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 ملخص البحث

الواجبات الكفائية يف نظر اإلسالم هي سبب بقاء اجملتمع ومنائه، وهبا تتحقق اخلريية والتنمية االجتماعية املستدامة، 
وإن التخلف الذي مين به اجملتمع املسلم سببه يتمثل يف غياب مفهوم الواجبات الكفائية بشكل عام، أو اقتصار 

اجبات اه املوتى من جتهيز وتكفني وصالة ودفن، فانكما  مدلول الو مفهومها وميداهنا على الواجبات اليت نؤديها جت
الكفائية أو غياب أبعادها، وانعدام املسؤولية الشرعية عنها، والثواب العظيم بأدائها، وشيوع الروح السلبية التواكلية 

مهية الواجبات الكفائية أرفة وال رقي للمجتمع إال مبع .تعاين منها اجملتمعات املسلمةيف فهمها والتعاطي هلا إشكالية 
وأدائها على ما تتحقق به الكفاية. والكفاية ال تتحقق إن مل تتوفر الكفاءة املتطلبة. فتحقيق الواجبات الكفائية 

فائية إزالة املفهوم اخلاطئ عن الواجبات الك إىل هذه الدراسة هتدفيتطلب توفر الكفاءات يف جماالت متعددة. 
ا، وبيان مدى أمهيتها يف رقي اجملتمع املسلم من خالل الشروط اليت تلزم مراعاهتا عند إعطاء صورة صحيحة عنهب

أدائها. ويتم توظيف املنهج التحليلي واملنهج االستقرائي يف الدراسة، وهلذا الغرض تقسم الدراسة إىل مقدمة وثالثة 
صد الواجبات الثاين يتحدث عن مقا : املبحث األول يف تعريف الواجب الكفائي وأقسامه. واملبحثوخامتة مباحث

الكفائية. وأما املبحث الثالث فمخصص لبيان أمهية الواجبات الكفائية يف رقي اجملتمع. وخيلص البحث إىل أن 
الواجبات الكفائية يف اإلسالم تتجدد بتجدد حاجات اجملتمع ومصاحله، وأن إحياء هذه الواجبات هو الطريق إىل 

طريق إىل أن يلعب كل إنسان دوره يف بناء اجملتمع، وهو الطريق إىل إعداد املتخصصني خلق جمتمع مرتاص، وهو ال
 يف كل جماالت احلياة. ويوصي اجملتمع املسلم باالهتمام بالواجبات الكفائية اهتمامه بالواجبات العينية.

 : الواجبات الكفائية، مقاصد الشريعة، رقي اجملتمع.الكلمات المفتاحية

 مقدمة

 الذي ربط أحكام الشريعة مبصاحل األنام، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وسيد املرسلني الذي ما احلمد هلل
 ترك خريا بدون أن يرشدنا إليه، وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجه إىل يوم الدين وبعد.

ل اجملتمع يرتقى يبة، وجتعفإن أحكام اإلسالم حتافظ على التوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة اجملتمع بطريقة عج 
صلحة الفرد ومصلحة احملافظة على التوازن بني مفإن الواجبات الكفائية هلا دور بارز يف حبيث ال يشعر أفراده بضيق. 



7th International Symposium 2020, FIA, SEUSL 
 

The Moderate Approach to Human Development through Islamic Sciences and Arabic Studies                 236 
 

تمام الذي غري أن اجملتمع املسلم ال يويل هلذه الواجبات االهاجملتمع، وترقية اجملتمع يف كل جمال من جماالت احلياة، 
جملتمع فنراه متخلفا يف كل جماالت احلياة، فمن الالزم توعية ا؛ ألن املفهوم املغلوط عنده مينعه منه، اإلسالمأعاره 

 املسلم بأمهية هذه الواجبات يف تقدم اجملتمع.

هناك دراسات كثرية عن الواجبات الكفائية، ولكن أغلبها يركز على الواجبات الكفائية من حيث إهنا موضوع  
يتطرق إليها من ناحية التطبيق. ومن الدراسات اليت تطرقت إليها من الناحية التطبيقية أيضا: كتاب  أصويل، ومل

، ورسالة ماجستري حتت موضوع "الفروض 92"إحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية اجملتمع" لعبد الباقي عبد الكبري
استنا هذه ختتلف عن هذه الدراسات من حيث . ودر 93الكفائية وأمهيتها يف بناء اجملتمع" لرشيد رياض رشيد ولويل

إهنا تتناول أمهية الواجبات الكفائية من خالل الشروط اليت يلزم توفرها عند أدائها، والدراسة تتكون من ثالثة 
 مباحث وخامتة:

 املبحث األول: الواجب الكفائي وأقسامه

 مقاصد الواجب الكفائياملبحث الثاين: 

 بات الكفائية يف رقي اجملتمع املسلماملبحث الثالث: أمهية الواج

 خامتة البحث

 لمبحث األول: الواجب الكفائي وأقسامها

الواجب لغة: يطلق الواجب يف اللسان العريب على السقوط واللزوم والثبوت. تقول  تعريف الواجب الكفائي:
، ومنه قوله تعاىل: ﴿فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبُ َها﴾ )سورة 94وجب احلائط: إذا سقط ووجب الرجل أي سقط إذا مات

وأما وروده مبعىن اللُّزوم والثُّبوت، فمثل قولنا: وجب البيع . 93أي إذا سقطت على األرض بعد حنرها(. 36احلج: 
 .  99. يقال: وجب الشيء أي لزم96إذا ثبت َولزِم

                       
 م(.2113ه|1426، 1)قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط إحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية المجتمععبد الباقي عبد الكبري.   92

، جامعة النجاح )حبث متطلب مقدم لنيل درجة املاجستري يف الفقه والتشريع الفروض الكفائية وأهميتها في بناء المجتمعرشيد رياض رشيد ولويل،  83
  م(.2113بفلسطني، 

 مؤسسة: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة )بريوت، حتقيق: القاموس المحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادىينظر:  84
 .141م(، ص2113|ه1426، 9الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط

)القاهرة:  راهيم أطفيشأمحد الربدوين وإب حتقيق:الجامع ألحكام القرآن، قرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح مشس الدين الينظر:  85
 .62، ص12م(، ج1964ه|1394، 2دار الكتب املصرية، ط

 .141، صالقاموس المحيطينظر: الفريوزآبادي،  86
 .993، ص1ه(، ج1414، 3)بريوت: دار صادر، ط لسان العربحممد بن مكرم بن على أبو الفضل مجال الدين ابن منظور، ينظر:  87
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 .99ما طلب الشارع ِمن املكلَِّف فعَله طلباً حتما"، أو هو "99َلًقا"هو: "َما ُذمَّ َشْرًعا تَارُِكُه ُمطْ الواجب اصطالحا: 

. قال 91أما الكفائي فهو مأخوذ من الكفاية، والكفايُة هي ما يستغيِن به اإلنسان عن غريِه، ِمن َكفى يْكِفي ِكَفايًةو
هلل املؤمنني القتال﴾ هلل تعاىل: ﴿كفى االراغب األصفهاينُّ: "الكفايُة ما فيه سد اخلَلَِّة وبلوُغ املراِد يف األمر. قال ا

  .91وقال سبحانه أيضا: ﴿إنا كفيناك املستهزئني﴾"

 وأما الواجب الكفائي يف االصطالح فقد اختلف األصوليون يف تعريفه، ومن تعريفاهتم:

وعرفه السيوطي: "مهم من مهمات  .92"كل مهم ديين يراد حصوله وال يقصد به عني من يتواله" عرفه الغزايل بقوله:
الوجود سواء كانت دينية أو دنيوية قصد الشارع وقوعه، ومل يقصد بالذات عني من يتواله، ولكن بالفرض؛ إذ ال 

. ويف احلقيقة تعريف السيوطي شرح لتعريف الغزايل، غري أنه مل حيصر الوجوب الكفائي يف 93بد للفعل من فاعل"
 جيب على اجملتمع حتصيله.    -دينيا كان أو دنيويا  -لكفائي عنده كل أمر األمور الدينية، فالوجوب ا

فاِئي يستغىن فيه ، فكأنَّ الواِجب الكِ له االصطالحياملعىن اللغوي للواجب الكفائي وبني املعىن يوجد توافق بني 
داِء، مُث ِإنَّ القائمني به طلق األبفعِل من حتصل الكفايُة عن الباقني؛ لتحقُِّق املصلحِة املرجوِة من تشريع الفعِل مب

 يكفون البقيَة مؤنَة الواِجب ويسِقطوَن احلرج عنهم.

من حماسن الشريعة الغراء أهنا مل حتصر الفروض الكفاية يف عبادات حمددة، بل ربطتها أقسام الواجب الكفائي: 
احلياة إال  من جمال من جماالت حباجات اجملتمع ومصاحله، وجعلتها تتجدد بتجدد حاجات اجملتمع ومصاحله، فما

اجب من فيها و  إصالحه، وما من مصلحة تتجدد بتجدد حاجات اجملتمع يتجددوفيه فروض كفائية تضمن 
 : 93. فهذه الواجبات الكفائية يقسمها العلماء إىل قسمني رئيسيني94الواجبات الكفائية قصده حتصيل تلك املصلحة

 هيز املوتى َغسالً وتكفينا، وصالًة ودفًنا.األول: الواجب الكفائي الديين، مثل: جت

                       
ؤسسة الرسالة، ، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي )مشرح مختصر الروضةسليمان بن عبد القوي بن الكرمي أبو الربيع جنم الدين الطويف،  88
 .292ص ،1م(، ج1999ه|1419، 1ط
 .113، د.ت(، ص9)دار القلم، ط علم أصول الفقهعبد الوهاب اخلالف،  89
 .339، ص2ج )بريوت: املكتبة العلمية، د.ط، د.ت(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرينظر: أبو العباس أمحد بن حممد بن علي الفيومي، 90
 .919ه(، ص1412، 1)بريوت: دار القلم، ط ي غريب القرآنالمفردات فأبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين،  91
، 1لعلمية، ط، حتقيق: حممد حممد تامر )بريوت: دار الكتب االمحيط في أصول الفقهأبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي،  92

 . 194، ص1م(، ج2111ه|1421
 .99، ص2م(، ج1991ه|1411، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط ألشباه والنظائراتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي،  93
م من  2121|11|13 (، أهمية فرض الكفاية ومقاصده، االسترجاعم2116ينظر: جمدي حسن، ) 94

https://www.facebook.com/ABC.2012/posts/.    
 .213، ص2)مصر: مصطفى البايب احْلَليب، د.ط، د.ت(، ج تيسير التحريرينظر: حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه،  95

https://www.facebook.com/ABC.2012/posts/


7th International Symposium 2020, FIA, SEUSL 
 

The Moderate Approach to Human Development through Islamic Sciences and Arabic Studies                 238 
 

والثاين: الواجب الكفائي الدنيوي، مثل: االشتغال بالعلوِم الدنيوية املفيدِة كعلم الطِّب واهلندسِة والرياضيات 
 .والكيمياء وعلوِم االقتصاِد والعلوم االجتماعيِة، واإلعالِم واالتصاِل، وغريها مما يدر نْفعاً لألمِة املسلمةِ 

واإلمام الشاطيب قسم الواجبات الكفائية إىل قسمني: األول: ما خيتص بباب من أبواب الشريعة كالصناعات املهمة 
والواليات العامة وتعليم العلم. والثاين: ما ال خيتص بباب كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر. يعترب تقسيم الشاطيب 

احلياة كلها وفق مقاصد الشريعة، والتصدي لضرورات اجملتمع مادية  تقسيما جيدا؛ ألن هذا الدين جاء لتنظيم 
كانت أم معنوية. مث ذكره األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيما ال خيتص بباب يدل على فهمه العميق؛ ألن النقد 

ملشورة أمر اوالتصحيح يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية أمر باملعروف وهني عن املنكر، وتقدمي 
باملعروف، والتحذير من اإلخفاقات يف اجملال اإلداري هني عن املنكر، وسعي أهل اخلربة واالختصاص على تقومي 
األداء يف خمتلف قطاعات اجملتمع أمر باملعروف وهني عن املنكر.  فهذا الواجب الكفائي إذن يعمل كقوة دافعة إىل 

حصنا حصينا من األخطاء املتكررة واألمراض املتمركزة واإلخفاقات  االرتقاء واإلتقان ومراجعة الذات، فيكون
 .96الشائعة

 

 المبحث الثاني: مقاصد الواجبات الكفائية

وصا من "املعاين واحلكم اليت راعاها الشارع عموما وخصاملقاصد نعين هبا مقاصد الشريعة، قيل يف تعريفها بأهنا: 
"ليس يف الشريعة حكم واحد إال لذي ال خالف فيه بني العلماء أن . وا99أجل حتقيق مصاحل العباد يف الدارين"

 .99وله معىن وحكمة، يعقله من عقله، وخيفى على من خفي عليه"

فالواجبات الكفائية ما أوجبها الشارع إال ملقاصد يريد حتقيقها من خالهلا، وهذه املقاصد أشار إليها العلماء يف 
 أقواهلم، منها:

م: "واعلم أن املقصود لفرض الكفاية حتصيل املصاحل ودرء املفاسد دون ابتالء يقول عز بن عبد السال -1
األعيان بتكليفه، واملقصود بتكليف األعيان حصول املصلحة لكل واحد من املكلفني على حدته، لتظهر 

                       
م(، 2113ه|1426، 1)قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط إحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية المجتمعينظر: عبد الباقي عبد الكبري،  96
 .49-46ص
م(، 2111ه|1431، 2)جدة: دار األندلس اخلضراء، ط منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرةمسفر بن علي بن حممد القحطاين، 97
  .323ص
ت: )بيرو  محتقيق: حممد عبد السالم إبراهيإعالم الموقعين عن رب العالمين، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية،  98

 .31، ص2جم(، 1991ه|1111، 1دار الكتب العلمية، ط
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 طاعته أو معصيته، فلذلك ال يسقط فرض العني إال بفعل املكلف به، ويسقط فرض الكفاية بفعل القائمني
 .99به دون من كلف به يف ابتداء األمر"

يقول الرافعي وغريه: "فروض الكفاية أمور كلية، تتعلق هبا مصاحل دينية، أو دنيوية ال ينتظم األمر إال  -2
حبصوهلا، فطلب الشارع حتصيلها، ال تكليف واحد منها بعينه خبالف العني، وإذا قام به من فيه كفاية 

  .111على من يسقط به" سقط احلرج عن الباقني، أو أزيد

 .111يقول الشاطيب بأن "الكفائي قيام مبصاحل عامة جلميع اخللِق" -3

والواضح من أقوال العلماء عن مقاصد الشريعة أن الواجبات الكفائية هلا مقصد أصلي، ومقاصد تبعية. وأما املقصد 
د وبالنسبة إىل املقاص مث والعقاب.واالمتثال ألوامره رجاء الثواب والنجاة من اإل األصلي منها، فهو عبادة اهلل 

التابعة، ميكن القول بأن القيام بالواجبات الكفائية حيقق مقصدين مهمني من املقاصد التابعة اليت تؤدي إىل حتقق 
املقصد العام للشريعة من إجياد األمة، مها: إصالح اجملتمع املسلم وحفظه بدفع كل ضرر أو فساد طارئ عليه وخمل 

ساسية. وحتقيق التنمية احلقيقية بكل أبعادها جبلب كل مصلحة مسامهة يف سد حاجات اجملتمع مبقوماته األ
 . 112ورقيه

خالصة الكالم يف هذا املبحث أن الواجبات الكفائية بتحصيل املصاحل الضرورية واحلاجية حتقق أهم مقصد من 
. ويف الوقت نفسه 113الضر والفساد عنها"مقاصد الشريعة، وهو "انتظاُم أمر األمة، وجلُب الصاحل إليها، ودفُع 

 تسهم هذه الواجبات يف حتقيق عمارة األرض اليت تعد من املقاصد العليا هلذا الدين.

 المبحث الثالث: أهمية الواجبات الكفائية في رقي المجتمع المسلم

                       
، ، حتقيق: حممود بن التالميد الشنقيطي )بريوت: دار املعارفقواعد األحكام في مصالح األنامأبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم،  99

 .43-42، ص1د.ط، د.ت(، ج
 .411م(، ص1991ه|1411، 1)دار الكتب العلمية، ط والنظائراألشباه عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي،  100
م(، 1999ه|1419، 1، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان )دار ابن عفان، طالموافقاتإبراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب،  101

 .311، ص2ج
م من  2121|11|13، االسرتجاع أهمية فرض الكفاية ومقاصده م(،2116)   حسن، جمدي  ينظر: 102

https://www.facebook.com/ABC.2012/posts/ . 
 ن، حتقيق: حممد احلبيب ابن اخلوجة )قطر: وزارة األوقاف والشؤو مقاصد الشريعة اإلسالميةحممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور،  103

 .391، ص3م(، ج2114ه|1423اإلسالمية، د.ط، 
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ين اإلنسان، بل من ب الواجبات الكفائية تشكل مشروعا حضاريا عاما تتعدى منافعه ومصاحله املسلمني إىل غريهم
. فاإلسالم أوىل عناية فائقة هبذه الواجبات، وهذا املبحث حياول بيان 114يستفيد منه حىت احليوان والنبات واجلماد

 أمهيتها يف رقي اجملتمع من خالل الشروط اليت يلزم توفرها لتتحقق الواجبات الكفائية: 

اونا كاف من الذين حيققون فعلى اجملتمع املسلم أن يعمل متع  األول: ال يرتفع اإلمث عن اجملتمع إال عند وجود عدد
على استكمال هذا العدد. فهذا جيعل كل مسلم يساعد اجملتمع على حتقيق املقصود من وراء الواجبات الكفائية 
بالعمل يف جماله وبتقدمي كل معونة مستطاعة للمجتمع هلذا الغرض. وهذا يؤدي إىل تكوين جمتمع متضامن مرتاص 

 يعمل أفراده مجيعا لتحقيق مقصود واحد وإن اختلفت جماالهتم. 

ُهْم ﴿َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقة  : يقول ابن عاشور عند تفسريه لقول اهلل   ِمن ْ
يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهمْ  "واإلتيان بصيغة الم  (.122وبة:ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن﴾ )الت طَائَِفٌة لَِيتَ َفقَُّهوا يف الدِّ

اجلحود تأكيد للنفي، وهو خرب مستعمل يف النهي، فتأكيده يفيد تأكيد النهي، أي كونه هنيا جازما يقتضي التحرمي. 
ني ة، كذلك كان تركه من طائفة من املسلموذلك أنه كما كان النفر للغزو واجبا؛ ألن يف تركه إضاعة مصلحة األم

واجبا؛ ألن يف متحض مجيع املسلمني للغزو إضاعة مصلحة لألمة أيضا، فأفاد جمموع الكالمني أن النفر للغزو 
. فمن الواضح أنه ال يصح االنشغال 113واجب على الكفاية، أي على طائفة كافية لتحصيل املقصد الشرعي منه"

الكفائية بالشروع فيه، وإمهال غريه من الواجبات اليت مل يشرع فيه أحد أو اليت شرع بأداء واجب من الواجبات 
 فيها عدد مل تتحقق الكفاية هبم، فمن املطلوب التوازن حبيث يتحقق به مجيع الفروض. 

هذا الذي و والثاين: الذي يقوم بأداء واجب من الواجبات الكفائية يلزم أن تتوافر فيه الكفاءة واألهلية للقيام به: 
ا يا أبا ذر إنك ضعيف وإهنا أمانة وإهن»حينما طلب تعيينه ملنصب بقوله:  أليب ذر  ملسو هيلع هللا ىلصيشري إليه جواب الرسول 

من استعمل »، وقوله صلى اهلل عليه وسلم 116«يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها
جملتمعات وهل تعاين ا. «د خان اهلل ورسوله ومجاعة املؤمننيرجاًل على عصابة وفيهم من هو أرضى هلل منه فق

هذا الشرط و  يكون.املتخلفة عن ركب احلضارة إال من تقدمي أهل الثقة على أهل الكفاءة على عكس ما جيب أن 
 ألداء الواجبات الكفائية يؤدي إىل إنشاء جمتمع ختصص أفراده يف اجملاالت اليت خلقوا هلا.

والثالث: الذي يؤدي الواجب الكفائي عليه أن حيسنه ويتقنه حىت يتحقق به املقصود وينجو من اإلمث: وهذا الشرط 
جيعل اجملتمع املسلم يؤدي الواجبات الكفائية كأدائه للواجبات العينية؛ ألن القيام بالواجبات الكفائية هو الطريق 

 سد ضروراهتا وحاجياهتا، وبه تقوى اجملاالت االقتصاديةللنهوض باملصاحل العامة للمجتمع، وبه ميكن أن ت
                       

  ./eg.org-https://eipssم من 2121|11|13، االسرتجاع فروض الكفاية ومالمح مشروع حضاريم(، 2119جمدي شلش، )104
 .61، ص11م(، ج1994)تونس: الدار التونسية للنشر، د.ط،  التحرير والتنويرحممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور،  105
 ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمأخرجه مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي، يف  106

 .1923، رقم احلديث: 1439، ص3اإلمارة بغري ضرورة، جحتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(، باب كراهة 
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واالجتماعية والسياسية والتعليمية والصناعية والفالحية. وبسبب قلة اهتمام املسلمني هبذه اجملاالت، وبسبب إمهاهلم 
 كل يفللواجبات الكفائية فيها، ختلفوا عن ركب احلضارة، فنرى اجملتمع املسلم يعتمد على غريه من اجملتمعات 

شيء، يف العلم والطعام والدواء وغريه. فإحياء الواجبات الكفائية كفيل برقي اجملتمع املسلم، وحتقيق االكتفاء الذايت، 
وبه ميكن إنقاذ اجملتمع املسلم من الوقوع يف براثن القوى اخلارجية اليت تطمع أن تضعفه وخترب طاقاته وحتصيناته 

لية واالستقرار فالقيام بالواجبات الكفائية هو الذي يبقي كيان اجملتمع على هويته األصالثقافية واالجتماعية والرتبوية. 
التام واألمن من الفنت العقدية والفكرية والدنيوية، وبذلك ييسر أداء الفروض العينية على الوجه األليق، والعلماء 

 .119الذين قدموا الكفائي على العيين ما قدموه إال مراعاة هلذه املقاصد

 

 خاتمة البحث

 خيلص البحث إىل النتائج التالية:

 الواجبات الكفائية تتجدد بتجدد حاجات اجملتمع ومصاحله حبيث تتحقق به تلك املصاحل. (1

  الواجبات الكفائية تسهم أميا إسهام يف إنشاء جمتمع متضامن مرتاص. (2

 تطوعا. الواجبات الكفائية هي السبيل إىل أن يلعب كل إنسان دوره يف رقي اجملتمع (3

 الواجبات الكفائية تؤدي إىل إعداد املتخصصني يف كل جمال من جماالت احلياة. (4

 فيوصي البحث اجملتمع باالعتناء بالواجبات الكفائية اعتناءه بالفروض العينية.

 

 المصادر والمراجع

. حتقيق: اإلسالميةمقاصد الشريعة م(. 2114ه|1423ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر. )
 حممد احلبيب ابن اخلوجة. د.ط. قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

. د.ط. تونس: الدار التونسية التحرير والتنويرم(. 1994ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر. )
 للنشر.

مود بن حتقيق: حم ام في مصالح األنام.قواعد األحكابن عبد السالم، أبو حممد عز الدين عبد العزيز. )د.ت(. 
 التالميد الشنقيطي. د.ط. بريوت: دار املعارف.
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إعالم الموقعين عن رب م(. 1991ه|1411ابن قيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين. )
 . بريوت: دار الكتب العلمية.1. حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم. طالعالمين

بريوت: دار . 3لسان العرب. طه(. 1414ن مكرم بن على أبو الفضل مجال الدين. )ابن منظور، حممد ب
 صادر.

. بريوت: دار 1. طالمفردات في غريب القرآنه(. 1412األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب. )
 القلم.

لبايب مصر: مصطفى ا. د.ط. تيسير التحريربادشاه، حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري. )د.ت(. 
 احْلَليب.

م من 2121|11|13م(. أمهية فرض الكفاية ومقاصده االسرتجاع 2116حسن، جمدي. )
https://www.facebook.com/ABC.2012/posts/.  

 . دار القلم.علم أصول الفقهاخلالف، عبد الوهاب. )د.ت(. 

. المحيط في أصول الفقهم(. 2111ه|1421الزركشي، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر. )
 . بريوت: دار الكتب العلمية.1حتقيق: حممد حممد تامر. ط

. دار الكتب 1. طاألشباه والنظائرم(.  1991ه|1411السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين. )
 العلمية.

.  حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن الموافقاتم(. 1999ه|1419، إبراهيم بن موسى بن حممد. )الشاطيب
 . دار ابن عفان.1آل سلمان. ط

م 2121|11|13االسرتجاع  فروض الكفاية ومالمح مشروع حضاري.م(. 2119شلش، جمدي. )
  /. https://eipss-eg.orgمن

شرح مختصر الروضة. م(. 1999ه|1419الربيع جنم الدين. )الطويف، سليمان بن عبد القوي بن الكرمي أبو 
 . مؤسسة الرسالة.1حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي. ط

من   م 2121|11|13 . االسرتجاع وجه آخر لفرض الكفايةم(. 2121|1|9عبد السالم، لقمان. )
net/33024https://islamonline..  

. قطر: 1. طإحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية المجتمعم(. 2113ه|1426عبد الكبري، عبد الباقي. )
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

حتقيق: مكتب القاموس المحيط. م(. 2113ه|1426الفريوزآبادى، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب. 
 . بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.9طحتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة. 

د.ط. بريوت:  .المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أبو العباس أمحد بن حممد بن علي. )د.ت(. 
 املكتبة العلمية.
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 منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة.م(. 2111ه|1431القحطاين، مسفر بن علي بن حممد. )
 . جدة: دار األندلس اخلضراء. 2ط

الجامع ألحكام م(. 1964ه|1394القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح مشس الدين. )
 . القاهرة: دار الكتب املصرية.2. حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش. طالقرآن

ل المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسو المسند الصحيح القشريي، مسلم بن احلجاج أبو احلسن. )د.ت(. 
 . حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. د.ط. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.اهلل صلى اهلل عليه وسلم

نيل حبث متطلب مقدم ل. الفروض الكفائية وأهميتها في بناء المجتمعم(. 2113. )رشيد رياض رشيد، ولويل
  .جامعة النجاح بفلسطني. يف الفقه والتشريع ملاجستريا درجة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


