
 
موقع قلمً... لمزٌد من دروس، ملخصات، امتحانات  

 انضزورٌاخ(1)أوىاع انمصانح

 :تعزٌف األمىر انضزورٌح

 هً
ما تقوم علٌه حٌاة الناس والبد منها الستقامة مصالحهم، وإذا فقدت اختل نظام حٌاتهم، ولم تستقم مصالحهم، وعمت فٌهم الفوضى، 

.والمفاسد
 

تحدٌد األمور الضرورٌة و ما شرعه اإلسالم من أحكام إلٌجادها و للحفاظ علٌها
 

الدٌن، والنفس، والعقل، والعرض،والمال، وقد شرع اإلسالم لكل واحد من هذه الخمسة : األمور الضرورٌة للناس ترجع إلى خمسة أشاء

، وأحكاماً تكفل حفظه وصٌانته عن طرٌق (حفظه من جانب الوجود )أحكاماً تكفل إٌجاده وتكوٌنه و تحقٌقه بإقامة أركانه و تثبت قواعده 

،(حفظه من جانب العدم )دفع ما ٌؤدي إلى اختالله أ فساده و تقوٌض أركانه أو صٌاع قواعده 
 

اآلٌات  )و الدلٌل التفصٌلً (استقراء األدلة الشرعٌة وعلمها عند األمة معلوم ضرورة ولم ٌثبت ذلك بدلٌل معٌن )فقد دل الدلٌل االجمالً

:على حفظ الضرورٌات الخمس المذكورة فً الحدول  أسفله  ( من سورة األنعام153 إلى 151
 

  

  

  

  

  

ما شزعً االسالو مه أحكاو نحفظها مه جاوة 

 انىجىد و انعدو
 انمصانح انضزورٌح

إٌجاب اإلٌمان وأحكاو أصىل : قد شزع اإلسالو إلٌجادي وإقامتً

انعثاداخ، انتً قصد انشارع تتشزٌعها، إقامح اندٌه و وتثثٍتً فً 

انقهىب تإتثاع األحكاو انتً ال ٌصهح انىاس إال تها، وأوجة اندعىج إنًٍ، 

وتأمٍىها
 

أحكاو انجهاد، : وشزع نحفظً وكفانح تقائً وحماٌتً مه انعدوان عهًٍ

وعقىتح انمزتد عه دٌىً، وانمثتدع فً اندٌه ما نٍس مىً، و انمحزف 

.أحكامً عه مىاضعها، وانحجز عهى انمفتً انماجه انذي ٌحم انمحزو
 

 الدٌن.    1

فالدٌن هو مجوع العقائد والعبادات واألحكام والقوانٌن التً شرعها هللا 
 سبحانه لتنظٌم عالقة الناس بربهم،

 وعالقاتهم بعضهم ببعض

شرع اإلسالم إلٌجادها الزواج للتوالد والتناسل، وبقاء النوع على أكمل 

.وجوه البقاء
 

وشرع لحفظها وكفالة حٌاتها، إٌجاب ما ٌقٌمها من ضروري الطعام 

والشراب واللباس والسكن، وإٌجاب القصاص والدٌة والكفارة على 

من ٌعتدي علٌها، وتحرٌم اإللقاء بها إلى التهلكة، وإٌجاب دفع الضرر 

.عنها
 

 النفس.    2

 المحافظة على حق الحٌاة اإلنسانٌة العزٌزة الكرٌمة الحرة

:مما شرعه
 

حث الناس على التفكر و طلب العلم* 
 

       تحرٌم الخمر و كل مسكر * 
 

عقاب شاربها أو من ٌتناول مخدرا ممنوعا شرعا  * 
 

 العقل.    3

المحافظة من أن تناله آفة مادٌة أو معنوٌة تجعل صاحبه غٌر أهل 
 للتكلٌف و عبئا على المجتمع و مصدر شر و أذى للناس

تحرٌم الزنا و القذف و جعل عقوبة الحد : شرع لحفظه و كفالة بقائه 

فٌهما  و غٌر ذلك من العقوبات التعزٌرٌة التً وضعت لحماٌة النسل
 

 (العرض)النسل.   4

المحافظة على النوع اإلنسانً و منع االعتداء على األعراض و الحٌاة 
 الزوجٌة

إباحة المعامالت *إٌجاب السعً للرزق : شرع اإلسالم لتحصٌله وكسبه

.والمالٌة والتجارٌة
 
تحرٌم السرقة، وحد السارق ، و تحرٌم أخذه : وشرع لحفظه وحماٌته

بغٌر وجه شرعً بأكل أموال الناس بالباطل، و الحجر على من 

.ٌستحقه لموجب شرعً
 

 المال.    5

و تنظٌم التعامل بٌن ,حرٌة التملك و احترامها و منع االعتداء علٌها 
 الناس فً كسبه و تنمٌته و توزٌعه على أساس من العدل و الرضا

وكفل حفظ الضرورٌات كلها بأن أباح المحظورات للضرورات
 ملحوظة 


