
  

 

 

  :ترتيب األحكام الشرعية حبسب املقصود منها
وتليها  ،على فقدها اختالل نظام احلياة، وشيوع الفوضى بني الناس وضياع مصاحلهم  الضروريات أهم هذه املقاصد ألنه يترتب

دون اختالل نظام حياة الناس  احلاجيات، ألنه يترتب على فقدها وقوع الناس يف احلرج والعسر، واحتمال املشقات اليت قد تنوء م،
وتليها التحسينيات، ألنه ال يترتب على فقدها اختالل نظام احلياة وال وقوع الناس يف احلرج، ولكن يترتب على  وشيوع الفوضى بينهم،

وعلى هذا فاألحكام الشرعية اليت شرعت حلفظ ، خروج الناس على مقتضى الكمال اإلنساين واملروءة وما تستحسنه العقول السليمةفقدها 
الضروريات أهم األحكام وأحقها باملراعاة، وتليها األحكام اليت شرعت لتوفري احلاجيات، مث األحكام اليت شرعت للتحسني والتجميل، 

وتعترب األحكام اليت شرعت للحاجيات كاملكملة لليت شرعت  ،شرعت للتحسينيات كاملكملة اليت شرعت للحاجياتوتعترب األحكام اليت 
  .حلفظ الضروريات

  :ترتيب األحكام الشرعيةفائدة 
ال يراعى حكم حتسيين إذا كان يف مراعاته إخالل حبكم ضروري أو حاجي، ، حيث ة هذا الترتيب عند تعارض املصاحلتظهر فائد

  :إخالل مبا هو مكمل له، ومن ذلكألن املكمل ال يراعى إذا كان يف مراعاته 
  .أبيح كشف العورة إذا اقتضى هذا عالج أو عملية جراحية، ألن ستر العورة حتسيين، والعالج ضروري �
  .و اضطر إليه، ألن االحتراز عن النجاسات حتسيين، واملداواة ودفع الضروريات ضروريأبيح تناول النجس إذا كان دواء أ �
االستصناع، واغتفرت اجلهالة يف املزرعة واملساقاة وبيع الغائب، ألن حاجة الناس قضت بأال تراعى يف السلم وأبيح بيع املعدوم  �

  .هذه التحسينات
وهلذا جتب الفرائض والواجبات على املكلفني الذين ليسوا يف ، كم ضروريكان يف مراعاته إخالل حبيراعى حكم حاجي إذا  ال

تنال املكلف أية مشقة ألمهلت عدة من األحكام الضرورية من عبادات  يهم ما كلفوا به، فلو روعي أن الحال تبيح الرخصة وإن شق عل
لو امتثاله من مشقة عليه، ولكن احتملت هذه املشقة يف ألن كل ما أمر به املكلف أو ى عنه حلفظ الضروريات ال خي  وعقوبات وغريها،

  .سبيل حفظ الضروريات للمكلفني
تؤدي إىل اإلخالل بضروري أهم األحكام الضرورية جيب مراعاا، وال جيوز اإلخالل حبكم منها إال إذا كانت مراعاة ضروري 

  :من ذلك ،منه
  .ألن حفظ الدين أهم من حفظ النفس اجلهاد حفظاً للدين وإن كان فيه تضحية النفس،   إجياب �
ملن أكره على شرا بإتالف نفسه أو عضو منه أو اضطر إليها يف ظمأ شديد، ألن حفظ النفس أهم من حفظ  إباحة شرب اخلمر �

  .العقل
  .أن يقي نفسه اهلالك بإتالف مال غريه على إتالف مال غريه  ملن أكره جواز �

  .األحكام فيها إمهال حكم ضروري مراعاة حلكم ضروري أهم منه فهذه
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