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        ::::مدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميدي

ليعيش املسلم يف هذه الدنيا آمنا مطمئنا، يعمل لدنياه ليعيش املسلم يف هذه الدنيا آمنا مطمئنا، يعمل لدنياه ليعيش املسلم يف هذه الدنيا آمنا مطمئنا، يعمل لدنياه ليعيش املسلم يف هذه الدنيا آمنا مطمئنا، يعمل لدنياه     ،،،،))))الدين والنفس والعقل والعرض واملالالدين والنفس والعقل والعرض واملالالدين والنفس والعقل والعرض واملالالدين والنفس والعقل والعرض واملال((((إن اإلسالم جاء حلفظ الضرورات اخلمس إن اإلسالم جاء حلفظ الضرورات اخلمس إن اإلسالم جاء حلفظ الضرورات اخلمس إن اإلسالم جاء حلفظ الضرورات اخلمس 
وأعظمها الدين الذي يتعامل العبد وأعظمها الدين الذي يتعامل العبد وأعظمها الدين الذي يتعامل العبد وأعظمها الدين الذي يتعامل العبد     ،،،،وال ميكن ذلك إال حبفظ هذه الضرورات من اخللل والعبثوال ميكن ذلك إال حبفظ هذه الضرورات من اخللل والعبثوال ميكن ذلك إال حبفظ هذه الضرورات من اخللل والعبثوال ميكن ذلك إال حبفظ هذه الضرورات من اخللل والعبث@تمع املسلم أمة واحدة متماسكة، @تمع املسلم أمة واحدة متماسكة، @تمع املسلم أمة واحدة متماسكة، @تمع املسلم أمة واحدة متماسكة، وآخرته، ويعيش اوآخرته، ويعيش اوآخرته، ويعيش اوآخرته، ويعيش ا

    ....مدا وجب أن يستثابمدا وجب أن يستثابمدا وجب أن يستثابمدا وجب أن يستثابفمن حاول العبث به Qرتكاب شيء من نواقضه عاملا متعفمن حاول العبث به Qرتكاب شيء من نواقضه عاملا متعفمن حاول العبث به Qرتكاب شيء من نواقضه عاملا متعفمن حاول العبث به Qرتكاب شيء من نواقضه عاملا متع    ،،،،به مع ربه ومع إخوانهبه مع ربه ومع إخوانهبه مع ربه ومع إخوانهبه مع ربه ومع إخوانه
    ما أمهية الضرورZت اخلمس يف حفظ مصاحل العباد؟ما أمهية الضرورZت اخلمس يف حفظ مصاحل العباد؟ما أمهية الضرورZت اخلمس يف حفظ مصاحل العباد؟ما أمهية الضرورZت اخلمس يف حفظ مصاحل العباد؟فففف 
        كيف يتم حفظ الضرورZت اخلمس؟كيف يتم حفظ الضرورZت اخلمس؟كيف يتم حفظ الضرورZت اخلمس؟كيف يتم حفظ الضرورZت اخلمس؟و و و و  
        ::::املؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرسالنصوص النصوص النصوص النصوص 

        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    

    ::::دراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ا
IIII    ––––    عرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�اعرض النصوص وقراء�ا::::        

        ):):):):القلقلةالقلقلةالقلقلةالقلقلة((((    الوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويد    ––––    1111
        ....»»»»قطب جدقطب جدقطب جدقطب جد««««: : : : هي عبارة عن تقلقل املخرج Qحلرف عند خروجه ساكنا أي إحداث نربة قوية، وحروفها مخسة جيمعها قولهي عبارة عن تقلقل املخرج Qحلرف عند خروجه ساكنا أي إحداث نربة قوية، وحروفها مخسة جيمعها قولهي عبارة عن تقلقل املخرج Qحلرف عند خروجه ساكنا أي إحداث نربة قوية، وحروفها مخسة جيمعها قولهي عبارة عن تقلقل املخرج Qحلرف عند خروجه ساكنا أي إحداث نربة قوية، وحروفها مخسة جيمعها قول    ::::القلقلةالقلقلةالقلقلةالقلقلة

IIIIIIII     - - - -    اq اتوثيق النصوص والتعريفq اتوثيق النصوص والتعريفq اتوثيق النصوص والتعريفq توثيق النصوص والتعريف::::        
        ::::التعريف بسورة األنعامالتعريف بسورة األنعامالتعريف بسورة األنعامالتعريف بسورة األنعام    - - - -     1111

    165165165165فهي مدنية، عدد آ�Zا فهي مدنية، عدد آ�Zا فهي مدنية، عدد آ�Zا فهي مدنية، عدد آ�Zا     153153153153، و، و، و، و152152152152، و، و، و، و141،151141،151141،151141،151، و، و، و، و114114114114، و، و، و، و93939393، و، و، و، و91919191، و، و، و، و23232323وووو    ،،،،20202020مكية ما عدا اآلZت مكية ما عدا اآلZت مكية ما عدا اآلZت مكية ما عدا اآلZت     ::::سورة األنعامسورة األنعامسورة األنعامسورة األنعام
ها ها ها ها آية، هي السورة السادسة يف ترتيب املصحف الشريف، نزلت بعد سورة احلجر، يدور حمورها حول العقيدة وأصول اإلميان، وهي ختتلف يف أهدافآية، هي السورة السادسة يف ترتيب املصحف الشريف، نزلت بعد سورة احلجر، يدور حمورها حول العقيدة وأصول اإلميان، وهي ختتلف يف أهدافآية، هي السورة السادسة يف ترتيب املصحف الشريف، نزلت بعد سورة احلجر، يدور حمورها حول العقيدة وأصول اإلميان، وهي ختتلف يف أهدافآية، هي السورة السادسة يف ترتيب املصحف الشريف، نزلت بعد سورة احلجر، يدور حمورها حول العقيدة وأصول اإلميان، وهي ختتلف يف أهداف

قضية البعث قضية البعث قضية البعث قضية البعث ، و ، و ، و ، و قضية الوحي والرسالةقضية الوحي والرسالةقضية الوحي والرسالةقضية الوحي والرسالة، و ، و ، و ، و قضية األلوهيةقضية األلوهيةقضية األلوهيةقضية األلوهيةكككك        ت القضاZ الكربى األساسية ألصول العقيدة واإلميان،ت القضاZ الكربى األساسية ألصول العقيدة واإلميان،ت القضاZ الكربى األساسية ألصول العقيدة واإلميان،ت القضاZ الكربى األساسية ألصول العقيدة واإلميان،تناولتناولتناولتناولفقد فقد فقد فقد ومقاصدها عن السور املدنية، ومقاصدها عن السور املدنية، ومقاصدها عن السور املدنية، ومقاصدها عن السور املدنية، 
        ....واجلزاءواجلزاءواجلزاءواجلزاء

IIIIIIIIIIII     - - - -    فهم النصوصفهم النصوصفهم النصوصفهم النصوص::::        
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وهو أن tفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم : مقصود ال'ع من اoلق nسة« :قال اإلمام أبو حامد الغزاi رhه اهللا

ف{ ما يتضمن حفظ هذه األصول اoمسة فهو مصلحة، و}  ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة، وهذه  وماvم،

 .»األصول اoمسة حفظها واقع � رتبة ال�وريات، ف� أقوى ا�راتب � ا�صالح

  ]174: المستصفى لإلمام أبي حامد الغزالي، ص[

اإلسالم في الخمس الضروريات حفظ  

https://moutamadris.ma
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        ::::مدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعبارات    - - - -     1111
o االفتقار والفقر واحلاجةاالفتقار والفقر واحلاجةاالفتقار والفقر واحلاجةاالفتقار والفقر واحلاجة    ::::إمالقإمالقإمالقإمالق....        
o القبيح من القول والفعلالقبيح من القول والفعلالقبيح من القول والفعلالقبيح من القول والفعل    ::::الفواحشالفواحشالفواحشالفواحش....        
o عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرةعبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرةعبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرةعبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة    ::::املصلحةاملصلحةاملصلحةاملصلحة....        
o ضد املصلحة وهي املضرةضد املصلحة وهي املضرةضد املصلحة وهي املضرةضد املصلحة وهي املضرة    ::::املفسدةاملفسدةاملفسدةاملفسدة....        

        ::::املضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوص    - - - -  2222
حفظ الدين املتمثل يف حفظ الدين املتمثل يف حفظ الدين املتمثل يف حفظ الدين املتمثل يف : : : : يشري النص القرآين إىل بيان أصول احملرَّمات قوًال وفعًال، واملتمثلة يف الضرورZت اخلمس الواجب حفظها، منهايشري النص القرآين إىل بيان أصول احملرَّمات قوًال وفعًال، واملتمثلة يف الضرورZت اخلمس الواجب حفظها، منهايشري النص القرآين إىل بيان أصول احملرَّمات قوًال وفعًال، واملتمثلة يف الضرورZت اخلمس الواجب حفظها، منهايشري النص القرآين إىل بيان أصول احملرَّمات قوًال وفعًال، واملتمثلة يف الضرورZت اخلمس الواجب حفظها، منها �

    ....وحفظ العرض والنسل من اقرتاف الفواحش، وحفظ املال من أكل أموال الناس Qلباطلوحفظ العرض والنسل من اقرتاف الفواحش، وحفظ املال من أكل أموال الناس Qلباطلوحفظ العرض والنسل من اقرتاف الفواحش، وحفظ املال من أكل أموال الناس Qلباطلوحفظ العرض والنسل من اقرتاف الفواحش، وحفظ املال من أكل أموال الناس Qلباطل    عقيدة التوحيد، وحفظ النفس من القتل،عقيدة التوحيد، وحفظ النفس من القتل،عقيدة التوحيد، وحفظ النفس من القتل،عقيدة التوحيد، وحفظ النفس من القتل،
، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ ، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ ، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ ، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ حفظ الدينحفظ الدينحفظ الدينحفظ الدين: : : : بني اإلمام الغزايل إىل مقاصد الدين واملتعلقة مبصاحل العباد يف احلال واملآل، وهيبني اإلمام الغزايل إىل مقاصد الدين واملتعلقة مبصاحل العباد يف احلال واملآل، وهيبني اإلمام الغزايل إىل مقاصد الدين واملتعلقة مبصاحل العباد يف احلال واملآل، وهيبني اإلمام الغزايل إىل مقاصد الدين واملتعلقة مبصاحل العباد يف احلال واملآل، وهي �

        ....ملقابل تركها إضرار مبصاحلهملقابل تركها إضرار مبصاحلهملقابل تركها إضرار مبصاحلهملقابل تركها إضرار مبصاحله، وقد أشار أن مصاحل العباد رهينة حبفظها Q، وقد أشار أن مصاحل العباد رهينة حبفظها Q، وقد أشار أن مصاحل العباد رهينة حبفظها Q، وقد أشار أن مصاحل العباد رهينة حبفظها Qالنسل، وحفظ املالالنسل، وحفظ املالالنسل، وحفظ املالالنسل، وحفظ املال
        ::::حتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتها

IIII     - - - -    ت اخلمس من فلسفة التشريع اإلسالميZت اخلمس من فلسفة التشريع اإلسالميمكانة الضرورZت اخلمس من فلسفة التشريع اإلسالميمكانة الضرورZت اخلمس من فلسفة التشريع اإلسالميمكانة الضرورZمكانة الضرور::::        
        ::::مفهوم الضرورZت اخلمسمفهوم الضرورZت اخلمسمفهوم الضرورZت اخلمسمفهوم الضرورZت اخلمس    - - - -     1111

حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وآل حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وآل حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وآل حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وآل     هي اليت البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا،هي اليت البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا،هي اليت البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا،هي اليت البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا،    ::::الضرورZت اخلمسالضرورZت اخلمسالضرورZت اخلمسالضرورZت اخلمس
        ....مصري اإلنسان يف اآلخرة إىل اخلسران املبني، وتسمى كذلك Qلكليات اخلمس، ألن مجيع األحكام الشرعية تؤول إليها وتسعى للحفاظ عليهامصري اإلنسان يف اآلخرة إىل اخلسران املبني، وتسمى كذلك Qلكليات اخلمس، ألن مجيع األحكام الشرعية تؤول إليها وتسعى للحفاظ عليهامصري اإلنسان يف اآلخرة إىل اخلسران املبني، وتسمى كذلك Qلكليات اخلمس، ألن مجيع األحكام الشرعية تؤول إليها وتسعى للحفاظ عليهامصري اإلنسان يف اآلخرة إىل اخلسران املبني، وتسمى كذلك Qلكليات اخلمس، ألن مجيع األحكام الشرعية تؤول إليها وتسعى للحفاظ عليها

        ::::أقسامها ومراتبهاأقسامها ومراتبهاأقسامها ومراتبهاأقسامها ومراتبها    - - - -     2222
مصاحل الناس يف هذه احلياة تتكون من أمور ضرورية هلم، وأمور حاجية، وأمور حتسينية، والكليات أو الضرورZت اخلمس هي أعلى مراتب مصاحل الناس يف هذه احلياة تتكون من أمور ضرورية هلم، وأمور حاجية، وأمور حتسينية، والكليات أو الضرورZت اخلمس هي أعلى مراتب مصاحل الناس يف هذه احلياة تتكون من أمور ضرورية هلم، وأمور حاجية، وأمور حتسينية، والكليات أو الضرورZت اخلمس هي أعلى مراتب مصاحل الناس يف هذه احلياة تتكون من أمور ضرورية هلم، وأمور حاجية، وأمور حتسينية، والكليات أو الضرورZت اخلمس هي أعلى مراتب 

        ::::مقاصد الشريعة اإلسالمية، وقد حددها الفقهاء حسب الرتتيب التايلمقاصد الشريعة اإلسالمية، وقد حددها الفقهاء حسب الرتتيب التايلمقاصد الشريعة اإلسالمية، وقد حددها الفقهاء حسب الرتتيب التايلمقاصد الشريعة اإلسالمية، وقد حددها الفقهاء حسب الرتتيب التايل
        ....حفظ الدينحفظ الدينحفظ الدينحفظ الدين �
        ....حفظ النفس أو احلياةحفظ النفس أو احلياةحفظ النفس أو احلياةحفظ النفس أو احلياة �
        ....حفظ العقلحفظ العقلحفظ العقلحفظ العقل �
        ....حفظ النسل أو العرضحفظ النسل أو العرضحفظ النسل أو العرضحفظ النسل أو العرض �
        ....للللحفظ املاحفظ املاحفظ املاحفظ املا �

        ::::وظيفة الضرورZت اخلمس يف التشريع اإلسالميوظيفة الضرورZت اخلمس يف التشريع اإلسالميوظيفة الضرورZت اخلمس يف التشريع اإلسالميوظيفة الضرورZت اخلمس يف التشريع اإلسالمي    ––––    3333
        ::::ومن أبرز وظائفهاومن أبرز وظائفهاومن أبرز وظائفهاومن أبرز وظائفها    ،،،،وهي أصل للحاجي والتحسيينوهي أصل للحاجي والتحسيينوهي أصل للحاجي والتحسيينوهي أصل للحاجي والتحسيين    ،،،،تعترب الضرورZت الشرعية هي أقوى مراتب املقاصدتعترب الضرورZت الشرعية هي أقوى مراتب املقاصدتعترب الضرورZت الشرعية هي أقوى مراتب املقاصدتعترب الضرورZت الشرعية هي أقوى مراتب املقاصد

صد تيسري فهم التكاليف على املكلف، ومتكنه من إدراك املنفعة الناجتة عنها،    ::::وظيفة بيانيةوظيفة بيانيةوظيفة بيانيةوظيفة بيانية � صد تيسري فهم التكاليف على املكلف، ومتكنه من إدراك املنفعة الناجتة عنها،ق صد تيسري فهم التكاليف على املكلف، ومتكنه من إدراك املنفعة الناجتة عنها،ق صد تيسري فهم التكاليف على املكلف، ومتكنه من إدراك املنفعة الناجتة عنها،ق         ....والتعرف على الضرر لالبتعاد عنهوالتعرف على الضرر لالبتعاد عنهوالتعرف على الضرر لالبتعاد عنهوالتعرف على الضرر لالبتعاد عنه    ق
صد متكني العلماء من األدوات التشريعية والقواعد األصولية لالجتهاد يف القضاZ واملسائل الطارئة واملستجدة    ::::وظيفة تشريعيةوظيفة تشريعيةوظيفة تشريعيةوظيفة تشريعية � صد متكني العلماء من األدوات التشريعية والقواعد األصولية لالجتهاد يف القضاZ واملسائل الطارئة واملستجدةق صد متكني العلماء من األدوات التشريعية والقواعد األصولية لالجتهاد يف القضاZ واملسائل الطارئة واملستجدةق صد متكني العلماء من األدوات التشريعية والقواعد األصولية لالجتهاد يف القضاZ واملسائل الطارئة واملستجدةق     ....ق
صد تكوين وعي عام لدى الناس Qحلقوق اليت منحها هللا سبحانه وأقرها لإلنسان يف ظل دينه احملتضن للبشرية كلها    ::::وظيفة حقوقيةوظيفة حقوقيةوظيفة حقوقيةوظيفة حقوقية � صد تكوين وعي عام لدى الناس Qحلقوق اليت منحها هللا سبحانه وأقرها لإلنسان يف ظل دينه احملتضن للبشرية كلهاق صد تكوين وعي عام لدى الناس Qحلقوق اليت منحها هللا سبحانه وأقرها لإلنسان يف ظل دينه احملتضن للبشرية كلهاق صد تكوين وعي عام لدى الناس Qحلقوق اليت منحها هللا سبحانه وأقرها لإلنسان يف ظل دينه احملتضن للبشرية كلهاق         ....ق

IIIIIIII    ––––    ت اخلمس يف اإلسالمZت اخلمس يف اإلسالمخصائص الضرورZت اخلمس يف اإلسالمخصائص الضرورZت اخلمس يف اإلسالمخصائص الضرورZخصائص الضرور::::        
والضرورZت الشرعية هي محى هللا وحدوده وال ينبغي ألحد أن والضرورZت الشرعية هي محى هللا وحدوده وال ينبغي ألحد أن والضرورZت الشرعية هي محى هللا وحدوده وال ينبغي ألحد أن والضرورZت الشرعية هي محى هللا وحدوده وال ينبغي ألحد أن     هو حمافظة على مقصود الشرع من اخللق،هو حمافظة على مقصود الشرع من اخللق،هو حمافظة على مقصود الشرع من اخللق،هو حمافظة على مقصود الشرع من اخللق،    فاحلفاظ على الضرورZتفاحلفاظ على الضرورZتفاحلفاظ على الضرورZتفاحلفاظ على الضرورZت    ::::الرQنيةالرQنيةالرQنيةالرQنية �

        ....»»»»َأَال َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِمحًى ، أََال ِإنَّ ِمحَى ا¬َِّ ِيف أَْرِضِه َحمَارُِمهُ َأَال َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِمحًى ، أََال ِإنَّ ِمحَى ا¬َِّ ِيف أَْرِضِه َحمَارُِمهُ َأَال َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِمحًى ، أََال ِإنَّ ِمحَى ا¬َِّ ِيف أَْرِضِه َحمَارُِمهُ َأَال َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِمحًى ، أََال ِإنَّ ِمحَى ا¬َِّ ِيف أَْرِضِه َحمَارُِمهُ ««««: : : : ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص، كما قال رسول هللا ، كما قال رسول هللا ، كما قال رسول هللا ، كما قال رسول هللا يستبيحهايستبيحهايستبيحهايستبيحها
        ....الشرعية للقاعدة املركزية للضرورZت اخلمس املتمثلة يف جلب املنافع ودرء املفاسدالشرعية للقاعدة املركزية للضرورZت اخلمس املتمثلة يف جلب املنافع ودرء املفاسدالشرعية للقاعدة املركزية للضرورZت اخلمس املتمثلة يف جلب املنافع ودرء املفاسدالشرعية للقاعدة املركزية للضرورZت اخلمس املتمثلة يف جلب املنافع ودرء املفاسد    ويعين موافقة األحكام التكليفيةويعين موافقة األحكام التكليفيةويعين موافقة األحكام التكليفيةويعين موافقة األحكام التكليفية    ::::الشمولالشمولالشمولالشمول �
        ....يعترب ضرورة من الضرورات الشرعيةيعترب ضرورة من الضرورات الشرعيةيعترب ضرورة من الضرورات الشرعيةيعترب ضرورة من الضرورات الشرعية    فكل مل يهدف إىل إقامة العدل يف األرض بني العباد على أساس إلغاء أي متييز بينهم،فكل مل يهدف إىل إقامة العدل يف األرض بني العباد على أساس إلغاء أي متييز بينهم،فكل مل يهدف إىل إقامة العدل يف األرض بني العباد على أساس إلغاء أي متييز بينهم،فكل مل يهدف إىل إقامة العدل يف األرض بني العباد على أساس إلغاء أي متييز بينهم،    ::::املساواةاملساواةاملساواةاملساواة �
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القواعد امللزمة لكل جمتهد القواعد امللزمة لكل جمتهد القواعد امللزمة لكل جمتهد القواعد امللزمة لكل جمتهد : : : : وهي Qلتايلوهي Qلتايلوهي Qلتايلوهي Qلتايل    ،،،،ومقاصد شرعت من أجلها األحكامومقاصد شرعت من أجلها األحكامومقاصد شرعت من أجلها األحكامومقاصد شرعت من أجلها األحكام    ،،،،فهي تعد ثوابت تشريعية قام التكليف على أساسهافهي تعد ثوابت تشريعية قام التكليف على أساسهافهي تعد ثوابت تشريعية قام التكليف على أساسهافهي تعد ثوابت تشريعية قام التكليف على أساسها    ::::الثباتالثباتالثباتالثبات �
صواب واحلق صواب واحلقأراد ال صواب واحلقأراد ال صواب واحلقأراد ال         ....أراد ال

IIIIIIIIIIII    ––––    ت اخلمسZت اخلمسالتشريعات الوقائية والزجرية حلفظ الضرورZت اخلمسالتشريعات الوقائية والزجرية حلفظ الضرورZت اخلمسالتشريعات الوقائية والزجرية حلفظ الضرورZالتشريعات الوقائية والزجرية حلفظ الضرور::::        
        ::::التشريعات الرتبوية الوقائيةالتشريعات الرتبوية الوقائيةالتشريعات الرتبوية الوقائيةالتشريعات الرتبوية الوقائية    - - - -     1111

واملسلم مطالب Qالمتثال هلا والتطبيق دون أي تردد، وهذه واملسلم مطالب Qالمتثال هلا والتطبيق دون أي تردد، وهذه واملسلم مطالب Qالمتثال هلا والتطبيق دون أي تردد، وهذه واملسلم مطالب Qالمتثال هلا والتطبيق دون أي تردد، وهذه     هي األحكام املنزلة على األنبياء والرسل ليسري الناس يف ضوئها،هي األحكام املنزلة على األنبياء والرسل ليسري الناس يف ضوئها،هي األحكام املنزلة على األنبياء والرسل ليسري الناس يف ضوئها،هي األحكام املنزلة على األنبياء والرسل ليسري الناس يف ضوئها،    ::::الشريعةالشريعةالشريعةالشريعة
        ::::التشريعات تقوم على أسس من أمههاالتشريعات تقوم على أسس من أمههاالتشريعات تقوم على أسس من أمههاالتشريعات تقوم على أسس من أمهها

        ....وهي تعترب األساس احلقيقي حلفظ الضرورZت اخلمس، فبها تراقب املشاعر املنحرفة يف النفس املولدة للسلوكات العدائيةوهي تعترب األساس احلقيقي حلفظ الضرورZت اخلمس، فبها تراقب املشاعر املنحرفة يف النفس املولدة للسلوكات العدائيةوهي تعترب األساس احلقيقي حلفظ الضرورZت اخلمس، فبها تراقب املشاعر املنحرفة يف النفس املولدة للسلوكات العدائيةوهي تعترب األساس احلقيقي حلفظ الضرورZت اخلمس، فبها تراقب املشاعر املنحرفة يف النفس املولدة للسلوكات العدائية    ::::أساس احملبةأساس احملبةأساس احملبةأساس احملبة �
        ....Qلوفاء جبميع التزاماته االعتقادية والتعاقدية مبجرد دخوله يف اإلسالم ونطقه QلشهادةQلوفاء جبميع التزاماته االعتقادية والتعاقدية مبجرد دخوله يف اإلسالم ونطقه QلشهادةQلوفاء جبميع التزاماته االعتقادية والتعاقدية مبجرد دخوله يف اإلسالم ونطقه QلشهادةQلوفاء جبميع التزاماته االعتقادية والتعاقدية مبجرد دخوله يف اإلسالم ونطقه Qلشهادة    والذي به جيد املسلم نفسه ملزماوالذي به جيد املسلم نفسه ملزماوالذي به جيد املسلم نفسه ملزماوالذي به جيد املسلم نفسه ملزما    ::::أساس تعاقديأساس تعاقديأساس تعاقديأساس تعاقدي �
        ....فاخلوف منه سبحانه والطمع يف مرضاته وثوابه من أساسيات حفظ هذه الضرورZتفاخلوف منه سبحانه والطمع يف مرضاته وثوابه من أساسيات حفظ هذه الضرورZتفاخلوف منه سبحانه والطمع يف مرضاته وثوابه من أساسيات حفظ هذه الضرورZتفاخلوف منه سبحانه والطمع يف مرضاته وثوابه من أساسيات حفظ هذه الضرورZت    ::::أساس الثواب األخرويأساس الثواب األخرويأساس الثواب األخرويأساس الثواب األخروي �

        ::::التشريعات الزجرية الوقائيةالتشريعات الزجرية الوقائيةالتشريعات الزجرية الوقائيةالتشريعات الزجرية الوقائية        - - - -     2222
صون الضرورZت يف مراتبها اخلمس، سن اإلسالم  صون الضرورZت يف مراتبها اخلمس، سن اإلسالم ل صون الضرورZت يف مراتبها اخلمس، سن اإلسالم ل صون الضرورZت يف مراتبها اخلمس، سن اإلسالم ل         ::::جمموعة من التشريعات الزجريةجمموعة من التشريعات الزجريةجمموعة من التشريعات الزجريةجمموعة من التشريعات الزجريةل

فالدين ضامن لكل حقوق اإلنسان وعاصم من التيه والضياع يف دروب األهواء، وحفظه من أوىل األولوZت، وقد حرم هللا فالدين ضامن لكل حقوق اإلنسان وعاصم من التيه والضياع يف دروب األهواء، وحفظه من أوىل األولوZت، وقد حرم هللا فالدين ضامن لكل حقوق اإلنسان وعاصم من التيه والضياع يف دروب األهواء، وحفظه من أوىل األولوZت، وقد حرم هللا فالدين ضامن لكل حقوق اإلنسان وعاصم من التيه والضياع يف دروب األهواء، وحفظه من أوىل األولوZت، وقد حرم هللا     ::::حفظ الدينحفظ الدينحفظ الدينحفظ الدين �
        ....و±ى عن سب الدين ولو كان دين شركو±ى عن سب الدين ولو كان دين شركو±ى عن سب الدين ولو كان دين شركو±ى عن سب الدين ولو كان دين شرك    ،،،،تعاىل الردة وعاقب املرتد Qلقتلتعاىل الردة وعاقب املرتد Qلقتلتعاىل الردة وعاقب املرتد Qلقتلتعاىل الردة وعاقب املرتد Qلقتل

        ....ال جيادل مسلم يف حرمة قتل النفس وحرمة الدماء، ويف تشنيع جرمية القتل وشدة عقوبة مرتكبيهاال جيادل مسلم يف حرمة قتل النفس وحرمة الدماء، ويف تشنيع جرمية القتل وشدة عقوبة مرتكبيهاال جيادل مسلم يف حرمة قتل النفس وحرمة الدماء، ويف تشنيع جرمية القتل وشدة عقوبة مرتكبيهاال جيادل مسلم يف حرمة قتل النفس وحرمة الدماء، ويف تشنيع جرمية القتل وشدة عقوبة مرتكبيها    ::::حفظ النفسحفظ النفسحفظ النفسحفظ النفس �
الذي هو مالك التكليف، وذلك حبث الناس على التفكري وطلب العلم صيانة للعقل من السذاجة ومحاية له من العبث، وحرم الذي هو مالك التكليف، وذلك حبث الناس على التفكري وطلب العلم صيانة للعقل من السذاجة ومحاية له من العبث، وحرم الذي هو مالك التكليف، وذلك حبث الناس على التفكري وطلب العلم صيانة للعقل من السذاجة ومحاية له من العبث، وحرم الذي هو مالك التكليف، وذلك حبث الناس على التفكري وطلب العلم صيانة للعقل من السذاجة ومحاية له من العبث، وحرم     ::::حفظ العقلحفظ العقلحفظ العقلحفظ العقل �

        ....شرب اخلمر وتناول املسكراتشرب اخلمر وتناول املسكراتشرب اخلمر وتناول املسكراتشرب اخلمر وتناول املسكرات
ة على الزواج وشجعت عليه حىت ال ختتلط األنساب وال تشيع الفاحشة يف املسلمني، والزواج هو الطريق ة على الزواج وشجعت عليه حىت ال ختتلط األنساب وال تشيع الفاحشة يف املسلمني، والزواج هو الطريق ة على الزواج وشجعت عليه حىت ال ختتلط األنساب وال تشيع الفاحشة يف املسلمني، والزواج هو الطريق ة على الزواج وشجعت عليه حىت ال ختتلط األنساب وال تشيع الفاحشة يف املسلمني، والزواج هو الطريق حثت الشريعحثت الشريعحثت الشريعحثت الشريع    ::::حفظ العرضحفظ العرضحفظ العرضحفظ العرض �

        ....الطبيعي حلفظ النسل والعرض والنسب، وحرمت الزىن وشددت فيه النكريالطبيعي حلفظ النسل والعرض والنسب، وحرمت الزىن وشددت فيه النكريالطبيعي حلفظ النسل والعرض والنسب، وحرمت الزىن وشددت فيه النكريالطبيعي حلفظ النسل والعرض والنسب، وحرمت الزىن وشددت فيه النكري
كما حرم أكل أموال الناس كما حرم أكل أموال الناس كما حرم أكل أموال الناس كما حرم أكل أموال الناس         ملا كان املال عصب احلياة، شرع هللا تشريعات تبيح كسبه Qلطرق احلالل ومتنع تبذيره وإتالفه،ملا كان املال عصب احلياة، شرع هللا تشريعات تبيح كسبه Qلطرق احلالل ومتنع تبذيره وإتالفه،ملا كان املال عصب احلياة، شرع هللا تشريعات تبيح كسبه Qلطرق احلالل ومتنع تبذيره وإتالفه،ملا كان املال عصب احلياة، شرع هللا تشريعات تبيح كسبه Qلطرق احلالل ومتنع تبذيره وإتالفه،    ::::حفظ املالحفظ املالحفظ املالحفظ املال �

    ....Qلباطل كالسرقة والتطفيف والغصب وغريهاQلباطل كالسرقة والتطفيف والغصب وغريهاQلباطل كالسرقة والتطفيف والغصب وغريهاQلباطل كالسرقة والتطفيف والغصب وغريها
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