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 مقدمة:

، ويمّبي  يغطي جميع جوانب حياة اإلنسانمنيًجا شاماًل لحياة البشر ؛ يعّد الدين اإلسالمي     
، وتعظيمو،  بحانو، من خالل عبادتوينّظم عالقة اإلنسان مع ربو وخالقو س وفي،  جميع احتياجاتو

ينّظم حياة اإلنسان في اآلخرة، و  ، والمعرفة يفتح لإلنسان أبواب العقل ، كما أنو وشكره، والتوّجو إليو
 ا واألخرة.ويبّين أّنيا مبنيٌة عمى طبيعة حياتو في الدني

اآلخرة ، وفي ىذا وقد تكفل ا سبحانو وتعالى لمن يتمسك بو أن يينأ ويسعد في الدنيا و     
 ېئ ېئ ېئ ېئ ېئ ﴿الكتاب النجاة لما يحيط بنا من األخطار ، والسنة النبوية المطيرة ، قال تعالى: 

سورة  ﴾ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿، وقال تعالى :38 :اآليةسورة فاطر ﴾ېئ ېئڈ ڈ ي ي 
(: "تركت فيكم أمرين لن تضموا ما تمسكتم بيما كتاب ا ، وكذلك قال رسول ا ) 9:اآليةاإلسراء

 .  (1)وسنة نبيو"

وقد ُوجدت الشريعة اإلسالمية ألجل حماية حقوق األفراد وصيانة حقوق المجتمع وتنظيم 
شئون الحياة من خالل قواعد أخالقية ومثل عميا تتصل بتربية الضمير اإلنساني وتوجيو النفس 

. ؛ فقد عبر التشريع اإلسالمي القرون والقارات وعاصر مختمف (2)لحق والفضيمةالبشرية نحو قيم ا
الحضارات واألجناس وبرىن دائًما عمي أنو صالح لكل زمان ومكان وأنو حل كل المشكالت التي 

 .(3)ءكانت البشرية تعاني منيا أشد عنا

وية القانون اإلسالمي الذي يحكم وتمثل األحكام الشرعية المستقاه من القرآن الكريم والسنة النب    
جميع شئون الحياة وينظم مختمف العالقات بين الناس والمطموب من األفراد في المجتمع اإلسالمي 

 .(4)والوقوف عند حدوده وعدم مخالفة أحكام

مما سبق يتضح أّن الشريعة اإلسالمية بحكم محاسن أحكاميا صالحة لكل عصر وآن وال يمكن    
بزمان دون زمان ، ألنيا شريعة ربانية تقوم منطمقاتيا وأسسيا وثوابتيا ومادتيا أن تكون خاصة 

عمي القرآن الكريم الذي فيو حكم ما بيننا وخبر من قبمنا ، وىي نموذج رائع وفريد لكل المشكالت 
 التي تعاني منيا البشرية أشد معاناة.

؛ لذا تعد ىذه الكرامة ىي اإلنسان أن الشريعة اإلسالمية جاءت لتحقيق كرامة القول ويمكن     
األساس التشريعي الذي بنيت عميو التشريعات االسالمية وىدفت إليو ، ولم تكن العقوبات إال سبيال 
لذلك ، من ىنا فقد اعتبر التشريع االسالمي خمسة أشياء يجب أن تحاط بالحماية والضمان تحقيقا 

الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل  والمال وىي ما ليذه الكرامة البشرية وىذه األشياء الخمسة ىي 
 .(5)يسمى بالضرورات الخمس

سبب حصر الضرورات الخمس عند معظم العمماء ىي ربطيا بالحدود ، فحفظ الدين  حيث إنّ 
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بالجياد ومقاتمة المرتدين ، وحفظ النفس بالقصاص وحفظ العقل بحد السكر، وحفظ النسل بحدي 
فعن عبادة بن الصامت رضي ا عنو أن رسول . (6)لمال بحد السرقةالزنا والقذف ، وحفظ ا

شيئًا ، وال تسرقوا قال وحولو عصابة من أصحابو: "تعالوا بايعوني عمى أن ال تشركوا با ( )ا
وال تزنوا ، وال تقتموا أوالدكم ، وال تأتوا ببيتان تفترونو بين أيديكم وأرجمكم ، وال تعصوا في معروف 
، فمن وفى منكم فأجره عمى ا ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فيو كفارة لو ، ومن 

ن شاء عفا عنو ، فبايعناه عمى أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره ا فيو إلى ا: إن شا ء عاقبو وا 
 .(7)ذلك"

 مشكمة الدراسة:

ما أكثر من يفرط من المسممين في ىذا الزمان بالضرورات الخمس ؛ حيث كثر اليرج والمرج 
وقتل النفس ألحقر األسباب حيث ال يدري اإلنسان فيما قتل ولماذا قتل ، أما األعراض فحدث وال 

فة وتطالعنا األخبار في كل حين بما يحدث من انتياك ألعراض حرج فاستباحتيا صارت مألو 
المسممين في أرجاء المعمورة وأما أم الخبائث فتعددت مسمياتيا وأنواعيا وأضرارىا النفسية 

 واالجتماعية.

 الناس من كثير لدى العام الوعي أّن ىناك ضعفا في (م0222، الشايع سعود)دراسة أكدتفقد   
 يغري ضعفيا أو العقوبة غياب الخمس ، وأنّ  الضرورات عمى المحافظة يف الشرع مقاصد تجاه

االنفتاح العالمي عبر االنترنت واالختالط  الخمس ، كذلك الضرورات بتمك بالعبث الكثيرين
 .(8)والسياحة مما يعوق المحافظة عمى الضرورات الخمس

ية في ىذه األيام تبمورت أن العموم التربو  إلى م(0202)أمل راشد ابراهيم ، أشارت دراسةو 
عمى مقومات الفكر الغربي ، وانفصمت عن منيج اإلسالم مما أدى إلى وجود أزمة فكرية عند 
المسممين والجمود والتكرار في تمك العموم ، وضعف إلمام الباحثين المتخصصين في العموم 

ماعية واإلنسانية ؛ لذا فإن اإلنسانية بالعموم الشرعية ، فاإلسالم منيج حياة شامل لكل العموم االجت
غايات العموم التربوية يجب أن تصب دائرة وغايات مقاصد الشريعة اإلسالمية التي تستيدف 

 .(9)مصمحة اإلنسان الدنيوية واألخروية

ويمكن القول أنو إذا أراد اإلنسان السعادة فإّن عميو االقتفاء بالمنيج الرباني والسير عمي منوالو     
نيجو قواًل وعماًل وتطبيًقا وتربية ومنيج حياة خاصة أّن أمتنا اآلن تمر بالعديد من وااللتزام بم

 المشكالت ، والسبيل الوحيد لمخروج من خضم ىذه المشكالت ىو العودة لمكتاب والسنة. 
 أهداف الدراسة

 تحديد اإلطار الفكري لمضرورات الخمس في اإلسالم. (1
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 ية في حفظ الضرورات الخمس.تحديد دور القرآن الكريم والسنة النبو  (2
 أهمية الدراسة:

 حفظ الضرورات الخمسفي أنيا تتصدى لقضية أحكام القضاة في اإلسالم ل أىمية الدراسةتكمن    
 .امن خالل تعزيز فيم النصوص القرآنية والنبوية واستنباط الدالالت والمضامين التربوية مني

 تساؤالت الدراسة

 فيما يمي:يمكن تحديد تساؤالت الدراسة 

 ما اإلطار الفكري لمضرورات الخمس في اإلسالم؟ (1

من أجل حفظ  ما اآلليات الالزمة لتفعيل المضامين التربوية ألحكام القضاة في اإلسالم (2
 ؟الضرورات الخمس

 منهج الدراسة: 

اعتمد الباحث في دراستو عمى استخدام المنيج االستنباطي كأداة أساسية لوصف وتحميل ما    
القرآن الكريم من آيات ، والسنة النبوية من أقوال وأفعال يمكن ترجمتيا إلى تطبيقات جاء في 

 تربوية قابمة لمتحقيق والتطبيق عمى أرض الواقع.

 اإلطار النظري:

 :)إطار مفاهيمي(الضرورات الخمس

     مفهوم الضرورات الخمس:

حفظ مقصود من المقاصد يمكن تعريف الضرورات الخمس عمى أنيا المصالح التي تتضمن      
. ، ما البد منيا في قيام مصالح الدين (11)الخمسة وىي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب

والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا عمى استقامة بل عمى فساد وتيارج وفوت حياة ، وفي 
 . (11)األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين

.، أو (12)كذلك يقصد بالضرورات الخمس بأنيا المصالح التي تتضمن الضروريات الخمسة     
.، كما تعرف بأنيا ما كانت مصمحتو في محل (13)أنيا ما تصل الحاجة إلى حد الضرورة

 .، ويمكن عرض ىذه الضروريات الخمس كما يمي:(14)الضرورة
 حفظ الدين:-0

ميز النظام اإلسالمي عن غيره من النظم الوضعية، إذ بينما نجد تعد ىذه القاعدة من أىم ما ي     
أن النظم األخرى ال تقصد إلى حماية القيم الروحية نرى أن النظام اإلسالمي يقصد إلى حمايتيا 
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. فمم ينزل ا دينا إال كان فيو ىدى ونور، ىدى لمناس (15)قدر قصده إلى حماية المصالح الدنيوية
من أمر العالم وخالقو، ونور يضيء لمسالكين في دروب الحياة طريق الحق فيما يختمفون فيو 

     ويسوقيم إلى جادة الخير.

ويكون حفظ الدين باإليمان واإلتيان بأركان اإلسالم الخمسة والجياد ومحاربة البدع والنفس     
فظو يكون حفظيا يكون بالقيام عمييا وتوفير أسباب العيش ليا وبمشروعية القصاص والعقل ح

بالعمم وتحريم المسكرات والمخدرات والنسل حفظو يكون بالتناكح ورعايتو وضبط النسب وتحريم 
 .(16)الزنا ، والمال حفظو يكون بتنميتو وعدم إتالفو وبإيجاب الضمان وحد السرقة

 التطبيقات التربوية لحفظ الدين 

 ئون الحياة اإلنسانية.التربية عمى العمل بالدين اإلسالمي والحكم بو في جميع ش-1

سورة  (ڭ ڭ ې ې ۉ ۉ ې ې ٴۇ)التربية عمى الجياد في سبيل ا ، وفي ذلك يقول ا تعالى-2
 .39األنفال:اآلية

سورة  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ )التربية عمى الدعوة إلى الدين ؛ حيث يقول تعالى-3
 .114آل عمران:اآلية

المؤسسات التربوية ، وتنمية قيم قبول الرأي األخر حتى ال تظير تشجيع ثقافة الحوار في جميع -4
 سموكيات التعصب والغمو واإلرىاب داخل المجتمع.

 التربية عمى محاربة األفكار والمعتقدات الفاسدة والمنحرفة حتى ال تتسرب إلى العقول المسممة.-5

 سالمي.تفعيل دور وسائل التواصل االجتماعي في المحافظة عمى الدين اإل-6
 حفظ النفس:-0

لقد عنيت الشريعة اإلسالمية بالنفس عناية فائقة ، فشرعت من األحكام ما يجمب المصالح ليا      
ويدفع المفاسد عنيا، وذلك مبالغة في حفظيا وصيانتيا، ودرء االعتداء عمييا ألنو بتعريض األنفس 

، وذلك بدوره يؤدي إلى ضياع  لمضياع واليالك يفقد المكمف الذي يتعبد  سبحانو وتعالى
 .(17)الدين

ويعد حفظ النفس من القواعد الضرورية الخمس التي جعميا ا حقا شرعيا لكل إنسان فال يصح 
االستخفاف بو والتعدي عمى حقوق ا في حياة الناس ، وقد جعل ا المرض ابتالء من ا تعالى 

لمبشر وحرم عمييم االنتحار ميما تكن األسباب وجعل لعباده ، وا سبحانو ىو الذي منح الحياة 
 .قتل النفس من الكبائر

 التطبيقات التربوية لمقصد حفظ النفس
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ڌ ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ ڳ )التربية عمى حرمة االعتداء عمى النفس وقتميا بغير وجو حق: قال تعالى -1

 .93النساء:اآلية سورة(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ

: لقد شرعت التربية اإلسالمية العديد من الحدود وذلك عبر وضع الحدود كالقصاص في القتل-2
 .179سورة البقرة:اآلية (ڭ ڭ ڭ ې ې ۉ ۉ ې)الكثير من النصوص منيا قولو تعالى: 

التربية عمى منع كل ما يؤدي إلى القتل: لقد حرصت التربية اإلسالمية عمى سد الذرائع -3
االعتداء عمى المسممين وحمل السالح المفضية إلى جمب المفاسد وتفويت المصالح فحرمت 

 عمييم.

التربية عمى فضل العفو عن القاص: بالرغم من أن الشريعة اإلسالمية شرعت القصاص إال -4
 .178ةسورة البقرة :اآلي (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ)أنيا رغبت في العفو قال تعالى: 

ان ممك لخالقو لذلك ال يجوز أن التربية عمى تحريم االنتحار حفظا لمنفس البشرية: إن االنس-5
يتصرف في نفسو إال في حدود ما أذن لو الخالق ألن اعتداءه عمى نفسو كاعتدائو عمى غيره عند 

 ا.

سورة  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ)التربية عمى إباحة المحظورات لمضرورة: قال تعالى: -6
 . 119آليةااألنعام:

 حفظ العقل:-3

فّضل ا اإلنسان بالعقل، وميزه عمى سائر الحيوانات ، وبيذا العقل صار اإلنسان خميفة ا     
في أرضو وسخر لو ما في البر والبحر بواسطة ىذا العقل، وكمفو بعبادتو وطاعتو اعتمادا عمى 

ن ، فإذا فقد . فالعقل نعمة عظيمة أنعم ا بيا عمى اإلنسان ومّيزه بو عن الحيوا(18)وجود العقل
اإلنسان عقمو أصبح كاألنعام يساق إلى حتفو ، وىو ال يشعر وينفرط عميو أمره وتفسد عميو 

 مصالحو.
 التطبيقات التربوية لمقصد حفظ العقل

 يمكن إجمال التطبيقات التربوية لمقصد حفظ العقل فيما يمي: 

مية ، وىو أداة فيم خطاب الشارع التربية عمى أىمية العقل فيو مناط التكميف في التربية اإلسال-1
( موضعا في 49)نولذا اىتمت النصوص الشرعية بمفيومو ومشتقاتو التي جاءت في تسعة وأربعي

 القرآن الكريم.

ة طمب العمم ، فالعمم ىو الخاصية األولى في االنسان، لذلك عرض القرآن الكريم في يفرض-2
أىمو لمقيام بحق الخالفة في األرض قال  قصة آدم عميو السالم امتاز بو عمى المالئكة وما
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-31سورة البقرة:اآليتان( ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڦ ڦ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)تعالى:
32. 

التربية عمى تحرير العقل من إرث التصورات واألفكار الجاىمية التي تعتقد الخرافة وتجعل العقل -3
ة الكيانة والرجم بالغيب وحاربت كل مظاىر االنحراف ا ، ولذا رفضت التربية االسالميحبيسً 

 العقائدي والفكري كعبادة األوثان.

التربية عمى المحافظة عمى سالمة العقل فقد منعت التربية اإلسالمية كل من شأنو إزالة العقل -4
لحاق الضرر بو من سائر المخدرات والمسكرات وما شابييا قال تعالى:  ڇ  ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڍ ڍ)وا 

 .32ةسورة البقرة:اآلي( ڇ ڑ

التربية عمى ممارسة عبادة التفكير في بديع صنع ا سبحانو وتعالى لتنشئة العقمية العممية التي -5
 ترفض اتباع الظن أو اليوى وترفض التقميد لآلباء ولمسادة الكبراء.

 حفظ النسل:-4

ب عمارة األرض ، وفيو تكمن قوة يعد حفظ النسل من الركائز األساسية في الحياة ومن أسبا     
األمم وبو تكون مرىوبة الجانب عزيزة القدر تحمي أديانيا وتحفظ نفوسيا وتصون أعراضيا 

 وأمواليا.
 التطبيقات التربوية لمقصد حفظ النسل

 يمكن إجمال التطبيقات التربوية لمقصد حفظ النسل والنسب في اآلتي:

فقد شجعت التربية اإلسالمية عمى تكثير النسل ؛ فقال  التربية عمى الترغيب في تكثير النسل:-1
ثر "تزوجوا الولود الودود فإني مكا ()وقال النبي، 46سورة الكيف: اآلية (ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ )تعالى 

 .(19)بكم"

التربية عمى الترغيب في النكاح: فقد حثت التربية اإلسالمية عمى النكاح وجعمتو الطريق الحالل -2
 .3سورة النساء:اآلية (ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ)لمتكاثر حفظا لمنوع اإلنساني من الفناء قال تعالى: 

جياض الحوامل: فقد شددت التربية االسال-3 مية عمى حرمة ذلك التربية عمى حرمة قتل األوالد وا 
 .31سورة االسراء: اآلية (چ چ چ چ ڇ)عبر مجموعة من النصوص ومنيا قولو تعالى 

التربية عمى حرمة نفي النسب أو إثباتو عمى خالف الواقع: فقد أكدت التربية اإلسالمية عمى -4
ك قولو تعالى ىذا األمر نظرا لما لو من تأثير عمى انتظام حياة األسرة والمجتمع وطيارتيا ومن ذل

 .5سورة األحزاب: اآلية (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ): 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
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التربية عمى حرمة الزنا والمواط والقذف: وذلك حماية لمعرض ولذا وضعت الشريعة اإلسالمية -5
 .32سورة اإلسراء:اآلية (ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)الحدود والعقوبات لذلك قال تعالى: 

 حفظ المال:-5

نفاقو وتنميتو ، وشرع تحريم االعتداء  يعد المال سر التقدم لمشعوب     ؛ فشرع ا طرقا لكسبو وا 
عميو بالسرقة والغصب وقطع الطرق ، وأوجب الحد بالسرقة والزجر بشرع التعزير في الغصب 
والغش ، وحّرم أكل أموال الناس بالباطل ، وكل ما يؤدي إلى ذلك تكميال ليذا األصل ؛ لذا فإن 

تقوم بو كثير من أمور الحياة الضرورية لذلك أمر ا عباده بحفظو المال من الضروريات ، حيث 
 .5سورة النساء:اآلية (ڭ ڭ ڭ ې ې ۉ ۉ ې ې)وعدم إتالفو قال تعالى: 

 التطبيقات التربوية لمقصد حفظ المال

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ ڳ)التربية عمى أن المال مال ا والناس مستخمفون فيو: قال تعالى -1
. فنظرة التربية اإلسالمية لممال عمى أنو مال ا تعالى استخمف فيو الفرد 7يةآلاسورة الحديد:

 ليعمر بو األرض.

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )التربية عمى السعي المشروع في طمب المال وكسبو: قال تعمى -2

 .15آليةاسورة الممك: (ڦ ڦ ڦ چ

 (ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ھ هڻ )التربية عمى الكسب الحالل واجتناب الكسب الحرام: قال تعالى -3
 .51آليةاسورة المؤمنون:

 .31آليةاسورة األعراف: (پ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)التربية عمى عدم إضاعة المال: قال تعالى -4

ڻ )التربية عمى أداء الحقوق ألىميا: ومن ىذه الحقوق أداء الزكاة إلى مستحقييا قال تعالى -5

 .61آليةاسورة التوبة: (ٹ ٹ ۀ ۀ ہ

 (ڭ ڭ ڭ ې ې ۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ى ى)اية األموال من السفياء: قال تعالىالتربية عمى حم -6
 .5آليةاسورة النساء:

التربية عمى حرمة كل صور وأوجو أكل أموال الناس بالباطل كالتحايل والتزوير واستغالل  -7
 النفوذ والتعزير والغش والسرقة والرشوة والغضب وتشريع العقوبات المترتبة عمى ذلك.

 حث:نتائج الب

 توصل الباحث من خالل بحثو إلى النتائج التالية:
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المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من  اييمكن تعريف الضرورات الخمس عمى أن (1
ما البد منيا في قيام  ،المقاصد الخمسة وىي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب 

ستقامة بل عمى فساد مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا عمى ا
 .وتيارج وفوت حياة ، وفي األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين

انتشار األمن واالستقرار في ربوع البالد والطمأنينة عمى األنفس  يساعد حفظ الدين عمى (2
ورد اعتداء األعداء عمى المسممين ودحض مزاعميم عن اإلسالم  واألعراض واألموال ،

 طامعيم في دولة اإلسالم.ودحض م

حفظ النفس من القواعد الضرورية الخمس الذي جعميا ا حقا شرعيا لكل إنسان فال يعد  (3
 .يصح االستخفاف بو والتعدي عمى حقوق ا في حياة الناس

المحافظة عمى النفس عمى إغالق األبواب التي تؤدي إلى االعتداء عمى حقوق تساعد (4
احنة والمضايقة ، ومنع إثارة النزاعات والخصومات بين أفراد اآلخرين المبنية عمى المش

 المجتمع.

قامة العقوبات  حماية العقول من االعتداء عمييا بغير حق مشروع ومن التعرض ليا (5 ، وا 
 المتعمقة بحفظ  العقل والمحافظة عميو.

لزنى، بالمحافظة عمى النسل يتم البعد عن اختالط األنساب واالبتعاد عن جرائم العرض وا (6
بالمحافظة وحفظ ىيبة األمة بين األمم وكرامتيا وحمايتيا من ارتكاب الجرائم المتعمقة ، 

،  عيش األبناء في ظل رعاية الوالدينيعمى النسل يتم نسب األبناء إلى آبائيم وبالتالي 
 والبعد عن ارتكابيم لمفواحش والجرائم وحمايتيم من التشرد والضياع.

زلتو من االعتبار وبقدره قدره ويعتبره في تشريعو السياسي مقصدا المال من اإلسالمينزل  (7
إيجاد  اإلسالم، وأوجب  أساسيا من المقاصد الخمسة الضرورية بل عنصرا مقوما لمدولة

 .، وتنمية المال استثماره وزيادة إنتاجو المال بل وتنميتو خشية أال يفي أو أن يفنى

يصاليم إلى غاياتيم المنشودةبالمحافظة عمى المال يتم تحقيق العيش ا (8 ،  لكريم لمعباد وا 
وتحقيق مصالحيم ، وتحقيق السعادة ليم ودرء المفاسد عنيم ، حفظ حقوق وأموال الناس 
من الضياع أو التعرض ليا، ورعاية األموال وصرفيا في الوجوه المشروعة وعدم تبذيرىا، 

 الدفاع عنو.ورعاية األمر الفطري المغروس عند الناس وىو حب التممك و 

  
 مراجع البحث                           
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( النيي عن 1، صححو وعمق عميو محمد فؤاد عبد الباقي ، كتاب القدر ، باب) الموطأاإلمام مالك بن أنس ، ( 1)
 .899م ، ص1979( ، 2( ، القاىرة: دار إحياء الكتب العربية ، المجمد)3القول بالقدر رقم)

،الكويت : منشورات ذات  أصول عمم اإلجرام عمم العقاب ومعاقبة المذنبينالدروي ،  عبدالرحمن عدنان (2)
 .133، ص2115السالسل ، 

م، 1989، القاىرة : مكتبة النيضة المصرية ،  موسوعة الحضارة اإلسالمية التشريع والقضاءأحمد شمبي ،  (3)
 .234ص

 .5م ، ص1989، عمان: مكتبة البشائر ،  ميةنظام القضاء في الشريعة اإلسالعبد الكريم زيدان ،  (4)

، دراسة مستوعبة لفقو عمر وتنظيماتو ، القاىرة: دار منهج عمر بن الخطاب في التشريع ( محمد بمتاجي ، 5)
  .238م، ص1971الفكر العربي ، 

جمة دراسات م( حرش أسعد المحاسن، ترتيب المقاصد الضرورية بين المتقدمين والمعاصرين وأىميتيا لممفتي ، 6)
  .9م ، ص2113(، سبتمبر ، جامعة الجمفة ، 12، العدد) وأبحاث

( )النبي إلى األنصار وفود باب ، األنصار مناقب كتاب ، البخاري صحيح( محمد بن إسماعيل البخاري ، 7)
 . 953، ص 3892العقبة ، رقم الحديث وبيعة بمكة

( سعود بن عبد العزيز الشايع ، أثر األمر بالمعروف والنيي عن المنكر في حفظ الضرورات الخمس: دراسة 8)
، رسالة دكتوراه ودية ، تطبيقية عمى الرئاسة العامة لييئة األمر بالمعروف والنيي عن المنكر بالمممكة العربية السع

 م.2111معيد بحوث ودراسات العالم االسالمي ، جامعة أم درمان االسالمية بالسودان ، 
المجمة ( أمل راشد إبراىيم الخميفة ، التطبيقات التربوية المعاصرة لمقاصد الشريعة اإلسالمية الضرورية ، 9)

  .1127م ، ص2119، نوفمبر  (2( ، الجزء)67، العدد) التربوية لكمية التربية بسوهاج
، تعميق محمد مصطفى ابي العال ، مصر: شركة الطباعة  المستصفى( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، 11)

  .251الفنية المتحدة ، د.ت، ص
( ، 2، بيروت: دار المعارف ، د.ت ، المجمد)الموافقات في أصول الشريعة ( إبراىيم الغرناطي الشاطبي ، 11)

  .8ص
  .129صمرجع سابق ، ( يوسف أحمد البدوي ، 12)
  .28( ، ص2، بيروت: دار الفكر، الجزء) حاشية البنائي عمى شرح المحمي( عبد الرحمن جاد ا البناني ، 13)
، تحقيق: محمد الزحيمي &  رنزيو شرح الكوكب المنير ( محمد بن احمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبمي ، 14)

  .159م ، ص1993( ، 4مكتبة العبيكان الجزء)حماد ، الرياض: 
" التي ندوة "اإلدارة في االسالم ( محمد رأفت عثمان، بعض المبادئ التي تحكم اإلدارة العامة في االسالم ،15)

-15نظميا المعيد االسالمي لمبحوث والتدريب التابع لبنك التنمية بجدة بالتعاون مع جامعة األزىر في الفترة من 
 .133م ، ص1991ر ، سبتمب 19
  .127-126، ص صمرجع سابق ( يوسف أحمد البدوي ، 16)
  .211، صمرجع سابق ( محمد بن سعد بن أحمد اليوبي ، 17)
  .325، صمرجع سابق ( يوسف حامد العالم ، 18)
محمد ، تحقيق شعيب األرنؤوط ، سنن أبو داودسميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير األزدي ،  بو داود( أ19)

، ( 3)دار الرسالة العالمية ، الجزءبيروت: ،  في تزويج األبكار ، باب نكاحكامل قروبممي، كتاب ال
 .395، ص2151م ، رقم 2119ىـ/1431
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