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 العرخ لستطمبات وُسُبـــــل االستجابة الذخعية العمهم
 ياء الفخوض الكفائية .. أنسهذجا  إح

 عســـــــاد حســـــــجي إبخاىيــــــــم .د
dremadhamdi2@gmail.com 

   : ممخص
الحسج  رب العالسيغ، كصالًة كسالمًا عمى خيخ خمقو أجسعيغ كبعج،،، فمعل مسا 
يثيخ الجىذة كالعجب؛ أف نخػ البعس في عرخنا ىحا؛ يترػر أف شخيق العمع، كفقو قػانيغ 
التدخيخ، كإدارؾ سشغ هللا تعالى في األنفذ كاآلقاؽ ليدت مغ الجيغ!! عمى الخغع مغ ىحا 

يات كاألحاديث التي تجعػ إلييا، كتحس عمييا، كمغ السسارسة العسمية الحذج اليائل مغ اآل
 التي كاف عمييا السدمسػف األكائل.. 

ككثسخة لمتخمف كالعجد عغ السػاكبة كاالستجابة لستصمبات العرخ؛ فإنشا كثيخاً  ما 
نخػ اليـػ مدمسيغ مغ أصحاب التخررات العمسية العالية، يعجلػف عشيا، كعغ متابعتيا 

سارسػا الفتػػ، كالتفديخ، كالفقو، كشئػكف الجعػة، كالبحث في مذكالت الجعاه، األمػر التي لي
تتصمب عمسًا كتخررًا، في الػقت الحؼ نخػ ؼيو بعزًا مغ الفقياء كالسحجثيغ يتكمسػف في 
الصب، كالفمظ كاألنػاء، كالكيسياء ككخكية األرض، كإمكانية الػصػؿ إلى القسخ كالفزاء 

! إنو االضصخاب نتيجة التبعيس، كتسدُّؽ الخؤية اإلسالمية الذاممة، كالفيع القاصخ الخارجي..
ألبعاد الفخكض الكفائية، كآفاقيا الخحبة كالفديحة؛ كلػ تسكشا مغ العمع الذخعي، كتسثمشاه حق 
تسثمو؛ لقادنا بالزخكرة إلى الشبػغ في العمـػ الجنيػية، كمػاكبة متصمبات العرخ، كإيسانا مغ 

باحث بأىسية ىحه القزية؛ جاء ىحا البحث في محاكلة لتحقيق مجسػعة مغ األىجاؼ لعل ال
بياف مفيـػ الفخض الكفائي، كخصػرة الفيع القاصخ ألبعاده كآفاقو، كإبخاز أثخ إحياء أىسيا: 

 الفخكض في الشيزة بالعمـػ الذخعية، كتحقيق االستجابة لستصمبات العرخ.

 الكمسات السفتاحية:

  الكفائية -الفخوض  -متطمبات العرخ  -ُسُبـــــل االستجابة  -عمهم شخعية 
                                                           


 جامعة سوهاج -كلية اآلداب  -أستــاذ الدراســــــات اإلســـــــــالمية المســــــــاعد  
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  السقــــــــجمة

الحسج  رب العالسيغ، كصالًة كسالمًا عمى خيخ خمقو أجسعيغ كبعج،،، 
فمعل مسا يثيخ الجىذة كالعجب؛ أف نخػ البعس يترػر أف شخيق العمع، كفقو 

كاآلقاؽ ليذ مغ الجيغ،  ،تعالى في األنفذقػانيغ التدخيخ، كإدارؾ سشغ هللا 
كاألحاديث التي تجعػ إليو،  ،عمى الخغع مغ ىحا الحذج اليائل مغ اآليات

تي كاف عمييا السدمسػف مغ السسارسة العسمية العمى الخغع كتحس عميو، ك 
 األكائل!!

يدسى بػػػ ) عمػـ الجنيا ( يعتبخ فخض كفاية  اأف تحريل م كإذا عمسشا 
بالشدبة لألمة، كأما تحريمو كالشبػغ ؼيو لسغ يتخرز بو فيػ فخض عيغ.. 

 !أف تحريل العمع الجنيػؼ ليذ مغ الجيغ؟ترػُّر  فكيف بعج ذلظ يدػغ لعاقلٍ 
ككيف يعجؿ كثيخ مغ مدمسي اليـػ عغ متابعة التحريل العمسي الستخرز، 

بأمػر الفقو، كالجعػة عمى غيخ تخرز؟! ككأنو يذعخ بعقجة إلى االشتغاؿ 
 كالدراعة.. ،كالخياضيات ،كاليشجسة ،الحنب في دراساتو لعمـػ الصب

 فكخة البحث:
فإنشا كثيخاً  ما نخػ اليـػ  ..عػجكالجسػد كالتجيغ السُ ككثسخة لمتخمف 

مدمسيغ مغ أصحاب التخررات العمسية العالية، يعجلػف عشيا، كعغ متابعتيا 
كالفقو، كشئػكف الجعػة، كالبحث في مذكالت الجعاه،  ا الفتػػ، كالتفديخ،ليسارسػ 

كتخررًا، في الػقت الحؼ نخػ ؼيو بعزًا مغ فقياء  ،األمػر التي تتصمب عمساً 
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ككخكية األرض،  ،كاألنػاء، كالكيسياء ،ف في الصب، كالفمظكمحجثيغ يتكمسػ 
الحؼ أنتجو كإمكانية الػصػؿ إلى القسخ كالفزاء الخارجي..! إنو االضصخاب 

التبعيس، كتسديق الخؤية اإلسالمية الذاممة، كالفيع القاصخ ألبعاد الفخكض 
َكاَن اْلُسْؤِمُشهَن  َوَما﴿ الكفائية، التى أشارت إلييا اآلية الكخيسة في قػلو تعالى: 

يِن َوِلُيْشِحُروا  ُيها ِفي الجِّ ِلَيْشِفُخوا َكافَّة  َفَمْهاَل َنَفَخ ِمْن ُكلِّ ِفْخَقٍة ِمْشُيْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ
فمػ تسكشا مغ العمع الذخعي، كتسثمشاه  ﴾ َقْهَمُيْم ِإَذا َرَجُعها ِإَلْيِيْم َلَعمَُّيْم َيْحَحُرونَ 

دنا بالزخكرة إلى الشبػغ في العمػـ الجنيػية، كمػاكبة متصمبات حق تسثمو؛ لقا
 .(ٔ) ."العرخ.

 أىجاف البحث: 
  بياف أثخ الفيع الرحيح لمعمػـ الذخعية، في تحقيق الشبػغ في العمـػ

 الجنيػية، كمػاكبة متصمبات العرخ. 
 .بياف مفيـػ الػاجب الكفائي، كخصػرة الفيع القاصخ ألبعاده كآفاقو 
  كأىسية تفعيميا في تحقيق االستجابة  ،أثخ إحياء الفخكض الكفائيةبياف

 لستصمبات العرخ.

 مشيجية  البحث:

اقتزت شبيعة البحث في ىحا السػضػع االعتساد عمى السشيج 
 يةقخآناآليات المغ  الشرػص الذخعية االستقخائي؛ كذلظ مغ خالؿ جسع كاستقخاء

ثع  السدألة،في ىحه  السعاصخيغ كالسفكخيغساء مالعراء ككحا آ، األحاديث الشبػيةك 
، كمحاكلة تمظ الشرػص كاألقػاؿلسشاقذة كتحميل  كاالستشباشي السشيج التحميمى
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استشباط أىع األسباب التى أدت تخمف العمػـ الذخعية عغ مػاكبة متصمبات 
تفعيل الفخكض الكفائية في تحقيق تمظ االستجابة إحياء ك العرخ، كبياف أثخ 

  كالسػاكبة.
 الجراسات الدابقة: 

  ،إحياء الفخكض الكفائية سبيل تشسية السجتسع، د: عبج الباقي عبج الكبيخ
( ٘ٓٔعجد )سمدمة )كتاب األمة( كزارة األكقاؼ كالذئػف اإلسالمية، 

 (.ـ ٕ٘ٓٓىػ ػػػػػ  ٕٙٗٔ)
 إحياء الػاجب الكفائي كالعيشي شخيق إلقامة مجتسع العسخاف،  (ٔ

( )يػليػ ٕ٘٘ؼ، مجمة الػعي اإلسالمي، عجد )د. السرصفى تػد
  ـ(.ٕٔٔٓ

فخض الكفاية كأحكامو عشج األصػلييغ، د. عمي بغ سعج الزػيحي،  (ٕ
 ىػ(.ٜٔٗٔ( ) رجب ٖٕمجمة جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد، عجد )

الفخكض الكفائية سبيل التشسية السدتجامة، د: أحسج صالح عمى بافزل،  (ٖ
عجد  األكقاؼ كالذئػف اإلسالمية، زارةمخكد البحػث كالجراسات، ك 

 ـ(.ٕٗٔٓ -قٖ٘ٗٔ)
فمدفة التكميف بالػاجب الكفائي، د: العبج خميل دمحم أبػ عيج،  مجمة  (ٗ

الجراسات اإلسالمية، مجمذ الشذخ العمسي، جامعة الكػيت، ك الذخيعة 
 ـ(.ٖٕٓٓيػنيػ –ق ٕٗٗٔ( )ربيع آخخٖ٘عجد)
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إحياء الفخكض ية ) ىحه ىي معطع البحػث كالجراسات التى تشاكلت قز
إلييا، كال شظ أف ىحه الجراسات ليا أىسيتيا الكبخػ  كتصخَّقت( الكفائية كتفعيميا

 في التعخيف بيحه القزية، كتدميط الزػء عمييا، كبياف آراء الفقياء فييا.

تخاجع تشاكلت قزية  –عمى حج عمسي  -بيج أنو ال تػجج دراسة عمسية 
تخمفيا عغ مػاكبة التقجـ أسباب  ُمبيِّنة ًً ،عغ ركب الحزارة العمػـ الذخعية

بسدألة الفخكض الكفائية،  تمظ القزية، ربط  ُمحاِولة ًًالعمسي كالتكشػلػجي، 
أثخ إحياء كتفعيل الفخكض الكفائية في تحقيق مػاكبة العمػـ الذخعية  ُمبيِّنة ًً

 الشرعية العلومكبيحا تبخز أىسية ىحه البحث السػسػـ بػػػ ) لستصمبات العرخ،

 (. العصر إحياء الفروض الكفائية .. أمنوذجًا ملتطلبات وُسُبـــــل االستجابة

 شاصخ البحث: ع
يتكػف ىحا البحث إجسااًل مغ مقجمة كتسييج كمبحثيغ كخاتسة، كبيانيا 

 كالتالي: 
  .السقجمة 
  :الكفائية .. مجخل مفاـيسي كالفخكضالعمـػ الذخعية التسييج 
 الفخكض الكفائية عغ الحياة العامة..   السبحث األكؿ: إقراء

 األسباب كاآلثار.
  السبحث الثاني: تفعيل الفخكض الكفائية كإحيائيا، كأثخه في

 تحقيق االستجابة لستصمبات العرخ
    .الخاتسة 
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  التسييج:
 الكفائية .. مجخل مفاهيسي والفخوضالعمهم الذخعية 

  السحهر األول:
 وأىسيتيا ،مفيهم العمهم الذخعية

 مفيهم العمهم الذخعية:أوال : 
ك تدتسج أصػليا مشو، أك أتمظ العمػـ التى تتػقف عمى الذخع، :" ىي  

 تعتسج في معخفتيا عمى مرادر شخعية ديشية، كيخد لكل مشيا دليل شخعي
  .(2)" فأكثخ 

فيي تمظ العمػـ التي تتعمق بالجيغ كعمػمو، كتترل  وبعبارة أخخى:
كاألخالؽ، كاألحكاـ الفقيية، كسيخة السرصفى صمى   مباشخة باإليساف، كالعبادات

 إلخ...هللا عميو كسمع، كتخاجع الرحابة، كالتابعيغ، كتاريخ األئسة كعمساء الجيغ
 ثاني ا: أىسية العمهم الذخعية:

أىسية كبيخة كمكانة سامية في حياة  شظ أف العمػـ الذخعية ليا الك 
 السدمسيغ، لسا تتسيد بو مغ سسات كخرائز، لعل أىسيا:

  أنيا تسثل الدبيل إلى تحقيق الخيخ السصمق، كالدعادة الكاممة في
 الجاريغ، كذلظ بإخالص العبادة، كتحقيق رضا هللا عد كجل.

  أنيا تحقق الشفع السصمق، كالسرمحة الكاممة لعامة الشاس، دكف تفخيق
فال فخؽ بييع إال مكانيع، أعسارىع، أك أجشاسيع، أك أزمانيع، أك أ بيغ 

َثِشي َمْغ  قاؿ: َأِبي َنْزَخةَ َعْغ كفي الحجيث بالتقػػ كالعسل الرالح،  َحجَّ
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ـِ التَّْذِخيِق  َسِسَع ُخْصَبَة َرُسػِؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيوِ  َكَسمََّع ِفي َكَسِط َأيَّا
َفَقاَؿ: " َيا َأيَُّيا الشَّاُس، َأاَل ِإفَّ َربَُّكْع َكاِحٌج، َكِإفَّ َأَباُكْع َكاِحٌج، َأاَل اَل َفْزَل 

، َكاَل َأْحَسخَ ، َكاَل ِلَعَجِسيٍّ َجِسيٍّ ِلَعَخِبيٍّ َعَمى عَ  َعَمى َأْسَػَد، َكاَل  َعَمى َعَخِبيٍّ
 .(3) ".. ْسَػَد َعَمى َأْحَسَخ، ِإالَّ ِبالتَّْقَػػ َأَبمَّْغُت "، َقاُلػا: َبمََّغ َرُسػُؿ هللاِ أَ 

  ف العمػـ الذخعية تعج األساس لبشاء سائخ العمـػ كالفشػف؛ فيي أكسا
السعخفة ك  الشطخ كالتأمل السشصمق لمعمع كالحزارة، كىي الباعث عمى

َأَفََل َيْشُظُخوَن  ﴿ :القخآنية، قاؿ تعالىكسا جاء في العجيج مغ الشرػص 
ِبِل َكْيَف ُخِمَقْت ) َساِء َكْيَف ُرِفَعْت )77ِإَلى اْلِْ ( َوِإَلى 78( َوِإَلى الدَّ

 كلحا فإف .(4) ﴾( َوِإَلى اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت 79اْلِجَباِل َكْيَف ُنِرَبْت )
قج العمػـ الكػنية األخخػ إذا لع تتقيج باألخالؾيات كالسبادغ الذخعية، 

تكػف في كثيخ مغ األحياف أنيا ذلظ  ؛تكػف أضخارىا أكثخ مغ مشافعيا
ذك حجيغ، فإلى جانب الخيخية فييا قج يرحبيا العجيج مغ  اسالحً 

 السفاسج، إذا لع تشزبط بالزػابط الذخعية.
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  السحهر الثاني:
 ومقرج الذارع مشو.  مفيهم الهاجب، وأقدامو،

 أوال : مفيهم الهاجب، وأقدامو

، كحجكداً  اً ألف لو معالس " الفخض، كإنسا سسي الػاجب فخضاً  :الػاجب لغة
أؼ أكجبو عمى نفدو  .(5) ﴾ َفَسْن َفَخَض ِفيِينَّ اْلَحجَّ  ﴿ :كمغ ذلظ قػلو تعالى

 .(6) .".بإحخامو
" ما يثاب فاعمو كيعاقب تاركو "  :تعخيفات عجة، مشيا لو  كاصصالحًا:

كمشيا " ما شمبو الذارع عمى سبيل الحتع كاإللداـ " كمشيا: " ما يحـ تاركو عمى 
ال يختمف مفيػميسا مغ حيث السجلػؿ  الفخض كالػاجبك  .(7) .".بعس الػجػه

االصصالحي عشج جسيػر األصػلييغ مغ السالكية كالذافعية كالحشابمة، بل إف 
سساف لسدسى كاحج، قاؿ اإلماـ إالفخض كالػاجب عشجىع متخادفاف، أؼ 

 .(ٛ) الباقالني:" قػلشا كاجب كفخض كالـز كحتع كاحج.."
 .مشو ومقرج الذارع ،ثانيا : أقدــــــام الهاجب

 باعتبارات مختمفة: أقداـ ةيشقدع الػاجب إلى أربع
  الػاجب باعتبار  كقت األداء، كيشقدع إلى: )الػاجب السؤقت :  أوال- 

  .(الػاجب السصمق
  الػاجب العيشي: )كيشقدع إلى، صالب بأدائوالسُ  باعتبارالػاجب : ثانيا- 

 (.الػاجب الكفائيك 
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 الػاجب السحجد: )كيشقدع إلى، السقجار السصمػب باعتبارالػاجب : ا ثالث- 
 الػاجب غيخ ك 

 (.السحجد
  كالػاجب ، الػاجب السعيغباعتبار تعييغ السصمػب: ) الػاجب: رابعا

 .(9) (السخيخ
الػاجبات العيشية ىػػ إصالح الذخز كاستقامتو  مغمقرج الذارع " ك 

بالجرجة األكلى، كإف كانت الػاجبات العيشية في شخيعة اإلسالـ تخجـ الحياة 
االجتساعية العامة كتداعج في إحجاث التزامغ كالتكاتف كالتكافل االجتساعي.. 
أما مقرج الذارع في الػاجبات الكفائية ىػػ حفع مرالح الشاس العامة كما 

 ،كاالجتساعية ،تعمق باألمػر الزخكرية السجتسعية، في الحياة الدياسيةي
   .(ٓٔ) "كالعدكخية.. ،كاالقترادية

الفخكض كالػاجبات الذخعية ىي في حؿيقتيا ـبة كعمى ىحا :" فإف 
كتيحيب  ،السترالح نفػسيع ؛ربانية كمشحة إليية امتغ هللا تعالى بيا عمى عباده

ىحه الحؿيقة تعمق قمبو بخبو حبا كإجالال  أدرؾكمغ كتقػيع أخالقيع،  ،سمػكيع
 .(77) لعطستو كشكخا لسديج إحدانو كجديل امتشانو.."
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 السبحث األول: 
 إقراء  الفخوض الكفائية عن الحياة العامة

 األسباب.. اآلثار
حاكلت ؼيسا سبق بياف حؿيقة الفخض، كالفخؽ بيشو كبيغ الػاجب، 

أثخ إحياء الفخكض كاإلشارة ألقدامو، كمقاصجه؛ كلسا كاف ىحا البحث يتشاكؿ 
؛ فكاف البج مغ كأىسية تفعيميا في تحقيق االستجابة لستصمبات العرخ ،الكفائية

 إلقاء مديج مغ الزػء عمى مفيػـ الكفاية كبياف حؿيقتيا.
  :لغةالكفاية 

 يقاؿ كفى يكفي كفاية، إذا قاـ باألمخ، كيقاؿ استكفيتو باألمخ  الؿياـ ،
 () كمشو قػلو االستغشاء:، كتعشي أيزًا: أمخا فكفانيو، أؼ قاـ بو دكني

أؼ أغشتاه عغ ؾياـ  .(ٕٔ).." مغ قخأ باآليتيغ مغ آخخ سػرة البقخة كفتاه"
( في الحجيث ) كقج فدخ العمساء قػلو ؛االتقاء، كقج يخاد بيا: الميل

 .(73) .."كفتاه" بسعشى تكؽياف الذخ كتؿياف مغ السكخكه الدابق "
كالسعشى األكؿ ىػ األصل، فإف مغ قاـ باألمخ عغ غيخه يكػف بحلظ قج 

فخض الكفاية كعمى ىحا يسكغ القػؿ بأف ككقاه أعباء السيسة،  ،أغشاه عغ نفدو
 .قاـ بو اإلنداف نيابة عغ غيخهفي المغة ىػ: الػاجب الحؼ 

 :اصطَلحا الفخوض الكفائية

سسي فخض كفاية:" ألف ؾياـ بعس السكمفيغ بو يكفي لمػصػؿ إلى 
  .(ٗٔ) مقرج الذارع في كجػد الفعل، كيكفي في سقػط اإلثع عغ الباقيغ.."
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كعخفو ابغ الدبكي بقػلو:" ميع يقرج حرػلو مغ غيخ نطخ بالحات إلى 
  . (٘ٔ) فاعمو.."

أك ، يتعمق بيا مرالح ديشية ،" كمعشاه أف فخكض الكفايات أمػر كمية 
دنيػية ال يشتطع األمخ إال بحرػليا، فقرج الذارع تحريميا، كلع يقرج تكميف 
الػاحج كامتحانو بيا بخالؼ فخكض األعياف، فإف الكل مكمفػف بيا مستحشػف 

 .(ٙٔ)بتحريميا.." 

 السطمب األول: 
 الكفائية عن الحياة العامةأسباب إقراء الفخوض  

فخكض » أف آفاؽ  :لعل الحؿيقة التي ال بج مغ االعتخاؼ بيا ىػشا ىػي 
أىع األسباب التي كلعل  ،تكاد تكػف غائبة تسامًا عغ حذ السدمسيغ« الكفاية 

 ذلظ:تقف كراء 
 الدبب األول: ضعف التجيُّن السجتسعي:

انحدار الفخكض " إف ضعف التجيغ السجتسعي لو بالغ األثخ في 
كغيابيا عغ مذيج الحياة اليػمية؛ ذلظ أف تخاجع الجيغ عغ مذاىج  ،الكفائية

الحياة اليػمية، كعغ حخكة السجتسع، كصيخكرة ىحه الحياة شبو مشفرمة عغ 
كتػجيياتو، كأحكامو.. تدبب في إبعاد فخكض الكفاية عغ  ،مشصمقات الجيغ

لحاجة إلييا، حيغ غابت عغ الحذ، األذىاف، فانتفى شعػر السجتسع كأفخاده با
كىحا الػياب عغ الحذ أنتج بجكره غيابًا عغ الػاقع؛ إذ العسل فخع الترػر، فإذا 

  .(ٚٔ) لع يػجج ترػر لمذئ فال عسل أصاًل.."
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 الدبب الثاني: انتذار صهر التجين السعهج: 
مغ الستجيشيغ يغادركف  اً كثيخ اليػـ نخػ كمغ جية أخخػ فإنشا :" 

كانتيت كفخكض عيشية،  ،التي بجأت كفخكض كفائيةالعمسية اختراصاتيع 
مػاقعيع ليستج بيا )اآلخخ(  تاركيغيغادركنيا لسسارسة العبادة أك الػعع كاإلرشاد، 

في داخمشا، كتبقى ثغػر الجدع اإلسالمي مفتػحة، بدبب صػٍر مغ التجيغ 
عاليًا في الشكيخ عمى مغ يحاكؿ فرل الحياة  السحدف، كمع ذلظ نخفع أصػاتشا

عغ الجيغ، أك فرل السجتسع عغ الجيغ، كنتيسو بذتى التيع؛ لكششا بانكساش 
الحذ الجيشي عغ األنذصة الستعجدة، السعخؼية كالعمسية، كعجـ اعتبارىا مغ 
العبادات، نسارس عسميًا إخخاج الجيغ مغ خزع الحياة، كنحػؿ بيشو كبيغ 

 .(ٛٔ) "ستصمبات العرخ..االستجابة ل
  ومختبتيا في الجين: فخوض الكفاية،عجم إدراك أىسية : الثالثالدبب 
سػاء مغ حيث أجخ الفعل، أك إثع التخؾ، ففخكض الكفاية قج يختفع  

( عغ جائدة غالية، كىي ثػابيا إلى الجرجات العال، كقج أعمغ السرصفى )
 . (ٜٔ)الجشة؛ لسغ يدج حاجة السدمسيغ، مغ الساء في السجيشة 

الخاغبين  في القيام بفخوض الكفاية، وعجم قجرتيم عمى   قمة: الخابعالدبب 
 دائيا:أ

ف فخكض الكفاية أعساؿ عامة يقـػ بيا السكمف، فال تسثل حاجة أ" ذلظ 
يعػد مباشخة  تو الخاصة، كنفعيا الاشخرية لمفخد، كليدت لريقة مباشخة بحي

عميو؛ بحيث تمبي حاجاتو، كتػفخ متصمبات أسختو اآلنية، بخالؼ فخكض 
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األعياف التي تتػفخ ليا عػامل ذاتية عشج الفخد نفدو، تبعثو عمى الؿياـ ليا؛ مغ 
 .(ٕٓ) "غخائد نفدية، كدكاٍع أسخية يرعب تشاسييا، أك اليخكب مشيا..

  الجولة عن تهجيو األفخاد وحسميم عمى القيام بالفخوضالدبب الخامذ: عجد 
إذ البج لحجكث فاعمية اإلنداف مغ مدانجة الجكلة، التي تعتبخ بسثابة 
الػعاء الحاضغ كالسػجو البميغ لديخ الفخد نحػ تأدية كضيفة إعسار األرض ميسا 

تصمبات بمغ عشجه مغ إرادة أك قجرة؛ ذلظ أف التقجـ العمسي، كالتقشي، كمػاكبة م
العرخ، ال يسكغ أف يكػف عسمية فخدية، حتى لػ تػافخت الكفاءات العمسية الفاذة 
ألنو: عسمية إدارية، اجتساعية، عمسية.. تتكاتف فييا الجيػد مغ قبل الجكلة 

 .(27)كالذعب برػرة متشاسقة.." 
كمغ ناحية أخخػ فإف:" عسمية التشسية الذاممة، كالسدتجامة، كالشيػض 

ىي  -التي نحغ برجد البحث في سبل تحؿيقيا  –لستصمبات العرخ كاالستجابة 
 في جػىخىا عسل تفاعمي، كتكاممي بيغ الحكػمة كالذعب. 

 الدبب الدادس: غياب فقو االنتساء، وضعف الذعهر بالهطشية :
قج يكػف السدمع غيخ مدتعج لمؿياـ بالفخكض الكفائية بدبب تمبية نجاء ف

ك ماؿ، مع عجـ إحداسو أ ،ك جيجأ ،تزحية بػقتالذارع، لسا في ذلظ مغ 
نو في كثيخ مغ الحاالت قج أغيخ  ك مرمحة مادية..أ خاصة بتحقيق مشفعة

( عشج استذعاره ضياع أرضو، ةفزوض الكفاييجبخ نفدو عمى فعل العسل العاـ )
كنيب خيخاتو، كتخمف مجتسعو الحؼ يعير ؼيو، ككششو الحؼ يشتسي إليو، فال 

في ذيل األمع، كيؤرقو كصف كششو بالستخمف.. كبػياب  أمتويخض أف تبقى 
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معشى الػششية يفقج اإلنداف حافدًا ميسًا، كدافعًا جػىخيا كعسيقًا لالنخخاط في 
 .(ٕٕ) .."الكفائية ، كالؿياـ بالفخكضمسارسة العسل العاـ

 :سيادة االستبجاد الفخديالدبب الدابع: 
محاكالت اإلصالح، كىي تخاىغ " إف سيادة االستبجاد تعخقل دائًسا كل 

تخاؼ  فشخاىا: عمى الحفاظ كالتذبث بالكخسي كالدمصة أكثخ مغ أؼ شيء آخخ
 -كالشرح، كيقمقيا كجػد مؤسداتو الزابصة، كيربح مصمػًبا مغ الجسيع  ،الشقج

التجيغ الفخدؼ،  تذجعإنيا أف يتحخكػا كفًقا لخغبة الدمصة.. كسا  - في ضميا
الدمصة السدتبجة، فتشحدخ مغ ثّع الػاجبات الكفائية عغ  التجخل في شئػف كتسشع 

يتخاجع فيسيا في إشار القزايا السريخية ك  كتصبيقًا.. كتفعياًل، ،الػاقع، مسارسةً 
 .(ٖٕ)" لألمة، ليشحرخ في قزايا السريخ الفخدؼ، مغ دفغ ككفغ كجشازة..

 الثامن : شيهع مشاخ التخمف:الدبب 
عالًة عمى غيخنا في دنيا العمع التجخيبي، كنعشي بالتخمف: أنشا ما زلشا 

كالتكشػلػجيا الحجيثة، حتى إف نرف ما نأكمو أك أكثخ ال ندرعو!! كجل ما 
ندتعسمو ال نرشعو، كحتى الدالح الحؼ نجافع بو عغ أرضشا، كعخضشا لع يدؿ 
صشاعة أجشبية، ندتػرده كال نشذئو!! إف مغ السحدف حقًا أف تكػف بالدنا زراعية، 

حقق ألنفدشا الغحاء الكافي.. كأف ندتػرد في كثيخ مغ بالدنا مغ اإلبخة إلى كال ن
الراركخ، مع أف فقياء اإلسالـ اعتبخكا إتقاف كل عمع أك ميشة، أك صشاعة 
يحتاج غمييا السدمسػف فخض.. كسا اعتبخكا ذلظ عبادة كقخبة إذا صحت ؼيو 

   .(ٕٗ) الشية.."
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 د وشيهع االنحخاف بأشكالو السختمفة:   الدبب التاسع: انتذار  الظمم والفدا
" فال شئ يغخؼ باالنحخاؼ كاالنحخاؼ نفدو، ؼبسجخد أف تتسكغ فئة مغ 
تجاكز القانػف كالشطاـ، فإنيا بصبيعة الحاؿ تذجع كتغخؼ غيخىا مغ الفئات 
االجتساعية األخخػ بحلظ.. فيشتج عغ ذلظ ضمع كفداد، كيذعخ كثيخ مغ الشاس 

حق  التزحية ، كسا أف كششو ال يدتحق الخجمة السجانية، بأف مجتسعو ال يدت
كيربح لداف حالو: لساذا أدافع عغ مجتسع لع يداعجني في الػصػؿ إلى حقي، 

     .(ٕ٘)كسا لع يؤمشي مغ خػؼ، كلع يصعسشي مغ جػع.." 

 :يةاالستعسار  األطساع  الغدو الفكخي لخجمةالدبب العاشخ: 
الػاجبات الكفائية، يداعج في الػقػؼ بػجو " إف الفيع الذامل ألبعاد 

عت إال لحفع خِ ذلظ أف الػاجبات الكفائية ما شُ  ؛األشساع االستعسارية برػرة قػية
ؿ  ؛السرالح العامة لألمة بيشسا يخيج االستعسار أف يستز خيخات البالد، كيحػِّ

 ..والسػاششيغ إلى عبيج، يكػنػف في خجمة سيادتو االستعسارية، كيحسػف مرالح
يحخؾ الشاس  ليا كتشطيسو ،كبسا أف حيػية الجيغ كعالقتو الػثيقة بالحياة العامة

عشجما أدرؾ  -فقج عسج االستعسار  كصػره؛ نحػ مقاكمة االستعسار بكل أشكالو
إلى العسل عمى صخؼ تػجيات كاىتسامات الشاس عغ السرالح  -ىحه الحؿيقة 

 .(ٕٙ) "..خرية، كالسرالح الفخديةالعامة إلى األمػر الخاصة، كاالىتسامات الذ
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 السطمب الثاني:
 من آثار إقراء  الفخوض الكفائية عن الحياة العامة

إف انحدار الفيع عغ األبعاد الحؿيؿية لمػاجبات الكفائية، كإقرائيا عغ 
مقتزيات الحياة العامة، كحرخىا بقزايا الكفغ كالجشازة كالجفغ.. تخؾ آثاًرا سيئة 

الحزارؼ بيغ غيخىا في كاقع األمة، كجعميا تقرخ عغ أداء دكرىا  بل ككارثية
 .األمع كالذعػبمغ 

 أوال : تخمف  األمة وتخاجعيا الحزاري:
 رغع ما تستمظ مغ اإلمكانات الحزارية ؛إف تخاجع األمة كتخمفيا

ىجؼ الكتاب كالدشة، كاإلفادة مغ  مغ، سػاء في ذلظ معارؼ الػحي، السعصمة
كما حسمتو التجخبة الحزارية التاريخية في التشديل عمى كاقع خيخ القخكف، 

كانحدار كغياب كانكساش مفيـػ نكساش يعػد إلى حج بعيج إلى إ ..الحياة
كالؿياـ  الفخكض الكفائية، كتصبيقاتيا، التي يعج استكساليا، كتػفيخىا، كتصػيخىا

ة مغ الفخكض ىا أكثخ أكلػيا مغ صمب العمػـ الذخعية، بل لعل البعس يخ  بيا..
مة كميا، كتختبط بتحقيق العيشية.. ألنيا كاجبات كمدئػليات جساعية، تخز األ

 . (ٕٚ) عة مشعتيا، كتححيخىا مسا يبيت ليا.."امرالحيا، كتػفيخ كفايتيا، كصش

 ثانيا : عجد اْلرادة الدياسية لألمة:
إف قرػر الفيع في مجاؿ ضخكريات الحياة الدياسية، كعجـ الؿياـ 
بالػاجبات الكفائية فييا، أّدػ إلى شيػع االستبجاد كإلى أف تكػف اإلرادة الدياسية 

انرب معطع  حتى، كالؿياـ بػاجباتيا تجاه األمة ،عاجدة عغ تحسُّل مدئػلياتيا
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كالتشطيخ في فقيشا الدياسي عمى حقػؽ الحاكع عمى الخعية دكف  ،الحجيث
تغشي مغ جػع،  ال تدسغ كال العكذ، أك حرخ حقػؽ الخعية في عبارات عامة

أك أنيا ال تتجاكز الػرؽ الحؼ كتبت عميو، كسا أف الفيع لعسمية الؿياـ بالػاجب 
الكفائي في اختيار الحاكع أصبح بعيًجا عغ مقاصج الذخع في الؿياـ بالسرالح 

جمب السرالح كدرء السفاسج( األمخ الحؼ يتصمب مغ الحاكع قجًرا مغ )العامة 
ية ألداء مدئػلياتو ككاجباتو.. كالتأكج مغ ىػحا األمخ كاجب كحلظ الكفاءة كاألىم

 .(ٕٛ) .".عمى األمة، حتى تكػف قادرة عمى تحقيق مرالحيا
 :العمهم الكهنية اتفي ساحثالثا : تخمف األمة 

األمة عغ فخص التدخيخ الستاحة  تبعجأقمة االىتساـ بالعمػـ الكػنية " 
لإلمكانيات السكشػنة تحت األرض، بذكل خاص، سػاء ألغخاض البشاء 

كأسباب العير الكخيع لإلنداف، أك ألغخاض  ،كتػفيخ كسائل الخاحة ،كالتعسيخ
الجفاع، األمخ الحؼ جعل األمة متصفمة عالة عمى اآلخخيغ في مجاؿ الرشاعة.. 

إال أنشا ندتخجـ الرشاعة دعت في البشػؾ الغخبية كرغع كفخة األمػاؿ التي أك 
 .(ٜٕ) "الغخبية، مغ السكشدة كحتى الديارة كالصيارة..

" كأصبحت  األمة التي أندؿ هللا عمييا سػرة الحجيج، ال تحدغ صشاعة 

َوَمَشاِفُع َوَأْنَدْلَشا اْلَحِجيَج ِفيِو َبْأٌس َشِجيٌج  ﴿..الحجيج، ككاف حدبيا أف تقخأ قػؿ هللا 

ِفيِو  ﴿لشدتخجـ الحجيج في السيجانيغ السجنى كالعدكخؼ، فقػلو تعالى:  ﴾ ِلمشَّاسِ 
َوَمَشاِفُع  ﴿إشارة إلى الرشاعات الحخبية،  كفي قػلو تعالى:  ﴾َبْأٌس َشِجيٌج 
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 لألسف فإنشا لع نحدغ ىحهإشارة إلى الرشاعات السجنية.. ك ﴾ ِلمشَّاِس 
 .(ٖٓ)"  كال تمظ 

نعير اليػـ عمى ىامر  -كلألسف  –إف الحؿيقة السؤلسة ىي أنشا  
الفعل الحزارؼ، ككثيخ مسا ندسيو )معاصخة( ال يعجك أف يكػف ضخبًا مغ 

   .(ٖٔ) االستيالؾ لسشتجات اآلخخيغ العمسية كالسادية.."
 رابعا : إىجار طاقات األمة ، والعجد عن استثسارىا :

كض الكفائية، كالعسل عمى تفعيميا إلى كقج أدػ عجـ استذعار أىسية الفخ 
خالة مغ الخمط بيغ األمشيات كاألمكانات؛ كىػ أمخ شبيعي، كنتيجة مشصؿية؛ إذ 
كيف يتحرل التقجيخ الرحيح في حاؿ غياب االختراص كالخبخة؟ كقج أدػ 
سػء التقجيخ إلى ىجر الصاقات، كبعثخة األمكانات، كعجـ إبرار الطخكؼ 

 اىغ، كاستذخاؼ الخؤية، كالعجد عغ إدراؾ متصمباتالسحيصة، كالػاقع الخ 
     .(ٕٖ) العرخ.."

 خامدا : تسجد اآلخخ وتغمغمو في جدج األمة :
العسمية مغ؛ الصب، ختراصاتيع كقج تختبب عمى مغادرة الستجيشيغ ال

 ،التي بجأت كفخكض كفائيةكاليشجسة، كالفمظ، كاالقتراد، كالتجارة، كالدراعة.. ك 
مػاقعيع أف تخكػا كانتيت كفخكض عيشية، لسسارسة العبادة أك الػعع كاإلرشاد، 

 ..ليستج بيا )اآلخخ( في داخمشا، كتبقى ثغػر الجدع اإلسالمي مفتػحة
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 سادسا : ندول  العقاب باألمة جسعاء: 
كبالسقابل فإف مغ فخكض الكفايات ما يكػف تخكو سببًا لػقػع العقاب " 

( :" كاألمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ مثاًل، يقػؿ الشبي )باألمة جسعاء، 
 . (ٖٖ) "..ِإفَّ الشَّاَس ِإَذا َرَأْكا الطَّاِلَع َفَمْع َيْأُخُحكا َعَمى َيَجْيِو َأْكَشَظ َأْف َيُعسَُّيُع هللُا ِبِعَقاِبوِ 

 
 السبحث الثاني:

 تفعيل الفخوض الكفائية وإحيائيا، وأثخه في تحقيق االستجابة
 لستطمبات العرخ

 أوال : استعادة عافية األمة والحفاظ عمييا :
الكفائية، ثع إيجاد  الفخكض" إف ترحيح الفيع الخاشئ كالقاصخ، ألبعاد 

كإحجاث آليات لمديخ مع مقتزياتيا كالؿياـ بيا، ىػػ الحؼ يحفع لألمة عافيتيا، 
محافطتيا عمييا، كبقجر بعبارة أخخػ ىػػ الػسيمة الػحيجة الستعادة عافيتيا ثع  أك

التكاسل كالتقاعذ عغ الؿياـ بالػاجبات الكفائية يكػف فقجاف الجكر في الذيػد 
الحزارؼ.. كسا أف التعسيع لذسػؿ الفيع لمػاجبات الكفائية ىػػ خصػة أكلى في 
محاكالت الشيػض كالؿياـ بالػاجبات السجتسعية، لكغ الفيع كحجه ال يكفي إذا لع 

 .(ٖٗ) .".لتخجسة إلى الػاقعيالزمو الفعل كا
 الذاممة والسدتجامة :: تحقيق التشسية ثانيا  

مغ الػاقع السخيخ الحؼ كمحاكلة االنفالت ، التشسية الذاممةإف عسمية 
يعير ؼيو ال تكػف إال بإحياء الػاجبات الكفائية، كبعث أبعادىا في عقمياتشا 
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الجيشية، كتفعيميا في حياتشا العسمية، كىي عسمية تبجأ مغ ترحيح الفيع كالفقو 
كىي السرالح العامة  -بالسقاصج كاستحزارىا، حتى تربح الػاجبات الكفائية 

جاذبة لتجيششا كتقخبشا إلى هللا  -كالخخكج مغ أزمة التخمف التشسية، كمقتزيات 
(.) 

تشسية السدتجامة، كانتياج فعاليات فتكػف مقتزيات التشسية الذاممة، كال
التقجـ في مجاالت الحياة الستعجدة، كاالستجابة لستصمبات العرخ الحؼ نعير 
ؼيو؛ عبادة يؤجخ عمييا اإلنداف السدمع كيعسخ بيا البالد كاألكشاف؛ ؼيجتسع 

 ، كليذ عاملَ كازدىارٍ  جـٍ تقُّ  ، كداععَ رقيٍّ  الجيغ مع الجنيا، كيكػف التجيغ عاملَ 
كسا يخكج لحلظ السغخضػف أك الجاىمػف بكشو الجيغ  -كتخاجٍع كانحجار فتخمُّ 

كبحلظ نتخؾ االنعدالية في مجاؿ التجيغ، كنتجاكز الفيع القاصخ ألبعاد  - كحؿيقتو
الػاجبات الكفائية، كنججد الفيع ليحه الػاجبات، التي اقترخ مفيػميا، عمى 

ألجل حساية كصيانة  أحكاـ السريخ الفخدؼ، كىي في األصل إنسا شخعت
 .(ٖ٘) .".السريخ الجساعي لألمة

 ثالثا : تحقيق اْلكتفاء الحاتي: 
يقػؿ الذيخ عسخ عبيج حدشة أثشاء حجيثو عغ ضخكرة إعادة الشطخ في 

الفزوض قزية الػاجب:" كلعمي ألسح عالقة متيشة بيغ ما عبخ عشو بػػػػ )

( بل أستصيع أف أقػؿ: إف الذاتي االكتفاء(  كما اصصمح عميو بسبجأ )الكفائية
معشى الفخكض الكفائية مخادؼ لسعشى االكتفاء الحاتي، كإف إحياء كتفعيل 
الفخكض الكفائية كالؿياـ عمييا؛ ىػ الػسيمة األمثل كالزسانة األكيجة لتحقيق 

 .(ٖٙ)االكتقاء الحاتي لألمة في حاجاتيا العمسية، كالتخررية، كاالنتاجية.. " 
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 العالم اْلسَلمي: رابعا :  تحقيق نيزة
إف الشطخ في إشكالية الشيػض، كاالستجابة لستصمبات العرخ، كصشاعة 

يتصمب إضافة لسا تسشحو معخفة الػحي مغ الخؤية  ..السدتقبل، أك بشاء عالع الغج
كامتجاداتيا، كالسخجعية التي تذكل  ،الثقاؼية، التي تبرخ الحياة بكل أبعادىا

 ،ياة، كالعيغ الدحخية التي تخاقب جػدة اإلنتاجالسعيار كالؿيسة لكل أنذصة الح
 كاتدامو بالسػاصفات الذخعية السصمػبة قبل تدػيقو.. ،كسالمتو

يتصمب كضع استخاتيجية شاممة في السجاالت الستعجدة، تدبقيا دراسة  
كتحميل لمػاقع، كالتعخؼ عمى أسباب التخمف، كفخز الجػانب اإليجابية، 

ا كاالمتجاد فييا، كتحجيج الجػانب الدمبية كمحاصختيا كاعتسادىا، كمحاكلة تشسيتي
 .(ٖٚ) .".كمعالجة أسبابيا

كلعل أكؿ الخصػات في ذلظ تتسثل في تقػيع الػاقع كنقجه بذكل صحيح، 
كاعتبار ذلظ مغ أىع مكػنات الخؤية االستخاتيجية السصمػبة، كمغ ثع التعخؼ عمى 

كاالستيجاء بالتجخبة التاريخية عمى اإلمكانات الستاحة كالطخكؼ السحيصة، 
 ،كالجكلية ،كاإلقميسية ،مدتػػ الحات ك)اآلخخ( معا، كاستحزار الطخكؼ السحمية

كمؤثخاتيا، حتى ال تكػف الخؤية  ،ككسائميا ،كمحخكات العػلسة اليػـ كأىجافيا
كتأثيخه.. كىحه االستخاتيجية  ،كأثخه ،كتدارعو ،كتصػره ،معدكلة عغ برارة العالع

متعجدة، كتخررات معخؼية  لذاممة لسعالجة إشكالية الشيػض، ليا أبعادا
  .متشػعة، كاستخاتيجيات متكاممة، تذكل بسجسػعيا الخؤية الذاممة

كال شظ أف كضع مثل ىػحه االستخاتيجيات، كحدغ تقجيخ اإلمكانات 
الستاحة كالطخكؼ السحيصة، كاستذعار السآالت، كالقجرة عمى تقػيع السخاحل 
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إنو بل كأدكات تقشية..  ،كمتابعتيا.. يتصمب مجسػعة خبخات كمؤىالت عمسية
، أك في جػانب الحياة يتصمب كدػبًا عمسيًا متقجمًا في شعب السعخفة جسيعاً 

، الدياسية، كاالقترادية، كاالجتساعية، كالتخبػية، كالثقاؼية، كاإلعػالمية، جسيعاً 
حرل االكتفاء الحاتي، إضافة إلى بحيث يتع تفعيل كإحياء فخكض الكفاية، كيت

كالسيجانية، كالقجرة عمى الستابعة كالتقػيع، حيث ال يشفع معيا  ،الخبخات العسمية
كمجخد  ،كالخصب الصشانة الخنانة ،كالذعارات ،كالحساس ،كالتصاكؿ ،االدعاء

 دكف اإلدراؾ ألبعادىا ككيؽيات عالجيا. ،الحذ بإشكالية التخمف
كىحا جسيعو يتصمب الشفخة الستجراؾ التخررات العسمية السصمػبة لبشاء  

الفزوض وتفعيل إحياء )الحياة، كإقامة العسخاف كإدارة العسخاف، أك بسعشى آخخ 

كاإلحداس بل كالتيقغ بأف ذلظ مغ مقاصج الجيغ كضخكرياتو  (الكفائية
َوَما  ﴿  :لو تعالىاستجابة لقػ  ، لمػصػؿ إلى حؿبة الخبخاء كالعمساء،يةاألساس

ُيها ِفي  َكاَن اْلُسْؤِمُشهَن ِلَيْشِفُخوا َكافَّة  َفَمْهاَل َنَفَخ ِمْن ُكلِّ ِفْخَقٍة ِمْشُيْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ

يِن َوِلُيْشِحُروا َقْهَمُيْم ِإَذا َرَجُعها ِإَلْيِيْم َلَعمَُّيْم َيْحَحُروَن  َوَلْه  ﴿  :كقػلو  .(ٖٛ)﴾ الجِّ

ُسهِل َوِإَلى ُأوِلي اأْلَْمِخ ِمْشُيْم َلَعِمَسُو الَِّحيَن َيْدَتْشِبُطهَنُو ِمْشُيْم  وُه ِإَلى الخَّ . (ٜٖ)﴾  َردُّ

 .(ٔٗ) ﴾ َفاْسَأْل ِبِو َخِبيخ ا﴿  :. كقػلو(ٓٗ)﴾  َواَل ُيَشبُِّئَك ِمْثُل َخِبيخٍ  ﴿  :كقػلو تعالى

 خامدا :  حفظ السرالح العامة لألمة:
تحقيق نحػ  ياالعامة، كتجفع يامرالحلألمة فالػاجبات الكفائية تحفع 

كالحزػر في تشافدات العصاء البذخؼ، كبحلظ  ،كالتشسية الذاممة الحاتي، االكتفاء
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 ،تجج األمة شخيقيا لتسثيل السػقف الػسط بيغ األمع، كالؿياـ بػضيفة البالغ
 .(ٕٗ) .."كالتأثيخ، كالسداىسة في صشاعة التاريخ

السرالح العامة لألمة، كسج ىػ سبيل حفع الؿياـ بالفخكض الكفائية ف" 
 ،كاالجتساعية ،لقصاعات االقتراديةاتقػية كسبيل لحاجياتيا كضخكراتيا، ك 

كالفالحية، كقج أدػ تعصيُل ىحه الػضائف  ،كالرشاعية ،كالتعميسية ،كالدياسية
مة كتخاجعيا، كضعف كالقصاعات األساسية كقمة االىتساـ بيا إلى تخمُّف األ

تحريشاتيا كمقاكمتيا، فانعجمت الػسائل التي يتحقق بيا العسخاف، كنجرت أسباب 
 ،الكفاءاتىجخة ك  ، كتعصيل الصاقات،السعيذة الكخيسة لمشاس؛ نطًخا ليجر الثخكات

 ، كالكداء..كالجكاء ،كالصعاـ ،األمة إلى غيخىا في العمع تحتاجفاكقمة اإلنتاج، 
كمقاكمة  ،كتحقيق اكتفائيا الحاتي، الكفائي كفيل بشيزة األمةكإحياء الػاجب 

 .(ٖٗ).." كاالقترادية  ،األشساع الخارجية الدياسية
 سادسا  : بشاء مؤسدات السجتسع وتحقيق التكافل االجتساعي:

الدبيل لبشاء مؤسدات  ػىػ (الفخكض الكفائيةإحياء كتفعيل ) فكسا أ
كتحقيق التكافل االجتساعي.. فيي فخكض تتصمب الكفاءة لتحقق  ،السجتسع

كفخكقشا ، كميػلشا ،كمػاىبشا، نجج أنفدشا (الفخكض الكفائية)الكفاية.. ففي ساحة 
كمجاالتشا الكبخػ لمعصاء ؼيسا نحدغ، كالتخمز مغ الخجل السمحسة،  ،الفخدية

لمعرخ الدراعي، أما الحؼ إف كاف مالئسًا فيػ مالئع لمعرخ الخعػؼ، كتجاكزًا 
يربح دلياًل عمى التخمف كالتخاجع.. إنو العرخ الرشاعي، كاآلف اإللكتخكني، ف

كالحؼ يجعي معخفة كل شيء نأسف أف نقػؿ: إنو قج ال يعخؼ شيئًا في عرخ 
 .(ٗٗ)التخرز كالفخكض الكفائية.."
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 الخاتسة
 أىم الشتائج: 

  العرخ الحاضخ بسا يتججد مغ خاللو مغ متغيخات، كما يحجث ؼيو إف
مغ أحجاث، كما يدتجج ؼيو مغ قزايا، ىػػ كاقع ال يسكغ اليخكب مشو، 

السدمع ال بج أف يعير بأصالة كمغ ثع فإف كحؿيقة ال يسكغ إنكارىا. 
 ،كنسػه، في عالع الحاضخ، بتججدهك الساضي كرسػخو كقػتو كثباتو، 

 بج أف يتعمع كيف يحافع عمى األصيل، كيتعامل مع  كال ،كتصػراتو
 .(٘ٗ) .."الججيج

  يسكغ لمعمػـ الذخعية أف تجج شخيقيا إلى ؾيادة نػاحي أك مجاالت
الحياة، متى ُفيست عمى الػجو الذخعي الُسشقَّى مغ شػائب األياـ، كدخغ 
األىػاء، كصػر التجيغ السعػج، كالفيع السغمػط لخكح الذخيعة 

 كمقاصجىا.
  كتفعيميا..كُسبل تصبيقيا ،كفائيةالمفخكض ل الفيع الرحيحيذكِّل ، 

األمة  سحاكلة الخخكج مغ السآزؽ العجيجة التي تػاجولالسحػر األساس 
 كتخصي العؿبات التي تحػؿ بيشيا، كبيغ تحقيق الذيػد، اإلسالمية

 ، كتعصل حخكة الشيػض،التشسيةك التقجـ كتعػؽ عسمية  الحزارؼ،
كلالستجابة لستصمبات  كاالضصالع بسياـ االستخالؼ اإلنداني،

  العرخ..
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 التهصيات السقتخحة:

  بيغ عمساء الجيغ اإلسالمي كالتالحع  زيادة التقاربالدعي الحثيث نحػ
 .(ٙٗ) ."كالعمساء الستخرريغ في العمـػ الكػنية.

  ال بج إلعادة كصل الجيغ بالحياة، كالحزػر الفاعل لؿيع الجيغ في
كدكرىا في بشاء ( الفزوض الكفائية)خزع الحياة، مغ إبرار دكر 

كتشسيتو، كتصػيخ الخؤية بحدب تصػر الحياة لتبمغ آفاقًا ججيجة  ،السجتسع
 .كمتصػرة

  حكاميا، بياف أبعادىا، كأزيادة االىتساـ بالفخكض الكفائية، كالعسل عمى
كنذخ ثقافة  كمجاالتيا، كفمدفتيا، كدكرىا في تقديع العسل كإتقانو،

كتحقيق السيػؿ كالسػاىب السختمفة، كتػفيخ الفخص الكاممة  التخرز،
ككضعيا في السػضع  ،لمسػاىب الستشػعة، كامتالؾ القجرة عمى تػضيفيا

 التشسية الذاممة،تحقيق الشيزة الحزارية، ك السشاسب، لتداىع في 
 .. كالسدتجامة، كاالستجابة لستصمبات العرخ

  مغ خالؿ ذلظ ، ك ترحيح أبعاد الػاجب الكفائي في فكخ األمةضخكرة
كاإلقراء عغ الػاقع، كالحياة العامة.. كالعسل  معالجة أسباب التعصيل،

األمة اإلسالمية لسػقفيا مغ الفخكض الكفائية، كإعادة عمى مخاجعة 
تخصيصًا، كدراسة، كتشفيحًا.. كأف تقـػ صياغة ىحا السػقف التداما، ك 

جيات مخترة مشيا بػضع الجراسات كالبحػث الدياسية، كالعدكخية، 
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كاالقترادية، كاالجتساعية، كالتخبػية.. لتشطيع الػاجبات الكفائية، كبياف 
 .(ٚٗ) كيؽية استثسارىا، كتػجيييا لخجمة األمة، كمذخكعيا الحزارؼ.."

  التعبئة كالحساس إلى ذنية الفقو ضخكرة التحػؿ مغ ذىشية
كاالختراص.. كالعسل عمى تػفيخ الكفاية مغ الستخرريغ في جسيع 
السجاالت.. ذلظ أف إشاعة التخرز كتغييخ شبكة العالقات 
االجتساعية، يقتزي بصبيعة الحاؿ تقديع العسل، كيؤكج أىسية التكامل 

الحؼ  الحزارؼ، كيؤدؼ تجريجيا إلى التحػؿ نحػ العسل السؤسدي
تتػافخ لو كل االختراصات السصمػبة، كيتخمز بصبيعة االحاؿ مغ 
الخجل السمحسة أك الخجل السؤسدة أك الرػرة السؤسدية التي تكػف في 

   .(ٛٗ) خجمة الخجل ليربح الخجل في خجمة السؤسدة. .."
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 احلواشي:
                                                           

 [.ٕٕٔ] التػبة :سػرة ، كاآلية مغ ٙٛتأمالت في الػاقع اإلسالمي، عسخ عبيج حدشة، ص (ٔ
 .ٜٙمخجع العمـػ اإلسالمية، د: دمحم الدحيمي، دار السرصفى، دمذق، ص( ٕ
، كقاؿ الذيخ: شعيب األرنؤكط :" (ٜٖٕٛٗ( رقع )ٗٚٗ/ٖٛأخخجو أحسج في السدشج، )( ٖ

 إسشاده صحيح ".
 [.ٕٓ-ٚٔ]الغاشية، آية  :( سػرةٗ
 [.ٜٚٔ]، آية البقخة :سػرة( ٘
-ٜٖٖ/ٕ) ، لمفيخكزآبادؼ( القامػس السحيطٕٙٓ -ٕٕٓ/ٚ) ، البغ مشطػر( لداف العخبٙ

ٖٗٓ.) 
بياج اإل، ( ٖٕ/ٔمغدالي )لالسدترفى، ، ( ٕٗٔ/ٔمجػيشي، )ل( البخىاف في أصػؿ الفقو، ٚ

 (.ٓٙ/ٔمدبكي )ل في شخح السشياج،
 (.ٜٕٗ/ٔ)مباقالني ل( التقخيب كاإلرشاد، ٛ
، كلسديج مغ التفريل حػؿ ىحه األنػاع ٔٔٔالػىاب خالؼ، صعمع أصػؿ الفقو، عبج ( ٜ

ؿ الفقو، لمذيخ: دمحم أبػ زىخة، ( كأصػ ٕٙ/ٔ، لمذػكاني)الفحػؿ إرشاد كالتقديسات يخاجع: 
بة الدحيمي) ٕٖص بعجىا، الػجيد في أصػؿ ( كما ٖ٘/ٔكما بعجىا، أصػؿ الفقو، د: ـك

 كما بعجىا.    ٜٕالفقو، د: عبج الكخيع زيجاف، ص
 .ٕ٘( إحياء الفخكض الكفائية سبيل تشسية السجتسع، د: عبج الباقي عبج الكبيخ، صٓٔ
 .ٚٓٔعمي بغ سعج الزػيحي، ص :( فخض الكفاية كأحكامو عشج األصػلييغ، دٔٔ
( حجيث ٛٛٔ/ٙفزل سػرة البقخة)أخخجو البخارؼ، كتاب: فزائل القخآف، باب: ( ٕٔ

(٘ٓٓٛ.) 
 (.ٕ٘٘/٘ٔ، البغ مشطػر)لداف العخب( ٖٔ
 .ٗٚص ،سشػؼ لإل ( التسييج في تخخيج الفخكع عمى األصػؿ،ٗٔ
 (.ٕٔ٘/ٔمدبكي، )ل( تذشيف السدامع بجسع الجػامع، ٘ٔ
 (.٘ٚٛ/ٕمسخداكؼ )ل( التحبيخ شخح التحخيخ في أصػؿ الفقو، ٙٔ
 .ٓٚسية السدتجامة، د: أحسج صالح عمى بافزل، ص( الفخكض الكفائية سبيل التشٚٔ
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إحياء الفخكض الكفائية سبيل تشسية السجتسع،  ( مقجمة الذيخ: عسخ عبيج حدشة، لكتاب:ٛٔ
 . ٕٕ-ٕٔص
( في حجيث:" مغ يحفخ بئخ ركمة فمو الجشة " أخخجو البخارؼ في صحيحو، كتاب: ٜٔ

ككصيتو جائدة، مقدػما كاف أك غيخ السداقاه، باب: في الذخب، كمغ رأػ صجقة الساء كىبتو 
 (.ٕٛٚٚ( حجيث )ٖٔ/ٗمقدـػ )

 .ٛٙ( الفخكض الكفائية سبيل التشسية السدتجامة، د: أحسج صالح عمى بافزل، صٕٓ
 ٕٗالشجار، صد: زغمػؿ قزية التخمف العمسي كالتقشي، ( ٕٔ
 .ٔٚ( الفخكض الكفائية سبيل التشسية السدتجامة، د: أحسج صالح عمى بافزل، صٕٕ
 .ٜٗ، ٖٜ، ص السرجر الدابق( ٖٕ
  .ٓٓٔالرحػة اإلسالمية كىسـػ الػشغ العخبي كاإلسالمي، د: يػسف عبج هللا، ص( ٕٗ
 . ٜٓتججيج الػعي، د: عبج الكخيع دمحم حدغ ، ص( ٕ٘
 .ٜٙ( إحياء الفخكض الكفائية سبيل تشسية السجتسع، د: عبج الباقي عبج الكبيخ، صٕٙ
 .ٙٓٔعسخ عبيج حدشة، ص ( مشيج الشبػة كإشكالية الشيػض،ٕٚ
 .ٙ٘( إحياء الفخكض الكفائية سبيل تشسية السجتسع، د: عبج الباقي عبج الكبيخ، صٕٛ
 .ٕٙ، صالسرجر الدابق( ٜٕ
  .ٓٓٔالرحػة اإلسالمية كىسـػ الػشغ العخبي كاإلسالمي، د: يػسف عبج هللا، ص( ٖٓ
  .ٜٛتججيج الػعي، د: عبج الكخيع  دمحم حدغ، ص( ٖٔ
  . ٙٓٔالخصاب اإلسالمي.. كفقو لمسشاصحة، عسخ عبيج حدشة، ص( ٕٖ
( كقاؿ الذيخ: شعيب األرتؤكط :" ٜٕ( حجيث )ٕٛٓ/ٔ( أخخجو اإلماـ أحسج في السدشج )ٖٖ

 ."إسشاده صحيح عمى شخط الذيخيغ
 .٘٘( إحياء الفخكض الكفائية سبيل تشسية السجتسع، د: عبج الباقي عبج الكبيخ، صٖٗ
 .ٜٛصالسرجر الدابق، ( ٖ٘
 .ٜٚحتى يتحقق الذيػد الحزارؼ، عسخ عبيج حدشة، ص( ٖٙ
. ٛٔ، ٚٔ( في أدب األشفاؿ.. رؤية الحاضخ.. بريخة السدتقبل، دمحم بداـ ممز، صٖٚ

 [.ٜ٘كاآلية مغ سػرة الفخقاف ]
 [. ٕٕٔ( سػرة: التػبة، آية ]ٖٛ



  2222(يناير) 4ع ،41مج          (المقارنةلغويات والثقافات ال )      كلية اآلداب جامعة الفيوم   مجلة

 

 

 .عماد حمدي إبراهيم. دالعلوم الشرعية وسبل االستجابة لمتطلبات العصر...( )    

ٕٜ 

                                                                                                                                           

 [.ٖٛسػرة: الشداء، آية ] (ٜٖ
 [.ٗٔسػرة: فاشخ، آية ] (ٓٗ
. ٛٔ، ٚٔفي أدب األشفاؿ .. رؤية الحاضخ .. بريخة السدتقبل، دمحم بداـ ممز، ص( ٔٗ

 [.ٜ٘كاآلية مغ سػرة الفخقاف ]
( مقجمة الذيخ: عسخ عبيج حدشة لكتاب: إحياء الفخكض الكفائية سبيل تشسية السجتسع، ٕٗ
 .ٖٕص
إحياء الػاجب الكفائي كالعيشي شخيق إلقامة مجتسع العسخاف، د. السرصفى تػدؼ،  (ٖٗ
 .ٜٖص
( مقجمة الذيخ: عسخ عبيج حدشة لكتاب: إحياء الفخكض الكفائية سبيل تشسية السجتسع، ٗٗ
 .ٖٕص
 .ٕٓٔخرائز الترػر اإلسالمي، سيج قصب، ص( ٘ٗ
كالحزارية باإلسياـ في أسمسة ( نحػ إعجاد الذباب السدمع لسػاجية التحجيات العمسية ٙٗ

 .ٕٕٔص ،د: أحسج فؤاد باشا العمـػ الكػنية،
 .ٕٕٓفمدفة التكميف بالػاجب الكفائي، د: العبج خميل دمحم أبػ عيج،  ص (ٚٗ
 .ٚ٘الػراثة الحزارية، عسخ عبيج حدشة،  ص (ٛٗ
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 املصادر واملراجع

بغ  اإلبياج في شخح السشياج، لتقي الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ عبج الكافي (ٔ
نرخ عبج عمي بغ تساـ بغ حامج بغ يحيي الدبكي ككلجه تاج الجيغ أبػ 

الػىاب، تحقيق: جساعة مغ العمساء، دار الكتب العمسية، بيخكت، ط 
 ق(.ٗٓٗٔ)

إحياء الفخكض الكفائية سبيل تشسية السجتسع، د: عبج الباقي عبج الكبيخ،  (ٕ
 ٕٙٗٔ( )٘ٓٔسمدمة )كتاب األمة( كزارة األكقاؼ كالذئػف اإلسالمية، عجد )

 مػ(. ٕ٘ٓٓىػ ػػػػػ 
إحياء الػاجب الكفائي كالعيشي شخيق إلقامة مجتسع العسخاف، د. السرصفى  (ٖ

 ـ(.ٕٔٔٓيػليػ ) (ٕ٘٘)تػدؼ، مجمة الػعي اإلسالمي، عجد 
 بغ دمحم بغ عمي بغ سحسج، لاألصػؿ عمع مغ الحق تحقيق إلي الفحػؿ رشادإ (ٗ

 دار عشاية، عدك أحسج :قيحقت (ىػٕٓ٘ٔ:ت) اليسشي الذػكاني هللا عبج
 (ـٜٜٜٔ - ىػٜٔٗٔ)ٔ، طالعخبي الكتاب

بة الدحيمياإلسالمي أصػؿ الفقو (٘ ، دار الفكخ السعاصخ، بيخكت، ، د: ـك
 ـ(. ٕ٘ٔٓ –ق ٖٙٗٔ)ٕٔط

 ـ(.ٕٙٓٓدار الفكخ العخبي، القاىخة، ط ) أصػؿ الفقو، لمذيخ: دمحم أبػ زىخة، (ٙ
البخىاف في أصػؿ الفقو، لعبج السمظ بغ عبج هللا بغ يػسف بغ دمحم الجػيشي،  (ٚ

ىػ( تحقيق: عبج ٛٚٗبػ السعالي، ركغ الجيغ، السمقب بإماـ الحخميغ )ت:أ
 ـ( .ٜٜٚٔالعطيع الجيب، دار الػفاء، السشرػرة، ط)
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تأمالت في الػاقع اإلسالمي، عسخ عبيج حدشة، السكتب اإلسالمي، بيخكت،  (ٛ
 ـ(.ٜٜٓٔ –ق ٔٔٗٔ)ٔط

 –ق ٕٔٗٔ)ٔتججيج الػعي، د: عبج الكخيع دمحم حدغ، دار الققمع، دمذق، ط (ٜ
 ـ(.ٕٓٓٓ

التحبيخ شخح التحخيخ في أصػؿ الفقو، لعالء الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ  (ٓٔ
ىػ( تحقيق: د: عبج ٘ٛٛسميساف السخداكؼ الجمذقي الرالحي الحشبمي )ت: 

 ـ(.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ) ٔالخحسغ الجبخيغ كآخخاف، مكتبة الخشج، الخياض، ط
تحقيق: د سيج عبج تذشيف السدامع بجسع الجػامع، لتاج الجيغ الدبكي،  (ٔٔ

العديد، د عبج هللا ربيع، مكتبة قخشبة لمبحث العمسي كإحياء التخاث، القاىخة، 
 ـ(. ٜٜٛٔ -ىػ  ٛٔٗٔ)ٔط

التقخيب كاإلرشاد، لسحسج بغ الصيب بغ دمحم بغ جعفخ بغ القاسع، القاضي أبػ  (ٕٔ
ىػ( تحقيق: د. عبج الحسيج بغ عمي أبػ زنيج، ٖٓٗبكخ الباقالني السالكي )ت: 

 ـ(.ٜٜٛٔ -ىػ  ٛٔٗٔ)ٕؤسدة الخسالة، طم
التسييج في تخخيج الفخكع عمى األصػؿ، لعبج الخحيع بغ الحدغ بغ عمي  (ٖٔ

ىػ( تحقيق: د. دمحم حدغ ٕٚٚاإلسشػؼ الذافعّي، أبػ دمحم، جساؿ الجيغ )ت: 
 ق(.ٓٓٗٔ) ٔىيتػ، مؤسدة الخسالة، بيخكت، ط

اإلسالمي، بيخكت، حتى يتحقق الذيػد الحزارؼ، عسخ عبيج حدشة، السكتب  (ٗٔ
 ـ(. ٜٜٔٔ –ق ٕٔٗٔ) ٔط

خرائز الترػر اإلسالمي، سيج قصب، دار الذخكؽ، بيخكت، ط  (٘ٔ
 ـ(.ٜٛٚٔ –ق ٜٖٛٔ)
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الخصاب اإلسالمي.. كفقو لمسشاصحة، عسخ عبيج حدشة، السكتب اإلسالمي،  (ٙٔ
 ـ(.ٕ٘ٓٓ –ق ٕٙٗٔ)ٔبيخكت، ط

ج هللا، دار الرحػة اإلسالمية كىسـػ الػشغ العخبي كاإلسالمي، د: يػسف عب (ٚٔ
 ـ(.ٜٜٚٔ –ق ٚٔٗٔ)ٚالذخكؽ، ط

صحيح البخارؼ، لسحسج بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخارؼ الجعفي، تحقيق:  (ٛٔ
 ىػ(.ٕٕٗٔ) ٔدمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ، دار شػؽ الشجاة، ط

ىػ( مكتبة الجعػة، القاىخة، ٖ٘ٚٔعمع أصػؿ الفقو، عبج الػىاب خالؼ )ت:  (ٜٔ
 ط.د.ت.

عشج األصػلييغ، د. عمي بغ سعج الزػيحي، مجمة فخض الكفاية كأحكامو   (ٕٓ
 ىػ(.ٜٔٗٔ( ) رجب ٖٕجامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد، عجد )

الفخكض الكفائية سبيل التشسية السدتجامة، د: أحسج صالح عمى بافزل، مخكد  (ٕٔ
 -قٖ٘ٗٔالبحػث كالجراسات، كزارة األكقاؼ كالذئػف اإلسالمية، عجد )

 ـ(.ٕٗٔٓ
الكفائي، د: العبج خميل دمحم أبػ عيج،  مجمة الذخيعة فمدفة التكميف بالػاجب  (ٕٕ

( )ربيع ٖ٘كالجراسات اإلسالمية، مجمذ الشذخ العمسي، جامعة الكػيت، عجد)
 ـ(.ٖٕٓٓيػنيػ –ق ٕٗٗٔآخخ

في أدب األشفاؿ: رؤية الحاضخ.. بريخة السدتقبل، دمحم بداـ ممز، سمدمة  (ٖٕ
( ٜٓٔعجد ))كتاب األمة( كزارة األكقاؼ كالذئػف اإلسالمية، 

 (.قٕٙٗٔ)رمزاف
 الفيخكزآبادػ يعقػب بغ دمحم شاىخ أبػ الجيغ سجج، لالسحيط لقامػسا  (ٕٗ

 دمحم: بإشخاؼ، الخسالة مؤسدة في التخاث تحقيق مكتب: تحقيق (ىػٚٔٛ:ت)
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 ٕ٘ٓٓ - ىػ ٕٙٗٔ )ٛ ، طلبشاف ،بيخكت الخسالة، مؤسدة، العخقُدػسي نعيع
 (.ـ

قزية التخمف العمسي كالتقشي، د: زغمػؿ الشجار، رئاسة السحاكع الذخعية  (ٕ٘
 ق(. ٜٓٗٔ)ٔكالذئػف الجيشية، ط

لداف العخب، ألبي الفزل دمحم بغ مكـخ بغ عمى، جساؿ الجيغ بغ مشطػر  (ٕٙ
 ٗٔٗٔ) ٖىػ( دار صادر، بيخكت، طٔٔٚاألنرارؼ الخكيفعى اإلفخيقى )ت: 

 .ىػ(
ىػ( تحقيق: ٘ٓ٘دمحم الغدالي الصػسي )ت:  السدترفى، ألبي حامج دمحم بغ (ٕٚ

 -ىػ ٖٔٗٔ)ٔدمحم عبج الدالـ عبج الكافي، دار الكتب العمسية، بيخكت، ط
 ـ(.ٖٜٜٔ

السدشج، ألبي عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىالؿ بغ أسج الذيباني )ت:  (ٕٛ
ىػ( تحقيق: شعيب األرنؤكط، كآخخكف، إشخاؼ: د عبج هللا بغ عبج ٕٔٗ

 .ـ( ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ) ٔخكي، مؤسدة الخسالة، طالسحدغ الت
مقجمة الذيخ: عسخ عبيج حدشة لكتاب: إحياء الفخكض الكفائية سبيل تشسية  (ٜٕ

السجتسع، د: عبج الباقي عبج الكبيخ، سمدمة )كتاب األمة( كزارة األكقاؼ 
 مػ(.ٕ٘ٓٓىػ ػػػػػ  ٕٙٗٔ( )٘ٓٔكالذئػف اإلسالمية، عجد )

الشيػض، عسخ عبيج حدشة، السكتب اإلسالمي، بيخكت، مشيج الشبػة كإشكالية  (ٖٓ
 ـ(.ٕٗٔٓ –ق ٖ٘ٗٔ)ٔط

نحػ إعجاد الذباب السدمع لسػاجية التحجيات العمسية كالحزارية باإلسياـ في  (ٖٔ
( ٜٚمجمة السدمع السعاصخ، عجد ) ،د: أحسج فؤاد باشا أسمسة العمػـ الكػنية،

 ـ(.ٕٓٓٓ)سبتسبخ

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=220%3A%D8%AF%D8%A3%D8_%D9%85%D8%AF%D9_%D8%A4%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&Itemid=125
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=220%3A%D8%AF%D8%A3%D8_%D9%85%D8%AF%D9_%D8%A4%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&Itemid=125
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مؤسدة الخسالة، بيخكت،  الػجيد في أصػؿ الفقو، د: عبج الكخيع زيجاف، (ٕٖ
  ـ(.ٕٔٔٓ –ق ٕٖٗٔط)

عسخ عبيج حدشة، السكتب اإلسالمي، بيخكت، الػراثة الحزارية،  (ٖٖ
 ـ(.ٖٕٓٓ –ق ٕٗٗٔ)ٔط
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Islamic Jurisprudence sciences and ways of responding to 

the requirements of the times 

Reviving the imposition of adequacy... as a model 

Abstract 

Praise be to God, Lord of the worlds, and may blessings and 

peace be upon the best of all of his creation. To see some in our 

time who imagines that the path of knowledge, according to the 

laws of subjugation, and understanding the laws of Allah 

Almighty in souls and worlds are not part of the religion !! In 

spite of this enormous crowd of verses and hadiths that call for 

and exhort them, and from the practical practice that the early 

Muslims were doing, That is because acquiring what is called 

(worldly sciences) is a imposition of adequacy for the ummah not 

an obligatory for each Muslim. 

As a result of backwardness and inability to keep pace with the 

requirements of the times; Today, we often see Muslims of high 

academic specializations, converting from it and from pursuing it, 

to practice fatwa, interpretation, jurisprudence, missionary 

affairs, and research into the problems of preachers, matters 

that require knowledge and specialization, while we see some of 

the jurists and hadiths speaking about Medicine, astronomy and 

meteorology, chemistry and the Earth's spheres, and access to 

the moon and outer space. 

It is the turmoil as a result of exclusion, the disruption of the 

comprehensive Islamic vision, and the inadequate understanding 
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of the dimensions of the imposition of adequacy, and their broad 

and vast horizons. If we were able to obtain Islamic knowledge, 

and represent it the right way to represent it; He led us 

necessarily to excellence in the worldly sciences, keeping pace 

with the requirements of the times, and in the researcher's belief 

in the importance of this issue, This research came in an attempt 

to achieve a set of goals, perhaps the most important of which 

are: clarifying the concept of imposition of adequacy, the 

seriousness of the short understanding of its dimensions and 

prospects, highlighting the effect of reviving hypotheses on the 

renaissance of Sharia sciences, and achieving response to the 

requirements of the age. 

And highlighting the impact of reviving the obligatory and 

assumptions for the renaissance of Sharia sciences, and achieving 

response to the requirements of the age. 

key words: Sharia sciences - ways of responding - contemporary 

requirements – obligatory and assumptions – competence  ( if 

one/ some of Muslims did, no need to be done by the other 

Mulsims) 

 


