
الوحدة الحقوقیة
حفظ الضروریات الخمس في اإلسالم: الدرس األول 

:مكانة الضروریات الخمس من فلسفة التشریع اإلسالمي: ور األولالمح

ھي التي البد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا ،بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة بل على مفھوم الضروریات الخمس
و تسمى كذالك بالكلیات الخمس ألن جمیع . مصیر اإلنسان في اآلخرة إلى الخسران المبین فساد وآل 

.األحكام الشرعیة تؤول إلیھا وتسعى للحفاظ علیھا
.                                مصالح الناس في ھذه الحیاة تتكون من أمور ضروریة لھم وأمور حاجیة وأمور تحسینیة أقسامھا ومراتبھا

والكلیات أو الضروریات الخمس ھي أعلى مراتب مقاصد الشریعة اإلسالمیة ،وقد حددھا الفقھاء حسب 
حفظ النسل أو العرض          )4حفظ العقل        )3حفظ النفس أو الحیاة   )2حفظ الدین  )1: الترتیب التالي 

.حفظ المال)5
مس في التشریع وظیفة الضروریات الخ

اإلسالمي
: من وظائفھا ما یلي و
رف قصد تیسیر فھم التكالیف على المكلف ،وتمكنھ من إدراك المنفعة الناتجة عنھا والتع: بیانیةوظیفة-

على الضرر لالبتعاد عنھ 
ضایا قصد تمكین العلماء من األدوات التشریعیة والقواعد األصولیة لالجتھاد في الق: تشریعیةوظیفة-

لمسائل الطارئة والمستجدة وا
قصد تكوین وعي عام لدى الناس بالحقوق التي منحھا هللا سبحانھ وأقرھا لإلنسان في :حقوقیةوظیفة-

ظل دینھ المحتضن للبشریة كلھا ، 
:المحور الثاني

: المحور الثالث

خصائص الضروریات :ور الثانيالمح
الخمس في اإلسالم

ویعني موافقة األحكام التكلیفیة : الشمول-2
الشرعیة للقاعدة المركزیة للضروریات الخمس 

. المتمثلة في جلب المنافع ودرء المفاسد

فھي تعد ثوابت تشریعیة قام التكلیف : الثبات -4
على أساسھا ومقاصد شرعت من أجلھا األحكام 

القواعد الملزمة لكل مجتھد أراد : وھي بالتالي
الصواب والحق

فھي تقدیر هللا سبحانھ لمصالح عباده في مقاصد شریعتھ التي تقوم على حفظ الضروریات والتي : الربانیة-1
رضي هللا ھي بمثابة  حمى هللا وحدوده ال یحق ألحد أن ینتھكھا ،كما جاء في الحدیث عن النعمان بن البشیر 

.                                                            )أال وإن لكل ملك حمى ،أال وإن حمى هللا في أرضھ محارمھ (:قالصلى هللا علیھ وسلمأن رسول هللا عنھ
»قصد المكلف المجرد عن إتباع الشرع لیس اعتبارا في نظر الجمیع «: مالحظة

امة العدل المطلق بین الناس دون تمییز ویھدف في إق: المساواة-3
أو تفاضل بینھم إال بتقوى هللا سبحانھ، 

التشریعات الوقائیة والزجریة لحفظ الضروریات الخمس

األحكام المنزلة على األنبیاء : الشریعة ھي 
والمسلم . والرسل لیسیر الناس في ضوئھا

. مطالب باالمتثال لھا والتطبیق دون أي تردد 
:                                                      أھمھامنأسسعلىتقوملتشریعاتاوھذه

وھي تعتبر األساس الحقیقي :المحبةأساس-أ
لحفظ الضروریات الخمس فبھا تراقب المشاعر 

.                                                                                                       نفس المولدة للسلوكات العدائیةالمنحرفة في ال
والذي بھ یجد المسلم نفسھ : تعاقديأساس-ب

ملزما بالوفاء بجمیع التزاماتھ االعتقادیة 
ولھ في اإلسالم ونطقھ والتعاقدیة بمجرد دخ

.                                                                                                     بالشھادة
فالخوف منھ : األخرويالثوابأساس-ج

سبحانھ والطمع في مرضاتھ وثوابھ من أساسیات 
.حفظ ھذه الضروریات

:الزجریةالتشریعاتمنةمجموعاإلسالمسنالخمسمراتبھافيالضروریاتلصون
حیث قدر اإلسالم مالھ من أھمیة في حیاة اإلنسان حیث یلبي النزعة اإلنسانیة إلى عبادة هللا ولما یقوي : حفظ الدین -أ

عتبارات حافظ االسالم نظرا لتلك اال. في نفسھ من عناصر الخیر والفضیلة وما یضفي على حیاتھ من سعادة وطمأنینة
على الدین ونھانا عن أي سلوك فیھ اعتداء علیھ كنھیھ سبحانھ عن سب آلھة المشركین حتى الیسبوا هللا بغیر علم قال 

. 108األنعام اآلیة »َوَال َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فَـَيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْريِ ِعْلٍم «تعالى
وقد شرع اإلسالم عدة وسائل . فمن ضروریات الحیاة اإلنسانیة عصمة النفس وصون حق الحیاة: حفظ النفس-2

نفس واعتباره ذلك من أعظم الجرائم والموبقات واعتبر قتل نفس واحدة بمثابة تحریمھ قتل ال:للمحافظة على النفس منھا
.اآلیات واألحادیث الكثیرةقتل الناس جمیعا، بل حذر من كل سلوك متھور أو تالعب بالسالح كما جاء في 

ئر فللعقل في اإلسالم منزلة كبرى فھو مناط المسؤولیة وبھ كرم اإلنسان وفضل على سا: حفظ العقل-3
أنھ حرم كل ما من شأنھ أن یؤثر على العقل : المخلوقات،ولذلك سن من التشریعات ما یضمن حیویتھ وسالمتھ فمن ذلك

وشرع العقوبة الرادعة .»كل مسكر خمر وكل خمر حرام«أو یضر بھ أو یعطل طاقتھ فحرم كل مسكر ومخدر ومفتر
.على تناولھا

شرع الزواج ورغب فیھ واعتبره الطریق الفطري : فشرع اإلسالم عدة مبادئ وتشریعات لذلك منھا: حفظ العرض-4
. ارھا الحضن الذي یحتضن جیل المستقبل ویتربى فیھكما اعتنى باألسرة وإقامتھا على  أسس سلیمة باعتب.النظیف 

.وحرم االعتداء على األعراض فحرم الزنا وحرم القذف وحدد لكل منھما عقوبة رادعة
شرع من التشریعات والتوجیھات ما یشجع على حیث اعتبره اإلسالم من ضروریات الحیاة اإلنسانیة،و: حفظ المال-5

كما حرم كل اعتداء على مال .وحرم اكتسابھ بالوسائل غیر المشروعة. اكتسابھ وتحصیلھ،ویكفل صیانتھ وحفظھ وتنمیتھ
.      الغیر

للمزید زوروا موقع قلمي

http://www.9alami.com/

