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 المقدمة .
بسم هللا الرحمن الرحيم ، الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد المبعوث هاديًا ومعلمًا ورحمًة وكافًة للناس 

 أجمعين وبعد : 
علم أصول الفقه من أهم علوم الشريعة الغراء ، وهو العلم الذي يضبط 

الطريق أمام المجتعد فروع الشريعة ، ويضع قواعد االستنباط التي تنير 
 ليستخرج األحكام من النصوص فال تذل به القدم وال يقع في الخطل .

كما أن هذا الفن يبين لطالب العلم الطريق الذي سار عليه أئمة 
وبذلك ترتفع الشحناء من النفوس ويعذر المسلم االستنباط االجتهاد و 

ن  ة ملكة عقلي إخوانه فيما اختاروه من مذاهب فقهية ، كما أنه  يكو ِّ
ح أفكاره وتعبد الطريق أمامه لالجتهاد  وفكرية لدى الطالب تصحَّ
واستنباط األحكام ، و يرسم معالم الطريق الذي سار عليه العلماء 
دة التي لم يرد فيها نص  لمعرفة الحكم الصحيح في المسائل المستجَّ

حفظ لهو الوسيلة الناجعة و،  ولم ينص عليها العلماء في كتبهم شرعي
الدين من التحريف و التضليل وصيانة أدلة  الشريعة وحفظ حجج 

 األحكام.
ومن مباحث هذا الفن العظيم مباحث الحكم الشرعي ، ومن مباحث 
الحكم مبحث الواجب الكفائي ، وقد اخترت هذا المبحث ألفصل فيه 
 نظرًا ألهميته البالغة ، إذ أنه يبرز جانبًا مهمًا من جوانب هذه الشريعة
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الغراء وهو الجانب االجتماعي ، فالشريعة الغراء جاءت لتبني مجتمعًا 
مترابطًا متعاونًا متماسكًا منظمًا مكتفيًا ذاتيًا ال يمد يده بالطلب إلى 

نة كل ه يكفونه مؤو ؤ خارجه ، وال يستعير الكفاءات من اآلخرين ، فأبنا
ون عن عذلك ، فهم يزرعون ويصنعون ويبنون ويعلمون ويتعلمون ويداف
حماه ضد أي عدٍو غاشٍم ، هذا ما يبرزه لنا الواجب الكفائي 
 االجتماعي ، لذلك كان حريًا بأن نفرده بالبحث والتحليل .

وسيتناول هذا البحث المتواضع تعريف الفرض الكفائي ، ويبين أن 
خطاب الشارع به هو خطاٌب لجميع المجتمع على سبيل التعاون 

والتعاضد ، كما سيبين الجانب االجتماعي في هذا الفرض ، ويبين 
إعداد من ويحث األمة على وخدماته ، شموله لكل حاجات المجتمع 
يات ، كما يذكر تفاوت فروض الكفايات يسد حاجاتها من فروض الكفا

ه التشابه على أوج جفيما بينها وترتيبها ضمن سلم األولويات ، ثم يعر 
واالختالف بين الفرض االجتماعي والفرض الشخصي العيني ، ثم 

متى يتحول الفرض الكفائي إلى فرض شخصي واجتماعٍي في  يذكر
آٍن معًا ، وفي الختام يطرح مشكلة تعارض الواجبات العينية الشخصية 

 الواجبات االجتماعية ويطرح الحلول الفقهية لها .مع 
هذا ما سيتناوله هذا البحث المتواضع أسأل هللا تعالى أن يلهمنا السداد 

 والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه .ويجنبنا الذلل في القول 
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 أواًل : تعريف فرض الكفاية .
 هناك عدة تعريفات لفرض الكفاية نذكر منها ما يلي : 

كل مهٍم دينٍي يراد حصوله وال يراد به عين من يتواله، هو  فرض الكفاية :
 فالمقصود به حصول الفعل دون النظر إلى فاعله1. 

نما يطلب من مجموع  أو هو ما طلب حصوله من غير نظر إلى من يفعله وا 
 المكلفين2 .

هو ما يتحتم أداؤه على جماعٍة من المكلفين ال من كل فرد منهم بحيث إذا أو 
 قام به بعض المكلفين أدي الواجب ، وسقط اإلثم والحرج عن الباقين3 . 

أو هو الفرض الذذي يكون المطلوب فيذه تحقق الفعذل من الجمذاعذة، فذعذا وقع  
ن لم يقم به  الفعل من البعض سذذذذذقط اإلثم عن الباقين، وال يسذذذذذتحق أحٌد ذمًا، وا 

 .4أحٌد أثم الجميع

وسمي بالواجب الكفائي ألنه منسوب إلى الكفاية والسقوط من حيث إن فعله 
من أي فاعل أسقط طلبه عن اآلخرين ،  فالقصد من الفعل الكفائي هو وقوع 

                                                 

 . 242، ص1ينظر: البحر المحيط: ج –1
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الفعل نفسه لما يترتب عليه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة بقطع النظر 
 عمن يقع منه5

ففرض الكفاية فرٌض واجٌب على الجماعة المسلمة بشكٍل عاٍم ، فإن قام بهذا 
ال وقع الجميع في اإلثم .  الفرض بعض أفرادها سقط اإلثم عن الجميع وا 

 ثانيًا : من المخاطب بأداء فرض الكفاية ؟ .
 : إن الجمهور بالفرض الكفائي ، فقالاختلف األصوليون في تعيين المخاطب 

: إنه بعض األصوليين الخطاب بالواحب الكفائي موجٌه إلى كل فرد ، وقال 
 موجٌه إلى هيئة المخاطبين االجتماعية6

: أنه واجٌب على كلهم يسقط بفعل بعضهم ، التحقيق في فرض الكفاية و 
ن تركوه كلهم أثموا  بدليل أنهم إن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم ، وا 

 كلهم7 .
الواجب على األمة أن تعمل بمجموعها على أن يؤدى الواجب الكفائي فيها ف 

، فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن يقوم به ، وغير 
القادر عليه أن يحث القادر ويحمله على القيام به ، فعذا أدى القادر الواجب 

ذا أهمل أثموا جميعًا ، ...وهذا هو التضامن في سقط اإلثم عنهم جميعًا  ، وا 
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أداء الواجب االجتماعي الذي جاءت الشريعة اإلسالمية به وجعلته مظهرًا 
 للكمال في الجماعات 8

فعذا ورد من الشارع طلٌب لشيٍء منها  ، فعنه يوجه إلى ذلك البعض القادر 
على العمل ، وعلى بقية األمة أن تحمل هؤالء على العمل ، فعذا هم تهاونوا 
في القيام به ، فالمستعدون مكلفون بمباشرة العمل ، و الباقون مكلفون بحمل 

ذا لم يكن في األمة مستعدون فعليها تذليل الطريق إليجادهم  القادرين ، وا 
وهذا  ، ومن أهمل عوقببالتعليم، فمن قام بما كلف به فقد أدى وظيفته ، 

 . 9معنى التضامن في المصالح الكفائية
) إذا تركه الجميع أثموا ....ومن ثم إذا  أنه:رحمه هللا  الزركشي ويذكر اإلمام 

 .10اتفقوا على ترك الفرض كفايًة قوتلوا (
فاألمة كما سبق مخاطبٌة بقدها وقديدها بالقيام بهذا الواجب ، القادرون منها 

أدائه وغير القادرين بحث القادرين على القيام به ومساندتهم ، وتهيئة على 
ال فالعقاب الدنيوي  الظروف العلمية واألدبية المالئمة للقيام بهذا الواجب وا 

 واالخروي محيٌق بالجميع .
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 ثالثًا : فرض الكفاية فرٌض اجتماعي   .
تعلق بمصلحة الجماعة ، والجماعة باعتبارها كاًل يتعاون آحاده فرض الكفاية ي

 الشافعيولهذا يقول مخاطبٌة بهذا الواجب ، ولكن ال يقوم به إال البعض ، 
رضي هللا عنه : إن الواجب الكفائي مطلوٌب على العموم ومراٌد به وجه 

عن الفرض الكفائي بأنه عاٌم أريد به  الشافعيوتعبير الخصوص .....
الخصوص تعبيٌر دقيٌق محكٌم إذ الجماعة كلها مطالبٌة به ، ولكنه بطبيعته في 
أكثر األحوال ال يؤديه إال بعض الجماعة ، والحرج يقع على الجميع إذا لم 
داء يؤده هذا البعض ، ألن المقصود أن الخطاب موجٌه لجميع القادرين على أ

 الواجب الكفائي ، وكل ميسر لما خلق له .
ذا فهم أن خطاب اآلية بالواجبات الكفائية عامٌ  ن كان يقوم به البعض  وا  ، وا 

على سبيل التعاون بين الجميع فمؤدى ذلك أن فرض الكفاية جملًة مطلوٌب 
من الجميع ، ولكنها موزعٌة على الطوائف واآلحاد ، فالتفقه في الدين فرض 

، وعلم الهندسة فرض كفايٍة ، والزراعة فرض كفاية ، وكذلك الجهاد كفايٍة 
والطب ، وكل صناعٍة أو عمٍل ال تستغني عنه الجماعة ، ويقوم به نظامها 
االجتماعي واالقتصادي يخاطب به الكافة ، ويطالب به على الخصوص من 

ليكون  الخاصة من عنده قدرٌة عليه ، فالجماعة كلها مطالبٌة بتهيئة األسباب
من بينها األطباء والمهندسون و الزراع و الصناع والقضاة ، ومن كانت عنده 
الكفاية ألن يكون قاضيًا أو مهندسًا أو طبيبًا أو قائدًا أو متفقهًا في الدين ، 

وعلى المجتمع أن يهيئ له األسباب  مطالٌب على الخصوص فيما هو أهٌل له
 ليقوم باختصاصه على أكمل وجهٍ  11
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هذا المعنى في الموافقات فقال :رحمه هللا  الشاطبيوقد وضح   
إن القيام بذلك الفرض قياٌم بمصلحٍة عامٍة ، هم مطلوبون بسدها على الجملة )

ن لم  ، فبعضهم قادٌر عليها مباشرًة ، وذلك من كان أهاًل لها ، والباقون وا 
على الوالية فهو يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين ، فمن كان قادرًا 

مطلوٌب بعقامتها ، ومن ال يقدر عليها مطلوٌب بأمٍر آخر وهو إقامة ذلك 
جباره على القيام بها ، فالقادر إذًا مطلوٌب بعقامة الفرض ، وغير  القادر وا 

القادر مطلوٌب بتقديم ذلك القادر ، إذ ال يتوصل القادر إلى القيام إال باإلقامة 
 من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجبٌ (12 .

وخالصة الكالم أن فرض الكفاية قائٌم على تحقيق مصالح الجماعة المسلمة 
لقيام أصحاب  فالجماعة كلها مطالبٌة بتهيئة األسبابوالمجتمع المسلم ، 

الواجبات الكفائية بواجباتهم ، والذي ينظم ذلك كله الهيئة االجتماعية من 
خالل نظمها االجتماعية واالقتصادية و....هي التي توزع الواجبات على من 
يستطيع القيام بها ، وتؤهل أصحاب القدرات والمواهب فيما يصلحون له ، 

 وترعاهم وتشرف عليهم .
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 رابعًا : شمول فرض الكفاية لكل حاجات المجتمع .
 فروض الكفايات تغطي كل احتياجات المجتمع المسلم وتتضمن:

ذلك  ويدخل في،  والقضذذذاء واإلفتاء ،والمدارس والجامعات  بناء المسذذذتشذذذفيات 
ي الجهاد فو ،  الحِّرف والصذذذذذناعات وأصذذذذذول المعا  فلو تركه المسذذذذذلمون أثموا

قذامذة اإلمذامذة ، وكذذلذك الجهذاد الطلبي  سذذذذذذذذذذذذذبيذل هللا إذا لم يكن النفير عذامذًا  وا 
ورد السذذذذذذذالم واألمر بالمعروف والنهي عن ،  الكبرى التي تكون بين المسذذذذذذذلمين

نقاذ الغر  ة على الميت وتغسذذذذذذذيله وتكفينه ،والصذذذذذذذال ، المنكر  يقورد السذذذذذذذالم وا 
تحقيق المصذذذذذذذلحة دون أن يتوقف وغير ذلك مما طلب الشذذذذذذذارع وجوده بقصذذذذذذذد 

نما يحصل الغرض من بعض األفراد المكلفين  . 13على قيام كل مكلٍف بها ، وا 

فذذالواجبذذات الكفذذائيذذة يجذذب أن تغطي كذذل حذذاجذذات المجتمع مهمذذا كثرت ، وهذذذه 
ما م الحاجات تتنوع إلى حاجات علميٍة واقتصذذذذذذذذذذذاديٍة واجتماعيٍة وخدميٍة وغيرها

، ويحفظ مقاصذذذذذذد الشذذذذذذريعة المتمثلة  يحقق مصذذذذذذالح المجتمع الخاصذذذذذذة والعامة
بحفظ دين الجماعة وتقويته ، وحفظ نفوس االفراد ، وحفظ عقولهم ، وأجسذذامهم 

    . ، وأعراضهم وأموالهم 
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خامسًا : واجب األمة إعداد من يسد حاجاتها من فروض 
 الكفايات.

كثيرة البد من وجودها لتنتظم أحوالها ، وتسعد في حياتها ،  لألمة مصالحٌ 
ومن هذه المصالح ما ال يقدر عليه إال باستعداد خاص وتعلم ودربة ، فمثل 
الطب ال يقدر عليه الفالح الذي لم يتجاوز فكره دائرة مزرعته ، والذود عن 

ين بالذمار ، وحماية البيضة ال يقدر عليه الضعيف في جسمه ، والقضاء 
الناس ال يقدر عليه إال الفقه ذو الفراسة الذي عنده العلم بأحوال البيئة التي 
يعي  فيها ، إلى غير ذلك من الكفايات الالزم وجودها ، وال يقدر عليها إال 

  14بعٌض من األمة استعد لها وأتقن مقدماتها ووسائلها
في األمور أن مواهب الناس مختلفة وقدرهم  رحمه هللا الشاطبيولقد بين 

مختلفة متباينة ، فهذا قد تهيأ للعلم ، وهذا لإلدارة والرياسة ، وذلك للصناعة 
أو الزراعة ، وهذا للصراع ، والواجب أن يربى كل امرئ لما تهيأ له ، حتى 

 يبرز كل واحد فيما غلب عليه ، وما إليه .
نه ٌم ، ألوبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفايٍة قو ): رحمه هللا  الشاطبييقول 

سيٌر أواًل في طريٍق مشترك ، فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف 
ن كان به قوٌة زاد في السير إلى أن ا  في مرتبٍة محتاٌج إليها في الجملة ، و 

يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية ، وبذلك تستقيم أحوال الدنيا 
و أعمال اآلخرة ، فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيٍب واحٍد 
و ال هو على العامة بعطالٍق ، وال هو على البعض بعطالٍق ، وال هو مطلوٌب 
                                                 

، و علم أصول الفقه /  عبد  48 -47أصول الفقه / محمد الخضري بك /  ينظر :-13
.  109الوهاب خالف /   



11 

 

المقاصد دون الوسائل ، وال بالعكس ، بل ال يصح أن ينظر في على سبيل 
نظٍر واحٍد حتى يفصل بنحٍو من التفصيل ، ويوزع في أهل اإلسالم بمثل هذا 

ال ما انضبط القول فيه بوجٍه من الوجوه (15 .  التوزيع ، وا 
من كالم الشاطبي القيم نستنتج ضرورة استثمار المواهب لدى أفراد المجتمع 

ات النشأة األولى لألفراد ، وتوجيه هذه المواهب نحو الحقول العلمية منذ سنو 
والمعرفية والخدمية واالقتصادية والسياسية ، لينضج هؤالء األفراد ويؤهلوا لسد 
حاجة مجتمعهم ، وبالتالي تتوفر للمجتمع الكوادر المؤهلة التي تغطي كل 

 حاجاته من جميع النواحي .
ايات التي لم يقم بها أحٌد على تقديم فروض الكفسادسًا : 

 الفروض الكفائية التي قام بها البعض.
فرض الكفاية الذي لم يقم به أحٌد يكون االشذتغال به أولى ممن قام به البعض، 
وفرض الكفاية الذي قام به عدٌد غير كاٍف يكون االشذذذذذذتغال به أولى من فرٍض 
آخر قام به عدٌد كاٍف وربما زائٌد عن الحاجة، وقد يصذذذذذذذذذذذذذبح فرض الكفاية في 

، ألنذذذه وحذذذده الذذذذي بعض األحيذذذان فرض عيٍن على زيذذذٍد أو عنمٍر من النذذذاس
اجتمعذذت لذذه مؤهالتذذه، كمذذا إذا احتذذاج بلذذد مذذا إلى فقيذذه يفتي النذذاس وهو وحذذده 
الذذذي تعلم الفقذذه، ومثلذذه المعلم والخطيذذب والطبيذذب والمهنذذدس وكذذل ذي علٍم أو 
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صذذذذذنعٍة يحتاج إليها الناس ومثل ذلك إذا كان له خبرة عسذذذذذكرية معينة وال يسذذذذد 
 .16غير مسده

 بتقديم االشذذذذذذتغال بالطب وهو فرض كفايٍة، على هللا  لذلكرحمه الغزالي ويمثل 
االشذذذذذذذتغال بالفقه وهو فرض كفايٍة أيضذذذذذذذًا في بلٍد كثر فقهاؤه وقل أطباؤه، يقول 

رحمه هللا: "كم من بلدٍة ليس فيها طبيٌب إال من أهل الذمة، وال يجوز  الغزالي
 يشتغل به، رى أحداً قبول شهادتهم فيما يتعلق باألطباء في أحكام الفقه، ثم ال ن

ويتهاترون على علم الفقه،.... فليت شذذذذذذذذذذذذذعري، كيف يرخص فقهاء الدين في 
 .17االشتغال بفرض كفايٍة قد قام به جماعٌة وا همال ما ال قائم به؟" 

والخالصذذذذذذذذذذذذذذة أن الفروض الكفائية مختلفٌة في درجة األهمية بحسذذذذذذذذذذذذذذب حاجة 
 من مراعاة سلم األولويات ، المجتمع وتوفر الكوادر المؤهلة ، والبد في كل ذلك

 لتقديم األهم على المهم ، وتقديم ما هو أكثر مصلحٍة على ما هو دون ذلك .

 

 

 

                                                 

 . 141ينظر: في فقه األولويات: القرضاوي، ص –16

 . 35، ص 1اإلحياء، ج –17
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 سابعًا :شروط فرض الكفاية .
 :18األمر الذي يوصف بأنه فرض كفايٍة له شرطان 

 أن يكون فيه مصلحة شرعية ، أو هو وسيلة لمصلحة شرعية .-1
: ضبط أصول الفقه ، والكتاب والسنة ،  المصالح الشرعيةمثال 

 وكافة علوم الشريعة وأن يوصلها كل قرن للذي بعده 
 ومناظرة الملحدين والطاعنين في الدين اإلسالمي .

وتعليم القرآن والسنة واللغة وكافة العلوم الشرعية وما فيه صالح لألمة 
 من العلوم .

ا  يستغني عنه: الصنائع والحرف التي ال الوسائل الشرعيةمثال 
 الناس ، فيجب أن تخرج لكل حرفة طائفة من الناس .

ذ بتكرر وجوده : مثل إنقاغالبًا أن يكون مما ال تتكرر مصلحته  -2
 الغريق وكسوة العريان . 

ففرض الكفاية إذًا ال بد من أن يحقق مصلحًة معتبرًة من المصالح 
 الشرعية أو يكون وسيلًة لتحقيقها . 
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 ثامنًا :ما يشترك فيه فرض العين مع فرض الكفاية.
 : 19يشترك فرض الكفاية وفرض العين فيما يأتي

  ًبمعنى حصذذذذذذول اإلثم عند عدم القيام كالهما يشذذذذذذترك في الفرضذذذذذذية ابتداء ،
 ما .بهما، وحصول أجر الفرض عند القيام به

  ن كانا يختلفان في الضيق كالهما يلزمان بالشروع فيهما على وجه العموم وا 
 والسعة، فالعين أكثر تأكدًا.

  فمن فروض األعيان كالهما منه ما هو ديني شذذذذذذذرعي، ومنه ما هو دنيوي ،
الصذذذذذذذذالة والزكاة والصذذذذذذذذيام والحج، ومن فروض األعيان الدنيوية الشذذذذذذذذرعية 

الوفاء بالعهود والشذذذذذذذذذذروط التي قطعها اإلنسذذذذذذذذذذان على نفسذذذذذذذذذذه في معامالته 
ة ه، ورد األمانات إلى أهلها، والنفقومناكحاته، والوفاء بالديون التي في ذمت

على األهذذل واألوالد، ومن فروض الكفذذايذذات الشذذذذذذذذذذذذذرعيذذة: األمر بذذالمعروف 
مامة الصذذالة واألذان والفتوى،  قامة اإلمامة العظمى وا  والنهي عن المنكر، وا 
وطلب العلم والقضاء بين الناس وحفظ القرآن والسنة، ومن فروض الكفايات 

التي يحتاجها الناس كالطب والهندسذذذذذذذذذذذذة والرياضذذذذذذذذذذذذيات الدنيوية تعلم العلوم 
 .والحاسب اآللي ومختلف الحرف والصناعات

                                                 

 .539-538ينظر: المفاضلة بين العبادات: ص - 19
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 إذ ليسذذذذذا على درجٍة واحدٍة من حيث العمل كالهما متفاوٌت بحسذذذذذب أهميته ،
األعيان والعامل، فالصذذذذذذلوات الخمس بعضذذذذذذها أفضذذذذذذل من بعض، وفروض 

رتب فروض وكذلك متفاوتٌة في الدرجة، فالصذذذذذذذذذذالة أفضذذذذذذذذذذل من الصذذذذذذذذذذيام، 
الكفايات متفاوتٌة بحسذذب ما تجلبه من مصذذلحٍة، أو تدفعه من مفسذذدٍة، فليس 
بذل الشهادة لمن يطلبها أو ردُّ السالم إذا كانوا جمعًا، كالجهاد أوتعليم العلم 
أو الفتوى، وكذلك تتفاوت رتب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفاوت 

 .20عنه من المفاسدرتب المأمور به من المصالح، والمنهي 

تاسعًا :ما تفترق فيه فروض الكفايات) االجتماعية ( عن 
 فروض العين ) الشخصية( .

  :21ومما تفترق فيه فروض الكفايات عن األعيان ما يأتي

 ا كالصذذذذذذذذلوات الخمس، فمصذذذذذذذذلحته أن فرض العين تتكرر مصذذذذذذذذلحته بتكرره
لكفاية  أما فرضاإلجالل والتعظيم هلل، وهو يتكرر حصذذوله بتكرر الصذذالة، 

 .22كعنقاذ الغريق ال تتكرر مصلحته بتكرره قدف

                                                 

 .118، ص19، ومجموع الفتاوى: ج540ينظر: المفاضلة بين العبادات: ص  - 20

 . 540ينظر: المرجع السابق: ص - 21

، ص 2، وقواعد المقري: ج234،ص 1ينظر: الفروق: شهاب الدين القرافي، ج - 22
 . 134، القاعدة 383
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  فرض العين يكون واجبذًا على الجميع وال يسذذذذذذذذذذذذذقط إال بفعذل كذل واحذد، أمذا
ي فرض ، فففرض الكفاية فعنه واجٌب على الجميع، ويسذذذذذذذذذذذذذقط بفعل البعض

العين المصلحة قاصرٌة حيث يقتصر إسقاط الفرض عن نفسه فقط، أما في 
 .23الكفاية فتكون المصلحة متعديًة حيث يسقط الحرج عن األمةفرض 

  عنه ففرض الكفاية يتميز بميزٍة واحدٍة وهي كونه متعديًا بخالف فرض العين
 .24قاصٌر، والفعل المتعدي أفضل من القاصر

 عاشر ًا :متى يتحول الفرض الكفائي  إلى فرض عيني؟.
 : 25الكفائي واجبًا عينيًا منهاقد تطرأ بعض األحوال التي تجعل من الواجب 

إذا أسند اإلمام إلى واحد واجبًا كفائيًا انقلب الواجب في حقه إلى  -1
واجب عيني كأن يأمر اإلمام مجموعة من رعاياه بسد الثغور أو يأمر 
طائفة من المسلمين بتعلم الطب أو غيره فالواجب في حق هؤالء حق 

 عيني.
 إنقاذه أصبح إنقاذه واجبًا عليه .لو رأى شخص غريقًا وكان بعمكانه  -2
لو دخل الكفار ديار المسلمين ، ولم يتمكن الجند صدهم تعين على  -3

 بما يستطيعه حتى يتحقق صد العدو كل مسلم مكلف قادر أن يساعد 

                                                 

 .333، ص1ينظر: البحر المحيط، ج - 23

 .164، القاعدة 411، ص2ينظر: قواعد المقري، ج  - 24
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إذا غلب على ظن المكلف أن غيره لم يقم بالواجب الكفائي ، وهو  -4
 .عينيًا قادٌر على القيام به ، أصبح هذا الواجب في حقه 

إذا تعين فرٌد ألدائه كما لو لم يوجد في البلد إال طبيٌب واحٌد فعن  -5
ثة إال لم ير الحاد ون واجبًا عينيًا عليه ، كذلك لوإسعاف المريض يك

بة واجب الكفائي عينيًا بالنسيكون ال هذاواحٌد ودعي إلى الشهادة فعن 
  26له

ٍي واجٍب اجتماعٍي وشخص مماسبق نستنتج أن الواجب االجتماعي قد يتحول إلى
في آٍن معًا ، فهو اجتماعٌي ألنه يسد حاجة المجتمع ، وشخصٌي إذ أن المكلف 
به شخٌص بعينه ، وذلك إذا تعين شخٌص ألدائه ، أو لم تحصل الكفاية بمن 

 مة من يقوم به .مام أو الهيئة االجتماعية في األيؤديه ، أو عين اإل
 العين وفرض الكفاية .: التعارض بين فرض حادي عشر

اختلف العلماء في األفضذذذذذذذذل هل هو فرض الكفاية أم فرض العين؟ وذهبوا في 
 :ذلك  إلى  مذهبين

يرى أفضذذذذذذذذذذذذذلية فرض العين على فرض الكفاية، وهو مذهب   : المذهب األول
 عالى .رحمهم هللا ت  والغزالي والقرافي والزركشي والسيوطي الشافعي والرافعي

االشذذذذذذذذذذذذذتغال بفرض الكفاية قبل الفرا  من رحمه هللا في اإلحياء: "  الغزاليقال 
 .27معصية"  فرض العين
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 :28واستدلوا بأدلة منها

  أن فرض العين يلزم بالشذذذذروع إال لعذٍر، وفرض الكفاية ال يلزم بالشذذذذروع إال
 في الجهاد والجنازة.

  على  خالٌف في وجوبذذهفرض العين يتعلق بكذذل واحذذٍد وفرض الكفذذايذذة فيذذه
. ذا  ُخص  ثنُقلن ، وا   الجميع أو على البعض، واألمر إذا عم  خف 

 .من ترك فرض العين أجبر عليه ومن ترك فرض الكفاية ففيه خالف 

  ،أن فرض الكفاية قد يوجد من يقوم به، فيسذذذذذذذذذذذقط اإلثم والحرج عن اآلخرين
 ليه.أما فرض العين فال بديل له وال يقوم أحد مقام من تعين ع

ومن أمثلة تقديم فرض العين على فرض الكفاية تقديم بر الوالدين على الجهاد 
 .الطلبي

رحمذذه هللا على فريٍق من النذذاس الذذذين يشذذذذذذذذذذذذذتغلون بفروض  الغزاليوقذذد عذذاب 
ة، اشذذذذذذتغل بعلم السذذذذذذلم، واإلجار الكفايات ويتركون فرض العين ويذكر منهم من "

والظهار، واللعان والجراحات، والديات، والدعاوى، والبينات، وبكتاب الحيض، 
وهو ال يحتاج إلى شيء من ذلك قط في عمره لنفسه، ويضيع مع ذلك األعمال 

                                                 

وما  431، ص 2، وج234،ص 1ينظر: الفروق: شهاب الدين القرافي، ج –28
، وفقه األولويات: محمد 104بعدها، ومقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات، ص 
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الظاهرة، والباطنة فال يتفقد جوارحه، وال يخرس لسانه عن الغيبة، وال بطنه عن 
عن المشي إلى السالطين، ولم يحرس قلبه عن الكفر والحسد  الحرام، وال رجله

 .29والرياء وسائر المهلكات" 

 فهذا الشذذذذذذذذخص اشذذذذذذذذتغل بفرض الكفاية وهو تعلم علم الفقه، وترك فرض العين
وهو تعلم ما فيه خالصذذذذذذذه في اآلخرة، من تعلم فقه النفس وأمراضذذذذذذذها ليتخلص 

 من هذه األمراض فتصفو نفسه ويرضي هللا عنه.

ذهب وهذا ميرى أفضذذذذذذذذذذذذذلية فرض الكفاية على فرض العين، :  المذهب الثاني
 :30رحمهم هللا تعالى ، ومن أدلتهم إمام الحرمين وأبو إسحاق اإلسفراييني

 الكفاية مزيٌة على القائم بفرض العين بعسذذذذذذذذقاطه الحرج عن  أن للقائم بفرض
 المسلمين.

 .أنه لو ترك المتعين اختص هو باإلثم، ولو ترك الجميع فرض الكفاية أثموا 

  العمل المتعدي أفضذذذذذذذذذذذذل من القاصذذذذذذذذذذذذر، وفرض الكفاية متعٍد وفرض العين
 قاصٌر.

                                                 

 . 500، ص 3ينظر: اإلحياء: ج  –29

، 1، والبحر المحيط: ج261ينظر: غياث األمم في التياث الظلم: الجويني، ص  - 30
واعد البن اللحام: ص ، والق158، ص 2ج : ، واألشباه والنظائر: للسيوطي251ص

 . 102، وو مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات، ص 188
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فرض القيام بأن القيام بفرض الكفاية أولى من  صااااااحب البحر المحيطويذكر  
العين ألنه يسذذذذذقط فيها الفرض عن نفسذذذذذه وعن غيره، وفي فرض العين يسذذذذذقط 

 .31الفرض عن نفسه فقط

رحمذذذذه هللا : "الذذذذذي أراه أن القيذذذذام بمذذذذا هو من فروض إماااام الحرمين يقول و 
الكفايات أحرى بعحراز الدرجات وأعلى من فروع القربات من فرائض األعيان، 
فعن ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه ولم يقابل أمر الشذذذارع فيه باالرتسذذذام 
اختص المأثم به، ولو أقامه فهو المثاب، ولو فرض تعطيل فرٍض من فروض 
الكفايات لعم المأثم على الكافة على اختالف الرتب والدرجات، والقائم به كاٍف 

 .32نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب" 

إن ما ذكر من تفضذذذذذيل : تحرير موضاااع الخفي في هذل المساااألة كما يأتيو 
، دٍ واح فرض الكفاية على العين محموٌل على حال التعارض في حق شذذذذذذذذذذخصٍ 

عند تعينها وحينئذ يكونان فرضذذا عيٍن، وما يسذذقط الحرج عنه وال يكون ذلك إال 
يره أولى، وأما إذا كان فرض العين متعلقًا بشذذذذذذذذذخٍص، وفرض الكفاية له وعن غ

 .33من يقوم به ففرض العين أولى

                                                 

 . 251، ص1ينظر: البحر المحيط: ج –31

 . 261غياث األمم في التياث الظلم: الجويني، ص  –32

 . 252، ص1ينظر: البحر المحيط: ج - 33
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فرض الكفاية شذذذذرع من أجل إقامة فرض العين،  أنويمكن أن يضذذذذاف أيضذذذذًا، 
 وأركان اإلسذذذذذالم، وما شذذذذذرع طلب فما فرض الجهاد إال من أجل إقامة ذكر هللا

العلم إال من أجل إقامة وضبط عبادة الخالق، وحتى الصناعات والتجارات هي 
من أجل عمارة األرض على منهاج هللا وشذذذذذذذذرعه وحكمه، فهي وسذذذذذذذذيلٌة لطاعته 

لعينية افتكون الفروض ورضذذذذذاه ال عمارًة مجردًة عن ذلك أشذذذذذبه بعمارة الكفار، 
 .34بخالف الكفائية التي هي وسيلٌة لتحقيق هذا المقصدأفضل ألنها مقصٌد 

أن التفضذذذذذيل بين الفرضذذذذذين يكون على أسذذذذذاس المصذذذذذلحة  والراجح وهللا أعلم:
على اعتبار أن الواجبات تتفاوت أهميتها بتفاوت مصذذذذذذذذذذذذذالحها، وعليه فعن الذي 

 .35يقدم حال التزاحم بينهما هو األهم واألكثر مصلحةً 

عرض سذذذذذذذذذذذذذأذكر ثالث حاالٍت لتعارض فرض العين مع بعد االنتهاء من هذا ال
 فرض الكفاية مع بعض األمثلة على كل حالة:

أن يتعذذارض فرض العين مع فرض الكفذذايذذة، ويتيقن أو يغلذذب  الحاالاة األولى:
على ظن المكلف وجود من يقوم بفرض الكفاية، فيقدم فرض العين جمعًا بين 

                                                 

 . 543ينظر: المفاضلة بين العبادات: ص  - 34

 . 280ينظر: فقه األولويات: محمد الوكيلي، ص  - 35
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فرض به، ومصذذذلحة القيام بالمصذذذلحتين، فتحصذذذل مصذذذلحة القيام بفرض العين 
 . 36الكفاية بغيره

 ومن أمثلة هذه الحالة اآلتي:

  يقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل هللا إذا وجد من يقوم به، فبر الوالدين
، فقد ورد أن النبي صذذذذلى هللا عليه وسذذذذلم 37فرض عيٍن والجهاد فرض كفايةٍ 

 .38هد" رد من عنده والدين عن الجهاد وقال له: "ففيهما فجا

  من كان يطوف فرضًا، وحضرت صالة جنازٍة، فال يقطع الطواف المفروض
 .39لصالة الجنازة 

  تقديم سذذذذذذذذذذذذفر المحرم مع زوجته للحج على الجهاد، ويدل على ذلك قصذذذذذذذذذذذذة
خرجت حاجًة، فأمره الرسذذذذول أن يحج  الرجل الذي اكتتب في غزوة، وامرأته

فقدم الرسذذذذذذذذول األهم من األمور المتعارضذذذذذذذذة ألنه لما تعارض ، 40مع امرأته
                                                 

 . 544ينظر: المفاضلة بين العبادات: ص - 36

 . 141، ص6ابن حجر العسقالني، ج: ينظر: فتح الباري - 37

، ص 2صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن األبوين، ج - 38
 . 3004، رقم 359

 .545 ، والمفاضلة بين العبادات: ص252، ص 1ينظر: البحر المحيط: ج - 39

، رقم 19، ص2صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، ج - 40
، 530، وصحيح مسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج، ص 1862

 . 1341رقم 
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سذذذذذذذذذذذذذفره في الغزو والحج معهذذا رجح الحج معهذذا، ألن الغزو يقوم غيره في 
 .41مقامه بخالف الحج معها

ية: ثان لة ال حا أن يتعذذارض فرض العين مع فرض الكفذذايذذة، ويتيقن أو يغلذذب  ال
على ظنه أنه ال يوجد غيره يقوم بفرض الكفاية، بحيث تفوت مصذذلحته بالكلية، 
فيقذذدم فرض الكفذذايذذة، ويؤتى بفرض العين بعذذد تحصذذذذذذذذذذذذذيذذل فرض الكفذذايذذة، ألن 

فرضذذذذذذذذذذذذذذا عيٍن في حقه  فيتقابلفرض الكفاية تحول إلى فرض عيٍن في حقه، 
ض الكفاية في تعدي المصذذذذذذذذذذذلحة الحاصذذذذذذذذذذذلة فيه، وخوف فواته، فيقدم ويزيد فر 

  أمام خيارين:ألننا نكون فرض الكفاية، 

 .بالكلية والمحافظة على فرض العينا تفويت مصلحة فرض الكفاية إم

ما تحصذذذذذيل مصذذذذذلحة فرض العين بالكلية وتفويت جزء منه وهو وقت فرض   وا 
 وأديناها بعد الوقت، وحفظنا نفسذذذذذذاً  العين، فعذا أخرت الصذذذذذذالة حتى خرج وقتها

نما ضذذذذذذذيعنا مصذذذذذذذلحة الحفا  على  من الهالك، فعننا لم نضذذذذذذذيع فرض العين وا 
  .42الوقت وحصلنا على مصلحة فرض الكفاية بالكلية

 

                                                 

ضلة بين العبادات: ص ، والمفا110، ص9ج: ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي - 41
545. 

 . 546ينظر: المفاضلة بين العبادات: ص - 42
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 ومن أمثلة هذه الحالة ما يأتي: 

 43من كان عنده قريٌب يمرضه وال يوجد غيره فعن الجمعة تسقط عنه. 

  تمام الصذذذذذذذوم يقدم إنقاذ الغرقى والهلكى والحرقى على الصذذذذذذذلوات والجمعة وا 
واالعتكاف الواجب في حق من ال يتمكن من اإلنقاذ إال بترك هذه الفرائض 

 .44المتعينة، ألن إنقاذ المعصومين عند هللا أفضل من أداء الصالة

  ن فذذاتذذت تقذذديم صذذذذذذذذذذذذذالة الجنذذازة على الجمعذذة إن خيف تغير الميذذت حتى وا 
 .45آكد من أداء الجمعةالجمعة، ألن حرمته 

  جواز الخروج في طلب العلم بال إذن والديه إذا لم يوجد في البلد من يطلب
 .46العلم عنده، وكان أهاًل لإلمامة، ممن جاد حفظهم، وحسنت سيرتهم

 

 

                                                 

 . 40، ص3ينظر: المنثور في القواعد: ج - 43

 .  96، ص 1ينظر: قواعد األحكام: ج - 44

 . 97، ص 1ينظر:  قواعد األحكام :ج - 45

 . 547-546، والمفاضلة بين العبادات: ص236-235، ص1ينظر: الفروق :ج - 46
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أال يكون بين فرض الكفاية والعين تعارٌض مطلقًا فهذه أمرها  الحالة الثالثة:
المسذذذذذذذتطاع، مثال ذلك: العمل على حفظ واضذذذذذذذٌح يجمع بين المصذذذذذذذلحتين قدر 

الشذذذذذذذذذذذذذريعة بطلب العلم والجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القيام 
 . 47بالصالة والصيام وحق األهل وبر الوالدين

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .547ينظر: المفاضلة بين العبادات: ص - 47
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 الخاتمة 
بعد هذه الجولة العلمية الممتعة مع الواجب االجتماعي نصل إلى تقرير الحقائق 

 التالية : 

فرض الكفاية فرٌض واجٌب على الجماعة المسذذذذذذذلمة بشذذذذذذذكٍل عاٍم ، فعن قام  -1
ال وقع الجميع في اإلثم.  بهذا الفرض بعض أفرادها سقط اإلثم عن الجميع وا 

األمة مخاطبٌة بقدها وقديدها بالقيام بهذا الواجب ، القادرون منها على  -2
أدائه وغير القادرين بحث القادرين على القيام به ومساندتهم ، وتهيئة الظروف 
ال فالعقاب الدنيوي واالخروي  العلمية واألدبية المالئمة للقيام بهذا الواجب وا 

 محيٌق بالجميع .
ى تحقيق مصالح المجتمع المسلم ، فالجماعة كلها فرض الكفاية قائٌم عل -3

مطالبٌة بتهيئة األسباب لقيام أصحاب الواجبات الكفائية بواجباتهم ، والذي 
ينظم ذلك كله الهيئة االجتماعية من خالل نظمها االجتماعية واالقتصادية 
و....هي التي توزع الواجبات على من يستطيع القيام بها ، وتؤهل أصحاب 

 ت والمواهب فيما يصلحون له ، وترعاهم وتشرف عليهم .القدرا
الواجبات الكفائية يجب أن تغطي كل حاجات المجتمع مهما كثرت ، وهذه  -4

الحاجات تتنوع إلى حاجات علميٍة واقتصذذذذذذذذذذذاديٍة واجتماعيٍة وخدميٍة وغيرها مما 
يحقق مصذذذذذذالح المجتمع الخاصذذذذذذة والعامة ، ويحفظ مقاصذذذذذذد الشذذذذذذريعة المتمثلة 

سذذامهم عقولهم ، وأجبحفظ دين الجماعة وتقويته ، وحفظ نفوس االفراد ، وحفظ 
 ، وأعراضهم وأموالهم  .  
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ال بد من اسذذذذذذتثمار المواهب لدى أفراد المجتمع منذ سذذذذذذنوات النشذذذذذذأة األولى -5
لألفراد ، وتوجيذذذذه هذذذذذه المواهذذذذب نحو الحقول العلميذذذذة والمعرفيذذذذة والخذذذذدميذذذذة 
واالقتصذذذادية والسذذذياسذذذية ، لينضذذذج هؤالء األفراد ويؤهلوا لسذذذد حاجة مجتمعهم ، 

لي تتوفر للمجتمع الكوادر المؤهلذذذة التي تغطي كذذذل حذذذاجذذذاتذذذه من جميع وبذذذالتذذذا
 النواحي .

الفروض الكفائية مختلفٌة في درجة األهمية بحسذذذذذذذذذب حاجة المجتمع وتوفر  -6
الكوادر المؤهلة ، والبد في كل ذلك من مراعاة سذذذذذذذذذذذذذلم األولويات ، لتقديم األهم 

 هو دون ذلك .على ما  ً لمهم ، وتقديم ما هو أكثر مصلحةعلى ا

فرض الكفاية ال بد من أن يحقق مصلحًة معتبرًة من المصالح الشرعية أو -7
 يكون وسيلًة لتحقيقها . 

الواجب االجتماعي قد يتحول إلى واجٍب اجتماعٍي وشخصٍي في آٍن معًا ،  -8
فهو اجتماعٌي ألنه يسد حاجة المجتمع ، وشخصٌي إذ أن المكلف به شخٌص 

تعين شخٌص ألدائه ، أو لم تحصل الكفاية بمن يؤديه ، أو بعينه ، وذلك إذا 
 عين اإلمام أو الهيئة االجتماعية في األمة من يقوم به .

إن ما ذكر من تفضيل فرض الكفاية على العين محموٌل على حال التعارض -9
في حق شخٍص واحٍد، وال يكون ذلك إال عند تعينها وحينئذ يكونان فرضا عيٍن، 

يره أولى، وأما إذا كان فرض العين متعلقاً بشخٍص، الحرج عنه وعن غوما يسقط 
 وفرض الكفاية له من يقوم به ففرض العين أولى .
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ن التفضيل بين الفرضين يكون على أساس المصلحة على اعتبار أن إ -10
الواجبات تتفاوت أهميتها بتفاوت مصالحها، وعليه فعن الذي يقدم حال التزاحم 

 . هم واألكثر مصلحةً بينهما هو األ
بهذا نصل إلى نهاية هذا البحث القيم فما كان فيه من صواٍب فمن هللا ، وما 
كان فيه من خطأ فمن نفسي  والشيطان فأستغفر هللا تعالى من ذلك ، والحمد 

 هلل في البدء والختام ، والصالة على سيدنا محمٍد سيد األنام .
 الدكتور عمر محمد جبه جي

 العين     –اإلمارات                                              
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