الضروريات الخمس في مقاصد الشريعة

بسم هللا ،والحمد هلل ،والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه.
أما بعد:
أنواع المقاصد الشرعية:
فإن الضروريات الخمس وما شرعته الشريعة لحفظها من األمور العظيمة.
وتقسيمات المقاصد الشرعية ،وبيان أنواعها ،مما يعطينا تفصيالً لهذه المقاصد ،وتتنوع المقاصد من ناحية التقسيم
تنوعات كثيرة بحسب االعتبارات في التقسيم ،وهذا بيان لها من حيث قوتها في ذاتها ،وباعتبار المصالح التي جاءت
لحفظها ،وهي ثالثة أنواع:
األول :المقاصد الضرورية التي ال بد منها ،ال يمكن للبشر أن يعيشوا بدونها.
النوع الثاني :المقاصد الحاجية.
والنوع الثالث :المقاصد التحسينية.
أما بالنسبة للنوع األول وهو المقاصد الضرورية ،فإن تعريف الضروريات هو :ما ال بد منه في قيام مصالح الدين
والدنيا ،بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ،بل على فساد وتهارج ،وفوت الحياة أصالً.
وكذلك مقاصد اآلخرة ،مقاصد الدين تصبح بدون الضروريات فوت النجاة في اآلخرة وفوت النعيم ،والرجوع بالخسران
المبين.
فإذن ما تقوم عليه حياة الناس ،والبد منها الستقامة مصالحهم الضروريات ،األشياء التي إذا فقدت اختل نظام الحياة
الضروريات ،األشياء التي ال تستقيم حياة الناس بدونها ،وتعم الفوضى والمفاسد هذه الضروريات.
يدل االستقراء والدراسة والبحث في النصوص الشرعية والتأمل ،بأن هذا الشرع جاء لتحقيق مصالح الناس الضرورية
والحاجية والتحسينية ،وأن األحكام كلها شرعت لخدمة هذه الثالثة ،وما من حكم شرعي إال قصد به تحقيق أحد هذه
المصالح أو أكثر ،بحيث يكفل التشريع تحقيق المصالح بأقسامها الثالثة.
كان منهج التشريع في رعاية هذه المصالح :الضرورية ،والحاجية ،والتحسينية ،عن طريقين أساسيين:
األول :األحكام الشرعية التي تؤمن إيجاد هذه المصالح وتكوينها.
ثانياً :األحكام الشرعية التي تحفظ هذه المصالح.
قضية إقامة وقضية حفظ ،إقامة وصيانة ،تحقيق ومراعاة ،فنجد أن األحكام الشرعية بالنسبة لهذه المصالح تدور على
أمرين :اإليجاد والتكوين.
ثانياً :الحفظ والصيانة والرعاية ،ومنع االعتداء واالختالل ،وكذلك ضمان التعويض لو حصل نقص ،في أحكام لضمان
التعويض.
أقسام المقاصد الضرورية ،وكيفية حفظها:
أما بالنسبة ألقسام المقاصد الضرورية ،إذا جئنا للضرورات ،األول من الثالثة ،فإننا نجد أنها خمسة ،تعرف بالكليات
الخمس ،وهي :الدين ،والعقل ،والنسل ،والمال ،والنفس.
مقصود الشرع من الخلق خمسة :أن يحفظ عليهم دينهم ،أن يحفظ عليهم أنفسهم ،أن يحفظ عليهم عقولهم ،أن يحفظ
عليهم نسلهم ،أن يحفظ عليهم أموالهم.
كل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول الخمسة فهو مفسدة.
دفع المفسدة ماذا يكون؟ مصلحة .ودفع المصلحة ماذا يكون؟ مفسدة.
قال اإلمام الشاطبي رحمه هللا" :اتفقت األمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على هذه الضروريات
الخمس ،وهي :الدين ،والنفس ،والنسل ،والمال ،والعقل[ ".الموافقات].31/1 :
وقال" :وحفظ الشريعة للمصالح الضرورية وغيرها يتم على وجهين ،يكمل أحدهما اآلخر ،وهما :حفظها من جانب
الوجود ال يحققها ،يوجدها ،يثبتها ويرعاها وحفظها من جانب العدم بإبعاد كل ما يزيلها أو ينقصها ،أو يجعلها تختل أو
تتعطل ،سوا ًء كان شيئا ً واقعا ً أو متوقعا ً الشرع يمنعه ،أي شيء يخل بالضروريات ،أو ينقصها ،أو يعطلها ،أو يخل بها
يمنعه الشرع ،سوا ًء كان واقعا ً أو متوقعاً ،فإذا كان واقعا ً فالشرع يريد رفعه وإزالته ،وإذا كان متوقعا ً فالشرع يريد منع
وقوعه وتجنبه[ ".الموافقات].552/2 :
تتبين أهمية هذه الضروريات الخمس في كون هذا الوجود مبني عليها ،كل الكون ،مصالح الدين مبنية على المحافظة
على األمور الخمسة المذكورة ،فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا ً عليها ،حتى إذا انخرمت لم يعد للدنيا معنى،

وكذلك األمور األخروية ال تقوم إال بها ،فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى ،يعني مصالح اآلخرة كلها تروح إذا
عدم الدين.
ولو عدم المكلف لعدم من يتدين ،ولو عدم العقل الرتفع التدين والتكليف ،ولو عدم النسل لم يكن للبشر المكلفين بقاء
واستمرار ،ولو عدم المال لم يبق لهم عيش وال قوام.
وحفظ الدين أولها ،أكبر الكليات الخمس وأرقاها ،ألن الغاية التي خلق الخلق لها هو هذا ،الدليل؟ قال تعالى َ :و َما َخلَ ْقتُ
ُون[ الذاريات ،]56 :وضياعه ضياع بقية المقاصد.
اإل َ
ا ْل ِجنَّ َو ِ
نس إِال َّ ِليَ ْعبُد ِ
لماذا يقدم حفظ الدين على كل شيء؟ ألن ضياع الدين ضياع بقية المقاصد ،وخراب الدنيا بأسرها ،وقد شبه هللا حال
األمم التي خلت من الدين الصحيح باألموات ،وشبه الدين بالحياة لألمم ،قال تعالى :أ َ َو َم ْن كَانَ َميْتا ً فَأ َ ْحيَ ْينَاهُ َو َجعَ ْلنَا لَهُ
اس َك َم ْن َمثَلُهُ فِي ال ُّ
ْس ِب َخ ِارجٍ مِ ْنهَا َكذَ ِلكَ ُزيِنَ ِل ْلكَاف ِِرينَ َما كَانُوا َي ْع َملُونَ [ األنعام].122 :
ظلُ َما ِ
نُورا ً َي ْمشِي ِب ِه فِي النَّ ِ
ت لَي َ
لذا فقد شرع هللا من الوسائل ما يتمم به حفظ الدين ،ومن ذلك :تعلمه ،والعمل به ،والدعوة إليه ،والحكم به ،والجهاد
من أجله ،ورد ما يخالفه ،والصبر على األذى في سبيل تحقيق ذلك.
ويكون حفظ الدين من جانبين سبق ذكرهما.
فعل كل ما من شأنه تثبيت الدين ،وتقويته مثل ماذا؟ القيام بأصول العبادات :الصالة ،الصيام ،الزكاة ،الحج ،أركان
اإلسالم الخمسة.
الدين أولى الضروريات وكيفية حفظه:
فلحفظ الدين شرع هللا أركان اإليمان وأركان اإلسالم ،من صالة ،وزكاة ،وصوم ،وحج ،بعد النطق بالشهادتين .فإذن لو
قلت :حفظ الدين بإقامته ،ومنع زواله واختالله.
كيف تكون اإلقامة؟ بإقامة الشرائع ،بأداء العبادات.
ثانياً :الدعوة إ ليه ،ألنا ال يمكن أن نتصور قيام الدين وانتنشار الدين ،وحفظ الدين في نفوس الخلق بدون دعوة إليه،
وبيان محاسنه ،وتوضيح أحكامه وآدابه ،وكشف الشبهات عنه ،وفي ترك الدعوة تهديد لوجود الدين ،وتشويه لحقائقه،
وطمس لمعالمه.
فإذن الدعوة للدين هذه مهمة جدا ً في حفظ الدين ،ألنها تثبته ،وترسي قواعده ،وتبين حقائقه ،وفيها حماية له ودفاع
عنه ،يعني فيه رد شبهات.
فالدعوة إلى هللا من أعظم الوسائل وأنفعها لحفظه واستمراره ،ولهذا جاء األمر بها ،ورتب على القيام بها أجر عظيم،
وف َويَ ْنه َْونَ ع َْن ا ْل ُم ْنك َِر
والتفريط بها فيه وزر كبير ،قال تعالى َ :و ْلتَك ُْن مِ ْن ُك ْم أ ُ َّمةٌ يَ ْد ُ
عونَ إِلَى ا ْل َخي ِْر َويَأ ْ ُم ُرونَ بِا ْل َم ْع ُر ِ
َوأ ُ ْولَئِكَ ُه ْم ا ْل ُم ْف ِل ُحونَ [آل عمران].104 :
قال شيخ اإلسالم رحمه هللا" :فالمرصدون للعلم" يعني :كالمه يشير ،إلى أن الخليفة أو اإلمام من واجباته إرصاد ناس
للعل م والدعوة ،يعني :توفير علماء في األمة من وظيفة اإلمام ،يفرغهم ،يبحث عنهم ،يهيء لهم الجو ،هذه من وظيفة
اإلمام أنه يوجد علماء.
يعني :إذا كان أهل الباطل ،الساحر الكافر يقول للملك الكافر :ابعث إلي غالما ً أعلمه السحر .معناها ماذا يجب على اإلمام
المسلم؟
أن يبحث ويصطفي من الصغر من يتعلم الدين ليحمله ،يفهمه ليعلمه ،ويجب على اإلمام تحقيق حفظ الدين بتوفير
الدعاة الالزمين لنشره ،والدفاع عنه ،يعلمهم ،يدربهم ،يفرغهم ،ينفق عليهم ،يعطيهم وسائل بأيديهم لهذا ،هذا
ضروري إلقامة الدين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :فالمرصدون للعلم ،عليهم لألمة حفظ علم الدين وتبليغه ،فإذا لم يبلغوهم علم الدين ،أو
ضيعوا حفظه ،كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين ،ولهذا قال تعالى :إِنَّ الَّ ِذينَ يَ ْكت ُ ُمونَ َما أ َ َ
ت َوا ْل ُهدَى مِ ْن
نز ْلنَا ِم ْن ا ْلبَيِنَا ِ
َّللاُ َويَ ْلعَنُ ُه ْم الالَّ ِعنُونَ [ البقرة].159 :
بَ ْع ِد َما بَيَّنَّاهُ لِلنَّ ِ
ب أ ُ ْولَئِكَ يَ ْلعَنُ ُه ْم َّ
اس فِي ا ْل ِكتَا ِ
َ
ْ
قال" :فإن ضرر كتمانهم قد تعدى إلى البهائم وغيرها ،فلعنهم الالعنون حتى البهائم" ،إِنَّ الَّ ِذينَ يَ ْكت ُ ُمونَ َما أ َ
نزلنَا مِ ْن
َّللاُ َويَ ْل َعنُ ُه ْم الالَّ ِعنُونَ [ البقرة].159 :
ا ْلب َِينَا ِ
ت َوا ْل ُهدَى ِم ْن َب ْع ِد َما َب َّينَّا ُه لِلنَّ ِ
ب أ ُ ْولَئِكَ يَ ْل َعنُ ُه ْم َّ
اس فِي ا ْل ِكتَا ِ
يدخل في الالعنين البهائم؛ ألن البهائم تتضرر من كتمان العلم؛ ألنه يقع به الفساد في األرض ،ويترتب عليه قحط
المطر ،وفساد الزروع والثمار َ :
اس[ الروم].41 :
َحْر ِب َما َك َ
ظه ََر ا ْلفَ َ
سبَتْ أ َ ْيدِي النَّ ِ
سا ُد فِي ا ْلب َِر َوا ْلب ِ
فتتضرر البهائم فتلعن الكاتمين ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :كما أن معلم الخير يصلي عليه هللا ،ومالئكته ،ويستغفر
له كل شيء ،حتى الحيتان في جوف البحر ،والطير في جو السماء [ "مجموع الفتاوى].187/28 :
إذن لو قال قائل :هذه أحاديث عجيبة ،يعني العالم للدرجة هذه ،يعني يستغفر له الحوت في البحر ،والنمل في الجحر؟
نقول :نعم .لماذا؟ نقول :ألن العالم الذي يُ َعلَّم ،ويبين يؤدي دورا ً في حفظ الدين ،الذي ال تقوم الحياة إال به ،ولوال هذا
لضاع الهدف من الدنيا والوجود والكون أصالً.
وقد ذكر العلماء في كتب األحكام السلطانية" ،أن من أوجب الواجبات على الحاكم المسلم :حفظ الدين على أصوله
المستقرة ،كما تركها محمد صلى هللا عليه وسلم ،وما أجمع عليه سلف األمة ،فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه،

أوضح له الحجة وبين له الصواب ،وأخذه بما يلزم من الحقوق والحدود ،ليكون الدين محروسا ً من خلل ،واألمة
ممنوعة من زلل[ "األحكام السلطانية].26/1 :قلنا أوالً وثانيا ً في حفظ الدين ماذا؟ إقامته بالعبادات ،والدعوة إليه.
ثالثاً :تحكيم الدين في الحياة.
لحفظ الدين ال بد يحكم ،ليس في الرف ،وفي كتب ،وفي متحف ،ال بد يكون فعال ،وفي حياة الناس ،فليس حفظ الدين
مجرد مثالً حفظ نصوصه ،أو طباعة في كتب ،أو وضعه في مواقع انترنت ،ال.
ال بد أن يحكم ،فيسلط الدين على الحياة ،فمثالً خالص ما هو القانون الذي يسري بين الناس؟ الشرع .وعند االختالف
يرجعون إلى ماذا؟ المحاكم والقضاة الشرعيين.
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ض َما أ َ
قال تعالى َ :وأ َ ْن احْ ُك ْم بَ ْينَ ُه ْم بِ َما أ َ َ
َّللاُ إِلَ ْيكَ ف ِإ ْن ت َ َولَّ ْوا
َّللاُ َوال تَتَّبِ ْع أ ْه َوا َء ُه ْم َوا ْحذ ْر ُه ْم أ ْن يَفتِنُوكَ ع َْن بَ ْع ِ
نز َل َّ
نز َل َّ
سنُ ِم ْن
اس لَفَا ِ
سقُونَ * أَفَ ُح ْك َم ا ْلجَا ِه ِل َّي ِة َي ْبغُونَ َو َم ْن أَحْ َ
ض ذُنُو ِب ِه ْم َوإِنَّ َكثِيرا ً مِ ْن النَّ ِ
َّللاُ أ َ ْن يُ ِصيبَ ُه ْم ِب َب ْع ِ
فَا ْعلَ ْم أَنَّ َما يُ ِري ُد َّ
َّللا ُحكْما ً ِلقَ ْو ٍم يُوقِنُونَ [المائدة].50-49 :
َّ ِ
فإذن ال يكفي حتى مجرد جعل محاكم وقضاة ،البد الناس يسيرون بالشرع ،يسيرون ،يساسون ،يفرض الشرع عليهم،
ومن لوازم ذلك جعل القضاة والمحاكم الشرعية .لكن ما هي القوانين؟ يسيرون بالشرع.
اآلن هذه الثالثة تحت أي عنوان؟
أمور شُرعت لحفظ الدين:
حفظ الدين بإقامته ،حفظه من الزوال التي هي مراعاة جانب العدم ،ودرء المفاسد ،وإبعاد كل ما يؤذي الدين ،سوا ًء
كان واقعا ً أو متوقعا ً.
ماذا شرعت الشريعة من أجل ذلك؟ من أجل حفظه من الزوال ،حفظه من االختالل؟
الدعوة لها عالقة بدحض الشبهات المثارة حول الدين ،التي تؤدي إلى التشكيك ،تؤدي لزوال الدين من بعض النفوس،
أو لزوال بعض الدين؛ ألن الشبهات ممكن تكون ماحقة إلحاد كفر ،ممكن تكون تزيل جزءا ً من الدين من النفوس.
ماذا شرع أيضا ً الشريعة من أجل حفظ الدين من جهة االختالل؟
الجهاد في سبيل هللا ،لحماية جناب الدين ،فيكسر الطغاة الذين يصدون عن سبيل هللا ،يكسر الطغاة الذين يحولون بين
الناس وبين اعتناق دين هللا ،يكسر الطغاة الذين يكرهون المؤمنين على الكفر ،فشرع هللا الجهاد لحماية الدين ،وحتى
لِل[ األنفال].39 :
الدينُ كُلُّهُ ِ َّ ِ
تزول الفتنة فتنة الشرك والكفر قال تعالى َ :وقَاتِلُو ُه ْم َحت َّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ َويَكُونَ ِ
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،النهي عن المنكر ،ألن األمر بالمعروف من جهة اإلقامة ،والنهي عن المنكر من
جهة الحفظ من االختالل ،وهذا فيه منع انتقاص شيء من الدين النهي عن المنكر :من رأى منكم منكرا ً فليغيره[ رواه
مسلم]. 2269 :جميل .ماذا أيضاً؟
حفظ الدين من االختالل ،حد الردة ،نتكلم على حفظ الدين ،ما نتكلم عن حفظ المال حتى نقول حد السرقة ،نتكلم على
حفظ الدين.
فحد الردة من اإلجراءات الشرعية العظيمة ،التي جاءت لحفظ الدين من الزوال واالختالل ،وهو حد الردة لضمان عدم
التالعب بالدين ،قال عليه الصالة والسالم :من بدل دينه فاقتلوه[ رواه البخاري ،]6922 :فقتل المرتد يثبت غيره،
ويمنع شره.
وقد كان بعض أهل الكتاب قد تواصوا فيما بينهم ،أن يدخلوا في الدين في أول النهار ،ثم يرتدوا عنه في آخر النهار
تشكيكا ً وطعناً ،فقال هللا تعالى َ :وقَالَتْ َ
ب آمِ نُوا بِالَّذِي أ ُ ْن ِز َل َ
َار َوا ْكفُ ُروا آخِ َرهُ
طائِفَةٌ ِم ْن أ َ ْه ِل ا ْل ِكتَا ِ
علَى الَّ ِذينَ آ َمنُوا َوجْ هَ النَّه ِ
لَعَلَّ ُه ْم ي َْر ِجعُونَ [ آل عمران] 72 :خطة ليرجع المسلمون عن دينهم.
سد الباب بحد الردة ،الدين ليس بوابة تدخل وتخرج ،إذا دخلت وخرجت فٍحد الردة.
يدخل في ذلك أيضاً :االجتهاد في رد البدع ،هي لها عالقة طبعا ً بالنهي عن المنكر ،ولها عالقة بالجهاد ،ألن الجهاد ضد
أهل البدعة ،النهي عن المنكر والبدعة داخلة في المنكر.
لكن هذه المسألة اعتني بها عند العلماء عناية خاصة ،قضية معالجة البدع ،ألن النصوص الشرعية فيها شديدة جدا ً
لخطورة البدعة :فإن كل محدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة في النار [رواه الطبراني في الكبير،8521 :
وصححه األلباني في الصحيحة ،]2735 :أبى هللا أن يقبل من صاحب بدعة توبة حتى يدع بدعته[ رواه ابن ماجه،50 :
وضعفه األلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة].50
ولذلك عمر رضي هللا عنه ما حد تجرأ في عهده أن يرفع رأسه ببدعة ،ألنه لما واحد رفع رأسه ببدعة خفضه عمر
بجريد النخل ،ضل يضربه على رأسه ،حتى قال :حسبك يا أمير المؤمنين ذهب الذي في رأسي .خالص ،هذا بالنسبة
لحفظ الدين ،نأتي إلى حفظ النفس.
الضرورة الثانية :حفظ النفس:
من أهم الضرورات بعد حفظ الدين ،جعل له الشرع تدابير كثيرة في حفظه ،وفي منع زواله :طرق المحافظة على
النفس من جهة الوجود ،نحن اآلن نمشي في نفس المنهج :تحقيق الوجود ومنع الزوال؛ ما هي األشياء التي أتت

الشريعة بها لحفظ النفس من جهة الوجود؟
النكاح ،تحريم االنتحار وقتل النفس ،هذا من جهة الزوال.
نتكلم اآلن من جهة الوجود :تناول المطعومات والمشروبات ،ما يجوز اإلضراب عن الطعام ،اإلضراب عن الطعام
س ِرفِينَ [ األعرافَ ،]31 :وال ت َ ْقتُلُوا
ب ا ْل ُم ْ
المفضي للهالك حرام ،قال تعالى َ :و ُكلُوا َواش َْربُوا َوال ت ُ ْ
س ِرفُوا إِنَّهُ ال يُحِ ُّ
س ُك ْم [النساء].29 :
أَنفُ َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
الترخيص في تناول الطعام المحظور في حال الضرورة :ف َم ْن ا ْ
علَ ْي ِه[ البقرة ،]173 :بل
ضط َّر غي َْر بَاغٍ َوال عَا ٍد فال إِث َم َ
يجب عليه أن يأكل ،إذا كان بدون األكل من الميتة يموت ،فيجب عليه أن يأكل بقدر ما يبقيه حيا ً.
قال شيخ اإلسالم" :كذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير يحرم أكلها عند الغنى عنها ،ويجب أكلها بالضرورة عند األئمة
األربعة وجمهور العلماء.
قال مسروق" :من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار -كل هذا من أجل حفظ النفس -قال :وذلك ألنه أعان على نفسه -
يعني على إزهاقها -بترك ما يقدر عليه ،من األكل المباح له في هذه الحال ،فصار بمنزلة من قتل نفسه [".الفتاوى
الكبرى]. 447/1 :الفتاوى الكبرى البن تيمية.
أيضاً :إلزام اآلباء برعاية األبناء واإلنفاق عليهم ،فاالبن الرضيع ،بدون أكل وال شرب يموت ،هؤالء صغار ما
يستطيعون أن يوفروا ألنفسهم طعاما ً بدون إنفاق عليهم يهلكون .كفى بالمرء إثما ً أن يضيع من يقوت[ رواه أحمد:
 ،6495وحسنه األلباني في الصغير ،]8610 :أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته[ رواه البخاري ،7138 :ومسلم:
].1829
من ضمن اإلجراءات الشرعية :تشريع الرخص لحماية النفس.
مثالً إفطار الحامل والمرضع :إن هللا وضع عن المسافر نصف الصالة والصوم ،وعن الحبلى والمرضع[ رواه أبو داود:
 2410والترمذي  ،715وصححه األلباني في المشكاة]. 2025 :رواه أبو داود والترمذي ،وهو حديث صحيح.
يعذر في ترك الجمعة والجماعة الخائف على ضياع نفسه ،في حاالت القصف ،ال يذهب للجمعة والجماعة في حاالت
القصف.
إذا جئنا إلى طرق المحافظة على النفس من جهة منع الزوال ماذا نجد؟ حد القصاص.
علَ ْي ِه َولَعَنَهُ َوأ ََ
َ
ع َّد لَهُ
َّللاُ َ
الشريعة حرمت العدوان على النفس َ :و َم ْن يَ ْقت ُ ْل ُمؤْ مِ نا ً ُمتَعَ ِمدا ً فَج ََزا ُؤهُ َج َهنَّ ُم َخالِدا ً فِيهَا َوغ ِض َ
ب َّ
َاص َحيَاةٌ[ البقرة].179 :
َ
عذَابا ً عَظِ يما ً [النساء]. 93 :القصاص في النفس واألعضاء َ :ولَ ُك ْم فِي ا ْل ِقص ِ
ثالثة :تشريع دفع الصائل .ما هو الصائل؟ المعتدي ،فشرع دفعه ولو بقتله ،حماية للنفس ،سوا ًء كان المعتدي إنسانا ً أو
حيواناً ،قال عليه الصالة والسالم :من قُتل دون دمه فهو شهيد[ رواه البخاري ،2480 :ومسلم].141 :
وقد نقل اإلمام الصنعاني :اإلجماع على أن من شهر على آخر سالحا ً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر –الذي هو
الصائل -أنه ال شيء عليه[ .سبل السالم]. 262/3 :سبل السالم.
كذلك نجد النهي عن كل ما فيه إضرار أو إيذاء للنفس ،كما جاء في حديث:ال ضرر وال ضرار [رواه أحمد،2865 :
وصححه االلباني في االرواء].2653 :
كذلك نجد منع االنتحار ،وحتى أن أهل الفضل والعلم ال يصلون على المنتحر ،ردعا ً ألمثاله ممن يريدون االنتحار َ :وال
صلِي ِه
ف نُ ْ
َّللاَ كَانَ بِ ُك ْم َرحِ يما ً * َو َم ْن يَ ْفعَ ْل ذَ ِلكَ يعني :قتل النفس ،أن يقتل نفسا ً .عُد َْوانا ً َوظُ ْلما ً فَ َ
ت َ ْقتُلُوا أ َنفُ َ
س ْو َ
س ُك ْم إِنَّ َّ
َّللا يَسِيرا ً[ النساء].30-29 :
نَارا ً َوكَانَ ذَ ِلكَ َ
علَى َّ ِ
الضرورة الثالثة :حفظ العقل:
إذا انتقلنا إلى حفظ العقل الذي ميز هللا به هذا اإلنسان ،وجعل العقل مناطا ً للتكليف.والعقل جزء من النفس ،نجد أن
الشرع قد جاء بما يكفل الحفظ لهذه النعمة اإللهية العظيمة ،وشرع تدابير إلبقائه ،وتدابير لمنع زواله.
فما هي األشياء التي جاء بها الشرع لحفظ العقل؟ حتى في قضية طلب العلم والتدبير والتفكر والتأمل ،شرعت تنمية
ست َ ْن ِبطُونَهُ
الرسُو ِل َو ِإلَى أ ُ ْولِي األ َ ْم ِر مِ ْن ُه ْم لَعَ ِل َمهُ الَّ ِذينَ يَ ْ
وتغذية وتوجيه العقل َ :ولَ ْو َردُّوهُ ِإلَى َّ
َ
َ
َ
ض [آل عمران ،]191:أفال يَت َ َدبَّ ُرونَ ا ْلقُ ْرآنَ [النساء ،]82:إذا
س َم َوا ِ
ت َواأل ْر ِ
ق ال َّ
مِ ْن ُه ْم [النساءَ ،]83:ويَتَفَ َّك ُرونَ فِي َخ ْل ِ
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر[ رواه البخاري ،7352 :ومسلم:
]. 1716رواه البخاري ومسلم.
إذن هذه ،قضية تنمية العقل وتغذية العقل بالتعلم ،واالجتهاد ،واالستنباط ،والتفكر ،والتدبر ،والتأمل ،والمدارسة ،تنمية،
ومن جهة حفظ العقل أيضاً ،مثالً :تحريم تعاطي المسكرات والمخدرات.
لكن هذا يأتينا في أي شق؟ المنع من الزوال والمنع من االختالل.
فنجد أن الشرع حرم كل ما يفسد العقول ويذهبها ،فتحريم الخمر معروف باألدلة ،وما هو أسوأ من الخمر ،من
المخدرات ،وكل ما فيه إتالف للعقل ،وإتالف لخاليا الدماغ.
أشياء تتعاطى تؤدي إلى تلف خاليا الدماغ ،هذه حرام.

لو واحد قال :أنا أريد آخذ بنج من غير داعي ،ما هو عملية ،فما حكمه؟ حرام ،ما يجوز تغييب العقل ،ما يجوز استعمال
ما يغيب العقل إال لضرورة ،نجد حد شارب الخمر.
حتى من نواحي ،منع العقل من االختالل ،مثالً منع التقليد األعمى ،منع انحراف العقل حتى من جهة التفكير ،منع
انحراف العقل ،التقليد بغير بينة َ :وإِذَا قِي َل لَ ُه ْم اتَّبِعُوا َما أ َ َ
علَ ْي ِه آبَا َءنَا أ َ َولَ ْو كَانَ آبَا ُؤ ُه ْم ال
َّللاُ قَالُوا بَ ْل نَتَّبِ ُع َما أ َ ْلفَ ْينَا َ
نز َل َّ
شيْئا ً َوال يَ ْهتَدُون[البقرة].170 :
يَ ْع ِقلُونَ َ
الضرورة الرابعة :حفظ النسل:
إذا جئنا إلى المحافظة على النسل ،الذي هو بقاء النوع اإلنساني بواسطة التناسل؛ ألن الشرع يريد استمرار المسيرة
البشرية.
ً
فنجد أنه شرع طرقا للمحافظة على النسل ،وعلى بقائه ،ياهلل منها؟
النكاح والترغيب فيه :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج[ رواه البخاري ،5066 :ومسلم:
َّللاُ ِم ْن فَ ْ
ض ِل ِه[ النور:
َ ،]1400وأَن ِكحُوا األَيَا َمى مِ ْن ُك ْم َوالصَّالِحِ ينَ ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِ ْن يَكُونُوا فُقَ َرا َء يُ ْغن ِِه ْم َّ
 ،]32فشرع الزواج ،وشرع تزويج الفقراء واأليامى.
وكذلك تربية األوالد ورعاية األسرة ،وأمر بحسن اختيار الزوج والزوجة :تنكح المرأة ألربع[ رواه البخاري،5090 :
ومسلم ،]1466 :إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه[ رواه الترمذي ،1084 :وحسنه األلباني في
المشكاة].3090 :
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َارة[ التحريم].6 :
األمر بحسن العشرة بين الزوجين ،األمر برعاية األهل :قوا أنفُ َ
اس َوا ْلحِ ج َ
س ُك ْم َوأ ْهلِي ُك ْم نَارا ً َوقو ُد َها النَّ ُ
ْ
َ
الزنَى [اإلسراء:
وا
ب
ر
ق
ت
ال
و
:
الزنا
ات
ومقدم
الزنا
تحريم
ماذا بالنسبة لحفظ النسل من االختالل؟ درء المفاسد عن النسل؟
َُ
َ
ِ
].32هذه منع الزنا ومقدمات الزناَ ،وال ت َ ْق َربُوا ولم يقل :ال تزنواَ ،وال ت َ ْق َربُوا .
فإذن حتى مقدمات الزنا التي تقرب تؤدي للوقوع ممنوعة ،كالنظر ،والتقبيل ،إلى آخره..يا شباب قريش احفظوا
فروجكم ،ال تزنوا ،أال من حفظ فرجه فله الجنة [ رواه الحاكم ،8062 :وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب:
 .]2410رواه الحاكم وحسنه األلباني.
ماذا نقول عن تحريم التبرج؟
ج ا ْلجَا ِه ِليَّ ِة األُولَى[ األحزاب:
أنه إجراء شرعي لحفظ النسل ،ألن التبرج يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة َ :وال تَب ََّرجْ نَ تَب َُّر َ
 ،]33صنفان من أهل النار لم أرهما ،نساء كاسيات عاريات[ رواه مسلم].2128 :
الزانِيَةُ َو َّ
تشريع حد الزنا َّ :
الزانِي فَاجْ ِلدُوا كُ َّل َواحِ ٍد مِ ْن ُه َما ِمائ َةَ َج ْل َد ٍة[ النور]. 2 :وتشريع رجم الزاني المحصن والزانية
المحصنة( :والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).
ْ
َ
ُ
َ
َ
ش َهدَا َء فَاجْ ِلدُو ُه ْم ث َ َمانِينَ َج ْل َدةً َوال
ة
ع
ب
ر
أ
ب
ُوا
ت
َأ
ي
م
ل
م
ث
ت
ا
ن
ص
ِ ْ ََِ ُ
تحريم القذف ،وتشريع حد القذف َ :والَّ ِذينَ ي َْر ُمونَ ا ْل ُمحْ َ ِ َّ ْ
شهَا َدةً أَبَدا ً[ النور ،]4 :اجتنبوا السبع الموبقات- ،وذكر منها -قذف المحصنات الغافالت المؤمنات[ رواه
ت َ ْقبَلُوا لَ ُه ْم َ
البخاري ،2766 :ومسلم].89 :
َ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
الِل ِإنَّهُ لَمِ ْن
شهَا َدةُ أ َ َح ِد ِه ْم أ َ ْربَ ُع َ
س ُه ْم فَ َ
ف
ن
أ
ال
إ
ء
َا
د
ه
ش
م
ه
ل
ُن
ك
ي
م
ل
و
م
ه
ج
ا
و
ز
ُ
ت بِ َّ ِ
شهَا َدا ٍ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
تشريع اللعان َ :والَّ ِذينَ ي َْر ُمونَ أ َ َ
ُ ِ
ْ
ْ َ ْ
علَ ْي ِه إِ ْن كَانَ مِ ْن ا ْلكَا ِذبِينَ [ النور]. 7-6 :اآليات.
َّللا َ
سةُ أَنَّ لَ ْعنَةَ َّ ِ
الصَّا ِدقِينَ * َوا ْل َخامِ َ
حد اللواط والسحاق أو العقوبة التعزيرية؛ ألن من أسباب قلة النسل :اكتفاء الذكور بالذكور واإلناث باإلناث ،وقد قال
عليه الصالة والسالم :ملعون من عمل بعمل قوم لوط [ رواه أحمد ،2914 :وصححه األلباني في الجامع الصغير:
ِف الَّ ِذينَ ال ي َِجدُونَ نِكَاحا ً [النور].33 :
]. 10831رواه أحمد وهو حديث صحيح ،وأمر بالعفة َ :و ْليَ ْ
ست َ ْعف ْ
وشرع االستئذان :ال ت َ ْد ُخلُوا بُيُوتا ً َ
علَى أ َ ْه ِلهَا[ النور]. 27 :لئال يؤدي إلى الوقوع
س ِل ُموا َ
غي َْر بُيُوتِ ُك ْم َحت َّى ت َ ْ
ستَأْنِسُوا َوت ُ َ
في الفاحشة.
الضرورة الخامسة :حفظ المال:
َّللاُ َل ُك ْم قِيَاما ً[ النساء]. 5 :فماذا
وإذا جئنا إلى حفظ المال ،الذي هو عصب الحياة َ :وال ت ُؤْ ت ُوا ال ُّ
سفَهَا َء أ َ ْم َوا َل ُك ْم ا َّلتِي َجعَ َل َّ
نجد ،ماذا نجد في موضوع حفظ المال؟ إن هللا عز وجل قال :إنا أنزلنا المال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة ،ولو كان البن
ثان ،ولو كان له واديان ألحب أن يكون إليهما ثالث ،وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب
آدم وا ٍد ألحب أن يكون إليه ٍ
ويتوب هللا على من تاب[ رواه أحمد ،21906 :وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة]. 1639 :
هذا كان في القرآن ثم نسخ لفظه ،لكن بقي موعظة .والحديث رواه أحمد ،وهو صحيح.
ض ذَلُوالً فَا ْمشُوا فِي َمنَا ِكبِهَا[ الملك:
حفظ المال من جهة الوجود ،والحث على االكتساب :ه َُو الَّذِي َجعَ َل لَ ُك ْم األ َ ْر َ
ض َوا ْبتَغُوا ِم ْن فَ ْ
َّللا[ الجمعة ،]10 :ما أكل أحد طعاما ً قط خيرا ً من أن
ض ِل َّ ِ
 ،]15فَ ِإذَا قُ ِضيَتْ الصَّالةُ فَانت َ ِ
ش ُروا فِي األ َ ْر ِ
يأكل من عمل يده[ رواه البخاري]. 2072 :كما في البخاري.
إذا جئنا لقضية الحث على صيانة المال :األمر بالتكسب هذه أوامر كثيرة جدا ً ،قضية النصوص اآلمرة بالتكسب وصيانة

النفس عن ذل السؤال.
قضية الصيانة والمنع من الزوال واالختالل بالنسبة للمال؟ هاه؟
عدم اإلسراف ،هذا نريد المنع من الزوال واالختالل.
سفَهَا َء أ َ ْم َوالَ ُك ْم[ النساء]. 5 :فحث على صيانة المال؛ ألن إيتاء السفهاء المال
حد السرقة ،هللا قال َ :وال ت ُؤْ ت ُوا ال ُّ
يضيعها ،فنهى عن تضييع المال ،نهى عن قيل وقال ،وكثرة السؤال ،وإضاعة المال[ رواه البخاري ،6473 :ومسلم:
].593
قال سفيان الثوري" :ألن أخلف عشرة آالف درهم أحاسب عليها ،أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس" يعني أمد يدي.
وقال أيضاً" :من كان في يده من هذه -يعني الدنانير والدراهم -شيء فليصلحه يستثمره ،يحفظه من الضياع فإنه زمان
من احتاج كان أول ما يبذل دينه[ ".حلية األولياء وطبقات األصفياء].381/6 :
كان زمان إذا أحد احتاج فيه أول ما يتنازل عنه لتحصيل المال الدين ،وما أشبهه بزماننا ،تتغير مواقف ،ومناهج،
ومسيرات ،أشخاص وجماعات من أجل المال.
ست ُ ْم مِ ْن ُه ْم ُرشْدا ً
كذلك شرعت الشريعة :المحافظة على أموال األيتام والقصر َ :وا ْبتَلُوا ا ْليَتَا َمى َحت َّى إِذَا بَلَغُوا النِكَا َح فَ ِإ ْن آنَ ْ
س َرافا ً َوبِدَارا ً أ َ ْن يَ ْكب َُروا[ النساء].6 :
فَا ْدفَعُوا إِلَي ِْه ْم أ َ ْم َوالَ ُه ْم َوال تَأْكُلُو َها إِ ْ
جاء الوعيد الشديد في هذا الموضوع :إِنَّ الَّ ِذينَ يَأْكُلُونَ أ َ ْم َوا َل ا ْليَتَا َمى ُ
صلَ ْونَ
سيَ ْ
ظ ْلما ً إِنَّ َما يَأْكُلُونَ فِي بُطُون ِِه ْم نَارا ً َو َ
سعِيرا ً [النساء].10 :
َ
ماذا جاء في الشرع من وسائل لحفظ المال من الزوال ،أو حصول االختالل ،كما قلنا :تحريم االعتداء على المال :ال
تَأ ْ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُك ْم َب ْينَ ُك ْم بِا ْلبَاطِ ِل[ النساء].29 :
النهي عن الغش ،والتدليس ،والسرقة ،والرشوة ،والربا.
َ
س ِارقَةُ فَا ْق َ
َ
َّللاُ ع َِز ٌ
يز
سبَا نكَاال ً مِ ْن َّ ِ
س ِار ُ
طعُوا أ ْي ِديَ ُه َما ج ََزا ًء بِ َما َك َ
ق َوال َّ
وشرع حد السرقة لحفظ المال َ :وال َّ
َّللا َو َّ
َحكِي ٌم [المائدة].38 :
والنبي صلى هللا عليه وسلم لما أخبر عن تحريم الشفاعة في الحدود ،في قصة المخزومية ،لحفظ المال ،جعل الشفاعة
في الحدود من الكبائر ،إذا بلغ الحد اإلمام ما في مجال للشفاعة ،ولما جاء أسامة قال :أتشفع في حد من حدود
هللا؟[ رواه البخاري ،3475 :ومسلم].1688 :
خالص بلغ الحد اإلمام ،ويجب اآلن إقامة الحد للمحافظة على األموال ،مع أن المخزومية كانت تستعير الشيء وتجحده،
فجحد العارية عليه قطع هذا لحفظ المال.
إنما أهلك الذين من قبلكم ،أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد[ رواه
البخاري ،3475 :ومسلم].1688 :
سادا ً أ َ ْن يُقَتَّلُوا أ ْوَ
َ
َ
سولَهُ َويَ ْ
ضف َ
سعَ ْونَ فِي األ ْر ِ
َّللاَ َو َر ُ
َاربُونَ َّ
حد الحرابة وسيلة أيضا ً أخرى شرعية :إِنَّ َما ج ََزا ُء الَّ ِذينَ يُح ِ
صلَّبُوا أ َ ْو تُقَ َّ
ض[ المائدة].33 :
يُ َ
ِيه ْم َوأ َ ْر ُجلُ ُه ْم ِم ْن خِ ٍ
الف أ َ ْو يُنفَ ْوا مِ ْن األ َ ْر ِ
ط َع أ َ ْيد ِ
فإذا قتلوا يقتلوا ،وإذا أخذوا المال يقطعوا ،وإذا روعوا وأخافوا ينفوا من األرض ،وبحسب يعني قوة الجرم تكون قوة
العقوبة.
يقول البابرتي الحنفي في لطيفة له" :اعلم أن قطع الطريق يسمى سرقة كبرى[ "حاشية ابن عابدين ،]116/4 :أما
تسميتها سرقة ،فألن قاطع الطريق يأخذ المال سرا ً ممن إليه حفظ الطريق –من الذي عليه حفظ الطريق ،من الذي عليه
حفظ الطريق ،من الذي عليه حفظ الطريق؟ اإلمام السلطان.
فقاطع الطريق يأخذ المال سرا ً عن من؟ عن من وكل بحفظ الطريق ،فلذلك سماها سرقةٍ ،قال :ممن إليه حفظ المكان
المأخوذ منه وهو المالك أو من يقوم مقامه ،وأما تسميتها كبرى ،فألن ضرر قطع الطريق على أصحاب األموال وعلى
عامة المسلمين بانقطاع الطريق –يعني هذا أكبر ،-وضرر السرقة الصغرى يخص المالك بأخذ مالهم وهتك حرزهم،
ولهذا غلظ الحد في حق قطاع الطريق.
ْ
ْ
ُ
ين [اإلسراء].27-26 :
قلنا النهي عن اإلسراف وتضييع المال َ :وال تُبَذ ِْر ت َ ْبذِيرا ً * إِنَّ ال ُمبَذ ِِرينَ كَانوا إِخ َوانَ ال َّ
شيَاطِ ِ
وهنالك إحصاءات كثيرة اليوم ،لو نرى كيف يضيع المجتمع األموال في السفاسف ،في الترهات ،فيما يسمى بالكماليات
تضيع أموال ضخمة جدا ً بالمليارات سنويا ً في بلد واحد ،عمليات تجميل بدون حاجة إأليها ،زيادة في اإلنفاق ،إسراف
في السياحات بدرجة رهيبة.
مواد التجميل كم أسرفوا فيها ،كم يضيع من األطعمة في الوالئم؟ وكم ،وكم يهدر من النعم؟
هذه كلها مخالفة لحفظ الضرورات الخمس ،ولما جعل الشرع الدفاع عن المال :إن جاء رجل يريد أخذ مالي يا رسول
هللا؟ قال :ال تعطه مالك قال :أرأيت إن قاتلني؟ قال:قاتله قال :أرأيت إن قتلني؟ قال :فأنت شهيد قال :أرأيت إن
قتلته؟قال :هو في النار [رواه مسلم].140:
أحكام اللقطة شرعت من أجل المحافظة على المال :من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها [رواه مسلم .]1725 :رواه
مسلم ،اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة[ رواه البخاري ،91 :ومسلم ،]1722 :وضالة اإلبل
قال :مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر ،فذرها حتى يلقاها ربها[ رواه البخاري ،91 :ومسلم:

]. 1722يعني :صاحبها.
فهذه إذن نبذة عما جاء في الشريعة لحفظ الضروريات الخمس ،التي ال تقوم الدنيا واآلخرة ،مصالح الدنيا واآلخرة إال
بها ،وهي :الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،والمال.
نس أل هللا سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ،وأن يجعلنا من الوقافين عند حدوده ،إنه سميع مجيب.
وصلى هللا على نبينا محمد.

