
  

 

  :تعريف األمور الضرورية
ما تقوم عليه حياة الناس والبد منها الستقامة مصاحلهم، وإذا فقدت اختل نظام حيام، ومل تستقم   هي: األمور الضرورية

  .مصاحلهم، وعمت فيهم الفوضى، واملفاسد
  :للحفاظ عليهارعه اإلسالم من أحكام إلجيادها وما شالضرورية واألمور حتديد 

واملال، وقد شرع اإلسالم لكل واحد من هذه  الدين، والنفس، والعقل، والعرض،: األمور الضرورية للناس ترجع إىل مخسة أشاء
 ، وأحكاماً تكفل حفظه وصيانته عن)الوجودحفظه من جانب (ة أحكاماً تكفل إجياده وتكوينه وحتقيقه بإقامة أركانه وتثبت قواعده اخلمس

استقراء (اإلمجايل فقد دل الدليل  ،)حفظه من جانب العدم(ياع قواعده ضوتقويض أركانه أو  ،فسادهو طريق دفع ما يؤدي إىل اختالله أ
 تعالَوا تعاىل يف سورة اإلنعام ﴿قُلْيف قوله  الدليل التفصيليو ،)األدلة الشرعية وعلمها عند األمة معلوم ضرورة ومل يثبت ذلك بدليل معني

 الْفَواحش تقْربوا ولَا ۖ وإِياهم نرزقُكُم نحن ۖ إِملَاقٍ من أَولَادكُم تقْتلُوا ولَا ۖ إِحسانا وبِالْوالدينِ ۖ شيئًا بِه تشرِكُوا أَلَّا ۖ علَيكُم ربكُم حرم ما أَتلُ
 أَحسن هي بِالَّتي إِلَّا الْيتيمِ مالَ تقْربوا ولَا©تعقلُونَ لَعلَّكُم بِه وصاكُم ذَٰلكُم ۚ بِالْحق إِلَّا اللَّه حرم الَّتي النفْس تقْتلُوا ولَا ۖ بطَن وما منها ظَهر ما

 ذَٰلكُم ۚ أَوفُوا اللَّه وبِعهد ۖ قُربٰى ذَا كَانَ ولَو فَاعدلُوا قُلْتم وإِذَا ۖ وسعها إِلَّا نفْسا نكَلِّف لَا ۖ بِالْقسط والْميزانَ الْكَيلَ وأَوفُوا ۖ أَشده يبلُغَ حتٰى
اكُمصو بِه لَّكُمونَ لَعذَكَّرأَنَّ©تذَا وٰي هاطرا صيمقتسم وهبِعلَا ۖ فَاتوا وبِعتلَ تبالس قفَرفَت بِكُم نع هبِيلس ۚ كُمذَٰل اكُمصو بِه لَّكُمقُونَ﴾،  لَعتت

  :التايل  دولالضروريات اخلمس املذكورة يف اجل على حفظ
  

  جانب الوجود والعدم من أحكام حلفظها من اإلسالمما شرعه   املصاحل الضرورية
العقائد والعبادات واألحكام والقوانني اليت  جامعفالدين هو  :الدين

وعالقام  شرعها اهللا سبحانه لتنظيم عالقة الناس برم،
  .ببعض  بعضهم

إجياب اإلميان وأحكام أصول : قد شرع اإلسالم إلجياده وإقامته
وتثبيته يف القلوب العبادات اليت قصد الشارع بتشريعها إقامة الدين 

بإتباع األحكام اليت ال يصلح الناس إال ا، وأوجب الدعوة إليه، 
  .وتأمينها

أحكام اجلهاد، : وشرع حلفظه وكفالة بقائه ومحايته من العدوان عليه
وعقوبة املرتد عن دينه، واملبتدع يف الدين ما ليس منه، واحملرف 

  .ن الذي حيل احملرمأحكامه عن مواضعها، واحلجر على املفيت املاج
شرع اإلسالم إلجيادها الزواج للتوالد والتناسل، وبقاء النوع على   .احملافظة على حق احلياة اإلنسانية العزيزة الكرمية احلرة: النفس

 .أكمل وجوه البقاء

وشرع حلفظها وكفالة حياا، إجياب ما يقيمها من ضروري الطعام 
صاص والدية والكفارة على والشراب واللباس والسكن، وإجياب الق

من يعتدي عليها، وحترمي اإللقاء ا إىل التهلكة، وإجياب دفع الضرر 
  .عنها

احملافظة من أن تناله آفة مادية أو معنوية جتعل صاحبه غري : العقل
  ومصدر شر وأذى للناس ،وعبئا على اتمع ،أهل للتكليف

حترمي اخلمر وكل  - حث الناس على التفكر وطلب العلم :مما شرعه
  .عقاب شارا أو من يتناول خمدرا ممنوعا شرعا - مسكر

احملافظة على النوع اإلنساين ومنع االعتداء على : )العرض( النسل
  .األعراض واحلياة الزوجية

حترمي الزنا والقذف وجعل عقوبة احلد : شرع حلفظه وكفالة بقائه
  .ضعت حلماية النسلفيهما وغري ذلك من العقوبات التعزيرية اليت و

إباحة  -إجياب السعي للرزق : شرع اإلسالم لتحصيله وكسبهوتنظيم  ،حرية التملك واحترامها ومنع االعتداء عليها: املال

 )الضروريات( المصالح أنواع

https://motamadris.ma/


التعامل بني الناس يف كسبه وتنميته وتوزيعه على أساس من العدل 
  .والرضا

 .املعامالت املالية والتجارية

السرقة، وحد السارق، وحترمي أخذه بغري حترمي : وشرع حلفظه ومحايته
وجه شرعي بأكل أموال الناس بالباطل، واحلجر على من يستحقه 

  .ملوجب شرعي
كفل اإلسالم حفظ الضروريات كلها بأن أباح احملظورات   :ملحوظة

  .للضرورات
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