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ملخص حبث( :السنة الكفائية وأثرها يف رعاية مقاصد الشريعة)
ملا كان موضوع الفرض الكفائي له أمهية كبرية ييريا املسريمني؛ نهريه علقمريا باهريل نيمريي ري و
احلاجة إىل قمنيه واللفقه فيه ،ووقوع بقض المبس ن البقض ب؛ فرض الكفاعة والسنة الكفائية ،فق جريا
هذا البحث إللقا الضو مى هذا اجلاهل وجتميّله ،من ييث اللقرعف به وبيان القة السنة النبوعة الشريرعفة
ريال
ابحملافظة مى كمّي ال عن  ،وأثر إمهال السنن الكفائية واقع انمة ضريييع املارياا القامرية ،ءريوا
السياءة الشر ية أم اخلطاب ال وى .والبحث اجلنيمة حماولة لموقوف مى أهم أءريباب الفمريم القا رير
لمواجبات الكفائية واقرتاح يمول مناءبة للفادي اخلمل.
وقد تناول البحث احملاور التالية:
املبحث األول :التعريف ابلسنة

املبحث الثاين  :أقسام السنة وأنواعها

املبحث الثالث :مسائل تتعلق ابلسنة الكفائية

املبحث الرابع :أثر السنة الكفائية يف رعاية مقاصد الشريعة

ومن أهم النلائج اليت و ل إليما البحث
أولا :أن السنة النبوعة الكفائية هي من قبيل انيكام الشر ية اللكميفية ،وأهنا نقسم مرين ييريث الكميرية
واجلزئية ومن ييث قمقما بر اعة املااا الضرورعة واحلاجية.
اثهي ا :أن ان ل السنة هريو وجريوب القلري ا ريا ،واناريذ ريا اجلنيمرية دون اهلقريا أو رية اريي
ااضع لألهوا  ،ومن هذا القبيل السنة الكفائية.
اثلاا  :أن القنيل ابلسنة نيوما والكفائية منما اا ة فيه إييا ملقا من مقا الشرعقة وهو احملافظة
مى ال عن ،فال عنبغي الءلماهة ا أو هجر القنيل ا ،وال و إليما ،ورد بمات املبطم؛ يوهلا.
الكلمات الداللية :السنة – الكفائية -مقاصد – الشريعة -التكليفية
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املقدمة:
احلمد هلل الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهر على الدين كله وكفى به شهيدا،
ومن على املؤمنني
وأزل الكتاب تبياان لكل شيء وسراجا منريا ،فيه تفصيل كل شيءّ ،

فجعل سنّة نبيّهم تبياان جململه وتفسريا ملبهمه السنة ،وقد تعاقب العلماء على خدمتها

تبويبا وتقسيما وتنوعت مناهجهم يف خدمتها وبيان وظيفتها ابعتبار العينية والكفائية ،وملا
كان موضوع الفرض الكفائي له أمهية كبرية يف حياة املسلمني؛ ألنه يتعلق جبانب عملي
تدعو احلاجة إىل تعلمه والتفقه فيه ورأيت هنا لُْبس عند البعض بني فرض الكفاية والسنة
الكفائية ،فقد استعنت ابهلل لبحث هذا املوضوع ولجليّته ،من حيث التعريف به وبيان

عالقة السنة النبوية الشريفة ابحملافظة على كلّي الدين وأثر إمهال السنن الكفائية يف واقع
األمة يف تضييع املصاحل العامة ،سواء يف جمال السياسة الشرعية أم يف اخلطاب الدعوى.
والبحث يف اجلملة حماولة للوقوف على أهم أسباب الفهم القاصر للواجبات الكفائية
واقرتاح حلول مناسبة لتفادي اخللل.
وقد اقتضت طبيعة املوضوع تقسيمه حسب اخلطة اآلتية:

املبحث األول :التعريف بالسنة

املطلب األول :تعريف السنة لغة
املطلب الثاين :تعريف السنة اصطالحا
املطلب الثالث :مصطلحات ذات صلة

املبحث الثاني

 :أقسام السنة وأنواعها

املطلب األول :تقسيم السنة ابعتبار وظيفتها
املطلب الثاين :تقسيم السنة ابعتبار فاعلها
املطلب الثالث :آراء العلماء يف تقسيم السنة إىل عني وكفاية
املطلب الرابع :الفرق بني فرض الكفاية والسنة الكفائية
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املبحث الثالث :مسائل تتعلق بالسنة الكفائية
املبحث الرابع :أثر السنة الكفائية يف رعاية مقاصد الشريعة
املطلب األول :التعريف ابملقاصد وبيان أمهيتها
املطلب الثاين :عالقة السنة ابحملافظة على كلِّّي الدين

املطلب الثالث :السنة ابعتبار الكلية تعود إىل حفظ املقاصد
املطلب الرابع :أثر تضييع األمة للواجبات الكفائية على املصاحل العامة
أوال :يف جمال السياسة الشرعية
اثنيا :يف جمال اخلطاب الدعوي

املطلب الرابع :أسباب الفهم القاصر للواجبات الكفائية واحللول
النتائج والدالالت:
اخلامتة
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املبحث األول :التعريف بالسنة
املطلب األول :تعريف السنة لغة
السنة يف اللغة الطريقة املعهودة املتكررة أو السرية املألوفة احملافظ عليها ،ولو غري
مرضية.

1

و هي هبذا املعىن يف قوله صلى  هلل عليه وسلم  ( :من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله مثل
أجرها و أجر من عمل هبا  ..ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل
2

3

هبا  ،أي من وضع طريقة حسنة أو سيئة.
اَّلل ِّيف الَّ ِّذين َخلَوا ِّمن قَبل ۖ ولَن َِّلج َد لِّسن َِّّة َِّّ
ومنه كذلك قوله تعاىل( :سنَّةَ َِّّ
اَّلل تَ ْب ِّد ًيال
َ ْ
ُ
ُْ َ
ُ
األحزاب62:

وهبذا تطلق السنة على الطريقة احملمودة ،أو املذمومة على السواء .

وقد أطلقت السنة هبذا املعىن العام على الطريقة السائدة املألوفة أايم النيب صلى  هلل عليه
و وسلم ،أو أايم خلفائه الراشدين ،وكانت تعد مصدرا لالقتداء هبا يف االجتهاد الفقهي.

املطلب الثاين :تعريف السنة اصطالحا
 - 1الكميات497 :

 - 2رواه مسمم :كلاب الزكا  ،1017/69ن جرعر بن ب هللا.

 - 3امليزان لمسنيرقن ي27 :
 - 4الكميات ،نيب البقا الكفوي ،497 :مؤءسة الرءالة ،بةوت ،لبنان ،ط1998 ،2م ،ميزان ان ول ،ال ال عن السنيرقن ي،28-27 :
طبقله وزار انوقاف والشؤون اإلءالمية ب ولة قطر ،ط1997 ،2م.
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4

أما يف االصطالح األصويل فتطلق السنة على كل ما صدر عن الرسول صلى  هلل عليه
وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

5

وتشمل السنة هبذا اإلطالق األقوال اليت صدرت عن الرسول واألفعال اليت أداها يف
عبادته و معامالته ،كما تشمل إقراره لألفعال اليت صدرت من صحابته.
وال خيتلف عن ذلك معىن احلديث :فانه يطلق كذلك على ( ما روي عن النيب صلى  هلل
عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة .
وعند احلنفية السنة :ما واظب عليه صلى  هلل عليه وسلم ومل يرتكه إال لعذر.

6

املطلب الثالث :مصطلحات ذات صلة
كلمة "السنة" ترادف يف االصطالح كلمة مندوب ومستحب ونفل وتطوع وأدب

7

وخالف احلنفية يف ذلك ففرقوا بني السنة والنفل ،وجعلوا املندوب هو الذي يرادف النفل
كما جعلوا السنة أعلى منه رتبة.

8

كما فرقوا بني السنة واألدب؛ فقالوا :إن السنة ما واظب عليه صلى  هلل عليه وسلم ومل
يرتكه إال مرة أو مرتني؛ ملعىن من املعاين ،واألدب ما فعله صلى  هلل عليه وسلم مرة أو

مرتني ومل يواظب عليه ،وذلك مثل إدخال اإلصبع املبلولة يف صماخ 9األذنني وكيفية مسح
الرأس ،وكيفية إدخال اليد يف املاء واإلانء ،والدلك يف غسل أعضاء الوضوء ،وغري
ذلك.

10

 - 5اهظر اجلامع نيكام وأ ول الفقه لمقنوجي ،112 :دار الفضيمة ،القاهر .

 - 6اهظر :ميزان ان ول لإلمام ال ال عن السنيرقن ي ،34 :إ ار وزار انوقاف والشؤون اإلءالمية ،دولة قطر ،ط 1400 ،2هري ،حتقيا
ال كلور حمني زكي ب الرب.

 - 7اهظر :رح الكوكل املنة ،لمفلويي املقروف اببن النجار ،امللوىف972 :هري ،403/1 ،حتقيا :حمني الزييمي و هزعه محاد ،هشر ه :مكلبة القبيكان،
ط1418 ،2هري  1997 -مري ،امل ال ،ب القادر بن أمح بن ب ران (امللوىف1346 :هري ،69/1 ،يققه :حمني أم؛ ضناوي هشر ه :دار الكلل
القمنيية الطبقة انوىل 1417هري ري 1996
 - 8اهظر قرعف هذه انلفاظ ميزا ان ول.34 – 33 :
َ ِ - 9نياخ انذن اخلرق الذي عفضي إىل الرأس وقيل انذن هفسما .اهظر املاباح املنة ،132 :مكلبة لبنان ،ط 1987م.

 - 10ميزان ان ول ،20/1:و اهظر :حتفة الفقما لقال ال عن السنيرقن ي ، 20/1 :جامقة دمشا ،ط ،1958 ،1حتقيا حمني زكي ب الرب.
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املبحث الثاني

 :أقسام السنة وأنواعها

متهيد:
يذكر العلماء عادة يف كتبهم تقسيمات عديدة للسنة النبوية؛ ابعتبارات متنوعة ،ابلنظر
إىل ذاهتا ومكانتها من التشريع ووظيفتها احليوية ،وقد تفنّنوا يف هذا التقسيم تبويبا ،وأبدعو

يهمنا يف هذا املقام ذكر تقسيمني مهمني ملا هلما من األمهية القصوى،
فيه تقسيما ،والذي ّ
ولعالقتها مبوضوع البحث ،األول تقسيم السنة ابعتبار وظيفتها ،والثاين ابعتبار فاعلها.

املطلب األول :تقسيم السنة ابعتبار وظيفتها
وهي هبذا االعتبار تنقسم إىل سنة تشريعية و سنة غري تشريعية
وذلك أنه قد اجتمع للنيب صلى  هلل عليه وسلم يف حياته الشريفة؛ وفرتة وجوده ابملدينة
خاصة القيام بعدة وظائف ،هي على النحو التايل:
أوال :وظيفة التبليغ عن ربه ما أرسله به و ما أوحاه إليه ،و ذلك مبقتضى قوله تعاىلَ (:اي
اَّلل ي ْع ِّ
ول بَلِّّ ْغ َما أ ِّ
ك
الر ُس ُ
أَيُّ َها َّ
ص ُم َ
ك ِّمن َّربِّّ َ
ُنز َل إِّلَْي َ
ك ۖ َوإِّن َّملْ تَ ْف َع ْل فَ َما بَلَّغْ َ
ت ِّر َسالَتَهُ ۚ َو َُّ َ
ِّ
ِّ
ِّم َن الن ِّ
َّاس ۗ إِّ َّن َّ
رين املائدة67 :
اَّللَ َال يَ ْهدي الْ َق ْو َم الْ َكاف ِّ َ

وذلك بيانه ملا حيل و حيرم يف العبادات ويف املعامالت واجلناايت و غريها .

اثنيا :وظيفة الفتيا والقضاء ،حيث كان يرجع الصحابة إليه صلى  هلل عليه وسلم للحكم
ِّ
َّت ُحي ِّّكم َ ِّ
يما
فيما يقع بينهم من خالف ،مبقتضى قوله تعاىل (فَ َال َوَربِّّ َ
وك ف َ
ك َال يُ ْؤمنُو َن َح َّ ٰ َ ُ
ِّ
ت وي ِّ
يما سورة النساء،65 :
َش َج َر بَ ْي نَ ُه ْم ُُثَّ َال ََِّي ُدوا ِّيف أَن ُف ِّس ِّه ْم َح َر ًجا ِِّّمَّا قَ َ
سل ُ
ّموا تَ ْسل ً
ض ْي َ َ ُ َ
وإمنا يقضي الرسول صلى  هلل عليه وسلم أو يفيت يف ضوء ما أوحى  هلل إليه ،وما بني يديه
من األدلة الشرعية ،فهو بذلك يطبق األحكام الشرعية املوحى هبا إليه وال يبلغ أحكاما
جديدة.
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وهلذا يقول صلى  هلل عليه وسلم" :إنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته
من بعض ،فمن قضيت له بشي من حق أخيه فال أيخذه ،وإمنا اقتطع له قطعة من
النار"

11

اثلثا :تصرفه ابإلمامة والسياسة يف اخلالئق لضبط معاقد املصاحل ودرء املفاسد وقمع اجلناة
وقطع الطغاة و توطني العباد يف البالد .
رابعا :تصرفه حبكم طبيعته البشرية ابألكل والشرب واللبس وتفضيل بعض األشياء وعدم
الرغبة يف بعضها اآلخر ،كانصرافه عن أكل الضب ألنه ليس طعامه وال طعام قومه مبعىن
أنه مل يعتد أكله.
ومن الواضح أن السنة اليت صدرت عنه مبقتضى وظيفته يف التبليغ هي السنة التشريعية.
أما تصرفاته ابإلفتاء والقضاء والسياسة فهي مبقتضى صالحيات متعة  هلل هبا بوصف كونه
إماما أو قاضيا بني الناس ،يتوخى ما يرى أن املصلحة يف احلالة األوىل أو احلق يف احلالة
الثانية ال بوصفه مبلغا حبكم اثبت عن  هلل ،ومن ُث فإن األئمة والقضاة من بعده غري
مكلفني إبتباع حرية تصرفاته يف ما حكم أو قضي به ،بل عليهم أن يتحروا عن احلق
واملصلحة كما حترى هو.

 - 11قال انلباين "السمسمة الاحيحة"  :738 / 1أارجه الب اري (  ) 162 / 3و مسمم (  ) 129 / 5و النسائي (  ) 311 ، 307 / 2و
الرتمذي (  ) 251 - 250 / 1و ححه ابن ماجه (  ) 51 / 2و الطحاوي " رح املقاين " (  ) 282 / 2و أمح ( ، 291 - 290 / 6
 ) 307و أبو عقمى ) ( 4 / 1635 - 1636كممم ن هشام ابن رو ن أبيه ن زعنل بنت أم ءمنية ن أم ءمنية مرفو ا.
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املطلب الثاين :تقسيم السنة ابعتبار فاعلها
وهي هبذا االعتبار تنقسم إىل سنة عني وسنة كفاية

12

أ – سنّة عني :وهي ما طلب الشارع فعله طلبا غري جازم على األعيان ،فال يسقط
الطلب بفعل البعض دون البعض ،يف حصول الثواب ،وضابطه أن فاعله يثاب امتثاال،
وال يستحق اتركه العقاب.
مثاهلا :سنن الرواتب ،واالغتسال يوم اجلمعة ،وقراءة األذكار الواردة ،وحنو ذلك فهذه
من سنة العني؛ ألن املطلوب هبا كل شخص بعينه.
ب – سنّة على الكفاية :هي ما طلب الشارع فعله ال على وجه اإللزام وال التعيني،

حبيث إذا قام به بعض املكلفني سقط على اآلخرين.
شرح:

معىن قولنا " ال على وجه التعيني أي مل يطلب فعلها من كل فرد بعينه ،وإمنا طلب جمرد
حصوهلا .
قال اإلمام القرايف ( :األعيان والكفاية كما يتصوران يف الواجبات كذلك يتصوران يف
املندوابت فاليت على األعيان الوتر والفجر وصيام األايم الفاضلة وصالة العيدين والطواف
يف غري النسك والصدقات واليت على الكفاية كاآلذان واإلقامة والتسليم والتشميت وما
يفعل ابألموات من املندوابت.

13

ويف الشرح :إن ع ّد التسليم والتشميت من املندوب كفاية فيه نظر ،فقد ع ّده غري واحد

من فروض الكفاية؛ خاصة بعد مساع محده ،كذلك رد السالم الشرعي وهو ما كان بصيغة
شرعية ،ال حنو فالن يسلم عليك ،وإن بكتابة وتعني على مقصود من مجاعة ،أما إذا أراد

 - 12واهظر :هناعة السول رح منماج الو ول لإلمام مجال ال عن ب الرييم اإلءنوي ،85/1 :هشر ه ،دار الكلل القمنيية،
بةوت ،لبنان ،الطبقة انوىل 1420هري1999 ،م ،الفروق لإلمام القرا  ،277/1 :الكميات نيب البقا الكفوي.498 :
 ، - 13الفروق لإلمام القرا .470/1 :
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ابلتسليم ابتداء السالم ال رده وابلتشميت قبل مساع احلمد ال بعده فيصلح 14 .وهلذا جاء
يف احمللي على مجع اجلوامع بتقييد املثال بقوله :كابتداء السالم وتشميت العاطس
والتسمية لألكل من جهة مجاعة.

15

واملقصود اببتداء السالم أي لو لقي مجاعة واحدا أو مجاعة فسلم واحد منهم كفى ألداء
السنة.
ومن األمثلة للسنة الكفائية :اآلذان ،واإلقامة ،صالة الرتاويح ابجلماعة ،واالعتكاف
ابملسجد ،وما يفعل ابمليت ِما ندب إليه ،واألضحية من فرد من أهل البيت ابلشاة
الواحدة؛ ألداء شعار األضحية ،والسنة عن مجيعهم ،وتشميت العاطس.

16

ومنها :التسمية على األكل  ،فلو مسى واحد من اآلكلني أجزأ عنهم .
ومنها :العيد ،والكسوف  ،واالستسقاء وتلقني امليت إذا أرتج عليه.

17

وبقريب من هذا التقسيم ما أورده اإلمام السرخسي حيث قسم السنة إىل قسمني:
 -1سنة أخذها َه ْدى وتركها ضاللة ،مثل صالة العيد واألذان و اإلقامة وصالة اجلماعة.

 - 2سنة أخذها حسن و تركها ال أبس به ،حنو ما نقل من طريقة رسول  هلل صلى  هلل
ِّ 18
قيامه و قعودهِّ و ِّ
عليه وسلم يف ِّ
لباسه و ركوبه.

 - 14الفروق.475/1:

 - 15احملمي مى مجع اجلوامع 73/2 :مطبوع مع يا ية القطار مى رح اجلالل احملمي مى مجع اجلوامع.

 - 16رفع احلاجل ن خملار ابن احلاجل ،506/1 :اتج ال عن ب الوهاب بن مي بن ب الكا السبكي ،ط ،1امل
الكلل  -لبنان  /بةوت  1999 -م  1419 -هري ،حتقيا  :مي حمني مقوض ،ادل أمح ب املوجود ،وجا
ان باه والنظائر ا رتاضه مى ا لبار انذان واإلقامة من الكفائية قوله :الظاهر أهننيا ءنلا ؛ ،وإل لق ت اجلنيا ة مى
القول أبهنا ءنة.
 - 17ان باه والنظائر لمسيوطي264/2 :
 - 18أ ول اإلمام السراسي.114/1 :
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املطلب الثالث :آراء العلماء يف تقسيم السنة إىل عني وكفاية
اختلفت آراء العلماء يف تقسيم السنة إىل سنة عينية وسنة كفائية؛ فقد ذكر هذا التقسيم
كثري من أهل العلم ،ونسب إىل بعض احلنفية إنكارهم ذلك.

19

فقد جاء يف االشباه والنظائر :قال الشاشي يف احللية :ليس لنا سنة على الكفاية ،إال
ابتداء السالم.
وِمن أشار إىل تقسيمها بذلك ابن دقيق العيد يف « شرح اإلملام » ومثل هلا ابملثال املتقدم.
ُث فرق بني سنة الكفاية وفرض الكفاية ،أبن فرض الكفاية ال ينافيه االستحباب يف
حق من زاد على القدر الذي سقط به الفرض ،والسنة على الكفاية :ينافيها االستحباب
فيما زاد على ذلك الوجه الذي اقتضى االستحباب.
ويتضح لنا من تقييده نفي االستحباب فيما زاد يف السنة الكفائية ،بقوله « :على ذلك
الوجه الذي اقتضى االستحباب » أن الثواب اثبت للسنة الكفائية إذا جاء هبا أحد بعد
سقوط أصل االستحباب ،ويثاب عليها فاعلها ،كما يف السالم من غري واحد ،وصالة
الرتاويح ابجلماعة من اجلميع ،واعتكافهم يف العشر األواخر من رمضان.
أما لو أذن واحد للصالة ،فال يستحب لغريه أن يؤذن مرة اثنية ،وذلك لفوات الوجه
الذي اقتضى االستحباب ،و هلل أعلم .

املطلب الرابع :الفرق بني فرض الكفاية والسنة الكفائية
فرض الكفاية :تظهر من الكفاية منه فائدة ،وهي :السقوط بفعل البعض عن الباقني ،أما
السنة :فال يظهر هلا أثر يف كوهنا على الكفاية ،ألهنا ال إُث يف تركها ،فيسقط عمن ترك
بفعل من فعل ،وإمنا هي ثواب حيصل له ابلسالم مثال ،وال َيوز أن حيصل له ثواب بفعل
غريه.
ُث قال :أال ترى أنه إذا دخل ملسجد مجاعة سن هلم حتية املسجد ،وال تسقط سنه التحية
يف حق بعضهم بفعل البعض ،وهذا الن فرض الكفاية موجه على اجلماعة احتياطا ليحصل
 - 19اهظر يا ية القطار مى رح اجلالل احملمي مى مجع اجلوامع.74/2 :
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ذلك الفرض ،فإذا فعل بعضهم فقد حصل املقصود وسقط عن الباقني ،والسنة إمنا أمر هبا
استحبااب حلظ املأمور به يف حتصيل الثواب ،فال حيصل له ثواب مبا ال كسب له فيه.
وبعد هذا يظهر لنا :أن من قال بعدم انقسام السنة إىل سنة عني وكفاية ،إمنا نظر إىل عدم
شبهها ابلفرض الذي يرتتب على تقسيمه إىل ذلك سقوط اإلُث عن الباقني بفعل البعض،
وملا مل يكن يف السنة ذلك ،فال فائدة هلذا التقسيم ،وأما من قال بتقسيمها إىل ذلك نظر
إىل أن هناك بعض السنن يسقط طلب االستحباب لفعلها بفعل بعض الناس ،كمن أذن
للصالة مثاال ،فإن أذانه اسقط فضيلة األذان عن غريه.

20

وهناك بعض السنن ال يسقط طلب االستحباب لفعلها بفعل بعض الناس ،كما إذا صام
مجاعة األايم البيض من كل شهر ،فإن طلب االستحباب لصيام هذه األايم ابق يف حق
اجلميع.
ويكفي يف نظري هذا الفرق لرتجيع قول من قال ابنقسامها ،وال يشرتط أن تشابه تقسيم
الفرض من كل الوجوه  ...وهذا هو الرأي املشهور عند العلماء .

املبحث الثالث :مسائل تتعلق بالسنة الكفائية
املسألة األوىل :كما أن الواجب الكفائي قد يتحول إىل واجب عيين كذلك السنة
الكفائية ،قد تتحول إىل سنة عينية ،فيستحق اتركها اللّوم والعتاب دون وصف املخالفة.
ويذكر العلماء هلذا عدة صور منها مثالً:
املسألة الثانية :إذا مل يوجد إال من يقوم هبذه السنة ،كتشميت العاطس وابتداء السالم
ورده.
املسألة الثالثة :أن الفرض الكفاية ال ينافيه االستحباب يف حق من زاد عن القدر الذي
سقط به الفرض مبعىن أن من قام بفرض الكفاية وأراد شخص آخر أن يقوم أيضا مبا حيقق
أشخاصا قاموا بفرض األمر ابملعروف والنهي
هذا الفرض فإنه يستحب يف حقه ،فلو أن
ً
 - 20ذكر بقضمم أن فرض الكفاعة كالاال مى اجلناز وءنة الكفاعة كاآلذان واإلقامة إذا أراد فا مما إءقاط احلرج ن
ياضري ذلك املوضع من املكمف؛ كاهت له أجورهم وإن بمغت أ ادهم ما بمغت .الفروق مع الشرح.478/1 :
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عن املنكر وسقط يف حق الباقني اإلُث؛ فانه يستحب لغريهم ِمن مل يقم ابألمر ابلقيام
ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر مع أنه قد سقط األمر هبذا الفرض الكفائي.
أما ابلنسبة للسنة الكفائية فإنه إذا قام شخص مثالً بسنة كفائيه مثل األذان فهو من قبيل

السنة الكفائية؛ فإذا أذن يف الوقت وأعلم الناس فإنه ال يستحب لغريه أن يقوم ابألذان.

املبحث الرابع :أثر السنة الكفائية يف رعاية مقاصد الشريعة
متهيد:
حتتل السنة النبوية مكانة عظيمة يف فهم مقاصد الشريعة ،ابعتبارها جزءا من الشريعة،
ّ
فمن جهل هبا فقد جهل ابملقاصد نفسها ،وعليه فال يستطيع املتفقه معرفة القواعد العامة
للتشريع وال يهتدي إىل مقاصده الكلية إال بعد النظر يف الشريعة كاملة كتااب وسنة.

املطلب األول :التعريف ابملقاصد وبيان أمهيتها
من املقرر شرعا واستقراء أن أدلة الشرع احلنيف ترجع إىل رعاية مقاصد معينة ،وهي
متفاوتة على درجات من حيث قوة طلبها ورعايتها والتأكيد عليها ،كما تتنوع حسب
أمهيتها ،وتلك املقاصد اليت رعاها الشارع احلكيم هي :حفظ الدين ،وحفظ النفس،
وحفظ العقل ،وحفظ النسل ،وحفظ املال.
وحفظها يقوم على درجات ثالث هي :إما ضرورية ،أو حاجيّة ،أو حتسينية.
فالضرورية :البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا ،حبيث إذا فقدت مل تستقم أحوال أي
منها ،وتراعى يف العبادات ،والعادات ،واملعامالت ،واجلناايت.
ففي العبادات :ال بد من الشهادتني والصالة وحنوها ،ويف العادات :البد من حفظ النفس
والعقل ابألكل وامللبس والسكىن ،ويف املعامالت :البد من حفظ النسل واملال ...
كانتقال األموال بعوض أو بغريه ،وكالعقد على اآلبضاع واملنافع وحنوه ،ويف اجلناايت:
كالعقل  ،والقطع يف السرقة وحنوه.
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أما احلاجية :فهي مفتقر إليها من حيث التوسعة ،ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج
واملشقة الالحقة بفوت املطلوب ،فإذا مل تراع دخل على املكلفني -على اجلملة -احلرج
واملشقة ،ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة.
وهي جارية يف العبادات :كالرخص املخففة ابلنسبة إىل حلوق املشقة ابملرض والسفر ،ويف
العادات :كإابحة الصيد والتمتع ابلطيبات ِما هو حالل ،ويف املعامالت :كالقزاض
واملساقاة وحنوه ،ويف اجلناايت كاحلكم ابللوث والقسامة ،وضرب الدية على العاقلة.
وأما التحسينية :فمعناها األخذ ِما يليق من حماسن العادات ،ولجنب األحوال املدنسات
اليت أتنفها العقول الراجحات ،وَيمع ذلك قسم مكارم األخالق ،ففي العبادات :كإزالة
النجاسة ،ويف املعامالت كاملنع من بيع النجاسات ،ويف اجلناايت :كمنع قتل احلر
ابلعبد...
وقد عهد من الشارع مراعاة هذه املقاصد واالهتمام هبا على الدرجات املذكورة ،وميكن
اعتبار كل مقصد منها أصال من أصول الشريعة ،فحفظ الدين أصل ال يشك فيه وكذلك
النفس والعقل والنسل واملال.
وهناك أصول أخرى جاءت يف الكتاب وأخرى وردت هبا السنة ِما استنبطه الفقهاء منها
ابستقراء األحكام الشرعية والنظر يف جمموعها ،وسوف نبني بعضا من هذه األصول الواردة
يف الكتاب والسنة ،ولن نستطيع اإلحاطة هبا وال استقصاءها ،وما ذكرته هنا هو مقدمة
ملوضوعنا األساسي وهو رعاية السنة الكفائية هلذه املقاصد العظيمة.
ولكي نقف على أثر السنة يف رعاية هذه املقاصد فعلينا أوال استعراض تقسيم السنة
ابعتبار الكلية واجلزئية ليتضح املقام ،فأقول:

املطلب الثاين :عالقة السنة ابحملافظة على كلِّّي الدين

وأجل املطالب؛ ألنه يُعىن بتجريد
حفظ الدين احلنيف هو أعظم املقاصد على اإلطالق،
ّ

العبودية هلل تعاىل ال شريك له ،يشري إىل هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل هذا األصل
العظيم بقوله :معرفة رب العاملني غاية املعارف وعبادته أشرف املقاصد والوصول إليه غاية
املطالب ،بل هذا خالصة الدعوة النبوية وزبده الرسالة اإلهلية".

769

ومقصد حفظ الدين يقوم على أصلني كما يقرر ذلك الشاطيب رمحه  هلل يف املوافقات:
األول :حفظه من جانب الوجود ،وذلك ابحملافظة على ما يقيم أركانه ويثبت قواعده.
الثاين :حفظ الدين من جانب العدم وذلك برفع الفساد الواقع ،أو دفع الفساد املتوقع.
وحفظه من جانب الوجود يكون خبمسة أمور:
العلم ،والعمل به ،والدعوة إليه ،واحلكم به ،واجلهاد من أجله.
والعمل ابلدين يدخل فيه العلم والدعوة والتحاكم واجلهاد له؛ وهذا ح ّد أدىن ال يسع أحد

تركه؛ وهو القيام ابلواجبات وترك احملرمات ،وح ّد أعلى وهو فعل املندوابت وترك
املكروهات.

واجب فعلها على كل مكلف ،وهو ما يعرف عند األصوليني
وهناك أيضا أمور يف الشريعة
ٌ

ب الواجب العيين ،وهناك أمور فعلها واجب على اجلميع ويسقط بفعل البعض هلا وقد
تقدم ذكره عند تعرضنا للفرق بني فرض الكفاية والسنة الكفائية.
وذلك حبسب مراتب الناس يف القيام ابلشريعة ،فهم على مراتب ثالث :حبسب منازهلم

ومراتبهم من الدين :مسلمون ومؤمنون وحمسنون.
ت يف عصران وسائل عظيمة األثر نستطيع من خالهلا احلفاظ على ديننا
هذا وقد ُو َج َد ْ

بتعليمه والدعوة إليه ،مثل املواقع اإلسالمية؛ وبعض القنوات الفضائية ،وهذا من شأنه أن
يضاعف على أهل العلم وطالبه تبعات محل األمانة وارتياد هذه الوسائل من أجل احلفاظ
على دينهم.
واألصل الثاين هو :حفظ الدين من جانب العدم.
والعلم هبذا األصل من الضرورة مبكان ،وال بد من تفعيل تلك الوسائل اليت من شأهنا
صيانة امللة وسد أبواب الذرائع املفضية إىل ذهاب الدين ابلكلية أو ضعفه يف نفوس
أتباعه.
وهذا اجلانب  -أعين حفظ الدين من جانب العدمِ -ما شهدت له النصوص الصحيحة
الصرحية من الكتاب والسنة النبوية املطهرة.
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املطلب الثالث :السنة ابعتبار الكلية تعود إىل حفظ املقاصد
 - 1السنة مبعىن املندوب وإن كان األصل فيها عدم اإللزام؛ واملكلف خمري فيها بني الفعل
والرتك يف اجلملة ،إال أن هذه السنة قد تكون مقدمة للواجب أو مكملة له ،وسواء
أكانت هذه السنة من جنس ذلك الواجب؛ كالنوافل ابلنسبة للصالة املفروضة ،ونوافل
الصيام والصدقة واحلج ،أم كانت هذه السنة من غري جنس الواجب؛ كالطهارة من اخلبث
يف اجلسد والثوب واملصلى على مذهب مالك ،والسواك وأخذ الزينة ،وغري ذلك ابلنسبة
للصالة ،وتعجيل اإلفطار وأتخري السحور وكف اللّسان عما ال يعين مع الصيام.
فهذه األشياء وإن كان األصل فيها عدم اإللزام بفعلها َيزئها كالندب متاما ،من حيث
أهنا غري مطلوبة على سبيل احلتم أبجزائها؛ أي يف بعض حاالهتا وأوقاهتا؛ لكنها الزمة
ابعتبار الكل ،أي الحقة بقسم الواجب ،لكن ال يصلح للمكلف أن يرتك ويهجر السنن
مجلة ،فإن فعل ذلك فهو قادح يف عدالته و خمل مبروءته ،يستحق عليه التأديب والزجر .
وذلك أن املقصود من تشريع املندوب – والسنة منه  -ليكون كاخلادم مع الواجب،
َيربه إذا حلق به نقص كاخلشوع يف الصالة والتدبر يف القراءة عند اإلحرام ابلصالة ،وما
تقع عليه العني أثناء الصيام ،وما ينطق به اللسان أيضاً فيه.

واملداومة على فعل املندوابت يعد تذكرياً واستعداداً للقيام ابلواجب نفسياً وروحياً.
ومن أمثلة السنة املندوبة جبزئها وهي واجبة بكلها :صالة الوتر ،والعيدين ،واألذان،

واإلقامة ،وحضور اجلماعة ،وسنة الفجر يف الصالة ،وكل ما هو من شعائر اإلسالم اليت
خيل تركها مبظهره ،وهلذه القاعدة فقد قرر العلماء أنه مَّت اتفق أهل بلد ما على ترك ما
هو من الشعائر كصالة اجلماعة واألذان هلا فلإلمام أن يلزمهم هبا ولو دعا ذلك إىل قتاهلم
قاتلهم إذا أصروا على تركها؛ ألن يف تركها استخفاف واستهانة مبعامل الدين.
ويشهد هلذا األصل ابالعتبار ما ثبت يف الصحيح عنه صلى  هلل عليه و سلم أنه هم

أن حيرق بيوت املداومني على ترك اجلماعة.21

21
ِ
ِ
ف؛ ن اجلنيا ِة رواه أبو هرعر وهو ي عث اثبت
 ي عث أهَّه مَّى هللاُ ميه وءمَّم َّهم بلحر ِعا بيوت املل مّ َ
اإلءالم ،قاله اإلمام الشوكاين اهظر الفلح الرابين.7/3324 :
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دواوعن

وكان من هديه صلى  هلل عليه وسلم يف الغزو أنه ال يغري على قوم حَّت يصبح فإذا
مسعهم أذنوا كف.
ومن هذا القسم النكاح ،فال يصح تركه من مجع األمة أو فرد بعينه مَّت كان قادراً
عليه وال مانع دونه فالنكاح وإن كان األصل فيه الندب إال أن ذلك ابجلزء أي ابلنسبة
آلحاد األفراد ويف حالة من احلاالت_أما ابلكل _أي ابلنسبة للجماعة _فهو فرض ملا فيه
من تكثري النسل وإبقاء النوع اإلنساين فرتكه ابلكل خيل ابملقاصد العامة للتشريع.
وِما يصلح دليال ملا تقدم ما جاء يف البخاري قال احلسن  :إذا منعته أمه عن صالة
العشاء يف اجلماعة شفقة عليه فليعصها قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي يف كتاب بر
الوالدين ال طاعة هلما يف ترك سنة راتبة كحضور اجلماعات وترك ركعيت الفجر والوتر وحنو
ذلك إذا سأاله ترك ذلك على الدوام خبالف ما لو دعياه ألول وقت الصالة وجبت
طاعتهما وإن فاتته فضيلة أول الوقت.

22

 - 2من األحكام اليت تعرتي السنة أهنا أتيت مبعىن املندوب فهي كما علمنا أن األصل فيها
الطلب واستحباب الفعل ،وأن الشارع رتب عليه أجرا ،لكن قد يتعلق هبذا الفعل ما َيعله
حراماً.
مثاله :صدقة التطوع األصل فيها الندب و االستحباب إال أهنا تصبح حراماً يف حالة ما
كان للمتصدق أهالً و عياالً يف حاجة إال النفقة ،فإنه ال حيل له التصدق على غريه وأهله
جياع ،كقوله صلى  هلل عليه وسلم  ":كفى ابملرء إمثاً أن يُضيُّ ُع من يقوت".23

ومن ذلك االشتغال ابملندوب أوقات الواجبات ،فيصبح فعل الندب حراماً ال لذاته ولكن
للصفة اليت اقرتنت به إلمهال ما هو أصل.

 - 22الفروق.104/2 :
 - 23ي عث حيح ،رواه أمح

مسن ه 11/72 :وقال القالمة أمح
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اكر حيح ،ن ب هللا بن نيرو ،وهو

حيح مسمم مبقناه.

ومن ذلك أيضاً الغلو يف فعل النوافل إذا ترتبت عليه هجر الدين مجلة قد يكون ذلك
مكروهاً حبسب األحوال.

املطلب الرابع :أثر تضييع األمة للواجبات الكفائية على املصاحل العامة
ذهب معظم علماء األصول إىل تقسيم الواجب الكفائي إىل واجبات دينية
ويقصدون هبا الواجبات العبادية احملضة كصالة اجلنازة

–

وواجبات دنيوية،

ويقصدون هبا املصاحل العامة كاملصانع اليت تغطي حاجة األمة.
وخالف إمام احلرمني رمحه  هلل هذا التقسيم الثنائي ،فرأى أن الواجبات
الكفائية الدنيوية حيث الطبع عليها؛ فأغىن ذلك عن حث الشارع عليها ،ولكن
احملققني من العلماء رجحوا اعتبارها من الواجبات الكفائية اليت حث الشارع ودعا

إليها.24

والذي يظهر لنا أن هذا الرأي رمبا كان له اعتباره يف العصور األوىل لإلسالم
حيث يقبل الناس على حتقيق املصاحل اليت البد منها لقوام األمة دون أمر من
الشارع؛ لكن يف العصور املتأخرة حيث تشهد األمة غيااب وتضييعا للمصاحل
العامة ،وقد نتج عن هذا التضييع أضرار جسيمة حلقت ابألمة يف كافة اجملاالت؛
اجتماعيا واقتصاداي وصناعيا وثقافيا ،فتأخرت األمة اإلسالمية عن ركب احلضارة
وتقهقرت ،وأصيبت ابالنبهار أمام تفوق األمة األخرى ،وقعدت عن السعي يف
حتقيق مصاحلها وحل مشاكلها.
هذ ا وإن كان الناس يسعون يف األرض لتحقيق معاشهم مبمارسة الصناعة
والزراعة والتجارة يف حدود الضرورات الفردية ،ولكن ذلك يبقى دون طموحات
األمة؛ من حيث حتقيق األمن الغذائي ،كما أنه يفتقد إىل التناسق وخطة عمل
 - 24ولقل

إغفال اإلمام الشاطيب لذكر هذا اللقسيم عشة إىل

م اللفرعا ب؛ ما هو دعين أو دهيوي

ما وقفت ميه مااا اخلما ،فكنيا هو مقموم أن الشرعقة جا ت للنظيم احليا القامة وفا مقا
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السقي إىل حتايمه ،اا ة

ميا وهي ربط ال هيا ابل عن واآلار .

مشولية ترتفع إبنتاجية األمة وحتافظ على ميزان املدفوعات ،وتوجه الزراعة
والصناعة حلفظ األمن القومي ،وتصل إىل درجة االكتفاء الذايت على مستوى
األمة ويف مجيع اجملاالت ،وحَّت ال تؤتى األمة من خالل ضغط الواقع.
والشك أن حتقيق هذا القدر من املصاحل ال يكفي فيه مبا تدعو إليه الطباع
أو حتث عليه ،أو يُكت َفى فيه بقدرات الفرد وطاقته ،بل هذا يدخل حتت وظيفة
األمة كلها لتحقيق كياهنا وشهودها احلضاري ،وهلذا كان من الواجب لجميع اجلهود
وتنسيق اخلطط وتوزيع األدوار ألجل القيام هبا على أمت الوجوه ،وفق املقتضيات
واملستجدات ،وهذا ما يكشف لنا السر يف إمكانيات النهوض والتقدم ،أو السري
حنو تق وقع التخلف والتبعية ،ويكشف لنا كذلك أسباب ما تعيشه األمة يف واقعها
األليم؛ من عدم قدراتنا على متثل الدور الرايدي والقائد وسط األمم.
يؤكد كالمنا املتقدم ما أورده اإلمام الشاطيب يف تقسيمه اآليت للكفاية:
– 1

ما خيتص بباب من أبواب الشريعة كالوالايت العامة واجلهاد وتعليم

العلم وإقامة الصناعات املهمة ،فهذه كلها فروض كفاايت.
– 2

ما ال خيتص بباب من أبواب الشريعة كاألمر ابملعروف والنهي عن

املنكر ،وهذا يعترب واجب كفائي غري خمتص بباب من أبواب الشريعة.25

وهذا التقسيم من اإلمام الشاطيب يدل على عمق يف الفهم ملقاصد
الشريعة ،حيث َيعل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر شامال ومكمال جلميع
أبواب الشريعة دون أن خيتص بباب دون ابب ،وذلك ألن األمر ابملعروف والنهي
عن املنكر يشمل كل نواحي احلياة ،فالنقد والتصحيح يف نواحي احلياة
االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أمر ابملعروف وهني عن املنكر ،وبذل
الشورى هو أمر ابملعروف ،واحلذر من اإلخفاقات يف جمال اإلدارة هني عن املنكر،
وهي سنة ماضية.

 - 25املوافقات 12/5 :و .182/2
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ونتطرق فيما يلي لتوضيح آاثر قصور الفهم ألبعاد أحكام الكفائية يف بعض
جماالت احلياة؛ كالعلوم الكونية واحلطاب الدعوي وغري ذلك.

أوال :يف جمال السياسة الشرعية
إن القصور يف فهم النصوص املتعلقة ابلفقه السياسي؛ وعدم مراعاة
الواجبات الكفائية فيها؛ يؤدي إىل ضياع األمانة وفقد القوة ،ويف املقابل سيادة
االستبداد والظلم والقهر للرعية ،وذلك حني يتم اختيار احلاكم بعيدا عن االختيار
احلر من قبل األمة وِمثليها ،بل ابلعهد من الوالد لولده أو أخيه ابلقهر والغلبة،
وهو ما تنبذه الرؤية اإلسالمية.
ونتيجة لغياب الوعي السياسي والفقه السديد للواجب الكفائي ،فقد ظهر
أثره السيئ يف الواقع ،متمثال يف العجز الكبري لدى اإلدارة السياسية يف حتمل
مسؤولياهتا والقيام بواجباهتا لجاه األمة ،الدينية منها والدنيوية ،ويف املقابل جند
معظم احلديث والتنظري يف فقههنا السياسي ينصب على حقوق احلاكم على الرعية
دون العكس ،أو حصر حقوق الرعية يف عبارات عامة ال لجدي نفعا ،ويف أحسن
األحوال ال تتجاوز الورق الذي كتبت عليه.
وإذا كان تنصيب اإلمام احلاكم ومبايعته من الواجب الكفائي؛ فقد أصبح
بعيدا عن الفهم السديد ملقاصد الشارع يف القيام ابملصاحل العامة ( جلب املصاحل
ودرء املفاسد  ،وهذا يتطلب من احلاكم القدرة على أداء مسؤولياته وواجباته.
فالتأكد من هذا األمر واجب كفائي على األمة حَّت ال تكون مقدرات األمة
يف أايدي قاصرة غري قادرة على حتقيق املصاحل لألمة.
نقول هذا النتشار مفهوم خاطئ عن الدين مفاده أن جمرد إقامة احلاكم أو
رئيس الدولة يعفي األمة عن ذنب التقاعس عن واجب التقومي والتوجيه ،حَّت مع
قصوره وتفريطه وعدم قيامه ابلوظائف املنوطة به على الوجه األكمل ،ابألخص يف
ضوء التحدايت اليت تواجه األمة يف عصران.

775

يالحظ يف هذا املقام كيف يعمل الغرب على تغيري القيادات وفق معايري
القدرة على العطاء كل أربعة أعوام ،وحنن مننح هذه األمانة فائقة اخلطورة واألمهية
لقيادات سياسية شاخت؛ تقف عثرة أمام أي تغيري حنو األفضل ،والتمكني
لقيادات شابة؛ األمر الذي أدى إىل ختلف األمة ،وضياع مصاحلها مع عدم شعوران
ابلذنب حَّت عند بعض العلماء املتفقهني ،حيث تركوا أداء هذا الواجب ،كما
أشار إىل ذلك الشيخ حممد اخلضري بك رمحه  هلل حني دعا العلماء إىل القيام
بواجبهم وأداء وظائفهم عن طريق إحداث مؤسسات االحتساب واملراقبة
واملساءلة والنصح والنقد والشورى وإبداء الرأي.

اثنيا :يف جمال اخلطاب الدعوي
فبسبب سوء الفهم للواجبات الكفائية ،ودرك معانيها وأبعادها ،جند
اخلطاب الديين الدعوي التقليدي ،أو خطاب التجديد واإلصالح قد متحور أو
تقوقع حول الواجبات العينية ،ومل يعط حيّزا كافيا للواجبات الكفائية ،كما جنده
يركز – غالبا – على االلتزام الشخصي وترك املنكرات ،كما نالحظ يف برامج
معظم احلركات اإلسالمية أن اهتماماهتا تتسم ابجلزئية ،وعدم تفعيل املقتضيات
الكلية الشاملة لألمة الوسط ،ولعل هذا يرجع إىل:
أ – الشعور أبن هوية األمة يف خطر ،من خالل محالت التغريب اليت تشنها
وسائل التأثري وصناعة األذهان؛ اليت هتيمن عليها الدول الغربية ،وكذلك محالت
املعسكر الشيوعي قبل سقوطه ،لذلك كان االهتمام ابلرتبية وااللتزام ابلدين
وسيلة ملقاومة الغزو الفكري الذي استهدف اهلوية اإلسالمية بني شباب األمة.
ب – وقوع احلركات اإلسالمية يف ظروف ومالبسات معينة فرضت عليهم
الرتكيز على معاجلة مشاكل حمددة ،كمقابلة االستبداد السياسي أو االحتالل
األجنيب أو االحنرافات العقدية.
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ج – حمدودية الفهم ،وجزئية االهتمام ،وضيق املعارف؛ كل ذلك جعل
الرتكيز يف خطاابت اإلصالح الديين ينصب على السلوك الشخصي ،مع إغفال
أمهية التصدي للمصاحل العامة لألمة ،وهذا رمبا يكون هو األساس يف انعزال كثري
من زعماء اإلصالح الديين عن ساحة احلياة العامة قبل موهتم ،كما حدث لشيخ
األزهر اخلضر حسني رمحه  هلل.
د – االستجابة الواعية أو غري الواعية للضغوط واملطالب االستبدادية
والسياسات االستعمارية ،اليت تريد أن تكون ساحة املصاحل العامة يف عاملنا العريب
واإلسالمي بعيدة عن الطريق املعريف وفق مقتضيات جمتمع املعرفة ،وبعيدة كذلك
عن الشفافية اليت لجعل العيب واالختالس والفساد يظهر ،وابلتايل خيتفي توجه
املوارد العامة جنو الصاحل العام،
ه  -اخللل يف مناهج التعليم الدينية اليت ال ترقى إىل مستوى ختريج فئة
عاملة مبقاصد الدين يف احلياة ،بل خترج حفظة لبعض املتون الفقهية واألصولية،
وتصدرون الفتوى بعيدا عن معرفة الواقع ومالبساته ،وهبذا مت الفصل بني حركة
الوجدان الديين وحركة الوعي السياسي ،فاألول تلقائي يوحد ،والثاين حمدود،
يعيق الشعور ابالنتماء.

املطلب الرابع :أسباب الفهم القاصر للواجبات الكفائية واحللول
يرجع سوء فهم الواجبات الكفائية إىل أسباب عدة؛ نذكرها اختصارا:
فمنها ما يرجع إىل أزمة الفكر والفهم والتدين ،ومنها ما يرجع إىل أزمة
الواقع االستبدادي يف أوضاعنا اإلدارية والسياسية ومقتضياهتا؛ من غياب
الشفافية وغياب مؤسسات اجملتمع املدين احلقيقية الساعية للقيام ابلواجبات
الكفائية يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،إبقامة مؤسسات الضبط
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واملساءلة واملراقبة والنصح ،والساعية كذلك إىل متكن األمة من اختيار القوى
األمني ليأخذ مبقدراهتا ويوجهها ملصاحلها ،وخيطط ملستقبلها ويتفاىن يف ذلك.
ومنها ما يرجع للخارج املنهمك يف الشهوات وامللذات على حساب
الشعوب األخرى ،والذي خيطط لبقاء سيطرته على الشعوب الضعيفة – مدى
الزمان – دون رمحة أو نظرة إشفاق.

النتائج والدالالت:
إن احلل املقرتح يف نظران للخروج من هذه األزمة املستحكمة والواقع املرير
اليت تعيشه األمة وتتخبط فيه هو إحياء الفقه السديد للواجبات الكفائية وأبعادها
يف عقليتنا الدينية ،وتفعيلها يف حياتنا العملية ،وهي عملية تبدأ من تصحيح
الفهم ،مرورا بفقه املقاصد واستحضار قاعدة مآالت األفعال ،لينهض العامل
اإلسالمي ،وخيرج من أزمة التخلف ،وحيقق الشهود احلضاري الذي أراده  هلل منه،
فالبد من استحضار الواجب الديين الكفائي يف حياتنا ويكون جاذاب لتديننا داعيا
إىل التقرب به إىل  هلل عز وجل ،يف كافة جماالت احلياة ،عبادة يؤجر عليها العبد،
ومعاملة يعمر هبا البلد والوطن ،فيجتمع الدين مع الدنيا ،ويكون التدين عامل
رقي والتقدم وليس عامل التخلف – كما يروجه املغرضون أو اجلاهلون ب ُكنه الدين

وحقيقته

–

وبذلك نرتك االنعزالية يف التدين ،والفهم القاصر ألبعاد الواجبات

الكفائية اليت تضمن التنمية املستدامة للطاقات والقدرات.
إن الشارع قد أعطى أمهية كربى للواجبات الكفائية ،حيث لك يكلف
شخصا بعينه ابلقيام هبا ،بل علق التكليف ابألمة مجيعا لتكون هي املسؤولة عن
قيامها ،وتكون آمثة عند التقصري فيها.
واملقصود من هذه الواجبات محاية املصاحل العامة لألمة من جلب مصلحة
ودرء مفسدة ،فكان التقصري فيها يؤدي إىل ضياع تلك املصاحل ،ومن وراء ذلك
غياب املسؤولية وضياع دور األمة الوسط الشاهدة على الناس ،اليت تقوم بعملية
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البالغ للناس ونصرة احلق وردع الظامل وتبين حقوق اإلنسان بصفته إنساان كرمه
خالقه حيا وميتا ،وتشجيع الطاقات يف التنمية واإلعمار.
إن املفهوم السائد للواجبات الكفائية يف واقعنا املعاصر قد أنى عن القضااي
املصريية لألمة واحنسر يف قضااي فردية مثل تكفني امليت والصالة عليه ،األمر
الذي يقتضي الوقوف واملراجعة والتصحيح.

اخلامتة
ويف ختام هذا البحث؛ وبعد استعراضنا ملكانة السنة النبوية يف التشريع وما
هلا من احرتام يف نفوس املسلمني ،والعمل هبا واالقتداء هبديها ،وبيان أثرها يف
رعاية مقاصد الشريعة ،وما يتعلق هبا من كليات؛ ميكننا الوصول إىل مجلة من
النتائج وتوصيات خنرج هبا من خالل هذا البحث؛ نصوغها كالتايل:
أوالً :أن الس نة النبوي ة الكفائي ة ه ي م ن قبي ل األحك ام الش رعية التكليفي ة ،وأهن ا

تنقس م م ن حي ث الكلي ة واجلزئي ة وم ن حي ث تعلقه ا برعاي ة املص احل الض رورية
واحلاجي ة ،فمنه ا م ا يتعل ق جبماع ة معين ة م ن املس لمني أو أف راد خمصوص ني ،ك رد
الس الم وتش ميت الع اطس ،ومنه ا م ا يتعل ق بكي ان األم ة ،ويعت رب ش عارا هل ا كرف ع
األذان ،وصالة ال رتاويح ،وينبغ ي عل ى اجملته د واملف يت أن يراع ي ه ذه املرات ب ح ني
تنزيلها على الواقع ،فيقدم ما يستحق التقدمي منها ،حَّت ال يهدم أص ال م ن أص ول
الشريعة.
اثنياً :أن األصل يف السنة هو وجوب االقتداء هبا واألخذ هبا يف اجلمل ة دون انتق اء
أو ختري شخصي خاضع لألهواء ،ومن هذا القبيل السنة الكفائية.

اثلثا :أن العمل ابلسنة عموما والكفائي ة منه ا خاص ة في ه إحي اء ملقص د م ن مقاص د
الش ريعة وه و احملافظ ة عل ى ال دين ،وإعالن ه وإش هاره ،لتق وى م ن خالهل ا ش وكة
وعزة املسلمني ،فال ينبغي االستهانة هبا أو هجر العمل هبا وال دعوة إليه ا
اإلسالمّ ،

ورد شبهات املبطلني حوهلا.
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رابعا :ال َيوز شرعا رفض السنة النبوية ولو يف آحادها – إذا كانت اثبت ة ص حيحة
– جمل رد الظن ون أو م ع ع دم وج ود مع ارض راج ح ،ف ال يق دم عليه ا ال رأي احمل ض
الذي ال تشهد له األصول واملقاصد الشرعية ابالعتبار.
خامسا :ولعله من املناسب يف هذا املقام أن نطلق حتذيرا للمسلمني عام ة والعلم اء
منهم خاصة ،واحلكومات اإلسالمية من أن تنتهك حرم ات الس نة النبوي ة أو يُعب ث
بنصوص ها ،أو ُمت س شخص ية الن يب ص لى  هلل علي ه وس لم وف يهم ع ني تط رف ،ف إن
ال دفاع ع ن الس نة ه و م ن ص ميم عقي دة امل ؤمن ،ف ال يس عه الس كوت ع ن الباط ل

إذا رآه ميرح وَيول.
و هلل أعلم وصلى  هلل على سيدان حممد وعلى آله وصحبه.
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