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 اخلالصة
والناظي في اتجاها  العلماء في ،  الضريوينا  تيتيب حول والمعاصرينن العلماء  من المتقدمين مناهج اختالفيهدف هذا البحث الى بيان 

تيتيب المقاصرررد الةميرررإ هجد م هت لت يتلقوا تلى تيتيب معين، فمنهت من ضدو الضررريويا  الدينيإ تلى الضررريويا  الد يونإ ومنهت الع  ، 
  –تيتيب     -لماء الع  –ومنهت من لت يهتت بالتيتيب أصررررررررررررال   ولذل  بيان تعلير العلماء لتيتيب الضرررررررررررريوينا   ال لما  الملتاحيإ  منهج  

 الةم  -الضيويا  
Conclusion 
This research aims to show the difference in the approaches of the ancient scholars and the contemporaries 

about the arrangement of the necessities, and the one looking at the directions of the scholars in the 

arrangement of the five purposes finds that they did not agree on a specific arrangement, so some of them 

presented religious necessities over worldly necessities, and some of them did the opposite, and some of 

them did not care about the arrangement at all. As well as a statement of reasoning scholars for the order 

of necessities.Keywords: methodology - scholars - arrangement - necessities - the five 

 املقدمة
من الضيويا  الةم  هي التي أتت الشينعإ ر بر جميع الشيائع ر بيتايتها والمحافظإ تليها، وضد تلمت يتاهإ الشيع لهذه الضيوينا  من 

ِينَعَإ   :مبينا هذه الضيوينا  ووجه االستدالل تليها الشاطبي لمجموع  صوص الشينعإ، ضا  ُإ ر َبرأ َساِئُي الأِمَلِر ر َتَلى َأنَّ الشَّ ُمَّ َفَقَد اتََّلَقِت اْلأ
رُ  ُر، َوالأَماُل، َوالأَعقأ ُ ، َوالنَّيأ يُن، َوالنَّلأ ِ ، َوِهَي  الدِ  ُيوِينَّاِ  الأَةمأ  ر وإن تلماء اْلصول توصلوا الى هذه الةميإ تن  ُوِضَعتأ ِللأُمَحاَفَظِإ َتَلى الضَّ

وبعد جمع المعلوما  في هذا الموضوع ا حصي  الةطإ في   هذه  (1) اإلستقياء، من خالل النظي ملى الواضع وتادا  الملر والشيائع  طينق
تعلير العلماء لتيتيب    وأما المبحث الثا ي فبينت فيه تيتيب الضيوينا  تند المتقدمين    بحث اْلول فةصصته في المقدمإ، ومبحثين وخاتمإ فأما الت

ثت الةاتمإ أودتت فيها خالصإ ما توصلت مليه، فإن وفقت  وأما المبحث الثالث فةصصته للحديث تن   تيتيب الضيوينا  تند المعاصيننيوينا   الض
 للصواب فمن هللا المنان، وإن لا ت الثا يإ فهو منيوب لما جنته يدي وجال في خاطيي، فأيجو العلو والصلح والغليان  فيه 

 ب الضروريات عند املتقدمنيترتي املبحث األول
 تيتيب تلى يتلقوا لت العلماء المتقدمين، ل نهت ( متلق تليه تند غالبيإ والمال والنير والعقر  والنل  من التيتيب الذي وضعه الغزالي )الدين

جلهت تلى حصيها في خم  ، ولا ت أضوالهت في تيتيبها لثيية جدا فمنهت من ضدو الدين تلى النل  وهت اْلغلب ومنهت من    آخي، وإن متلق
خاللهت فقدو النل  تلى الدين وه ذا في بقيإ المقاصد الضيوينإ، وسنتناول هذا االختالف بشيء من التلصير حتى تتضح مش اليإ تيتيب 

 الضيوينا    
 ( 2) والشاطبي وابن اللحاو وابن ضدامإ المقدسي  واآلمدي واإلسنوي وابن اليب ي كالغزالي مذهب معظت العلماء وهو النفس على دينال أوال: تقديم

 (3)تيميإ والزيلشي وابن  واْلسنوي والبيضاوي والجزيي  اليازي والقيافي مذهب فهو الدين على النفس ثانيا: تقديم
 ، أما تقدهت النل  تلى العقر فهو مما ذهب مليه الغزالي(4) وهو مذهب اليب ي في بعض المواضع وابن اللحاوثالثا: تقديم العقل على النفس  

 (5) اليب ي والشاطبي وابن وابن ضدامإ المقدسي  واآلمدي واإلسنوي 
  (7)العقر هقدو  آخي وفي موضع في  النير اإلسنوي، فيقدو  أما( 6)اآلمدي والقيافي والزيلشيو وهو مذهب اليازي، رابعا: تقديم النسل على العقل

 (8)كتابه من موضع في اليب ي والشاطبي البيضاوي، وابنو  العقر هقدو  جد الغزالي :النسل على العقل تقديم في أما
 (9)واليب ي والبيضاوي واإلسنوي  اليازي  من كر وهو مذهبتقديم المال على النسل   خامسا:

 :سادسا : االختالف في تقديم األمور الدنيوية على األخروية
ود يوي، ف ر ما تعلق بالدين فهو مصلحإ دينيإ، ولر ما تعلق باْليبعإ    كما هو معلوو من اْلصوليون ضيموا الضيويا  ملى ضيمين  ديني

، ْل ها لما ضالو  " (11)، وابن الحاجب (10)اْلخيى فهو مصلحإ د يونإ، ومن اْلصوليون من  ضدموا الضيويا  اْليبعإ تلى الدين لإبن تيميإ
 اليدة ضتر تلى القصاص ضتر ضدو ولذل  الميامحإ والمياهلإ  تلى مبنى اليب، فإ ه حق بةالف والمضاهقإ الشحِ  تلى مبنى وهو آدمي حق
 :منها أمثلإ الدين  تلى  لل ر المقدمإ الطائلإ هذه أويد  وضد(12) تزاحمها" تن
 .لآلدمي هلل واْلخي أحداهما حقان اجتمعا، وهما مذا اليدة  ضتر تلى  القصاص تقدهت -
 .الصوو وأداء والميافي المينض تلى الصالة في بالتةفيف  النل  مصلحإ تقدهت -
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 .الصالة أداء تلى الغينق بإ قاذ النل  مصلحإ  تقدهت - 
 .والجماتإ الجمعإ  بتيك المال حلظ تقدهت -
 .(13)اإلسالو في بالدخول مطالبته تلى كليه تلى  الذمي بقاء تقدهت- 

 وأعترض على إستداللهم : 
 اللياد حيت تعين الغاهإ وإالَّ  فهو حصر فان  .مليه، وهداهت وإيشادهت  الةلق دتوة مقصده اليدة م ما ضتر القصاص، تلى ضتر أن تقدهت  -1

 حصر  فا ه مليه مولَيه، سلمناه  ثأي باستيلاء التشلي مال له َضصد ال الدو ولى ولان القصاص ضتر زاحمه بقائه، فإذا في  فائدة ال من دو بإياضإ
  مقصد  يبطر فإ ه  اليدة تن  اإلماو ضتله  لو كذل   الدو وال ولي  ال افي، وتشلي هذا  دو  بإياضإ المليدين من  اْليض تطهيي : جميعا القصدان  فيه
  (14)الحقين بين جمع بر اآلدمي لحق تقدهما   لي  الدو ولي ملى تيليمه  أن والحاصر .أولى الحقين بين والجمع باْلصالإ  الدو ولي
 ثت أصوله ال الدين فيوع تلى تقدهت تنها التةفيف وفي .اآلخية في البد يإ بالعقوبإ   هللا حق هلو  حقَّين، وال فيه ضدو، ْلن م ما القتر أن -2
 في كما ا قياده الشينعإ، فييهر  محاسن تلى الطالته  الدين مصلحإ  من الذمي وبقاء .غييهما ولذا المقصود هةتلف فلت مقامه  ضائت هو

 فهو الدين تلى اْليبعإ اْليبعإ أياد به أصر العقيدة، ومن ضدو تلى الدين ضدو  من  خالصإ اْلمي أن(15) مبينا " فتحا وتيميته الحديبيإ صلح
 أصوله  دون  الدين فيوع تلى لها تقدهت

 تعليل العلماء لرتتيب الضروريات  املبحث الثاني
أن   اتتباي تلى   النل  تلى الدين تقدهت والجزيي، فاآلمدي تلر سببلت هعلر العلماء معياي تيتيبهت للضيوينا  سوى ضلير منهت لاآلمدي  

 من سواه  ما اْلخيى  الدين، ومقصد أصر حلظ العلتين محدى مقصود ه ون   أن "  :فقال اْلخيونإ اليعادة نيرل  اْلتظت المطلوب الدين هو
 سواه  العالمين، وما يب جواي في اْلبدهإ اليعادة   ير وثميته، من مقصوده ملى  أولى،  ظيا ه ون  الدين حلظ مقصوده الضيوينإ، فما  المقاصد

وضال    (17)  (16) أجله تلى ما ضال تعالى )وما خلقت الجن واإل   مال ليعبدون( من  مقصودا كان والمال وغييه، فإ ما والعقر  اْل ل  حلظ من
َمُر ِفي َجاِ ِبِه النَّلأ   الشاطبي  " َياِء، َوِلَذِلَ  ُيهأ َشأ َظَت اْلأ يَن أَتأ َ ا الدِ  ِل َوَجدأ َوَّ َ ا ِمَلى اْلأ  بن الدين شم  حاول كما(18)ُ  َوالأَماُل َوَغيأُيُهَت"َفِإ َّا ِمَذا َ َظيأ

 ( 19) والنيب( والمال والدين  والعقر التالي)النل  النحو تلى ييتبها فهو العلماء  من كثييا   بتيتيبه خالف تيتيبه، وضد يبيي الجزيي، أن يوسف
 طيفا ، فإذا  أو  ليا   القصاص بشيعيإ  فحلظها أخيوي  وال د يوي  أمي فعر لها يتأتى ال المليدا  من تحلظ لت ما النل  أن حيث ضال  " واتلت

لحلظه،    الحدود المي يا ، فشِيتت مليدته، ومليدته تن صين مذا المعيفإ تقع وبه مناط الت ليف هو الذي العقر حلظ تعين النل  حلظت
 تيله، وبالنيبإ تلى  اإل يان حمر  تن  ليندفع المةالف  وضتال  الميتد ضتر  بشيعيإ فيه اإل يان لبقاء بالنيبإ حلظه من  البد العقر بعد والدين 

 تلى مبني  هنا فتيتيبه(20)اليايق  يد وضطع الضمان لحلظه شيع النل  حلظ به يتأتى مما المال الجهاد، ولما لان بشيعيإ فيه دخوله ملى
 أو تيتيبين يذلي  جده العلماء من الواحد  أن معينا ، بر ش ال   يتةذ لت العلماء تند التيتيب فالةالصإ من  غييه وأثيه في ضيويي  كر أهميإ
 ذل  لما بينا  تلى تابعه ومن اآلمدي مالَّ  تيتيبه يبيي لت ومعظمهت  .الضيوينا  لهذه أكثي

 تيتيب الضيوينا  تند المعاصينن  المبحث الثالث
لت يلتزو المعاصيون في تيتيب الضيوينا  منهجا معينا للةيوج تما لان تليه المتقدمون، فبعضهت لما أسللنا حاول التجديد بإضافإ مقاصد  

ي الشيخ البوطي اإلجماع تلى حصي الضيوينا  جديدة، وبعضهت جاء بيؤنإ جديدة للمقاصد، وبعضهت ساي تلى  هج المتقدمين حيث ذل
المال النير ثت  العقر ثت  النل  ثت  اإلجماع تلى هذا التيتيب لي  بصحيح، فقد يأينا سابقا خالف   من مدتاء  (21) وتيتيبها بتقدهت الدين ثت 

 اختالف ... ملى  ظي ا وإذا المتقدمين فيما بينهت في التيتيب،  مما يدل تلى من اإلجماع زتت ميدود وذلي البوطي تيتيبه للضيوينا  فقال 
 ال مالي هللا  تبد الباحث البوطي يأي أيد وضد(22) " المال يرالن العقر والنل  الدين حلظ وهي  مياتب خم  فهي اْلهميإ حيث من المصالح  قيت

 أبيز ومن (23) المال" ثت  النير ثت العقر  ثت النل  ثت  الدين مصلحإ  يلي؛ كما الضيوينا  هذه تيتيب أن يتت هنا أيجحه  الذي  " والتقييت :فقال
ا هييي مع مقتضيا  العصي، حيث تيتيبا لنليهمضتيح  فقد    -جمعإ تلى الدلتوي الشيخ – آياؤهت تيتوضلنا الذين العصي تلماء  أن ييى  جديد 
 سيتإ ومع الحاضي  العصي في أ ه مال وضتهت في المحتملإ بر القائمإ الميائر واستوتبت جميع تصيهت تناسب  بطينقإ يتبوها  "   اليلف
 فاتليإ أكثي بطينقإ تعمر حتى  تيتيبها متادة الضيويي  من أصبح التقني والتقدهت  المعلوما  ثوية في الهائلإ واال طالضإ الحياة   أ ماط تطوي

 ملى ذل  دفعنا الحياة تطوي  كلما ا ه وتليه  وتطويها  الحياة لظيوف خاضع الضيوينا  تند الشيخ فتيتيب(24) العصي" هذا مقتضيا  مع
   (25)المال" ثت النير  ثت الدين  ثت العقر ثت النل  حلظ "   :هو جمعإ تلى الدلتوي يجحه الذي والتيتيب .الضيوينا  تيتيب في  النظي متادة
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 يبدأ القدهت التيتيب "   :وتبينيه تيتيبه مبينا   ضال حنلي، حيث حين الدلتوي يأي جمعه، هو تلي الدلتوي طيح  من تقتيب التي اآلياء ومن
 المؤمن  فيها هشايك التي بالحياة الطبيعي التيتيب يبدأ ثت ومن اْلحياء تند مالَّ  ه ون  ال والعقر بالعقر  مالَّ  يديك ال الدين من حين في بالدين
 الت ليف شيط  فالعقر العقر ثا يا .استميايها ْل ه الةم   الضيوينا  محدى ولي  الحياة مع والنير  له وصله الشايع من  هبإ الحياة وال افي 

 أهضا  هعنى بر  .... اْل ياب اختالط هعنى ال  الذي العيض يابعا .... بالعقر مالَّ  يديك ال  ْل ه الدين   ثالثا ... الحياة في  يبزغ ما  أول  وهو
 والثيوة العاو المال بر الةاص  المال  فقط هعني ال المال اإل يان خاميا حقوق  واحتياو اإل يا يإ وال يامإ الوطني واالستقالل الوطنيإ ال يامإ
 بينه الليق  النل ، العقر، الدين، العيض، المال، ولعر الحياة :هي تنده الضيوينا  من في تتمثر حنلي اْلستاذ يأي وخالصإ(26)" الوطنيإ

 التيتيب هذا تطيإمبن    الدلتوي ذلي وضد.العيض هيميه حنلي النير والدلتوي هيميه جمعإ العيض، فالدلتوي هو جمعإ تلي الدلتوي وبين
 هذا منطلق ومن التيتيب " هذا تن والمال(، فيقول والعيض والتدين العقرو  النل  ) فذلي الليد تةص التي المقاصد  تن حديثه معيض في

ا  ه ون  التمييز  التي النل  تلى أوال   المحافظإ  هجب أ ه حيث  منطقيا   التيتيب هذا وتقله، ون ون   ليه تن الليد تدين حلظ مقصد تأخيي وايد 
ولذل  من المعاصينن المنتقدين للتقييت التقليدي الدلتوي طه تبد اليحمن (27)التدين" تلى ثت الت ليف به الذي العقر تلى ثت اْلفعال بها تقوو

التقليدي للمقاصد الذي تعايف تليه اْلصوليون ال هيلت من الةلر، وال بد من متادة النظي في حصي المصالح في   التقييت  فهو ييى من 
هصحح تل  اإلختالال ،  فالحر الملتيض تنده هو تنزنر المصالح الةم    الضيوينا  والحاجيا  والتحيينا   وبالتالي متادة تقييت جديد 

الضيوينا  والحاجيا  والتحيينا  الثالث  التقييما   تتليع تنها  ثت  اْلتلى  اليتبإ  من  (28) في  تبين  تقدو  تيتيب  مما  في  المعاصينن  تعلير 
 ضياع هعني كلها وضياته  الحياة أساس هو الدين أن  ى اتتبايالضيوينا  ال هةتلف تن القدامى، فمن ضدو الدين تلى الضيويا  اْليبع تل

الحياة وتطويهاوضد  وَّه الدلتوي جمال الدين تطيَّإ في لتابه ) حو   بقاء أصر  هي  النل  أن  اإل يا يإ، ومن ضدو النل  تلى الدين حجتهت الحياة
الضيوينا ، وأ َّهت لت يتَّلقوا تلى تيتيب معيَّن؛ وذل  الختالف   تلعير مقاصد الشينعإ( باخِتالف العلماء القدامى والمحدثين في تيتيب هذه

، ومنهت و الضيويا  الدينيَّإ، ومنهت من ضدو الضيويا  الد يونَّإ، ومنهت من لت يهتت بالتيتيب أصال  من يفض    زاونإ تيتيبهت، وأن منهت من ضدَّ
اختالفهت في تقدهت الضيويي   :دو اتِ لاق العلماء تلى تيتيب معيَّن للضيوينا كذل  ومن أهتِ  أسباب ت(29)"ِف ية تيتيب المقاصد الضيوينإ أصر  

ا تلى اخِتالفهت في تقدهت حقِ  هللا تعالى تلى حقِ  اآلدمي أو يني تلى الضيويي الد يوي، أو الع  ، وهذا االختالف مبنيٌّ أساس  هقول  .الع    الدِ 
د ه ون دينيًّا، وضد ه ون د يونًّا، وتند تعايضهما يالحظ أنَّ بعض العلماء ييى تقدهت ثت الضيويي ض" :تاج الدين اليب ي في شيح المنهاج

ين تلى الضيويي المتعلِ ق بالد يا؛ ْلن اْلول ثميته اليعادة اْلبدهإ، والثا ي ثميته اليعادة اللا يإ، وذهب   بعض العلماء الضيويي المتعلق بالدِ 
 يا تلى الضيويي المتعلق باآلخية؛ وذل  ْلنَّ حقَّ اآلدمي مبني تلى الشحِ  والمضاهقإ، وحق هللا تعالى  ملى القول بتقدهت الضيويي المتعلق بالد

ه، َمبني تلى الميامحإ والمياهلإ؛ ولهذا لان حق اآلدمي مقدم ا تلى حق هللا تعالى لما ازدحت الحقَّان في محر واحد وتعذي استيلاؤهما من
و القصاص تلى القتر ف  يأن تلى زلاة المال واللطي في أحد اْلضوالكما ُهقدَّ ة، والقطع في الييضإ، لذا الدَّ  (30) ."ي اليدَّ

 اخلامتة
 ي  بعد حمد هللا الذي وفقني إلكمال هذا البحث المتواضع هطيب لي ان أضع بين يدي القايئ ال ينت أهت النتائج التي توصلت مليها وهي لاآلت

من الضيويا  الةم  هي التي أتت الشينعإ بيتايتها والمحافظإ تليها، وإن تلماء اْلصول توصلوا الى هذه الةميإ تن طينق اإلستقياء،   - 1
 من خالل النظي ملى الواضع وتادا  الملر والشيائع 

   العلماء المتقدمين غالبيإ  ( متلق تليه تند والمال  والنير والعقر والنل  الدين من التيتيب الذي وضعه الغزالي ) -2
يني تلى الضيويي الد يوي، أو الع  ،    :من أهتِ  أسباب تدو اتِ لاق العلماء تلى تيتيب معيَّن للضيوينا -3 اختالفهت في تقدهت الضيويي الدِ 

ا تلى اخِتالفهت في تقدهت حقِ  هللا تعالى تلى حقِ  اآلدمي أو الع    وهذا االختالف مبنيٌّ أساس 
 أن الدين هو اتتباي تلى   النل  تلى  الدين تقدهت هعلر العلماء معياي تيتيبهت للضيوينا  سوى ضلير منهت لاآلمدي، وتلر سبب  لت   -4

  اْلخيونإ اليعادة نيرل اْلتظت المطلوب
 هو الدين أن اتتبايتعلير المعاصينن في تيتيب الضيوينا  ال هةتلف تن القدامى، فمن ضدو الدين تلى الضيويا  اْليبع تلى  من    -5

 الحياة وتطويها  بقاء أصر هي النل  أن اإل يا يإ، ومن ضدو النل  تلى الدين تلى متتباي الحياة ضياع هعني كلها وضياته الحياة أساس
 املصادر واملراجع
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شيخ اإلسالو تلي بن تبد    هر(،  685اإلبهاج في شيح المنهاج )شيح تلى منهاج الوصول ملى تلت اْلصول للقاضي البيضاوي المتوفى سنإ    1
هر(، دياسإ وتحقيق  الدلتوي أحمد جمال   771هر( وولده تاج الدين تبد الوهاب بن تلي اليب ي )المتوفى     756ال افي اليب ي )المتوفى   

 و   2004  -هر    1424الدلتوي  وي الدين تبد الجباي صغييي،  داي البحوث للدياسا  اإلسالميإ وإحياء التياث، الطبعإ  اْلولى،    -الزمزمي  
هر(، تحقيق، تبد اليزاق  631اإلح او في أصول اْلح او، أبو الحين سيد الدين تلي بن أبي تلي بن محمد بن سالت الثعلبي اآلمدي )المتوفى     2

 لبنان  -دمشق -تفيلي، الم تب اإلسالمي، بييو 
هر(، داي ال تبي، الطبعإ  اْلولى،  794ن بهادي الزيلشي )المتوفى  البحي المحيط في أصول اللقه، أبو تبد هللا بدي الدين محمد بن تبد هللا ب  3

 و 1994  -هر 1414
،    -هر( 885التحبيي شيح التحيني في أصول اللقه  تالء الدين أبو الحين تلي بن سليمان الميداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى     4

 و 2000  -هر 1421الطبعإ  اْلولى، 
 و 1998 - هر  1418توزنع الم تبإ الم يإ، الطبعإ  اْلولى،  -هر(، وإحياء التياث 794)المتوفى     5
 و 1996 -هر  1417هر(، داي الل ي بييو ، الطبعإ  879التقيني والتحبيي، أبو تبد هللا، )المتوفى    6
 ه 1400هر( اْلولى،  772التمهيد في تةينج الليوع تلى اْلصول، تبد اليحيت بن الحين بن تلي اإلسنوي الشافعي  )المتوفى    7
 هر 1419  -و  1999هر( اْلولى،  771يفع الحاجب تن مةتصي ابن الحاجب المؤلف  تاج الدين تبد الوهاب بن تقي الدين اليب ي )المتوفى     8
 ،  1/481و 2002-هر1423هر(، الطبعإ الثا يإ  620في أصول اللقه تلى مذهب اإلماو أحمد بن حنبر، )المتوفى   يوضإ الناظي وجنإ المناظي    9

 ،  391  و  1973 -هر   1393هر(اْلولى، 684شيح تنقيح اللصول، أبو العباس شهاب الدين )المتوفى    10
 و  1973 -هر   1393هر(،اْلولى، 684شيح تنقيح اللصول، بالقيافي )المتوفى    11
 1973 -  1393/ 2، طمؤسيإ اليسالإ، محمد سعيد يمضان البوطي، وابط المصلحإ في الشينعإ اإلسالميإض  12
 و 1995هر/ 1416هر(، المحقق  ، 728مجموع اللتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تبد الحليت بن تيميإ الحيا ي )المتوفى    13
 و  1997 -هر   1418طه جابي فياض العلوا ي، مؤسيإ اليسالإ، الثالثإ،   هر(، دياسإ وتحقيق  الدلتوي606المحصول، اليي )المتوفى    14
 163م إ الم يمإ   - هر(، المحقق  د العزنز 803المةتصي في أصول اللقه تلى مذهب اإلماو أحمد بن حنبر، الحنبلي )المتوفى    15
 داي اليالو، القاهيةجمعإ،  اإلسالمي، تلى اللقه ملى المدخر  16
 و 1997هر/1417هر(، المحقق   ، الطبعإ   اْلولى،  505ول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى    الميتصلى في تلت اْلص  17
 2002، 103مشيوع تجديد تلمي لمبحث المقاصد، طه تبد اليحمان، مجلإ الميلت المعاصي، العدد    18
 / القاهية1993/ 1، تحقيق  شعبان محمد اسماتير، ط( 711معياج المنهاج شيح منهاج الوصول الى تلت اْلصول للقاضي البيضاوي، )   19
 103/2002العدد مجلإ الميلت المعاصي، مقاصد الشينعإ وأهداف اْلمإ، حين حنلي،   20
 و 1997هر/  1417هر(، المحقق  الطبعإ اْلولى 790الموافقا ، مبياهيت بن موسى بن محمد اللةمي الغي اطي الشهيي بالشاطبي )المتوفى    21
 و  1/2001الشينعإ، جمال الدين تطيإ، المعهد العالمي للل ي اإلسالمي، اْليدن سوينا، ط حو تلعير مقاصد   22
، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى     23 هر( داي ال تب 772 هاهإ اليول شيح منهاج الوصول، تبد اليحيت بن الحين بن تلي اإلسنوي الشافعي 

 ،  ، 364و 1999 - هر1420لبنان، الطبعإ  اْلولى -بييو -العلميإ 
 هوامش البحث 

 
 3/14ينظي  التقيني والتحبيي  (1)
للغزالي   (2) الميتصلى  الناظي  ، ،  417/ 1ينظي   المقدسي ،  يوضإ  ضدامإ  اليول شيح ،  3/300اإلح او لآلمدي ،  481/ 1ابن   هاهإ 

 163   ، ابن اللحاو ، ، 2/20الموافقا  للشاطبي ، 3/12تشنيف الميامع  بجمع الجوامع لليب ي ، ، 364لألسنوي ، منهاج الوصول
 

معياج المنهاج شيح منهاج  ، 3/51منهاج اْلصول للبيضاوي ، 391 للقيافي ،  شيح تنقيح اللصول، 5/160ينظي  المحصول لليازي  (3)
 188/ 4البحي المحيط للزيلشي ، 343/ 11  ،325 هاهإ اليول لآلسنوي  ،   2/158الوصول الى تلت اْلصول للبيضاوي  

 163المةتصي في أصول اللقه إلبن اللحاو ، 2/278ينظي  اإلبهاج إلبن اليب ي  (4)
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