
 

فرض الكفاية
وأثره يف حتقيق املقاصد الضرورية

يف الشريعة اإلسالمية
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إّن احلمد هللا، حنمده، ونستعینه، ونستغفره، 
فال ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، من یهده اهللا

مضل له، ومن یضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 
وحده ال شریك له، وأشهد أّن حممدا عبده إله إال اهللا 
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، أما بعد:)١() ٧١-٧٠األحزاب: (
شریعة      كام ال ناظر إيل أح نها    فإن ال یرى أن م

ما هو مطلوب من مجیع األمة من كل ذات وعني وجيب              
به              سه أو بنائ یه بنف قوم عل لف أن ی لى املك ع

ما   هو           أفی ما  نها  یه، وم بة ف شارع اإلنا جاز ال
لة               من مج لوب  نه مط مة؛ أي أ موع األ من جم لوب  مط
األمة، ومقصود الشارع وجود الفعل يف اخلارج دون         

جل وعال    –ع احلكیم  نظر إيل من یقوم به، والشار      
بات            – خالل املطلو من  ضروریة  صده ال قق مقا مل حي

یة             بات الكفائ یق املطلو عن طر بل  قط  یة ف العین
قصدت أن ألقي الضوء على عالقة فرض         قد كذلك، و 

ضروریة يف هذا البحث الذي           صد ال یة باملقا الكفا
مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة.قسمته إىل: 
یة املوضوع، وأسباب     واشتملت على: أمه  املقدمة: 

اختیاره، وخطة البحث، واملنهج املتبع.

أمحد يف مسنده اإلمام هذه تسمى خطبة احلاجة أخرجها )١(
)، وأبو ٣٧٢٠رقم (-مسند عبد اهللا بن مسعود-)٦/٢٦٢(

باب يف خطبة -كتاب النكاح-)٣٠٦داود يف سننه (ص/
أبواب -)٢٦٦)، والرتمذي يف جامعه (ص/٢١١٨رقم (-النكاح
)، ١١٠٥رقم (-باب ما جاء يف خطبة النكاح-النكاح

باب -كتاب اجلمعة-)١٩٨نها، والنسائي يف سننه (ص/وحس
-)٢٧١)، وابن ماجه يف سننه (ص/١٤٠٥رقم (-كیفیة اخلطبة
)، وصححها ١٨٩٢رقم (-باب خطبة النكاح-كتاب النكاح

األلباني، وألف فیها كتابا بعنوان "خطبة احلاجة اليت كان 
یعلمها أصحابه" مجع فیه طرقها.rرسول اهللا 



 
املبحث األول: يف فرض الكفایة وما یتعلق به.

املطلب األول: تعریف فرض الكفایة .
املطلب الثاني : املكلف بفرض الكفایة .

املطلب الثالث: الفرق بني فرض الكفایة وفرض 
العني .

فایة وفرض املطلب الرابع:التفضیل بني فرض الك
العني .

املطلب اخلامس : أقسام فرض الكفایة .
املطلب السادس: تعیني فرض الكفایة .

شریعة          ضروریة يف ال صد ال ثاني: املقا حث ال املب
اإلسالمیة .

- وفیه مطالب :
املطلب األول: تعریف املقاصد .

املطلب الثاني: عالقة املقاصد باألحكام .
ریة وأنواعها .املطلب الثالث: املقاصد الضرو

صد            یة باملقا فرض الكفا قة  لث: عال حث الثا املب
الضروریة .

- وفیه مطالب :
فظ             صد ح یة ملق فرض الكفا یق  لب األول: حتق املط

الدین .
فظ            یة ملقصد ح فرض الكفا یق  املطلب الثاني: حتق

النفس .
فظ            یة ملقصد ح فرض الكفا یق  املطلب الثالث: حتق

النسل .
ف      یق  فظ      املطلب الرابع: حتق یة ملقصد ح رض الكفا

املال .
وفیها أهم النتائج.اخلامتة:

منهج البحث :
سرت يف هذا البحث وفق املنهج اآلتي:  

ــا،    أوال: ــن مراجعه ــة م ــادة العلمی ــت امل مجع
ــث      ــى مباح ــها عل ــیلة، مث وزعت ــادرها األص ومص

ومطالب.
ا:  حث يف         ثانی قة بالب ضایا املتعل فت بالق عر

اللغة واالصطالح .
ا  مع         :ثالًث سورها  یة إىل  یات القرآن عزوت اآل

بیان رقمها .



 
خرجــت األحادیــث النبویــة الشــریفة  رابعــا:

الواردة يف البحث.
ا:  ما           خامس سب  یة ح سائل العلم لى امل قت ع عل

یقتضیه املقام.
ا:  صادرها          سادس من م قوال  قول واأل قت الن وث
املعتمدة.
عرفــت باملصــطلحات العلمیــة تعریًفــا  ســابعا:

.موجًزا
ا:  ما          ثامن ضبطت  قیم، و مات الرت مت بعال التز

حيتاج إىل ضبط.
هذا ما سرت علیه يف هذا البحث، فما كان فیه            
طأ                من خ یه  كان ف ما  حده، و من اهللا و صواب ف من 
سيب            ظیم، وح ستغفر اهللا الع شیطان، وأ من ال مين و ف
توفیقي            ما  سعي، و ستفرغت و هدي، وا بذلت ج ني  أ

نیب.إال باهللا علیه توكلت وإلیه أ



 

 
 

- وفیه مطالب :
املطلب األول: تعریف فرض الكفایة .

املطلب الثاني : املكلف بفرض الكفایة 
.

املطلب الثالث: الفرق بني فرض 
الكفایة وفرض العني .

املطلب الرابع:التفضیل بني فرض 
الكفایة وفرض العني .

م فرض الكفایة .املطلب اخلامس : أقسا
املطلب السادس: تعیني فرض الكفایة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
بدایة: لیس عند اجلمهور غضاضة يف التعبري بلفظ 
( فرض الكفایة ) أو بلفظ ( الواجب الكفائي، 
وذلك ملا تقرر عندهم من أنه ال فرق بني لفظيت 

الفعل الذي: الفرض والواجب؛ إذ مها عندهم 
واء أثبت الطلب جازما ساطلبه الشارع طلب
، خبالف احلنفیة الذین یفرقون بدلیل قطعي أم ظين 

ني عن طریق دلیل اإلثبات فسموا ما حبني املصطل
ثبت بدلیل قطعي فرضا، وما ثبت بدلیل ظين مسوه 
واجبا، وسوف أسري يف التسمیة على الشائع فیها 
، وهو فرض الكفایة معنونا بذلك ، وإلیك

تعریف فرض الكفایة .



 
الفرع األول: 

تعریف الفرض والواجب لغة .
الفاء والراء والضاد أصل أوال: الفرض لغة:

.  )١(ء من حز أو غريهشيصحیح یدل على تأثري يف 
فالفرض احلز يف الشیىء، یقال: فرضت الزند 
والسواك، وفرض الزند حیث یقدح منه، وفرض 

وتر، وكلها القوس هو احلز الذي یقع فیه ال
تتجه إىل القطع .

ألن له معامل –تعاىل –والفرض: ما أوجبه 
: - تعاىل–وحدودا، ومنه قوله 

، أي: ) ٢(]َلَأتَِّخَذنَّ ِمْن ِعباِدَك َنِصیبًا مْفروضًا  [
.)٣(مقتطعا حمددا، واملفرض: احلدیدة اليت حيز هبا 

ه ویأتي الفرض مبعىن التفصیل والبیان، ومنه قول
أي : )٤(]وَفرضناهاسورٌة َأْنَزْلناها[- تعاىل–

.) ٥(بینا فرضها 
ثانیا: الواجب لغة :

مأخوذ من الفعل " وجب " مبعىن : الواجب لغة 
حدیث: " غسل عىن ثبت، ومنه لزم ، ویأتي مب

: معجم مقاییس اللغة ألبي احلسني أمحد بن فارس بن انظر(١)
ط . دار –ت: عبدالسالم هارون –٤/٤٨٨زكریا القزویين 
م .١٩٧٩هـ ١٣٩٩سنة –الفكر . بريوت 

:  من سورة النساء .١١٨من اآلیة   (٢)

مساعیل انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ألبي نصر إ(٣)
–٣/١٠٩٧بن محاد اجلوهري 

ط . دار العلم للمالیني . بريوت –ت : أمحد عبد الغفور عطا 
م ، وجممل اللغة ألبي ١٩٨٧–ـه١٤٠٧سنة –ط . الرابعة –

ت : زهري –١/٧١٦الرازي أمحد بن فارس بن زكریااحلسني
. ط–ط . مؤسسة الرسالة . بريوت –عبد احملسن سلطان 

م.  ١٩٨٦هـ ١٤٠٦سنة –الثانیة 

: من سورة النور .١ن اآلیة م(٤)

انظر: مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكالم لنشوان بن (٥)
ط –ت: حسني بن عبداهللا العمري –٨/٥١٦٢سعید احلمريي الیمين 

هـ ١٤٢٠سنة –ط . األوىل –. دار الفكر املعاصر . بريوت 
م .١٩٩٩



 
یأتي ، والواجب )١(اجلمعة واجب على كل حمتلم "

وقیل: عباد،وحق الاهللا یشمل حق ، و)٢(مبعىن احلق 
ما یتحتم على الشخص 

.) ٣(أن یفعله 
ثالثا: الفرق اللغوي بني الفرض والواجب:

وحده ، –تعاىل –الفرض ال یكون إال من اهللا 
–واإلجياب املأخوذ منه الواجب یكون من اهللا 

ومن غريه . یقال: فرض اهللا على العبد –سبحانه 
كذا وأوجب علیه كذا .
وامللك على رعیته ى عبده ، ویقال: أوجب زید عل

، وال یقال : فرض علیهم ذلك ، وإمنا یقال: فرض 
.)   ٤(هلم العطاء ، ویقال: فرض له القاضي 

انظر: مسند ) ١١٥٧٨حدیث رقم : ( –أخرجه أمحد يف مسنده (١)
اإلمام أمحد ألبي عبد اهللا أمحد 

ت: شعیب –بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشیباني 
–عادل مرشد وآخرون –األرنؤوط 

ط –ط . مؤسسة الرسالة –د . عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي 
م .٢٠٠١هـ ١٤٢١سنة –. األوىل 

مكرم بن علي انظر: لسان العرب جلمال الدین بن حممد بن(٢)
–١/٧٩٣بن منظور األنصاري 

هـ ، ١٤١٤سنة –ط . الثالثة –ط . دار صادر . بريوت 
وتاج العروس من جواهر القاموس ألبي الفیض حممد بن حممد بن 

ط . دار –٤/٣٣٣عبد الرزاق احلسیين امللفب مبرتضى الزبیدي 
زي اهلدایة ، وتكملة املعاجم العربیة لرینهارت بیرت آن دو

ط . األوىل –ط . وزارة الثقافة واإلعالم العراقیة –١١/٣٩
م .٢٠٠٠سنة –

انظر: معجم اللغة العربیة املعاصرة للدكتور / أمحد خمتار (٣)
سنة –ط . األوىل –ط . عامل الكتب –٣/٣٤٠١عبد احلمید 

م .٢٠٠٨هـ ١٤٢٩

بن سهل انظر: الفروق اللغویة ألبي هالل احلسن بن عبد اهللا(٤)
ت: حممد –١/٢٢٤بن سعید بن حيیي بن مهران العسكري 

-ط. دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع–إبراهیم سلیم 
القاهرة . مصر .



 
الفرع الثاني:

تعریف الفرض والواجب اصطالحا
الفرض والواجب عند اجلمهور .)أ(

سبق ىف التمهید أن بینت أن الفرض والواجب 
ل منهما على لفظان مرتادفان عند اجلهور یدل ك

مدلول اآلخر بال فرق ، وعلى هذا فقد عرفا 
عندهم بأنه : الفعل الذي طلبه الشارع طلبا 

بأنه : ما ذم - أیضا–ا. وعرف) ١(جازما 
. )٢(شرعا تاركه قصدا 

تعریف احلنفیة للفرض والواجب.)ب(
ني لفظيت ق بیفرالتاحلنفیة على مبدأهم يفسار 

منهما مدلوال ةویعطي كل واحد،الفرض والواجب
ا متفقني وإن كان،فهمامغایرا ملدلول األخرى

ىخرامها أقوى من األحدعلى جهة اإللزام إال أن إ
، فعرفوا الفرض بأنه : الفعل الذي طلبه 
الشارع طلبا جازما بدلیل قطعي . وعرفوا 
الواجب بأنه : الفعل الذي طلبه الشارع طلبا 

.) ٣(جازما بدلیل ظين 
لیه اجلمهور لرجحان وجوب ذهب إوالراجح هو ما

عن حادیث اآلحاد ما دامت قد صحت العمل بأ
.) ٤(- r-رسول اهللا 

الفرع الثالث

انظر: إرشاد الفحول إىل حتقیق احلق من علم األصول لإلمام حممد (١)
ت: أمحد عزو –١/٢٥بن على بن حممد بن عبد اهللا الشوكاني 

هـ ١٤١٩سنة –ط . األوىل -. دار الكتاب العربيط–عنایة 
م ، وحاشیة العطار على شرح مجع اجلوامع للشیخ حسن بن ١٩٩٩

ط . دار الكتب –١/١٢٤حممد بن حممود العطار الشافعي 
العلمیة . بريوت .

انظر: شرح الكوكب املنري لتقي الدین أبي البقاء حممد بن أمحد (٢)
لفتوحي املعروف بابن النجار احلنبلي بن عبد العزیز بن علي ا

ط : مكتبة العبیكان -ت: حممد الزحیلي ونزیه محاد-١/٣٤٦
-

م .١٩٩٧-هـ١٤١٨سنة -ط الثانیة
انظر: املهذب يف أصول الفقه املقارن للدكتور: عبد الكرمي (٣)

ط . األويل –الریاض –ط . مكتبة الرشد -١/١٤٢النملة 
م١٩٩٩هـ ١٤٢٠

انظر: تیسري علم أصول الفقه لعبد اهللا بن یوسف بن عیسى بن (٤)
یعقوب الیعقوب اجلدیع العنزي  

–ط. مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بريوت –٢٣صـ 
م١٩٩٧-هـ ١٤١٨سنة - ط. األوىل-لبنان



 
معىن الكفایة .

الكفایة لغة : مأخوذ من الفعل كفى یكفي 
ه أمرا تیتكفكفایة، إذا قام باألمر واس

.) ١(فكفانیه ومنه قوهلم: كفاك هذا، أي: حسبك 
. وتأتي ) ٢(به يف العیش والكفایة: ما یكتفى

یقال: حسبك - بإسكان السني–الكفایة مبعىن احلسب 
وقاُلوا [: -تعاىل–هذا، أي یكفیك، ومنه قوله 
–، أي: الكايف ) ٣(]حسبَنا اللَّه وِنعم اْلوِكیُل 

.) ٤(-سبحانه وتعاىل 
مبعىن الغنیة واإلغناء ، یقال: -أیضا–وتأتي 

.) ٥(ي: أغنیته كفیت فالنا، أ
وهذه املعاىن كلها تدور حول معىن االستغناء .

انظر: العني ألبي عبدالرمحن اخللیل بن أمحد بن عمرو بن متیم (١)
–٥/٤١٣لبصري الفراهیدي ا

ط . دار ومكتبة –ت: مهدي املخزومي و إبراهیم السامرائي 
اهلالل .

زیل ولطائف األخبار نانظر: جممع حبار األنوار يف غرائب الت(٢)
جلمال الدین حممد بن طاهر بن علي الصدیقى اهلندي الفىت 

ط . مطبعة جملس دائرة املعارف –١/٢١٤الكجراتي 
م .١٩٦٧ه ١٣٨٧سنة –ثالثة ط . ال–العثمانیة 

: من سورة آل عمران .١٧٣من اآلیة (٣)

انظر: القاموس احملیط د الدین حممد بن طاهر بن یعقوب (٤)
ت: مكتب حتقیق الرتاث يف مؤسسة –١٢٢٣الفريوزآبادي صـ 

ط. مؤسسة -إشراف: حممد نعیم العرقسوسي–الرسالة 
ط . الثامنة –یع . بريوت الرسالة للطباعة والنشر والتوز

م .٢٠٠٥هـ ١٤٢٦سنة –

انظر: الزاهر يف غریب ألفاظ الشافعي ألبي منصور حممد بن (٥)
ت: مسعد عبد احلمید –١٨٩أمحد بن األزهري اهلروي صـ 

ط . دار الطالئع ، والكلیات معجم يف املصطلحات –السعدني 
-٦٧٠نفي صـ والفروق اللغویة ألبي أیوب بن موسى احلسیين احل

-حممد املصري -ت: عدنان درویش 
ط: مؤسسة الرسالة ، ومعجم لغة الفقهاء حملمد رواس قلعة جي 

-٤٣وحامد صادق قنیيب  صـ 
ط . الثانیة –ط . دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع 

م . ١٩٩٨ه ١٤٠٨سنة –



 
الفرع الرابع 

تعریف فرض الكفایة اصطالحا 
تعددت تعریفات فرض الكفایة عند األصولیني، 
ولكنها تدور يف فلك واحد، وهو أن فرض الكفایة 

أمر مطلوب احلصول واإلیقاع من املكلفني دون : 
ذا سأقتصر على النظر إىل من یقوم به، ول

تعریفات قلیلة يف هذا الشأن
اع الفعل فقد عرفه اإلمام اإلسنوي بأنه: إیق

.مع قطع النظر عن الفاعل
:" وإن كان املقصود من الوجوب إمنا هو قالف

إیقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل، فیسمى 
.)١(فرضا على الكفایة 

بأنه: " مهم متحتم قصد حصوله - أیضا–وعرف 
غري نظر إىل من

.)٢(فاعله " 
: مهم یقصد حصوله من غري نظر كذلك بأنه وعرف

بالذات إىل فاعله " 
شرح التعریف:

قوهلم: "مهم" أي أمر یهتم به، وهو جنس يف 
التعریف یشمل فرض العني وفرض الكفایة فكالمها 

موضع الرعایة واالهتمام .
واملهم قسمان: مهم ال بد من حصوله، ومهم یشرع

حصوله، وهو یشمل األمور الدینیة والدنیویة؛ 
ألن فرض الكفایة كما يف األمور الدینیة یكون يف 

.احلرف والصناعات وما یقوم به معاش اخللق 
، وهو وقوهلم: "قصد حصوله" أي من قبل الشرع

شامل لفرضي العني والكفایة .
وقوهلم: "من غري نظر إىل فاعله" قید خيرج به فرض 

قصد الفاعل فیه ذاتي فیكون حمال العني؛ إذ

عبد الدینانظر: التمهید يف ختریج الفروع على األصول جلمال (١)
ت : د. حممد -٧٤اإلسنوي الشافعي صـ الرحیم بن احلسن

ط . األوىل سنة-بريوت–ط: مؤسسة الرسالة -حسن هیتو
.هـ ١٤٠٠

انظر: تیسري التحریر حملمد أمني بن حممود البخاري املعروف (٢)
-٢/٢١٣بأمري بادشاه احلنفي 

بريوت.-دار الفكر ط



 
للنظر، وهذا النظر إما خصوص شخصه كاملفروض 

دون أمته، وإما كل واحد من - r-على النيب
.)١(املكلفني 

فاملقصود حصول الفعل يف اجلملة، وال ینظر إىل 
فاعله إال بالتبع للفعل ضرورة أنه البد لقیام 

.)٢(الفعل من فاعل 
ما مقصود الشرع فعله وعرفه الطويف بأنه: " 

لتضمنه مصلحة 
.)٣(ال تعبد أعیان املكلفني به" 

امع جبمع اجلوامع لتاج الدین انظر: انظر: تشنیف املس(١)
السبكي ألبي عبد اهللا بدر الدین حممد بن عبد اهللا بن هبادر 

دراسة وحتقیق: د سید عبد العزیز -١/٢٥١الزركشي الشافعي 
عبد اهللا ربیع، د-

توزیع -ط: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء الرتاث 
م ، وحاشیة ١٩٩٨-هـ ١٤١٨سنة -ط. األوىل-املكتبة املكیة

العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع للشیخ : حسن بن 
حممد 

ط . دار الكتب -١/٢٣٦بن حممود العطار الشافعي ا
العلمیة .

انظر: األصل اجلامع إلیضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع (٢)
ط . –١/٣٠للشیخ حسن بن عمر بن عبد اهللا السیناوي املالكي 

م .١٩٢٨سنة –مطبعة النهضة . تونس 

انظر: شرح خمتصر الروضة لنجم الدین سلیمان بن عبد القوي (٣)
ت : د . عبد اهللا بن عبد احملسن –٢/٤٠٤بن عبد الكرمي الطويف 

م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ط األويل –ط مؤسسة الرسالة –الرتكي 



 

 
 
تصویر املسألة:

هل خطاب التكلیف بفرض الكفایة موجه إىل مجیع 
أفراد األمة ویسقط بفعل البعض أم أن خطاب 

.كلیف به موجه إىل البعض ابتداء ؟الت
ن العلماء نقول: إالتساؤل عن هذا لجوابلو

خمتلفون يف هذه املسألة على مذاهب :
: ومفاده : أن اخلطاب يف فرض املذهب األول

الكفایة موجه إىل اجلمیع ابتداء لكنه یسقط 
كإمام ، )١(بفعل البعض له ، وهذا مذهب اجلمهور 

، )٤(وابن قدامة، )٣(والغزايل، )٢(احلرمني 
هموغري)٦(، والطويف )٥(والقرايف

أن اخلطاب يف فرض الكفایة املذهب الثاني:
والطلب فیه متوجه إىل البعض، ففرض الكفایة 

رعة انظر: الغیث اهلامع شرح مجع اجلوامع لويل الدین أىب ز(١)
أمحد بن عبد الرحیم العراقي 

ط –ط . دار الكتب العلمیة –ت: حممد تامر حجازي –٨١صـ 
.م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥سنة –. األوىل 

انظر: التلخیص يف أصول الفقه  إلمام احلرمني ألبي املعايل عبد (٢)
ت: عبد اهللا -١/٣٦٦امللك بن عبد اهللا بن یوسف بن حممد اجلویين 

–ط . دار البشائر اإلسالمیة -وبشري أمحد العمريجومل النبايل
بريوت ، كشف األسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزیز بن أمحد 

ط: دار الكتاب -١/٢٠٦بن حممد، عالء الدین البخاري احلنفي 
اإلسالمي .

انظر: املستصفى من علم أصول الفقه لإلمام أبي حامد حممد (٣)
ت: حممد -١/٢١٧روف حبجة اإلسالم بن حممد حممد الغزايل املع
بريوت –ط . دار الكتب العلمیة –عبد السالم عبد الشايف 

–
م.١٩٩٣هـ ١٤١٣سنة –ط. األويل 

انظر: روضة الناظر وجنة املناظر ىف أصول الفقه على مذهب (٤)
اإلمام أمحد بن حنبل ألىب حممد موفق الدین عبد اهللا بن أمحد بن 

ط مؤسسة الریان –١/٥٨٥سي احلنبلي حممد بن قدامة املقد
هـ ١٤٢٣سنة –ط . الثانیة –للطباعة والنشر والتوزیع 

م .٢٠٠٢
أنوار الربوق يف أنواء الفروق ألبي العباس -انظر: الفروق(٥)

شهاب الدین أمحد بن إدریس بن عبد الرمحن املالكي املعروف 
صـ ط . عامل الكتب ، وشرح تنقیح الفصول–٢/١٧بالقرايف 

١٥٦–
ط . شركة الطباعة الفنیة املتحدة –ت: طه عبد الرؤوف سعد 

م ١٩٧٣هـ ١٣٩٣سنة –ط . األوىل –
.٢/٤٠٨انظر: شرح خمتصر الروضة (٦)



 
بتداء، وهو قول اإلمام یتعلق بطائفة معینة ا

.)٣(واملعتزلة )٢(واإلسنوي، )١(الرازي
أن اخلطاب يف فرض الكفایة لیس املذهب الثالث:

موجها إىل مجیع أفراد األمة بل إىل مجیع من 
فر فیه أهلیة القیام بفرض الكفایة ، وهو تتوا

ما ذهب إلیه الشاطيب حیث قال: " یقول العلماء 
باألصول: أنه متوجه على اجلمیع، لكن إذا قام 
به بعضهم سقط عن الباقني،وما قالوه صحیح من 
جهة كلي الطلب، وأما من جهة جزئیه؛ ففیه 
تفصیل، وینقسم أقساما، ورمبا تشعب تشعبا 

ن الضابط للجملة من ذلك؛ أن الطلب طویال، ولك
وارد على البعض، وال على البعض كیف كان، ولكن 
على من فیه أهلیة القیام بذلك الفعل املطلوب 

.) ٤(ال على اجلمیع عموما " 
األدلة :

- أوال: استدل أصحاب املذهب األول مبا یلي:
أوال: بأن سقوط الفرض عن املكلف إما بفعله ، 

سخه عنه أو غري ذلك.وإذا مل یفعل بن
كما أنه من املقرر أن مجیع املكلفني لو فعلوا 
فرض الكفایة، فإم یثابون على هذا الفعل 
ثواب فعل الواجب، وهذا دلیل على أم مجیعا 

حممد بن عمر بن احلسنانظر: احملصول لإلمام أبي عبد اهللا(١)
ت: الدكتور طه -٢/١٨٦الرازي امللقب بفخر الدین  التیمي
سنة -ط . الثالثة-ط: مؤسسة الرسالة-وانيالعلجابر
م .١٩٩٧-هـ ١٤١٨

قال أبو زرعة : " اختلف يف فرض الكفایة یتعلق جبمیع 
املكلفني أو ببعضهم، فقال باألول اجلمهور .... وقال بالثاني 
اإلمام الرازي كذا يف موضع يف احملصول ويف موضع آخر موافقة 

.٨١مع صـ اجلمهور " .    الغیث اهلا
انظر: ایة السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحیم بن (٢)

دار الكتب العلمیة -٤٤احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي صـ 
م .١٩٩٩ه ١٤٢٠سنة –ط . األوىل –. بريوت 

، و القواعد والفوائد ٧٥انظر: التمهید لإلسنوي صـ (٣)
البن اللحام، عالء األصولیة وما یتبعها من األحكام الفرعیة 

ت : -٢٥٤الدین أبو احلسن علي بن حممد الدمشقي احلنبلي صـ 
- هـ ١٤٢٠سنة -ط : املكتبة العصریة-عبد الكرمي الفضیلي

م ١٩٩٩

انظر: املوافقات إبراهیم بن موسى بن حممد اللخمي (٤)
–١/٢٧٨الغرناطي الشهري بالشاطيب

ط. دار ابن –عبیدة مشهور بن حسن آل سلمانيأب:ت
م.١٩٩٧-هـ١٤١٧ط .األوىل -عفان



 
مكلفون به ابتداء.

كما أم لو امتنعوا مجیعا عن فعله، فإم 
مث ترك الواجب، وحتصیل األجر إیأمثون مجیعا 

.)١(اإلمث یكون على الواجب واستحقاق 
ثانیا: من الشروط املقررة يف التكلیف شرعا 
علم املكلف مبا كلف به، والواجب على واحد ال 
بعینه حمال؛ ألنه یناقض هذا الشرط املقرر، فوجب 

.)٢(أن یكون املخاطب بفرض الكفایة اجلمیع 
ثالثا: أن اخلطاب يف فرض الكفایة لو كان 

حلدث االتكال من املكلفني موجها للبعض ابتداء
.)٣(بعضهم على بعض ؛ فتضیع الواجبات 

ول األقال الطويف: " ووجه تأثري هذا الفرق أن
یفضى إىل تعطیل املأمور به بالكلیة للتواكل، 

.)٥(ال یفضي إلیه ) ٤(والثاني
ثانیا: استدل أصحاب املذهب الثاني فقالوا:

سقط إال لو كان فرض الكفایة متعلقا بالكل ملا
بفعل اجلمیع ، والواقع أن فرض الكفایة یسقط 
بفعل البعض ؛ فدل ذلك على أن البعض هم 

.)٦(املكلفون به ابتداء 

انظر: مذكرة يف أصول الفقه للشنقیطي حملمد األمني بن حممد (١)
- ٢٣٨املختار الشنقیطي صـ 

٢٠٠١ط: اخلامسة، -ط: مكتبة العلوم واحلكم املدینة املنورة
م

انظر: التبصرة يف أصول الفقه ألبي إسحاق إبراهیم بن علي (٢)
ط دار الفكر -ت: حممد حسن هیتو-٧١الشريازي صـ بن یوسف 

١/٢١٧ه ، واملستصفى للغزايل ١٤٠٣سنة –ط األويل –دمشق –
.٥٨٥، وروضة الناظر صـ 

.١٥٦انظر: شرح تنقیح الفصول صـ (٣)

أي القول بأن فرض الكفایة مطلوب من اجلمیع .(٤)

.٢/٤٠٧انظر: شرح خمتصر الروضة (٥)

.٤٤ایة السول شرح منهاج الوصول صـ انظر: (٦)



 
- ثالثا: استدل أصحاب املذهب الثالث مبا یلي:

وما َكاَن اْلمؤِمُنوَن [: - تعاىل–أوال: قوله 
ِفرَقٍة ِمْنهم ِلیْنِفروا َكافًَّة َفَلوَلا َنَفر ِمْن ُكلِّ

.)١(]َطاِئَفٌة ِلیَتَفقَّهوا ِفي الدین 
وجه الداللة: أن احلض واحلث على النفري للتفقه 
يف اآلیة الكرمية ورد لطائفة ال للجمیع، فدل ذلك 
على أن املخاطبون بذلك ابتداء البعض، ويف اآلیة 
إشارة إىل أن مجیع املكلفني لن یكونوا على صفة 

للقیام بذلك، فوجه الشارع خطابه إىل تؤهلهم
.)٢(هذا البعض القادر

وْلَتُكْن ِمْنُكم ُأمٌة [:-تعاىل–قوله ثانیا:
یدعوَن إَلى اْلَخیر ویْأمروَن باْلمعروِف ویْنهوَن عن 

.)٣(]اْلمْنَكر وُأولِئَك هم اْلمْفِلحوَن 
لى الدعوة إىل اخلري وجه الداللة: أن احلث ع

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ورد للبعض، 
ومادام الشارع وجه الطلب للبعض فهم املقصودون 
أصال به، ومن املقرر أن الشارع ال یوجه طلبا إال 

ملن هو أهل لتنفیذه .
ما ثبت من القواعد الشرعیة القطعیة يف ثالثا:
ا إمنا تتعني ملعىن؛ كاإلمامة الكربى مثال، فإهذا ا

على من فیه أوصافها املرعیة ال على كل الناس، 
لب هبا اوسائر الوالیات بتلك املنزلة إمنا یط

شرعا باتفاق من كان أهال للقیام هبا والغناء 
إمنا -حیث یكون فرض كفایة- فیها، وكذلك اجلهاد 

یتعني القیام به على من فیه جندة وشجاعة، وما 
عیة؛ إذ ال یصح أن أشبه ذلك من اخلطط الشر

لب هبا من ال یبدئ فیها وال یعید؛ فإنه من ایط
باب تكلیف ما ال یطاق بالنسبة إىل املكلف، ومن 
باب العبث بالنسبة إىل املصلحة اتلبة أو 

املفسدة املستدفعة، وكالمها باطل شرعا.

: من سورة التوبة .١٢٢من االیة (١)

.١/٢٧٨انظر: املوافقات للشاطيب (٢)

: من سورة آل عمران .١٠٤اآلیة (٣)



 
رابعا: ما وقع أیضا يف الشریعة من هذا املعىن؛ 

وقد قال - r-سول اهللا فمن ذلك ما روي عن حممد ر
ألبي ذر: "یا أبا ذر إني أراك ضعیفا وإني أحب 
لك ما أحب لنفسي، ال تأمرن على اثنني، وال تولني 

، وكال األمرین من فروض الكفایة )١(مال یتیم"
ومع ذلك؛ فقد اه عنها، فلو فرض إمهال الناس 
هلما؛ مل یصح أن یقال بدخول أبي ذر يف حرج 

.)٢(ان مثله اإلمهال وال من ك
الراجح:

بعد عرض هذه املسألة یرتجح عندى املذهب الثالث 
القائل بأن اخلطاب موجه إىل البعض القادر 

- املؤهل للقیام بفرض الكفایة، وذلك ملا یلي:
أوال: أن هذا املذهب هو بعینه مذهب اجلمهور 
القائلني بأن اخلطاب يف فرض الكفایة للجمیع 

ب الثالث موجه إىل مجیع عموما، وعند أصحاب املذه
القادرین، ومعلوم أن العموم عند اجلمهور خمصوص 
بإخراج من ال قدرة له على القیام بفرض 

الكفایة .
ثانیا: أن هذا املذهب موافق ملا تقرر يف 
الشریعة اإلسالمیة من كل خطاباهتا متوجهة إىل 

القادر علیها .

رواه مسلم . انظر: صحیح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج أبو (١)
مارة بغري احلسن القشريي النیسابوري ك/ اإلمارة ب/ كراهة اإل

-ت: حممد فؤاد عبد الباقي -) ١٨٢٦حدیث رقم ( -ضرورة 
بريوت .–ط : دار إحیاء الرتاث العربي 

وما بعدها .١/٢٧٩انظر: املوافقات لإلمام الشاطيب (٢)



 

  
 

قبل التعرض لبیان الفرق بني فرض الكفایة 
وفرض العني البد من تقسیم هذا الفرع إىل ثالثة 

-حماور لبیان الفرق بینهما :
احملور األول: الفرق بینهما من ناحیة احلكم -١

.
احملور الثاني: الفرق بینهما من ناحیة -٢

فاعلهما .
احملور الثالث: من ناحیة نوع املصلحة فیهما -٣

.
أوال: الفرق بینهما من ناحیة احلكم .

املقصود باحلكم هنا هو درجة طلب الفعل أو 
درجة إلزام الشارع املكلف به . والواقع أنه ال 
فرق بني فرض الكفایة وفرض العني يف احلكم فكالمها 
مطلوب على وجه احلتم واإللزام وذلك واضح من 
ترتیب الثواب على الفعل والعقاب على الرتك، 

كما هو مقرر عند –الوجوب اذان مها جناحوه
وعلیه فهما متطابقان يف درجة –األصولیني 

)١(اإللزام هبما من قبل الشارع 

ثانیا: الفرق بینهما من الفاعل.
الناظر إىل فرض الكفایة وفرض العني من هذه 

- اجلهة یرى أن:
فرض العني النظر فیه إيل الفعل والفاعل 

لفاعل لیس عرضا بل من ابتداء، فالنظر إىل ا
صلب وأساسات فرض العني .

وأما فرض الكفایة فالنظر فیه إيل الفعل 
أصالة وإىل الفاعل عرضا . 

أو بعبارة أخرى: إن فرض العني املقصود فیه 
الفعل والفاعل سواء أكان مطلوبا من كل عني أم 
من عني خمصوصة . واملقصود يف فرض الكفایة الفعل 

انظر: املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن (١)
س احلنبلي حنبل لعالء الدین أبي احلسن علي بن حممد بن عبا

جامعة –ت: حممد مظهر بقا –٦٠املعروف بابن اللحام صـ 
امللك عبد العزیز . مكة .



 
والنظر إىل الفاعل عرضا فقط دون الفاعل، 

ه يف زووبرلضرورة وجود فاعل لتحقق الفعل 
.)١(الواقع 

ثالثا: من ناحیة نوع املصلحة فیهما .
فرض العني تتكرر مصلحته بتكرره، كالصلوات 
اخلمس، فإن املصلحة فیها اخلضوع هللا وتعظیمه 
ومناجاته والتذلل له واملثول بني یدیه، وهذه 

ا .األمور تتكرر بتكرره
خبالف فرض الكفایة فهو على قسمني: قسم تتكرر 
مصلحته بتكرره كطلب العلم واجلهاد يف سبیل اهللا 

. وقسم )٢(وحفظ القرآن وصالة اجلنازة 
ال تتكرر مصلحته بتكرره كغسل میت وإجناء غریق، 
وهذه صور یستبعد عقال تكررها فمصلحتها من باب 

.)٣(أوىل 
رى فإن فرض العني هذا من ناحیة ومن ناحیة أخ

–احلقوق الدینیة –متمحض فیه حق اهللا اخلالص 
كإقامة الصلوات وإیتاء الزكاة .. إىل غري ذلك 

.
فهو دائر بني حقوق اهللا ، خبالف فرض الكفایة 

اخلالصة (التعبد) وحقوق العباد 
(املصلحة)كتجهیز املوتى والصالة علیهم ووالیة 

.)٤(القضاء 

واإلهباج يف شرح املنهاج البن ١/٣٢١انظر: البحر احملیط (١)
السبكي ، لتقي الدین أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن علي 
بن متام بن حامد بن حيیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر 

–ط . الناشر: دار الكتب العلمیة -١/١٠٠عبد الوهاب 
. ١/١٢٧م ، والفروق للقرايف ١٩٩٥-هـ ١٤١٦سنة -بريوت 

.١/٣٣٥انظر: البحر احملیط (٢)

انظر: التحبري شرح التحریر لعالء الدین على بن حسن بن (٣)
ت: د. عادل  -٢/٨٧٤سلیمان املرداوي الدمشقي احلنبلي 

ط . مكتبة الرشد -عوض القرني ود . أمحد سراحاجلربین ود . 
م، ٢٠٠٠هـ ١٤٢١سنة –ط. األوىل -. السعودیة . الریاض

واملهذب يف أصول الفقه املقارن عبد الكرمي 
–ط . مكتبة الرشد -١/٢١٦بن علي بن حممد النملة ا

.م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ط األوىل: -اض الری

، و ٢/٤٠٤ح خمتصر الروضة ، وشر١/٢٥١انظر: تشنیف املسامع (٤)
املدخل إيل مذهب اإلمام أمحد لعبد القادر أمحد بن مصطفى بن 

ت: د عبد اهللا بن عبد احملسن -٢٢٩عبد احملسن بن بدران صـ 



 

 
 

الواقع أن مسألة التفضیل بني فرض الكفایة 
وفرض العني وقع فیها النزاع بني أهل العلم على 

- مذهبني:
إن فرض العني أفضل من فرض املذهب األول:

الكفایة ، وهذا مذهب اجلمهور .
أن فضیلة فرض العني على فرض ولعل مستندهم :

هتمام الشارع به، وقصده الكفایة مأخوذة من ا
طرفیه ( الفعل والفاعل ) وجعلهما يف دائرة 
خطاب الشارع والنص علیهما، وكل ذلك یدل على 

أفضلیة فرض العني على غريه .
كما أن فرض العني ال یسقط بفعل البعض خبالف فرض 
الكفایة ، فكان أعلى منزلة وكذلك یكره ترك 

ن ترك فرض العني آلداء فرض الكفایة فال حيس
. ) ١(الطواف بالكعبة لصالة اجلنازة 

أن فرض الكفایة أفضل من فرض املذهب الثاني:
العني ، وهذا مذهب أبي إسحاق اإلسفراییين وإمام 

.) ٢(احلرمني وأبیه 
أن فاعل فرض الكفایة ساع يف ولعل مستندهم:

إسقاط الطلب عن األمة وصیانة هلا عن اإلمث، خبالف 
نه ساع إسقاط الطلب وصیانة فاعل فرض العني فإ

نفسه عن اإلمث ، والشك أن الذي یسعى يف إسقاط 
اإلمث عن األمة أعلى مرتبة من اآلخر .

وكذلك: فرض الكفایة نفعه أعم لتعلقه مبجموع 

هـ ١٤٠١ط . الثانیة –ط . مؤسسة الرسالة بريوت –الرتكي 
.

، وشرح خمتصر الروضة ١/٣٣٣انظر: البحر احملیط للزركشي (١)
٢/٤١٠.

٢/٢٣٧، وحاشیة العطار ٢/٨٨٣انظر: التحبري شرح التحریر (٢)
.



 
.) ١(األمة 

الراجح: 
الذي یرتجح عندي يف هذه املسألة هو ما ذهب 
إلیه اجلمهور من أن فرض العني أفضل من فرض 

ایة،وذلك ألمهیته الداعیة إىل طلبه من كل الكف
.)٢(عني 

كما أنه صار من املقررات يف الشریعة تقدمي 
.)٣(وتفضیل فرض العني على فرض الكفایة 

قال الزرقاني: " قول إمام احلرمني وطائفة: 
فرض الكفایة أفضل 

.)٤(من فرض العني ضعیف
تتمة :

لو قیل: إن االشتغال بفرض العني أفضل من 
للقیام بفرض أنأو،الكفایةبفرض لقیام ا

العني مزیة على القیام بفرض الكفایة لكانت 
العبارة أدق وأوىل من القول إن فرض العني أفضل 
من فرض الكفایة؛ إذ مل یؤثر عن أحد من أهل 
العلم القول بأفضلیة ذات فرض العني على فرض 

، والتمهید يف ختریج ١/٣٣٣انظر: البحر احملیط للزركشي (١)
، وروضة الناظر وجنة املناظر ىف ٧٥الفروع على األصول صـ 

أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ألىب حممد موفق 
حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي الدین عبد اهللا بن أمحد بن 

ط مؤسسة الریان للطباعة ، والقواعد والفوائد –١/١٢٤
، غایة الوصول يف شرح لب األصول ٢٥٥البن اللحام صـ 

لإلمام زین الدین زكریا بن حممد بن أمحد بن زكریا 
- ط. دار الكتب العربیة الكربى، مصر-٢٨األنصاري صـ  

مصطفى البابي احلليب .

انظر: شرح الكوكب املنري لتقي الدین أبي البقاء حممد بن (٢)
أمحد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار 

ط : مكتبة -ت: حممد الزحیلي ونزیه محاد-١/٣٧٧احلنبلي 
-العبیكان 

٢/٨٨٣م ، والتحبري شرح التحریر ١٩٩٧-هـ١٤١٨ط الثانیة 
.

ألبي عبد اهللا، مشس الدین حممد بن انظر: التقریر والتحبري(٣)
ط. دار الكتب –٢/١٠٥حممد بن حممد املعروف بابن أمري حاج  

م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ط. الثانیة، -بريوت -العلمیة

انظر: شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك حملمد بن عبد (٤)
ت. طه -٢/٢٩٥الباقي بن یوسف الزرقاني املصري األزهري 

القاهرة –ط. مكتبة الثقافة الدینیة –سعد عبد الرءوف
م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤. ط .األوىل، 



 
.)١(الكفایة أو العكس 

 
 

- ینقسم فرض الكفایة إىل قسمني:
يف إقامة للناس ما البد منه القسم األول:

دینهم من العلوم الشرعیة، كحفظ القرآن الكرمي 
واألحادیث الشریفة، وتعلم الفقه وأصوله 
والنحو واللغة، ومعرفة رواة احلدیث وأحواهلم 

واإلمجاع واخلالف .
يف إقامة ما البد للناس منه القسم الثاني: 

دنیاهم، كتعلم علم الطب واحلساب، وتعلم احلرف 
والصناعات ، وكل ما ال تقوم الدنیا بدونه، 
ومعلوم أن الذى 
ال یستطیع أن یقیم دنیاه ال یستطیع أن یقیم 
دینه، فتعلم العلوم الشرعیة حيتاج إىل املال 

وكذلك اجلهاد حيتاج إىل الذى ینفق منه علیه، 
.)٢(اجلیوش وسد الثغور نفاق على املال لإل

 
 

إن الناظر يف فرض الكفایة املطلوب لیس على وجه 
- لتعینه :طریقنيالتعیني جيد أن له 

الطریق األول: الشروع يف فرض الكفایة .
إذا شرع املكلف يف فرض الكفایة، فهل ینقلب من 

ىن وجوب صفته الىت علیها إىل صفة التعیني، مبع
إمتامه وحرمة اخلروج منه، والواقع أن هذه 
املسألة جيري فیها ما جيري يف مسألة وجوب إمتام 

املندوب بالشروع فیه .
والواقع: أنه من خالل تصفح هذه املسألة وآراء 
العلماء فیها أستطیع أن أقول: إنه لیس كل 

.١/٢٥٣انظر: تشنیف املسامع جبمع اجلوامع للزركشي (١)

انظر: العقد التلید يف اختصار الدر النضید لعبد الباسط (٢)
بن موسى بن حممد بن إمساعیل العلموي الدمشقي الشافعي صـ 

ط –ط . مكتبة الثقافة الدینیة –ت : مروان العطیة -٧٥
م .٢٠٠٤هـ ١٤٢٤سنة –. األوىل 



 
، بل لكل افروض الكفایة تلزم بالشروع فیه

كان اخلروج من فروض فإذاخيصها ،حالة حكما
الكفایة بعد الشروع فیه یرتتب علیه ضررا غري 
متحمل یعود بالسوء على األمة كلها دون 
إمكانیة تداركه وجب إمتام فرض الكفایة ویصري 
فرض عني ، وذلك كاجلهاد فهو فرض كفایة، لكن 
بعد التلبس به یتعني على من شرع فیه إمتامه 

–ن عدم إمتامه، قال للخطر الذى حيدق باألمة م
یا َأیها الَِّذیَن آمُنوا إذا َلِقیُتم [: - تعاىل

الَِّذیَن َكَفروا َزحفًا 
وكذلك إمتام صالة ، )١(]َفال ُتولُّوهم اْلَأدبار 

.)٢(اجلنازة بعد الشروع فیها ، وغري ذلك 
وإذا كان اخلروج من فرض الكفایة وعدم إمتامه 

ضررا أو یرتتب علیه ضررا ميكن ال یرتتب علیه
تداركه فال یلزم بالشروع فیه، كطلب العلم 
الشرعي، فإنه فرض كفایة والرجوع عنه بعد 

ال یرتتب علیه كبري ضرر ، وكذلك هالولوج فی
.)٣(احرتاف احلرف والصنائع 

الطریق الثاني: تعیني اإلمام .
من املقرر أن الشارع أعطى اإلمام األعظم 

وسلطات متكنه من استحداث ما یراه صالحیات 
مناسبا لتحقیق مصاحل العباد املوافقة أساسا 
ملقصود الشارع، ومن ذلك أن یأمر اإلمام واحدا 

ء هو يف األساس من املطلوبات شيمن الرعیة بفعل 
الكفائیة، لكن یرى اإلمام صالحیة هذا املأمور 
هلذا الفعل فیأمره به فیتعني علیه، فلو أن 

مر شخصا بتجهیز میت تعني علیه ولیس له اإلمام أ
.)٤(استنابة غريه 

: من سورة األنفال . ١٤اآلیة (١)
.١/٣٣٠انظر: البحر احملیط للزركشي (٢)
.٢٩انظر: غایة الوصول شرح لب األصول صـ  (٣)
، فیض القدیر شرح ١/٣٣٢انظر: البحر احملیط للزركشي (٤)

لدین حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج اجلامع الصغري لزین ا
العارفني بن علي بن زین العابدین احلدادي مث املناوي 

مصر . ط. –ط .  املكتبة التجاریة الكربى –١/٣٥٠القاهري 
هــ .١٣٥٦سنة -األوىل



 

 
 

- وفیه مطالب :
املطلب األول: تعریف املقاصد الشرعیة .
املطلب الثاني: أقسام املقاصد الشرعیة.

املطلب الثالث : إثبات املقاصد لألحكام .
: املقاصد الضروریة املطلب الرابع

وأنواعها .

 
الفرع األول :

أوال: تعریف املقاصد الشرعیة باملعىن اإلضايف:
املقاصد لغة:مجع مقصد، واملقصد مأخوذ من الفعل 
قصد یقصد قصدًا فهو قاصد والقصد هو: استقامة 

الّلِه وعَلى(: -تعاىل–الطریق، ومن ذلك قوله 
. )١()َقصد السبیل 

هو: الغایة الىت توضع هلا الوسائل واصطالحًا
.وقیل: هو اهلدف والغایة الىت )٢(لتحقیقها 

. ) ٣(ترجى ىف استقامة وعدل واعتدال 
ثانیا: تعریف الشریعة لغة واصطالحا :

الشریعة ىف اللغة: هى الطـریقة املستقیمة 
ذلك لوضوحها وظهورها الظاهرة الواضحة،ومسیت ب

)٤( .
املنهج املستقیم الذى ارتضـاه اهللا اصطالحا : و

: من سورة النحل . وانظر:  لسان العرب ٩)     من اآلیة ١(
ط . دار صادر  .-٣/٣٥٣البن منظور 

لمرحوم )    انظر: املقاصد الشرعیة وأثرها ىف أصول الفقه ل٢(
ط  -١٣ألستاذ الدكتور: حممد عبد العاطى حممد على صـ ا

م  . ٢٠٠٧هـ  ١٤٢٨. دار احلدیث سنة 
تألیف ابن -)    انظر: املقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة ٣(

ط . دار الصفوة للطباعة -٣٨زغیبة عز الدین صـ 
م . ١٩٩٦هـ  ١٤١٧نشر والتوزیع سنة وال

املصباح املنري ألمحد بن حممد بن على الفیومى -)    انظر: ٤(
م ، ولسان ١٩٨٧سنة –ط . مكتبة لبنان –١١٨املقرئ  صـ 

العرب جلمال الدین أبي الفضل حممد بن مكرم بن على ابن 
ط. –بريوت –ط . دار صادر -٨/١٧٥-منظور األنصاري 

هـ .١٤١٤-ثة الثال



 
. )١(لعـباده ومورد األحكام املنظمة له 

الفرع الثاىن : تعریف مقاصد الشریعة باملعىن 
اللقيب .

عرفها ابن عاشور بأا: املعاىن واحلكم امللحوظة 
للشارع ىف مجیع أحوال التشریع أو معظمها  حبیث 

ختتص مالحظتها بالكون ىف نوع خاص من أحكام ال
هتا االشریعة، فیدخل ىف هذا أوصاف الشریعة وغای

العامة، واملعاىن الىت خيلو التشریع من مالحظتها، 
أیضا معان من احلـكم لیست –ویدخل ىف هذا 

ملحوظة ىف سائر أنواع األحكام ، ولكنها ملحوظة 
.)٢ىف أنواع كثرية منها (

دكتور حممد بن سعد الیوبي: املقاصد عرفها الو
هي املعاني واحلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف 
التشریع عموما وخصوصا من أجل حتقیق مصاحل 

).٣د (العبا
الفرع الثالث : أنواع املقاصد .
-املقاصد الشرعیة تتنوع إىل ثالثة أنواع :

النوع األول: املقاصد العامة :
د العامة الىت تراعیها وهى عبارة عن القواع

الشریعة يف كل أحكامها، كجلب املصاحل ودرء 
املفاسد، ورفع احلرج والضیق عن املكلفني، وغري 

ذلك كثري .
: وهى عبارة عن النوع الثاىن: املقاصد اخلاصة

مقاصد الشارع املرعیة ىف باب معني،كمقاصد 
الشارع ىف أحكام املعامالت والقضاء وأحكام 

األسرة . 
وهى عبارة عن وع الثالث: املقاصد اجلزئیة:الن

املقاصد الشارع املرعیة ىف حكم شرعى من إجياب أو 
ندب أو حترمي، أو كراهة، أو إباحة، كمشروعیة 

. ٣٩)    انظر: املقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة صـ ١(
)    انظر: مقاصد الشریعة اإلسالمیة لفضیلة العالمة اإلمام ٢(

ط . دار سحنون للنشر –٤٩: حممد الطاهر بن عاشور صـ 
١٤٢٧سنة -ط . دار السالم للطباعة والنشر –والتوزیع 

م  . ٢٠٠٦هـ 

سالمیة وعالقتها مقاصد الشریعة اإلر: )    انظ٣(
.٣٧صباألدلة الشرعیة



 
عقد النكاح مثال مقصودها إقامة األسر وعمارة 

األرض . 
وهذا القسم من املقاصد هو حمل نظر الفقهاء، 

یعة ودقائقها، ألم أهل التخصص ىف جزئیات الشر
فكثريًا ما حيددون أو یشريون إىل هذه املقاصد 
اجلزئیة ىف استنباطاهتم واجتهاداهتم إال أم 
یعربون عنها بعبارات أخرى كاحلكمة أو العلة أو 

. ) ١(غريها 

 
 

تنقسم املقاصد الشرعیة إىل عدة أقسام ، وذلك 
ارات .حبسب عدة اعتب

تأثريها أوال : التقسیم األول : باعتبار قوة 
-ثالثة أقسام :تنقسم إىل 

أوال : الضروریات .   ثانیا : احلاجیات . 
ثالثا : التحسینیات .  

أوال : الضروریات : 
معناها أا البد عرفها اإلمام الشاطىب فقال: " 

منها ىف قیام مصاحل الدین والدنیا حبیث إذا 
جتر مصاحل الدنیا على استقامة، بل على فقدت مل 

فساد وهتارج، وفوت حیاة وىف األخرى فوت النجاة 
. )٢(والنعیم والرجوع باخلسران املبني " 

،وكیف حافظ الكالم عن املقاصد الضروریةوسیأتي 
.علیها الشارع مفصال

ثانیاً: احلاجیات : 
عرفها اإلمام الشاطىب بقوله : " معناها: أا 

إلیها من حیث التوسعة ورفع الضیق مفتقر 
املؤدى ىف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت  
املطلوب، فإذا مل تراع دخل على املكلفني على 
اجلملة احلرج واملشقة ولكنه ال یبلغ مبلغ الفساد 

١٤)    انظر: املقاصد الشرعیة وأثرها ىف الفقة اإلسالمى صـ١(
وما بعدها . 

. ٢/١٨)    انظر: املوافقات ٢(



 
. )١(العادى املتوقع ىف املصاحل العامة 

ثالثا: التحسینیات : 
یرجع إىل ضرورة وال إىل عرفها الغزاىل: " ما ال

حاجة ، ولكن یقع موقع التحسني والتزیني 
والتیسري للمزایا واملزائد ، ورعایة أحسن 

.)٢(املناهج ىف العادات واملعامالت 
وعرفها اإلمام الشاطىب بأا : " األخذ مبا یلیق 
من حماسن العادات ، وجتنب األحوال املدنسات الىت 

وجيمع ذلك قسم تأنفها العقول الراجحات ،
. )٣(مكارم األخالق 

. ٢/٢١)    انظر: املوافقات ١(
. ١/١٧٥)    انظر: املستصفى ٢(
. ٢/٢٢)    انظر: املوافقات ٣(



 
التقسیم الثاني: باعتبار القطع والظن :

تنقسم املقاصد الشرعیة هبذا االعتبار إىل ثالثة 
- أقسام : 

وهى الىت ثبتت بالكثري األول: املقاصد القطعیة:
من النصوص الشرعیة حىت صارت من املعلوم من 

املشقة الدین بالضرورة ، مثاهلا: التخفیف ورفع
.

وهى املقاصد الىت ختتلف الثاىن: املقاصد الظنیة:
مل یقم دلیل قطعي على ثبوهتا ااألنظار فیها؛ إذ

. مثاهلا: حترمي القلیل من النبیذ الذى ال یغلب 
. ) ١(على الظن إفضاؤه إىل اإلسكار املضر بالعقل 

التقسیم الثالث: باعتبار العموم واخلصوص.
ة هبذا االعتبار إىل ثالثة تنقسم مقاصد الشریع

- أقسام : 
ویقال مقاصد عامة، وهي األول: مقاصد كلیة:

املتعلقة بعموم األمة . 
مثاهلا:إقامة العدل، وقتل املبتدع الداعى إىل 

بدعته . 
: وهى الىت تتعلق بقطاع مقاصد غالبةالثاىن:

كبري من أفراد األمة فتجلب هلم النفع وتدفع 
ل: تضمني الصناع . عنهم املفاسد . مث

الة تتعلق حب: وهى الىت مقاصد خاصةالثالث:
معینة. 

مثاهلا: فسخ نكاح زوجة املفقود ، وانقضاء عدة 
من تباعدت حیضتها باألشهر، وتوریث املطلقة 

. )٢(ثالثا ىف مرض املوت 

وما بعدها، ومقاصد الشریعة ١/١٧٦)    انظر: املستصفى ١(
تألیف: د . یوسف حممد أمحد البدوى صـ –عند ابن تیمیة 

ط . دار النفائس للنشر والتوزیع  . –١٣١
لألستاذ الدكتور / -)    انظر: حبوث ىف األدلة املختلف فیها ٢(

سنة –ط . مطبعة السعادة –٩٣حممد السعید عبد ربه صـ 
م ، والتعلیل باملصلحة عند األصولیني ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠

١٤٧لألستاذ الدكتور / رمضان عبد الودود عبد التواب صـ
م  .١٩٨٧هـ ١٤٠٧سنة -ط . دار اهلدى للطباعة –



 

 
 

شارع احلكیم لقد ثبت مبا ال یدع جماال لشك أن لل
مقاصد من شرعیة األحكام؛ ألن ذلك هو مقتضى 
احلكمة، واهللا هو العلیم احلكیم اخلبري وهنا أقیم 
بعض األدلة الشرعیة على أن األحكام الشرعیة ال 

من مقاصد مرادة ابتداء ، وهي على ما ختلو
- یلي:

ومآ (:- تعاىل–قوله أوال: األدلة من الكتاب:
ال رحمًة َأرسْلَناَك إ

یَأیها الّناس َقد (:- . وقوله)١()ّلْلعاَلِمَني 
جآَءْتُكم موِعَظٌة من ربُكم وِشَفآٌء ّلما ِفي الصدور 

.)٢()وهدى ورحمٌة ّلْلمؤِمِنَني 
على أن أن هاتني اآلیتني تدالنوجه الداللة: 

- وسلم صلى اهللا علیه-لومن إرسال الرساملقصود
رمحة للعاملني، وهذه الرمحة متمثلة يف اتباع نهكو
. واجتناب نواهیه–جل وعال –مره أوا

إّن الصالَة َتْنهى عن (: -تعاىل –قولهوأیضا:
ُخْذ ِمْن َأمواِلهم (وقوله:)٣()اْلَفحَشآِء واْلمْنَكر 

.)٤()صدَقًة ُتَطهرهم وُتَزّكیهم بها 
لىعأن هاتني اآلیتني املنطویتان وجه الداللة:

رؤوس العبادات، وأن الشارع راعى فیها مصلحة 
املكلفني ىف الدنیا، وكذا اآلخرة من باب 

. )٥(أوىل 

: من سورة األنبیاء . ١٠٧)    اآلیة ١(
: من سورة یونس . ٥٧)    اآلیة ٢(
لعنكبوت . : من سورة ا٤٥)    اآلیة ٣(
: من سورة التوبة . ١٠٣)    من اآلیة ٤(
٢٣)    انظر : املقاصد الشرعیة وأثرها ىف الفقه اإلسالمى صـ٥(

وما بعدها  . 



 
ثانیا: األدلة من السنة : 

ورد ىف السنة النبویة الشریفة الكثري من 
األحادیث الىت تؤكد أن الشریعة اإلسالمیة ما 

إال ملصاحل املكلفني عاجال وآجال ، وأن كل ضررجاءت
غري موجود ىف هذه الشریعة 

)١(: " ال ضرر وال ضرار " - r- من ذلك قوله 

، فإن الضرر هو حماولة اإلنسان إحلاق املفسدة 
بنفسه أو بغريه ، والضرار أن یرتاشق  اثنان مبا 
فیه مفسده هلما ، وهذه قاعدة كربى أغلق هبا 

منافذ الضرر والفساد أمام - r-رسول اهللا
املسلمني فلم یبق ىف تشریع اإلسالم إال كل ما فیه 

.)٢(صالح دنیاهم وآخرهتم 

)    هذا احلدیث أخرجه مالك ىف املـوطأ عن عـمرو بن حيیى ١(
املازىن عن أبیه.  انظر : املوطأ لإلمام مالك / ك األقضیة 

املوطأ لإلمام -) ٢٧٥٨رقم ( ٢/٥٨٣فق / ب القضاء ىف املر
ت  : حممد مصطفى –مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي 

ط .  مؤسسة زاید بن سلطان آل یان لألعمال –األعظمي 
سنة -ط . األوىل -اإلمارات –أبو ظيب -اخلريیة واإلنسانیة 

م .٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥
٢٧ا ىف الفقه اإلسالمى صـ)    انظر: املقاصد الشرعیة وأثره٢(

 .



 

 
 
بأا ما البد منها ىف قیام مصاحل عرفها الشاطىب:

الدین والدنیا حبیث إذا نفدت مل جتر مصاحل 
بل على فساد وهتارج وفوت الدنیا على استقامة،

حیاة، وىف األخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع 
. )١(باخلسران املبني 

وعرفها أمري باد شاه بأا: " ما دعت احلاجة 
)٢(إلیها إىل حد الضرورة 

وحاصل ذلك أن یقال: إن املقاصد الضروریة هى 
األمور الىت إذا اختلت فسد أمر الدین وأمر 

األمور الذى یظن أو یعلم وجودها الدنیا، فهي
ىف حمل وتظهر حاجة اإلنسان إلیه إىل حد الضرورة، 
حبیث لو مل تشرع األفعال والتصرفات املؤدیة إلیه 
ألدى ذلك إىل اختالل نظام احلیاة ، وفوت السعادة 

. )٣(لإلنسان ىف الدنیا واآلخرة 
ثانیا: أقسام املقاصد الضروریة : 

ضروریة الىت هى مقصودة تنقسم املقاصد ال
للشارع قصدًا أصلیًا إىل مخسة أقسام : 

حفظ الدین .   -١
حفظ النفس . -٢
حفظ العقل . -٣
حفظ النسل . -٤
حفظ املال . -٥

وقد حصر اإلمام الغزاىل، واآلمدى املقاصد 
الضروریة ىف هذه اخلمسة بالرتتیب املتقدم 
ووافقهما اإلمام الرازى على احلصر دون الرتتیب، 

قدم حفظ النفس، مث املال، مث النسل، مث حیث

. ٢/١٨)    انظر:  املوافقات ١(
)    انظر: التقریر والتحبري ألبي عبد اهللا، مشس الدین حممد ٢(

ط. دار –٣/١٤٣بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري حاج  
م . ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ط. الثانیة، -الكتب العلمیة

.١١٧صولیني صـ)    انظر: التعلیل باملصلحة عند األ٣(



 
.)١(الدین، مث العقل  

ولكن األوىل واألصح هو الرتتیب الذى سار علیه 
اإلمام الغزاىل ومن وافقه ؛ ألن الدین هو 
املقصود األصلي من اخللق، مث یأتي حفظ النفس؛ ألن 
من مقومات قیام الدین وجود من یقوم به، مث 

النسل؛ ألن العقل والنسل یأتي حفظ العقل وحفظ 
من مقومات وجود النفس، مث یأتى بعد ذلك  حفظ 

. )٢(املال 
واحلفظ للمقاصد الضروریة یكون بأمرین : 

األول: من ناحیة الوجود، وهو عبارة عما یقیم 
أركاا ، ویثبت 

قواعدها  .
والثاىن: من ناحیة العدم، وهو عبارة عما 

أو املتوقع یدرأ عنها االختـالل الواقـع
. )٣(فیها

، احملصول لإلمام وما بعدها ١/١٧٤)    انظر: املستصفى ١(
سیف الدین حكام يف أصول األحكام ل، اإل٥/١٦٠الرازى 
ط . املكتب –ت: عبد الرازق عفیفي-٣/٢٧٤اآلمدي 
. بريوت–اإلسالمي 

)    انظر: املقـاصد الشرعیة وأثرها ىف الفقه اإلسالمى صـ ٢(
١١٧باملصلحة عند األصولیني صـ، التعلیل١٦٥

. ٢/١٩)    انظر: املوافقات ٣(



 

 
 

- وفیه مطالب :
املطلب األول: حتقیق فرض الكفایة ملقصد حفظ 

الدین .
املطلب الثاني: حتقیق فرض الكفایة ملقصد حفظ 

النفس .
املطلب الثالث: حتقیق فرض الكفایة ملقصد حفظ 

النسل .
: حتقیق فرض الكفایة ملقصد حفظ املطلب الرابع

املال .

 
متهید:

إن الباحث يف مسألة محایة الدین وحتقیق هذا 
املقصد یرى أن مقصد حفظ الدین أكثر املقاصد 

یة، بل إن ضبط الضروریة ارتباطا بفرض الكفا
ایة خاصة تم أكثر بفرض الكفهذا املقصد وحفظه ی

يف حفظ قواعده العامة .



 
الفرع األول:

اجلهاد يف سبیل اهللا .
املقصود باجلهاد هو الدعاء إىل الدین احلق 

.)١(وقتال من مل یقبله 
واجلهاد هو أحد أهم فروض الكفایة، وقد نص 

.)٢(على ذلك الفقهاء 
عالقة اجلهاد بتحقیق مقصد حفظ الدین:

ن جهيت الوجود ، الواقع أن الدین إمنا حيفظ م
وذلك بإقامة أركانه وتثبیت قواعده، وكل ما 
یؤدي إيل قیام الدین يف الواقع، وكذلك من جهة 
العدم، وذلك بدرء كل ما یعود  على الدین 
باالختالل، وذلك بإقامة حدوده وكل ما یعود 

. )٣(علیه باالختالل 
- والواقع أن اجلهاد حيقق األمرین معا :

اجلهاد حيمل هذه إن جود، فمن جانب الوأما ف
الرسالة اخلالدة إىل كل بقاع الدنیا، وإیصاهلا 
إىل من مل تبلغه ، فمن رضي هبا دخل فیها، ومن 
أغلق علیه وظهر احلق أمامه فلم یذعن له أقیمت 

علیه احلجة .
من جانب العدم، فاجلهاد وتسیري اجلیوش إىل أما و

وس أصقاع العامل بره وحبره یلقي الرعب يف نف
فمن یفكر أو حتدثه نفسه –وهم كثر –أعدائه 

انظر: الدر املختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار (١)
حملمد بن علي بن حممد احلصين املعروف بعالء الدین احلصكفي 

ط . دار –ت: عبد املنعم خلیل إبراهیم –٣٢٩احلنفي صــ 
م .٢٠٠٢هـ ١٤٢٣سنة –ط . األوىل –الكتب العلمیة 

انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري لزین الدین عبد (٢)
الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، السالمي البغدادي، مث 

ط . –ت: جمموعة من احملققني -٤/٢١٠الدمشقي، احلنبلي 
املدینة النبویة. احلقوق: مكتب -مكتبة الغرباء األثریة 

-هـ ١٤١٧ط. األوىل سنة -لقاهرة ا–حتقیق دار احلرمني 
م، واملنثور يف القواعد الفقهیة ألبي عبد اهللا بدر ١٩٩٦

. –١/٣٣٩الدین حممد بن عبد اهللا بن هبادر الزركشي  ط 
م ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ط . الثانیة –وزارة األوقاف الكویتیة 

درر احلكام شرح غرر األحكام حملمد بن فرامرز بن علي ، و
ط . دار -١/٢٨٢خسرو -أو منال أو املوىل -الشهري مبال 

إحیاء الكتب العربیة .

.٢/١٨انظر: املوافقات (٣)



 
مبكیدة أو حرب على املسلمني، فهذا ال شك أكرب 
رادع وزاجر له، وهذا حفظ الدین مما قد یعرض 

له من إخالل من جانب عدوه .   واهللا أعلم .
الفرع الثاني:

األمر باملعروف والنهي عن املنكر .
هو أهم ما إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

وهو أحد فروض ،فضلت به هذه األمة وخريت 
، قال )١(الكفایة املطلوب من األمة حتقیقه 

ُكْنُتم َخیر ُأمٍة ُأْخرجت ِللنَّاس َتْأمروَن [تعاىل : 
باْلمعروِف وَتْنهوَن عن 

.)٢(]اْلمْنَكر 
وْلَتُكْن[: - تعاىل–وثبت طلبه من األمة بقوله 

ِمْنُكم ُأمٌة یدعوَن إَلى اْلَخیر ویْأمروَن باْلمعروِف 
، )٣(]ویْنهوَن عن اْلمْنَكر وُأوَلِئَك هم اْلمْفِلحوَن 

- r-وقوله 
: " لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو 
لیوشكن اهللا أن یبعث علیكم 

.)٤(عقابا " 

انظر: اإلهباج يف شرح املنهاج لتقي الدین أبو احلسن علي (١)
بن عبد الكايف بن علي بن متام بن حامد بن حيیي السبكي 

ط . دار-١/١٠٠وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب 
م ، والفروق ١٩٩٥-هـ ١٤١٦سنة -بريوت –الكتب العلمیة 

ألبي العباس شهاب الدین أمحد بن إدریس بن عبد الرمحن 
ط . عامل الكتب ، والدر الثمني –٢/١٦املالكي القرايف 

واملورد املعني (شرح املرشد املعني على الضروري من علوم 
عبد اهللا ت: -١٢٠الدین) حملمد بن أمحد میارة املالكي صـ 

م ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩سنة -ط . دار احلدیث القاهرة -املنشاوي
نور مشكاة املصابیح لعلي بن حممد، ، ومرقاة املفاتیح شرح 

- ط . األوىل –ط . دار الفكر، بريوت –الدین املال اهلروي 
م .٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢سنة 

: من سورة آل عمران .١١٠من اآلیة (٢)

سورة آل عمران . : من١٠٤اآلیة (٣)

–٣٨/٣٣٢أخرجه اإلمام أمحد . انظر: مسند اإلمام أمحد (٤)
) .٢٣٣٠١حدیث رقم : ( 



 
والنهي عن املنكر بتحقیق عالقة األمر باملعروف

مقصد حفظ الدین:
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر حفظ للدین 

العدم؛ إذ األمر باملعروف حيقق والوجودمن جانيب
اجلانب األول يف إقامة الدین وتثیبت قواعده وحث 
الناس وحضهم على تنفیذ أوامر الشارع ، وكل 

د .هذا یصب يف جانب حفظ الدین من جهة الوجو
والنهي عن املنكر حيفظ الدین من جانب العدم 
حیث یدفع االختالل الواقع أو املتوقع يف التجرؤ 
على أحكام الشریعة وفعل ما یناقض حكم اهللا، 
وتذكري ملن یقع يف نفسه الوقوع يف شیىء من 

املنكرات .
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر رباني مقطوع 

، وسلوك الصاحلني به، وعلم األنبیاء املرسلني
والدعاة اددین، وهو سبب خريیة األمة اإلسالمیة، 
وطریق ضتها وتقدمها وسبیل صالح اإلنسانیة، 

وقد دعالنظام احلیاتي واستمراره،واستقرار ا
إلیه ورغب فیه، واستنكر تركه والتهاون فیه 

[: -تعاىل–وسوء استخدامه واستعماله، قال 
اهم ِفي األرض َأَقاموا الصالَة وآَتوا الَِّذیَن إْن مكَّنَّ

الزََّكاَة وَأمروا باْلمعروِف وَنهوا عن اْلمْنَكر 
.)١(]وِللَِّه عاِقبُة األمور 

: من سورة احلج .   وانظر: علم املقاصد ٤١اآلیة (١)
. –١٨٨الشرعیة لنور الدین حممد خمتار اخلادمي صـ  ط 

م .٢٠٠١هـ ١٤٢١سنة –ط . األوىل –مكتبة العبیكان 



 
الفرع الثالث

تعلم العلم الشرعي الذي ال یتعلق بعمل املكلف 
يف نفسه

أبناءها املؤهلني–حفظها اهللا –دعت الشریعة 
القادرین على محل العلم الشرعي إىل تعلمه، 

، وذلك يف )١(وجعله الشارع من فروض الكفایة
َفَلوَلا َنَفر ِمْن ُكلِّ ِفرَقٍة ِمْنهم [: - تعاىل–قوله 

َطاِئَفٌة ِلیَتَفقَّهوا ِفي الدین وِلیْنِذروا َقومهم إَذا 
.)٢(]روَن رجعوا إَلیهم َلعلَّهم یحَذ

عالقة تعلم العلم الشرعي بتحقیق مقصد حفظ 
الدین:

من الدینالواقع أن تعلم العلم الشرعي حيفظ
،النسبة جلانب الوجودبناحیىت الوجود والعدم، ف

محل العلوم الشرعیة وتعلمها ما هو إال إن ف
طریق لقیامها يف الواقع، فحامل العلم الشرعي 

بلغه إىل غريه فیعمل یقیمه يف نفسه وأهله، مث ی
فتقام الشریعة يف واقع احلیاة، وما وبالتايلبه،

ء فرع عن تصوره، بالشيیقال: من أن العمل 
وتصوره هو العلم بكل مالبساته، وال یكون تصور 

األحكام الشرعیة إال بالعلم هبا وتعلمها .
أما من جانب العدم فیتمثل يف رفع جهل األمة 

الناس باألحكام باألحكام الشرعیة؛ إذ جهل
وسیلة إىل عدم قیامها يف الواقع . 

لذا وجب تعلم العلم الشرعي وأدائه على سبیل 

انظر: الذخرية ألبي العباس شهاب الدین أمحد بن إدریس بن (١)
ط . الناشر: دار -١/١٤٤عبد الرمحن املالكي القرايف 

م ، واموع ١٩٩٤سنة -ط. األوىل-بريوت -الغرب اإلسالمي
شرح املهذب ألبي زكریا حمیي الدین حيیى بن شرف النووي 

صحیح ط . دار الفكر ، وكتاب الفروع ومعه ت–١/٢٦
الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان املرداوي حملمد بن مفلح 
بن حممد بن مفرج، أبو عبد اهللا، مشس الدین املقدسي الرامیىن 

-ت: عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي-٢/٣٤٣مث الصاحلي احلنبلي 
٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤سنة -ط . األوىل  -ط . مؤسسة الرسالة 

م .

: من سورة التوبة . ١٢٢من اآلیة (٢)



 
.)١(الكفایة على األمة 

الفرع الرابع
االجتهاد الشرعي .

االجتهاد الشرعي رافد من روافد الشریعة، 
ومصدر جتددها وبقائها، وإلیه املفزع عندما ال 

اد معرفة حكم اهللا ینص الشارع على حكم مسألة یر
فیها، بل هو عامل رئیس جيعل الشریعة صاحلة لكل 

تقلب األزمان واختالف ، مع زمان ومكان 
األحوال؛ لذا أمر الشارع باالجتهاد وحث علیه، 

: " إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله - r-قال
أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر " 

.)٣(العلم، وهو فرض كفایة على أهل)٢(
عالقة االجتهاد الشرعي بتحقیق مقصد حفظ 

الدین:
إن االجتهاد الشرعي حمقق ملقصد حفظ الدین 
قطعا، إذ بقاء الدین وحفظه هو وجوده ملبیا 

انظر: الكسب ألبي عبد اهللا حممد بن احلسن بن فرقد (١)
ت : عبد اهلادي –ت: د. سهیل زكار -٧٢الشیباني صـ 

هـ .١٤٠٠سنة -ط . األوىل -دمشق –حرصوني 

بخاري لإلمام حممد رواه البخاري ومسلم . انظر: صحیح ال(٢)
ك االعتصام بالكتاب /بن إمساعیل أبي عبداهللا البخاري 

–٩/١٠٨والسنة / ب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
حدیث رقم : 

ه، ١٤٢٢سنة -ط. األوىل–) ط: دار طوق النجاة ٧٣٥٢( 
النیسابوري / مسلم بن احلجاج أبي احلسن وصحیح مسلم لإلمام 

ك األقضیة / بیان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ 
ت: حممد فؤاد عبد الباقي -) ١٧١٦یث رقم : ( حد-٣/١٣٤٢
بريوت .–ط : دار إحیاء الرتاث العربي -

انظر: البحر احملیط يف أصول الفقه ألبي عبد اهللا بدر الدین (٣)
- ط. دار الكتيب -٨/٢٢٨حممد بن عبد اهللا بن هبادر الزركشي 

ى  م ، وشرح سنن النسائي املسم١٩٩٤-هـ ١٤١٤سنة -ط األوىل
ذخرية العقىب يف شرح اتىب حملمد بن علي بن آدم بن موسى 

ط . دار املعراج الدولیة للنشر –٣٩/٢٢٦اإلثیوبي الولَّوي 
ودار آل بروم للنشر والتوزیع ط . األوىل، وكوَثر اَملعاني 
الدراري يف َكْشِف َخبایا صِحیح البَخاري حملمد اَخلِضر بن سید عبد 

ط . مؤسسة الرسالة، -٣/٣٩١ن أمحد اجلكين الشنقیطي اهللا ب
م، و املهذب يف أصول ١٩٩٥-هـ ١٤١٥ط .األوىل، -بريوت 

- ٥/٢٣٢٧الفقه املقارن عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة 
- هـ ١٤٢٠ط األوىل: -الریاض –دار النشر: مكتبة الرشد 

م.١٩٩٩



 
حلاجات املكلفني وافیا مبستجداهتم، واسعا حمققا 
لكل ما ینزل هبم إىل یوم أن یرث اهللا األرض ومن 

الشریعة هو أهم ما علیها؛ لذا كان االجتهاد يف
یقیم الدین وحيفظه من جانب الوجود؛ ألن 

الشریعة موجودة ما وجدت أحكامها .   
واهللا أعلم .

الفرع اخلامس:
اإلمامة العظمى .

اإلمامة العظمى: هي الریاسة العامة يف التصدي 
إلقامة الدین بإحیاء العلوم الدینیة وإقامة 

هاد، والقیام أركان اإلسالم، والقیام باجل
بالقضاء، وإقامة احلدود، ورفع املظامل، واألمر 

.)١(باملعروف والنهي عن املنكر 
فاإلمام األعظم یقوم به الدین والدنیا، فال 
وجود هلما وال حتقق ملصاحلهما 
إال بإمام جيمع الكلمة ویوحد الصف، وتويل هذا 

، )٢(املنصب فرض كفایة على القادرین علیه 
.)٣(ألمة تنصیب من یقوم هبذا الغرضوواجب على ا

عالقة اإلمامة العظمى بتحقیق مقصد حفظ الدین:
ال شك أن اإلمام األعظم موكول إلیه إقامة 
الشرعیات، فهو الداعى أساسا إىل قیام شعائر 
اإلسالم بل جيمع الناس علیها، مث إن عقوبة من 

ء منها موكول إلیه، وهو الذي یقوم شيفرط يف 
بنفسه أو بنوابه وكل هذا إقامة بنتفیذها 

للدین وحفظ لوجوده يف واقع احلیاة.

د. وهبة بن مصطفى انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته  أ.(١)
الزحیلي، أستاذ ورئیس قسم الفقه اإلسالمي وأصوله جبامعة 

–سوریة -دار الفكر ط .–كلیة الشریعة -٨/٦١٤٤دمشق 
.ط .الرابعة-دمشق 

انظر: البیان يف مذهب اإلمام الشافعي ألبي احلسني حيیى بن (٢)
قاسم ت:-٢/٥٦أبي اخلري بن سامل العمراني الیمين الشافعي 

-هـ١٤٢١األوىل، ط .–جدة –ط . دار املنهاج -ريحممد النو
م ، وحاشیة البجريمي على اخلطیب لسلیمان بن حممد بن ٢٠٠٠

-ط . دار الفكر–٢/١٥٨عمر البجیرِمي املصري الشافعي 
م.١٩٩٥-هـ ١٤١٥سنة 

املؤلف: مناهج جامعة املدینة -انظر: السیاسة الشرعیة (٣)
ط .جامعة املدینة العاملیة .–٤٧٥ملیة صـ العا



 
وكذلك جيمع الناس للجهاد يف سبیل اهللا حتت رایة 

به واحدة لیدفع عن الدین كید أعدائه واملرتبصني 
.وبأهله، وهذا حفظ له من العدم

الفرع السادس:
قیام احلجج والرباهني على صحة الدین.

ة أن تقیم األدلة والرباهني إن الواجب على األم
على صحة الدین ، وذلك إقامة للحجة على 
املشركني والضالني، ودفعا ألي شبهة قد تتومهها 
بعض العقول، وذلك كله لقیام احلجج والرباهني 

ِلَئلَّا یُكوَن [: -تعاىل–ودفعا لألعذار، قال 
اللَّه ِللنَّاس عَلى اللَِّه حجٌة بعد الرسل وَكاَن

.)٢(، وذلك واجب على الكفایة )١(]عزیًزا حِكیما 
وإقامة احلجج والرباهني على صحة الدین له أثره 
البالغ يف حفظ الدین، إذ الدین معتقد أساسا، 
مث یأتي العمل باألحكام، واملعتقدات إن مل تساند 
باحلجج القاطعة والرباهني الساطعة استطاع 

ن هذا الباب لیشككوا احلاقدون أن یدخلوا م
يف معتقداهتم وأن یلبسوا علیهم دینهم، الناس 

فإذا ظهرت األدلة على صحة هذا الدین أغلق هذا 
الباب، وهذا حفظ للدین من جانيب الوجود 
العدم، فجانب الوجود؛ ألن الدین مع قیام 
األدلة على صحته یكون راسخا يف القلوب رسوخ 

وتشكیكات اجلبال ال تزعزعه شبه امللحدین،
املبطلني .

أما من جانب العدم: فهو عبارة درء اخللل 
الواقع أو املتوقع من خالل وجود هذه الشبه اليت 

تلبس على الناس دینهم .   واهللا أعلم .

: من سورة النساء .١٦٥من اآلیة (١)

انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطالب لزین الدین أبي (٢)
٢/٢٠٨حيیى زكریا بن حممد بن أمحد بن زكریا األنصاري 

سنة –ط . األوىل -ط . دار الفكر للطباعة والنشر 
.م ١٩٩٤-هـ١٤١٤



 
الفرع السابع:

كتابة املصحف الشریف وطباعته.
القرآن الكرمي حبل اهللا املتني، وهو مصدر 

ین الىت یطوفون التشریع األول، وكعبة اتهد
–حوهلا الستنباط األحكام الشرعیة، وقد تعهد اهللا 

إنَّا َنحُن َنزَّْلَنا [: -تعاىل- حبفظه، قال- تعاىل
.)١(]الذِّْكر وإنَّا َله َلحاِفُظوَن

وهلذا احلفظ الذي هو باألساس أحد أهم مقاصد 
الشارع أسباب تؤدي إلیه، ومن أهم ما یؤدي 

وطباعته؛ لذا جعله الشارع إلیه هو كتابته 
.)٢(أحد فروض الكفایة املطلوب من األمة حتقیقه 

عالقة كتابة املصحف وطباعته بتحقیق مقصد حفظ 
الدین:

القرآن الكرمي هو أساس الدین وعماده، وعلیه 
مدار بیان األحكام الشرعیة، وحفظه من الضیاع 
والتحریف حفظ للدین أصوله وفروعه، وكتابته 

سیلة حلفظه وصیانته، وهذا حيقق حفظ وطباعته و
الدین من جانب الوجود .    واهللا أعلم .

: من سورة احلجر . ٩اآلیة (١)

حتریر املعىن السدید وتنویر -انظر: التحریر والتنویر (٢)
العقل اجلدید من تفسري الكتاب اید حملمد الطاهر بن حممد بن 

ط . الدار –١٠/٢٢١حممد الطاهر بن عاشور التونسي 
هـ .١٩٨٤سنة -تونس –التونسیة للنشر 



 
الفرع الثامن:

إحیاء الكعبة باحلج والعمرة.
إحیاء الكعبة هو عمارهتا باحلج والعمرة يف كل 

.)١(سنة 
الواجب على األمة )٢(وهو من فروض الكفایات 

حتقیقه، فإن الكعبة هي قبلة املسلمني ووجهتهم 
ل هي رمز اإلسالم واملسلمني، وعمارهتا شعرية من ب

شعائر اإلسالم؛ لذا وجب على املسلمني إحیاءها 
وعمارهتا .

عالقة إحیاء الكعبة باحلج والعمرة بتحقیق 
مقصد حفظ الدین:

حفظ الدین عبارة عن بیان أحكامه وتثبیت 
قواعده وإظهار شعائره وإبرازها للدنیا كلها 

حیز الوجود، وملا كان وقیام هذه الشعائر يف
للكعبة املشرفة هذه املكانة بني شعائر اإلسالم 
كان إحیاؤها وسیلة ظاهرة إىل حفظ الدین من 

جهة وجوده وقیامه .
تطوع، فإذا املهم إحیاء الكعبة بفرض عني أو و

والبد من العدد الذى )٣(وقع سقط فرض عن املكلفني
لفرض ، والطائفة احملققة )٤(تقام به الشعرية 

الكفایة البد من وصوهلا إىل الكعبة بأي وسیلة 
كانت لتحقق فرض 

الطالبني وعمدة املفتني ألبي زكریا حمیي الدین انظر: روضة (١)
ت: زهري الشاویش-١٠/٢٢١حيیى بن شرف النووي 

م ، ١٩٩١هـ١٤١٢سنة - ط . الثالثة-ط.املكتب اإلسالمي، بريوت
وأسىن املطالب يف شرح روض الطالب ألبي   حيیي زین الدین زكریا 

اإلسالمي ط .  دار الكتاب-٤/١٨٠بن حممد بن زكریا األنصاري 
.

، وإعانة الطالبني على حل ١٠/٢٢١انظر: روضة الطالبني (٢)
ألفاظ فتح املعني ألبي بكر عثمان بن حممد شطا الدمیاطي 

ط . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع –٢/٣٧٤الشافعي 
م.١٩٩٧- هـ ١٤١٨سنة -ط األوىل-

يف شرح املنهاج ألمحد ، وحتفة احملتاج ١/٤٤٣انظر: أسىن املطالب (٣)
ط . املكتبة التجاریة -٤/٤بن حممد بن علي بن حجر اهلیتمي 
م .١٩٨٣-هـ١٣٥٧سنة -الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد 

انظر: ایة الزین يف إرشاد املبتئدین حملمد بن عمر بن نووى (٤)
ط . دار الفكر .–٣٦٢اجلاوي صـ 



 
.)١(الكفایة 

الفرع التاسع:
القیام باألذان واإلقامة وشعائر اإلسالم.

یقوم على أصول –حفظه اهللا –إن هذا الدین 
وفروع وأركان باإلضافة إىل شعائر تدل علیه 

ة إعالما بوقت الصالة وإقامته، ومعلوم أن الصال
واألذان ، ركن الدین األعظم بعد التوحید 

واإلقامة مقدماته والقیام هبما واجب على األمة 
.)٢(على سبیل الكفایة 

عالقة القیام باألذان واإلقامة بتحقیق مقصد 
حفظ الدین:

فرض الكفایة يف األذان واإلقامة مرتبط ارتباطا 
وثیقا بإقامة حفظ الدین من جانب وجوده ؛ ألنه 

إىل احملافظة على الصالة أهم أركان اإلسالم، وسیلة
واحملافظة علیها وسیلة إىل حفظ الدین، فینتج أن 

ومحایة للدین .  القیام باألذان واإلقامة حفاظ 
واهللا أعلم .

الفرع العاشر:
غسل املیت وتكفینه والصالة علیه .

جعل الشارع من حقوق املسلم على إخوانه بعد 
ویصلى علیه صالة اجلنازة وفاته أن یغسل ویكفن

، وجعل الشارع كل ذلك - تعاىل-شفاعة له عند اهللا
.)٣(من فروض الكفایة 

.١/٥٢٤انظر: املرجع السابق (١)

انظر: اموع شرح املهذب ألبي زكریا حمیي الدین حيیى بن (٢)
ط . دار الفكر .-شرف النووي

انظر: بدائع الصنائع يف ترتیب الشرائع لعالء الدین، (٣)
ط . –١/٢٧٠أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساني احلنفي 

- هـ ١٤٠٦سنة -ط . الثانیة -دار الكتب العلمیة 
، والبنایة شرح اهلدایة ألبي حممد حممود بن أمحد بن م١٩٨٦

موسى بن أمحد بن حسني الغیتاىب احلنفى بدر الدین العیىن 
ط . –بريوت، لبنان -ط . دار الكتب العلمیة –٣/١٨٠

م، و حاشیة العدوي على شرح ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠سنة -األوىل
م كفایة الطالب الرباني ألبي احلسن، علي بن أمحد بن مكر

ط . -ت: یوسف الشیخ حممد البقاعي٢/١٩٢الصعیدي العدوي 
م .١٩٩٤-هـ ١٤١٤سنة -بريوت–دار الفكر 



 
عالقة غسل املیت وتكفینه والصالة علیه بتحقیق 

مقصد حفظ الدین:
إن غسل املیت وتكفینه والصالة علیه وغري ذلك 
من حقوق هي من أوامر الشارع، والشك أن يف 

مأمورات الشارع على االقیام هبا حفاظ
بتنفیذها، واحلفاظ على فعل املأمورات حفاظ على 

الدین وقیام له .

الفرع احلادي عشر:
تعلم اللغات األجنبیة .

إن الشریعة اإلسالمیة خامتة الشرائع، وهي احلق، 
والشك أن احلق والباطل يف تدافع إيل یوم الدین؛ 

تتعرض هلجمات - حفظها اهللا–لذا جند أن الشریعة 
غري الناطق الغرب يفخاصة شرسة من أعدائها 

بالعربیة، فوجب على األمة أن تتعلم لغاهتم 
للجواب علیهم، وإظهار الصورة الصحیحة املشرقة 

وجه ورموزه، وطلب ذلك من األمة على هلذا الدین 
الكفایة مبعىن أن األمة مكلفة بأن تؤهل عددا 

ن یتعلم تلك اللغات لیجیب عن افرتاءات احلاقدی
.)١(الناقمني على اإلسالم وأهله 

عالقة تعلم اللغات األجنبیة بتحقیق مقصد حفظ 
الدین:

فمن ناحیة الوجود: فهو عبارة عن جتهیز 
الكوادر الىت تستطیع التحدث بلغات العامل 

دعاة حيملون هذه الرسالة إيل بقاع والیكون
الدنیا .

ومن ناحیة العدم: فهو یرفع اجلهل هبذا الدین 
غري الناطقني بالعربیة، الذین یسحبون سحب من

.غالب على أمرهاألغنام وراء ثلة حاقدة، واهللا

انظر:  فروض الكفایة ودورها يف حل مشكالت األمة على (١)

/http://fiqh.islammessage.comشبكة االنرتنت رابط : 



 
الفرع الثاني عشر:

تعلم ما یتعلق مبواقع االنرتنت .
إن ساحة احلرب على هذا الدین وأهله مل تعد 
فقط يف كتب تنشر 
أو مقاالت تكتب على صفحات اجلرائد، بل صار 

هو شبكات االنرتنت ومواقع اال األوسع هلذا 
التواصل االجتماعي .

فیجب على األمة أن توجد من أفرادها من یعلم 
بدقائق هذه الشبكات حمیطا مبداخلها وخمارجها 
لتتمكن األمة من أن متسك بنفس ما ميسك به 

اهبة هجمتهم على اإلسالم وأهله على أعداؤها 
نفس املواقع، ومعلوم أن ذلك 

اجلمیع بل إىل فئة قادرة على ذلك ال یتوجه إىل 
)١(.

عالقة تعلم ما یتعلق مبواقع االنرتنت بتحقیق 
مقصد حفظ الدین:

عالقة تعلم االنرتنت حبفظ الدین من جانيب الوجود 
والعدم، فمن جانب الوجود فهو مبثابة البالغ 

املكلفة به األمة .
ومن ناحیة العدم فهو عبارة عن كشف األكاذیب 

اليت یثريها احلاقدون والناقمون فیدرء والضالالت
اخللل الذي رمبا وقع يف ذهن من ال درایة 

.له هبذه الشبه فتقع يف نفسه

دكتور انظر:  فروض الكفایة ودورها يف حل مشكالت األمة لل(١)
عبد الفتاح إدریس وآخرون على شبكة االنرتنت رابط : 

http://fiqh.islammessage.com/ وفرض الكفایة يف االنرتنت ألمحد صاحل ،
بافضل على شبكة االنرتنت رابط: 

http://www.alukah.net/publications_competitions/٠/٤١٧٣٨/

http://fiqh.islammessage.com/


 

 
 

محایتها من كل ما یعود متهید: إن حفظ النفوس و
تالف الكامل أو على عضو من أعضائها علیها باإل

لشارع من أحكامه، فراعى الشارع يف مقصد ل
تشریعاته كل ما یضمن حتقیق هذا املقصد؛ ألن 
الدین وإن كان أهم املقاصد الىت راعى الشارع 
حفظها، فإنه ال یتصور حفظه إال باألنفس الىت 

تقوم به.
فأحاط الشارع النفوس بسیاج حيقق وجودها 
كمشروعیة املآكل واملشارب واملالبس واملساكن ... 

شرع كذلك من األحكام ما مينع االعتداء علیها و
. )١(مما قد یعرضها للهالك كالقصاص والدیات 

الفرع األول:
وجوب التقاط اللقیط  .

ء موجود، فعیل مبعىن مفعول، لشيواللقیط: اسم 
.)٢(كالقتیل واجلریح 

اللقیط هو ما یلتقط ویؤخذ مما طرح على األرض 
.)٣(من صغار بين آدم 

سم حلي مولود طرحه أهله خوفا من وقیل: ا
.)٤(العیلة أو فرارا من هتمة الریبة 

.٢/٢٠انظر: املوافقات (١)

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس ألبي الفیض حممد بن (٢)
ط : دار –٢٠/٧٦حممد بن عبد الرّزاق احلسیين الزَّبیدي 

ت –٩/١٦اهلدایة، وهتذیب اللغة حملمد بن أمحد األزهري اهلروي 
-بريوت–ط . دار إحیاء الرتاث العربي -: حممد عوض مرعب

م .٢٠٠١سنة -ط األوىل 

انظر: حتفة الفقهاء ألبي بكر حممد بن أمحد بن أبي أمحد (٣)
ط . دار الكتب العلمیة، –٣/٣٥١عالء الدین السمرقندي 

م.١٩٩٤-هـ ١٤١٤سنة -ط . الثانیة –لبنان –بريوت 

انظر: املبسوط حملمد بن أمحد بن أبي سهل مشس األئمة (٤)
هـ ١٤١٤سنة -بريوت –ط . دار املعرفة –١٠/٢٠٩السرخسي 

م ، و العنایة شرح اهلدایة ألكمل الدین أبي عبد اهللا ١٩٩٣-
حممد بن حممد بن حممود بن مشس الدین بن مجال الدین الرومي 

ط. دار الفكر، و اجلوهرة النرية ألبي –٦/١٠٩البابرتي 
الیمين بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَّبیِدي

هـ .١٣٢٢سنة -ط . األوىل–ط. املطبعة اخلريیة -١/٣٥٣احلنفي



 
واللقیط عرضة للهالك والضیاع؛لذا أوجب 
الشارع التقاطه وحتریزه؛ ملا فیه من إحیاء 

ومْن َأحیاها [: - تعاىل–النفس احملرتمة قال 
، وملا فیه من )١(]َفَكَأنَّما َأحیا النَّاس جِمیعا

ة الىت دعت إلیها الشریعة يف الرمح
فوجب )٢(:" من ال یرحم ال یرحم "- r-قوله

.)٣(التقاطه 
على سبیل الكفایة، التقاطه وقد جعل الشارع 

أمث فإذا حققه البعض سقط اإلمث عن اجلمیع وإال 
. )٤(اجلمیع 

عالقة وجوب التقاط اللقیط بتحقیق مقصد حفظ 
النفس:

ء، وتركه دون شياللقیط صغري ال قدرة له على 
التقاط یعرضه للهالك احملقق، وهو نفس حمرتمة 
فلحفظها ومحایتها وصیانتها أوجب الشارع 
التقاطه، وجعل األمة كلها داخلة يف دائرة اإلمث 

.)٥(عند تركه 

: من سورة املائدة . ٣٢من اآلیة (١)

رواه البخاري ومسلم . انظر: صحیح البخاري / ك األدب / (٢)
) ، ٦٠١٣حدیث رقم : ( –٨/١٠ب رمحة الناس والبهائم 

علیه وسلم وصحیح مسلم / ك الفضائل / ب رمحته صلى اهللا 
حدیث رقم: –٤/١٨٠٨الصبیان والعیال وتواضعه وفضل ذلك 

 )٢٣١٨. (

.١٠/٢٠٩انظر: املبسوط للسرخسي (٣)

انظر: الشرح الكبري للدریر مع حاشیة الدسوقي على (٤)
-٤/١٢٦الشرح الكبري حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي 

ي حممد بن عبد اهللا دار الفكر، وشرح خمتصر خلیل للخرشي ألب
بريوت ، –ط . دار الفكر للطباعة –٧/١٣٣اخلرشي املالكي 

وایة املطلب يف درایة املذهب إلمام احلرمني أبي املعايل عبد 
ت : أ. د/ -٨/٥١٧امللك بن عبد اهللا بن یوسف بن حممد اجلویين 

-ط . األوىل -ط . دار املنهاج –عبد العظیم حممود الدیب 
، والنجم ٥/٤٢١م، وروضة الطالبني ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨سنة 

الوهاج يف شرح املنهاج ألبي البقاء كمال الدین، حممد بن 
ط . دار -٦/٤٩موسى بن عیسى بن علي الدِمريي الشافعي 

-هـ ١٤٢٥ط . األوىل، –ت : جلنة علمیة –املنهاج (جدة) 
م٢٠٠٤

احلسني بن حممد انظر: النتف يف الفتاوى ألبي احلسن علي بن (٥)
ط . -ت : د صالح الدین الناهي -٢/٥٨٨السْغدي احلنفي 



 
من - t-وقد جعله اإلمام على بن أبي طالب 

أفضل األعمال ملا أخربه احلسن البصري أنه التقط 
ن أكون ولیت من أمره مثل الذي غالما فقال: " أل

كذا وكذا " . فقد استحب ولیت منه أحب إيل من
مع جاللة قدره أن یكون هو -كرم اهللا وجهه–علي 

)١(امللتقط له فدل على أن رفعه أفضل من تركه 

.
یوجب ا هو اإلسالم وهؤالء هم املسلمون،هذوأخريا:

، يف زمنله الشارع التقاط اللقیط محایة وحفظا
یتشدق فیه الغرب حبقوق اإلنسان، مث ميوت الالجؤون 

، وال سامع وال على أبواب بالدهم وعلى شواطئهم
جمیب، مث العجب أم بعد ذلك یرمون االسالم 

. لف، أال لعنة اهللا على الظاملنيباإلرهاب والتخ

عمان . األردن . بريوت -دار الفرقان / مؤسسة الرسالة 
م .١٩٨٤–١٤٠٤سنة -ط . الثانیة -لبنان 

.١٠/٢٠٩انظر: املبسوط للسرخسي (١)



 
الفرع الثاني:

وجوب إنقاذ الغریق   .
ول املاء الغریق هو الراسب يف املاء، والغرق دخ

.)١(يف األنف حىت متتلئ منافذه فیهلك 
.)٢(وقیل: رجل یغرق وال یعرف السباحة 

وقد جعل الشارع إنقاذه أحد الواجبات املقررة 
يف الشریعة على من یستطیع ذلك ، قال 
الشوكاني: " ال شك أن إنقاذ الغریق من أهم 

.)٣(الواجبات على قادر على إنقاذه " 
كفایة؛ إذ إنقاذه یتحقق ووجوبه على سبیل ال

، فیجب على القادرین حتقیقه )٤(مبرة فال یتكرر 
ومْن [: -تعاىل–إنقاذا لنفس حمرتمة، قال 

]َأحیاها َفَكَأنَّما َأحیا النَّاس جِمیعا
عالقة وجوب إنقاذ الغریق بتحقیق مقصد حفظ 

النفس:
،ال مراء يف أن إنقاذ الغریق إحیاء ملهجته

ء أعظم يف حتقیق حفظ شيهلا من اهلالك، وال اوصون
النفوس من إلزام القادر باملبادرة إىل إجنائها 
من الغرق، وهو حفظ هلا من جانب العدم بدرء 

هذا اهلالك احملقق عنها .
وقد وقع النزاع بني الفقهاء يف حكم ضمان 
املتقاعس عن إنقاذه مع قدرته على ذلك بعد 

النزاع يف ضمان و،).٥اتفاقهم على تأثیمه (
املتقاعس عن اإلنقاذ مبين على قاعدة: الرتك هل 
هو من أقسام األفعال أم ال؟، فقد نقل يف ذلك 
مذهبان أصحهما عند اآلمدي وابن احلاجب وغريمها 

م ، خالفًا ملن زعم أن الرتك أمر اقسأمن أنه 
ال شيء :عبارة عنإذ إنه عدمى ال وجود له، 

،فیضمن م األفعال اقسأن م،وعلى ذلك فاألصح أنه

.١٠/٢٨٣، ولسان العرب ٢٦/٢٣٨انظر: تاج العروس (١)

.٧/٣٥٥انظر: تكملة املعاجم العربیة (٢)

انظر: السیل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار لإلمام (٣)
٨٩٢حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاني الیمين صــ 

ط . األوىل  .-ط .  دار ابن حزم 
.٣٥/٧انظر: املوسوعة الفقهیة الكویتیة (٤)

،  االختیار لتعلیل ٤/٤٤٩ح الفروع انظر: الفروع وتصحی(٥)
املختار ألبي عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، 

–تعلیق: الشیخ حممود أبو دقیقة -٤/١٧٥جمد الدین احلنفي 
م ، و ١٩٣٧-هـ١٣٥٦سنة -القاهرة –ط . مطبعة احلليب 

كشاف القناع عن منت اإلقناع ملنصور بن یونس بن صالح الدین 
ط دار الكتب –١/٣٨٠حسن بن إدریس البهوتى احلنبلى ابن 

العلمیة .



 
لكنه مل یفعل إذا توفرت لدیه مؤهالت اإلنقاذ ،

صاحب مراقى السعود:قال 
                        ....................

).١(والكف فعل ىف صحیح املذهب
الفرع الثالث:

وجوب نصرة املظلوم   .
مما دعت إلیه الشریعة هو التناصر بني املسلمني 

- ق وردع الظامل عن ظلمه وذلك يف قوله إلقامة احل
.)٢(: " انصر أخاك ظاملا أو مظلوما " 

ونصرة املظلوم واجبة على القادر على ذلك على 
.)٣(سبیل فرض الكفایة 

عالقة وجوب نصرة املظلوم بتحقیق مقصد حفظ 
النفس:

ن الظلم الواقع على املسلم رمبا یؤدي إىل إ
انتهاك عرضه فوات نفسه أو عضو من أعضائه أو 

أو ضیاع ماله، فعندما یوجب الشارع التناصر 
بني املسلمني، فكأنه هبذا التناصر یدفع هالك 
النفس أوفوات العضو، وانتهاك العرض، وضیاع 
املال، وتوسع الشارع يف الوسائل احملققة للنصرة 

م عن املظلوم التناصر ودفع الظلحىت الكذب فكان
. )٤(وسیلة حلفظ هذه املقاصد كلها 

ذكر ابن اللحام احلنبلي من فروع قاعدة: الرتك هل هو -) ١(
جناء إنسان من هلكة إلو أمكنه من أقسام األفعال أم ال؟أنه:

فلم ینجه حىت تلف هل یضمن.يف املسألة وجهان: وقیل مها يف وجوبه 
مه وخص احلكم باإلنسان فیحتمل أن هكذا ذكر من وقفت على كال

یتعدى إىل كل مضمون إذا أمكنه ختلیصه فلم یفعل حىت تلف هل 
یضمه خيرج يف املسألة وجهان وصرح بذلك ابن احلاجب يف فروعه يف 
الصید يف االحبولة ولكن بناه على القاعدة.وحيتمل أن خيتص اخلالف 

القواعد نظر: يف اإلنسان دون غريه النه أعظم حرمة من غريه. ا
والفوائد األصولیة ومایتبعها من األحكام الفرعیة (ص: 

،وانظر كذلك األدلة من القرآن والسنة على أن الرتك من )٩٢
وما )٤٦(ص: للشنقیطيمذكرة يف أصول الفقه أقسام األفعال يف:

بعدها.
رواه البخاري  . انظر: صحیح البخاري / ك املظامل (٢)

حدیث رقم    ٣/١٢٨ك ظاملا أو مظلوما والغصب / ب انصر أخا
 ) :٢٤٤٣. (

، وكوثر املعاني ٥/٩٩انظر: فتح الباري البن رجب (٣)
.١١/٢٤٩الدراري 

انظر: حتفة امللوك يف فقه مذهب اإلمام أبي حنیفة (٤)
النعمان لزین الدین أبو عبد اهللا حممد بن أبي بكر بن عبد 



 
- r-وجعل الشارع نصرة املظلوم صدقة حیث قال 

: " على كل مسلم صدقة " ... قیل: أرأیت إن مل 
.  )١(یستطع؟ ، قال: " یعني ذا احلاجة امللهوف " 

واهللا أعلم .

الفرع الرابع:
وجوب تعلم املهن واحلرف   .

عقال أن احلیاة البشریة هلا أسباب رمن املقر
واستمرارها، وال یستطیع املكلف تؤثر يف بقائها 

العیش دون أن حيصل هذه األمور الىت تضمن سري 
احلیاة على حنو یرفع عنها العنت والضیق، وذلك 
بأن جيد املكلف ما حيتاج إلیه يف حیاته الیومیة 

.
ولعل من أهم ما یقیم احلیاة هو وجود أصحاب 
احلرف والصناعات واملهن املختلفة الىت تليب حاجات 

ناس؛ لذا أوجب الشارع على األمة أن تقیم من ال
بینها من حيقق وجود هذه احلرف والصناعات واملهن 
رفعا للضیق واحلرج عن املكلفني وذلك على سبیل 

.)٢(الكفایة
وكل احلرف واملهن مطلوبة كالزراعة والطب 
والصیدلة والنجارة واحلدادة، وكل حرفة ومهنة.

ق مقصد حفظ عالقة تعلم احلرف واملهن بتحقی
النفس:

وجود للحیاة وال حیاة ال أنه سبقت اإلشارة إىل
لنفس إال وجدت أسباب هذه احلیاة، وأسباب احلیاة 

-ت : د. عبد اهللا نذیر أمحد-١/٢٧٩القادر احلنفي الرازي 
سنة -ط . األوىل -بريوت –ط . دار البشائر اإلسالمیة 

هـ .١٤١٧

رواه البخـاري ومسلم . انظر: صحیح البخـاري / ك (١)
)  وصحیح ٦٠٢٢رقم : ( –٨/١١األدب / ب كل معروف صدقة 

مسلم / ك الزكاة / ب بیان أن اسم الصدقة یقع على كل 
) .١٠٠٨رقم : ( –٢/٦٩٩معروف 

انظر: منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ألبي زكریا (٢)
ت : عوض قاسم أمحد -١/٣٠٧النوويحمیي الدین حيیى بن شرف 

م ، ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥سنة -ط . األوىل –ط . دار الفكر -عوض
.١٢٠والدر الثمني واملورد املعني صــ 



 
)١(هي وجود املآكل واملشارب واملالبس واملساكن

وسالمة الصحة ومواجهة ما یعیق وجود من أوبئة 
وأمراض، وكل هذا ال سبیل إىل حتقیقه يف الواقع 

باحلرف واملهن املختلفة، فكان القیامإال من 
االرتباط بني هذه احلرف وحفظ النفس من جهة أا 
وسیلة إلجياد ما حيفظ النفوس، فكأن احلرف واملهن 
والصناعات مبثابة املقدمة للواجب، ومقدمة 
الواجب واجبة 

.أعلمواهللایتأتى الواجب إال بوجودها.بل ال

الفرع اخلامس:
عي بني أفراد األمة   .وجوب التكافل االجتما

التكافل االجتماعي هو: أن یكون اتمع كله 
احد فال یوجد بینهم جائع وال عار وال على قلب و

ال قیم علیه، وهذا الذى عناه الفقهاء یتیم 
سابقا بإطعام اجلائع وكسوة العاري، وكفالة 

.)٢(الیتیم 
دة بني والتكافل االجتماعي مظهر من مظاهر الوح

هذه األمة، والىت ذكرها الىت هي من مساتاملسلمني
–يف أكثر من موضع ىف كتابه، فقال - تعاىل- اهللا

إنَّ هِذِه ُأمُتُكم ُأمًة واِحدًة وَأَنا ربُكم [: - تعاىل
وإنَّ هِذِه [: - عز من قائل–، وقال )٣(]َفاعبدون 

.)٤(]ُكم َفاتَُّقون ُأمُتُكم ُأمًة واِحدًة وَأَنا رب
ومن صور الوحدة وجود هذا التكافل االجتماعي 
الذي أوجبه الشارع على سبیل الواجب الكفائي 

)٥(.
عالقة وجوب التكافل االجتماعي بتحقیق مقصد 

حفظ النفس:
ال نزاع يف أن الطعام والشراب والكسوة واملسكن 

.٢/١٩انظر: املوافقات (١)

.١٢٠، والدر الثمني صـ٣٠٧انظر: منهاج الطالبني صـ (٢)

: من سورة األنبیاء . ٩٢اآلیة (٣)

: من سورة املؤمنون . ٥٢اآلیة (٤)

انظر: املرجعني السابقني ، والتكافل االجتماعي من فروض (٥)
الكفایة د . عبد احللیم عویس .



 
هي أسباب بقاء النفوس ودميومة حیاهتا، وتفوت 

نفوس قطعا بفواهتا .ال
" والعادات راجعة إىل حفظ النفس قال الشاطيب:

والعقل من جانب الوجود كتناول املأكوالت 
واملشروبات وامللبوسات واملسكونات وما أشبه 

.)١(ذلك
ومعلوم قطعا أن الذي ال جيد طعامه وشرابه ميوت 
قطعا إذا مل جيد من یوفره له، فوجوب التكافل 

، أو یتحول إىل لص سارق اهلالكحيفظ النفوس من 
لذا یرتبط التكافل ویسرق أمواهلم؛اآلمننيخيیف

االجتماعي مبقصدي حفظ النفس واملال . واهللا أعلم 
.

الفرع السادس:
وجوب رد السالم  .

من األمور الىت أوجبها الشارع رد السالم على 
املسلم علیه، وجعل الشارع إفشاءه وسیلة إىل 

: " - r-بة بني املسلمني، فقد قالشیوع املودة واحمل
ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت 
حتابوا، أال أدلكم على شیىء إذا فعلتموه 

.)٢(حتاببتم ؟ أفشوا السالم بینكم "
ومما ال خالف فیه أن التآخي والتواد والتحاب 

- تعاىل-أحد مقاصد الشارع العامة الىت حتقق قوله
.)٣(]ؤِمُنوَن إْخوٌة إنَّما اْلم[:

كما أنه وسیلة إىل السالم واألمان اللذین مها 
أهم ما ینعم به اإلنسان يف حیاته، كما جاء يف 

؛ )٤(: " أفشوا السالم بینكم تسلموا " - r-قوله

.٢/١٩انظر: املوافقات (١)

ال یدخل رواه مسلم . انظر: صحیح مسلم / ك اإلميان / ب (٢)
).٩٣رقم: ( -١/٧٤اجلنة إال املؤمنون 

: من سورة احلجرات . ١٠من اآلیة (٣)

–٣٤٠أخرجه البخاري يف األدب املفرد / ب إفشاء السالم صـ (٤)
فرد ) ، وقال األلباني صحیح . انظر: األدب امل٩٧٩رقم : ( 

ألبي عبد اهللا حممد بن إمساعیل بن إبراهیم بن املغرية البخاري 
ط . دار البشائر اإلسالمیة . –ت: حممد فؤاد عبد الباقي –

م .١٩٨٩هـ ١٤٠٩سنة –ط . الثالثة –بريوت 



 
.)١(لذا وجب على سبیل فرض الكفایة

عالقة وجوب رد السالم بتحقیق مقصد حفظ النفس:
فظ نفسه هو عموم إلیه حلإن أهم ما حيتاج املرء

احملبة وشیوع املودة بني أفراد األمة، فإذا حتقق 
هذا أمن الناس على نفوسهم وأمواهلم وأعراضهم، 
وإذا مل توجد هذه الصفات مل یوجد ما حتققه، 
فكان رد السالم على ملقیه وسیلة إىل حفظ مقصد 

النفس وغريه من املقاصد . واهللا أعلم .
املقصود الذي من أجله شرع قال ابن السبكي: "

.)٢(أصل السالم إلقاء املودة بني املسلمني"

انظر: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ألبي (١)
لبصري البغدادي، احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبیب ا

الشیخ عادل -ت: علي حممد معوض -١٤/١٤٦الشهري باملاوردي 
لبنان –ط . دار الكتب العلمیة، بريوت -أمحد عبد املوجود

، ١٠/٢٣٤م، وروضة الطالبني ١٩٩٩-هـ ١٤١٩ط . األوىل، -
واللباب يف علوم الكتاب ألبي حفص سراج الدین عمر بن علي 

ت: عادل أمحد -٦/٥٤١النعماني بن عادل احلنبلي الدمشقي
ط . دار الكتب -عبد املوجود والشیخ علي حممد معوض

م  ١٩٩٨-هـ ١٤١٩ط . األوىل، -بريوت / لبنان -العلمیة 
، وطرح التثریب يف شرح التقریب ألبي الفضل زین الدین 
عبد الرحیم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أبي بكر بن 

دار إحیاء الرتاث العربي .-٨/١٠٣إبراهیم العراقي 

انظر: رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب لتاج الدین عبد (٢)
ت: على حممد  معوض –١/٥٠٣الوهاب بن تقي الدین السبكي 

ط . –ط . عامل الكتب . لبنان –وعادل أمحد عبد املوجود 
م .١٩٩٩هـ ١٤١٩سنة –األوىل 



 
الفرع السابع:

وجوب احملافظة على املاء من التلوث  .
نها .اكمووجوب إلقاء القمامة ىف أ

من الكتاب –كما هو معلوم–املاء أصل احلیاة 
وجعْلَنا ِمَن اْلماِء [: - جل شأنه–العزیز يف قوله 

، وملا كان له هذه )١(]َشيٍء حي َأَفَلا یؤِمُنوَن ُكلَّ
األمهیة اخلطرية يف بقاء احلیاة واستمرارها وجب 
على األمة أن حتافظ علیه من كل یفسده أو جيعله 

فتوجد فئة یصدون ،غري صاحل للشرب أو الطهارة
عنه كل عابث أو أمحق جاهل .

عدةنها املاكوكذا القمامات جيب أن توضع يف أم
، كما جيب على األمة أن توجد أفرادا لذلك

یقومون على مجعها ووضعها يف أماكنها اخلاصة هبا 
.)٢(لئال تكون سببا يف انتشار األمراض واألوبئة 

وأما عن ارتباط ذلك حبفظ النفس فواضح بني؛ ألن 
سالمة املیاه ونظافتها هو سالمة لألبدان وبقاء 

الوجود، وكذا للنفوس فهو حيافظ علیها من جهة 
عدم إلقاء القمامة يف الشوارع حيافظ على 

لكونه سببا يف منعالنفوس من جهة العدم؛ 
األوبئة واألمراض املؤدیة إىل اهلالك .

ء . : من سورة األنبیا٣٠من اآلیة (١)

انظر: انظر:  فروض الكفایة ودورها يف حل مشكالت األمة (٢)
للدكتور عبد الفتاح إدریس وآخرون على شبكة االنرتنت رابط 

 :http://fiqh.islammessage.com/.

http://fiqh.islammessage.com/


 
الفرع الثامن:

وجوب توىل القضاء .
القضاء هو میزان احلیاة، وآلة حتقیق العدل

صاف املظلوم من الظامل؛ واملساواة، ووسیلة إلن
على اإلمام األعظم أن یعني القضاة لذا وجب 

لتحقیق العدل ووضع األمور يف نصاهبا الصحیح، ويف 
روط القضاء شفیهاملقابل جيب على من توفرت

.)١(ا حيقق الكفایة مبوضوابطه أن یتواله
أما عن عالقته بتحقیق حفظ الدین:

فالواقع أن تويل القضاء حيقق مجیع املقاصد 
والنفس والعقل والنسل الشرعیة من حفظ الدین 

واملال؛ ألن مرد إقامة احلدود إىل القضاء، 
وإقامة القصاص يف النفس واألطراف، وكذا الفصل 

يف اخلصومات املالیة واألدبیة .
فالقضاء أداة لتنفیذ األحكام الشرعیة يف 
الواقع وإلزام الناس هبا، وردع كل جمرتئ على 

أعلم .حدود اهللا أو على حقوق الناس .   واهللا

وأخريا:
هذه فروض الكفایة الىت حتقق فیما رأیت مقصد 

كذلك –حفظ النفس إىل جانب مقاصد أخرى ذكرهتا 
حىت ال اضطر إىل كتابتها مرة أخرى .–

واحلق أن كل ما حيفظ النفوس حيفظ العقول، فما 
العقول إال بعض النفوس، وما یعود على الكل 

ع الشاطيب ما یدخل فیه اجلزء بالضرورة، لذا مج
حيفظ النفوس والعقول معا فقال: " والعادات 
راجعة إىل حفظ النفس والعقل من جانب الوجود " 

)٢(.

 

انظر: العزیز شرح الوجیز املعروف بالشرح الكبري ألبي (١)
القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي 

ت: على حممد معوض وعادل أمحد عبد -١٢/٤١١القزویين 
ط . –ط . دار الكتب العلمیة . بريوت . لبنان –املوجود 

م .١٩٩٧هـ ١٤١٧األوىل سنة 

.٢/١٩انظر: املوافقات (٢)



 

 
 

متهید:
من مقاصد الشارع احلكیم احملافظة على النسل؛ 
ألنه وسیلة إىل استمراریة احلیاة وبقائها 

ض، وهو من غایات خلق اإلنسان أصال، وإعمار األر
هو َأْنَشَأُكم ِمَن األرض واسَتعمرُكم [: - تعاىل–قال 
أحاطه الشارع بسیاج من األحكام ؛ لذا)١(]ِفیها 

حفظه من جهيت الوجود والعدم، اليت تعمل على 
فأمر بالزواج وحض علیه حتقیقا لوجوده، وعاقب 

كما هو مقرر –سل من تعدى علیه بأي صورة والن
نفس فما یعود على النفس وجودا یعود علیه –

وما یعود علیها عدما یعود علیه كذلك؛ لذا 
سوف أقتصر على الفروع الىت هلا عالقة مباشرة 

دون ما سواها مما سبق ذكره يف مقصد حبفظ النسل
حفظ النفس .

الفرع األول:
وجوب امتهان القبالة .

مهنة القابلة الىت امتهاناملقصود بالقبالة:
تقوم بتولید النساء، ومسیت بالقابلة: اسم 
فاعل مؤنث القابل وهي اليت تتلقي الولد عند 

.)٢(والدته 
فالنساء غالبا ال یستطعن الوالدة وحدهن دون 
مساعدة من له خربة يف ذلك، وإن مل یوجد رمبا ميوت 

وت أمه، والواقع یؤید ذلك؛ ملالطفل أو متوت 
األطفال يف مثل هذه األحوال، فوجب على الكثري من 

األمة أن حتقق وجود فئة حتسن هذا العمل، وقد 
. )٣(وجب ذلك على سبیل الكفایة

: من سورة هود .٦١من اآلیة (١)

عجم لغة الفقهاء حملمد رواس قلعة جي وحامد صادق انظر: م(٢)
ط . دار النفائس للطباعة والنشر -٣٥٣قنیيب  صـ 
والتوزیع .

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق زین الدین بن (٣)
ط . -٤/٢١٢إبراهیم بن حممد، املعروف بابن جنیم املصري 



 
أما عن ارتباطه حبفظ النسل:

فال شك أن فرض الكفایة يف هذا الشأن حمقق ملقصد 
سبب يف احلفاظ على حفظ النسل؛ إذ وجود القابلة 
مه سلیما صحیحا، حیاة املولود وخروجه من بطن أ

یؤدي إيل العكس؛ لذا أنشأت –غالبا –وعدمها 
اجلامعات يف كلیات الطب فیها قسما خاصا 
بالتولید حتقیقا هلذا املقصود املنشود يف الشریعة 

.   واهللا أعلم .

الفرع الثاني:
القضاء على مشكلة العنوسة .

إن من أخطر املشاكل الىت تواجه األمة يف حاضرها 
و استشراء العنوسة فیها حبد یصعب وصفه؛ حیث ه

باملالیني، والسبب األول من عدد العوانسبلغ 
به أسباهبا مادي، حیث ال جيد الشباب ما ینفقون 

على تكالیف الزواج .
وقد خاطب اهللا األمة بإنكاح العاجزین حیث قال 

: - عز من قائل –
ِلِحَني ِمْن ِعباِدُكم وَأْنِكحوا اْلَأیامى ِمْنُكم والصا[

وإماِئُكم إْن یُكوُنوا ُفَقراَء یْغِنهم اللَّه ِمْن َفضِلِه 
.)١(]واِسع عِلیمواللَّه

واخلطاب يف اآلیة الكرمية موجه إىل األمة كلها، 
فلو عجز شخص عن تزویج ابنه أو ابنته توجه 

نهم األمر إيل األمة كلها، ووجب على القادرین م
إعانته؛ حىت 
ال یكون يف األمة عزب وال عانس، وما استشرت هذه 
املشـــكلة إال من إغفـال األمة هلذا الفــرض من 

.)٢(فروض الكفایة 
أما عن ارتباطه حبفظ مقصد النسل:

فالشارع إمنا حافظ على النسل من جانب الوجود 

عابدین دار الكتاب اإلسالمي، والدر املختار وحاشیة ابن
٣/٦٠٤.

: من سورة النور .٣٢اآلیة (١)

انظر: فروض الكفایة ودورها يف حل مشكالت األمة  رابط : (٢)

http://fiqh.islammessage.com/



 
: " - r-فأمر بالزواج وحث علیه لتكثر األمة قال

ودود الولود فإني مكاثر األنبیاء تزوجوا ال
.)١(یوم القیامة " 

والشك أن فرض الكفایة يف إعانة راغيب الزواج 
حيقق مقصد حفظ النسل من جانب الوجود .   واهللا 

مأعل

رواه أمحد . انظر: مسند اإلمام أمحد / مسند أنس بن مالك (١)
) . ١٢٦١٣حدیث رقم: ( -٢٠/٦٣



 

 
 

متهید :
املال عصب احلیاة ووسیلة تسییريها وتیسريها، 

باألساس وسیلة حفظ الدین، فهو وسیلة إىل وهو
حتصیل العلم الشرعي وتعلیمه، وجتهیز اجلیوش 
للدفاع عن الدین والبالد، وملا كان املال هبذا 
اخلطر واألمهیة أحاطه الشارع بسیاج من األحكام 
حلفظه وجودا عن طریق احلث على العمل والكسب 
لتحصیله من حله وإنفاقه يف سبیله، وعدما عن 
طریق مشروعیة األحكام الرادعة للتعدي علیه من 
إقامة حد السرقة ووجوب الضمان، وما سبق من 
فروع يف حفظ الدین وحفظ النفس هلا سبیل إىل حفظ 
املال، وقد بینته يف موضعه حىت ال اضطر إىل 

التكرار  .. 
الفرع األول:

وجوب كتابة احلقوق .
م أمر الشارع احلكیم املكلفني بكتابة دیو

ال تكون عرضة للجحود وتوثیق حقوقهم حىت
یا َأیها [: - تعاىل-ع، قالاضیواإلنكار وال

الَِّذیَن آمُنوا إذا َتدایْنُتم بدین إىل َأجل مسمى 
، واألمر يف اآلیة الكرمية وإن كان )١(]َفاْكُتبوه 

لوجود الراجح من اخلالف بني العلماءعلى لندب ل
.)٢(الصارفة لألمر عن الوجوب القرینة

من دائن ومدین، هذا بالنسبة ألصحاب الدین 
تب فاألمر خمتلف، فإذا احتاج اكأما بالنسبة لل

الدائن واملدین إىل الكتابة والتوثیق وطلبا 
ذلك، وهناك عدد كبري یستطیع الكتابة وجب 

–علیهم الكتابة على سبیل فرض الكفایة، قال 
بیَنُكم كاِتب باْلعدل وال یْأب وْلیْكُتب[:- تعاىل

، ) ٣(]كاِتب َأْن یْكُتب َكما علَّمه اللَّه َفْلیْكُتب 
فإذا كتب أحدهم حتقق املطلوب وسقط اإلمث عن 

رة البقرة . : من سو٢٨٢من اآلیة (١)

، وتیسري علم أصول الفقه صــ ٢/٢٧٥انظر: البحر احملیط (٢)
٢٩ .

: من سورة البقرة .٢٨٢من اآلیة (٣)



 
.)١(اجلمیع 

فكتابة الدیون أما عن ارتباطه حبفظ املال:
واحلقوق وتوثیقها وسیلة إىل حفظ املال وعدم 

تابة والتوثیق حفظ للمال لئال ضیاعه، والك
یتطرق إلیه اهلالك بالنكران أو مبوت الدائن أو 
املدین وال یعلم من وراءمها هبذا الدین، وهذا 

احلفظ للمال من جهة العدم . واهللا أعلم.
الفرع الثاني

وجوب أداء الشهادات وحتملها .
أن یشهد واقعة معینة عدة صورة هذا الفرع: 

مث یطلب شاهد علیها وجب على نفر أو خلق كثري، 
اجلمیع أداء هذه الشهادة، لكنه على سبیل 
الكفایة، فإذا قام بعض من حضرها بالشهادة 

مث ود وسقط اإلمث عن الباقني، وإال أفقد حتقق املقص
. )٢(اجلمیع

وحتمل الشهادة نقلها ممن ال یستطیع 
، فقد یطلع شخص على واقعة مث یطلب )٣(أداءها

ستطیع ألي سبب، فريید أن یتحملها للشهادة فال ی
عنه غريه، ووجد كثري ممن یستطیع حتملها وجب 

. )٤(علیهم حتملها على سبیل الكفایة 
فأداء الشهادة أما عن ارتباطه حبفظ املال:

وحتملها إما أن تكون حبق مايل أو جنائي أو 

.٤/٤٨٢انظر: اللباب يف علوم الكتاب (١)

انظر:  جممع األر يف شرح ملتقى األحبر لعبد الرمحن بن (٢)
، یعرف بداماد أفندي حممد بن سلیمان املدعو بشیخي زاده

ط .  دار إحیاء الرتاث العربي .-٢/١٨٦

.١٢٤انظر: معجم لغة الفقهاء صــ (٣)

انظر: إرَشاد الساِلك إَىل َأشرِف اَملساِلِك ِفي فقِه اإلمام (٤)
ماِلك ألبي زید شهاب الدین عبد الرمحن بن حممد بن عسكر   

شركة مكتبة -براهیم بن حسن ت: إل-١١٩البغدادي املالكي 
ط . الثالثة  -ومطبعة مصطفى البابي احلليب وأوالده، مصر

واملعونة على مذهب عامل املدینة ألبي حممد عبد الوهاب بن 
ت: محیش -١٥٤٠علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي صـ 

-ط . املكتبة التجاریة، مصطفى أمحد الباز –عبد احلق 
والعدة يف أصول الفقه للقاضي أبي یعلى ، مكة املكرمة ،

ت: د أمحد بن –حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء 
علي بن سري املباركي، األستاذ املشارك يف كلیة الشریعة 

ط . –جامعة امللك حممد بن سعود اإلسالمیة -بالریاض
م. ١٩٩٠-هـ١٤١٠الثانیة  سنة



 
أدبي، وعلیه فأداء الشهادة وحتملها یضمن حتقیق 

وغري ذلك، ولكن ملا كان حفظ األموال والنفوس
أكثر نزاع الناس يف األموال آثرت أن أجعل هذا 
الفرع يف حفظ املال، والواضح أن أداء الشهادات 

ريها من جانب العدم؛ إذ وحتملها حيفظ األموال وغ
عن األموال وغريها الضیاع والفواتهبما یدرأ

یوجد عند عدمها .. واهللا أعلم .الذي
الفرع الثالث

م بأعمال احلسبة يف األسواق والصناعات  .القیا
- احلاكم -احلسبة: والیة دینیٌة یقوم ويلُّ األمر 

مبقتضاها بتعیني من یتوىل مهمة األمر باملعروف 
إذا أظهر الناس تركه، والنهي عن املنكر إذا 
أظهر الناس فعله، صیانة للمجتمع من االحنراف 

حل الناس ومحایة للدین من الضیاع، وحتقیقا ملصا
.)١(الدینیة والدنیویة وفقًا لشرع اهللا تعاىل

ومهمة احملتسب باإلضافة إىل األمور الدینیة 
مراقبة األسواق وأهل الصناعات، لذا وجب على 
اإلمام أن یقوم بتعیني من یقوم هبذه الوظیفة، 
وجيب على القادرین االمتثال لذلك على سبیل 

.)٢(الواجب الكفائي 
فاألسواق هي حمل أما عن ارتباطه حبفظ املال:

التجارات وبذل األموال سواء أكانت على صورهتا 
من امعات على صورها احلدیثةالتقلیدیة أم 

، ومعلوم أن املال له كات إىل غري ذلك والشر
بریقه الذى ال خيـبو، والناس جمبولة على حبه ، 

، )٣(]با جماوُتِحبوَن اْلماَل ح[: - تعاىل- قال 
والتجار یغریهم املال

سالم تقي الدین أبو العباس أمحد انظر: احلسبة لشیخ اإل(١)
بن عبد احللیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم 

ت: علي بن –٢بن  حممد ابن تیمیة احلراني احلنبلي صـ 
هـ .١٤٢٥سنة-ط . الثانیة –نایف الشحود 

انظر: األحكام السلطانیة للقاضي أبو یعلى ، حممد بن (٢)
صححه وعلق -٢٨٤ابن الفراء صــ احلسني بن حممد بن خلف 
بريوت -ط . دار الكتب العلمیة -علیه : حممد حامد الفقي
م.٢٠٠٠-هـ ١٤٢١سنة –، لبنان  ط . الثانیة 

: من سورة الفجر . ٢٠اآلیة (٣)



 
إال من بر وصدق، فإذا مل یكونوا حتت املراقبة 
توسعوا يف التدلیس على الناس وأكل أمواهلم 
بالباطل؛ لذا كانت مهمة احملتسب خطرية يف ضبط 
األسواق، وحفظ أموال الناس، وهذا حفظ للمال 

عنه االختالل أیدرلكونه من جانب العدم؛ 
قع بأكله دون وجه حق .    واهللا أعلم .الوا

عالفرع الراب
حفظ أموال الیتامي .

أوجب الشارع على املسلمني حفظ نفوس الیتامى 
بالكفالة، وإذا كان هلم مال فقد أوجب الشارع 
حفظ أمواهلم ورعایتها، وى الشارع عن أكلها، 

م وَلا وآُتوا اْلیَتامى َأمواَله[:- تعاىل-قال
ـِیَث بالطَّیب وَلا َتْأُكُلوا َأمواَلهم بدُلوا اْلَخبَتَت

عز –وقال)١(]إَلى َأمواِلُكم إنَّه َكاَن حوبا َكبريا 
وابَتُلوا اْلیتامى حتَّى إذا بَلُغوا [:- من قائل

النِّكاح َفإْن آَنسُتم ِمْنهم رْشدًا َفادَفعوا إَلیهم 
اَلهم وال َتْأُكُلوها إسرافًا وبدارًا َأْن یْكبروا َأمو

ومْن كاَن َغِنیا َفْلیسَتعِفف ومْن كاَن َفِقريًا َفْلیْأُكْل 
باْلمعروِف َفإذا دَفعُتم إَلیهم َأمواَلهم َفَأْشهدوا 

بغري ، وتوعد آكلها)٢(]عَلیهم وَكفى باللَِّه حِسیبًا
إنَّ الَِّذیَن [: - تعاىل–حق بالعذاب املهني، قال 

یْأُكُلوَن َأمواَل اْلیتامى ُظْلمًا إنَّما یْأُكُلوَن ِفي 
، فهذه تشریعات )٣(]بُطوِنهم َنارا وسیصَلوَن سِعريًا 

مشددة حلفظ أموال الیتامى، وهو واجب على األمة 
یث تقیم األمة كلها على سبیل الواجب الكفائي حب

أو یعني ويل األمر من یراه مناسبا هلذه املهمة 
)٤(.

: من سورة النساء . ٢اآلیة (١)

: من سورة النساء .٦اآلیة (٢)

سورة النساء . : من١٠اآلیة (٣)

انظر: النجم الوهاج يف شرح املنهاج ألبي البقاء كمال (٤)
الدین، حممد بن موسى بن عیسى بن علي الدِمريي الشافعي 

ط . –ت : جلنة علمیة –ط . دار املنهاج (جدة) -٦/٣٧٧
م .٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥سنة -األوىل 



 
فالشك أن هذه أما عن ارتباطه حبفظ املال: 

التشریعات السابقة ووجوب احلفظ والتوعد 
بالعقاب وهي تدل داللة واضحة على حفظ املال 
وإحاطته بسیاج شدید من األحكام للمحافظة علیه 

.
ما یسمي باالس ل واألنطمةوقد أنشأت الدو

الیتامى وحفظها فال بیة لإلشراف على أموال احلس
ء منها إال بإذم ورأیهم، وهذا كله یتصرف يف شي

یصب يف مصلحة الیتامى خصوصا، ويف حفظ مقصد 
املال عموما .    واهللا أعلم .



 


احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة         

نبیاء وسید املرسلني، وعلى       والسالم على أشرف األ   
لدین،              یوم ا سنته إىل  سنت ب من ا صحابته و له و آ

أما بعد:.
ليت               تائج ا هم الن كر أ حث أذ هذا الب متة  في خا ف

توصلت إلیها، وهي ما یلي:
أن الشــارع احلكــیم لــه غایــات ومقاصــد  أوال :

أرادها من تشریعاته وأحكامه .
یا:  صاحل       ثان عود إىل م لها ت شارع ك صد ال أن مقا

املكلفني .
ا:  فروض          ثالًث صده ب فظ مقا كیم ح شارع احل أن ال

العني والكفایة معا .
ا  شریعة         رابع یة يف ال فرض الكفا طاب يف  : أن اخل

ئه           ملؤهلني ألدا له ا لى فع قادرین ع لق بال متع
واالمث علیهم إن مل یفعلوا .

سا:  لذ      خام لوب ا یة املط فرض الكفا قق   أن  ى یتح
یتعني ب      مام    أمور بعض بفعل البعض  عیني اإل كت

وغري ذلك .
سا:  فرض           ساد هو  من  یة  فروض الكفا من  ناك  أن ه

ضروریة              شارع ال صد ال یع مقا قق مج حد حي وا
كاإلمامة العظمى، وتويل القضاء  .

هذا واهللا أعلم، وآخر دعوانا: أن احلمد هللا رب      
لى              مد وع نا حم لى نبی سلم ع صلى اهللا و عاملني، و ال

یوم الدین.آله وصحبه ومن اهتدى هبدیه إىل



 
 

اإلهباج يف شرح املنهاج لتقي الدین أبو احلسن -١
علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن حامد بن 
حيیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد 

سنة -بريوت –ط . دار الكتب العلمیة -الوهاب
م .١٩٩٥-هـ ١٤١٦

لدین           اإل- ٢ سیف ا سن  بي احل كام أل صول األح كام يف أ ح
مدي          لي اآل بي ع بن أ لي  لرازق     -ع بد ا ت: ع

بريوت .–ط . املكتب اإلسالمي –عفیفي 
ن حممود االختیار لتعلیل املختار ألبي عبد اهللا ب-٣

تعلیق: -جمد الدین احلنفي بن مودود املوصلي،
–ط . مطبعة احلليب –الشیخ حممود أبو دقیقة 

م .١٩٣٧-هـ١٣٥٦سنة -القاهرة 
على حل ألفاظ فتح املعني ألبي إعانة الطالبني - ٤

ط –بكر عثمان بن حممد شطا الدمیاطي الشافعي
ط -. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

م.١٩٩٧-هـ ١٤١٨سنة -األوىل
األدب املفرد ألبي عبد اهللا حممد بن إمساعیل بن - ٥

ت: حممد فؤاد –البخاري إبراهیم بن املغرية
ط . دار البشائر اإلسالمیة . –عبد الباقي 

م .١٩٨٩هـ ١٤٠٩سنة –ط . الثالثة –بريوت 
صول              - ٦ لم األ من ع حلق  یق ا حول إىل حتق شاد الف إر

لإلمــام حممــد بــن علــى بــن حممــد بــن عبــد اهللا  
ط . دار  –ت: أمحــد عــزو عنایــة –الشــوكاني 

ــي ــاب العرب ــنة –ط . األوىل - الكت ـ  ١٤١٩س ــ ه
م .١٩٩٩

أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ألبي   حيیي زین - ٧
ط .  -الدین زكریا بن حممد بن زكریا األنصاري 

دار الكتاب اإلسالمي .
مجع           - ٨ سلك  مة يف  لدرر املنظو ضاح ا جلامع إلی صل ا األ

اجلوامع للشیخ حسن بن عمر بن عبد اهللا السیناوي          
ســنة  –. تــونس ط . مطبعــة النهضــة–املــالكي

م .١٩٢٨
البحر الرائق شرح كنز الدقائق زین الدین بن - ٩

ط . -إبراهیم بن حممد، املعروف بابن جنیم املصري 
دار الكتاب اإلسالمي.



 
البحر احملیط يف أصول الفقه ألبي عبد اهللا بدر -١٠

ط. - الدین حممد بن عبد اهللا بن هبادر الزركشي
م .١٩٩٤-هـ ١٤١٤سنة -ط األوىل-دار الكتيب 

لألستاذ الدكتور    -حبوث ىف األدلة املختلف فیها     -١١
ــه    ــد رب ــعید عب ــد الس ــة  –/ حمم ط . مطبع

.١٩٨٠-هـ ١٤٠٠سنة –السعادة 
بدائع الصنائع يف ترتیب الشرائع لعالء -١٢

الدین، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساني 
ط . -ط . دار الكتب العلمیة –احلنفي
م .١٩٨٦- هـ ١٤٠٦سنة -ة الثانی

البنایة شرح اهلدایة ألبي حممد حممود بن أمحد -١٣
بن موسى بن أمحد بن حسني الغیتاىب احلنفى بدر 

- ط . دار الكتب العلمیة –الدین العیىن
- هـ ١٤٢٠سنة - ط . األوىل–بريوت، لبنان 

م.٢٠٠٠
البیان يف مذهب اإلمام الشافعي ألبي احلسني حيیى -١٤

بي اخلري بن سامل العمراني الیمين الشافعي بن أ
جدة –ط . دار املنهاج -ت: قاسم حممد النوري-
م .٢٠٠٠-هـ١٤٢١ط . األوىل، –
تاج العروس من جواهر القاموس ألبي الفیض -١٥

–حممد بن حممد بن عبد الرّزاق احلسیين الزَّبیدي 
ط : دار اهلدایة .

عالء الدین د بن أمحد بي بكر حممحتفة الفقهاء أل-١٦
–ط . دار الكتب العلمیة، بريوت –السمرقندي 

١٩٩٤-هـ ١٤١٤سنة -ط . الثانیة –لبنان 
م.
حتفة امللوك يف فقه مذهب اإلمام أبي حنیفة - ١٧

النعمان لزین الدین أبو عبد اهللا حممد بن أبي 
ت : د. -بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي 

ط . دار البشائر اإلسالمیة -دعبد اهللا نذیر أمح
هـ .١٤١٧سنة -ط . األوىل -بريوت –

تشنیف املسامع جبمع اجلوامع لتاج الدین السبكي         -١٨
ألبي عبد اهللا بدر الدین حممد بن عبد اهللا بن هبادر           

دراسة وحتقیق: د سید     - ١/٢٥١الزركشي الشافعي   
ط: مكتبــة  -د عبــد اهللا ربیــع-عبــد العزیــز 

بة للب  لرتاث       قرط یاء ا مي وإح یع   -حث العل توز
یة   بة املك ـ  ١٤١٨سنة  -ط. األوىل-املكت ١٩٩٨- ه

م .



 
تكملة املعاجم العربیة لرینهارت بیرت آن دوزي       -١٩

ط .  –ط . وزارة الثقافة واإلعالم العراقیة    –
م .٢٠٠٠سنة –األوىل 

ــولیني ل - ــد األص ــلحة عن ــل باملص ــوم  التعلی لمرح
ضان     ا لدكتور / رم ستاذ ا بد       أل لودود ع بد ا ع

تواب  هلد –ال عة  ط . دار ا ١٤٠٧سنة  -ى للطبا
.م١٩٨٧هـ 

ت : –مد بن أمحد األزهري اهلرويهتذیب اللغة حمل-٢٠
ط . دار إحیاء الرتاث العربي -حممد عوض مرعب

م .٢٠٠١سنة -ط األوىل -بريوت –
خاري             -٢١ مود الب بن حم مني  مد أ یر حمل سري التحر تی

بأمري با   عروف  في  امل شاه احلن كر   -د ط .الدار الف
بريوت.-

بن            -٢٢ سف  بن یو بد اهللا  قه لع صول الف لم أ سري ع تی
نزي          جلدیع الع قوب ا قوب الیع بن یع سى  ط.  –عی

یع،           شر والتوز یان للطباعـة والن سة الر مؤس
ـ  ١٤١٨سنة  - ط. األوىل-لبنان –بريوت   ١٩٩٧-ه

م .
م  راهیألبي إسحاق إب   التبصرة يف أصول الفقه   -٢٣

ط  -ت: حممد حسن هیتو   بن علي بن یوسف الشريازي      
.ـه١٤٠٣سنة –ط األويل –دمشق –دار الفكر 

حسن التحبري شرح التحریر لعالء الدین على بن-٢٤
ت: د. عادل  - احلنبلي بن سلیمان املرداوي 

ط . -اجلربین ود . عوض القرني ود . أمحد سراح
األوىل ط.-مكتبة الرشد . السعودیة . الریاض

م .٢٠٠٠هـ ١٤٢١سنة –
حتریر املعىن املسمى بـ"التحریر والتنویر -٢٥

السدید وتنویر العقل اجلدید من تفسري الكتاب 
حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن "اید

ط . الدار التونسیة للنشر –عاشور التونسي 
هـ .١٩٨٤سنة -تونس –
اهللا، مشس الدین عبدالتقریر والتحبري ألبي -٢٦

ط. دار –حممد املعروف بابن أمري حاج  حممد بن 
-هـ ١٤٠٣ط. الثانیة، - الكتب العلمیة

م . ١٩٨٣
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ألمحد بن حممد بن -٢٧

ط . املكتبة التجاریة -علي بن حجر اهلیتمي



 
١٣٥٧سنة -الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حممد 

م .١٩٨٣-هـ
بي            -٢٨ حلرمني أل مام ا قه  إل صول الف خیص يف أ التل

مد               بن حم سف  بن یو بد اهللا  بن ع لك  بد امل عايل ع امل
جلویين   محد           -ا شري أ بايل وب جومل الن بد اهللا  ت: ع
بريوت .–ط . دار البشائر اإلسالمیة -العمري

التمهید يف ختریج الفروع على األصول جلمال -٢٩
علي اإلسنوي الدین عبد الرحیم بن احلسن بن

ط: مؤسسة -ت : د. حممد حسن هیتو-الشافعي 
هـ  .١٤٠٠ط . األوىل سنة  -بريوت–الرسالة 

اجلوهرة النرية ألبي بكر بن علي بن حممد -٣٠
ط. -احلدادي العبادي الزَّبیِدي الیمين احلنفي

هـ .١٣٢٢سنة -ط . األوىل–املطبعة اخلريیة 
خلطیب لسلیمان بن حممد حاشیة البجريمي على ا-٣١

ط . دار –بن عمر البجیرِمي املصري الشافعي 
م.١٩٩٥-هـ ١٤١٥سنة - الفكر

حاشیة العطار على شرح مجع اجلوامع للشیخ حسن          -٣٢
شافعي          طار ال مود الع بن حم مد  ط . دار  –بن حم

الكتب العلمیة . بريوت.
كفایة الطالب حاشیة العدوي على شرح -٣٣

علي بن أمحد بن مكرم بي احلسنالرباني أل
ت: یوسف الشیخ حممد -الصعیدي العدوي 

هـ ١٤١٤سنة - بريوت–ط . دار الفكر -البقاعي
م .١٩٩٤-
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ألبي -٣٤

احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبیب البصري 
ت: علي حممد -البغدادي، الشهري باملاوردي 

ط . -الشیخ عادل أمحد عبد املوجود-معوض 
ط . - لبنان –دار الكتب العلمیة، بريوت 

م.١٩٩٩-هـ ١٤١٩األوىل، 
الدر الثمني واملورد املعني (شرح املرشد املعني -٣٥

على الضروري من علوم الدین) حملمد بن أمحد 
ط . دار -ت: عبد اهللا املنشاوي-میارة املالكي

م .٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩سنة -احلدیث القاهرة 
الدر املختار شرح تنویر األبصار وجامع -٣٦

البحار حملمد بن علي بن حممد احلصين املعروف بعالء 
ت: عبد املنعم خلیل –الدین احلصكفي احلنفي 



 
ط . –ط . دار الكتب العلمیة –إبراهیم 

م .٢٠٠٢هـ ١٤٢٣سنة –األوىل 
امرز درر احلكام شرح غرر األحكام حملمد بن فر-٣٧

خسرو -أو منال أو املوىل -بن علي الشهري مبال 
ط . دار إحیاء الكتب العربیة .-

الذخرية ألبي العباس شهاب الدین أمحد بن -٣٨
ط . -إدریس بن عبد الرمحن املالكي القرايف

ط. -بريوت -الناشر: دار الغرب اإلسالمي
-األوىل
م . ١٩٩٤سنة 

احلاجب لتاج الدین رفع احلاجب عن خمتصر ابن-٣٩
ت: على –عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي 
ط . عامل –حممد  معوض وعادل أمحد عبد املوجود 

هـ ١٤١٩سنة –ط . األوىل –الكتب . لبنان 
م .١٩٩٩

ـریا حمیي وعمدة املفتني ألبي زكـروضة الطالبني-٤٠
ت: زهري الشاویش -الدین حيیى بن شرف النووي 

سنة -ط . الثالثة-اإلسالمي، بريوتط.املكتب -
م . ١٩٩١هـ١٤١٢

روضة الناظر وجنة املناظر ىف أصول الفقه على         -٤١
لدین             فق ا مد مو بل ألىب حم بن حن محد  مام أ مذهب اإل
سي                 مة املقد بن قدا مد  بن حم محد  بن أ بد اهللا  ع

لي   شر         –احلنب عة والن یان للطبا سة الر ط مؤس
یع   یة  –والتوز ـ  ١٤٢٣سنة  –ط . الثان م  ٢٠٠٢ه

.
الزاهر يف غریب ألفاظ الشافعي ألبي منصور -٤٢

ت: مسعد عبد –حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي 
ط . دار الطالئع .–احلمید السعدني 

املؤلف: مناهج جامعة - السیاسة الشرعیة -٤٣
ط .جامعة املدینة العاملیة .–املدینة العاملیة 

حدائق األزهار السیل اجلرار املتدفق على -٤٤
لإلمام حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا 

ط . -ط .  دار ابن حزم - الشوكاني الیمين 
األوىل  .

الشرح الكبري للدریر مع حاشیة الدسوقي على -٤٥
الشرح الكبري حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي 

ط . دار الفكر.–املالكي 



 
ف سعد   ت: طه عبد الرؤو   –شرح تنقیح الفصول    -٤٦
ط .  –ط . شــركة الطباعــة الفنیــة املتحــدة –

م .١٩٧٣هـ ١٣٩٣سنة –األوىل 
شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك حملمد بن -٤٧

عبد الباقي بن یوسف الزرقاني املصري األزهري 
ط. مكتبة –ت. طه عبد الرءوف سعد -

القاهرة . ط .األوىل، –الثقافة الدینیة 
م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤

شرح الكوكب املنري لتقي الدین أبي البقاء -٤٨
حممد بن أمحد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي 

ت: حممد - نجار احلنبلي املعروف بابن ال
- ط : مكتبة العبیكان -ونزیه محادالزحیلي،

م .١٩٩٧- هـ١٤١٨سنة - ط الثانیة
شرح سنن النسائي املسمى  ذخرية العقىب يف شرح -٤٩

د بن علي بن آدم بن موسى اإلثیوبي اتىب حملم
ط . دار املعراج الدولیة للنشر ودار –الولَّوي

آل بروم للنشر والتوزیع ط . األوىل .
شرح خمتصر الروضة لنجم الدین سلیمان بن عبد          -٥١

بد اهللا   –القوي بن عبد الكرمي الطويف        ت : د . ع
كي        سن الرت بد احمل سالة    –بن ع سة الر ط  –ط مؤس

م١٩٨٧هـ ١٤٠٧األويل
شرح خمتصر خلیل للخرشي ألبي حممد بن عبد اهللا -٥٢

–ط . دار الفكر للطباعة –اخلرشي املالكي 
بريوت .

مشــس العلــوم ودواء كــالم العــرب مــن الكــالم -٥٣
لیمين         مريي ا سعید احل بن  شوان  بن     –لن سني  ت: ح

ط . دار الفكــر املعاصــر .  –عبــداهللا العمــري 
م .١٩٩٩هـ ١٤٢٠سنة –ط . األوىل–بريوت 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیـة ألبـي نصـر    -٥٤
فارابي         جلوهري ال محاد ا بن  یل  محد   –إمساع ت : أ

طا      فور ع بد الغ یني .     –ع لم للمال ط . دار الع
م .١٩٨٧–ه ١٤٠٧سنة –ط . الرابعة –بريوت 

صحیح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج أبو احلسن -٥٥
ت: حممد فؤاد عبد الباقي - وريالقشريي النیساب

بريوت .–ط : دار إحیاء الرتاث العربي -
طرح التثریب يف شرح التقریب ألبي الفضل زین -٥٦

الدین عبد الرحیم بن احلسني بن عبد الرمحن بن 



 
دار إحیاء -أبي بكر بن إبراهیم العراقي 

الرتاث العربي .
العزیز شرح الوجیز املعروف بالشرح الكبري -٥٧

ألبي القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي 
ت: على حممد معوض وعادل - الرافعي القزویين
ط . دار الكتب العلمیة . –أمحد عبد املوجود 
م ١٩٩٧هـ ١٤١٧ط . األوىل سنة –بريوت . لبنان 

.
العقد التلید يف اختصار الدر النضـید لعبـد   -٥٨

یل ال           بن إمساع مد  بن حم سى  بن مو سط  موي   البا عل
شافعي     شقي ال یة    - الدم مروان العط ط .  –ت : 

ســنة  –ط . األوىل –مكتبــة الثقافــة الدینیــة 
م .٢٠٠٤هـ ١٤٢٤

العنایة شرح اهلدایة ألكمل الدین أبي عبد -٥٩
اهللا حممد بن حممد بن حممود بن مشس الدین بن مجال 

ط. دار الفكر.–الدین الرومي البابرتي
محن اخللیل بن أمحد بن عمرو        العني ألبي عبدالر   -٦٠

متیم الفراهیدي البصري      ت: مهدي املخزومي    –بن 
ط . دار ومكتبة اهلالل    –و إبراهیم السامرائي   

م.١٩٩٩-هـ ١٤٢٠سنة -
ین             -٦١ مام ز صول لإل لب األ شرح  صول يف  یة الو غا

الدین زكریا بن حممد بن أمحد بن زكریا األنصاري     
كربى    - یة ال تب العرب صر ط. دار الك صطفى   -، م م

البابي احلليب .
لدین أىب           -٦٢ لويل ا مع  مجع اجلوا شرح  هلامع  یث ا الغ

قي           لرحیم العرا بد ا بن ع محد  عة أ مد   –زر ت: حم
جازي     یة    –تامر ح تب العلم ط .  –ط . دار الك

م .٢٠٠٤هـ ١٤٢٥سنة –األوىل 
شرح صحیح البخاري لزین الدین فتح الباري-٦٣

جب بن احلسن، السالمي عبد الرمحن بن أمحد بن ر
ت: جمموعة -البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي 

-ط . مكتبة الغرباء األثریة –من احملققني 
املدینة النبویة. احلقوق: مكتب حتقیق دار 

- هـ ١٤١٧ط. األوىل سنة -القاهرة –احلرمني 
م .١٩٩٦

فتح الوهاب بشرح منهج الطالب لزین الدین أبي -٦٤
ن حممد بن أمحد بن زكریا األنصاري  حيیى زكریا ب



 
–ط . األوىل -ط . دار الفكر للطباعة والنشر 

م .١٩٩٤-هـ١٤١٤سنة 
الفروق اللغویة ألبي هالل احلسن بن عبد اهللا بن          -٦٥

ت:  –سهل بن سعید بن حيیي بن مهران العسكري          
سلیم      براهیم  مد إ فة    –حم لم والثقا ط. دار الع

. مصر .القاهرة -للنشر والتوزیع
لدین            -٦٦ لزین ا صغري  جلامع ال شرح ا قدیر  فیض ال

بن              عارفني  تاج ال بن  لرؤوف  بد ا ملدعو بع مد ا حم
ــاوي    ــدادي مث املن ــدین احل ــن العاب ــن زی ــي ب عل

قاهري  كربى     –ال یة ال بة التجار صر   –ط .  املكت م
هــ .١٣٥٦سنة - . ط. األوىل

فروق -٦٧ بي         -ال فروق أل نواء ال لربوق يف أ نوار ا أ
با  بد              الع بن ع یس  بن إدر محد  لدین أ شهاب ا س 

ط . عامل   –٢/١٧الرمحن املالكي املعروف بالقرايف     
الكتب .

الفروق ألبي العباس شهاب الدین أمحد بن -٦٨
. –إدریس بن عبد الرمحن املالكي القرايف  ط 

عامل الكتب .
الفقه اإلسالمي وأدلته  أ. د. وهبة بن مصطفى -٦٩

سم الفقه اإلسالمي الزحیلي، أستاذ ورئیس ق
ط . دار –كلیة الشریعة - وأصوله جبامعة دمشق

ط . الرابعة .- دمشق –سوریة -الفكر 
د الدین حممد بـن طـاهر بـن    القاموس احملیط -٧٠

بادي    قوب الفريوزآ لرتاث يف      –یع یق ا تب حتق ت: مك
إشــراف: حممــد نعــیم    –مؤسســة الرســالة  

ــي ــالة لل- العرقسوس ــة الرس ــة  ط. مؤسس طباع
بريوت       یع .  شر والتوز نة  –والن –ط . الثام

م .٢٠٠٥هـ ١٤٢٦سنة 
من          -٧١ ها  ما یتبع صولیة و ئد األ عد والفوا القوا

بو            لدین أ عالء ا حام،  بن الل یة ال كام الفرع األح
لي          شقي احلنب مد الدم بن حم لي  سن ع بد   - احل ت : ع

ضیلي    كرمي الف صریة   -ال بة الع سنة   - ط : املكت
م  ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

الكسب ألبي عبد اهللا حممد بن احلسن بن فرقد -٧٢
ت : عبد –ت: د. سهیل زكار -الشیباني 

سنة -ط . األوىل -دمشق –اهلادي حرصوني 
هـ .١٤٠٠



 
الكلیات معجم يف املصطلحات والفروق اللغویة -٧٣

ت: عدنان -ألبي أیوب بن موسى احلسیين احلنفي 
سالة .ط: مؤسسة الر-حممد املصري -درویش 

اللباب يف علوم الكتاب ألبي حفص سراج الدین -٧٤
ت: -عمر بن علي احلنبلي الدمشقي النعماني

ط . -علي حممد معوضعادل أمحد عبد املوجود، و
ط . -ان بريوت / لبن-دار الكتب العلمیة 

. م١٩٩٨-هـ ١٤١٩األوىل، 
املبسوط حملمد بن أمحد بن أبي سهل مشس األئمة -٧٥

سنة -بريوت –ط . دار املعرفة –سي السرخ
م.١٩٩٣-هـ ١٤١٤

تألیف -املقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة -٧٦
ط . دار الصفوة -ابن زغیبة عز الدین 

هـ  ١٤١٧للطباعة والنشر والتوزیع سنة 
م . ١٩٩٦

املهذب يف أصول الفقه املقارن عبد الكرمي بن -٧٧
ر: مكتبة دار النش- علي بن حممد النملة

ط األوىل:-الریاض –الرشد 
اموع شرح املهذب ألبي زكریا حمیي الدین حيیى -٧٨

ط . دار الفكر .- بن شرف النووي
بن              -٧٩ مر  بن ع مد  بد اهللا حم بي ع مام أ صول لإل احمل

خر               قب بف لرازي املل مي ا سني التی بن احل سن  احل
لرازي    لدین ا جابر فیـاض        -ا طه  لدكتور  ت: ا

لواني  سالة   ط-الع سة الر ثة -: مؤس - ط . الثال
م .١٩٩٧-هـ ١٤١٨سنة 

املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد          -٨٠
بن حنبل لعالء الدین أبي احلسن علي بن حممد بن            

حام         بابن الل عروف  لي امل باس احلنب مد   –ع ت: حم
جامعة امللك عبد العزیز . مكة .–مظهر بقا 

أمحد لعبد القادر أمحد املدخل إيل مذهب اإلمام -٨١
ت: د عبد -بن مصطفى بن عبد احملسن بن بدران 

ط . مؤسسة الرسالة –اهللا بن عبد احملسن الرتكي 
هـ .١٤٠١ط . الثانیة –بريوت 

املستصفى من علم أصول الفقه لإلمام أبي حامد          -٨٢
مد       بن حم مد  جة         بن  حم عروف حب غزايل امل مد ال حم

ط .  –م عبد الشايف   ت: حممد عبد السال   -اإلسالم  
یة    تب العلم سنة   –ط. األويل –بريوت  –دار الك

م.١٩٩٣هـ ١٤١٣



 
املصباح املنري ألمحد بن حممد بن على الفیومى -٨٣

م .١٩٨٧سنة –ط . مكتبة لبنان –املقرئ 
املقاصد الشرعیة وأثرها ىف أصول الفقه -٨٤

ألستاذ الدكتور: حممد عبد العاطى لمرحوم ال
هـ  ١٤٢٨ط  . دار احلدیث سنة -حممد على

م  . ٢٠٠٧
املنثور يف القواعد الفقهیة ألبي عبد اهللا بدر -٨٥

ط . د بن عبد اهللا بن هبادر الزركشيالدین حمم
ط . الثانیة –یة وزارة األوقاف الكویت

.م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥
املهذب يف أصول الفقه املقارن عبد الكرمي بن -٨٦

–ط . مكتبة الرشد -علي بن حممد النملة
م  .١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ط األوىل: -الریاض 

مي         -٨٨ مد اللخ بن حم سى  بن مو براهیم  قات إ املواف
عبیــدة  ت:أبــي–الغرنــاطي الشــهري بالشــاطيب

-ط. دار ابن عفان  –مشهور بن حسن آل سلمان     
م.١٩٩٧-هـ١٤١٧ط .األوىل 

املوطأ لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر -٨٩
ط .  مؤسسة –مصطفى األعظمي ت  : حممد–األصبحي

زاید بن سلطان آل یان لألعمال اخلريیة واإلنسانیة 
هـ ١٤٢٥سنة -ط . األوىل - اإلمارات –أبو ظيب -
م .٢٠٠٤-
النتف يف الفتاوى ألبي احلسن علي بن احلسني بن -٩٠

ت : د صالح الدین الناهي -حممد السْغدي احلنفي
عمان -لفرقان / مؤسسة الرسالة ط . دار ا-

سنة -ط . الثانیة -. األردن . بريوت لبنان 
م .١٩٨٤–١٤٠٤

النجم الوهاج يف شرح املنهاج ألبي البقاء -٩١
كمال الدین، حممد بن موسى بن عیسى بن علي 

ت –ط . دار املنهاج (جدة) - الدِمريي الشافعي
م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥ط . األوىل، –: جلنة علمیة 

علم املقاصد الشرعیة لنور الدین حممد خمتار -٩٢
–ط . األوىل –ط . مكتبة العبیكان –اخلادمي 

م .٢٠٠١هـ ١٤٢١سنة 
كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعالء الدین -٩٣

علي بن سلیمان املرداوي حملمد بن مفلح بن حممد 
بن مفرج، أبو عبد اهللا، مشس الدین املقدسي 

ت: عبد اهللا بن -الصاحلي احلنبليالرامیىن مث 



 
ط . -ط . مؤسسة الرسالة -عبد احملسن الرتكي

م .٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤سنة -األوىل  
ع ملنصور بن یونس كشاف القناع عن منت اإلقنا-٩٤

بن حسن بن إدریس البهوتى بن صالح الدین 
ط دار الكتب العلمیة .–احلنبلى 

وي لعبد العزیز    كشف األسرار شرح أصول البزد     -٩٥
ط:  - بن أمحد بن حممد، عالء الدین البخاري احلنفي        

دار الكتاب اإلسالمي.
كوَثر اَملعاني الدراري يف َكْشِف َخبایا صِحیح -٩٦

البَخاري حملمد اَخلِضر بن سید عبد اهللا بن أمحد 
- ط . مؤسسة الرسالة، بريوت -اجلكين الشنقیطي 

م .١٩٩٥- هـ ١٤١٥ط .األوىل، 
لسان العرب جلمال الدین أبي الفضل حممد بن -٩٧

ط . دار -مكرم بن على ابن منظور األنصاري 
هـ .١٤١٤- ط. الثالثة –بريوت –صادر 

ئب الت      -٩٩ نوار يف غرا حبار األ مع  طائف     نجم یل ول ز
لي                 بن ع طاهر  بن  مد  لدین حم مال ا بار جل األخ

تي        فىت الكجرا ندي ال صدیقى اهل عة   ط .–ال مطب
یة       عارف العثمان ئرة امل لس دا ثة   –جم ط . الثال

م .١٩٦٧ه ١٣٨٧سنة –
جممل اللغة ألبي احلسني أمحد بن فارس بن زكریا           -١٠٠

–ت : زهري عبد احملسن سلطان     –القزویين الرازي   
بريوت      سالة .  سة الر یة  –ط . مؤس –ط . الثان

م  .١٩٨٦هـ ١٤٠٦سنة 
قه      -١٠١ صول الف مد       مد ا حملمذكرة يف أ بن حم مني  أل

شنقیطي     تار ال كم      -املخ لوم واحل بة الع ط: مكت
م٢٠٠١ط: اخلامسة، - املدینة املنورة

مشكاة املصابیح لعلي بن مرقاة املفاتیح شرح -١٠٢
. –احلسن نور الدین املال اهلروي حممد، أبي ط 

- هـ ١٤٢٢سنة -ط . األوىل –دار الفكر، بريوت 
م .٢٠٠٢

مام أمحد ألبي عبد اهللا أمحد بن حممد بن          مسند اإل -١٠٣
شیباني            سد ال بن أ هالل  بن  بل  شعیب   –حن ت: 

نؤوط   خرون     –األر شد وآ بد اهللا   –عادل مر د . ع
ط –ط . مؤسسة الرسالة   –بن عبد احملسن الرتكي     

م .٢٠٠١هـ ١٤٢١سنة –. األوىل 
لدكتور /          -١٠٤ صرة ل یة املعا غة العرب جم الل مع

بد احل     تار ع محد خم ید  أ تب   –م عامل الك ط.  –ط . 
م.٢٠٠٨هـ ١٤٢٩سنة –األوىل 



 
معجم لغة الفقهاء حملمد رواس قلعة جي وحامد -١٠٥

ط . دار النفائس للطباعة - صادق قنیيب  
ه ١٤٠٨سنة –ط . الثانیة –والنشر والتوزیع 

م .١٩٩٨
معجم لغة الفقهاء حملمد رواس قلعة جي وحامد -١٠٦

. د- صادق قنیيب   ار النفائس للطباعة ط 
والنشر والتوزیع .

معجم مقاییس اللغة ألبي احلسني أمحد بن فارس           -١٠٧
قزویين      یا ال هارون   –بن زكر سالم  ط  –ت: عبدال
م .١٩٧٩هـ ١٣٩٩سنة –. دار الفكر . بريوت 

مقاصد الشریعة اإلسالمیة لفضیلة العالمة -١٠٨
. دار –اإلمام : حممد الطاهر بن عاشور  ط 

ط . دار السالم –نون للنشر والتوزیع سح
م  . ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧سنة -للطباعة والنشر 

تألیف: د –مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة -١٠٩
ط . دار النفائس –. یوسف حممد أمحد البدوى 

للنشر والتوزیع  . 
منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ألبي - ١١٠

ت : - شرف النووي زكریا حمیي الدین حيیى بن 
. –ط . دار الفكر - عوض قاسم أمحد عوض ط 

م.٢٠٠٥هـ ١٤٢٥سنة - األوىل 
ایة السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحیم -١١١

دار الكتب   -بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي       
ــريوت   ــة . ب ــنة –ط . األوىل –العلمی ه  ١٤٢٠س

م .١٩٩٩
ئدین حملمد بن عمر ایة الزین يف إرشاد املبت-١١٢

ط . دار الفكر .–بن نووى اجلاوي 
ایة املطلب يف درایة املذهب إلمام احلرمني -١١٣

أبي املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن یوسف بن 
ت : أ. د/ عبد العظیم حممود -حممد اجلویين 

سنة -ط . األوىل -ط . دار املنهاج –الدیب 
م .٢٠٠٧-هـ١٤٢٨
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