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 املقدمة 
للفرد  لقد جاء اإلسالم لتنظيم حياة األمة اإلسالمية من خالل التدرج في التشريع وترتيب مستلزمات الحياة بحسب أولوياتها وأهميتها بالنسبة  

واألسرة والمجتمع والحكومة والدولة، ولكي تنهض األمة وتبني حضارتها، وتعيد األمن والسالم إلى العالم أجمع عندما تسود الشريعة  المسلم  
اإلسالمية وتحكم ربوع األرض شرقًا وغربًا، لقد أوضح هذا البحث فقه األولويات في مقاصد الشريعة حسب المنظور اإلسالمي تعريفًا لفقه 

من الجانب اللغوي واالصطالحي، ثم أوضح أهمية المستند الشرعي لهذا المبدأ ثم أبين أهمية مبدا االولويات والحاجة اليه اليوم  األولويات  
 وأهم معاييره ثم أبين أهمية عالقة االولويات بمبدأ الموازنة وعالقته بالمقاصد . 

Islam came to organize the life of the Islamic nation through gradual legislation and arranging the necessities 

of life according to their priorities and importance for the Muslim individual, family, society, government 

and the state, and in order for the nation to rise and build its civilization, and to restore security and peace 

to the whole world when Islamic Sharia prevails and governs the land, east and west. This research is the 

jurisprudence of priorities in the purposes of Sharia according to the Islamic perspective, a definition of the 

jurisprudence of priorities from the linguistic and idiomatic aspect, then he clarifies the importance of the 

legal document for this principle, then shows the importance of the principle of priorities and the need for 

it today and its most important criteria, and then shows the importance of the relationship of priorities with 

the principle of balance and its relationship to objectives . 

 املبحث االول : املقصود مببدأ األولويات ومستنده الشرعي
 املطلب االول : املقصود باألولويات :

ألول أي كون الشيء أولى من غيره ، ويقال هو أولى بكذا أي أحرى به وأجدر  األولويات لغة : جمع  أولوية ، واألولوية مصدر صناعي ل
 .(1)وأقرب وأحق مشتق من الولي وهو القرب

األصوليون مباحث األولوية واألولى في مباحث الحكم ، ومباحث الداللة وأنواعها كما يذكرها الفقهاء بمناسبة الكالم    أما اصطالحا:يذكر
  (2)على صيغة "ال بأس " وفي مواضع متفرقة بحسب المناسبات ، كاألولى باإلمامة  وبالصالة على الميت ، والدفن والذبح والحج وبالحضانة

ا ؛ فكثيرا ما تداوله العلماء القدامى بالدراسة والتمثيل والتحليل عند كالمهم عن "أي األعمال أفضل ، وعن مراتب  أما المعنى المراد هن
هـ( حيث قال : " تقسم المصالح إلى الحسن واألحسن  660.ومن هؤالء "ابن عبد السالم" )ت    (3)األعمال ، وعن الفاضل والمفضول "

اسد إلى القبيح واالقبح والرذل واألرذل .ولكل واحدة منها رتب عاليات ودانيات ، ومتوسطات ومتساويات  والفاضل واالفضل ، كما تنقسم المف
وهو كالم يدل على وجود (5).قال أيضا :" وإذا اجتمعت المصالح بعضها أفضل من بعض ، قدم األفضل فاألفضل "(4) وغير متساويات." 

ر عنه بمراتب األعمال.ومن العلماء المعاصرين أكد "القرضاوي" في كثير من كتبه على  تفاضل بين رتب األعمال والمصالح ، وهو ما يعب
هذا المبدأفقال مثال في كتاب "اولويات الحركة اإلسالمية" وقد أطلق على هذا المبدأ "فقه األولويات".فنعني به وضع كل شيء في مرتبته  

وال    ، التأخير  حقه  ما  يقدم  أو  التقديم  حقه  ما  يؤخر  الصغيرفال  األمر  يكبر  وال  الكبير  األمر  فقه    (6)يصغر  "في  كتابه  في  .وقال 
األولويات".وأعني يه وضع كل شيء في مرتبته بالعدل من األحكام والقيم واألعمال ، ثم يقدم األولى فاألولى بناء على معايير شرعية 

.وعرفها "طه جابر العلواني " بقوله : "ففقه األولويات يقضي  (7) (" 35صحيحة يهدي إليها نور الوحي ونور العقل ]نور على نور[ )النور :
.بمعنى أن لألعمال مراتب ودرجات ، وينبغي وضع كل منها في مرتبته  (8) بتقديم بعض األمور وتأخير البعض ، طبقا لسلم القيم الشرعية "

 دون تقديم أو تغيير أو تأخير. 
 املطلب الثاني:املستند الشرعي هلذا املبدأ:

يتصور أن مبدأ مراعاة األولويات يقلل من شأن كثير من أحكام الشرع ، وهذا أمر غير مبرر ؛ إذ أن أحكام الشريعة من جهة قبولها   قد
لها احترامها ومكانتها ، أما من حيث ذات االحكام ؛ فهي غير ذلك.قال: "ابن عبد السالم" ...فضائل األعمال مبنية على فضائل مصالحها 

وهو ما تؤكده (9)ا كاألمر بأدناها في حده وحقيقته ، وإنما تختلف رتب الفضائل باختالف رتب مصالحها في الفضل والشرف "وألمر بأعاله
األدلة الشرعية من نصوص الوحي.والدليل على تفاوت األعمال : قولة تعالى : }أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن ءامن  

في سبيل هللا ال يستوون عند هللا  وهللا ال يهدى القوم الظالمين. الذين ءامنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل هللا بأموالهم  باهلل واليوم األخر وجهد  
(.فدل على أن جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحج مع 20_19وأنفسهم أعظم درجة عند هللا وأولئك هم الفائزون {  )التوبة :
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هاد.وقال: صلى هللا عليه وسلم ))اإليمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعالها ال اله اال هللا وأدناها أن الحج مطلوب ،وكذلك الج
.فجعل من هذه الشعب أعلى وأدنى ، وبين االعلى واألدنى وسط ، فال يجوز (10)إماطة االذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان ((

.وكان الصحابة رضي هللا عنهم يسالون النبي صلى هللا عليه وسلم عن افضل  (11) واألدنى أعلىأن نقلب الوضع ، ونجعل االعلى أدنى  
 األعمال وخيرها وعن شر األمور وهكذامن ذلك : 

_فعن ابن مسعود رضي هللا عنه أن رجال سال النبي صلى هللا عليه وسلم أي األعمال أفضل ، قال: )) الصالة لوقتها ،وبر الوالدين،  1
 .(12) ثم الجهاد في سبيل هللا ((

 .13_ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم: ))خير أعمالكم الصالة وال يحافظ على الوضوء إال مؤمن(( 2
 وغير ذلك من النصوص (14) عليه وسلم))شرار امتي الثرثارون المتشدقون المتفيهقون وخيار أمتي احاسنهم اخالقا((_ وقوله صلى هللا3

_وكما يقول العز بن عبد السالم : واعلم أن تقديم االصلح فاألصلح، ودرء األفسد فاألفسد مركوز في طباع العباد ،فلو خيرت الصبي  
األلذ ، ولو خير بين فلس ودرهم الختار الدرهم ، ولو خير بين درهم ودينار ألختار الدينارال يقدم الصالح    الصغير بين اللذيذ وأللذ ألختار

 . ( 15) عن األصلح إال جاهل بفضل األصلح أو شقي متجاهل ال ينظر إلى ما بين  المرتبتين من تفاوت 
 يريه             املبحث الثاني :أهمية مبدأ األولويات واحلاجة إليه اليوم، وأهم معا

 املطلب االول: أهمية هذا املبدأ األولويات واحلاجة إليه اليوم: 
تشتد الحاجة اليوم إلى مبدأ مراعاة األولويات بعد إقصاء الشريعة سنوات عدة عن حياة الناس، ومع االختالل الواضح في مراتب األعمال 

 اة األولويات من خالل النقاط التالية : في حياتهم ، مما يجعلهم في تصادم دائم.تبرز اهمية مراع
_ضمان عدم الوقوع في االضطراب وتقليل الخالف:إن الكثير من المشكالت المعاصرة سببها اإلخالل بمبدأ مراعاة األولويات ،ومن شأن  1

وي إن اإلخالل بالنسب التي وضعها يقول "القرضا  (16)هذا المبدأ أن يقلل من هذا الخالف ، أو يمنع حدوثه إذا ما استعمل بأيد خبيرة وأمينة
 .(17)اإلسالم للتكاليف الشرعية يحدث ضررا بليغا بالدين والحياة 

_استغالل الطاقات وادخارها ؛ فبدل أن توضع الطاقات في أمور غير مهمة بخسارة الوقت والجهد، يأتي هذا المبدأ بمراعاته لألهم فالمهم 2
 .  (18)تغالل ضمانا ألحسن النتائجتوجيها للطاقات واستغالال لها احسن اس

معرفة أفضل االعمال ، وحتى شرها ، وما ينبغي تقديمه أو تأخيره حرصا على    _الحرص والمحافظة على األعمال اكتسابا لألجر:فطلب3
 .(19) علم االصل ، فتشتد المحافظة عليها اكتسابا لألجر

 _التأليف على اإلسالم: 4
من كل    فمراعاة األهم فالمهم، وبتأخير بعض الواجبات عن االخرى واألمر نفسه مع المنهيات فيه تأليف على اإلسالم الذي هو أفضل

 .     (20)واجب ،ومصلحه تربو على جميع المصالح
 املطلب الثاني: معايري هذا املبدأ:

ومعيار الواقع .والمقصود بالمعيار هو االساس الذي يجعلنا نقول ان هذا    يمكن القول ان لمبدأ االولويات معيارين اساسين: معيار الشرع ،
 .  (21) اولى من هذا أو هذا افضل من هذا ...

وكل   المعيار األول: معيار الشرع :فنظرة الشرع لألحكام متفاوتة ، ففيها المهم واالهم ، ومنها االساسي والتابع ،ومنها االركان والهيئات،
.من ذلك مثال؛ اولوية العقيدة على العمل ، النها  االصل والعمل إنما هو ثمرة لها .يقول صلى  (22)ص الكتاب والسنةذلك دلت عليه نصو 

  هللا عليه وسلم ))اإليمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة اعالها ال إله إال هللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق(وألمر نفسه في 
من الزكاة مثال؛ ويشهد على ذلك حديث معاذ بن جبل ، عندما بعثه الرسول صلى هللا عليه وسلم ، قال)إنك    العبادات ، فالصالة أولى 

تأتي قوما أهل الكتاب فادعهم الى شهادة أن ال إله إال هللا وني رسول هللا ، فإن اطاعوك لذلك فأعلمهم أن افترض عليهم خمس صلوات  
علمهم أن هللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوك لذلك  في كل يوم وليلة فإن هم اطاعوك لذلك فا

 .(23)فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب( 
جاءه رجل يريد ووالده على  _وفرض العين أولى من فرض الكفاية :فقد فضل الرسول صلى هللا عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد حين  

 ألن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض على الكفاية .  (24) قيد الحياة ، فقال صلى هللا عليه وسلم : ))ففيهما فجاهد ((
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فأعظمها  وهكذا مما له الشرع باألولوية ، واألمر ال يقتصر على األوامر فقط ، بل يشمل المنهيات أيضا ،    (25)_والفرائض أولى من النوافل  
 (.ثم تليه الكبائر والصغائر وهكذا 48الكفر والشرك باهلل قال تعالى }إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء {)النساء: 

صلى    المعيار الثاني : معيار الواقع :  بمعنى أن هناك من األعمال ما تتفاوت رتبها وأهميتها بحسب األحوال والواقع.حتى أن رسول هللا 
هـ( ...وقد اختلفت 702هللا عليه وسلم كان يسال عن أفضل األعمال ، فكان يجيب بأجوبة متعددة توحي بالتناقض قال ابن دقيق العيد )ت  

األحاديث في فضائل األعمال ، وتقديم بعضها على بعض والذي قيل في هذا أنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص ، أو من يكون 
و هي مخصوصة لبعض األحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد ...وهكذا في بقية أحوال الناس ،قد يكون األفضل  هذا في مثل حاله ، أ

فالفعل الواحد مثال ؛ وبحسب الواقع ،قد يصبح فعله    (26) في حق هذا مخالفا لألفضل في حق ذلك ،بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به
مستحبا .فمع وجود تفاوت في االحكام من منظور الشرع؛ إال أنه يمكن أن يقدم المفضول على الفال  تارة مستحبا وتارة أخرى يكون تركه  

في بعض الحاالت , وقد ذكر ابن عبد السالم أمثلة عن تقديم المفضول على الفاضل , ثم قال : فان هللا شرع في كل حالة ما يناسبها من 
...فالفعل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة , باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه هـ(  728ويقول ابن تيمية )ت  (27)الطاعات  

بحسب األدلة الشرعية , والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته , كما ترك النبي صلى هللا عليه وسلم بناء 
 عليه وسلم هذا االمر الذي عنده أفضل األمرين للمعارض الراجح وهو حدثان عهد  البيت على قواعد إبراهيم ... فترك النبي صلى هللا 

قريش باإلسالم , لما في ذلك من التنفير لهم ؛ فكانت المفسدة راجحة على المصلحة ولذلك استحب األئمة أحمد وغيره أن يدع اإلمام ما 
ا في كتاب آخر: ويستحب للرجل أن يقصد الى تأليف هذه القلوب بترك وقال أيض  (28) هو عنده أفضل إذا كانت فيه تأليف المؤمنين ...

 .(29) المستحبات ؛ ألن مصلحته التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل هذا 
_لكن البد من التنبيه في هذا المعيار وهو االنطالق من الواقع لتحديد األولويات من األخذ بعين االعتبار أنه ليس كل االولويات محل 

فاق , فما يراه هذا أولوية قد ال يراه اآلخر كذلك , لذا البد من التعمق في النصوص وفي التجارب التاريخية , وفي الواقع المعاصرمع ات
 االخذ أيضا بعين االعتبار أن نجاح تجربة ما في واقع ما ال يعني أبدا أن تنجح التجربة نفسها في واقع مختلف .ورغم ذلك تبقى االولوية 

التكليف باعتبار أن المقصد االول للتشريع    االساس العقيدة الصحيحة على أي أمر آخر ؛ النها اساس  ألي تحول أو تغيير , أولوية 
وللشريعة عموما هو الخضوع هلل وعبادته وحده ال نشرك به شيئاوعليه ؛ فإن اخذ هذا المعيار بعين االعتبار من شأنه أن يحل الكثير من 

 كثير من الخالفات . المشكالت ويخلصنا من 
 املبحث الثالث :عالقة  األولويات مببدأ املوازنة , وعالقته باملقاصد 

 املطلب االول: عالقتها مببدأ املوازنة :
ا إن تحديد مراتب األعمال , يتأتى من وراء الموازنة بين تلك األعمال ؛ وحينئذ يتعين األولى .ومن جهة أخرى ؛ فإن المصالح المقررة شرع

نها تفاوت بحسب األولوية التي أوالها الشرع أو بحسب معطيات الواقع , فالضروريات مقدمة مثال على الحاجيات والتحسينات , فتكون ، بي
أ  أولى بالرعاية , وهو ما يقوم عليه مبدأ الموازنة عند محاولة الترجيح بين المصالح المتعارضة وهذا ما جعل "القرضاوي" يرى أن بين مبد

 . (30)ولويات ومبدأ الموازنة ارتباطا , وفي بعض األحيان يتداخالنمراعاة اال
 املطلب الثاني: عالقتها باملقاصد  

  فالمقاصد مرتبطة باألحكام سواء علمناها ام جهلناها , وتحقيقا ألفضل األعمال يستلزم تحقيقا ألفضل المقاصد.وفي مراعاة االولى وألفضل 
تحقيق مقصد معين , كما مضى في مقصد التأليف على اإلسالم في مسالة صالة الوتر التي ذكرها "ابن  لحالة ما أو واقع ما ؛ إنما ذلك ل

تيمية " , والتي مفادها أنه إذا كان اإلمام يرى فضل الوتر بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر , والمأموم يرى وصل الوتر , كان 
 المقصود باألولى ؛ هو االصلح لوضع معين , ومراعاة االصلح هو أهم مقاصد التشريع ؛ ذلك أن    (31) وصل الوتر أرجح من مصلحة فصله

ويرى "طه جابر العلواني " أن بين االولويات والمقاصد عالقة جدلية : ...ففقه المقاصد يمكن من فهم الوحي , وفقه االولويات يمكن من  
 الساس والركيزة ألجل تريل سليم الشريعة .وفهم نصوص الوحي , وفهم الواقع هما ا (32) فهم الواقع ...

 فهرس املوضوعات
 املوضوع

 باألولويات  المقصودالمطلب االول: المقصود بمبدأ األولويات ومستنده الشرعي  المقدمة المبحث االول: اإلهداء..الشكر والتقدير...
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: أهمية ..المطلب االول : أهمية مبدأ األولويات والحاجة إليه اليوم، وأهم معاييره المبحث الثانيالمستند الشرعي لهذا المبدأالمطلب الثاني: 
اليوم إليه  المبدأ األولويات والحاجة  الثاني:    هذا  المبدأ.المطلب  الثالثمعايير هذا  , وعالقته  المبحث  الموازنة  بمبدأ  األولويات  : عالقة 

   : عالقتها بالمقاصدمطلب الثانيال عالقتها بمبدأ الموازنة.المطلب االول:  بالمقاصد
 فهرس املصادر واملراجع
 مرتبة حسب ترتيب احلروف

  _القران الكريم1
 هـ (.)بيروت ،دار الكتب العلمية د.ت (. 702_إحكام األحكام شرح عمدة األحكام :ابن دقيق العيد ،محمد بن علي بن وهب )ت 2 
ـ (.تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،ومذيل بأحكام األلباني.)بيروت ،دار البشائر ه256_األدب المفرد :البخاري ،محمد بن إسماعيل )ت  3 

 (.1989/ 1409: 3اإلسالمية، ط 
هـ(.خرج أحاديثه ،أبو عبد الرحمن صالح بن محمد 490_المحرر في أصول الفقه: السرخسي ؛أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهيل)ت4

 (.  1417/1996: 1بن عويصة.)بيروت، دار الكتب العلمية،ط
 هـ(.)دار الرشاد الحديثة د.ت(. 505_ إحياء علوم الدين :الغزالي ؛أبو حامد محمد بن محمد )ت5
 هـ(.631_ اإلحكام في أصول األحكام :اآلمدي؛علي بن أبي علي)ت6
السالم )ت7 الحليم بن عبد  ؛ عبد  تيمية  :ابن  الفقهية  النورانية  القواعد  الف728_  السنة  هـ(.تحقيق؛ محمد حامد  ، مطبعة  .)القاهرة  قي 

 (. 1370/1951: 1المحمدية ,ط
 _أولويات الحركة اإلسالمية: القرضاوي؛ يوسف.)الجزائر، مكتبة رحاب، د.ت(.      8
هـ (.شرح وتحقيق :محب الدين الخطيب ،ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ،إخراج   256بن إسماعيل  )ت    _ صحيح البخاري :محمد9 

 :قصي محب الدين الخطيب . 
 فؤاد عبد الباقي  )بيروت دار إحياء الكتب العربية ، د.ت (.  هـ (تحقيق:محمد261_صحيح مسلم : أبوالحسين مسلم بن الحجاج )ت  10 

بن حبان )ت11 ؛ محمد  حبان  :ابن  لبان  ابن  بترتيب  حبان  ابن  الرسالة  354_صحيح  ؛مؤسسة  األرنؤوط.)بيروت  :شعيب  هـ(.تحقيق 
 (.  1414/1993،ط:
 (.       2005/ 1426: 5هرة ، مكتبة وهبة ، ط_فقه األولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة :القرضاوي؛ يوسف .)القا12
)ت13 السالم  عيد  بن  العزيز  عبد  السالم؛  عبد  ابن  االنام:  مصالح  في  األحكام  جمعة 660_قواعد  ,وعثمان  كمال  نزيه  هـ(.تحقيق: 

 (.      2000/ 1421: 1ضميرية.)دمشق, دار القلم , ط
هـ(.تحقيق :صالح بن  660ن عبد السالم ؛عبد العزيز بن عبد السالم )ت_مختصر الفوائد في أحكام المقاصد )القواعد الصغرى(: اب14

 (.   1417/1997عبد العزيز بن ابراهيم آل منصور .)الرياض ,دار الفرقان,ط:  
 هـ ( .)بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،دار صادر د.ت(.  711_ لسان العرب : ابن منظور ،محمد بن مكرم )ت 15 

 (.    1995/ 1416هـ(.جمع: ابن قاسم.)المدينة مجمع الملك فهد ,ط: 728ن تيميه؛ عبد الحليم بن عبد السالم .)ت_مجموع الفتاوى :اب16
 :  1_مقاصد الشريعة :طه جابر العلواني . )بيروت ،دار هادي ، ط17 

1421/2000  .) 
 هوامش البحث 

 
 . 15/405ينظر: ,لسان العرب ؛ ابن منضور : ( (1
 . 269/ 4،واالحكام لآلمدي: 181/ 1ينظر: المحرر، للسرخسي : (2)
 .   1/28،قواعد االحكام ،ابن عبد السالم :3/388ينظر: إحياء علوم الدين ،الغزالي: )3)
 . 118القواعد الصغرى ،ابن عبد السالم:ص (4)
 . 129القواعد الصغرى :ابن عبد السالم :ص (5)
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 . 34ي:صاولويات الحركة االسالمية ،القرضاو  (6)
 . 9فقه االولويات ،القرضاوي:ص ( 7)
 . 126مقاصد الشريعة ،طه جابر العلواني:ص (8)
 . 144القواعد الصغرى ،ابن عبد السالم :ص (9)
 . 1/63،من طريق ابي هريرة،2صحيح مسلم : كتاب االيمان ،باب بيان عدد شعب االيمان حديث رقم : (10)
 . 285السياسة الشرعية ،القرضاوي:ص (11)
.من طريق ابن  7534صحيح البخاري :كتاب ،التوحيد ،باب: وسمي النبي صلى هللا عليه وسلم الصالة عمال، حديث رقم :  (12)

 . 4/413مسعود  
 . 1037.3/311ابن حبان بترتيب ابن البان: كتاب الطهارة، باب،ذكر اثبات اإليمان للمحافظ على الوضوء ، حديث رقم : صحيح  )13)
 .  443/ 1. 1308االدب المفرد :البخاري، باب فضول الكالم ،حديث رقم :   (14)
 . 1/9قواعد األحكام ،ابن عبد السالم : (15)
 .  82،مقاصد الشريعة؛ طه جابر العلواني  : ص  24/199مجموعة الفتاوى ؛ ابن تيمية:   (16)
 . 35اولويات الحركة اإلسالمية ؛ القرضاوي : ص )17)
 . 80،81مقاصد الشريعة ؛ طه جابر العلواني : ص   (18)
 1/132،131إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ؛ابن دقيق العيد  )19)
 . 1/92عبد السالم:قواعد االحكام :ابن  (20)
 . 144القواعد الصغرى : ابن عبد السالم :ص  (21)
 . 9فقه االولويات ،للقرضاوي  (22)
 .  1/50.من طريق معاذ بن جبل،29صحيح مسلم :كتاب :االيمان، باب الدعاء الى الشهادتين، حديث رقم  (23)
 .  3،3004/359صحيح البخاري : كتاب :الجهاد والسير ،باب: الجهاد بأذن الوالدين: حديث رقم    (24)
 . 184القواعد الصغرى :ابن عبد السالم :ص (25)
 . 132/ 1ام :ابن دقيق العيد : إحكام األحكام شرح عمدة األحك (26)
 . 185،184القواعد الصغرى ،ابن عبد السالم :ص (27)
 . 24/195مجموع الفتاوى: ابن تيمية : (28)
 . 21القواعد النورانية الفقهية : ابن تيمية ، ص (29)
 . 35اولويات الحركة اإلسالمية :القرضاوي:ص (30)
 . 24/195مجموع الفتاوى : ابن تيمية : (31)
 . 124مقاصد الشريعة :طه جابر العلواني : ص  (32)


