
 

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

 ترتيب المصالح

 تٌب األحكام الشرعٌة بحسب المقصود منهاتر
 ال

ضرورٌات أهم هذه المقاصد ألنه ٌترتب على فقدها اختالل نظام الحٌاة، وشٌوع الفوضى بٌن الناس و ضٌاع 
وتلٌها الحاجٌات، ألنه ٌترتب على فقدها وقوع الناس فً الحرج والعسر، واحتمال المشقات التً قد . مصالحهم

وتلٌها التحسٌنٌات، ألنه ال ٌترتب على فقدها , تنوء بهم،دون اختالل نظام حٌاة الناس و شٌوع الفوضى بٌنهم
اختالل نظام الحٌاة وال وقوع الناس فً الحرج، ولكن ٌترتب على فقدها خروج الناس على مقتضى الكمال اإلنسانً 

 .والمروءة وما تستحسنه العقول السلٌمة
فاألحكام الشرعٌة التً شرعت لحفظ الضرورٌات أهم األحكام وأحقها بالمراعاة، وتلٌها األحكام التً : وعلى هذا

شرعت لتوفٌر الحاجٌات، ثم األحكام التً شرعت للتحسٌن والتجمٌل، وتعتبر األحكام التً شرعت للتحسٌنٌات 
 .وتعتبر األحكام التً شرعت للحاجٌات كالمكملة للتً شرعت لحفظ الضرورٌات. كالمكملة التً شرعت للحاجٌات

فائدة هذا الترتيب 

  تظهر فائدة هذا الترتٌب عند تعارض المصالح 

ال ٌراعى حكم تحسٌنً إذا كان فً مراعاته إخالل بحكم ضروري أو حاجً، ألن المكمل ال ٌراعى إذا كان فً .  1
 :مراعاته إخالل بما هو مكمل له، ومن ذلك 

 .أبٌح كشف العورة إذا اقتضى هذا عالج أو عملٌة جراحٌة، ألن ستر العورة تحسٌنً، والعالج ضروري*  
أبٌح تناول النجس إذا كان دواء أو اضطر إلٌه، ألن االحتراز عن النجاسات تحسٌنً، والمداواة ودفع *  

 .الضرورٌات ضروري
أبٌح بٌع المعدوم فً السلم و االستصناع، واغتفرت الجهالة فً المزرعة والمساقاة وبٌع الغائب، ألن حاجة * 

 .الناس قضت بأال تراعى هذه التحسٌنات
 ال ٌراعى حكم حاجً إذا كان فً مراعاته إخالل بحكم ضروري،.2

ولهذا تجب الفرائض والواجبات على المكلفٌن الذٌن لٌسوا فً حال تبٌح الرخصة وإن شق علٌهم ما كلفوا به، فلو 
روعً أن ال تنال المكلف أٌة مشقة ألهملت عدة من األحكام الضرورٌة من عبادات وعقوبات وغٌرها، ألن كل ما 

أمر به المكلف أو نهى عنه لحفظ الضرورٌات ال ٌخلو امتثاله من مشقة علٌه، ولكن احتملت هذه المشقة فً سبٌل 
 .حفظ الضرورٌات للمكلفٌن

األحكام الضرورٌة ٌجب مراعاتها، وال ٌجوز اإلخالل بحكم منها إال إذا كانت مراعاة ضروري تؤدي إلى اإلخالل . 3
 :من ذلك. بضروري أهم منه

 إٌجاب  الجهاد حفظاً للدٌن وإن كان فٌه تضحٌة النفس، ألن حفظ الدٌن أهم من حفظ النفس،* 

إباحة شرب الخمر لمن أكره على شربها بإتالف نفسه أو عضو منه أو اضطر إلٌها فً ظمأ شدٌد، ألن حفظ * 
 .النفس أهم من حفظ العقل

 .جوازلمن أكره  على إتالف مال غٌره، أن ٌقً نفسه الهالك بإتالف مال غٌره* 
 .فهذه األحكام فٌها إهمال حكم ضروري مراعاة لحكم ضروري أهم منه

 

 


