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غاية الإ�سالم من م�شروعية الفرائ�ض
داود الهطايل

ناف جلدواها .من مقال (فرو�ض العني
ت�سا�ؤل يخطر على ذهن املُ�سلم املُط ِّبق لفرائ�ض الإ�سالم املُعتقد بجدواها ال�ساعي لرقي احل�ضارة ورفعتها ،و�آخر جاحد بها ٍ
والكفاية :ر�ؤية جديدة حول الفرائ�ض يف الإ�سالم وعالقتها بامل�صالح احل�ضارية) للكاتب :وهبة الزحيلي يف جملة الت�سامح ن�ستخل�ص �أهم الأُ�س�س التي بها بنى مقاله
و�أثر تلك الفرائ�ض على بناء الفرد واملجتمع واحل�ضارة على حدٍ �سواء.
وحد اجلماعات ،حيث ربط الإ�سالم منهجه ً
ربطا وثيقاً ال مثيل له يف ال�شرائع ال�سماوية والو�ضعية الأخرى،
ليبِط ال�شتات و ُي ِّ
جاء الإ�سال ُم ل ُيكمل الفرد باملُجتمعَ ،
من هذا الهدف ال�سامق العايل ت�أتي الغاية الأ�سا�سية من م�شروعية الفرائ�ض ،حيث �إ َّن احلقوق الواجبة على املكلف على �ضربني :حقوق اهلل (العبادات ب�شتى �أنواعها)
وحقوق الآدميني( حقوق املعامالت واملعا�شرات) وهذان احلقان ينق�سمان لق�سمني� :أحدهما حقوق حمدودة �شر ًعا والآخر غري حمدودة �شر ًعا ،املحدودة �شر ًعا
الالزمة لذمة املكلف �أي �أ َّنه واجب يف ذمته ال مفر منه مبقداره املطلوب به ،واحلقوق غري املحدودة �شرعاً الزمة ومطلوبة غري �أ َّنها ال ترتتب يف ذمته؛ فهو منوط
باالختيار والرغبة والدافعية بح�سب الهدف.
فر�ض العني :هو املطلب ال��ذي طلب ال�شرع القيام به وال
يجزي قيام مُكلف به عن مكلف �آخ��ر ،كمثل ال�صالة والزكاة
وال�����ص��وم� ،أي ي��ل��زم ك��ل مكلف �أن ي���أت��ي ب��ه وال ي�س ُقط بفعل
البع�ض دون البع�ض الآخر ،وهدفه بناء الفرد بنا ًء قوياً لكي
يكتمل بناء الأمة به� ،أما فر�ض الكفاية فهو ما طالب ال�شرع
به دون �أن يكون �شام ً
ال لكل املُكلفني �أي �أنه يقوم به البع�ض
وي�����س��ق��ط ع��ن الآخ���ري���ن ،م��ث��ل ال�����ص��ن��اع��ة وال���زراع���ة وال��ف��ل��ك
والطب والإف��ت��اء و�صالة اجل��ن��ازة ومثل ذل��ك ،بهدف حتقيق
امل�صالح العامة دون تعميم الأمر لكل املُكلفني ،وهذا الأخري
ي�صبح فر�ض عني �إذا حتتم �إتيانه من قبل �شخ�ص واحد �أي
�أ َّن��ه الوحيد ال��ذي ي�ستطيع �أن يقوم ب��ه .حكمة فر�ض العني
والكفاية بالغة عميقة تدلنا على عمق الت�شريع الإ�سالمي.
الإ����س�ل�ام دي���ن ه��دف��ه ب��ن��اء ال��ف��رد ل��ك��ي يكتمل ب��ن��اء الأم���ة
والدولة واملُجتمع والأ�سرة ،فلم يبق ميدان من ميادين حياة
الفرد �إال �سلط ال�ضوء عليه و�أن��ار له �سبل النجاح والفالح،
ففي زم��رة ال��ع��ب��ادات جن��د ال�صالة وال�صيام وال��زك��اة واحل��ج
ع��ب��ادات اجتماعية تغر�س الرابطة الأخ��وي��ة لتخل�ص الفرد
واملجتمع م��ن �أم��را���ض ُم��زم��ن��ة �إذا �أت���ت عليهم تف�شى فيهم
ال�صياُم َكما
الف�ساد ،قال تعاىل َيا �أَ ُّيها ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا ُكت َِب َعلَ ْي ُك ُم ِّ
ُكت َِب َعلَى ا َّلذِ ينَ مِ نْ َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقون فال�صيام ُيربي الفرد
على القيم الإ�سالمية و ُي��ذك��ره ب��ت���أ ُّوه��ات املُحتاجني وت�ض َّور
اجلوعى امل�ساكني يف ربوع الكون ،والزكاة توجد مبد�أ ال َّتعاون
وال��ت��ك��ات��ف االج��ت��م��اع��ي ب�ين امل��و���س��ر وامل��ع�����س��ر ،واحل���ج م���ؤمت��ر
ال��ت�لاق��ي وال��ت���آل��ف وال��ت���آخ��ي ب�ين املُ�سلمني م��ن �شتى البقاع
حيث ق��ال ت��ع��اىلِ :ل َي ْ�ش َهدُوا مَ��ن��افِ�� َع َل��هُ�� ْم يف الدنيا والآخ���رة،
والأمر مثله يف بقية العبادات واملعامالت واملعا�شرات .كذلك
الت�شريعات الإ�سالمية مثل الأحكام والقيود مُتعلقة بهدف
م�����ش�ترك وه���و ب��ن��اء ال��ف��رد والأم����ة ،وم���ن �أم��ث��ل��ة ذل���ك وج��وب
ال��ع��ل��م مل��ح��و اجل��ه��ل والأم���ي���ة ،فتنق�سم ال��ع��ل��وم ل��ف��ر���ض عني

وفر�ض كفاية .العلوم التي لي�ست ب�شرعية تنق�سم لق�سمني
علوم حممودة وه��ي (فر�ض كفاية) كل علم ال ي�ستغنى عنه
لق�ضاء املُ��ع��ام�لات كالطب واحل�����س��اب وال�صناعة واخلياطة،
والتعمق فيها ف�ضيلة ال فري�ضة ،و�أم���ا امل��ذم��وم تعلمه علم
احل�سر والطل�سمات والتلبي�سات .والعلوم ال�شرعية املحمودة
تنق�سم لأربعة �أق�سام ،الأ َّول العلم بالأ�صول كم�صادر الت�شريع
الأرب���ع���ة ،وال��ث��اين ال��ع��ل��م ب��ال��ف��روع �أي م��ا ف��ه��م م��ن الأ���ص��ول،
والثالث العلم باملُقدمات كالعلم باللغة العربية والنحو(علم
الآلة) ،والرابع العلم باملُتممات علوم القر�آن وال�سنة كرجال
احل���دي���ث و�أح������وال ال������رواة ،والإ�����س��ل�ام َّ
رغ����ب يف ط��ل��ب ال��ع��ل��م
وحت�صيله حيث قال الر�سول� -صلى اهلل عليه و�سلم( -طلب
العلم فري�ضة على كل مُ�سلم) وهذه مفاخرة اجتماعية لطلب
العلم واملُق�صر فيها يوجب لنف�سه التعزير.
وامل�����ص��ال��ح ال��ع��ام��ة واج���ب���ة يف دائ����رة ال��ف��ق��ه ال���ع���ام وجم���ال
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����س��ل��م ،ل��ك��ون احل����رب ����ض���رورة ع�لاج��ي��ة ل��رد
ال��ع��دوان و�إرج���اع ال�سالم والأم���ان ،واحل��ف��اظ على املُقد�سات
واحلرمات ،لكن البد من االلتزام مببادئ الإ�سالم من رحمة
وت��ق��وى و���س��م��اح��ة وع��ف��و ،ف��احل��رب ال جت��ر املُ�سلمني ب��الأخ��ذ
مببد�أ املعاملة باملثل والإخ�لال مببادئ الإ���س�لام دي��ن ال�سلم
وال�����س�لام ،ون�لاح��ظ م��ن الو�صايا الع�شر امل��ع��روف��ة لأب��ي بكر
تطبيقًا ملبد�أ الإ�سالم.
متطلبات احل�ضارة متجددة بح�سب املكان والزمان ،لهذا
تتحقق النه�ضة للأمة وال��ب�لاد ،فالإ�سالم مينح الفرد قوة
ي�ستطيع بها �إكمال نه�ضة الأم��ة �إذا �سيطر على تلك القوة
فمن خاللها ي�ستطيع حتريك الأع��م��ال وتخطيط امل�شاريع
وتنفيذها .وقد ذكر الكاتب جمموعة من الأهداف التي يراها
مهمة يف تكوين دوافع لبناء الأمة ولرفعتها وعلو �ش�أنها:
امل��ح��ا���س��ب��ة :م��غ��زاه��ا ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ع��ور ب��امل�����س���ؤول��ي��ة ال��ع��ام��ة
واخلا�صة عن العمل ،من خاللها يتذكر الفرد �أ َّن��ه موقوف

وم�ساءل عن عمله يو ًما من الأيام وال تزول قدمه حتى ي�س�أل
عن خم�سة �أ�شياء كما جاء يف احلديث ،هذا ال�شعور يغر�س
ومعاقبة لنف�سه عند
يف نف�س الفرد مراقبة دائمة لأعمالهُ ،
تق�صريها ،ف��ع��ق��اب ال��دن��ي��ا �أه���ون م��ن ع��ق��اب الآخ����رة ،لأج��ل
ه��ذا ينبغي �أن تكون للفرد �ساعة ُيحا�سب النف�س فيها عن
امل�س�ؤولية التي كلف بها.
ت��ق��دمي امل�����ص��ال��ح :وج����وب ت��ق��دمي امل�����ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة على
امل�����ص��ل��ح��ة اخل��ا���ص��ة لأ َّن يف امل�����ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة ف���ائ���دة �أك�ب�ر
ل��ل�� ُم��ج��ت��م��ع ،وال��ق��اع��دة ال��ف��ق��ه��ي��ة ت��ع��زز ه���ذا امل���ب���د�أ( يتحمل
ال�ضرر اخلا�ص لدفع �ضرر عام).
الرتغيب :الإ���س�لام مل يلزم �أف���راده يف الواجبات العامة
ب�أمر �صارم؛ بل �إن��ه رغبهم وح�ضهم عليه ،لكي يكون فعل
اخلري ناب ًعا من نف�س الفرد ال فر�ضاً عليه.
الإح�����س��ان �إىل الآخ��ري��ن مرتبة عالية رف��ي��ع��ة ،ي��دل على
علوها قوله تعاىل :ه َْل َجزا ُء الإِ ْح�سان �إِال الإِ ْح�سان ،مرتبة
زائدة عن احلق والعدل دالة على الإخال�ص ال�صادق.
اال�ستقامة هي ال�سري يف طريق اهلل التي ر�سمها لعباده
ا�س َت ِق ْم َكما ُ�أمِ �� ْرتَ فمن �أعظم الكرامة
دون �أدن��ى انحراف َف ْ
لزوم اال�ستقامة.
اخل�ل�ا����ص���ة� :إ َّن الإ�����س��ل�ام احل��ن��ي��ف ب��ف��رائ�����ض��ه ال��ع��ي��ن��ي��ة
وال��ك��ف��ائ��ي��ة و�أح��ك��ام��ه م��ن (ع��ب��ادات وم��ع��ام�لات وم��ع��ا���ش��رات
و�أخ�لاق��ي��ات) �أ�س�س لبناء �أم��ة �شاخمة املجد عالية الرفعة
والكرامة ت�صون �أف��راده��ا وحتفظ جمتمعها وتنمي نف�سها
و�صنعها ،فالنزعة اجلماعية هي غاية
وت�ستهلك من �إنتاجها ُ
الإ�سالم يف ت�شريعاته وهي ُمقدمة على النزعة الفردية التي
تبني الفرد فيكون فردًا �صا ً
حلا ل ُيحقق الغاية الكربى وهي
بناء الأمة.
hattalisqu@gmail.com

