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 المقدمة

يدنا الحمددددد لبددددا ري العددددالميلس والصددددعد والرددددع  عبدددد  أ ددددعد المر ددددبيلس  ددددد   
 وبعد:س محمد وعب  آلا وصحبا أجمعيل

فدن  البدا  دبحانا وتعدال  لدم يحدرم أإكامدا إد لمماصدد عامدةس وأ  صد   المماصدد 
ترجد  إلدد  جبدب الم دداف  لب ددااس وافد  الم،ا ددد عدد امس ت،ضدع وبرمددا مددل البدا  ددبحاناس فمددا 

مدا أمدر البدا بحد   إد م إد وفيا مصبحة اّقت أو جّبتس قال العز بدل عبدالردع :  مل إك
ومدددا نادد  عدددل شدد   إد وفيدددا م،ردددد عاجبدددة أو  سوفيددا مصدددبحة عاجبددة أو آجبدددة أو بعصمددا

 .(1) وما أباح شيئا إد وفيا مصبحة عاجبةس آجبة أو بعصما

صدد   الحيددادس بجبددب فالممصددد العددا  مددل التحددري  صددا تحميددس مصددالح ال دداا فدد  
ال ،  لامس واف  الضرر ع امس ومصالح ال اا ف  ص   الحياد تتكدا  مدل أمدار ردرورية لادمس 
وإاجيددددة وتحرددددي يةس فددددن ا تددددافرت لاددددم رددددرورياتام وإاجيدددداتام وتحرددددي اتام فمددددد تحممددددت 
مصدددالحامس والحدددارم الحكددديم شدددرم أإكامدددا فددد  مختبدددل أبدددااي أعمدددال ا نردددا  لتحميدددس 

 ت والحاجيات والتحري يات لألفراا والجماعات.أماات الضروريا

واختددرت مددل بددديل صدد   المراتددب الددد،عل: الضددرورياتس لدرا ددة مدددا يتعبددس باددا مدددل 
 مرائلس فا  أودصا بالح،ظ والرعاية وأقااصا.

 :خطة البحث

 والخطة الت   رت عبياا ف  ص ا البحث ص  باآلت :

                                                             

 .041المااعد الصغرى لبعز بل عبدالرع  ص( (1
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 تاريخ الضروريات اخلمس. املبحث األول:

 حقيقة الضروريات ووسائل حفظها. لثاني:املبحث ا

 حصر الضروريات يف مخس. املبحث الثالث:

 : ترتيب الضروريات اخلمس.املبحث الرابع

 و يبتا بخاتمة  برت فياا أصم ال تائج الت  تاصبت إلياا خعل ص ا البحث.   

إ  يكل فن  يكل صاابا فمل الباس و  ت فيا و ع   خراجا با   الصاردسوقد ب ل
وأ أل البا أ  يجعل ما قدمتا خالصا لاجاا الكريمس وأ  س غير  لك فم   ومل الحيطا 

يجعل ررا  اائما مرافما ل  ف  جمي  أإاال س وأ  يجعل تافيما إبي،  ف  بل أقاال  
 .وأفعال 
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 : تاريخ الضروريات اخلمساملبحث األول

إ  أول نحددا  لبضددروريات الخمددس بددا  مددل بدايددة نددزول الحددرائ  الرددماويةس م دد  شددريعة 
آا  عبيا الرع س فما مل شريعة إد وبانت تراع  ص   الضرورياتس قدال الغزالد  :  وتحدريم  يدنا 

وشدريعة مدل  ست،ايت ص   األصال الخمرة والزجر ع ااس يردتحيل أد تحدتمل عبيدا مبدة مدل المبدل
  .(1) ت  أريد باا إصعح الخبس الحرائ  ال

و لددك أل  العدددالم د يرددتميم إد باددداس فددن ا فمددددت أو رددديعت فدد  أمدددة مددل األمدددمس فنندددا 
يع ددد  انددددالار وصدددعة صددد   األمدددةس واخدددال ال،رددداا والتاددداره عبيادددا فددد  الددددنياس ويبحمادددا الخردددرا  

 .  ف  اآلخرد  المبيلس وي،اتاا ال عيم المميمس وتبا  بغضب البا تعال

چ    ژ :   مل المعبا  أ  الحرائ  مت،مة ف  أصال الديل وأ ا ياتاس قال تعالإ

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڇ  ڇ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ک   ک  ک  ک  ژژ ڑ   ڱ    ڳگ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڑ   ڱ   ڱ  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ٻ     ژ  وقال تعال : (01الحارى: ) ژڱ  ں   ٻ     

 (.061ال را : ) ژ    ڀٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ

فا  لدم تاددر   :والضروريات الخمس ص  أصال الديل وأ ا ياتاس قال ابل أمير الحاه
ف  مبة مل المبل الرال،ةس بل روعيت فيااس لكاناا مل المامات الت  نظا  العدالم مدرتبب بادا ود 

س فالضددروريات الخمدددس بانددت مراعددداد فدد  بدددل الحدددرائ س (2)  بدددونااألإددداال ال دددام مرددتميم ا  يبمدد
                                                             

 .404/  0لبغزال    المرتص،( (1
 .090/ 1التمرير والتحبير دبل أمير الحاه ( (2
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ا يمددا  بالبدددا   ونبددد  الحددرة والك،دددرس والدددعاد إلددد عبددااد البدددا وتاإيددد س  فالحددرائ  ببادددا تدددعا إلددد

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ژ  وأصددال العبدداااتس و لددك إ،ظددا لممصددد الددديلس قددال تعددال :  تعددال

البمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددرد: ) ژٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ۋ  ۅ  ۅ     ژ  مخاطبددددددا  دددددديدنا ما دددددد  عبيددددددا الرددددددع :  س وقددددددال تعددددددال(021

 .(24يانس: ) ژې ې  ې    ېۉ  ۉ

  ممصد إ،ظ ال ،سس قال تعال  وب لك با  المتل محرما عبيامس و لك إ،اظا عب

ۇ  ژ ع دما أراا أخا  قتبا: إابيا قال أإد اب   آا  عبيا الرع  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    

ٻ  ژ :  س وقال تعال(29المائدد: ) ژٴۇ  ۋ ۋ    ۈۇ   ۆ  ۆ  ۈ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 .(18المائدد: ) ژٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

مخبدرا عدل   ممصد إ،ظ المدالس قدال تعدال  وب لك إ  البا إر  عبيام الربا إ،اظا عب

س وغيرصددا مددل اآليددات المرآنيددة (161ال رددا : ) ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ژ أصددل الكتدداي:

الضددروريات الخمددسس واعتبددرت أناددا واجبددة   أ  الحددرائ  الرددابمة قددد اشددتمبت عبدد  التدد  تدددل عبدد
أ  الحددريعة ورددعت لبمحافظددة   الح،ددظس قددال الحدداطب :  فمددد ات،مددت األمددة بددل  ددائر المبددل عبدد

 .(2)ص ا المع   جلُّ األصالييل  س وقد ات،س عب(1)الضروريات الخمس   عب

                                                             

 . 0/16( الماافمات لبحاطب  (1
س بيا  المختصر لمحماا األص،اان  114س شرح ت ميح ال،صال لبمراف  1/141( انظر: ا إكا  لآلمدي (2
 .8/254س نااية الرال لإل  اي 8/826
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س الت  أ ا اا المرآ  والر ةس  ف  ختا  الحرائ  بباا شريعة  يدنا محمد توجا 
فاما أ اا التحري  ا  عم س فكا  أصل الضروريات الخمس فياماس فمد جا ت اآليات 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  : مراعاد ص   الضرورياتس قال تعاللالمرآنية واألإاايث ال باية 

ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦڤ     ڤ  ڦ    ٿ     ڦ  

ڄ أ    س فا   اآليات تدل ادلة وارحة عب(08الممتح ة: ) ژڄ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ    ڄڄ  

ل الرجال  ومص   الضرورياتس   المحافظة عب  با  يأخ  البيعة مل ال را  عب ال ب  

ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ :ل سوب لك قالا تعا(1)ب لك بما جا  ف  الصحيحيل ٱ  ٻ   

ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ پ  پ      ڀ     ڀ    ڀ   ٹ    ٿپ   ٹ     ٿ  ٿ    ٿ  

  ان  الزَ  ب  يّ  ال،دَ  :ل  َع الَ  ىدَ إ  ن   ب  َد إ   م  ب  ر  م   ئ  ر  ام      اَ  لُّ ح   يَ َد :   س وقالا(68ال،رقا : ) ژٹ  

 لّ  ب     بَ عَ  ة  يضَ ر  فَ   م  ب  ع  ال   ب  بَ طَ   : س  وقالا(2) ة  اعَ مَ جَ ب  ل   ق  ار  ،َ م  ال   ا  ي   د  ل   ة  ار  التَ وَ  س  ،  ال دَ ب   س  ،  ال دَ وَ 
س وصا مل باي إ،ظ العملس وب لك إ  الحريعة إرمت الررقة وا  راف والتب يرس (3) م  ب  ر  م  

                                                             

بمكة وبيعة العمبةس  ألنصار إل  ال ب ( أخرجا البخاري ف  صحيحاس بتاي م اقب األنصارس باي وفاا ا(1
س 44رقم ف  صحيحاس بتاي الحدواس باي الحدوا ب،ارات ألصبااس بس وأخرجا مربم 1/811س 1298برقم 
8/204. 

ۓ ڭ ڭ ڭ  ژ لدياتس باي قال البا تعال : ا ف  صحيحاس بتاي ( أخرجا البخاري(2

ۉ  ۋڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۅ ۅ ۉ 

س وأخرجا مربم 5/48س 6242برقم  ژې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ   ېې ې
 .8/492س 85رقم ما يباح با ا  المربمس ب س بايف  صحيحاس بتاي المرامة

 .0/804س 884فضل العبما  والحث عب  طبب العبمس برقم ( روا  ابل ماجا ف     اس الممدمةس باي (3
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  وأوجبت الضما  إ،ظا لبمالس وغيرصا مل اآليات المرآنية واألإاايث ال باية الت  اشتمبت عب
الحاطب :   فالضروريات الخمس بما تأصبت ف  مراعاد وإ،ظ ص   الضروريات الخمسس قال 

 .(1)المرآ  ت،صبت ف  الر ة  

وانمطام الاإ  والتحري س بدا  عادد الصدحابة الد ي يعتبدر امتددااا   وبعد وفاد ال ب 
ندزول المددرآ س ووروا األإاايددثس  يأ ددبا   لعادد ال بددادس فالصدحابة قددد عاصدروا الت زيددلس ووق،دداا عبد

س فننام بداناا أبدّر صد   األمدة قبابدا:   ع اس قال ع ام ابل مرعاا وفاماا  ودزماا ال ب 
فاددم مماصددد المددرآ  والردد ةس فجعبدداا م اددا قااعددد عامددة فدد    س فأعددانام  لددك عبدد(2) وأعممادا عبمددا

  أ صددددانام يراعانادددددا فددددد  اجتاددددداااتامس و لدددددك دإتدددداا  ال ددددداازل والمردددددتجدات التددددد  د نددددد  عبددددد
وايدددة نصددداص المدددرآ  والرددد ةس فبددد لك بددداناا أعبدددم بمماصدددد إكماددداس والتددد  د إدددد لادددا مددد  محد

  الحريعة ومرامياا أب،ر مل غيرصمس قال ع ام الحداطب :  صدم المددود فد  فادم الحدريعة والجدري عبد
 .(3) مماصدصا

والمماصدددد الضدددرورية صددد  أ ددداا المماصدددد وأصمادددا وأقااصدددا وأودصدددا بالمراعددداد والتمدددديمس 
ويمددمانااس وبدا  صد ا مبحاظدا مدل خدعل اجتادااصمس واألم،بدة فكاناا يراعا  الضدروريات الخمدس 

 يأت : ما  بر م ااأ لك ب،يردس   عب

                                                             

 .4/419( الماافمات لبحاطب  (1
 . 409صدبل عبدالبر ( جام  بيا  العبم وفضبا (2
 . 492/  4( الماافمات لبحاطب  (3
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 س وصددد ا مراعددداد م دددا لممصدددد (1)قتدددال مدددانع  الزبدددادفددد    اجتاددداا  ددديدنا أبددد  بكدددر
 إ،ظ الديل.

 المتدل  س و لدك بعدد أ  ا دتحرّ  عادد  ديدنا أبد  بكدر  جم  الصحابة لبمرآ  عب
س وصددد ا مراعدددداد م ددددا لممصدددد إ،ددددظ الدددديل بح،ددددظ مصدددددر  (2)اليمامددددةا  المددددرآ  يدددا  بمدددرّ 

 األ ا  .
 س وصددد ا مراعددداد م دددا لممصدددد (3)ااإددددالفددد  قتدددل الجماعدددة ب  اجتاددداا  ددديدنا عمدددر

 إ،ظ ال ،س والدما .
 س وصددد ا تمدددديم (4)أنددا أوقدددل إدددد الرددرقة عدددا  المجاعددة  مددا ورا عدددل  دديدنا عمدددر

 ممصد إ،ظ المال.  لممصد إ،ظ ال ،س عب
   أنا إكدم فد  ردااّل ا بدل بعدد أ  باندت مر دبةس أنادا  ما ورا عل  يدنا ع،ما

س وصددد ا مراعددداد م دددا لممصدددد إ،دددظ (5)الم ادددا  تعدددّرف الدددم تبدددامس فدددن ا جدددا  صددداإباا أعطددد
 المال.

الدم جدا  بعدد  لدك عصددر التدابعيلس الد ي يعتبدر امتددااا لعصددر الصدحابةس فمدد ورالداا مدد ام 
مداا المماصددد تبعدا لدد لكس بدل ربمددا تا د  التددابعا  فد  ا ددتعمال عبمادم وفماادم واجتادداااتامس ف،ا

المماصددس و لددك دتردام رقعددة الدولدة ا  ددعميةس وب،درد الددداخبيل فد  ا  ددع س وب،درد الاقددائ  التدد  
تس فكا  ردروريا مد ام التا د  فد  المماصددس دإتداا  األإكدا  التد  د ند  عبياداس ومدل ا تجدّ 

 لددك وارددحا مددل   الخمددسس فكدداناا يراعاناددا ويعتبرونادداس ويتجبددالضددروريات  :بدديل صدد   المماصددد
 خعل اجتااااتامس و أ بر بعض األم،بة الت  تارح  لك:

                                                             

مربم ف  و س 0/549س 0199البخاري ف  صحيحاس بتاي الزبادس باي وجاي الزبادس برقم  خرجاأ( (1
س 18صحيحاس بتاي ا يما س باي األمر بمتال ال اا إت  يمالاا د إلا إد البا محمد ر ال الباس برقم 

0/18. 
 .4/4س 4926فضائل المرآ س باي جم  المرآ س برقم  ( روا  البخاري ف  صحيحاس بتاي(2
 .455( روا  مالك ف  الماطأس بتاي العمالس باي ما جا  ف  الغيبة والرحرس ص(3
 .01/848س 02991بتاي البمطةس باي المط  ف  عا    ةس برقم ( روا  عبدالرزاق ف  مص ،اس  (4
 .191الضاالس ص ( روا  مالك ف  الماطأس بتاي األقضيةس باي المضا  ف (5
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 عيد بدل المرديب جدااز التردعير إ ا اعدت مصدبحة الجماعدة لد لكس وصد ا مراعداد  يرى 
 م ا لممصد إ،ظ المال.

  س (1)المردجد لد م   ال ردا  مدل الد صاي إ يرى  بعل بل عبد البا بل عمر با
ترتدددب عبددد  خدددروجال مدددل م،ا ددددز نظدددرا لتغيدددر الزمدددا س وصددد ا نظدددر لممصدددد إ،دددظ يلمدددا 

 ال رل.
وصك ا ا تمرت مراعاد الضدروريات الخمدس فد  ادجتاداا وال،تداىس ولكدل او  ا شدارد 

  أ  جا  الجاي  س فكا  لا فضل ا شارد إليااس والت بيا عبياا بمالدا:   إليااس أو التصريح بااس إل
فالحددريعة متضددم اا مددأمار بدداس وم ادد  ع دداس ومبدداحس فأمددا المددأمار بددا فمعظمددا العبددااات...س وأمددا 

زواجدددر...س وبالجمبدددة الدددد  معصدددا  بالمصددداص...س   الم ايدددات فأالبدددت الحدددرم فددد  المابمدددات م ادددا
 .(2)معصامة بالحدوا ...س واألماال معصامة عل الرراق بالمط    وال،روه

شدددارد تبميددد   الغزالددد س إيدددث  برصدددا صدددراإة فددد  بتابدددا شددد،ا  وقدددد ا دددت،اا مدددل صددد   ا 
  بمالدددا:  وممصددداا الحدددرم مدددل الخبدددس س الدددم نمحاددداس و برصدددا مرتبدددة فددد  بتابدددا المرتصددد،(3)الغبيدددل

س فادددا أول مدددل  بدددر (4)خمرددة: وصدددا أ  يح،دددظ عبددديام ايدد ام ون،ردددام وعمبادددم ونردددبام ومددالام 
 الضروريات الخمس صراإة.

 

 

 

 

                                                             

وا  مربم ف  صحيحاس بتاي الصعدس باي خروه ال را  إل  المراجد إ ا لم يترتب عبيا فت ة...س برقم ( ر (1
 .0/816س 448

 .8/049لبرصا  لبجاي   ( ا(2
 .068ش،ا  الغبيل لبغزال  ص انظر: ( (3
 .0/404( المرتص،  لبغزال  (4
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 : حقيقة الضروريات ووسائل حفظها املبحث الثاني

 :حقيقة الضروريات 
وقدد اختب،ت عبارد األصالييل قديما ف  تعريل الضدرورياتس مد  التمداري فد  إميمتاداس 

د تعتبددر تعري،ددات جامعددةس ومبي ددة لبمماصددد الضددرورية بحددكل بأناددا وصدد،ت أب،ددر صدد   التعري،ددات 
نادددا دبدددد م ادددا فددد  قيدددا  مصدددالح الدددديل إأ  جدددا  الحددداطب  فدددأزال الغمدددا  بمالدددا:    واردددحس إلددد

فردداا وتادداره وفدددات   ا ددتمامةس بددل عبدد  عبدد والدددنياس بحيددث إ ا فمدددت لددم تجددر مصددالح الددددنيا
س ويعتبدر صد ا التعريدل أاق (1)س والرجدام بالخردرا  المبديل مإيادس وف  األخرى فات ال جاد وال عي

تعريل لبضرورياتس فاا لم ي تاج ناج  ابميا فد  تعري،اداس إيدث إنادم بي داا فائددتااس أو عدداصاس 
 .س ونتيجة ا خعل باال بعد  لك فائدتاال إميمتااس الم بيّ أو قاتااس ولكل الحاطب  بيّ 

س وقيددل:  صدد  (2)وقيددل:  مددا بددا  إ،ظددا  ددببا فدد  الرددعمة مددل صددعة البددد  أو الددديل 
تحصدددديبااس بحيددددث د يرددددتميم ال ظددددا    التدددد  تكددددا  األمددددة بمجماعاددددا وآإااصددددا فدددد  رددددرورد إلدددد

  مجماعددة المااعددد س وقيددل:  صدد(3)فردداا وتددع    باختعلادداس فددن ا انخرمددت تدداول إددال األمددة إلدد
ف  اآلخردس وصد  أربدا    والضاابب الت  تافر لإلنرا  الحياد الكريمة ف  الدنياس ورراا  البا تعال
س وغيرصدددا مدددل التعددداريل  (4)الحيدددادس إ ا فمدددد أإددددصا بدددا  بافيدددا  فرددداا الحيددداد وإاخدددال الع دددت 

حدددا  إدددال إمددد  األخدددرىس ولكدددل يعإدددظ أ  صددد   التعددداريل التددد  جدددا ت بعدددد الحددداطب  إنمدددا ت
تعري،ددداس إيدددث باندددت اختصدددارا أو شدددرإا وت،صددديع لددداس فتعريدددل الحددداطب  يعتبدددر أاق التعدددداريلس 

 .متمدميل أو المتأخريل اا  ف  ال سإميمة الضروريات  اا عبوأالّ 
                                                             

 .8/185( الماافمات لبحاطب  (1
 . 008/  8( نحر الب اا لبح ميط  (2
 . 111س مماصد الحريعة ا  عمية دبل عاشار ص8/008( نحر الب اا لبح ميط  (3
س مماصد الحريعة 008/  8س نحر الب اا لبح ميط  20( مماصد الحريعة ا  عمية زياا اإميدا  ص(4

 .111ا  عمية دبل عاشارص
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فمدال:  مددا انتادت الحاجدة إلياددا  سادإتيداه إليادا ىمددد  وص داة مدل نظدر فدد  تعري،ادا إلد
فمال:  مدا تضدمل إ،دظ ممصداا مدل  سداس وص اة مل نظر إلياا مل إيث الع(1)إد الضرورد   إل

 .(2)المماصد الخمرة 

 س واآلمدددي:(3)المراتددب فدد  المصددالح   ىبمالددا :   فادد  أقددا إميمتاددا الغزالدد   لبدديقددد و 
المراتدب فدد  إفدااد ظددل   س وص دداة مدل عرفادا بمالددا:  أعبد(4) مراتدب الم ا دبات  بمالدا  وصد  أعبدد

الضدروريات مدل إيدث قاتادا وتأاليرصداس   ويعإظ مل التعاريل الرابمة أنام نظروا إلد س(5)ادعتبار 
 أ ا اا.  فعرفاصا عب

 :وسائل حفظ الضروريات اخلمس 
تحصديل وإبمدا س الدم   ما تح،ظ با المماصدد الضدروريةس إيدث قردماا إلد  نبا الغزال  إل

قدال:   وقدد يعبدر عدل التحصديل بجبدب الم ،عدةس وقدد يعبدر عدل ا بمدا  بددف  المضدردس يع د  أ  مدا 
قصدددد بمددداق  فانمطاعدددا مضدددردس وإبمددداق  افددد  لبمضدددردس فرعايدددة المماصدددد عبدددارد إاويدددة لإلبمدددا  وافددد  

 .(6) بيل ادبتدا    المااط س ولبتحصيل عب

س وفصددددباا ت،صددديع اقيمدددداس وأوردددحاا بدددد بر األم،بددددة الدددم جددددا  الحددداطب  و برصددددا صدددراإة
وي،بدددت قااعددددصاس  المبي دددة لاددداس فمدددال:  والح،دددظ لادددا يكدددا  بدددأمريل : أإددددصما : مدددا يمددديم أربانادددا

                                                             

 .8/181س فااتح الرإمات دبل نظا  الديل الا دي 8/254نااية الرال لإل  اي انظر: ( (1
 .8/089إرشاا ال،حال لبحابان  انظر: ( (2
 .0/404 مصدر الرابس( ال(3
 .1/141مدي ( ا إكا  لآل(4
 .188شرح العضد لإليج  ص انظر: ( (5
 .059( ش،ا  الغبيل لبغزال  ص(6
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ادخددتعل الااقدد  أو المتاقدد    و لددك عبددارد عددل مراعاتاددا مددل جانددب الاجددااس وال،ددان : مددا يدددرأ ع اددا
 .(1)لعد  فيااس و لك عبارد عل مراعاتاا مل جانب ا

فح،ظ الديل يكا  بح،ظ أصال العبداااتس وصد ا مدل جاندب الاجدااس با يمدا  بالبداس 
والعمل بأمار الديلس والحكدم بداس والددعاد إليدا بالترغيدب والترصيدبس والجاداا مدل أجدل نحدر س وأمدا 

فس بالجاداا فد   دبيل البدا إ،ظا مل جانب العد  فيكا  بالمحافظة عبيا مما با ي عد  أو يحدرّ 
بددل مددا يخال،ددا مددل البدددم   لبدددفام ع دداس وإمايددة ممد دداتاس وقتددال بددل مددل را  إفردداا  أو م عدداس وراّ 

 .س وقتل المرتد ع اواألصاا  والم اصب الباطبة

مدا يكدا  بدا قاامادا وا دتمرارصاس وصد ا إ،ظادا مدل   وإ،ظ ال ،س يكا  بالمحافظة عب
اتس والمردددددكاناتس ومحدددددروعية جاندددددب الاجدددددااس بنباإدددددة المدددددأبادتس والمحدددددروباتس والمببا ددددد

ال كاح لبت ا لس وإباإة المحظارات لبضروردس وأما إ،ظاا مل جانب العدد  فيكدا  بم د  بدل مدا 
إتعفاددداس أو ت،ايتاددداس أوردددررصاس بالتدددداوي ع دددد المدددر س ومماومدددة األمدددرا  الردددداريةس   يدددااي إلددد

لمصدداص إ ا اعتدددي عبيادداس س الددم إيجداي اوتحدريم ادعتدددا  عبيادداس والح،ددا  عبيادا مددل التبددل أودا 
بالمصداص   -أي الد ،س  -جز  م ااس وف  ص ا يمدال ابدل عاشدار:  ولديس المدراا إ،ظادا  عب أو 

ل لادددا ال،ماددا س بدددل نجددد المصددداص صددا أردددعل أندداام إ،دددظ ال ،ددااز ألندددا تدددارة بعدددض بمددا م،ّدد
الحددددريعة ألن،دددس التدددد  ع يدددت اس و (2) ظ أصمدددا إ،ظادددا عددددل التبدددل قبددددل وقاعددداال،دددااتس بدددل الح،دددد

بح،ظاا ص  األن،دس المعصدامة با  دع س أو الجزيدةس أو األمدا س إد إ ا فعبدت مدا ياجدب صددرصا 
 مل المحصل.  وإزصاقااس بالمتل العمد العدوا س أو الزن
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ياس وتزيد ف  خصدابتاس وصد ا إ،دظ األمار الت  ت مّ   وإ،ظ العمل يكا  بالمحافظة عب
 اا  العي د  أو الك،دائ س وادصتمدا  بدالت،كير والتأمدلس لا مل جانب الاجااس باجاي طبب العبم 

وأمددا إ،ظدددا مدددل جانددب العدددد  فيكدددا  بم دد  مدددا ي،اتدددا ناائيددا أو ببيددداس ومدددا ي،اتددا جزئيدددا أو ماقتددداس  
بتحددريم ادعتدددا  عبيدداس وتحددريم المرددكراتس ووجدداي الحددد فيادداس وتحددريم المخدددرات والمدداالرات 

  لجال والتعصدبس وم د  ارا دة أي عبدم شدأنا التحداي  عبدالعمبيةس ووجاي التعزير عبيااس ونب  ا
 .العمل وإفراا 

مدددا يحصدددل بدددا ا ددتمرار س وبمددداق  وتك،يدددر س وصددد ا   وإ،ددظ ال ردددل يكدددا  بالمحافظدددة عبدد
ال كداحس والترغيدب فيداس والتكداالر والت ا دلس وأمدا إ،ظدا   إ،ظ لا مل جانب الاجااس بالحث عب

الكبيدةس أو يمببداس أو يعدمدا بعدد وجداا س وم د  مدا يم د  مل جانب العد س فيكا  بم   ما يمطعدا ب
اخددتعا األنرددايس بتددرة   س أو يمطدد  الحدداادس أو يمببادداس وم دد  بددل مددا يددااي إلددبالكبيددة الحمددل

 س وإيجاي الحد فيا. س وا جاا س والاأاس والزناال كاح وا عرا  ع 

ضددروريس صدد  ت ميددة وإ،ددظ المددال يكددا  بت ميتدداس ولكددل الت ميددة التدد  تعددد مددل الح،ددظ ال
المال الماصر عدل ارجدة الافدا  بمدا يح،دظ الد ،س وغيرصداس أمدا مدا زاا عدل  لدك فالت ميدة د تددخل 

الكردب المحدرومس والحدث   عبد س وصد ا إ،دظ لدا مدل جاندب الاجدااس بالحدث(1)ف  الضدروريات
العمل والتجاردس وإخدراه الزبداد والصددقاتس وأمدا إ،ظدا مدل جاندب العدد  فيكدا  بالمحافظدة   عب

مددال   عبيددا مددل التبددلس وال،رددااس والضدديامس بددال ا  عددل ا  ددراف والتبدد يرس وتحددريم ادعتدددا  عبدد
 الر،يا.  الغيرس والررقة والحرابةس وإيجاي الحد فياماس والحجر عب
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مع دددا : إ،ظادددا بال ردددبة  _بمدددا يمددال ابدددل عاشدددار  _وإ،ددظ صددد   الضدددروريات الخمدددس 
ويع د  أ  إ،دظ صد   الضدروريات واجدب فد  إدس  س(1) آلإاا األمةس وبال ردبة لعمدا  األمدة بداألول

خاصددة ن،ردداس ولددا لددم تح،ددظ عبدد  نطدداق األمددةس وأناددا بال رددبة لعمددا  األمددة أولدد    المكبددل وفدد
لددةس وعددد  ا ددتمرارصاس فالدولددة صدد  التدد  بددالح،ظس و لددك لمددا يبددز  مددل تضددييعاا إخددعل ب ظددا  الدو 

  تمبدددك إدددس الزجدددر والدددرامس وعصدددا التأايدددبس وإدددس ال،دددر  والم ددد س وبالتدددال  يددددخل الخبدددل عبددد
 .المكبلز ألنا فرا مل أفرااصا
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 : حصر الضروريات يف مخساملبحث الثالث

اره عبمددا  األصدددال الردددابما  عبددد  إصدددرصا فدد  خمدددس وصددد  إ،دددظ الدددديلس والددد ،سس 
والعمددلس وال رددلس والمددالس  دداا  بددا   لددك بدد بر صدد   الخمددس فمددب او  زيدداادس أو بددا  إصددرصا 

والعبددم  قددامالا   والحصدر فدد  صد   الخمرددة األنداام إنمددا بدا  نظددرا إلد:  صدراإةس بمددا قدال اآلمدددي
وإصدر المماصدد :  وب لك قال ابل أميدر الحداهس (1)بانت،ا  ممصد رروري خاره ع اا ف  العااد 

عدددددااات المبدددددل والحدددددرائ  الااقددددد س و   الابدددددت بدددددال ظر إلددددد _يع ددددد  الكبيدددددات الخمدددددس  _فددددد  صددددد   
 .ال رل بال رب ا تبدل (3)س إد أ  بعضام(2) باد تمرا 

وأشددار المرافدد  إلدد  صدد   الزيددااد ولددم  اا ددا وصددا إ،ددظ العدر س  وأرداف بعددض العبمددا 
التمدددريضس فمددددال:  الكبيددددات ي ردددباا لمائددددل معددديلس فاددددا لددددم يرتضدددااز لكانددددا قدددد إكاصددددا بصدددديغة 

 .(4)الخمسس وص : إ،ظ ال ،اا واألايا  واألنراي والعمال واألماالس وقيل: واألعرا  

الددددم جددددا  تدددداه الددددديل الرددددبك  وتب دددد  صدددد   الزيددددااد إلدددد  الضددددروريات الخمددددسس فمددددال: 
س ويمدددال جدددعل الدددديل (5) والضدددروري: بح،دددظ الدددديل فدددال ،س فالعمدددل فال ردددب فالمدددال والعدددر  

زاا  المصدد ل بددالطاف س وعط،ددا  -أي العددر   -  شددارإا قددال الرددبك  المتمددد :  وصدد ا المحبدد
بالااو إشارد إل  أنا ف  رتبة المالس وعطل بع مل األربعة قببا بال،ا   فدااد أندا او  مدا قببدا فد  
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 وقد اافعاا عل با  العر  مل بيل الضروريات بأ  عدااد العمدع  بد ل ن،ا دام وأمداالام (1)الرتبة 
بالضدددروري فادددا بالضدددرورد أولددد س وقدددد شدددرم فددد  الج ايدددة عبيدددا بالمددد ف  ياو  أعراردددامس ومدددا فدددد

س فن  ا نرا  قد يتجداوز عبد  مدل ج د  عبد  ن،ردا ومالداس ود الحدس وصا أإس بالح،ظ مل غير 
 .(2)يكاا أإد يتجاوز عل الج اية عب  عررا

ال رددلس وراجعددا  وفدد  الحميمددة إ  إ،ددظ ال رددب وإ،ددظ العددر  صمددا مددل قبيددل إ،ددظ 
إلياس وقد اعتر  ابل عاشار عب  مل جعل إ،ظ ال رب مرتمع ف  الضرورياتس بدل إندا ي،ضد  

  س وقد قال الريران  ف   لدك:  فح،دظ ال ردل صدا الممصدااس وصدا الد ي يرقد(3)إ،ظ ال رل  إل
 .(4)مرتبة الضروريات العامةس أما إ،ظ ال رب فاا مل مكمعت إ،ظ ال رل    إل

ل ردددب خدداا  لح،دددظ ال ردددلس وراجدد  إليددداس ومدددل و ددائل إ،ظددداز و لدددك أل  إ  إ،ددظ ا
إ،ظ ال رل د طريس لا إد ال كاح المحرومس فح،ظ ال رل أعم مدل إ،دظ ال ردبس ولكدل إ،دظ 

فادددا مح،دددا  بحدددرم :   أمدددا ال ردددب يال ردددل معدددر  لبخطدددر إ ا ردددام إ،دددظ ال ردددبس قدددال الدددراز 
انمطام   إل  اختعا األنراي الم،ض  األبضام ت،ض  إل  ز أل  المزاإمة عب الزواجر عل الزن

 .(5)التعاد عل األودا  

إ،ددظ ال ردلس وخدداا  لداس ولددم يعتبدر  ابددل عاشددار   وأمدا إ،ددظ العدر  فكدد لك راجد  إلدد
مدل عدد  فد  الضدروريات بمالدا:     مل الضرورياتس وإنما اعتبر  مل قبيل الحاجيداتس وقدد را عبد

روري فبددديس بصددحيحس والصددااي أندددا مددل قبيدددل الحدداج س والددد ي وأمددا عددد إ،دددظ العددر  فددد  الضدد
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إمدل بعددض العبمددا  م،ددل: تداه الددديل الرددبك  فدد  جمد  الجاامدد  عبدد  عددد  فد  الضددروري صددا مددا 
ونحدددل د نبتددز  المعزمدددة بددديل الضددروري ومدددا فددد  ت،ايتدددا  أورا  مددل وروا إدددد المددد ف فدد  الحدددريعةس 

س وقدد قدال البداط  فد   لدك:   إ  إ،دظ (1)  ياس ول لك لم يعد  الغزال  وابل الحاجب ردرور إد
العددر  ااخددل فدد  الحميمددة رددمل إ،ددظ أإددد الكبيددات الخمرددة ع ددد التحميددسس وان،كابامددا فدد  

بعدض ال داا د  ىلددبعض الجزئيات د يخد  عما  التعز س بما أ  ان،كاة الركر عل الخمدر 
أ  قدد ف العددر  لدديس فدد  وقددال الكدداران :  والحددس س (2)يخددد  عمددا  الحكددم المعبددل بالرددكر  

رتبددة تبدددك الخمردددة المحدددافظ عبيادددا فدد  بدددل مبدددةس وإ  بدددا  ببيدددرد شددرم فيادددا الحددددس والمدددال بدددأ  
المدد ف يددااي إلدد  الحددك فدد  ال رددب غبددب مددل قائبدداز أل  ال رددب ال،ابددت شددرعا د يتطددرق إليددا 

 .(3)الحك بمال الما ف ال،ا س 

 الريرددان المعاررددة بمدداد فدد  جعددل إ،ددظ ال رددب والعددر  مددل الضددروريات  ويايددد صدد  
والحميمددة أ  جعددل العددر  رددرورد  اا دددة تاردد  إلدد  جانددب رددرورات: الددديل والددد ،س :  فيمددال

وال رددددل والعمددددل والمددددالس إنمددددا صددددا نددددزول بم،اددددا  صدددد   الضددددرورياتس وبمرددددتاى رددددرورتاا لبحيدددداد 
بغددا ا مددا  الغزالدد  فدد  تحريددر  المربددز والمدد مح لادد   البحددريةس بمددا أنددا نددزول عددل المرددتاى الدد ي ب

الضددرورات الكبدددرىس فبي مدددا جعدددل الضددروري صدددا إ،دددظ ال ردددلس نددزل بعدددض المتدددأخريل إلددد  التعبيدددر 
 وصل إ،ظ األنراي وصا  األعرا  إد خااما  لح،ظ ال ردلبال ربس الم إل  إرافة العر س  

 -مدل بداي أولد -  لجداز ل دا أ  نضديل ... ولا جاز ل ا أ  نضيل ررورد ال رب وررورد العر 
ردرورد ا يمددا س ورددرورد العبداادس ورددرورد الكرددبس وردرورد األبددل إلدد  غيدر  لددك مددل الضددرورات 
الحميميدة الم درجدة فد  الضدرورات الخمدس والخاامدة لاداس ...س والحدس أ  مدا بدا  شدأنا صد ا فادا 
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ت إ،دظ ال ردب الد ي وفد  الحميمدة إ  إ،دظ العدر  مكمدل مدل مكمدعس (1)  مكمل لبضدروري
 صا أإد و ائل إ،ظ ال رل.

الزيددددااد عبياددددا أو   وصكدددد ا ا ددددتمر إصددددر الضددددروريات فدددد  خمددددسس ولددددم يحددددر أإددددد إلدددد
أ  جا  ابل تيميةس فانتمدد األصدالييل فد  إصدرصم لبضدروريات فد  خمدسس واعتبدر أ    تغييرصاس إل

وإمداق المماليدك والجيدرا س األرإا س  محبة الباس وخحيتاس وا خعص لاس والافا  بالعاااس وصبة
 .(2) بعض مل المماصد الضرورية  وإماق المربميل بعضام عب

إ،ددظ   ولكددل مددا  بددر  ابددل تيميددة مددل المماصددد بمحبددة البددا وخحدديتا إنمددا صددا راجدد  إلدد
الديلس فيمدا يتعبدس بالبداس وفيمدا يتعبدس بالعبددس وبد لك مدا  بدر  مدل الافدا  بالعاددس وصدبة األرإدا س 

إ،دظ الددديلس وإ،دظ الضدروريات الخمددس الباقيدةس فادد    وغيرصدداس فاد  راجعدة إلدد وإمداق الجيدرا 
 .(3)و ائل ومكمعت لح،ظ الضروريات الخمسس شأناا شأ  باق  األخعق

إ  خعصددة مدددا  بدددر  ابدددل تيميدددة مدددل المماصدددد األخدددرى غيدددر الضدددروريات الخمدددسس بعدددد 
صد ا فدع   مل مل مكمعتااس وعبال ظر والتأمل راج  لبضروريات الخمس ود تخره ع ااس أو مك
 يعتبر ابل تيمية قد خرق مبدأ الحصر ف  الضروريات الخمس.

 لددكس واعتبددر   إصدرصا فدد  خمدسس بددل زاا عبد  وبعدد  لددك جدا  الحدداطب س و صدب إلدد
أ  أصددال ال،مددا قطعيددةس إيددث جعددل أصددال ال،مددا   أناددا قطعيددةس و لددك فدد  معددر  ا ددتددلا عبدد

ببيات الحريعةس وببيات الحدريعة د تكدا  إد قطعيدةس الدم قدال:   وأع د  بالكبيدات ص دا:    راج  إل
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س والضددروريات التدد   برصددا مجمبددة ص دداس إصددرصا فدد  (1)الضددرورياتس والحاجيدداتس والتحرددي يات  
 .(2)ماار  أخري مل الكتاي ف  خمس

تطايرصداس والتجديدد الم جا  بعد  لك المتأخرو  مل العبما س فبح،اا المماصددس وإداولاا 
فياداس ومدل بديل المردائل التد  أرااوا إعدااد ال ظدر فيادا: مردألة إصدر الضدروريات فد  خمدسس فادا 
أمدددر شدددغل العبمدددا س وخاصدددة أ  إصدددرصا فددد  خمدددس صدددا اجتادددااس فمدددد جدددا  ابدددل عاشدددار محددداود 

مردددتاى   إلددد  ترقددد التجديدددد فددد  الضدددروريات الخمدددسس وإردددافة بعدددض المماصدددد التددد  اعتبدددر أنادددا
س وإ،دددظ نظدددا  (4)س والحريدددة(3)لضدددروريات الخمدددسس ود تمدددل ع ادددا أصميدددةس ومدددل  لدددك: المرددداوادا

 .(5)األمة

وقددددد  بددددر يا ددددل المرردددداوي أ  الضددددروريات ليرددددت م حصددددرد فدددد  خمددددسس وأبددددد أ  
الحدددريعة أقامدددت اعتبدددارا لبمددديم ادجتماعيدددة العبيددداس واعتبرتادددا مدددل المماصدددد األ ا ددديةس مدددل  لدددك: 

 .(6)الحريةس والتكافلس والكرامةالعدلس وا خا س و 

إعدااد ال ظدر   وقد اعتبر أإمد الريران  أ  إصر الضروريات ف  خمس أمر يحتداه إلد
مردددتاى صددد   الضدددرورياتس وخاصدددة أ  صددد ا   إلددد  وإردددافة بعدددض المماصدددد التددد  ترقدددوالمراجعدددةس 

الحصدددر صدددا اجتاددداا مدددل الردددابميلس ولك دددا لدددم يددد بر أي ممصدددد مدددل المماصدددد التددد  اعتبرصدددا مدددل 
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الضددرورياتس إيددث اعتبددر  لددك  ددابما ألواندداس وفدد  غيددر مارددعاس بددل جعددل فكرتددا صدد   عبددارد عددل 
 .(1)فتح المجال  عااد ال ظر ف  إصرصا

مرراوى صا عبارد عل التا   فد  الضدروريات الخمدسس ود إ  ما  بر  ابل عاشار س وال
بممصددد إ،دددظ نظدددا   يعتبددر مدددل قبيددل الزيدددااد عبياددداس فادد  راجعدددة إلياددداس ود تخددره ع اددداس و لدددك

الضدددروريات الخمدددس بباددداس إيدددث شدددرعت الزواجدددرس والحددددواس والتعدددازيرس   األمدددةس فادددا راجددد  إلددد
بدل زغيبدة:  أمدا فيمدا يتعبدس بنردافة العددل  يمدال عدز الدديل إ،دظ الدديلس  وممصد العدل يداول إلد

وإمدداق ا نرددا س فددن  إقامددة ع صددر الددديل ب،يددل بادداس ومددا قددانا  جبددب المصددالح وار  الم،ا ددد 
ال ي إرصت الحدريعة عبد  تمكي دا وتحكيمدا فد  جميد  األإكدا  الحدرعية إد إصدرار مدل الحدارم 

  وممصدد الحريدة راجد  إلد س(2)يل أصبدا عب  إقامة العدالة ف  المجتم س وإجدرا  لمدانا  المرداواد بد
الحريددة صددا رددد العباايددةز إ  إ  ممصددد إ،ددظ الدد ،س غيددر محصددار   بددا  مع دد  إ،ددظ الدد ،سس إ ا

الحريدددة صددد    س وإ ا بدددا  مع دددفدد  الجاندددب الجرددددي فمدددبس وإنمدددا يددددخل معدددا الجاندددب المع ددداي
س يمدددال ندددار الدددديل لممصدددد إ،دددظ العمددد  إريدددة الت،كيدددر وإبددددا  الدددرأي وادختيدددارس فننادددا راجعدددة إلددد

الخددداام :   وإنمدددا يكت،ددد  فمدددب بت،صددديل الكبيدددات الخمدددسس وإاراه بعدددض الم،دددراات والع اصدددر 
رددمل أج ا دداا ومرددمياتااس ممددا يحمددس انطبدداق صدد   الكبيددات عبدد  مددا وقدد  إاراجددا فيادداس وم،ددال 
ة  لددك: اعتبددار إ،ددظ الحريددة ع صددرا مددل ع اصددر إ،ددظ الدد ،س أو إ،ددظ العمددلس إ  د تعددّد إنردداني

 .(3)ا نرا  مح،اظة ومحترمة إد إ ا بانت إرد مختارد غير مجبرد وغير مماارد 
عد  انحصار الضدروريات فد  خمدسس إيدث أرداف   وقد  صب جمال الديل عطية إل

العديدددد مدددل المماصددددس فببغدددت أربعدددا وعحدددريلس وعمددددد فددد   لدددك مبح،دددا أطبدددس عبيدددا ا دددم:   مددددل 
س ومدل بديل المماصدد التد   برصدا: ت ظديم الععقدة بديل (4)المجدادت األربد     الكبيات الخمدس إلد

الج رددديلس وتحميدددس الردددكل والمدددااد والرإمدددةس وإ،دددظ األخدددعقس وإ،دددظ األمدددلس وإقامدددة العددددلس 
 ونحر العبمس ونحر اعاد ا  ع س وغيرصا.
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 بدر  مدل المماصدد  إ  جمال عطية لم يخره بما  بر  عل الضدروريات الخمدسس بدل مدا
ريات الخمددددسس بممصددددد ت ظدددديم الععقددددة بدددديل الج ردددديلس وتحميددددس الرددددكل الضددددرو   صددددا راجدددد  إلدددد

إ،ددظ ال رددلس وإ،ددظ األمددل إ  بددا  يمصددد بددا األمددل الددداخب  فاددا   والمدداادس فامددا راجعددا  إلدد
س إيددث إناددا شددرعت الحدددوا والتعددازير لح،ددظ األمددل واد ددتمرارس وإ   الضددروريات بباددا  راجدد  إلدد

إ،دددظ   اددداا الددددف  وجاددداا الطبدددبس وصدددا راجددد  إلدددبدددا  يمصدددد بدددا األمدددل الخدددارج  فمدددد شدددرم ج
إ،ددظ العمددلس وبدد لك المماصددد األخددرى التدد   برصدداس فادد  راجعددة   س ونحددر العبددم راجدد  إلددالددديل
الضددددروريات الخمددددسس ود تخددددره ع ادددداس فمددددا قددددا  بددددا جمددددال عطيددددة صددددا عبددددارد عددددل تاظيددددل   إلدددد

بددارد عددل تا ددي  لدددائرد لبضددروريات الخمددس فدد  المجددادت األربدد س ومددا  بددر  مددل المماصددد صددا ع
 عمل الضروريات الخمس.

الضددروريات   وفدد  الحميمددة إ  مددا  بددر  المعاصددرو  مددل المماصدددس واعتبروصددا زيددااد عبدد
مدل مكمعتداس  الخمسس إنمدا صدا راجد  إلياداس إمدا أ  يكدا  مدل و دائل إ،دظ أإددصاس أو مكمدع

تددة باد ددتمرا س وصددا ي،يددد وأرى صددحة مددا  صددب إليددا الحدداطب  مددل باناددا قطعيددةز و لددك ألناددا الاب
الابددت بددال ظر إلدد   -أي الخمددس  -وإصددر المماصددد فدد  صدد   قددال ابددل أميددر الحدداه:  س (1)المطدد 

والددددليل عبددد  انحصدددار مماصدددد س وقدددال البددداط :  (2) باد دددتمرا  الااقددد  وعدددااات المبدددل والحدددرائ 
الضددروريات الخمدس صددا ولكددل المطعيدة فدد  صد   س (3) فد  صدد   األمدار الخمرددة اد دتمرا  الحدرائ 

 ف  مضماناا وم،اامااس د ف  أ مائااس والعبرد بالمرميات د باأل ما .
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 : ترتيب الضروريات اخلمساملبحث الرابع

إ  العمل بالضروريات الخمس واجب ف  جميعااس وتجب المحافظة عبيادا جميعدا إ  
التعار س و لك بتمديم األصدم عبد  المادمس فالمصدالح  دأمكلس وإد فع بد مل الم،اربة بي اا ع 

ت مردم اتاداس يمدال العدز بدل عبدالردع :  والم،ا د ليرت عب  رتبة واإددس فا  تت،اوت فد  ارج
المصددالح إلدد  الحرددل واألإرددلس وال،ارددل واألفضددلس بمددا ت مرددم الم،ا ددد إلدد  المبدديح واألقددبحس 

 .(1) ت واانيات ومتا طات اا رتب عالياوالر يل واألر لس ولكل واإدد م

وصدد ا الت،دداوت أمددر مت،ددس عبيدداس ولكددل نتيجددة صدد ا الت،دداوت وصددا الترتيددب لددم يكددل محددل 
 ات،اقس بل اختبل العبما  ف  ترتيبااس بلٌّ إرب ما رآ  بالدليل.

وقدد رتباددا الغزالدد  عبد  صدد ا ال حددا: إ،دظ الددديلس الددم الد ،سس الددم العمددلس الدم ال رددلس الددم 
 .(2)المال

 ن على الضروريات األخرى:تقديم الدي

إ  ممصددد إ،ددظ الددديل ممددد  عبدد  غيددر  مددل الضددروريات األخددرى فدد  إددال التعددار س 
 س وا تدلاا عب   لك بما يأت :(3)وصا م صب جماار األصالييل

الدديل صددا الممصداا األعظددمس ف،مدرد الددديل الرددعااد األبديدةس التدد  صد  أنجددح المطالددبس 
شددد  س ومدددا  ددداا  مدددل إ،دددظ الضدددروريات األخدددرى إنمدددا بدددا  وأربدددح المكا دددبس فاددد  د يعاالادددا 

الددد اريات: ) ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ قدددال تعدددال :  ممصدددااا مدددل أجبددداس

                                                             

 .19( المااعد الصغرى لبعز بل عبدالرع  ص(1
 .0/404( انظر: المرتص،  لبغزال  (2
س شرح العضد 619س التمايد لإل  اي ص1/0250س ا بااه لبربك  4/112 ا إكا  لآلمديانظر: ( (3
 .8/994س الحاصل لتاه الديل األرماي 4/421س البحر المحيب لبزربح  410ص
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س فبادد ا يمددد  إددس البدداس وصددا إ،ددظ الددديل عبدد  (1) ا   َضددمَ ال  ب   سُّ َإددأَ  البددا   ل  ي  دَ :  فَدد وقددال (س56
 .(2)إس اآلام س وصا إ،ظ الضروريات األخرى

المرآ  الكريم ف  ماار  ب،يرد الحث عب  الجااا بال ،س والمالس وبيا  وقد ورا ف  

ٱ  ٻ  ژ  فضل المام يل ال يل يجاصدو  بأن،رام وأماالامس م اا قالا تعال :

پ    پ  پ  پ ٻ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ             ڀٻ  ٻ  

فدل ص ا أ  مصبحة إ،ظ ال ،س متأخرد عل إ،ظ  س(40التابة: ) ژٺ  ٺ   

 .(3)فب ا شرعت التضحية باا ف   بيباالديلس 

و صدددب فريدددس آخدددر إلددد  أ  الدددديل مددداخر عدددل الضدددروريات األخدددرىس وصددد ا المدددال إكدددا  
س وأورا  ابددددل الحاجددددب بصدددديغة التمددددريضس ولددددم ي رددددبا لمائددددل (4)اآلمدددددي  ددددااد ولددددم يدددد بر  قدددداد

س (7)ر المحددديبس والزربحددد  فددد  البحددد(6)س ونمبدددا ع دددا ا  ددد اي فددد  التمايدددد وناايدددة الردددال(5)معددديل
 .(8)وا تحر ا ابل أمير الحاه

 وا تدل العبما  لا ا الرأي بما يأت :

                                                             

 .0/519س 054قم باي قضا  الصيا  عل الميتس بر ( أخرجا مربم ف  صحيحاس بتاي الصيا س (1
س شرح العضد 619س التمايد لإل  اي ص1/0250  س ا بااه لبربك4/112( انظر: ا إكا  لآلمدي (2
 .410ص
 .884راابب المصبحة لبباط  صانظر: ( (3
 .4/112ا إكا  انظر: ( (4
 .411شرح العضد صانظر: ( (5
 .8/0106س نااية الرال لإل  اي 419ص لإل  اي التمايدانظر: ( (6
 .4/420 لبزربح  البحر المحيبانظر: ( (7
 .1/112 دبل أمير الحاه والتحبيرالتمرير انظر: ( (8
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إ  إددس البددا مب دد  عبدد  التيرددير والمرددامحة والمردداصبةس وإددس اآلامدد  مب دد  عبدد   -0
 الضيس والمحاّإةس فبا ا رجح إس اآلام  عب  إس البا.

يتضدرر ب،داات إمدا لغ دا  تعدال  فدع  بحانا و با لاآلام  يتضرر ب،اات إماس وأما ا -8
وتعاليددداس فالمحافظدددة عبددد  إدددس يتضدددرر صددداإبا ب،ااتدددا أولددد  مدددل المحافظدددة عبددد  إدددس د يتضدددرر 

 صاإبا ب،ااتا.

ص اة صار قدد  فيادا إدس اآلامد  عبد  إدس البداس و لدك ع ددما ازاإدم الحمدا  فد   -1
 محل واإدس وراق األمر عل ا تي،ائاما معاس وم اا:

 عدوا  م  الراد ف  شخ س فننا يمتل قصاصا د ب،را.إ ا اجتم  المتل العمد ال 
 .تخ،يل الصعدس وإ ماا وجاي الصا  عل المرافر 
 .ترة الصعد مل أجل إنما  غريس 
 .جااز ترة الجماعة والجمعة لح،ظ المال 
 . إباإة ال طس بالك،ر م  ادطمئ ا  با يما  ع د ا برا 

 ي د يددااي إلدد  فدداات إددس البدددا ويمكددل ا جابددة بددأ  صدد ا مرددّبم فدد  إددس اآلامدد  الدد
بالكبيددةس فددن  أاى إلدد  فدداات إددس البددا بالكبيددة فيمددد  إددس البددا فدد  صدد   الحالددةس فددال ،س ليرددت 
إمددا محضدددا لبعبددددس ولددد ا يحددر  عبيدددا إ ايتاددداس وبدددل مددا يدددااي إلددد  ت،ايتاددداس فادد  إدددس لبدددا أيضددداس 

 :  فبمدا اجتمد  مد  إدس الردبك تداه الدديل فالم،ال األول صا عبارد عل الجم  بديل الحمديلس قدال
اآلامدد س ولددم يتعددار  المصدددا س إ  لدديس غددر  اآلامدد   دداى التحدد،  بادقتصدداصس  ددبم ا  إلدد  

س وبد لك (1)ول  الد ز ليرتاف  م اس فيحصل المصددا  فد  ردمل  لدكس فبدم يتمدد  إدس اآلامد  

                                                             

 .1/0258( ا بااه لبربك  (1
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يدةس أمددا إ  تمدديم إددس اآلامد  فدد  المصداص د ي،ضدد  إلد  ت،ايددت إدس البدداز لبمدا  العمابددة األخرو 
 تمديم إس البا ي،ض  إل  فاات إس اآلام  بالكبيةس فكا  تمديما أول .

وبد لك الصدار التدد  قدد  فياددا إدس اآلامدد  فد  الم،دال ال،ددان  وال،الدث والرابدد س فدن  إددس 
البددا فياددا د ي،ددات مطبمدداس وإنمددا ي،ددات إلدد  بدددلس وصددا المضددا س وال،ائددت إلدد  بدددل َبددعَ فائددتس 

 ترة مطبما.والكع  إنما صا ف  ال

أمدا إباإددة ال طدس بكبمددة الك،درس فا يمددا  مردتمرٌّ فدد  المبدبس والددديل لدم ي،ددت فد  صدد   
 الحالةز و لك أل  ال اطس بكبمة الك،ر إنما إك  قاد قيل لا فمبس وإاب  الك،ر ليس بافرا.

عبدد  الدد ،س وعبدد  غيرصددا مددل الضددروريات األخددرىس وبددل مددا   وفدد  الحميمددة الددديل ممددد
وإدددادت قدددمت فياددا الضدددروريات األخددرى عبدد  الددديلس إنمدددا صدد  إددادت جزئيدددة  بددر مددل صددار 

وصار فرايةس قدمت عب  فروم الديلس ولم تمدد  عبد  أصدباس وأشدار إلد  صد ا اآلمددي فمدال:  فمدا 
س وقدددال عبدالبدددا اراز:  إ  أصدددال الدددديل تمدددد  عبددد  (1)ممصددداا  إ،دددظ أصدددل الدددديل يكدددا  أولددد  

تاقل إ،دظ الدديل عبد  المخداطرد بدال ،س أو األعضدا  قدد  الدديلس فن ا اعتبار ال ،س واألعضا س 
أمددا غيددر أصددال الددديل ولدد ا وجددب الجادداا لح،ددظ الددديلس وإ  أاى إلدد  ردديام ب،يددر مددل ال ،ددااس 

فأندددت تعبدددم أ  األمدددر فيادددا غيدددر  لدددكس فك،يدددرا مدددا يردددمب الحدددارم واجبدددات اي يدددةز محافظدددة عبددد  
عتبددار األمددار الدي يددة ممدددما عبدد  الدد ،س ود عبدد  س بمددا فدد  إالددة المددر س وإي ئدد  فبدديس االدد ،س

 .(2) المال ف  بل ش  
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وجعدل عبد  جمعدة إ،دظ الددديل فد  المرتبدة ال،ال،دة بعددد الد ،س والعمدلس واعتبدر أ  المددراا 
بالديل ص ا الحعائر الت  تحتاه إل  ال يةس أو العبااد المحضةس فمال:   ليس ممصاانا بالدديل ص دا 

 .(1)   لك أعم مل الديل با ا الم،اا  ا  ع س بل ا  ع  ف

ولكدددل مدددا  صدددب إليدددا مدددل تدددأخير الدددديل لددديس عبددد  إطعقددداس إتددد  بدددالمع   الددد ي أراا  
وقصدد س فالجزئيددات التد  أخددر فيادا الددديل صد  جزئيددات روعد  فياددا المكبدلز افعددا لبمحدمة ع دداس 

وقد أورحت أ  ص   د تتعار  مد  إ،دظ الدديلس وأمدا  -م،ع -و لك ف  نحا المر  والر،ر 
لددا فدد  الجزئيددات فددن  الددديل يمددد  ود يدداخرس بمتددل تددارة الصددعد مددا يتعددار  مدد  إ،ددظ الددديل و 
 مانع  الزباد. عمداس وقتال  يدنا أب  بكر 

 

 حفظ النفس:

الضددددروريات   أمدددا إ،ددددظ الدددد ،س فمددددد ات،دددس األصدددداليا  عبدددد  تمددددديم إ،دددظ الدددد ،س عبدددد
األخددددرى غيددددر الددددديلس يمددددال اآلمدددددي:   وبمددددا أ  ممصدددداا الددددديل ممددددد  عبدددد  غيددددر  مددددل مماصددددد 

 ةالضدروريالمماصدد ضرورياتس فك لك ما يتعبدس مدل ممصداا الد ،س يكدا  ممددما عبد  غيدر  مدل ال
ز و لك أل  العمل وال رل والمال د تما  إد بال ،سس فن ا فاتت ال ،س أو صبكدت فدن  صد   (2) 

 المماصد ت،ات تبعا.
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 حفظ العقل والنسل:

 اختبل األصاليا  ف  الترتيب بيل العمل وال رل:

 صدددب فريدددس مدددل األصدددالييل إلددد  تمدددديم إ،دددظ ال ردددل عبددد  إ،دددظ العمدددلس ومددد ام  -0
س ورأوا أ  إ،دظ ال ردل (1)اآلمدي وابل الحاجب وابل الاما  وابدل عبدالحدكار والريردان  وغيدرصم

إنمددا يكددا  ممصددااا ألجددل إ،ددظ الالدددس فبددم يكددل مطبابددا لعي ددا و اتدداس بددل ألجددل إ،ددظ الدد ،سس 
بددا  العبدداااتس وإ  فددات إ،ددظ ال رددل مطبمددا فننددا ي،ضدد  إلدد  إتدد  تددأت  باظددائل التكبيددل وأع

فدددداات الدددد ،سس وأمددددا مددددا ي،ضدددد  إلدددد  فدددداات العمددددل فننددددا د ي،ضدددد  إلدددد  ال،دددداات مطبمدددداس بحددددري 
المردكرس فالمحافظدة عبد  مدا ي،ضد  إلد  ال،داات مطبمدا أولد  مدل المحافظدة عبد  مدا ي،ضد  إلدد  

 ال،اات جزئيا وماقتا.

ل إلدد  تمددديم العمددل عبدد  ال رددلس وممددل  صددب إلدد   صددب فريددس آخددر مددل األصدداليي -8
س وقددالاا: بددأ  (2) لددك: الغزالدد  وتدداه الددديل الرددبك  والعبدداي الحدد ميط س والبدداط  وزيدداا اإميدددا 

العمددل صددا م دداا التكبيددلس ومحددل خطدداي الحددارمس فب صابددا يرددمب التكبيددلس ويددااي إلدد  زوال 
لتعر  لبزن س فالمج ا  د يتارم مل إي ا  ال رل با لالديلس وزوال ال ،س بالتعر  لآلفاتس وزوا

ن،رداس ود يتدارم مدل ادعتددا  عبد  ال ردلس والمج اندة أيضدا د تتدارم مدل تمكديل ن،رداا لععتددا  
 عبياا.

                                                             

س فااتح الرإمات 1/114والتحبير س التمرير 410س شرح العضد ص4/141 لآلمدي ( انظر: ا إكا (1
8/122. 

س راابب 8/008 لبعباي س نحر الب اا8/418س إاشية الب ان  0/404 لبغزال  ( انظر: المرتص، (2
 .860س مماصد الحريعة اإميدا  ص884ص لبباط  المصبحة
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وبدد لك لددا وجددد رجددل يعتدددي عبدد  إنرددا  بنزالددة عمبددا ناائيدداس وعبدد  آخددر بمطدد   بددر س 
 عمبا. ولم يمكل إنما  ادال يل معاس قد  إنما  المعتدى عب 

أ  العمل يمد  عب  ال رلس ولكل ليس عب  ا طعقس و لدك إ ا  -والبا أعبم  -وأرى 
با  العمل ي،ات ناائيا وببيا فننا يمد  عب  ال رل ف  ص   الحالةس وأما إ  با  ي،دات جزئيدا أو 

 ماقتا فن  إ،ظ ال رل يمد  عب  العملس فا برا  يبيح الركرس ود يبيح الزن .
وأما إ،دظ المدال فنندا يدأت  فد  المرتبدة األخيدرد بات،داقس و لدك لمدا ورا مدل  حفظ املال:

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  صدريح ال ادد  عدل اتخددا  الزند  و دديبة لبكردبس قددال تعددال :

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ     کڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         ک

 .(11ال ار: ) ژڳ  
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 اخلامتة

 تاصبت إلياا مل خعل البحث:وص   أصم ال تائج الت  

دبدددد م اددا فددد  قيدددا  مصددالح الدددديل والددددنياس بحيددث إ ا فمددددت لدددم تجدددر  الضددروريات مدددا .0
إيددادس وفدد  األخددرى فددات  فردداا وتادداره وفددات  ا ددتمامةس بددل عبدد  مصددالح الدددنيا عبدد

 .س والرجام بالخررا  المبيلمال جاد وال عي
مدددا يمددديم العدددد س فح،ظادددا بإ،دددظ الضدددروريات يكدددا  مدددل جاندددب الاجددداا ومدددل جاندددب  .8

ادخدتعل الااقد   مدا يددرأ ع اداوبمدل جاندب الاجدااس  إ،ظ لاداوي،بت قااعدصاس  أرباناا
 .مل جانب العد  إ،ظ لااأو المتاق   فيااس 

إ،ددظ صدد   الضددروريات مكبددل بددا ال،ددرا فدد  خاصددة ن،ردداس وإ،ظاددا أيضددا مطبدداي مددل  .1
وعصدددا التأايدددبس وإدددس ال،ددددر  إددددس الزجدددر والدددرامس  جاندددب الدولدددةس فاددد  التددد  تمبدددك

 .والم  
أول مدددل أشدددار إلددد  الضدددروريات الخمدددس ونبدددا عبيادددا إمدددا  الحدددرميل الجددداي  س والغزالددد   .4

ا ددددت،اا مددددل صدددد   ا شددددارد و برصددددا صددددراإةس فاددددا مددددل إدددداز قصددددب الرددددبس فدددد   برصددددا 
 صراإة.

الضددروريات محصددارد فدد  خمددسس وصدد : إ،ددظ الددديل والدد ،س والعمددل وال رددل والمددالس  .5
ره عبيددا األصدداليا  المتمدددما س أمددا المعاصددرو  فأرددافاا إلياددا مددا رأو  ماازيددا وصددا مددا ا

لا   الخمس ف  الضروردس ولكل ما  برو  مدل زيدااد عبد  صد   الخمدسس إمدا أندا يرجد  
 إل  واإد م ااس أو مكمل مل مكمعت أإدصا.

تجدددب المحافظدددة عبددد  صددد   الضدددروريات بباددداس وع دددد التعدددار  بدددأ  لدددم يمكدددل الجمددد   .6
لتافيددسس يمددد  األصددم فددالمامس فح،ددظ أصددال الددديل عبدد  رأ ددااس الددم إ،ددظ الدد ،سس الددم وا

إ،دددظ العمدددلس وإ،دددظ ال ردددلس مددد  شددددد الخدددعف بددديل العبمدددا  فددد  تمدددديم العمدددل عبددد  
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لديس عبد  ا طدعقس  العمل عب  ال رلتمديم أ   -والبا أعبم  -ال رلس عب  أن  أرى 
يمد  عب  ال ردل فد  صد   الحالدةس وأمدا إ    و لك إ ا با  العمل ي،ات ناائيا وببيا فننا

الددم يددأت  فدد  المرتبددة  بددا  ي،ددات جزئيددا أو ماقتددا فددن  إ،ددظ ال رددل يمددد  عبدد  العمددلس 
 األخيرد إ،ظ المال.

 سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلى اهلل على
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 قائمة املصادر واملراجع

الخداام س ما ردة المعدارف بيدروتس  س تأليل: ندار الدديل مختدارأبحاث في مقاصد الشريعة .0
  .8101ه 0414الطبعة ال،انيةس 

س تدددأليل: ا مددددا  تمددد  الدددديل عبددد  الرددددبك س واب دددا تددداه الددددديل اإلبهااااي فاااي ماااار  ال  هااااي .8
ه 0418عبدددالاصايس تحميددس: شددعبا  محمدددد إ ددماعيلس اار ابددل إدددز  بيددروتس الطبعددة ال،انيدددةس 

8100.  
ما   يل الديل عبد  بدل محمدد اآلمدديس تحميدس: س تأليل: ا اإلحكام في أصول األحكام .1

  .8111ه 0484عبدالرزاق ع،ي، س اار الصميع  الريا س الطبعة األول س 
س تددأليل: محمددد بددل عبدد  الحددابان س إرماااا الوحااول إلااق احققاان الحاان ماا    اا  األصااول .4

  .8111ه 0484تحميس: أإمد عزو ع ايةس اار الكتاي العرب  بيروتس الطبعة ال،ال،ةس 
س تدددأليل: جددعل الدددديل محمددد بدددل أإمددد المحبددد س الباادر اللاااالح فااي حاااا ع اااح ال وامااح .5

  .8108ه 0411تحميس: مرتض  عب  الداغرتان س ما رة الر الة امحسس الطبعة األول س 
س تددأليل: بدددر الددديل محمددد بددل بادداار الزربحدد س تحميددس: البحاار ال حااق  فااي أصااول الوقاا  .6

  .8111بيروتس الطبعة األول س  محمد محمد تامرس اار الكتب العبمية
س تدددددأليل: شددددمس الدددددديل محمددددداا األصددددد،اان س تحميدددددس: يحيددددد  مدددددرااس اار بقااااااخ ال    ااااار .4

  .8116ه 0484الحديث الماصردس 
س تدددأليل: ابدددل أميدددر الحددداهس اار ال،كدددر بيدددروتس الطبعدددة ال قريااار تال حبقااار فاااي   ااا  األصاااول .2

 األول .
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 تدددأليل: جمدددال الدددديل عبددددالرإيم ا  ددد ايسس ال  هقاااد فاااي ا اااريع الوااارت    اااق األصاااول .9
 ه0485 اار الكتددددددب العبميددددددة بيددددددروتس الطبعددددددة األولدددددد س تحميددددددس: محمددددددد إرددددددل إ ددددددماعيلس

8114.  
س تددأليل: ا مدا  الحدافظ محمددد بدل إ دماعيل البخدداريس تحميدس: شددعيب ال اامح ال احق  .01

  .8100ه 0418األرناواس وعاال مرشدس الر الة العالمية امحسس الطبعة األول س 
س تأليل: الحافظ أبا عمر يا ل بل عبدالبر ال مريس اار الكتدب عامح بقاخ الع   تفض   .00

  .0928 ه0418 ا  عمية الماصردس الطبعة ال،انيةس
س تأليل: تاه الديل عبدالاصاي بل عب  الربك س تحميدس: ع ح ال وامح في أصول الوق  .08

  .8111ه 0484تس الطبعة ال،انيةس عبدالم عم خبيل إبراصيمس اار الكتب العبمية بيرو 
تحميدددس: س تددأليل: عبدددالرإمل بدددل جدداا البددا الب ددان س حامااقة الب ااالي   ااق مااار  ال ح ااي .01

  .0992 ه0402 اار الكتب العبمية بيروتس الطبعة األول سمحمد عبدالماار شاصيلس 
س تددددأليل: تدددداه الددددديل أبدددد  عبدالبددددا محمددددد فااااي أصااااول الوقاااا  الحاصااااا ماااا  ال ح ااااول .04

  .0994م حارات جامعة قاريانس ب غازيس  تحميس: عبدالرع  محماا أباناج س ساألرماي
س تددأليل: أإمددد بددل إ ددماعيل الكدداران س تحميددس: الاادرر ال وامااح فااي ماار  ع ااح ال وامااح .05

ه 0482إليددداا قدددبع  التربددد س اار صددداار بيدددروتس ومكتبدددة ا رشددداا إ دددتانبالس الطبعدددة األولددد س 
8114.  

ه 0402حار عااا معروفس اار الجيل بيدروتس الطبعدة األولد س س تحميس: بس   اب  ماع  .06
0992.  

س تدأليل: عضدد الدديل عبددالرإمل بدل أإمدد مر  العضد   ق م   ر ال   هق األصولي .04
ا يجددد س تحميدددس: فدددااي نصددديلس وطدددارق يحيدددد س اار الكتدددب العبميدددة بيدددروتس الطبعدددة األولدددد س 

  .8111ه 0480
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شددااي الددديل أإمددد بددل إاريددس المرافدد س اار ال،كددر س تددأليل: ا مددا  ماار  ا قااق  الو ااول .02
  .0994بيروتس الطبعة األول س 

س تدددأليل: إجددة ا  دددع  أبددد  مااواا الي قاااا فاااي بقااااخ الشاااب  تال  قااا تم اااال  ال ع قاااا .09
  .0940إامد محمد بل محمد الغزال س مطبعة ا رشاا بغدااس 

تحميددس: أبدد  قتيبدددة  س تددأليل: ا مددا  الحددافظ مردددبم بددل الحجدداه المحدديريسصااحق  م اا   .81
  .8116ه 0484نصر ال،ارياب س اار طيبة الريا س الطبعة األول س 

س تدأليل: محمدد  دعيد رمضدا  البداط س ما ردة ضواب  ال   حة في الشريعة اإلساممقة .80
  .8110الر الة بيروتس الطبعة الراا ةس 

الا دديس  س تأليل: عبد العب  محمد بل نظدا  الدديلفواا  الرح وت بشر  م    الثبوت .88
  .0992ه 0402اار إإيا  الترال العرب  بيروتس الطبعة األول س 

س تأليل: عز الديل عبددالعزيز بدل عبدالردع  الردبم س تحميدس: إيداا خالدد القوا د ال يرى .81
  .0996ه 0406الطبامس اار ال،كر امحسس الطبعة األول س 

س الطبعة األول س وتتيميةس اار المعرفة بير  س تأليل: ابلم  و ة الو اتى الكبرى .84
 ه.0126

تحميددس: طددا  س تددأليل: فخددر الددديل محمددد بددل عمددر الددرازيسال ح ااول فااي   اا  األصااول .85
  .0994 ه0402 ما رة الر الة بيروتس الطبعة ال،ال،ةس جابر العباان س

س تدأليل: عبدد  جمعدةس اار الرددع  المداصردس الطبعددة ال ادلا إلااق اراساة ال االاقه الوقهقااة .86
  .8114األول س 

س تأليل: يا ل المرراويس مكتبة وصيةس الطبعدة الرابعدةس لا لدراسة الشريعة اإلسممقةمد .84
8110.  



 أ. عبدالكريم صالح العجيل - إشكالية الحصر والترتيب الضروريات الخمس
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س تدددأليل: أبددد  إامدددد محمدددد بدددل محمدددد الغزالددد س تحميدددس: ال    اااوق مااا    ااا  األصاااول .82
  .8108ه 0411محمد  بيما  األشمرس الر الة العالمية امحسس الطبعة ال،انيةس 

عبدددددالرزاق بددددل صمددددا  الصدددد عان س تحميددددس: إبيددددب  س تددددأليل: الحددددافظ أبدددد  بكددددرال  اااا   .89
  .0921ه 0411الرإمل األعظم س المكتب ا  عم  بيروتس الطبعة ال،انيةس 

س تأليل: زياا محمدد اإميددا س ما ردة الر دالة امحدسس الطبعدة مقاصد الشريعة اإلسممقة .11
  .8112ه 0489األول س 

اشددارس تحميددس: محمددد الطدداصر س تددأليل: محمددد الطدداصر بددل عمقاصااد الشااريعة اإلسااممقة .10
  .8110ه 0480الميراويس اار ال ،ائس عّما س الطبعة ال،انيةس 

س تدددأليل: عددز الدددديل بددل زغيبدددةس اار الصدد،اد المددداصردس ال قاصااد العاماااة ل شااريعة اإلساااممقة .18
  .0996ه 0404الطبعة األول س 

تحميدس:  الحداطب سس تأليل: أب  إ حاق إبدراصيم بدل ما د  في أصول الشريعة ال وافقات .11
  .0994 ه0404 اار المعرفة بيروتس الطبعة ال،ال،ةس إبراصيم رمضا س

س تدددأليل: جمدددال الدددديل عطيدددةس اار ال،كدددر امحدددسس الطبعدددة لحاااو اوعقاااا مقاصاااد الشاااريعة .14
  .8110األول س 

س تددأليل: عبدالبددا بددل إبددراصيم العبدداي الحدد ميط س تحميددس: لشاار الب ااوا   ااق مراعااي ال ااعوا .15
  .8111ه 0480وطارق يحي س اار الكتب العبمية بيروتس الطبعة األول س فااي نصيلس 

س تدددددأليل: أإمدددددد الريردددددان س المعادددددد العدددددالم  لب،كدددددر لظرياااااة ال قاصاااااد   اااااد الشاااااا بي .16
  .0998ا  عم س الطبعة األول س 

س تددددأليل: جمدددال الددددديل عبدددددالرإيم ا  دددد ايس لهاياااة ال ااااول فااااي ماااار  م هاااااي الوصااااول .14
    .0999ه 0481 ماعيلس اار ابل إز  بيروتس الطبعة األول س تحميس: شعبا  محمد إ


