
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فيقام هلم مبا يأكلون من القوِت الذي ال بد منه، ومن اللِّباِس للشتاِء والصيِف مبثِل ذلك، ...م
هم من املطِر والصِكنِةيِفومبسكٍَن ييوِن املارمِس وع٦٦٤» والش.  

 حتقيقًا هلذه الغايِة وذلك املطلِب، قوانني ها اإلسالمشريعاِت اليت سنوذكرنا أنَّ من الت
 ،نيورعايِة املرضى واملسن ،مبا يشملُه من قياٍم بشؤوِن الفقراِء واحملتاجني ،كافُِل االجتماعيالت

الوظاِئف وإن كانت من مهام الدولِة، إالَّ أنَّ هذه األخريةَ قد تضيق واليتامى واملكروبني، وهذه 
فهاهنا يقع : -يدها عن استيعاِب مجيِع احملتاجني واملتضررين، وهو ما يعرف بعجِز امليزانيِة
إقامته، وهذا ما واجب التكافِل املعاشي على ذوي اليساِر من أفراِد األمِة؛ واجبا كفائيا عليهم 

 ؛ين ااعاِتني يف ِسي املضطرِت خالَّد سا أنَّ خالفًوال أعرف«: أكَّده إمام احلرمِني يف قوله
ِروِساملُ  علىحمتوم٦٦٥»ينوالعاجزين ين وإغاثةُ املكروبنيحاجاِت املضطر بسد فالقيام  ، فرض 

  . إقامته-هاممثلَّةً يف مياسري-كفايٍة، جيب على األمِة 

و لعلَّ األوقاف والوصايا من التشريعاِت اهلامِة اليت ختفِّف العبَء على خزينِة الدولِة يف 
اإلسالِم، وما عرفه التاريخ اإلسالمي من نفِع األوقاِف خري دليٍل على ذلك؛ إذ أنَّ فكرةَ الوقِف 

خلدماِت االجتماعيةَ وتقدمي السلِع الضروريِة؛ وإقامةَ اخلريي امتدت إىل الرب العام الذي يطولُ ا
املدارِس واملكتباِت، وخصصت أوقاف تنِفق عليها، كما عِرفت أوقاف خمصصةٌ للخدماِت 
الصحيِة وأخرى لتطوير األدويِة، والقياِم باملُستشفياِت واملصحاِت، واإلنفاِق على األطباِء 

، ٦٦٦ وسائر العاملني، مسِهما كلُّ ذلك يف حتقيِق التنميِة االقتصاديِة واالجتماعيِة لألمِةواملمرضني
فصار الوقف مساِعدا للدولِة يف وظائف مناطٍة ا، كتقدِمي اخلدماِت العامِة، وتوفري الضرورياِت 

ِة للمحتاجني من الفقراِء والعاجزيناملعيشي.  

 ترك باِب التطوِع االختياري مفتوح آلحاِد امليسورين يف أوقاِت عصيبٍة؛ كأياِم غري أنَّ
على الوفاِء بضرورياِت حتسيِني الكوارِث وااعاِت واحلروِب، مع عجِز ِميزانيِة الدولِة 

 داعي الندِب، من شأِنه أن يتِلف مهجا وأرواحا، فليس كلُّ الناِس يحركُه: -األوضاِع
يلِّ األمِر أن يوظِّف على القادريِن ذوي الوسِع  فصار حتما الزما على وواملسابقِة يف اخلريات؛

                                                        
 ).٤/٢٨١: ( احمللَّى باآلثاِرابن حزم، 664
 )٢٠٥/ص(غياث األمم يف اتياث الظلم؛ :  أبو املعايل،اجلويين 665
  ).٣٣-٣٢/ص: (؛ تطوره، إدارته، تنميته الوقف اإلسالميمنذر قحف،:  ينظر666
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واليسِر ضرائب وأمواالً؛ على قدِر احلاجِة بوجٍه عدٍل ال إسراف فيِه وال تقتري، ليصرف يف 
ِة، والوفاِء باحتياجاِت املضرورينه إىل املصاِلِح العامومن الواجِب على هؤالِء املياسِري إجابت ،

ا بتركه، يقولُ اجلويينكفايٍة يأمثون مجيع ه فرضذلك، فإن :»املوتى من فروِضوإذا كان جتهيز  
  .٦٦٧» وأهم أمتُّ الفقراِءشاشِة حِك وتدار األحياِءهِج م فحفظُ؛الكفاياِت

يِف الضريبِة االستثنائيِة يف حاِل عجِز امليزانيِة وهنا يلزم احلديثُ عن االقِتراِض، وتوظ
العامِة عن الوفاِء بالنفقاِت العامِة، وغاِلبا ما يكونُ هذا يف حاالٍت طاِرئٍة وضائقاٍت صعبٍة، 

ا أنَّ حتتاج معها اخلزينةُ العامةُ إىل مثِل هذه املدخوالِت االستثنائيِة الجتياِزها، وكما تقرر ساِبقً
إجابةَ الدولِة إىل ذلك من الفروِض الواجبِة على األغنياِء، إذ سد عجِز اخلزينِة العامِة من فروِض 

  .الكفاياِت
ولكن مىت تلجأ الدولةُ إىل االقتراِض ومىت تضطر إىل الضرائِب االستثنائيِة على ذوي 

  اليساِر؟ وهل مثَّةَ فرق بينهما؟

ِاالقرتاض و توظيف الضرائب االستثنائية: الفرع الثالث َّ ِ َّ ُ ُ:  
رغم وجود شيء من التباين يف وجهات كبار نظّار الفقهاء وعلماء سياسة التشريع يف 

هو تفصيلٌ ذهب إليه اإلمام الشاطيب؛ حيث : -هذه املسألِة؛ إالَّ أنّ الذي يتوجه يف هذا املقام
إنما يكون حيثُ يرجى لبيِت املاِل دخلٌ ينتظَر، وأما إذا مل   يف األزماِتراضِتاالقأنَّ «: قال

  .٦٦٨»ينتظَر شيٌء، وضعفَت وجوه الدخِل حبيثُ ال يغين؛ فال بد من جرياِن حكم التوظيِف
أن إما : فإذا ما أصاب موازنةُ الدولِة عجز عن الوفاِء بالنفقاِت العامِة، فال ختلو من حالِني

ترجي حصولَ ِغنى آجٍل إذا ما استعادت نشاطاِتها االقتصاديةَ، بعد اجتياِز هذه املرحلِة 
 ا إذا مل تكن هلا إيراداتوأم ،ستردم قرض هعلى أن ه من امليسورينذ ما حتتاجالطَّارئِة؛ فهنا تأخ

تأخذُه من األغنياِء لسد عجِز ترجو حصولَ فائٍض يزيد عن االحتياجاِت العامِة، فإنَّ ما 
  .ميزانيِتها، يأخذُ حكم التوظيِف الضرييب فال يكون مستردا

الفرع الرابع
َّ

َّتوظيف الضرائب االستثنائية أداة لسد عجز امليزانية:  َِّ ِّ ٌ ُِ ِ َّ
   

                                                        
667- ،١٧٤/ص: (غياث األمم يف التياِث الظُّلَِم اجلويين.( 
 ).٣٢٠/ص: (أبو زهرةَ، مالك:  وينظر،)١/٢/٣٣٧: (شاطيب، االعتصام ال -668



 ٢٣٠

اجاِت األساسيِة إنَّ توظيف الضرائِب يرمي إىل تعزيِز إيراداِت الدولِة مبا يفي بتوفِري االحتي
ألفراِد اتمِع، ويغطِّي النفقات العامةَ، وهو أيضا يتغيا أهدافًا اجتماعيةً إضافةً إىل األهداِف 
االقتصاديِة املذكورِة، فالضرائب أداةٌ إلعادِة توزيِع الدخِل مبا يحقِّق مصلحةَ الفقراِء 

ريبة٦٦٩ُواحملتاجنيض الضِة، لذا ال تفرعلى حاجاِته األصلي لُ مالُهعقَلُ يف ٦٧٠ إالَّ ملن يفضإذ ال ي ،
ميزاِن العدِل وقانوِن احلق أن تفرض على من ال ميتلك ما يكفيِه الحتياجاِته األساسيةَ، فغايةُ 

اةُ خري توظيِفها توفري هذه الضروراِت املعيشيِة، فال ينبغي أن تعود على أصِلها باإلبطاِل، والزك
 اجتماعي إىل احملاويِج والفقراِء، وهذا هدف فصرتؤخذ من األغنياِء لت مثاٍل على ذلك؛ فهي

ها ال تها لكلِّ ؤهلا، كما أنالكفايِة املطلوِب توفري ا حلد؛ باعتباِره معيارصابذ إالَّ يف ما بلغَ النخ
  .فرٍد من أفراِد الدولِة اإلسالميِة

 موضوع الضرائِب ليس من صلِب البحِث، وال هو مقصود بتفصيالِت أنواِعها، وألنَّ
وضواِبِطها وأفانِني أحكاِمها، فكتب املاليِة العامِة استوفت ذلك؛ استغنيت عن ذكِره، وإنما 

  .لى املال اململوِكتوظيف الضريبِة االستثنائيِة عيتعلَّق حبديِثنا يف هذا املوِضِع نوع منها، وهو 
فإذا مرت الدولةُ بعجٍز يف ميزانيِتها، لظروِف احلروِب واألزمات؛ جاز لويلِّ األمِر أن 
 اطيبالش على األغنياَء، الجتياِز تلك املضايِق واألزمات، وهذا ما أفىت به اإلمام ضرائب وظِّفي

 ،ه يف زماِن مواضع األندلِس يف بعِضوِر الس بناِءوكان خراجيف بناء سوِر مدينِة األندلُِس، 
ماملوضِعفا على أهِلظَّو ،فئل عنه  فسوجواِزه،هوِغأفىت بس ِنسِت ماملرسلةا فيه إىل املصلحِةد ، 

  . ٦٧١ ضاعت؛ا من عندهم فيعطو،اسم ا النقُ اليت إن مل يلى املصلحِةعا يف ذلك دمعتِم
 مطاعا مفتِقرا إىل تكثِري ارنا إمامدإذا ق«: درِكه يف ذلك مبينا عن م-رمحه اهللا-وقال 

 املاِل، وارتفعت حاجات ِسِع األقطاِر، وخال بيتحاجِة الثُّغوِر، ومحايِة امللِك املت اجلنوِد لسد
م يف اجلنِد إىل ما ال يكفيهم؛ فلإلماِم إذا كان عدالً؛ أن يوظِّف على األغنياِء ما يراه كافيا هل

 وإنما مل ينقل -مثَّ يبين سبب عدم تطرق السالفني ملثل هذا-..احلاِل إىل أن يظهر مالُ بيت املاِل
مثَّ يعِرب عن مدرِكه -مثل هذا عن األولني التساِع ماِل بيِت املاِل يف زمام خبالِف زماِننا، 

                                                        
 ).٩٧/ص: (زكريا بيومي، املاليةُ العامةُ اإلسالميِة:  ينظر-669
: عابدين، رد احملتاِر على الدر املختاِرابن ، )٢/١١: ( الصنائع يف ترتيب الشرائعبدائع:  يف معناه ينظر-670

)٢/٢٦٢.(  
 ). ١٤٢-١/١٤١: (الكي ،ذيب الفروق نقل فتواه ابن احلسني امل-671
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 اإلمام، وصارت ل ذلك النظام؛ لبطلت شوكةُفع ووجه املصلحِة هنا ظاهر، فإنه لو مل ي-:قائالً
فإذا عوِرض هذا الضرر بأخِذ البعِض من أمواِلهم، فال يتمارى ...ديارنا عرضةً الستيالِء الكفَّاِر

  .٦٧٢»يف ترجيِح الثَّاين عن األوِل، وهو مما يعلَم من مقصوِد الشرِع قبلَ النظِر يف الشواِهِد
 ،ن املصاحل املرسلةَ ِم؛ على املسلمني اخلراِجتوظيف«:  قالإذ قي املالْيِخ للشعوق ومثلُه ما 

احلاجة لكثرِة؛نا اآلنَ يف زماِن األندلِسه يف بالِد وظهور مصلحِت، عندنا يف جوازهوال شك ...، 
وضاملال اآلن عنه بيِتِفع -:وإمنَّ،ه اآلن يف األندلسع جبواِزقطَ فهذا ي ا الناحملتاِج يف القدِرظر  
  .٦٧٣» إىل اإلماموكولٌ مهو و،ن ذلك ِمإليِه

  : ولكن هذا التوظيف ينبغي أن خيضع لضواِبطَ؛ حىت يكون موزونا مبيزان العدِل 
 فال توظَّف الضرائب إالَّ على األغنياِء واملياسِري؛ إذ أنَّ الفقهاء نصوا أنَّ التوظيف ال -١
، ولذلك يؤخذُ من األغنياء ما زاد عن ٦٧٤ على من زاد مالُه عن حد الكفايِةيفرض إالَّ

 فإذا تقرر ما «: حاجتهم، ويترك هلم ما يفي بضرورياِتهم املعيشيِة، كما قال إمام احلرمِني
ون ورضروأشفى امل ،ها أظفارةُ وأنشبت املني، وتفاقم األمرر فالوجه عندي إذا ظهر الض؛ذكرناه

 روراِت الباقي إىل ذوي الض ويصرف،بقوت سنة ٍر موِسر كلُّستظِه أن ي:-استشعر املوسرونو
ذهب اجلويين إىل االستظهاِر بقوِت السنِة، وقوفًا على ظاهِر  وإنما، ٦٧٥» اخلصاصاتوأصحاِب

 يبعن الن ويما ره سنةٍٍ، لكن ألهِله قوت ِخره كان يدعِة  أنذا حممولٌ على حالِة الس
 ِة غريِة يف ماِل اخلاصالعام ا، فحقمناِسب ر ما يراهرورِة فلإلماِم أن يقدا يف حالِة الضخاِء، أموالر

 حاجاِتهم األساسيةَ  بل خيتِلف باختالِف الظُّروِف ضيقًا وسعةً، على أنَّ،مشروٍط مبدٍة معينٍة
  .٦٧٦ كلِّ حاٍل، وهو وجه الشاهِد هنا علىحمفوظَةٌ
 ال توظَّف الضرائب إالَّ بعد خلو اخلزينِة العامِة، وعجِزها عن الوفاِء بالنفقاِت العامةِِ، قال -٢

ا إذا خلت  أم، يف أيدي اجلنوِد األمواِل مع كثرِة-توظيف الضرائِب-  إليهال سبيلَ«: الغزايلُّ
 أن  فيجوز لإلماِم؛... العسكِري خبراجاِتِف ما ي، ومل يكن من مال املصاِحل،ِلاأليدي من األموا
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 دصقَ ؛ أو ضرراِناِن شره إذا تعارض أنعلما ن ألن؛...ند كفاية اجلُ مقدارف على األغنياِءيوظِّ
الشرعدفع أشد الض وأعظِمريِنر الش يِنر،وما ي باإلضافة إىل ما نهم قليلٌ ِم واحٍديه كلُّؤد 
ي؛هه وماِل به من نفِسخاطرلو خ ي شوكٍة عن ِذ اإلسالِمةُطَّلت خِنظُحفَ ي موِر اُألظام،قطَ ويع 
ةَمادا ٦٧٧»روِر الشحاالت اجلدِب والفيضانات وغِريها مم قاسوهذا يف حاِل احلروِب وعليه ي ،

  .هو يف معناها
 على قَدِر االحتياِج، دون إضراٍر باألغنياِء، فإنَّ التشريع  أن تكون بوجٍه عدٍل-٣

اإلسالمي يهِدف إىل إغناِء الفقراِء وكفايِة احملتاجني، مبختلَِف التشريعات كالزكاِة املفروضِة 
نياِء، وإنما والصدقاِت املنثورِة، والتكافل االجتماعي واألوقاِف وغِريها، لكنه ال يتغيا إفقار األغ

 فإذا ساس«:  يف موازنِة الدولِة، وفيه قال أبو املعايلام قدر ما يكفي سد هذا العجِزيأخذ اإلم
لبذل ما تقتضيه  املوسرين ن بعض فله أن يعي؛ وماٍلٍةده عن عت يدرِف وص،املسلمني واٍل

ناسبِة للمصلحِة يف التوظيِف، وأا بعدما أورد وجه امل-، وقال الشاطيب ٦٧٨» احلاِلضرورةُ
 إالَّ أا حملُّ ضرورٍة فتقدر بقدِرها، فال فهذه مالءمةٌ صحيحةٌ« :-تتالءم مع مقاِصد الشرِع

  .٦٧٩»يصح هذا احلكم إالَّ مع وجوِدها
وإذا مرت الدولةُ بضائقٍة وصِفرت خزينتها، أو عجزت عن الوفاِء مبتطلَّباِت النفقاِت 
 تفي بسد خاِء أمواالً وضرائبظِّف على ذَِوي اليساِر والروعلى ويلِّ األمِر أن ي قِة؛ فحالعام
العجِز القائِم، وتلبيِة احلاجاِت العامِة للمجتمِع، فإنَّ ذلك من املصاِلِح املرسلِة، إذ ليسِت األموالُ 

وحفظُ الن من املُهِج واألرواِح، ال جرم يف بأعز رعلى حفِظ األمواِل كما هو مقر مفوِس مقد
 تعد األموالُ خاِدمةً لألنفُِس و األرواِح، ومعلوم كما حرر علماُء ، بل٦٨٠علِم مقاِصِد الشريعِة

 ريِن وأخفلُ أهونُ الشتحمهما، فيأهون ضرراِن ارتِكب ه إذا تعارضِة أنالقواِعِد الفقهي
ررنيا لو ٦٨١يِنالضمن فواِت األمواِل، بل إنَّ أموالَ الد األرواِح أعظَم وال مريةَ يف أنَّ فوات ،

 هجوِم  يفألمواِلل فأي مقداٍر«:  روح نفٍس مؤِمنٍة يقول إمام احلرمِنيمل تِزنوِزنت مجيعها 

                                                        
 ).١٧٨-١٧٧: ( الغزايلُّ، املستصفى-677
678- ،١٩٩/ص: (غياث األمم يف التياِث الظُّلَِم اجلويين.( 
679االعتصام ،اطيب١/٢/٣٣٧: ( الش.(  
 .مع احلاشيِة للشيِخ دراز) ١/٢/٠٨: (الشريعةالشاطيب، املوافقات يف أصوِل : ظر ين-680
 ).٨٧/ص: (السيوطي، األشباه والنظائر :  ينظر-681



 ٢٣٣

ها ومل  لْعِد مل تٍم دقطرِةت بلَوِبنيا لو قُ الد وأموالُ،ليها احلاجةإت  لو مساألهوال،أمثال هذه 
هاواِزت...من املستحقرات يف هذا املقاِمفاألموالُ ،باِتماء تسيل على حدود الظُّفإذا كانت الد ، 

أمجعون؛ املسلمون وأمجععلى أن ه إذا اتمان فق يف الزمضفقراُء،قوني م ؛ونقُِلمن على  تعي
  .٦٨٢»هموا يف كفايِتعس أن ياألغنياء

ثُم إنَّ املصلحةَ العامةَ مقدمةٌ على املصلحِة اخلاصِة، فيتحملُ الضرر اخلاص لدفِع الضرِر 
ولِة٦٨٣العاموعجِز خزينِة الد رائِب يف حاالِت االحتياِج العامعلى ؛، ويف توظيِف الض ضرر 

مةَ أفراِد اتمِع، بل يطولُ أموالَ األغنياَء يف آحاِد األغنياِء، بينما يقابلُه ضرر عام يهدد سال
 اخلاص ررلُ الضتحمِة، وييف تقدِمي املصلحِة العام بعِض األحواِل كاحلروِب مثالً، فال شك

  .ألجلها
ها، وتقدر بقدِرها على حمالِّ من قبيِل الضروراِت فتقتِصر على على أنَّ تلكم التوظيفات

ِل والقسِط، ال جور فيها وال إسراف، فتفرض على املُوِسرين األغنياِء بقدِر احلاجِة ِوزاِن العد
والضرورِة، وتصرف يف سد االحتياجاِت األساسيِة والنفقاِت العامِة الضروريِة، على حسِب 

  .احلاالِت الواِقعِة
ليت قد نيِة، وجتاوِز الظُّروِف العصيبِة، اوإجابةُ األغنياِء قادتهم إىل ذلك لسد عجِز امليزا

 احتياجات املضرورين  وسد من الفروِض الالَّزمِة، إذ أنَّ االعتناَء بالفقراِء،تتِلف نفوسا وأرواحا؛
ولِة، فإن هي عجزت عن ذلك لشالد ِة؛ واجبام القحِط واجلدِب والكواِرِث الطبيعيغوِر أي

با كفائيا على األغنياِء، كما أنَّ جتهيز اجلنِد عند عجِز اخلزينِة من الواجباِت  صار واِجخزينِتها؛
  .الكفائيِة على القادرين من ذوي اليساِر والوسِع

 جيري -وهو غياب حكمي– هذا وإنَّ مجيع وظائِف الدولِة عند غياِب احلاكم أو عجِزه 
 بالقادرين من األغنياِء واملوِسرين، قال إمام احلرمِني جمرى فُروِض الكفاياِت، وهو منوطٌ حينها

رع  إىل الشرد وي،أِي الر شتات جيمعوإماما وأُسوةً موا قدوةًعديأن  إحدامها :اس حالتانلنل«
ر؛ فإن كانوا كذلك. وحاٍدن غري داٍع ِم،ِدا فموجبيف فروض  هذِه واحلالةُرِع الش 

 سقط ؛ من فيه كفايةٌأقامه ولو ،اا واحدوا فرضلُطَّ لو ع القادرونَفونَج املكلَّحر يأن ؛الكفاياِت
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الفرضعن الباقني ، ...فإذا تقررقائلني املاِل ذلك بنينا عليه أمر :لو ش غت رامعن قياٍماألي  
 ؛ واستعداٍدٍبهأُ و،تاٍد وع إىل ماٍل اجلهاِدإقامة يف ت احلاجةُ ومسواإلسالم، ني املسلمبأموِر
  فليست األموال بأعز؛على منهاج فروض الكفايات؛  بذله عند حتقيق احلاجات وجوبكانَ

فإذا ساس ...، -اهلالك- ىوى والتد املؤدية إىل الرلألغراِرمن املهج اليت جيب تعريضها 
 املوسرين لبذل ما تقتضيه  بعضن فله أن يعي؛ وماٍلٍةده عن عت يدرِف وص،املسلمني واٍل

ه يف كِم ح مع نفوِذ،هلِسمام يف فَاإل  حكمد املرُءفال ينبغي أن يستبِع... حمالةَ ال  احلاِلضرورةُ
، ٦٨٤» به على الغيِبقطعأ بل ،يٍب رخاجلِة ومسباٍن ذلك عن حأقولُ ولست ،هفِسه ونروِح

دةٌ بني ظهرانيهم بسبِب نقِص التغذيِة ولذلك يأمث القاِدرون مجيعهم إن فاتت روح واِح
 وضعِفها، قال علي :»َّإنعلى األغنياِء اهللا تعاىل فرض هم ما يكفي فقراَءِر يف أمواهلم بقد ،
فإن جاعوا أو عِهروا وجاألغنياِءمنِعبوا فد ،تعاىل أن حياسبهم يوم القيامة  على اِهللا وحق 

  .٦٨٥»هم عليهبويعذِّ

اِن وتلكم الدالئِل استقر يف القلِب يقني ال خيتِلجه ريب وال شك، أنَّ وبعد هذا البي
توظيف ويلِّ األمِر ضرائب وأمواالً يف حاالِت عجِز ميزانيِة الدولِة عن الوفاِء االحتياجات 

مِة، حفظًا لألرواِح األساسيِة من النفقاِت العامة، من املصاِلِح املرسلِة اليت يستقيم ا ِنظام األ
لو استقبلت من أمري ما «:  يف آخِر حياِته عمر  املُلهموالنفوِس، ولذا قال احملدثُ

 فمن الواِجبات ؛٦٨٦»استدبرت؛ ألخذت ِمن األغنياِء فُضولَ أمواهلم فرددا على الفقراِء
واِنهم، ولو أدى ذلك إىل فناِء أمواِلهم الكفائيِة على األغنياِء بذلَ فضوِل أمواِلهم إلنقاِذ مهِج إخ

ا، قال اجلويينمجيع :»أمجعون، املسلمون وأمجععلى أن ه إذا اتفق يف الزمان مضفقراُء،قوني  
مونقُِلم،هم أن يسعوا يف كفايِتاألغنياءن على  تعي. لى وجوب بذل ع ةًفقوا كافَّوكذلك ات

 اإليضاِح؛ على أبلغ وجه يف  فالح، الكفاياتريه من جهات فروِض يف جتهيز املوتى وغاألمواِل
، فمىت احتاج احلاكم العدلُ ٦٨٧»أمواِلهملوا فضالت  يف هذا القسم أن يبذُاألغنياء على ه جيبنأ

ا؛ ألنكافي على األغنياِء ما يراه فِرضولِة؛ جاز له أن يعن ذلك خزينةُ الد تجزه إىل األمواِل وع
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بذلك يسعى إىل إقامة املصلحِة العامِة، وهذا من أمسى غايات التشريِع الساميِة، وأحكِم مقاصده 
  .العاليِة
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  :املطلب الثالث
ِّأهمية اتمع املدني يف إقامة فروض الكفايات الكفيلة بتحقيق إمناء اقتصادي ِّ ٍَّ ِ ِ ِِ ِ

ُ  
اِت الغربيِة األجنبيِة يرِجع إىل عصر النهضة  يف األدبي"اتمِع املدينِّ"إنَّ أصل فكرة 

األوروبيِة، والتحوِل احلادث يف الفكر السياسي الغريب، خاللَ القرِن السابع عشر والثَّامن عشر؛ 
للتخلُّص من أزمِة العصوِر الوسطى عندهم، وإعالِن القَطيعِة مع النظاِم القدِمي املبين على الربط 
بني السلطِة والقدسيِة الدينية، وجذور الفكرِة مرتِبطةٌ بأطروحاِت أصحاب العقد االجتماعي؛ 

وغِريهم، مرورا بالثَّورِة الفرنسيِة، ووصوالً إىل حتوالت وتطوراِت " جاك روسو"و" جون لُوك"
  .٦٨٨القرنني السابقِني 

يوعا يف الفكِر العريب إالَّ يف العقدين األخرييِن ِمن على أنَّ هذا املصطلح مل يلق رواجا وش
القرِن السابِق، مثَّ انتشر املصطلح وراج، على املستوى العريب والغريب؛ حتى غدا يف الوقِت 

  .٦٨٩الراهِن ِمن أكثِر املصطلحاِت اشتهارا وذُيوعا يف أوساِط أهِل العلوِم االجتماعيِة
لتنبيه هنا إىل أنَّ ظاهرةَ اتمِع املدينِّ ليست حكرا على الغرِب الرأمسايلِّ، كما حيسن ا

شأنه شأن مجيِع الظَّواهِر واملفاهيِم اإلنسانيِة األخرى، عرفتها جمتمعات وأمم عديدِة، غري أنَّ 
  .   ٦٩٠ِف اتمعاِتاالختالف والفَرق يكمن يف درجِة نضِج اتمِع املدينِّ وتبلوِره باختال

 اإلسالمي يذكر لنا أنَّ احلياة اإلسالمية عرفت مؤسسات شبيهٍة بتنظيمات إن التاريخ
اتمع املدينِّ، تتمتع باالستقاللية النسبيِة عن السلطِة السياسية، فقد عرفت مجاعةُ احللِّ والعقِد 

اِلغٌ يف مراقبِة السلطِة السياسيِة وتصويبها، كما كان من لدن اخللفاء الراشدين، وكان هلا دور ب
للمساجد وظيفةٌ هامةٌ يف الوعِي الديين والفكري، ففيها تعقَد الندوات والدروس، كما عرفت 

                                                        
، وفهمي ) وما بعدها٢٦/ص: (روك الفاحل، اتمع والدميقراطيةُ والدولةُ يف البلدان العربيِةمت:  ينظر-688

: حول الدميقراطيِةمصطفى محارنة، مشروع اتمع املدينِّ والت، و)١٩٣/ص: (هويدي، اإلسالم والدميقراطيةُ
 ). وما بعدها١٠/ ص(

 ،)١١/ص: ( الديقراطية واتمِع املدينِّ، مراثي الواقع مدائح األسطورِةعبد اإلله بلقزيز، يف:  ينظر-689
يبرطِن العتمِع املدينِّ يف الولُ امستقب ،ِبيحيالص ةُ ).١١/ص: (أمحدميقراطيوالد تمعمتروك الفاحل، ا

 ).٢٢-٢١/ص: (والدولةُ يف البلدان العربيِة
 ). ٢٨/ص: (يحي، مستقبلُ اتمِع املدينِّ يف الوطِن العريبأمحد الصِب:  ينظر-690



 ٢٣٧

جمموعات اضطلعت بوظائف منفِصلٍة عن الدولِة نسبيا فاتمع اإلسالمي كان يعج بتلك 
ؤسسات بدًءا جبماعات القضاِة والعلماِء إىل نقابات احلرف والصناعاِت، إىل الكيانات وامل

 سةُ الوقِف خريشيوِخ القبائل والعشائِر، انتهاًء إىل رؤساِء الطوائف والفرِق، كما كانت مؤس
توفِري املستلزماِت دليٍل للبنيِة االقتصاديِة التطوعيِة، املستقلَِّة عن الدولِة، أدت دورا كبريا يف 

  .الضروريِة

هذا؛ وإنَّ هذه املؤسسات وإن مل تكن باملعىن احلقيقي للمجتمِع املدينِّ على ما حده فقهاُء 
الفكر السياسي واالجتماعي يف القرِن األخِري، بيد أنه ال يخاِلف منِصف خبر التاريخ أنَّ تلك 

ياٍت أوليةً إلقامِة جمتمٍع مدينٍّ قائٍم على العدِل واحلريِة واملساواِة، يسوسه املؤسساِت كانت بدا
  .٦٩١قانون احلق وميزانُ العدِل

الفرع األول
َّ

  :ِّمفهوم اتمع املدني: 

عرب فتراٍت زمنيٍة طويلٍة؛ إالَّ أنَّ مثَّةَ " اتمِع املدينِّ"وعلى الرغِم ِمن شيوع مصطلِح 
قاِت احلدود، والضوِبِط يهاٍت عديدةً يف ضبِط حقيقِته وحدوِده، وبعيدا عن االلتزاِم بتضياجتا

التدقيقيِة، واخلالفاِت االصِطالحيِة، فإنَّ الذي يهمنا؛ فكرةُ املُجتمِع املدينِّ كمسهٍم يف القياِم 
نختار منها مفهوما مناِسبا متفَقًا على باإلمناِء االقتصادي يف ضوِء مسؤوليِة الواجِب الكفائي، ف

  :عناِصِره املتمثِّلِة يف النقاِط اآلتيِة

 رابطةٌ اختياريةٌ إذ يقوم األفراد بتنظيماٍت ومؤسساٍت حرٍة، طواعيةً  اتمع املدينُّ-١
الحيِة تلكم التنظيماِت، دون إجباٍر عليها، ينضم إليها األفراد مبحِض إراداِتهم، إميانا منهم بص

  .وفعاليتها يف خدمِة مصاِلحهم

املؤسسات اإلنتاجية، :  العديد من اهلياكِل التنظيمية منها يشملُ اتمع املدينُّ-٢
واملداِرس واملعاهد التعليمية، واالتحادات املهنية والنقابات العمالية، واألحزاب السياسية 

  .ية االجتماعية والثقافيةواألند

                                                        
691-يبرطِن العتمِع املدينِّ يف الولُ امستقب ،ِبيحيالص ٥١-٥٠/ص: ( أمحد.(  
 



 ٢٣٨

 مؤسسات اتمع املدينِّ من حيث املبدأُ تتمتع باستقالليٍة ِنسبيٍة، من الناحية املاِليِة -٣
  .٦٩٢واإلداريِة والتنظيميِة، فإنه يجسد فكرةَ تنظيِم األفراِد لنشاطام بعيدا عن تدخِل الدولِة

    : هوملدينُّاتمع افبإمجاٍل 

 طولُ مجيعأنِشطةً ت ِة، اليت متاِرساِت واملنظَّمات احلرساِت والفعاليجمموعةُ املؤس 
مرتكزاِت احلياِة االجتماعيِة واالقتصاديِة والسياسيِة، يكسوها طاِبع االستقالليِة النسبيِة، إذ أنها 

 فريِبطُها بالسلطِة رابطٌ يضيق ويتِسع حبسِب املصاِلِح ال ختضع مباشرةً هليمنِة السُلطِة،
والظُّروِف، يعِرض األفراد من خالِل هذه املؤسساِت إبداعاِتهم وتعاوم يف إحداِث اإلمناِء 

  .٦٩٣الشامِل للدولِة مبا يحقِّق مصلحةَ األفراِد واملُجتمِع

رةٌ حعيتطو تمِع من خالِلها أن يديروا فهي يف جممِلها تنظيماتا ةٌ، يتمكَّن أفراد
  .٦٩٤أنفسهم بأنفِسهم، مبا يحقِّق املصلحةَ العامةَ واخلاصةَ

 ِة مبختلِف أبعاِدها، السياسيتمِع املسلم يستطيعون القيام بالواجبات الكفائيفإنَّ أفراد ا
 هذه املنظَّمات واملؤسسات ليسهموا يف واالقتصادي واالجتماعي والثقايفِّ وغريه، عن طريِق

يف جماِلها االقتصادي املِة، وباألخصِة الشِة والتنمويِة اإلصالحيالعملي.  

  

ُاألهمية :الفرع الثاني ِّملؤسسات اتمع املدني ِّ االقتصاديةَّ َّ.  

                                                        
 ).٢٥-٢٤/ص: (أمحد الصِبيحي، مستقبلُ اتمِع املدينِّ يف الوطِن العريب:  ينظر قريب منه-692
أمحد : ، نقالُ عن)١٩٥/ص: (املنِصف وناس، الدولة الوطنية واتمع املدينُّ يف اجلزائر: ينظر -693

ِبيحيالصيبرطِن العتمِع املدينِّ يف الولُ ا٣٢/ص: (، مستقب .( 
: -الدين إبراهيمتقدمي لسعد - والتحول الدميقراطيِة مارنة، مشروع اتمع املدينِّاحلطفى مص:  ينظر-694

 ).٢٢٨/ص: (، الكيالين، فرض الكفاية وأثره يف بناية اتمع املدين)٠٥/ص(
  



 ٢٣٩

االقتصاديِة لألمم والدوِل، ذلك أنَّ إنَّ منظمات اتمِع املدينِّ تتصدر وسائلَ حتقيِق التنميِة 
املؤس عيالعمل التطووسائل الن أضحى ِمن أهم تمعات وازدهاِرها يف سيهوض حبضارِة ا

العصرالراهن، فهناك قاعدةٌ مسلَّم ا، تقضي بأنَّ احلكوماِت سواٌء يف البلدان املتقدمِة أو الناميِة، 
د احلاجات األساسيِة ألفراد جمتمعاِتها، نظرا لتعقُِّد الظُّروِف احلياتية وتوسع مل تعد قادرة على س

  .جماالا، مما استتبع تغيرا وجتددا يف االحتياجات األصليِة

ومن هنا؛ كان ال بد من وجوِد جهٍة أخرى موازيٍة للجهات احلكومية ومتكاملٍة معها، 
 العام، وتكمل الدور الذي تقوم به اجلهات احلكوميةُ يف تلبية االحتياجاِت تقوم مبلِء ااِل

اقاً يف معاجلة بعض ةاألساسيوراً سبِة دِة احلرعياملنظَّمات التطو ويف أحيان كثريٍة يعترب دور ،
  . ٦٩٥القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية

ضمن التكليِف بالواجباِت الكفائيِة اليت تطلب األمةُ بسدها وهذه الوظائف تدخلُ 
وإقامتها، فقد أوجدت مؤسسات اتمع املدينِّ جماالً رحيبا إلقامِة تلك الفروِض، ملشاِركِة 

ولِة يف إقامة اإلمناِء االقتصاديالد .  

صاديِة مرتبطةٌ بقوة اتمع املدينِّ، معلِّالً ما بين األستاذُ روبرت دوتنام أنَّ قوة اتمع االقت
قرره بأنَّ مؤسسات اتمِع املدينِّ تزود أعضاءها مبجموعٍة كبريٍة من املهاراِت، وشبكة واسعٍة 

  .٦٩٦من االتصاالت، تفتح هلم جماالت عديدة وفرصا كبريةً ملمارسِة مشروعاٍت اقتصاديٍة

 االقتصادي ملؤسساِت اتمع املدينِّ يقودنا ضرورةً إىل احلديِث عن فاحلديثَ عن الدوِر
  .العمِل التطوعي، إذ أنَّ أساس اتمع املدينِّ وهياكِله مبين على احلريِة والتطوِع

                                                        
: ، عمان، األردن بعنوانم٢٠٠١ ورقة عمل قدمت لنادي بناة املستقبل، حبثٌ ألمين ياسني،:  ينظر  695

 مركز التميز للمنظمات غِري الشباب والعمل االجتماعي التطوعي منشور على الشبكة العنكبوتيِة، موقِع
  .WWW.NGOCE.ORG: احلكوميِة

مصر والشفافيِة، يف صحيفة الدستور األردنية : جاء معىن ذلك ضمن مقال لسعد الدين إبراهيم بعنوان -696
عبد اهللا الكيالينِّ وعبد الرمحن الكيالينِّ، : هذا نقال عن. م١٩٩٧-٠٤-٢٤: ، الصادرة بتاريخ)١٧/ص(
مقال منشور يف جملَِّة الدراساِت اليت تصدرها اجلامعة األردنية، : رض الكفايِة وأثره يف بناِء اتمِع املدينِّف

 ).٢٣٠/ص: (م١٩٩٨: ، سنة٥٠عدد 
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ر  ونش،لمجتمِع إحداِث التنميِة املتكاملِة ل يفةً أساسيركيزةًصار  العمل التطوعيإنَّ 
التفهو أفراده، بني ماسك االجتماعية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاين اخلري  ممارسة إنساني

ا  خريعطون تفم: قال ، ويف ذلك ة منذ األزِل عند كل اموعات البشري،والعمل الصاحل
لهفهو خري ال إىل وهي إشارةٌ، ٦٩٧لفيها اة فائدة النفسياليت يفقد وجد  يف نفِسهِعملتطو ،
هم ملساعدة اآلخرين بطبعهم  نذروا أنفس أشخاصِةعيطو باألعمال التن يقوم مالعلماء أنَّ
جاهاته ه خيتلف يف حجمه وشكله وات ولكن ،دف خدمة اتمع الذي يعيشون فيه؛واختيارهم

ة إىل أخرىمن جمتمع إىل آخر، ومن فترة زمني.  

يكثُر يف حاالت الطوارئ واحملن الكوارث عنه يف احلال العاديِة، : مفمن حيث احلج 
كلُومن حيث الش:ا أو ِم فقد يكون جهداً يدوياً وعضليها،نيعاً باملال أو غري ذلك،  أو ترب

 فقد يكون تلقائياً أو موجهاً من قبل الدولة يف أنشطة اجتماعية أو تعليمية أو حيث االجتاهومن 
  .تنموية

ماً من العمل أكثر تقدوهو   هو موضوع اتمِع املدينِّ،سي املؤسالعمل التطوعيو
التطوعيوأ الفردي تمع، دقتنظيماً وأوسع تأثرياً يف ا همتارسمؤس ةٌ  ساتخرييدةمتعد، 

ومجعياتأهلي سِهة تتمع؛ كبريٍةٍةم يف أعمال تطوعيا  وإمن خلدمة اا واجتماعيائه اقتصادي
   .٦٩٨وثقافيا

 املتعلقة ؛القياِم بفروِض الكفاياِت  هامةٌ من وسائل وسيلةٌ كعمل خرييطوع التإن
عدها االقتصادييف ب ِة مجيِعها، وباألخصنموياالِت التتمع ممارسةُ العمل و. باميكن ألفراِد ا

ت األهلية كاجلمعيات والنوادي واهليئات الثَّقافية، ومؤسساِت التطوعي من خالل املؤسسا
  . الوقِف وغِريها

  :مؤسسة الوقف: أوال

                                                        
  ].١٥٨: البقرةسورة [ -697

 منشور على الشبكة دور العمل التطوعي يف تنمية اتمع :، بعنوانبالل عرايبكتور دمقال لل  698
  WWW.NGOCE.ORG:كبوتيِة، موقِع مركز التميز للمنظمات غِري احلكوميِةالعن
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وهنا ينتِقلُ بنا احلديثُ إىل مؤسسِة الوقِف اليت عِرفت عرب التاريِخ اإلسالمي وكانَ هلا 
اِل االقتصادييف ا هام تنموي دور.  

مؤسسةٌ كربى مستقلَّةٌ، أقامها املسلمون بعطائهم، وهي تقوم على   الوقِففإنَّ مؤسسةَ
والِقطاِع اخلاص ٍز عن القطاِع العامفكرِة تنميِة قطاٍع ثالٍث متمي.  

فال هي خاِضعةٌ للتصرِف السلطوي شأن القطاِع العام، وال هي من القطاِع اخلاص الذي 
  .٦٩٩، فهو قطاع يدخلُ يف الرب العام واإلحساِن والرمحِة والتعاوِنحيكمه دافع الربِح

هذه املؤسسة العظمى عِرفت من عهِد النبوِة الطيبِة، لتتوسع يف عهِد اخلالفِة الراشدِة، 
دورا هاما يف وتزداد اتساعا وتطورا يف العهِد اُألموي والعباسي وما بعده، هذه األوقاف أدت 

توفِري االحتياجاِت األساسيِة وال تزالُ، بدًءا باملدارِس التعليميِة إىل املستشفياِت واملراكِز 
الصحيِة، اليت تقوم بتوفِري العالِج والرعايِة الصحيِة، كما عِرفت أوقاف لعقاراٍت وبيوٍت 

باِشرةُ متثِّلُ املناِفع الفعليةَ ألعياِن األمواِل الوقفيِة، للسكىن، ومثلُ ذلك كثري، هذه اخلدمات امل
  .اليت تعتبر األصولَ الثَّابتةَ اإلنتاِجيةَ هلذه املناِفِع

فاألوقاف رأس ماٍل إنتاجي يهِدف إىل تقدِمي سيٍل أو فيٍض من املناِفِع لألجياِل املقبلِة، 
ِه طواعيةً، ألجِل بناِء إمناٍء مستقبلي شامٍل، وأجٍر جزيٍل كان قد اقتطَعه جيلٌ ساِبق ِمن دخل

  .٧٠٠وثواٍب آجٍل

لقد أقر النظام اإلسالمي هذه املؤسسةَ االقتصاديةَ االجتماعيةَ باعتباِرها إخراجا لثروٍة 
العامِة املستقبليِة، اليت تضطِلع إنتاجيٍة يف اتمِع، من دائرِة املنفعِة اخلاصِة الشخصيِة إىل املنفعِة 

  .مبهام اجتماعيٍة واقتصاديٍة كفيلٍة بتوفِري الضرورياِت األصليِة للمجتمعاِت

 يف خمتلَِف  هائالً من الثَّروِة اإلنتاجيِةونظرا ألمهيِتها؛ بلغت األوقاف اإلسالميةُ مقدارا
الك الوقِف عقاراٍت رئيسيةً وسطَ املُدِن، ويف قلِب مركِزها البلداِن اإلسالميِة، فاحتلَّت أم

                                                        
أمحد الصِبيحي، مستقبلُ اتمِع املدينِّ ، و)٢٦-٢٤/ص: (حممد أبو زهرةَ، حماضرات يف الوقف:  ينظر699

يبرطِن الع٥١-٥٠/ص: (يف الو(، ره، إدارته، تنم؛ تطويتهمنذر قحف؛ الوقف اإلسالمي) :٧٠/ص.(  
  ).٣٤-٣٣/ص: ( الوقف اإلسالمي؛ تطوره، إدارته، تنميتهمنذر قحف،:  ينظر700



 ٢٤٢

 ،راِسِع عشِة؛ ففي مطلِع القرِن التراعيا من ِخريِة أراضيها الزت جزًءا كبريكما حو ،جاريالت
وقاف السكنيةَ بلغت مساحةُ األراضِي الزراعيِة الوقفيِة ثُلُثَي األراضي املزروعِة مبصر، كما أنَّ األ
  .٧٠١والتجاريةَ، واملستشفياِت واملساجد ودور األيتاِم؛ بلغت حدا كبريا بتلك البالِد

وكذلك احلالُ يف باقي األقطاِر العربيِة، ففي تركيةَ بلغت مساحةُ األوقاِف الزراعيِة ما 
ق، وبلغت أمالك األوقاِف اليت أتاح هلا يزيد عن ثُلُِث األراضي املزروعِة يف أوائل القرن الساِب

تتابع السنني فُرصةً للتراكم؛ حدا كبري من جمموِع الثَّروِة العامِة، يف سوريةَ والعراِق واجلزائر 
  .٧٠٢واملغِرب واحلجاِز وغِريها

ٍن وِنصٍف غري أنَّ تقصري احلكومات يف مسؤوليِتها جتاه محايِة ممتلكات األوقاِف زهاَء قر
من الزمِن؛ أدى إىل ضياِع وِب الكثِري منها، إن على يِد النظاِر الذين ضعفت ضماِئرهم 
وعِدموا الرقابةَ الفعليةَ على تصرفاِتهم، أو على يِد املتطفِّلني من املسؤولني يف احلكوماِت 

  .املتعاِقبِة، يف عهِد االستعماِر وبعده

األوقاِف جيب على احلكوماِت محايةُ هذه األمواِل الوقفيِة من مباٍن فلتفعيل دوِر 
 من اعتداِء املعتدين، بالغصِب والنهِب والتعطيِل، كما ينبغي أن ترسم وأمواِل منقُولٍَةوعقاراِت 

جتماعي سياسات ِدف إىل تنميِة األوقاِف واستعادِة ِصحِتها؛ يف ضوِء مستجداِت الواِقع اال
واالقتصادي والتكنولوجي الراهنِة، وتشجيع فكرِة األوقاِف وتنميِتها، وإعداد خطٍَّة ضويٍة من 

ِة التراسِة، وإن ألِّفت ارأجِل استئناِف عمليبالبحِث والد ِة،  وهو جمالٌ حقيقكِم لألمالِك الوقفي
الُ جماالً رحيبا لالجتهاِد واإلبداِع؛ كلُّ ذلك حتى فيه كُتب ومقاالت وأحباثٌ؛ لكنه ال يز

األفراِد التطو ِة؛تتكاملَ جهودةُ مع اجلهوِد احلكوميٍد وتعاوٍن يف تنميٍة عيإلحداِث تسان 
  .٧٠٣اقتصاديٍة، كفيلٍة برخاٍء وعيٍش سعيٍد ألفراِد اتمِع

                                                        
منذر قحف؛ الوقف اإلسالمي؛ تطوره، و ،)٢٦/ص: (حممد أبو زهرةَ، حماضرات يف الوقف: ينظر 701

  ).٣٤-٣٣/ص: (إدارته، تنميته
، نقالً عن إدارة وتثمري ممتلكاِت اَألوقاِفاِب من كت" حملة عن األوقاِف يف تركيا"ثروت أرمغان، :  ينظر702

  ).٣٤-٣٣/ص: (منِذِر قحف؛ الوقف اإلسالمي؛ تطوره، إدارته، تنميته
  .)٧٤-٧٣/ص: ( الوقف اإلسالمي؛ تطوره، إدارته، تنميتهمنذر قحف،:  ينظر-703
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  :اجلمعيات اخلرييةُ ومؤسسات اإلغاثةُ: ثانيا

إنَّ مؤسسات العمل اخلريي هي جتمع جلهوٍد مجتمعيٍة تضم متطوعني مؤمنني بضرورِة 
عمِلهم ذلك؛ مساعدةً لدوِلهم يف توفِري احلاجاِت األساسيِة ألفراِد جمتمعاا، وتنميِة كافَِّة 

االقتصادي ةً القطاعالقطاعاِت، وخاص.  

مل اخلريي جيد له امتدادا تارخييا طويالً، يرِجع منشأُ جذوِره إىل وإنَّ املتصدي لدراسِة الع
البعِد الديين وفكرِة اإلحساِن، ومفهوِم الزكاة والصدقاِت املنثورِة يف اإلسالم، ومساعدة الفقراء 

  .، ورعايِة الضعفاء والعاجزينواحملتاجني

؛ كان - غالِبها تطول الفروض الكفائيةَوهي يف-فاملبادرات يف القياِم بتلك الوظائِف 
جانب منها يقوم على مؤازرِة السلطات الرمسيِة يف شكل بيت املال قدميا، وحديثاً يف شكل 
الوزارات املعنية، وظلَّ اجلانب اآلخر واألهم يقوم به نفر من املتطوعني على أساٍس فردي، ومع 

 أو منظَّمات اجتماعيٍة لتقدمي اخلدماِت املتنوعةُ وأخذت يف التبلوِر الوقت انتظموا يف مجعياٍت
والتطوِر؛ حىت وصلت إىل شكلها احلايل، وهو جمموعة اجلمعيات واملنظَّمات اخلريية اليت نظمت 

يف ا تز؛ براخلريي ِر العمِل اجلمعويِة، ومع تطوشريعاِت الوطنيفق التتمعات أعماهلا و
كانت كروابطَ للفئاِت املختلفِة؛ كالتشكيالِت العماليِة ونقاباِتها،  أشكال تنظيمية أخرى،

  .والنواِدي الرياضيِة واألحزاب السياسية وغري ذلك

 الصلة باتمع، ومع ثورة االتصاالت وتعدد وتبلورت التنظيمات األهليةُ بصفِتها وثيقةَ
 احلياِة؛ برز إىل الوجوِد ما يسمى بالقطاع املدينِّ؛ ليشمل كل تلك التنظيمات واألعماِل، مناحي

لكن اجلمعياِت األهليةَ ذات اجلُذوِر األصيلة اليت شكَّلت . وهو اتمع املدينُّ بكلِّ تشكيالِته
صاحل اإلنسانيِة، بال طائفية أو حتزب البداياِت، واليت اتسمت أعماهلا باخلريية والغريية واعتباِر امل

  .٧٠٤أصبحت جزءاً من اتمع املدينِّ: -أو توجه مصنوع

                                                        
، ألقي يف وقائع مؤمتر  العريبمحاية العمل اخلريي: ، بعنوانكتور سامي عصرلدمقال ل:  معناه يفينظر - 704

 غِري ماِتميز للمنظَّموقِع مركز الت منشور على. م٢٠٠٢حزيران /  يونيو ٢٤-٢٢ :اخلري العريب الثالث
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فأصبح من احلتِم الالَِّزِم االهتمام بالدور االقتصادي للجمعيات اخلرييِة ومؤسساِت اإلغاثِة 
ملشروعات اخلدميِة واإلنتاجية، وغِريها من النوادي واملنظَّماِت، وذلك بتشجيعها على إقامِة ا

واألسواِق اخلريية واملعاِرض، إىل غري ذلك من السبِل اليت توفِّر موارد ماليةً تقدم ِسلَعاً وخدماٍت 
  .للفُقَراِء، وذلك من شأنه إحداثُ تنميٍة اقتصاديٍة ذات جودٍة عالية وكفاءة اقتصاديٍة

 والتشريعات املنظِّمة للعمل التطوعي املؤسسي مبا يكفل إجياد كما ينبغي تطوير القوانني
  .ِد يف التنميِة االقتصاديِةفرص حقيقية ملشاركة األفرا

 التوعيِة اجلماهرييِة بضرورِة املشاركِة الشعبيِة يف العمليِة التنمويِة، فينبغي وغري خاٍف أمهيةُ
إلعالم واملدرسةُ واجلامعةُ واملساجد دوراً أكرب يف دعوِة املواطنني إىل العمل أن متارس وسائلُ ا

  .٧٠٥التطوعي، والتعريِف بالنشاطات التطوعيِة اليت تقوم ا املؤسسات األهليةُ مبختلَِف هياِكِلها

 ا باختالِف مراِتبها، واألمةُ مجيعها خماطبةٌ-فإنَّ الكثري من تكاليف الواجباِت الكفائية 
 يف العمل اخلريي للجمعيات واملؤسسات  كفيلةٌ بأن تنتظم-بيِل الكفايِةوأنواِعها، على س

األهليِة، وتتوجه هذه اجلهود خلدمة اتمِع وتلبية االحتياجات األساسية، وتستهدف يف األساس 
واجتماعيِة شاملٍة، فال بد أن تكون املشروعات ضة اتمع وتقدمه، وإحداث تنمية اقتصاديٍة 

مصممة بشكل يتناغم ويتساوق مع االحتياجات األصلية، وهذه األخرية ينبغي أن تتسق فيما 
بينها، وتنسق مع سياسات الدولة؛ حىت تتعاون اجلهود احلكومية واألهلية وتتكامل يف تلبية 

  .اء بالعملية التنمويِةاحلاجاِت األساسية واالرتق

سيظلُّإن العمل اخلريي مطلوباً ما و ا ما جدت حياةٌ، وسيبقى قائمبقي ة أخياريف األم 
وما تقدموا  :، وقال ٧٠٦ىقووتعاونوا على الرب والت :حمسنون، يقول اهللا 

  .٧٠٧ٍري جتدوه عند اهللا هو خريا وأعظم أجران خألنفسكم ِم

                                                        
الشباب والعملُ االجتماعي التطوعي، منشور على : حبثٌ ألمين ياسني،  بعنوان: ينظر قريب منه  -705

  .WWW.NGOCE.ORG: بكة العنكبوتيِة، موقِع مركز التميز للمنظَّماِت غِري احلكوميِةلشا
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ِّمسؤولية الواجب الكفائي يف ظل مؤسسات اتمع املدني: الثالثالفرع  ِّ َّ ُ
ِ ِ َّ ُ ُ َِّ ِ ِ  

 أنَّ هذه األخريةَ الواجباِت الكفائيِة وأنواِعها؛تقرر يف الفصل األول عند ذكر أقساِم 
لثقافية واسعةُ النطاِق كثري أفرادها، تشملُ مجيع مناحي احلياِة االجتماعية واالقتصادية وا

 املعاهِد والكلِّياِت التعليميِة،  إقامةُ فمن الواجبات الكفائيِةالسياسية واإلعالميِة وغريها؛و
ومنها إقامةُ ومؤسساِت البحِث العلمي، وتعزيز الرعايِة الصحيِة وفتح املستشفيات واملصحاِت، 

، وبذلُ خمتلِف اِملهِن واِخلرباِت؛ قصد حتقيِق التنميِة اِش املعامو وما به ِقناعاِت والصاحلرِف
 ا يوِجبِة، مماِت املعيشيرورية؛ وتوفِري الضِة االقتصاديساِت االقتصادية واملاليإقامةَ املؤس

يتُّ يف ااِل  كلُّ هذا حتى يكفَلَ االكتفاُء الذَّاواملصرفيِة يف إطاِر الشريعِة ووفق مبادِئها؛
  .٧٠٨االقتصادي للدولِة

 فلألفراِد ِل مؤسساِت اتمِع املدينِّ؛كلُّ هذه الواجباِت الكفائيِة مكفُولٌ تطبيقُها من خال
أن ينظِّموا أنفسهم بعيدا عن التدخل التام للدولِة، فاألغنياُء املياسري يقع عليهم الطَّلب بالوظائِف 

روريولِة أو عجِزها، فهم مسؤولون عن الضِة، يف حاِل غياِب الدِة، من توفِري احلاجاِت األساسي
، واالُ مفتوح هلم إلقامِة ذلك الفرِض عرب مؤسسات املُجتمِع ٧٠٩توفِري هاتيك الضرورياِت

  .املدينِّ، فهي تفسح االَ الرحيب لذلك

ؤسساِت ال تعين استقالليتها التامةَ، لذا توصف هياكلُ وبنى بيد أنَّ احلريةَ يف تلكم املُ
اتمِع املدينِّ باالستقالليِة النسبيِة؛ فلو فُِتح هذا الباب لضاعت املصاِلح العامةُ بقصٍد أو من غِري 

تتكونُ لإلدارِة العامِة للحكومِة قصٍد، إذ آحاد الناِس ال ميتِلكون الرؤيةَ الشاملةَ واملتكاملةَ اليت 
  .من خالِل اإلحصائياِت املتوفِّرِة لديها، فضال عن أنها تصدر عن خرباَء متخصصني وأكفياء

                                                        
 . وما بعدها٤١/ ص: ينظر-708
 ، قال عليوقضى صاحبها من جراِء عدم توفِري حاجة من احلوائج األصليِة نفس إن فاتت ون مجيعايأمث -709
 :»َّإنعلى األغنياِء اهللا تعاىل فرض هم ما يكفي فقراَءِر يف أمواهلم بقد ،فإن جاعوا أو عِهروا وجواد= 
: ابن حزم، احمللَّى باآلثاِر» هم عليهب تعاىل أن حياسبهم يوم القيامة ويعذِّ على اِهللا وحق، األغنياِءمنِعبف=
 ).١٩٩-١٩٨/ص: (مم يف التياِث الظُّلَِم األغياثُ اجلويين، :، ويف معناه)٤/٢٨٣(
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ولِة أن ترسمالد ٍو حمقٍِّق للمصاِلِح فمن حقحِة على نةَ يف أطِرها العاما االقتصاديسياسا 
ها اإلحصائيِة الشاملِة، إذ اجلُهد الفردي يعتريِه النقص يف الغالِب، بينما يكلَّلُ العامِة، وفق دراساِت

اجلُهد اجلماعي بالنجاِح، فينبغي أن  يكون مثةَ جهد مجاعي جيمع مؤسسات اتمِع بإشراِف 
احتياجات األفراِد األساسيَِة، ويحقِّق الدولِة من أجِل إقامِة تنميِة اقتصاديٍة متكاملِة، تلبى فيها 

  .٧١٠االزدهار والرقي لالمِة اإلسالميِة، وحتررها من ذُلِّ التبعيِة، بتوفِري االكتفاِء الذَّايتِّ

ومن هنا؛ يتجلَّى بوضوٍح أنَّ ملؤسساِت اتمِع املدينِّ أثرا هاما يف إقامِة فروِض الكفاياِت 
 حتقيق تنميٍة اقتصاديٍة للدولِة، والبحثُ وإن اقتصر على ااِل االقتصادي، فألنه اليت تكفُلُ

 ،ِة على البعد االقتصاديتمِع املدينِّ يف األمهيسات ااحلديث، ال حلصٍر أو قصٍر ملؤس موضوع
يِف بفروِض الكفاياِت، واليت بل هو جمالٌ فسيح رحيب إلقامٍة كافَِّة الوظائِف املندرجِة يف التكل

تنتظم مجيع مناحي احلياِة االجتماعيِة واالقتصاديِة، والثقافيِة والسياسيِة وغِريها، فإقامةُ الفروِض 
الكفائيِة سبيلٌ إلحداِث إمناٍء شامٍل متكامل األبعاِد واسع النطاِق، يكفُل إحياَء األمِة وبعثَها من 

  .كتفاء الذَّايتِّ لألمة اإلسالميِة يف مجيِع ااالِت احليويِةجديٍد، وحتقيق اال

                                                        
يسري أمحد، التنمية االقتصادية واالجتماعية يف  ،)١/٥٠٩: (الدريين، حبوثٌ مقارنة : يف معناه ينظر-710

). ٣٣٧-٣٣٦/ص: (، حسن صاحل، التخطيط ودوره يف التنميِة االقتصادية يف اإلسالِم)٢٢/ص: (اإلسالِم
، عبد اهللا الكيالين وعبد الرمحن الكيالين، فرض الكفايِة وأثره يف بناِء اتمِع ] والتنميةحبوث مؤمتر اإلسالم[

 ). ٢٣٧/ص: (املدينِّ
 



 ٢٤٧

  :خامتة
  :وصياتَّتائج والتَّالن ُّأهم

جمراسةَ يهذه الد جِملُ ما وقبل أن نربحاٍت، توتوصي إىل نتائج لُ بالباحِث أن خيلُص
  :النتائِج واخلالصاِتتوصل إليه البحثُ يف نقاٍط مركَّزٍة، وفيما يلي عد هلاتيك 

 الدينيِة فقط، واالكتفاَء يف الدنيويِة منها نَّ دعوى قصِر الواجباِت الكفائيِة علىأ: -١
  .غري صائبٍة البتةَ: -حبثِّ الطَّبِع وداعيِة اجلبلَِّة؛ فتعد يف مصاف املندوباِت أو املباحاِت

 مطلوبةٌ طلب -الدنيويِة والدينيِة-الكفائيِة وعِني من الواجباِت كال النواحلق أنَّ 
، واالكتفاُء بنازِع الطَّبِع قد يجِدي نفعاً يف واقٍع بسيٍط كاحلاِل يف العصوِر املتقدمِة، أما الواجِب

يف واقعنا الراهِن الذي اتسعت جماالته، وتشابكت صوره، ومع التطوِر املشهوِد يف خمتلَِف 
الطِّباِع، بل الَّ بد من احي احليويِة؛ ال يستقيم ترك إقامِة الواجباِت الكفائيِة وتنظيمها لنواِزِع املن

 ٍة جتمعفقاً لدراساٍت إحصائيراِت، والِت والقُدِب اختالِف املؤهساِت على حتوزيٍع للمسؤولي
 وفعالياٍت، مع توزيِع ذلك على شتى ااالِت بني احلاجِة العامِة لألمِة وما حتويه من طاقاٍت

  .التنمِويِة لتحقيِق االزدهاِر والرقي لُألمة

؛ فخطأٌ أن  يطولُ كلَّ املناحي احليويةَ؛جماالت الواجباتِ الكفائيةِ حبر ال ساحلَ لهأنَّ : -٢
على اجلهاِد أو أحكاِم اجلنازات، كما هو شائع قصروي حصر؛ فإحداثُ إمناٍء شامٍل يذائع 

فرض على األمِة مجعاَء،  :-زا وقوااملستوِجِب لِعمبا يكفُل هلا حتقيق االكتفاِء الذَّايتِّ ؛ لألمِة
جيري على سنِن فروِض الكفاياِت؛ فيتوزع بني أفراِد األمِة على حسِب القُدراِت  والتكليف به

  .اهِب والكفاءاتواملؤهالِت، واملو
متجه إىل البعِض فقط؛ بل تقع الفرِض الكفائي ب أنَّ التكليف أن يظَن ن اخلطِأِم: -٣

 اختالِف الكفاءاِت، تتقسطُ حبسِب  يف إقامةِ فروضِ الكفاياتِ على األمةِ مجيعهااملسؤولية
صاِتوالقدراِت والتاخصع املسؤوليتوز دللواجِبِت؛ كما أنَّ هناك امتداداٍت، مبا حيد  

الكفائياخلطاِب ت هر توجافس  ِةا املختلفِة وآحاِد - ابتداًء جلميِع األمساثَّلةً يف مؤسمم
 ما وتقومي مساندةُ وإعانةُ املباشرين لفروِض الكفاياِت، وكذا متابعةُ أداِئهاوهي  -أفراِدها



 ٢٤٨

 حتقيق توخى؛ اليت تيف مجيِع ااالِت التنمويِة ألجِل حتقيِق الكفايِة :-فيها من أوٍد واعوجاٍج
فتتقَّسطُ املسؤوليةُ عن إقامِة فروِض .  الكفيِل باسترجاِع سيادِتهااالكتفاِء الذَّايتِّ لألمِة اإلسالميِة

  .الكفاياِت من هذا الوجِه تارةً، وباالعتباِر األوِل أُخرى

٤-:سيلةٌ  إن من أهمها وريعِة، كما أنجبميِع أبواِب الش ِة واليت هلا تعلُّقالواجباِت الكفائي 
هذا األصلُ ، اَألمر باملعروِف والنهي عن املنكَِرحلفِظ الكلِّياِت اخلمِس الضروِريِة مجيِعها، 
زماٍن ومكاٍن،   أحكامها ِشرعةً يف كلِّ واستدامِةِ،العظيم الذي يعد شرطاً أساسياً خللوِد الشريعة

وال يقصر على الشرعياِت وحسب، بل االُ فيه رحب فسيح فيدخلُ فيه إنشاُء مؤسساِت 
املتابعِة والتقوِمي من منظماٍت و نقاباٍت وأنديٍة، تسهر على متابعِة إقامِة الفروِض الكفائيِة يف 

  .فِة، فهذا عني األمِر باملعروفِِ الذي حتتاجه األمةُ يف واقعنا احلاضِرااالِت التنمويِة املختل

٥- :لقد توجللو ارسنيالد ِةه بعضاجباِت الكفائي نيسألِة املفاضلَِة بٍة إىل مِض بقوعرإىل الت 
 بينهما باعتباِر ذاِتهما؛ فرِض الكفايِة وفرِض العِني؛ غري أنَّ الذي يلوح يل أنه ال وجه للمفاضلِة

 على الكفائي فضلُ العيِني ن حيثُ االقتضاُءِم-فمعلوم األصلي- رتصو لكنِض التعار 
 وهنا خيضع الترجيح ؛ليِههما ع إنما يتصور حالَ تعيِن؛ِداِحِف الوما يف حق املكلَّه بينوالتزاحِم

 إىل حافَّاِت القرائِن، ومالبساِت الظُّروِف، اليت تختِلف -بعيقتضاِء التباال-واألولويةُ بينهما 
ِمن حاٍل ُألخرى، فقد يكون ألحِدمها بدلٌ فيصار إليِه، وقد يتسع وقت أحدمها فيؤخر عن 

؛ إذ ؛ وعليه فال يستقيم حكم عام باألفضليِة بينهما-كما هو مسطور يف ثنايا البحِث-قسيمِه 
  .احلكم يف ذلك كما اتضح إضايفٌّ

٦- : ِة، فلذا وجدناها تكفُل حتقيقِة لألماملصاِلِح العام ِة حتقيقأنَّ غايةَ الواجباِت الكفائي
كما تبدى من أفانني الفصِل -املصاِلح الضروريِة، اليت يترتب عليها إقامةُ أحواِل الدنيا وأهِلها 

فباإلقامِة احلقيقيِة لفروِض  املصاِلح الضروريةُ تنتظم ااالِت التنمويةَ مجيعها، ، هذه-الثَّاين
الذي يؤهلُها : -الكفاياتِِ تتحقَّق التنميةُ الشاملةُ لألمِة، مبا يكفُل قوا واكتفاَءها الذَّايتِّ

ِة اليت أُنيطَت ا؛ من االستخالِف وعمارِة األرِض، لالقتِدار على أداِء الوظيفِة الرسالية السامي
هوِد احلضاريالش وحتقيق.  



 ٢٤٩

  : ما يليدراسةِ هذه الومن التَّوصياتِ اهلامةِ اليت ختلَّصت من
 إنَّ هذا البحثَ قد قصر إبراز دوِر الواجباِت الكفائيِة وأمهيِتها يف ااِل االقتصادي؛ :-١

ها يف يِت أمهن يدرس موضوع الواجباِت الكفائيِة وإجالُءحري بأكورِة، غري أنه لألسباِب املذ
 كااِل االجتماعي والسياسي والعسكري والعلمي والثقايفِّ وغِريه، ما دامت ؛رخااالِت اُأل

تكتملَ الصورةُ احلقيقيةُ  حتى :-فروض الكفاياِت تتغيا التنميةَ الشاِملةَ على كافَِّة األصعدِة
  .ألمهيِة الواجباِت الكفائيِة يف واقِع الناِس وحياِتهم، وتظهر مثرا متجليةً متبديةً

ني عن تِب كما أنه من الضروري احلتمي أن تتوجه اجلُهود واألحباثُ إىل دراساٍت :-٢
؛ يف ظلِّ إقامِة هذه املطلوباِتائِل حتقيِق التنميِة الشاملِة ووسآلياِت تطبيِق فروِض الكفاياِت، 

على ما يفِرضه الواقع الراهن من اعتباراٍت؛ كما يلزم أن تكون هذه الدراسات موزعةً على 
التكييف خمتلَِف ااالِت، مبنيةً على إحصاء حاجاِت األمِة وفعالياِت أفراِدها وطاقاِتها؛ لتكيف 

  .الصحيح الذي يكفُلُ النفع واملقاِصد املتوخاة من وراِء تشريِع هذه الواجباِت

، أبعاِدهابضموِر جماالِت فروِض الكفايِة وانكماِش  إنَّ الشعور املنتشر لدى الكثريين :-٣
 وهو يف حقِّهم إىل !!؛ بل هو متعلِّق بغِريهمأنَّ اخلطاب ا ال يعمهمإىل جانِب اعتقادهم 

أدى : -النوافِل أقرب؛ وحتى القائمون ببعِض الواجباِت الكفائيِة يغيب عنهم استشعار فرضيِتها
الواجباِت الكفائيِة إقامة  مصاِحل األمة، وتضرِرها البليِغ جراَء ختلِّي أفراِدها عن ضياِعذلك إىل 
  .واكالً؛ جهالً أو تقصرياً وتاملناطِة م

، يتوجب على أهِل العلِم والدعاِة تصحيح هذا املفهومفمن توصياِت هذه الدراسِة أنه 
ونشر بني ِةأفراِد الوعِي احلقيقيهم  األما، وحتسيسساِع جماالِة هذه الواجباِت واتألمهي ،

هلامِة اليت تنتظم مجيع مصاِحل األمِة  اعلى إقامِة هذه الفروِض  اجلماعية التضامنيةمبسؤوليتهم
حتى يتفاىن اجلميع يف إقامتها، ويفتنون يف درِك مقاصِدها ومصاِلِحها، فتكون : -احليويِة العامِة

بذلك جهود أفراِد األمِة على تواعٍد وتالٍق يف سبيِل االرتقاِء حبضارِة األمِة، وضماِن قُوِتها؛ 
يِة ربها الذي استخلفها يف عمارِة الكوِن؛ لالنتهاِض بأعباِء الرسالِة وتأديِة األمانِة؛ لتحقيقِِ غا

  .حتى يعم شرعه القومي كافَّةَ أرجاِء مملكِته يف األرِض



 ٢٥٠

، أن يستعملنا حيث يرضى عنا، وأن يربِم هلذه األمةِ رشاداً ألمرِها، أسألُ ا العظيم:  وختاماً
، وهو حسبنا يرزقنا التوفيق واإلخالص والسداد، يف القولِ والعملِ واالعتقاد؛وأن   إنّه بكلِّ مجيلٍ كفيلٍ

  .و احلمد من قبلُ ومن بعد. وصلَّى اُ على سيدنا حممدٍ وعلى آله وصحابتهِ والتابعنيونعم الوكيلُ، 

  



 ٢٥١

 فهرس املصادر واملراجع
، الشركةُ الوطنيةُ )١ط(،عيون البصائر، )م١٩٦٥:ت( اإلبراهيمي، حممد البشري، •

  .م١٩٧١للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
 .، مطبعة احلليب، مصر)١ط(،السلم املنورق، حممد الصغرياألخضري، عبد الرمحن بن  •
 ،اية السول يف شرِح منهاج الوصول، )هـ٧٧٢: ت(، اإلسنوي، مجال الدين •

  .م١٩٩٩، دار ابن حزم، بريوت، )ن امساعيلشعبا: تح(، )١ط(
حممد خليل : تح(،٢ط، كتاب األمواِل، )هـ٢٢٤: ت(م، أبو عبيد، القاسم بن سالَّ •

  .م١٩٨٧، دار إحياء التراث اإلسالمي، قطر، )هراس
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ) هـ١٢٧٠: ت(األلوسي، أبو الفضل حممود،  •

  . ر إحياء التراث العريب، بريوت، دا)١ط( ،والسبع املثاين
• ،ين، اآلمديتح(، )١ط( ،اإلحكام يف أصول األحكام، )هـ٦٣١:ت( سيف الد :

 .م١٩٨١ املكتب اإلسالمي،بريوت،،)عبد الرزاق عفيفي
  .، دار الكتب العلمية، بريوت)١ط( ،التقرير والتحبري شرح التحريرابن أمري احلاِج،  •
  . بريوت،، دار الكتب العلمية)١ط( ،ري التحريرتيس: أميـر باد شاه •
• أسىن املطالب شرح روضة الطَّالب): هـ٩٢٦:ت(، زكريا بن حممد، األنصاري ،

  .،دار الكتاب اإلسالمي، بريوت)١ط(
، دار الكلمة، )١ط( ،أجبديات البحث يف العلوم الشرعيةاألنصاري، فريد،  •

  .م١٩٩٢املنصورة، 
، دار إحياء )١ط(،فواتح الرمحوِت شرح مسلَّم الثَّبوِتالدين، األنصاري، نظام  •

  .م١٩٩٨ :التراث العريب، بريوت
• ،فادي : تح(، )١ط( ،شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويلِّ عضد الدين، اإلجيي

  .م٢٠٠٠، دار الكتب العلميةُ، بريوت، )نصيف وطارق نصيف
 دار ،)١ط( ،املنتقى شرح الوطَّأ، )ـه٤٧٤: ت(، سليمان بن خلف، الباجي •

 .الكتاب اإلسالمي، بريوت
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، دار )حممد ديب البغا: تح(، الصحيح، )هـ٢٥٦ت( حممد بن إمساعيل ،البخاري •
  ).د ت(، ابن كثري، بريوت

، دار )١ط( ،كشف األسرار على أصول البزدويالبخاري، عبد العزيز بن أمحد،  •
 .الكتاب اإلسالمي، بريوت

، دار البشائر )حممد فؤاد عبد الباقي: تح (،)٣ط( ،املفرد بـــــ األد •
  .هـ١٤٠٩: اإلسالمية، بريوت

، مجعية )م١٩٨٥: (، عمانحبوث مؤمتر اإلسالم والتنميةبدران، فاروق عبد احلليم،  •
  .م١٩٩٢: الدراسات والبحوث اإلسالمية عمان

حتقيق،  (،)١ط( ،التمهيد، )هـ٤٦٣ت(ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف النمري،  •
: ، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب)مصطفى العلوي، حممد البكري

  .هـ١٣٨٧
 ،القواعد والفوائد األصولية، )هـ٨٠٣: ت(البعلي احلنبلي، علي بن عباس،  •

 .م١٩٥٦: ، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة)حممد حامد الفقي: تح(، )١ط(
، رسالة ماجستري، الواجب عند األصوليني وأثره الفقهي البغا، حممد احلسن مصطفى، •

 .م١٩٩٠ :حسن أبو عيد، اجلامعة األردنية، سنة: املشرف
•  ،أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب ،اقتضاُء العلِم العملَ ،)هـ٤٦٣: ت(البغدادي، 

 .هـ١٣٩٧: ، املكتب اإلسالمي، بريوت)الشيخ ناصر الدين األلباين: تح(، )٤ط(
 ،-رؤية إسالميةٌ-مدخل إىل التنمية املتكاملةُ ). م٢٠٠١( كار، عبد الكرمي،ب •

  . دمشق،، دار القلم)٢ط(
 : دمشق،، دار القلم)٢ط( ، مقدمات للنهوض بالعمل الدعويـــــ •

 .م٢٠٠١
 .، دار النهضة العربية، بريوت)١ط( ،التنمية االقتصادية، )١٩٨٦(بكري، كامل،  •
: تح (،)١ط( ،فتوح البلداِن، )هـ٢٧٩:ت(محد بن حييي بن جابر، ، أالبالذُري •

 .هـ١٤٠٣: ، دار الكتب العلمية بريوت)رضوان حممد رضوان
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مراثي الواقع مدائح . يف الدميقراطية واتمع املدين، )م٢٠٠١( بلقزيز، عبد اإلله،  •
 .م٢٠٠١ :، دار أفريقيا الشرق ، الدار البيضاء)١ط(، األسطورةُ

، مكتبة )١ط( ،صور من التكافل االجتماعي، )م٢٠٠٣(بلوي، سالمة اهلريف، ال •
 .الشارقة، اإلمارات الصحافة،

عبد الكرمي : املترجم (،)١ط( ،االقتصاد اإلسالمي، )م١٩٨٦(، شيت، حممد حسني •
 .، معاونية الرئاسة للعالقات الدولية يف منظمة اإلعالم اإلسالمي، طهران)حممود

حتقيق، حممد عبد  (،)١ط( ،السنن الكربى، )هـ٤٥٨ت( أمحد بن احلسني ،قيالبيه •
 .م١٩٩٤: ، مكتبة دار الباز، مكَّة)القادر عطا

، دار النهضة )١ط(، املالية العامة اإلسالمية، )م١٩٧٩( بيومي، زكريا حممد،  •
  .العربية، بريوت

أمحد حممد شاكر ، حتقيق(، )١ط( ،اجلامع، )هـ٢٧٩ت( حممد بن عيسى، ،الترمذي •
  .، بريوت، دار إحياء التراث العريب)وآخرين

، مكتبة صبيح، )١ط( ،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاين، مسعود بن عمر،   •
مصر.  

 ،)١ط(  جمموع الفتاوى،،)هـ٧٢٨:ت(، أبو العباس أمحد عبد احلليمابن تيمية،  •
 .م١٩٩٧: بريوت، دار اجليل، )أنور الباز ،وعامل اجلزار: اعتىن به(

 .م١٩٩١ :  بريوت،، دار اجليل)عبد الرمحان عمرية: تح(، اجلهادـــــ  •
، دار )صاحل املنجد: تح(، )١ط( ،ــــ األمر باملعروف والنهي عن املنكر •

  .م١٩٧٦: الكتاب اجلديد، بريوت
حممد حمي الدين عبد : تح(، املسودةآل تيمية، عبد السالم وعبد احلليم وأمحد ،  •

  . القاهرة،، دار املدين)يداحلم
، زاد املسري يف علم التفسري، )هـ٥٩٧:ت(ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي،  •

  .هـ١٤٠٤: ، املكتب اإلسالمي، بريوت)٣ط(
•  ،إاجلوهري ،حاح ، )هـ٤٠٠:ت(مساعيل نصر بن محاد الفارايبتاج اللُّغة وص

  .م١٩٩٨ :كر، بريوت، دار الف) شهاب الدين أبو عمرو: تح(، العربية
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غياث األمم يف التياث ، )هـ٤٧٨:ت(اجلويين، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا،  •
 .م١٩٧٩: ، دار الدعوة، اإلسكندرية)فؤاد عبد املنعم، ومصطفى حلمي: تح(، الظُّلَم

  .هـ١٤١٨: ، دار الوفاء، مصر)عبد العظيم ديب: تح(، )٤ط(، الربهانــــ  •
منتهى الوصول ، )هـ٦٤٦:ت( الدين أبو عمر عثمان بن عمر،  مجالابن احلاجب، •

  .م١٩٨٥: ، دار الكتب العلمية، بريوت)١ط( ،واألمل
 ،املستدرك على الصحيحني، )هـ٤٠٥ت( أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا، ،احلاكم •

 .م١٩٩٠: ، دار الكتب العلمية، بريوت)حتقيق، مصطفى عبد القادر عطا (،)١ط(
، )شعيب األرناؤوط: تح(، الصحيح، )هـ٥٤٣ت(و حامت البسيت، ابن حبان، أب •

 .مؤسسة الرسالة، بريوت
التلخيص احلبري يف ، )هـ٨٥٢ت(ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين،  •

 .م١٩٦٤: ، املدينة النبوية)حتقيق، عبد اهللا مياين(، ختريج أحاديث الرافعي الكبري
  .م١٩٩٢ :، بريوتدار اجليل ، يف متييز الصحابةاإلصابةـــــ  •
حمب وحممد فؤاد عبد الباقي، : تح(، فتح الباري شرح صحيح البخاريـــــ  •

  .هـ١٣٧٩:  بريوت،، دار املعرفة)الدين اخلطيب
، دار املعرفة، )عبد اهللا اليمين: تح (ـــــ نصب الراية ختريج أحاديث اهلداية، •

  .بريوت
  . بريوت،، دار الفكرلَّى باآلثاراحمل، )هـ٤٥٦:ت(ابن حزم؛ علي بن أمحد،  •
، املعتمد يف األصول، )هـ٤٣٦:ت(أبو احلسني البصري، حممد بن علي بن الطَّيب،  •

  هـ١٤٠٣: ، دار الكتب العلمية، بريوت)خليل امليس: ضبط(
أنوار الربوق يف أنواء ، ومعه ذيب الفروقابن احلسني املالكي، حممد علي،  •

  .  الكتب، بريوت، للقرايف، دار عاملالفروق
مواهب اجلليل يف ، )هـ٩٥٤:ت( أبو عبد اهللا حممد بن حممد املغريب، احلطاب، •

  ).دت. (، دار الفكر، بريوتشرح خمتصر خليل
، سرية عمر بن عبد العزيز، )هـ٢١٤:ت(ابن عبد احلكم، عبد اهللا أبو حممد،  •

  .م١٩٢٧: ، املطبعة الرمحانية، مصر)أمحد عيد: تح(، )١ط(
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، دار )١ط( ،غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائروي، أمحد بن حممد، احلم •
  .الكتب العلمية، بريوت

 ،)١ط( املنتخب من مسند عبد بن محيد،، )هـ٢٤٩(ابن محيد، عبد اهللا بن نصر،  •
   .هـ١٤٠٨، مكتبة السنة، القاهرة، )صبحي السامرائي، حممود الصعيدي: تح(

مشروع اتمع املدينِّ والتحول الدميقراطي يف ، )م١٩٩٥(احلمارنة، مططفى،  •
 دار األمني، القاهرة)١ط(،-األردنُّ-الوطن العريب ،. 

  . مؤسسة قرطبة، مصر ،املسند، )هـ٢٤١ت(ابن حنبل، أمحد أبو عبد اهللا،  •
  .، دار السالم، القاهرة)١ط( ،األساس يف التفسري، )م١٩٥٨(حوى، سعيد،  •
، رسالة املقاصد الشرعيةُ املتعلِّقةُ باألسرِة ووسائلُها، خذيري، الطاهر األزهر •

  .م٢٠٠٢حممود جابر، اجلامعة األردنية، : ماجستري، إشراف، د
• دار الفكر، بريوت،)١ط( ،شرح خمتصر خليل، حممد بن عبد اهللا، اخلرشي  .  
لكربى، ، املكتبة التجاريةُ ا)٤ط(، علم أصول الفقه، )م١٩٦٢(اخلضري، حممد،  •

 .القاهرة
• شريع اإلسالمية الكربى، القاهرة،)٧ط(، ــــ تاريخ التاملكتبة التجاري ، 

  .م١٩٦٠
  .،دار القلم، مصر٢)١ط(، علم أصول الفقه، )م١٩٧٨(خالَّف، عبد الوهاب،  •
•  ،٥ط ،املقدمـــة، )هـ٨٠٧: ت(ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد احلضرمي ،

 .م١٩٨٤: دار القلم، بريوت
 حممد حمي الدين :تح(، السنــن، )هـ٢٧٥ت( سليمان بن األشعث، ،أبو داود •

  ).د ت(، دار إحياء التراث العريب، بريوت، )عبد احلميد
املناهج األصوليةُ يف االجتهاد بالرأي يف التشريع ، )م١٩٩٧(الدريين، محمد فتحي،  •

سالةُ، بريوت)٣ط( ،اإلسالميسة الرمؤس ،.  
، مؤسسة )١ط( ،خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم ـــــ •

  .م١٩٨٢الرسالةُ، بريوت، 
  .م١٩٩٤:، مؤسسة الرسالةُ، بريوت)١ط(، حبوث مقارنة ـــــ •
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علي : تح(، )١ط( احملصول من علم األصول، )هـ٥٠٥:ت(الرازي، فخر الدين  •
 .م١٩٩٩ العصرية، بريوت، ، املكتبة)معوض و عادل عبد املوجود

صفوان : تح(، املفردات يف غريب القران، )هـ٤٢٥: ت( األصفهاين، ،الراغب •
  .م١٩٩٢: ، دار القلم، دمشق)داودي

 ،فتح العزيز شرح الوجيز، )هـ٦٢٣:ت(الرافعي، أبو القاسم عبد الكرمي القزويين،  •
: مية، بريوت، دار الكتب العل)علي معوض، وعادل عبد املوجود: تح(، )١ط(

  .م١٩٩٧
 دار ،)١ط( ،القواعد ،)هـ٧٥٠:ت(ابن رجب، أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد  •

 .بريوت. الكتب العلمية
  .هـ١٤٠٨: ، دار املعرفة، بريوتــــــ جامع العلوم واحلكم 
البيان ، )١ط( ،)هـ٥٢٠: ت: (، أبو الوليد حممد بن أمحد»اجلد«ابن رشد  •

حممد حجي، وعبد اهللا إبراهيم : تح(، ئل املستخرجةوالتحصيلُ والتعليل يف مسا
  .  م١٩٨٦: ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت)األنصاري

بداية اتهد واية ، )٥٩٥:ت(ابن رشد، القاضي أبو الوليد حممد بن أمحد،  •
 .م١٩٩٥ :، دار ابن حزم، بريوت)ماجد احلموي: تح(، املقتصد

، )١ط( ،فهوم اإلسالمي للتكافُل االجتماعي امل،)م١٩٩٨(، الرفاعي عبيد، منصور •
  .مكتبةُ العربيةُ للكتاِب، القاهرة

، رسالة عجز موازنة الدولة وعالجه يف الفقه اإلسالميريان، حسني راتب يوسف،  •
 .م١٩٩٧دكتوراه، اجلامعة األردنية، كانون األول 

، املعهد )١ط( ،الشاطيبنظرية املقاصد عند اإلمام ، )م١٩٩٥(، الريسوين، أمحد •
  . فريجينيا،العاملي للفكر اإلسالمي، هريندن

، البحر احمليط يف أصول الفقه، )هـ٧٩٤:ت(الزركشي، بدر الدين بن حممد ادر،  •
 .م٢٠٠٠:، دار الكتب العلمية، بريوت)حممد حممد تامر: تعليق(، )١ط(

 .علمية، بريوت، دار الكتب ال)١ط( ،املنثور يف القواعد الفقهية ــــــ
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الكشاف عن حقائق ، )هـ٥٣٨: ت(الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر،  •
، )عبد الرزاق املهدي: اعتىن به(، )١ط( ،الترتيل، وعيون األقاويل يف وجوه التأويل

  . م١٩٩٧/هـ١٤١٧دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، 
، معهد )١ط( ، اإلسالميحماضرات يف اتمع، )هـ١٩٧٣:ت(أبو زهرة، حممد،  •

 .الدراسات اإلسالمية، القاهرة
 .م١٩٦٤: ،الدار القومية، القاهرة)١ط(ـــــ العالقات الدولية يف اإلسالم،  •
 .م١٩٥٩: ، معهد الدراسات العربية، القاهرة)١ط(، ـــــ حماضرات يف الوقف •
 .م١٩٧٦: لعريب، القاهرة، دار الفكر ا)١ط(، ـــــ  تاريخ املذاهب اإلسالمية •
 .م١٩٩٧: دارالفكر العريب، القاهرة ،)٣ط (ـــــ مالك، •
 .م١٩٤٨: ، طبعة دار الفكر العريب، القاهرة)١ط(، ـــــ الشافعي •
   .، دار املعارف، القاهرة)١ط(، ـــــ علم أصولُ الفقه •
ريج نصب الراية يف خت، )هـ٧٦٢ت( مجال الدين عبد اهللا بن يوسف، ،الزيلعي •

 .، مصر، دار احلديث)١ط( ،أحاديث اهلداية
• يلعيقائِق، عثمان بن علي،  الزكِرت الد احلقائِق شرح دار الكتاب ،)١ط( ،تبيني 

  .اإلسالمي، بريوت
أدوات النظر االجتهادي املنشود يف ضوء الواِقع ، )م٢٠٠٠(سانو، قطب مصطفى،  •

  .، دار الفكر بريوت، لبنان)١ط( املعاصر،
، دار الوراق )١ط( ،التكافُل االجتماعي يف اإلسالِم، )م١٩٩٨(لسباعي، مصطفى، ا •

 .للنشر والتوزيع، بريوت
  .م١٩٨٢: ، املكتب اإلسالمي، دمشق)٣ط( ، من روائع حضارتنا ـــــ •
، املنتدى اإلسالمي، )١ط( ،األمر باملعروف والنهي عن املنكرالسبت، خالد عثمان،  •

  .م١٩٩٥لندن، 
 ،اإلاج شرح املنهاِج، )هـ٧٧١هـ،٧٥٦:ت(السبكي، تقي الدين وتاج الدين،  •

  .م١٩٨٤: ، دار الكتب العلميِة، بريوت)١ط(
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دار الكتب ، )١ط( ،املدونةُ، )هـ٢٤٠:ت(سحنون، عبد السالم سعيد التنوخي،  •
  .العلمية، بريوت

• رخسيبريوت داراملعرفة، ،)١ط( ،املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل، الس. 
، دار املعرفة، )أبو الوفاء األفغاين: تح (،)١ط( ـــــ أصول السرخسي، •

   .بريوت
  .،كتاب األمة، الدوحةفقه تغيري املنكر، )هـ١٤١٥( حممد، ،سعد حممود توفيق •
، )١ط( ،، اإلسالم ومؤسساته التعليمية الطبية)م٢٠٠٠(،  عبد اهللا مسعود،السعيد •

 . ار، عماندار عم
  .م١٩٨: ، مكتبة املنار، الزرقا)١ط( ،ـــــ الطب ورائدته املسلمات •
قواطع األدلَّة يف ، )هـ٤٨٩:ت(ابن السمعاين، أبو املظفَّر منصور بن حممد،  •

  .م١٩٩٧: ، دار الكتب العلمية، بريوت)حممد حسن إمساعيل الشافعي: تح(، األصول
:  ، رسالة ماجستري، إشرافملنافسة يف التنمية املاليةضوابط اسنده، حممد تيسري،  •

  .م٢٠٠٢: محزة محزة، جامعة، دمشق:د
اعتبار املآالت ومراعاة نتائج ، )هـ١٤٢٤(السنوسي، عبد الرمحن بن معمر،  •

 .، دار ابن اجلوزي، الدمام)١ط( ،التصرفات
: راه، إشراف د، رسالة دكتواالجتهاد بالرأي يف عصر اخلالفة الراشدة ـــــ •

  .م٢٠٠٥عارف أبو عيد، اجلامعة األردنية، 
، دار الكتب األشباه والنظائر، )هـ٩١١:ت(السيوطي؛ عبد الرمحن بن أيب بكر،  •

  .العلمية، بريوت
•  ،الغرناطي ١ط( االعتصام،، )هـ٧٩٠:ت(الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم اللَّخمي(، 

 .م١٩٩٦: دار إحياُء التراث العريب، بريوت، )رياض عبد اهلادي: أعد فهارسه(
  . ، دار الكتب العلمية، بريوت)١ط( ،املوافقات يف أصوِل الشريعة ـــــ •
أمحد : تح(، )١ط( ،الرسالة، )هـ٢٠٤: ت(الشاِفعي، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس،  •

 . م١٩٣٩: ،  بايب احلليب، القاهرة)حممد شاكر
• هـ١٣٩٣: ، دار املعرفة، بريوت)٢ط( ،ـــــ األم.  
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•  ،ربييندار ،)١ط( ، املنهاِجإىل معرفة ألفاظمغين احملتاج حممد بن أمحد اخلطيب، الش 

  .الكتب العلمية، بريوت
، دار )١ط( االجتهاد اجلماعي ودور اامع الفقهيِة،، )م٠١٩٩٨شعبان، إمساعيل،  •

  .البشائر، بريوت
، كتاب التنمية االقتصادية يف املنهج اإلسالمي، )هـ١٤٠٨ (،الشكريي، عبد احلق •

  .األمة، رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر
، دار )١ط( ،املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي، )م١٩٨٣(شليب، حممد مصطفى،  •

  .النهضة العربية، بريوت
 دار احلديث، ،)١ط( ،نيلُ األوطاِر، )هـ١٢٥٠:ت(، حممد بن علي، الشوكاينُّ •

 .القاهرة
، دار )١ط( ،ــــ فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري •

  .الفكر، بريوت
، )١ط( ،كتاب امللل والنحل، )هـ٥٤٨:ت(الشهرستاين، حممد بن عبد الكرمي،  •

  .هـ١٤٠٤: ، دار املعرفة، بريوت)حممد سيد الكيالين: تح(
، )١ط( ،مستقبل اتمع املدين يف الوطن العريب، )م٢٠٠٠( شكر، الصبيحي، أمحد •

  .مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت
، مكة املكرمة حبوث املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالميصقر، حممد أمحد،  •

، املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي )حممد صقر: جلنة حتت إشراف. (م١٩٧٦
  . وزارة التعليم العايل، جامعة امللك عبد العزيزم،١٩٨٠

جامع البيان عن تأويل آي ، )هـ٣١٠:ت(الطربي، حممد بن جرير أبو جعفر،  •
 .هـ١٤٠٥: ، دار الفكر، بريوتالقرآن

  .هـ١٤٠٧: ، دار الكتب العلمية، بريوتـــــ تاريخ األمم وامللوك •
 ،)١ط( ،املعجم الكبري، )هـ٣٦٠: (مالطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاس •

 .هـ١٤٠٤: ، مكتبة العلوم واحلكم، املوصل،)محدي بن عبد ايد: تح(



 ٢٦٠

، دار احلرمني، )طارق عوض اهللا: تح(، األوسط املعجم ـــــ •
 .هـ١٤١٥:القاهرة

: ، املكتب اإلسالمي، بريوت)حممد أمرير: تح (،)١ط( ،الصغري املعجم ـــــ •
  .هـ١٤٠٥

دار ): ٠٢ط(، رد احملتار على الدر املختاِر، )هـ١٣٨٦( حممد أمني، ابن عابدين، •
  .الفكر، بريوت

: تح(، )٢ط(، مقاصد الشريعة اإلسالمية، )م١٩٧٣: ت(ابن عاشور؛ حممد الطَّاهر،  •
 .م٢٠٠١، دار النفائس، عمان، )حممد الطاهر امليساوي

حممد الطاهر : ختريج(، )١ط( ،ـــــ أصول النظاِم االجتماعي يف اإلسالِم •
 .م٢٠٠١، دار النفائس، عمان ، )امليساوي

  .م١٩٧٠، الدار التونسية للنشر، تونس، )١ط( ،لتحرير والتنوير اـــــ •
، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس، )هـ١١٦٢(العجلوين، امساعيل بن حممد اجلراحي  •

  .ـه١٤٠٥: ، مؤسسة الرسالة، بريوت)أمحد القالش: تح (،)٤ط (
 التنميةُ االقتصادية، )م٢٠٠٣(عجمية، حممد عبد العزيز و ناصف، إميان عطية،  •

  .، قسم االقتصاد، جامعة اإلسكندرية، مصر)١ط( ،دراسة نظرية وتطبيقية
التنميةُ االقتصادية ، )م١٩٩٩(عجمية حممد عبد العزيز ، وعبد الرمحن يسري أمحد،  •

  .، الدار اجلامعية، اإلسكندرية)١ط(، ومشكالا واالجتماعية
: تح(، )١ط( ،، أحكام القرآن)هـ٥٤٣:ت(ابن العريب، أبو بكرحممد بن عبد اهللا،  •

  .م٢٠٠٠: ، دار الكتاب العريب، بريوت)عبد الرزاق املهدي
شجرة املعارف واألحوال ، )هـ٦٦٠:ت(العز بن عبد السالم، عبد العزيز السلمي،  •

 .، بيت األفكار الدولية، عمان)حسان عبد املنان: اعتىن به (،وصاحلُ األقوال واألفعال
  .، دار الكتب العلمية، بريوت)١ط(،  قواعد األحكام يف مصاِلح األناِمـــــ •
حاشية العطار على شرح املَحلِّي على مجع العطار، حسن بن حممد بن حممود،  •

  .، دار الكتب العلمية، بريوتاجلوامع



 ٢٦١

، مقال من جملَّة املسلم قراءة معاِصرة لفروِض الكفايِة، )هـ١٤٠٧( عطية، مجال، •
  .هـ١٤٠٨، سنة ٤٩: املعاصر، العدد

، الدار اجلامعية للنشر اجتاهات حديثة يف التنمية، )م١٩٩٩(عطية، عبد القادر،  •
 . والتوزيع،اإلسكندرية

، رسالة ة لكلِّ فرٍدخطَّة اإلسالِم يف ضمان احلاجات األساسيالعصيمي، فهد محود،  •
حسن صبحي أمحد، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، : د: ماجستري، إشراف

  .م١٩٧٨: اململكة العربية السعودية، سنة
املتطلَّبات االقتصادية لتحقيق مقاِصِد الشريعة يف ، )م ١٩٩١(عفر، عبد املنعم،  •

ةاقِتصاد إسالميمة، معهد البحوث العلميمكّة املكر ، . 
، دار اتمع العلمي، )١ط( ،التنمية االقتصادية لدول العامل الثالث ـــــ •

  .م١٩٨٠: جدة
) ٤ط(،  ، التكافُل االجتماعي يف اإلسالِم،)م١٩٨٣(علوان، عبد اهللا ناصح،  •

  . دارالسالم
•  ،نقيطيعمر عبد :  رسالة دكتوراه، إشراف داحلكم ذو الكفاية،عمر عبد اهللا الش

  .  م١٩٨٢/هـ١٤٠٢: العزيز، جامعة املدينة النبوية، سنة
علي معوض و : تح(، )١ط( ،الوجيز، )هـ٥٦٠٥:ت(الغزايل، حممد أبو حامد،  •

 .م١٩٩٧، دار األرقم، بريوت، )عادل عبد املوجود
 .، دار الكتب العلمية، بريوت)١ط( ،ــــ املستصفى من علم األصول •
: ، دار السالم، مصر)أمحد إبراهيم وحممد سامر: تح(، )١ط( ،ــــ الوسيط •

 .م١٩٩٧
  .، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت)١ط (إحياء علوم الدين، ــــ •
حممد : اعتىن به(، معجم مقاييس اللغة، )هـ٣٩٥: ت(أمحد أبو احلسني،  ابن فارس، •

  .م٢٠٠١:، دار إحياء التراث العريب، بريوت )عوض، وفاطمة أصالن
، مطبعة الرسالة، )٠٢ط(، مقاصد الشريعة ومكارمها، )م١٩٧٩(الفاسي، عالل،  •

  . املغرب



 ٢٦٢

، )٢ط (، يف قدمي الدهر وحديِثهأخبار مكَّة، )٢٧٥:ت(، بن إسحاق، حممد الفاكهي •
  .هـ١٤١٤: ، دار اخلضر، بريوت)عبد امللك دهيش: تح(

، )١ط( لدولِة يف البلدان العربية،اتمع والدميقراطية وا، )م٢٠٠٢(الفاحل، متروك،  •
  . مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت

: تح(، )١ط( ،شرح الكوكِب املنري، )م١٩٩٣(الفُتوحي، تقي الدين ابن النجار،  •
  .، مكتبة العبيكان، الرياض)حممد الزحيلي، ونزيه محاد

، مؤسسة احلريشي، )٧ط(، احلسبة تعريفها مشروعيتها، )م١٩٩٩(فضل إهلي،  •
  .الرياض

•  ،ريازيين الشأبو يعقوب جمد الد ،القاموس احمليط، )هـ٨١٧:ت(الفريوزآبادي ،
  .م٢٠٠٤: ، بيت األفكار الدولية، لبنان)حسان عبد املنان: اعتىن به(

•  ،د املقَّريمحد بن حمم ،وميالشيخ : هاعتىن ب(، املصباح املنري، )هـ٧٧٠:ت(الفي
  .م١٩٠٦:، املطبعة الكربى األمريية، بوالق، مصر)محزة فتح اهللا

، دار الفكر، )١ط( ،الوقف اإلسالمي تطوره إدارته تنميته، )م٢٠٠٠(قحف، منذر،  •
  .دمشق

•  ،ةُ املناظر،،)هـ٦٢٠:ت(، موفق الدينابن قدامة املقدسياظر وجن٢ ط روضةُ الن ،
  .هـ١٣٩٩: ، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض)دعبد العزيز السعي: تح(

• خمتصِر اِخلرقي بريوت،)١ط( ،ـــــ املغين شرح ،دار إحياء التراث العريب .  
، شرح تنقيح الفصول، )هـ٦٨٤: ت(القرايف، شهاب الدين أمحد بن إدريس،  •

  .م١٩٩٧: ، دار الفكر، بريوت)١ط(
 ،اجلامع ألحكام القرآن، )هـ٦٧١: ت( أمحد، القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن •

  .هـ١٣٧٢: ، دار الشعب، القاهرة)أمحد عبد العليم الربدوين: تح(، )٢ط(
فقه الزكاة دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها يف ، )م١٩٩٩(القرضاوي، يوسف،  •

 .، مؤسسة الرسالةُ، بريوت)٢٤ط (ضوء الكتاب والسنِة،
  .م١٩٨٥: ، مؤسسة الرسالةُ، بريوت)٣ط(،  لإلسالماخلصائص العامةُ ـــــ •



 ٢٦٣

، الشهاب مسند، )هـ٤٥٤(القضاعي، أبو عبد اهللا حممد بن سالمة بن جعفر،  •
  .هـ١٤٠٧: ، مؤسسة الرسالة، بريوت)محدي بن عبد ايد: تح(، )٠٢ط(

، دار )٠٦ط(، العدالة االجتماعية يف اإلسالم، )م١٩٦٥: ت(قطب، سيد،  •
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩: ق، بريوتالشرو

  .م١٩٧٧: ، دار الشروق، القاهرة)٠٥ط(، ـــــ يف ظالل القرآن •
أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان ، )هـ١٣٠٧:ت(صديق حسن خان، القنوجي،  •

: ، دار الكتب العلمية، بريوت)عبد اجلبار زكار: تح(، )١ط( ،أحوال العلوم
  .م١٩٧٨

زاد املعاد يف هدي خري ، )هـ٧٥١:ت(كر الدمشقي، ابن القيم، حممد بن أيب ب •
:  ، مؤسسة الرسالة، بريوت)عبد القادر وشعيب األرناؤوط: تح(، )١٤ط(، العباد
 .م١٩٨٦

: ، دار ابن حزم، بريوت)بسام اجلايب: تح(، ــــ الصالةُ وحكم تاركها •
 .م١٩٩٦

، دار الكتب )١ط( ،ةــــ مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلراد •
 .العلمية، بريوت

حممد حامد : تح ،ــــ مدارج السالكني بني مناول إياك نعبد وإياك نستعني •
 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣: ٠٢الفقي، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط

، مطبعة )حممد غازي: تح(، )١ط( ،ــــ الطُّرق احلكمية يف السياسة الشرعية •
 .اهرةاملدين، الق

، )عمر بن حممود أبو عمر: تح(، )٠٢ط(، طريق اهلجرتني ودار السعادتِني ــــ •
  .م١٩٩٤: دار ابن القيم، الدمام

 ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، )هـ٦٩٩ت(الكاساين، مسعود بن أمحد،  •
  .، دار الكتب العلمية، بريوت)١ط(

، فروض الكفائية سبيل تنمية اتمع إحياء ال،)هـ١٤٢٦(، عبد الكبري، عبد الباقي •
  .هـ١٤٢٦: سنة، قطر، ١٠٥: كتاب األمة، العدد



 ٢٦٤

تفسري القرآن ، )هـ٧٧٤:ت(ابن كثري، إمساعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء،  •
  .هـ١٤٠١: ، دار الفكر، بريوتالعظيم

، )٠٢ط(، الزجاجة مصباح، )هـ٨٤٠(الكناين، أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل،  •
  .هـ١٤٠٣: ، دار العربية)حممد املنتقى الكشناوي: تح(

فرض الكفايِة وأثره يف بناِء اتمِع ، )م١٩٩٨( وعبد الرمحن،  عبد اهللا،الكيالين، •
 .م١٩٩٨: ، سنة٥٠، مقال منشور يف جملَِّة الدراساِت، اجلامعة األردنية، عدد املدينِّ

، )به حممد فؤاد عبد الباقياعتىن (، السنن، )هـ٢٧٥ت( حممد بن يزيد ،ابن ماجه •
  ). دت(دار الفكر، بريوت، 

حممد : اعتىن به(، املوطأ برواية حيي بن حيي الليثي، )هـ١٧٩ت( ابن أنس ،مالك •
  . بريوت إحياء الثراث العريب،، دار)فؤاد عبد الباقي

، دار )١ط( ،انتاج املستشرقني وأثره يف الفكر اإلسالمي احلديثمالك، بن نيب،  •
  .، بريوتاإلرشاد

•  ،علي بن حممد بن حبيب البصري ،األحكام السلطانية ، )هـ١٤١٣: ت(املاوردي
  . ، املكتبة التوفيقية، مصر)حممد فهمي السرجاين: تح(، )١ط(، والواليات الدينية

، دار املنارة للنشِر نثر الورود على مراقي السعود، )م١٩٩٥(حممد األمني، الشنقيطي،  •
 . ِع، جدةوالتوزي

 .م١٩٩٩: ، دار اليقني ، املنصورة)أبو حفص سامي: تح(، مذكِّرة أصول الفقه ــــ •
امليزانية العامةُ قواعد إعدادها وتطبيقاا يف بعض ، )م١٩٦٠(مراد، حممد حلمي،  •

  . ، معهد الدراسات العربية، القاهرة، مصرالدول العربية
  ).م.د(، مؤسسة مكَّة، لفكري أهدافه ووسائلهالغزو امرزوق، عبد الصبور،  •
 ،الفكر االقتصادي عند إمام احلرمني اجلويين، )م٢٠٠١( املصري، رفيق يونس، •

  . ، دار الفكر املعاصر، بريوت)١ط(
، مكتبة )١ط( ،عدالةُ توزيع الثَّروِة يف اإلسالِم، )م١٩٨٦( املصري، عبد السميع، •

  . وهب، القاهرة



 ٢٦٥

،دار الوطن، )١ط(،  االحتساب وصفات احملتسبني،)م١٩٩٩(، ، عبد اهللاملطوع •
  .الرياض

. م٢٠٠٢تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام املكتب اإلقليمي للدول العربية،  •
  .م٢٠٠٢: الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، عمان، دار الشروق

 املكتبة التجارية الكربى، ،)١ط( ،فيض القدير، )هـ١٣٥٦(املناوي، عبد الرؤوف،  •
  .مصر

 ،شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب، )هـ٩٩٥: ت(املنجور، حممد بن علي،  •
   .، مطبعة عبد اهللا الشنقيطي، الرياض)حممد الشيخ حممد األمني: تح(، )١ط(

 والترهيب، الترغيب، )هـ٦٥٦ت(املنذري، أبو حممد عبد العظيم بن عبد القوي  •
  .هـ١٤١٧: ، دار الكتب العلمية، بريوت)ابراهيم مشس الدين :اعتىن به(

: اعتىن به (،)١ط( ،سنن سعيد بن منصور، )هـ٢٢٧: ت(ابن منصور، سعيد،  •
  .هـ١٤١٤: ، دار العصيمي، الرياض)سعد بن عبد اهللا آل محيد

 ،العربلسان ، )هـ٧١١:ت(ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم الرويفعي،  •
 .م١٩٩٣: ، دار إحياء التراث العربية، بريوت)٢ط(

 ،التاج واإلكليل ملختصر خليل، )هـ٨٩٧(،  العبدريحممد بن يوسفاملواق،  •
 . دار الكتب العلمية، بريوت،)١ط(

فقه الدعوِة إىل اهللا، وفقه النصح ، )م١٩٩٦( امليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة،  •
 .، دار العلم، دمشقالنهي عن املنكروف ورواإلرشاد، واألمر باملع

، شرح النووي على صحيح مسلم، ) هـ٦٧٦:ت(النووي، حيي بن شرف الدين،  •
 هـ١٣٩٢: ٠٢دار إحياء التراث العريب بريوت لبنان ط

بريوت،  ، املكتب االسالمي،)٢ط( ،ــــ روضة الطَّالبني وعمدةُ املفتني •
 .هـ١٤٠٥

: ، دار الفكر، بريوت)حممود مطرحي: تح(، )١ط( ،ــــ اموع شرح املهذب •
 .م١٩٩٦
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املقتضيات املنهجية لتطبيق الشريعة يف الواقع ، )م١٩٩٠( النجار، عبد ايد،  •
 . ،  دار املستقبل، اجلزائر)١ط(، اإلسالمي الراهن

: ، قطر٢٢، كتاب األمة، دولة قطر عدد ــــ فقه التدين فهما وترتيالً •
  .هـ١٤١٠

• ة ، )م١٩٨٤(ين، حسني، جنم الدمن احلقوق االقِتصادي ة كحقاحلاجات األساسي
  .، جامعة الزقازيق، مصرلإلنسان يف بلدان العامل الثَّالث

اعتىن به عبد (، )١ط (،"اتىب"السنن ، )هـ٣٠٣ت( أمحد بن شعيب، ،النسائي •
  .، بريوتلبشائر اإلسالمية دار ا،)الفتاح أبو غدة

السرية ، )١ط( ،)هـ٢٥٨: ت(مللك بن أيوب احلمريي املعافري، ابن هشام، عبد ا •
  .هـ١٤١١ :، دار اجليل، بريوت)طه سعد: تح (النبوية،

  . ، مركز األهرام، القاهرةاإلسالم والدميقراطيِة، )م١٩٩٣(هويدي، فهمي،  •
 دار الكتاب العريب، ،)١ط(، الزوائد جممع، )هـ٨٠٧(اهليثمي، علي بن أيب بكر،  •

  .هـ١٤٠٧: رةالقاه
دار  ،)٢ط( فتح الودود على مراقي السعود، ،)هـ١٤١٢(الواليت، حممد حيي،  •

 .عامل الكتب، الرياض
، )١ط(، ، التنميةُ االقتصادية واالجتماعية يف اإلسالميسري أمحد، عبد الرمحن •

  .مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية
، )١ط( ،كتاب اخلراِج، )هـ١٨٢: ت(أبو يوسف، القاضي يعقوب بن إبراهيم،  •

  .م١٩٨٥: ، دار الشروق، بريوت)إحسان عباس: تح(
مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة ، )م١٩٩٨(اليويب، حممد سعد بن أمحد،  •

  .، دار اهلجرة، الرياض)١ط(، الشرعية
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Abstract  
 

This topic is very important and has multiple important related sides, 
which deserve to be studied; especially it will be very helpful in all sides 
in if we perform these mandatories. So that this thesis has participated in 
studying some of those sides,   

 
1-the researcher has completely unveiled of the adequate mandatories and 
the responsible for performance them all. 

 
2-Also he touched the conditions must be available to be rightly 
performance, the cases in which they are dropped, and what to be 
performed first in case more one have to be performed in same time. 

 
3- This thesis has showed the relation between the adequate mandatories 
and the religious objectives, and how that can preserve the general 
thoughts. 

 
4-the researcher showed the important roll these mandatories play in the 
economic enhancement due to its importance, and this proofs that 
performing all types of the adequate mandatories can help augmentation 

in all aspects of life.    

 


