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 أصول الفقه
 الضرور�ات والحاجیات والتحسینیات

 
الضرور�ات والحاجیات ( :�كثر من قول )الموافقات(نرى الشاطبي رحمه هللا في �تا�ه  :السؤال

 وهل هذا التقسیم مذ�ور عمن سبقه؟ ،فهال أوضحتم لنا مقصوده بذلك )والتحسینیات

 )الموافقات في أصول الشر�عة(في �تا�ه الجامع النافع الماتع  -رحمه هللا-الشاطبي  :الجواب
وهو �تاب على نظام غر�ب وطراز فر�د �ختلف �ثیًرا عما �تب في �تب األصول األخرى سواء 

 :هذا الكتاب �كثر مؤلفه من قول ،كانت على طر�قة المتكلمین أو على طر�قة الحنفیة
األصل فیها أنها ما  :فالضرور�ات ،-اء في السؤالكما ج- )الضرور�ات والحاجیات والتحسینات(

م �ه حیاته فیضطر إلى أكل المیتة، �المضطر لألكل الذي ال �جد ما تقو بدونها،  یاةال تقوم الح
في حال  ، هذاوهو في هذه الحالة إذا وصل إلى حد الضرورة فإنه �ستبیح ما ُحرم �النص

تقوم : والحاجیات .ل العلم حكًما �الضرورةالضرورة مع أن الحاجة إذا اشتدت ألحقت عند أه
ال  :والتحسینات أو التحسینیات والكمالیات .الحیاة بدونها لكن مع مشقة شدیدة تلحق المكلف

 .قدت ما تأثرت حیاة المكلفو�ذا فُ  ،وتقوم الحیاة بدونها ،تمس إلیها الحاجة

و�ها تستباح المحرمات  ،فأشدها الضرور�ات ،فهذه ال شك أنها متفاوتة في القوة والضعف
وأما الحاجیات وهي دونها في حیاة المكلف فإنها �ستباح بها عند أهل  ،�النص عند أهل العلم

وال �ستباح بها ما حرم �النص �ما نص على ذلك  ،العلم ما یؤخذ من القواعد العامة وشبهها
هذه األمور ال شك وتقدیر  .وهي الكمالیات ،وأما التحسینیات فهي قدر زائد على ذلك ،�عضهم

فالتحسینیات مثًال قبل ثالثین سنة أو أر�عین من بلد إلى آخر ومن عصر إلى آخر،  أنه �ختلف
فكانت أمور الناس  ،ووصلت في وقتنا هذا إلى حد أن تكون حاجیات ،إنها �مالیات :سنة �قال

 ،تمشي وال �جدون مشقة حینما ال �كون عند أحدهم ثالجة أو مكیف أو سیارة أو ما أشبه ذلك
لكن في وقتنا هذا هل �مكن أن �عیش  ،وعلى هذا األساس ال �فتى �جواز أخذ الز�اة لهذه األمور

هل �ستطیع أن إغفال و�همال هذه األشیاء؟ شخص ما عنده مكیف  معالناس بدون مشقة شدیدة 
ینام في شدة الحر؟ أو ما عنده ثالجة هل تكون حیاته معتادة بین الناس؟ انتقلت من �ونها 

 ،فال شك أن الضرور�ات أمرها أشد ،ضرور�اتحاجیات أو تحسینیات �مالیات إلى �ونها 
وأ�ًضا الحاجیات  ،والحاجیات أمرها أسهل من الضرور�ات وأشد من التحسینیات والكمالیات

وهذا شأن �ل أمر  ،فاوتة فمنها ما �قرب من الضرور�ات ومنها ما �قرب من التحسینیاتمت
فأعاله �مكن  ،�الحدیث الحسن بین الصحیح والضعیفیتوسط بین طرفین، وحینئٍذ �شق ضبطه، 
وأدناه �مكن أن ینزل إلى رتبة  ،أنه �قصر دونه رى أن یلحق �الصحیح ومن أهل العلم من ی
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ولذا صرح جمع من أهل العلم �أن الحدیث الحسن ال �مكن حده وال �مكن  ،الضعیف المنجبر
وأما  ،ولذا �قتصر جمع من أهل العلم على تقسیم الحدیث إلى قسمین: صحیح وضعیف ،ضبطه

ولو قلنا مثل هذا الكالم فیما معنا من  ،یصعب ضبطهفالحسن المتوسط بین المرتبتین 
حاجیات قد تمس الحاجة إلیها في �عض صورها فتلحق فال ،الضرور�ات والحاجیات والتحسینیات

السیارة مثًال عند �عض ف ،وقد �عیش �ثیر من الناس بدونها فتلحق �الكمالیات ،�الضرور�ات
 ،�مكن أن �عیش بدونها وال �حتاج إلیها آخر وعند �عضٍ  ،الناس قد تصل إلى حد االضطرار

الهاتف والمكیف في وقل مثل هذا  ،جةلكنها في عرف عامة الناس حا ،فتكون من الكمالیات
 �هللا أعلم. ا �حتاجه الناس وتمس حاجتهم إلیه،والثالجة وغیرها مم
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