
 ."  تسترد األمة عافيتها فروض الكفاية تفعيلب"
الحمد هلل رب العالمين .. يارب لك  الحمكد امكا يي لكال لوكهك وعهك  وعطكيك وكك ال  ولك  الحمكد 

 ككري  لككأ فككال وككك الأ ولككال  إلككأ إا و وحككد  ا حمككداك اريككراك ًي ككاك م اراككاك فيككأ ..و  ككهد    ا

و فعييا و وتاذلا محمكداك ع كد و وروك لأ وهكفيأ  الصالحين ..و  هد    ويدلا ول ييا وح ي يا

من خكقأ وح ي أ ًب القك ب ودوائها وعافيكة األبكدا  و كفائها ولك ر األبصكار واكيائها محمكد 

ا يُِحبُّ لِياْفِسِأ":" هكال و عكيأ ووكك القائل  تَّى يُِحبَّ أِلاِخيِأ ما ُدُاْك حا   . )متفق عكيأ)اا يُْؤِمُن  احا

روك ك و وعككال  لك  وهكح   ال ي كين ال كاسرين ووككك  وكيد  يكا ووهماك عكي  ياالكهك ههة 

 عماعة اإلوهم : تسكيماك اريراك  ما بعد فيا

ا تخك   مة من األمك وا موتمع من الموتمعات من الفقراء والمسااين والمراكى والمحتكاعين 

وغيرسا مكن واللهء والعي وة  والخهفات والمشااللككساء والسكن والدواء والتعكيك والت عيأ 

الحياة المختكفكة ودكد تميكات األمكة اإلوكهمية عكن غيرسكا مكن األمكك بةلهكا هكاح ة الفقكأ  مياحال

 .والعهج الياعع الشافال  الوامع وال افى

واا  فقأ فروض الكفايات س  الفقأ المسكو ك عكن وكد احتياعكات المسككمين ع كر دكرو  ً يككة 

ولكككن بعككد ذلكك  عالكك   ولككة اإلوككهمية عائعككاك وا معتككراك وا فقيككراك.مككن الامككا  لككك تشككهد فيهككا الد

 داء فروض الكفاية مما لتج عيأ  فالالدولة اإلوهمية فى فترات مختكفة لتيوة الخكل والتقصير 

 عداد ا يرة من مراى يحتاع   لكعهج فه يتداوو  وفقراء يمدو  يدسك فه يودو  ومسكااين 

وارتفع  حاات ال كه  والعي وكة ..حكدال غكهء رسيكب ل وكعار ..  ازادتبه مةوى وا وكن!! 

الخ وما حدال بس ب إسماك فروض الكفاية إما ظياك بإلأ دام بها ال عض فسقط عيكا ..وإمكا تهاولكاك 

 وتكاوهك وسمهك وع راك..

  خ ة اإلوهم :

 الفروض دسما  :
وض  عيكا  التكال سكال فكرض الفقهكاء دسكم ا الفكروض إلكى فكروض افايكة وفكر خ ة اإلوهم  و 

عكككى اككل إلسككا  بعييككأ فعكككى اإللسككا     يصكككى ويصكك م ويحككج إ  اوككت ا  بيفسككأ  مككا فككروض 

فروض مفرواة عكى األمة اكها وسى م ك بكة  كرعاك مكن اكل مسككك ولككن إذا دكام  فهالالكفاية 

ب إا إذا األمة من اإلثك والكنل فالبها بعض  فرادسا وقط اإلثك عن ال ادين وا يتخكص  ى إلسا  

اكمكة وكقط اإلثكك عكن ال كادين تعيكى:   اإلثكك دام  حد ميهكا  و ًائفكة ميهكا بإلوكاز سكنا الفكرض و

  تسقط الم ال ة بأ وا الحساب عكيأ إا إذا تةاد الفرد وعكك    غير  دد دام بأ. امل ايسقط وا

 سل ي عد فر  بين فرض العين وفرض الكفاية ؟
 .ة من حيث ال ع ب، فكهسما م ك ب من المككف ًك اك عازماك ا فر  بين فرض العين والكفاي

يتميا فرض العين عن الكفاية ـ بة  فرض العين ـ س  الن  ًكب الشار  حص لأ  ما الفر  بةلأ 

والحكج وبككر ال الكدين وهكككة  مكن اكل عككين،    واحكد مكن المككفككين، االصكهة والصك م والااككاة

فيما فرض عكيكأ  هكال و عكيأ ووكك ص هة االي ال األرحام....إلخ وغير ذل ،  و من عين مخ

 .والر اب العطيك،وتاراأ يحاوب عكى تراأ لها األعرفرض العين يراب فاعكأ ويياك  .دو   متأ

 . افايةفرض العين ا يمكن    يتح ك إلى فرض 

ًك كاك فرد من  فراد المككفكين  ولك ي ك أ من الالموم     من   ما فرض الكفاية :" فه  ما ًك أ

 . عازماك .واحد فإ  دام العدد الن  يكفال وقط عن ال ادين ، وإا  ثم ا عميعاك 

   س  ما دصد الشار  فعكأ فال الومكة، بحيث إذا عمككأ الك عض وكقط ال ككب الوكازم بكأ واإلثكك 

عككن ال ككادين، ويتيككاوك مككا سكك  دييككال اصككهة الويككازة، واألمككر بككالمعرو  واليهككال عككن الميكككر، 

  .  .والصيائع ودلي   االحر 

فرض الكفاية يمكيأ    يتح ك إلى فرض عين مراك ذلك : األمكر بكالمعرو  واليهكال عكن الميككر 

مره إذا ر ي  إلسالا يرتككب معصكية واكا  ا بكد مكن لهيكأ وا ي عكد مكع ذالك  الشكخص إا  لك  

 . إلى فرض عين عكي  الكفايةف نل  يتح ك فرض 



 

 اي ز الفقأ:
حيكث لكك يقصكر األئمكة المسككم   فكى بيكا   اإلوكهمالمكن ايك ز الفقكأ  إ  فروض الكفايكة ايكا  

الموتمع فقد فهم ا سنا الكدين فهمكاك هكحيحاك غيكر     فال  الءتشمل ال  التالموااتها ال اوعة 

دام  عكيها الحضكارة اإلوكهمية  التالاألمة اإلوهمية وبكل  وف لس   و تياو  سن  الفروض 

كْ  "تي كق من د لكأ تعكالى:و ألمة اإلوهمية.وال حدة التكافكية التى عم  ا كةأ  ُْخِرعا ْيكرا  ُمَّ ُاْيتُْك خا

ك كنا  اْسكُل اْلِكتاكاِب لاكا لاكْ  َما ِ وا تُْؤِميُك  ا بِكاهللَّ كِر وا ْن اْلُميكا تاْيهاْ  ا عا ْعُروِ  وا ْيكراك لِكيَّاِس تاةُْمُرو ا بِاْلما ا ا خا

األمة يكدع  إلكى الخيكر  فالوسن  اآلية تعيى    ال فرد  "اْلفااِوقُ  ا لاُهْك ِمْيُهْك اْلُمْؤِميُ  ا وا اْاراُرُسْك 

كا يُِحكبُّ :" ويةمر بالمعرو  وييهى عن الميكر وداك الرو ك تَّكى يُِحكبَّ أِلاِخيكِأ ما كُدُاْك حا اا يُْؤِمُن  احا

  . )متفق عكيأ)لِياْفِسِأ"
 فرض الكفاية  فضل من فرض العين :

فككرض العككين وفككرض الكفايككة مككن حيككث الفضككل واألعككر دككال ا: إ  إ  الفقهككاء حككين دككارل ا بككين  

القائك بفروض الكفاية لأ خيرية عن القائك بفكروض العكين وذلك  إلوكقاً الحكرج عكن المسككمين 

..وورد عن إمام الحرمين: "إلأ  فضل من فرض العين" بمعيى إلأ إذا خير اإللسا  بين فكرض 

العكين فعككى اإللسكا     يقك م بفكرض الكفايكة العين وفرض الكفاية ولكي  سيكاف فرهكة لفكرض 

فإلقاذ المشر  عكى اللر  مرهك  ولى من الصيام فى حق هائك ا يتمكن مكن إلقكاذ  إا باإلف كار 

وههة الكس   لمن داك إلهكا فكرض افايكة حكين يخكا  ف تهكا سكى  ولكى مكن المكت بكة التكى لكك 

 ائوهك ومصككالحهك والعمككل فككال وديككادة السككيارة وت هككيل المسككافرين لقضككاء حككيضككق ودتها.

 األفرا  وهياعة الخ ا تقدم عكال هيام السائق والخ از ..الخ . 

  سمية فروض الكفاية :
إ  فرض الكفاية  مر مهك بقصد حص لأ دو  لطر بالنات إلى فاعكأ ويق لك   سك  واعكب عككى  

ب عككى مكن ظكن الوميع عيد الومه ر ويسقط ال كب الوازم واإلثك بفعل من يكفى من األمة ويو

   غير  ا يق م بكأ    يكك   واع كاك عكيكأ سك  وإذا بكد  اإللسكا  فكى فكرض مكن فكروض الكفايكة 

فروض الكفايكة  مك ر اكيكة تتعككق بهكا مصكالة ديييكة  و ": الرافعالوعب عكيأ    يتمأ.. ويق ك 

دكام بهكا دلي ية ا ييتطك األمر إا بحص لها وًكب الشكار  تحصكيكها بكه تككيكف  حكد بعييكأ وإذا 

من بأ افاية وقط الحرج عن ال كادين فكإ  تع كل سكنا الفكرض  ثكك اكل مكن دكدر عكيكأ إ  عككك بكأ 

وانا إ  لك يعكك إ  اا  دري اك ميأ ويكيق بأ ال حث والمراد ة ويختكف بكل ال كد ودد ييتهى خ كر  

 إلى وائر ال هد فيوب عكيهك عميعاك.

 متى يسقط فرض الكفاية؟
الكفاية عكن األمكة يكك   إمكا بالقيكام بكأ  و بعكدم القكدرة عككى القيكام بكأ و عاب    وق ً فرض  

وفى الحالة الرالية يوب حض اآلخرين عكى فعكأ ولنل  عكاء فكى القكرَ  الككريك    عكدم الحكض 

ككُّ  ُ ثُككَّ فِكى ِوْكِسككا "عكى إًعام المسكين ي عب عقاب و داك تعالى:  ِحكيكا ها ةأ ُخُنو ُ فاُلكُّ  ُ ثُكَّ اْلوا

كاى ًاعااِم الِمْسِكي ا ياُحضُّ عا ِ اْلعاِطيِك وا ا ا ا يُْؤِمُن بِاهللَّ اعاك فااْوكُُك  ُ إِلَّأُ اا ْ ُع  ا ِذرا ْرُعهاا وا  ."نِ ذا

  الحض متاح وم اح لكل إلسا  و اء اا  فقيراك  و غيياك فاإللسا  مكككف بكأ فكإذا حكض غيكر  إ

ا يتعكق بالقادر فقكاك العكمكاء إلكأ إذا عككك وسك  دكادر ولك يست ع    يق م بأ وقط اإلثك عيأ وفيم

عكى    يق م بأ ولك يفعل  خن إثك األمكة اكهكا وإذا لكك يعككك عكيكأ    ي حكث امكا ي حكث فكى تيميكة 

 م الأ ي حث  يضاك فى ما تحتاج إليأ األمة وما يحتاج إليأ المريض والفقير والمسككين وسكنا مكا 

لضكرر عكن المسككمين مكن فكروض الكفايكة و   تخككيص بيك  دفع الفقهكاء إلكى القك ك بكة  دفكع ا

المقدس فرض افاية عكى األمة عميعاك و لها لن تيو  من اإلثك ولن يسقط عيها إا إذا حرر بيك  

 المقدس انل  دفع الضرر عن العارى والوائع  فرض افاية عكى من عكك بحالأ.

يتيك وتعكك ال كب والاراعكة والتوكارة   إغاثة المكه   واس ة العارى وإًعام الوائع وافالة الإ

وتعكككك الكلككات األعي يككة وتعكككك الصككيائع والحككر ... اككل سككن  مككن فككروض الكفايككة أل  األمككة ا 



تست يع    تحيا وتتقدم بدولها انل  تعكيك وتدريب عيش يدافع عن األمة فالوهكاد والتحصكييات 

يق دسكا إلكى القك ة أللكأ وك حالأ يعد من فكروض الكفايكة أل  األمكة ابكد    تكتفكى فكى اكل موكاك 

ِ "وتعالى ًال ها بق لأ: كُدوَّ وَّ ْيكِل تُْرِس ُك  ا بِكِأ عا ًِ اْلخا ِمكْن ِرباكا ةأ وا ا اْوتا اْعتُْك ِمْن دُك َّ وا لاُهْك ما وا اِعدُّ

كا تُيفِقُك ا ِمكنْ  ما ُ ياْعكاُمُهكْك وا ِرينا ِمْن ُدولِِهكْك ا تاْعكاُمك لاُهك وَّ َخا ُاْك وا ُدوَّ عا ِ يُك ا َّ وا ك ِيِل وَّ كاْلءأ فِكى وا   ا

ولك يحدد و تعكالى لك   سكن  القك ة فهكى  كامكة لككل دك ة تصككة األمكة  "إِلاْيُكْك وا اْلتُْك ا تُْطكاُم  ا 

 و اء اال  د ة روحية  م عكمية  م فيية  م عسدية.

ذلكك  األذا   سيككاف  مكك راك اختكككف فيهككا العكمككاء حكك ك ا لهككا فككرض افايككة  و وككية افايككة ومرككاك و

واإلدامة فاألذا  واإلدامة مرهك  عار يدك عكى     سل سن  المي قكة مسككم   فكإذا امتيكع الوميكع 

عككن إدامككة األذا  فككإلهك يككةثم   عميعككاك أللهككك اككيع ا فراككاك مككن فككروض الكفايككة وذسككب بعككض 

وهكهة  الفقهاء إلى    األذا  وية افاية مرل تشمي  العاً  وعيادة المريض وههة الوماعة

 العيد وههة الكس   والُخس   وااوتسقاء وااعتكا  فى  هر رمضا .

وسى    محاويج  سل النمة ععكها فقهاء األمة مرل محاويج المسكمين ابد  مسةلة مهمة  ** 

و   سكنا األمكر ييفكى تمامكاك حتال من ال دف والينر وغيرسما    تقضى من خهك فروض الكفاية 

العيصرية والتمييا ويق ع ال ريق عكى من يدع  إلى فتية ًائفية عككى  ما دد يدعيأ ال عض من

 واس    اإلوهم دد يحرم  سل النمة ولكن عكاءت سكن  الومككة "ومحكاويج  سكل النمكة" لتكتكب 

   هة ملراة.   بماء النسب وتيفى 

 ه ر من فروض الكفاية :
  خ ة اإليما  واإلوهم :  

  -امككا ذاككر الفقهككاء -اريككرة فككى األمككة ومككن بييهككا   لكفايككة فككروض ازيككادة عكككال مككا ذارلككا فككإ    

ااستمكام باليتكامى والمسكااين الكنين ا عائكل لهكك وا مكةوى والعوكاة و التكافل ااعتماعال**

 النين ا يودو  و يهك من  و اب الكسب يعد  يضا من فروض الكفاية.

ت والمشككروبات والمك  وككات تحقيككق حككد الكفايككة مككن لاحيككة الم ع مككا والتكافككل ااعتمككاعال و

لمكد  يكاوالي احى السكيية لوميع فوات المسكمين وس  األمر الن  لكك يتحقكق بككل  وكف إذ مكا زال

لتسككتودى اللككناء مككن الككدوك غيككر المسكككمة فككال حككين لككك يتحقككق حتككى اآل  ل كككدا  العككالك  يككدلا 

 مائى فضه عن تك ثأ.فاألمة مهددة من لاحية اليقص ال اللنائالاإلوهمال ما بات يعر  باألمن 

يوكب فكال األوكاس عككى الدولكة إاكافة  اآلدماللهوتعماك  ت فير الميا  اليقية الصالحة **و

 و  اآلدميكة و غيكر  اآلدميكةإلى    األمة اكهكا م ال كة بتيقيكة سكن  الميكا  وعكدم إلقكاء المخكفكات 

 ا تككك   ميككا  ال حككار إلقككاء مخكفككات المصككالع والمكك اد الكيميائيككة  و الحي الككات اليافقككة فيهككا و

 الصكحالواأللهار وويكة من ووائل التخكص من الفضهت فى ال ي ت عكن ًريكق ععكل الصكر  

 يصب فال سن  الميا .

– الي كالمسكود  فاليعد فرااك من فروض الكفاية ودد اا   ت فير السكن لمن ا وكن لأو**

لصكار وسكؤاء  ًككق وعكى الرغك من هلر مساحتأ مكا  لمن ا مةوى لهك من المهاعرين واأل

و عيهكا  راكالعكيهك  سل الصفة حتى إلأ من إيرار  لهك عكى  داربأ لما عاءتأ السكيدة فاًمكة 

ت كب ميأ خادمكاك يعييهكا عككى  عمكاك الميكاك بعكد     كك  مكا فعكك  الرحكا بيكديها! دكاك لهكا "ا 

التكافكككل   ع ككيكك و د   سككل الصكككفة تككك ى ب ككك لهك مككن الوككك  " وسككنا يعكككد ل عككاك مكككن  لكك ا 

 واإلحساس بالمسو لية ول عاك من إي اء من ا مةوى لأ. ااعتماعال

عدم إلقاء القاذورات عكى ال ردكات وععكل  و تع يد ال ر  ورهفها والمحافطة عكيهاو**

سن  ال ردات هالحة لكمشى فيها بكدو   ذى مكن فكروض الكفايكات  يضكا ولكنل  يقك ك الروك ك: 

ا ا إلكأ إا و محمكد روك ك و و دلاسكا إماًكة األذى عكن "اإليما  بضع وو ع    كع ة  عهسك

  .ال ريق"

من فروض الكفايات تعكك عك م التفسكير والحكديث وعككك  و: تعكك عك م التفسير والحديث**

 الكلة والصر  والفقأ وعكك األه ك وإدامة من يعكك الياس سن  العك م.



مية وعك م غير إوهمية ولي  سياف ما فكي  سياف عك م إوه: تعكك عميع العك م اليافعة**

يسمى بالعك م الشرعية والعكك م غيكر الشكرعية فككل العكك م تخكدم اإلوكهم مكا دامك  سكن  العكك م 

دييكأ ودليكا  فككك ا تعككك ال ككب مكا تعككك اليككاس ايفيكة عكهج األبككدا  ودكد اككا   فككاللافعكة لنلسكا  

غكاوة  فالدة هيع لها خيمة فى مسود  تسمى رفي  الي العهد  فالرو ك و يعالج واال  امر ة 

األمكة  فكالالخيد  واال  تمرض فيها وعد بن معاذ ويد األوس ..فمن فروض الكفايكة    يكك   

 .والصيدلال والكيميائال والاراعال واادتصاد ال  يب والمهيدس 

التكال المرهد لكرد عكال الشك هات ومن فروض الكفاية وع د :مرهد لكرد عكال الش هات **

تكصق باإلوهم والمسكمين وتفعل سنا المرهد والتقاء القائمين عكيأ واتصافهك بكالعكك واألمالكة 

 والكياوة والحصافة ..

مكن فكروض الكفايكات  يضكا تعككك العكك م التكى بهكا يقكيك المسككم   و** الرد عكال المكحدين :

ريكراك مكن الم ادكع عكككى الحوكة عككى وحداليكة و تعككالى ويكردو  الشك هات ال اًككة خاهككة و   ا

الشكك كة العيك  تيككة تككةتال بةفكككار مضككككة ولهككنا فعكككى المسكككمين    يعككدوا العككدة بككتعكك الحوككج 

وال ككراسين لككدحض الشكك هات التككى يريككد بهككا  عككداء اإلوككهم تشكككي  المسكككمين فككى عقائككدسك 

 و ريعتهك.

تحصككين  ككأ و ومككن فككروض الكفايككة :"إعككداد العككدة والوككيش وال دكك   بوالإعككداد العككدة :**

 كك ب مكن األمكة    تكك   م الرل ر الُمتااِخمة ل هد الكفار وواع العتاد الحربكال والويكد الكريكف.

ْيِل تُْرِس ُك  ا  ًِ الخا باا ةأ وِمن رِّ ن دُ َّ ا اْوتا اْعتُك مِّ وا لاُهك مَّ  مة د ية عسكريا لق ك و تعالال :" و اِعدُّ

ُاكْ  ككُدوَّ ِ وعا ككُدوَّ وَّ ككأ لفككرد معككين لكككن ل مككة فككال  سككنا الخ ككاب (. 60لفككاك األ) "بِككِأ عا لككي  م ع 

ككأ بهككد  يوككب     ككأ إلككى  ككخص  و ااستمككام.. إلمككا مت ع  موم عهككا، فكككي  الخ ككاب سيككا مت ع 

يتحقق، إ  األمة يوب    تك   د ية من الياحية العسكرية حتى ا ي مكع فيهكا ال كامع  ، حتكى 

ككدُ  ُاْك"فإذا  رس تمكك سكيرس هككا األعككداء :"تُْرِس ُكك  ا بِككِأ عا ككُدوَّ ِ وعا سككنا مككا يسككم  بالسكككك  ..وَّ وَّ

المسكة، السكك المسكة    تكك   د يكا ا تحكاِرب ولككن د تك  توعكل اآلخكرين ا ي معك   فكال    

 ..يلاوف  و يدخك ا  را  فهنا

مكافحة الفسكاد  برز و سك فروض الكفايات س   ومن  األمر بالمعرو مكافحة الفساد و **

". ااحتسكاب  و المحتسكب سك  مكا اكا  يسكمال ب:"  و مر بكالمعرو  واليهكى عكن الميككر األ و

عككدم  م و المرادكب عككال األوك ا  فكإ  السكك ب الرئيسكال فكال غكهء األوكعار اليك وسكنا المحتسكب 

ودد يك   متعكدداك ودكد يكك   مت  عكاك  و الردابة عكال األوعار وترف التوار يفعك   ما يحك  لهك 

ودكد يكك      سنا المحتسب م احث التم ين  و الردابكة اإلداريكة  دد يك  و الدولة معيياك من د ل 

فالمسكككم   عميعككاك م ككال    المفككتش   و  عهككاة المتابعككة فككال اككل وزارة  و مديريككة  و إدارة  

ككْ  لِكيَّككاِس تاككةُْمرُ "بككاألمر بككالمعرو  واليهككى عككن الميكككر لق لككأ تعككالى: ككةأ  ُْخِرعا ْيككرا  ُمَّ و ا ُاْيتُْك خا

ْيككراك لاُهككْك ِمككيْ  ككا ا خا ككنا  اْسككُل اْلِكتاككاِب لاكا لاككْ  َما ِ وا تُْؤِميُكك  ا بِككاهللَّ ككِر وا ككْن اْلُميكا تاْيهاككْ  ا عا ْعُروِ  وا ُهْك بِككاْلما

فخيريكة سككن  األمكة أللهككا تقكيك األمككر بككالمعرو   (. )َك عمككرا  "اْلُمْؤِميُك  ا وا اْاراككُرُسْك اْلفااِوكقُ  ا 

  د مالعاليأ الي م س  غيكاب الضكمير وتقكاع  المكككف بهكن  األمك ر عكن و واليهى عن الميكر.

 .. داء واع أ فازداد الفساد وعك الوميع وااد    يةال األخضر والياب  

إدامكة مكن يقضكى بكين الصككة بكين اليكاس  و  يضكاك  فروض الكفايكة  من و :موال  الصكة **

واليهال عن الميككر الككنين فراكهما و  اإلههح بين الياس من األمر بالمعرو والياس بالعدك 

ْعكُرو أ  اْو  " : قال تعالي عكال المسكمين .. داةأ  اْو ما كدا كرا بِصا كْن  اما اُسْك إِاَّ ما رِيكرأ ِمكْن لاْوك ا ْيكرا فِكال اا اا خا

حأ باْينا  ْ  ا لُْؤتِيِأ  ا  إِْهها ِ فاسا اِة وَّ ْراا لِ ا اْبتِلااءا ما ْن ياْفعاْل ذا ما ا")اليساء اليَّاِس وا ِطيمك ا عا   (.114ْعرك

وس   فضكل عيكد و مكن الصكيام والصكهة والصكددة دكاك روك ك و هككال و عكيكأ ووككك :" ا 

 خ راك عكال ما س   فضل مكن درعكة الصكهة والصكيام والصكددة دكال ا بككال :"دكاك :إهكهح ذات 

  ." ك تحكق الدينال ين فإ  فساد ذات ال ين س  الحالقة ا  د ك تحكق الشعر ولكن  د 



 لككأ لككي  بالضككرورة    يككك   سككنا الرعككل معييككاك مككن د ككل الدولككة  و    يةخككن رات ككاك عكككى فصككل و

الميازعككات بككين اليككاس وإلمككا الم ككك ب سكك     يككك   سيككاف إلسككا  محكككك مككن د ككل اثيككين يفصككل 

 بييهما بشر  و ويرتضيا  حكمأ.

ع عن ًريق رد األذى  و رد الطكك عن المطك مين  و دفكع اما    دفع الضرر و اء اا  سنا الدف

الضككرر عككن المضككرورين  و إغاثككة مككن يشككر  عكككى الهككهف وكك اء اككا  مريضككاك  و فككى لوككة  و 

محردة  و سدم... ال سنا من فروض الكفايات لهنا فإلأ يي لال عكى ال إلسا  وعد إلسالاك مشرفاك 

 المسكك من الفروض. عكى الههف    يليرأ أل  إغاثة المسكك وغير

و تعكالال :"  لقك كعكهج الخهفكات الاوعيكة ومكن فكروض الكفايكة عهج الخهفات الاوعية 

اْعياُكْك فاكه تا  اْاِربُ ُسنَّ فاإِْ   ًا اِعِع وا اْسُوُروُسنَّ فاِل اْلماضا ُسنَّ فاِعطُ ُسنَّ وا افُ  ا لُُش زا الهَّتاِل تاخا ْ ُلك ا وا

كاْيِهنَّ وا ِيهك إِ َّ  كِي اك اا ِيراك ") اليساء  عا ا ا عا ا اا  (. 34 وَّ

إ  الحياة الاوعية ا تخك ا من مشاال ي مية والعادل الن  يتلكب عكيها ويعالوها بهدوء لتسكير 

عوكة الحياة الاوعية ولتستمر اما  رادسا الخالق لتعمير الك   ولكال تسير الحياة وتسكتمر امكا 

ا  رادسا و فه يعر  الاوج     اِء بِما كاى اليِّسا اُم  ا عا اُك دا َّ عا لأ الق امة اما داك و عا وعل"الرِّ

الِِهْك") اليسا ا  الفاقُ ا ِمْن  اْم ا بِما كاى باْعضأ وا ُهْك عا ُ باْعضا لا وَّ  (. 33ء فاضَّ

سككنا العككهج ييفككع فككال بعككض الحككاات مككع بعككض والكك عو والهوككر والضككرب عككهج  بشككروًهك و

المتمردة التال ا تفهك الحسيى وا ييفع معها الوميل ودد تياوك المكريض الكدواء  اليف س الشاذة

مكاك ِمكْن  كا ا فاكاْبعارُ ا حا إِْ  ِخْفتُْك ِ قاا ا باْييِِهما المر ولكيأ يتحمكأ حتى يعالج ويشفى من مراأ .. "وا

 ُ فِّككْق وَّ ا إِْهككهحاك يُ ا مككاك ِمككْن  اْسكِهاككا إِْ  يُِريككدا كا حا كِيمككاك خا ِيككراك ")اليسككاء  اْسكِككِأ وا ككا ا عا ا اا ككا إِ َّ وَّ  باْيياُهما

ومهمككة الحكمككين مهمككة  ككادة فإلهمككا يوككب عكيهمككا    يختكيككا بككالاوج ويتعرفككا  وكك اب (. 35 

الخه  وينارا  بمصير األواد وحسن العشرة بييهما وبالمصاسرة وبالفصل الن  بييهما وعكى 

ويشككترً    يككك   مككن المحككارم ويتعككر  ميهككا  وكك اب  الحكككك مككن  سككل الاوعككة    يختكككال بهككا

الخه  و   ينارسا باهلل وحسن الصح ة وال  الء حسن فعكأ الاوج معهكا إ  االك  دكد لسكي  

ب  يعتهككا وافككرت بالعشككرة امككا يككنارسا لتيوككة ال ككه  ومككا فيككأ مككن متاعككب ولطككرة الموتمككع 

والحكمكا  إذا  رادوا هككحاك  : الييكة لكم كقكة ومصكير األواد إ  اكا  بييهمكا  واد وسككنا وكهمة

و خكص ا اليية هلل اا  ت فيق و حكيفهما واال  سداية و لكل مكن الكاوعين  مكا إذا  راد ًكر  

 ..فكي  سياف ت فيق بييهما وال ر  اآلخر لك يرد إا ال ه 

 الخ  ة الرالية :
كعككالمين .. مككا بعككد فيككا  خكك ة الحمككد هلل رب العككالمين ..والصككهة والسككهم عكككال الم عكك ال رحمككة ل

 اإليما  واإلوهم .ازليا ل اهل الحديث عن  سمية فروض الكفاية 

فروض الكفايات تتسع لتشكمل  كتى موكاات الحيكاة و لكأ إذا اكا  فكرض ف وعكال الومكة :** 

العين مت عها إلى اإللسا  وعهدتأ بخالقأ فإ  فرض الكفاية يت عكأ إليكأ ليفكع غيكر  مكن وكائر 

مين لنل  فإ  فرض الكفاية يتعدى فاعكأ إلى غير  ففائدتأ  عك مكن فكرض العكين وبالتكالى المسك

إذا  دى المسكم   فروض الكفاية فإلها و   تسد عال كاك مكن ع الكب حيكاة المسككمين الحااكرة 

الحيككاة واككل مككا تككتك بككأ المعككايش اككال يع والشككراء  ميككاحالفروض الكفايككة تشككمل والمسككتق كية.

ت لى اإلمامة والشهادة و دائها والقضاء وإعالة القضاة عكى اوتيفاء الحق   والحرال وال ب و

إًكار فكروض  فكالوحتى تاويج العاب والعكال  إذ    حكل مشكككة العي وكة فكى الموتمكع تكدخل 

ائُِككْ "الكفاية أل  القرَ  الكريك داك: إِما الِِحينا ِمْن ِع ااِدُاْك وا الصَّ ى ِمْيُكْك وا إِْ  ياُك لُ ا  و الِكُح ا األايااما

كِيكٌ  اِوٌع عا ُ وا وَّ ُ ِمْن فاْضكِِأ وا اءا يُْليِِهْك وَّ اآلية الكريمكة م عكأ ل مكة اكهكا فكك   فالوالخ اب  "فُقارا

عوا إلسا  عن تاويج ابيأ  و ابيتكأ ت عكأ األمكر إلكى األمكة اكهكا حتكى ا يكك   فيهكا عكاب وا 

مككره  لككف حالككة ظككه  بالمحككااك 200ووعكك د مكيكك   عككال  فككى مصككر  11وعكك د  إ  عككال  

اريككر مككن الككدوك اإلوككهمية إلمككا سكك  دليككل عكككى إغفككاك األمككة لفككروض  فككالو يضككاك زيككادة اليسكك ة 

   الكفاية.



الشككيخ محمككد اللاالككال رحمككأ و   الحقيقككة    موككاات فككروض الكفايككة تشككمل الحيككاة اكهككا، اككا 

لة.. يعيكال تلسكيل الميك  وتكفييكأ ةا مسكيعيب عكى العكماء  لهكك إذا ذاكروا فكروض الكفايكة ذاكرو

وهه  الويازة عكيأ وسن  واة  سن  سال ال فروض الكفاية، حقيقكة فكروض الكفايكة تشكمل اكل 

 م ر الدين والدليا، يعيال ابد    تتكامل ل مة مق مات حياتها بحيث تتحقق  خصكيتها الديييكة، 

ت  ك  بالسكماء، فالوالكب الكدييال سن   مة دام  عكى  واس دييال من وحال و عا وعل،  مكة ار

ابككد    يتكك افر، ابككد    تتكك افر لهككا المسككاعد التككال تصكككال فيهككا وابككد    تتكك افر.. مككن فككروض 

الكفاية ههة الوماعة، األذا ، اإلدامة، الدروس الدييية وسن  لها.. يعيال العكمكاء عيكدسك داعكدة 

ج لكيكاس  ئمكة  عب إا بأ فه  واعب ولنل  سنا يكرت طا التق ك ما ا يتك  بإدامكة مؤوسكات تُخكرِّ

اككل مككا تحتككاج إليككأ األمككة فككال فالوالككب الككدييال ابككد    يتكك افر ل مككة وخ  كاء ووعككاظ إلككى َخر ،

دييها، ابد    يك   لها عكماء مت حرو  فال الكدين، يعيكال مكش بك  موكرد عكمكاء وك حيين  و 

الحديث والعقيكدة والفقكأ و هك ك يعرف ا دكيل، ابد    يعر  الدين بفروعأ المختكفة، التفسير و

كق  ر والتعم  الفقأ واألخه ، سن  األ ياء اكها ابد.. ودال ا ابد    يصل فيها إلى درعة من الت ح 

بحيككث يصككل إلككى درعككة ااعتهككاد وااوككتي اً، أل  العكمككاء دككال ا إ  وهكك ك العككالك إلككى مرت ككة 

عدد مكن الموتهكدين بحيكث إذا عراك  ااعتهاد س  فرض افاية، يعيال األمة ابد    يك   فيها 

عكيهك المشكهت المستودة لكحياة اإلوكهمية وك اء فكال األمك ر المدليكة، فكال األمك ر السياوكية، 

فال األم ر الدوت رية، فال األم ر الويائية، فال العهدكات الدوليكة، فكال سكن  األمك ر اكهكا ابكد    

ن يك ل ا مقتدرين  .ي عد من العكماء ما

 إلوهم : خ ة اإليما  وا
تخكيهك عن ت  يق دييهك وفقأ  س  الي م عن راب الصدارة   الس ب فى تدس ر وادع المسكمين  

التقككدم والتكي ل عيككا عيككدما  فككالإ  الكفككار وكك ق ا المسكككمين  حيككث فككروض الكفايككات وت  يقها.

 وخروا الك   واألرض وال حار وال  الء لخدمة دلياسك بييمكا ظكل المسككم   ا يعرفك    كيواك 

يعكمهك ايكف يقكر و  الكك   دكراءة رباليكة وليسك   الن  والتكي ل عالعن  واليب الفقأ الك لى 

دراءة مادية ليصيع ا بها الحيكاة ومكن خهلهكا يتعكامك   مكع ال ادكات التكى  خرعهكا و لهكك مكن 

 السماء واألرض وال حار والمحي ات.

  خ ة اإلوهم :

والخكفكاء الرا كدو  والتكابع   فكروض الكفايكة   هككال و عكيكأ ووكككايف ً ق هحابة الي كى 

المسكتمد مكن الكتكاب والسكية  واإلدار  السياوكالوايف  لهك ديي ا سنا الفقكأ فككا  لهكك لطكامهك 

 والق ة والعطمة السياوية وااعتماعية. ااعتماعالواال  عص رسك  بهى عص ر التكافل 

 داءسكك  اليك م حيكث إ   كوتخكفهك تسك ب فكال تقهقكرسكإغفاك المسكمين لفقأ فروض الكفايكات  و

 فال المااال اال  و  اك فال ريادتهك وتصدرسك الم اب .. لهن  الفروض

افيكككة بصككياعة اإللسككا  وهككياعة الحضككارة و لككأ بت  يككق سككن  الفككروض اليكك م تهككا اوت  يق   

مكا سك  إا عكاء مكن سكن   ااعتمكاعاليتحقق التقدم والميافسة فى الس ا  الحضارى و   التكافل 

لكك  ً قكك  لتليككر وادككع ال شككرية وألهكك ح  األمككة اإلوككهمية خيككر  مككة   خرعكك   التككاللفككروض ا

 لكياس.

يقكك ك  حككد بككة   هككن  مسككؤولية األمككة عميعككا،واوالوميككع م ككال    بت  يككق فككروض الكفايككة ف

المسكؤولية عككى الحككام والحككام يق لك ا المسكؤولية  المسؤولية عككى العكمكاء والعكمكاء يق لك  

،  هكحاب القكدرة العقكيكة والعكميككة  مار واكل واحكد يفكر.. اكل األمكة مسككؤولة ولككنعككى ااوكتع

.. عككيهك ومسكو لينسك و  مر ديادة األمة  والمالية عكيهك مسؤولية  ا ر،  ول ا األمر النين وا

األمر األارر، إحيا اكيا األمة العربية واألمة اإلوكهمية اكيكا م هك مين بةليكا فكال دائكرة التخككف، 

و   تيهض األمة من غف تها وتصح   ن ال هد اليامية  و من العالك الرالث، ابد    لتواوز سنام

ففروا إلىرهللاإإإل ركإىمرهإن ررإ ر  وإوتستفيق د ل    لستيقو  عميعاك عككال زلكااك يكدمر اياليكا :" 
 .")الناريات(االإتجعلا إنعإإإلىهاإآخوإل كإىمهإن رإ   وإنب ن نب ن
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