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 خصائص وممِزات عمم أصول الفقو

 مقدمة :
قامة البرىان.وأنعم عميو بالعقل ، اإلنسان البيان، عممالحمد هلل رب العالمِن         ودعاه إلٍ النظر، وا 

 وسمم.  وصحبو محد صمٍ هللا عميو وعمٍ آلو، نبُ الرحمة والصالة والسالم عمٍ معمم البشرية 
 جمِل وشريف، وبعد، فإنو لمن أدق، وأفضل، وأمتع العموم الشرعية عمم أصول الفقو، وىو عمم      

ِق ومتِن لفيم النص الشرعُ ، واستنباط األحكام عبارة عن منيج دق عظيم الفائدة، عالُ الدرجة، وىو
يحقق  الشرعية منو، وكذلك ىو منيج فُ تنزيل ىذه األحكام المستنبطة عمٍ الواقع تنزيال عمميا سميما

 . مصمحة اإلنسان
 .ممحةمم رفيعة، والحاجة إليو فمنزلة ىذا الع

ذا عرفنا حق المعرفة شرف ىذا العمم ، ومكانتو السامقة،      فال نعجب من الثناء الكبِر والتبجِل وا 
 فُ مصنفاتيم . األفاضل بو عمماؤنا والرفيع الذي خص

"ُأُصوِل  ىـ( ِبِن شِئا من ذلك فيقول : " فِإنَّ ِعْممَ 0521وىذا اإلمام الشوكانُ رحمو هللا )المتوفٍ:       
ِريِر اْلَمَساِئِل، َوَتْقِريِر اْلِفْقِو" َلمَّا َكاَن ُىَو اْلِعْمَم الَِّذي َيْأِوي ِإَلْيِو اأْلَْعاَلُم، َواْلَمْمَجَأ الَِّذي ُِمجأ ِإَلْيِو ِعْنَد َتحْ 

َرُة، َوَقَواِعدُ  ََلِئِل، ِفُ َغاِلِب اأْلَْحَكاِم، َوَكاَنْت َمَساِئُمُو اْلُمَقرَّ َرُة، ُتْؤَخُذ ُمَسمََّمًة ِعْنَد َكِثٍِر ِمَن الدَّ ُه اْلُمَحرَّ
ِفَِن، َفِإنَّ َأَحَدُىْم ِإَذا اْسَتْشَيَد لِ  َما َقاَلُو ِبَكِمَمٍة ِمْن النَّاِظِريَن، َكَما َنَراُه ِفُ َمَباِحِث اْلَباِحِثَِن َوَتَصاِنِِف اْلُمَصنِّ

، َقَواِعُد َكاَلِم أَْىِل اأْلُُصوِل، َأْذَعَن َلُو ا ْن َكاُنوا ِمَن اْلُفُحوِل، َِلْعِتَقاِدِىْم َأنَّ َمَساِئَل َىَذا اْلَفنِّ ْلُمَناِزُعوَن، َواِ 
، اْلَحِقِِق ِباْلَقُبوِل، َمْرُبوَطٌة ِبَأِدلٍَّة ِعْمِميٍَّة ِمَن المعقول والمنقول، تقصِر عن القد َسٌة َعَمٍ اْلَحقِّ ح فُ ُمَؤسَّ

ْن َتَباَلَغْت ِفُ الطُّولِ ُحوِل، شُء منيا أِدي اْلفُ   .1َواِ 
 :" اعمم أن أصول الفقه من أعظموىذا العالمة عبدالرحمان بن خمدون يقول فُ مقدمتو     
 .2الشرعية وأجمها قدرًا وأكثرها فائدة "  العموم

 

 

                                                           
1
. سنة: 0ط:  هـ(0221الشوكاني رحمه هللا )ت:  إلمام اإلمام، إلى تحقيق الحق من عمم األصولإرشاد الفحول .  

 .8. ص: 0م.المكتبة العصرية، ج: 2118
, ص: 7م. ج 2102, سنة : 2مقدمة ابن خمدون, تحقيق : الدكتور عبدالواحد وافي، دار النهضة المصرية، ط .  2
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بيذا المنيج الدقِق خدمت األمة اإلسالمية دِنيا من حِث الفيم، والتنزيل، واَلستمرارية فُ العطاء ف     
 فُ العطاء ، وىو المعتمد والمعول عميو فُ ذلك.ومستمر عمٍ امتداد قرون عدِدة ، وىو باق 

م، والتطبِق، ونشره ولما كانت الحاجة ممحة ليذا العمم، وكان مطموب منا الرجوع إليو بالدراسة والفي    
من أجل ىذه الغاية جاءت ىذه الورقة المتواضعة لتبِن  وتعميمو لمناس، وبيان أىمِتو ومكانتو ليم . 

وسببا فُ تحبِب ىذا تحفِزا وتكشف بعض ممِزات وخصائص ىذا العمم ) عمم أصول الفقو( عميا تكون 
 لعيا. االعمم لقارئيا، ومط

 يذا العمم ولو جزئيا، وتسِر فُ طريق نشره وبثو فُ الناس. ولعميا كذلك تساىم فُ التعريف ب
 وسأحاول إن شاء هللا تعالٍ أن أستعرض ىذه الخصائص والممِزات عبر سمسمة من الحمقات .

 وىُ كالتالُ : وفُ ىذه الحمقة اّن أبِن الخصيصة األولٍ، 
 ، : عمم أصول الفقه يجمع بين العقل ، والنقل ىولالخصيصة األ 

التُ سنتوقف معيا فُ ىذه الورقة ، وىُ أنو  عمم أصول الفقو من خصائص  ٍولفالخصيصة األ 
 .ِجمع بِن العقل ، والنقل

ولكن قبل الشروع  فُ بيان مقومات ىذه المِزة التُ ِختص بيا عمم أصول الفقو وتحمِميا، َل بد      
ن تتبادر إلٍ ذىن الباحث ، والدارس، التُ يمكن أأو األسئمة ، اإلشكالت قبل كل ذلك من طرح بعض 

 والتُ سِجِب عمِيا ما سيأتُ فُ ىذه الورقة، ويزيل عنيا المبس، ويرفع اإلشكال.  

وفاتحة  لطالب العمم، ودارس عمم أصول الفقو بالخصوص،  تكون مفِدة نرجوا أن التُ ىذه اإلجابات 
 .وتفصِل، لباب الدخول ليذا الموضوع وا غنائو بمزيد بحث وعطاء

  وىذه األسئمة ىُ :

 ما موقف اإلسالم من العقل ؟ 

  ؟ عمم أصول الفقو فُ موقع العقل، والدلِل العقمُ ماو 

  بالدلِل النقمُ ؟  ة الدلِل العقمُما عالقثم 

 ؟عمٍ اّخر المقدم الدلِمِن منيما  وأي 

 ثم ما ىُ الوظائف والميمات التُ يقوم بيا العقل فُ عمم أصول الفقو ؟ 

مناط التكمِف، فيو الحاسة الوحِدة فُ اإلنسان التُ وجعمو العقل  اإلسالم اعتبركما ىو معموم أن     
ِتكمم ، أو َل  أوَل ِبصر، يسمع أوَل يسمع، ر كمِف، وَل ِراعٍ كون اإلنسان ِبصتراعٍ وتشترط لمت
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 ِتكمم. فكل ذلك وغِره َل ِنظر إليو وَل يعتبر، ألنو ليس محل تكمِف.
حمل أمانة ل ىو مؤىل فالعقل ىو أعظم نعمة أنعم بيا هللا تعالٍ عمٍ اإلنسان، فيو الفيصل بِن من وعميو

 حمميا.ل ليس مؤىال التكمِف، وبِن من
وهللا تعالٍ خاطب اإلنسان فُ جانبو العقمُ لما دعاه إلٍ النظر والتفكر فُ الكون ، والخمق، لِتوصل 

 بذلك إلٍ حقيقة وجود هللا تعالٍ.

أولو العقل، وذلك مثل:  ومشتقاتو، العقل، تعمال معجم لغةويوجد كثِر من ىذا فُ القرآن الكريم، وباس
 ، أولو النيٍ .النظر أولو األبصار. اليقِن ،التفكر،  ، األلباب

 وَل بأس باإلتيان ببعض األمثمة عمٍ ذلك.

 " :قال اهلل تعالى          

               

           

       ":061((           ) سورة البقرة  

)  

  اهلل تعالى : قال          

 ( سورة آل عمزان (               ))  "091) 

  ((  :  قال اهلل تعالى          

            

        : 21ـــــ  25 "((                    " ) سورة طه) 

   ((: قال اهلل تعالى          

       ))               :(66) سورة سبإ 
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  : قال اهلل تعالى((        

                          ))    :(58)   سورة ص 

  اهلل نعالىقال :         )) 

 (. 51ـــ  51)  سورة الذاريات )                  

 تعالى: اهلل  قال  ((          

   فزوج          

         ))                    ( (7ــــــ 6)  سورة ق. 

 ، لمعرفة هللا تعالٍ الرئيسية لوسِمةامن ىذا تتبِن لنا مكانة العقل فُ اإلسالم، وأنو ىو األداة المعتبرة، و   
دارك حقيقة وجوده سبحانو وتعالٍ.  وا 

 والوسِمة التُ يفيم بيا كتاب هللا تعالٍ ، وبو ِتدبر ، وبو تستنبط منو األحكام.  األداةوكذلك ىو 

  هللا  تعالٍ:قال ((        

    :58((                     )   سورة ص) 

فُ نصوص الشرع صنف العمماء العقل وجعموه مع  ومن استقراء ومالحظة مقامات العقل ومتعمقاتو
 ، أو الست كما ىو معروف.الخمسالضروريات 

 فالعقل ضرورية من الضروريات الكبرى فُ اإلسالم. 
 : اثنتِن من ناحِتِنيكون  وحفظو 

 جانب الوجود : فُ: حفظو  الناحية األولى 
العقل، ويسدده، ويعصمو، وىذا وذلك من خالل جمب وممارسة كل ما من شأنو أن ِبنُ وينمُ 

 والتفكر، والتدبر، والنظر. والحفظ،واكتساب المعرفة، والتعمم ،  يكون بالقراءة،
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 حفظو من جانب العدم : الناحية الثانية : 
 .ويمنعو من أدواره وميماتوكن أن يعطل العقل، ويفسده، وذلك من خالل اجتناب كل ما يم

وكذلك الجيل، والعطالة والغزعبالت، وتعاطُ المخدرات، والمسكرات، مثل تصدِق الخرافات،  وذلك
 إلٍ غِر ذلك. الفكرية

 
ليو أسندت وأنيطت ىذه الميام قل بيذه المكانة والدرجة الرفيعةبناء عمٍ ىذا أقول: إذا كان الع        ، وا 

 الذي ىو العقِدة. والجوىري المتعمقة بالجانب األساسُ أعاله و المذكورة 

من ريب بأن تكون لو وظائف، وميمات فُ المكون الثانُ من مكونات اإلسالم، الذي ىو جانب  فما
 الشريعة أو التشريع.

 .، ومعارضاوموافقا وخادما لو، َل مناقضا، ومخالفا فيكون العقل بذلك منسجما مع دِن اإلسالم،

ن بجالء أنو َل يحتوي وَل من خالل الرجوع  لمصنفات عمم أصول الفقو ، واَلطالع عمِيا ِتبِ     
يشتمل عمٍ النقل المحض وحده ،وكذلك َل يحتوي وَل يشتمل عمٍ العقل المحض وحده، بل إنو ِتكون 

 منيما معا، ويستند إلِيما جميعا.

ِنص عمٍ ىذا األمر،  ىـ(212)ت:  رحمو هللا تعالٍ الغزالُأبو حامد وىذا اإلمام األصولُ      
ْرُع، َوِعْمُم اْلِفْقِو َوُأُصوِلِو : " َوَأْشَرُف الْ ويقول  ْمُع َواْصَطَحَب ِفيِو الرَّْأُي َوالشَّ ُعُموِم َما اْزَدَوَج ِفيِو اْلَعْقُل َوالسَّ

ِبِِل، َفاَل ُىَو َتَصرٌُّف ِبَمْحِض  ْرِع َواْلَعْقِل َسَواَء السَّ ِل ِبَحُِْث ََل اْلُعُقو ِمْن َىَذا اْلَقِبِِل َفِإنَُّو َيْأُخُذ ِمْن َصْفِو الشَّ
ْرُع ِباْلَقُبوِل َوََل  ُ   ُىوَ ََِتَمقَّاُه الشَّ  .3".َوالتَّْسِدِدِ  ِبالتَّْأِِِدِ  اْلَعْقلُ  َلوُ  َيْشَيدُ  ََل  الَِّذي التَّْقِمِدِ  َمْحضِ  َعَمٍ َمْبِن

فإن العموم عمٍ : "  ىـ( 760الغرناطُ )ت:  ابن جزي وفُ ىذا السياق نفسو يقول إمام آخر، وىو        
ثالثة أضرب: عمم عقمُ، وعمم نقمُ، وعمم يأخذ من العقل والنقل بطرف، فمذلك أشرف فُ الشرف عمٍ 
أعمٍ شرف، وىو عمم أصول الفقو الذي امتزج بو المعقول بالمنقول، واشتد عمٍ النظر فُ الدلِل 

نو لنعم العون عمٍ فيم كتاب َّللاَّ وسنة الرسول  ، وناىيك من عمم - عميو وسممصمٍ َّللاَّ -والمدلول، وا 

                                                           
حمزة زهير حافظ هـ(، تحقيق: 212)المتوفى:  أبو حامد دمحم بن دمحم الغزالي الطوسي. المستصفى من عمم األصول،  3
 .2. ص: 0ج الناشر: شركة المدينة المنورة لمطباعة:   ،
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ِرتقُ الناظر فيو عن حضيض رتبة المقمدِن، إلٍ رفيع درجات المجتيدِن، وأقل أحوالو أن يعرف وجوه 
 .((4الترجيح فيفرقو بِن الراجح والمرجوح، ويمِز بِن السقيم والصحيح

 
ىو مبنُ نتيُ إلٍ أن عمم أصول الفقو امتزج فيو النقل، والعقل معا، فال نمن خالل ىذا نخمص و    

 عمٍ النقل وحده، وَل عمٍ العقل وحده، بل عمِيما معا.

ِتمثل باألساس فُ نصوص القرآن الكريم، ونصوص السنة  من عمم أصول الفقو  الجانب النقمُو  
لٍ ما ىنالك مماواإلجماع، و النبوية،   ذا الجانب.يمكن تصنيفو فُ ى ا 

: االستحسان، من يمحق به ما و أما فيما ِخص الشطر الثانُ الذي ىو العقل فِتمثل فُ القياس،      
  والمصالح المرسمة، واالستصحاب.

 
قال الدكتور عبدالكريم زيدان وىو بصدد بيان أقسام األدلة:" األدلة من حِث رجوعيا إلٍ النقل أو     

 نقمية وعقمية.الرأي، تنقسم إلٍ قسمِن: 
 وىُ الكتاب والسنة....: النوع األول : األدلة النقمية

أي التُ ترجع إلٍ النظر والرأي، وىذا النوع ىو القياس، ويمحق بو : : النوع الثاني : األدلة العقمية 
نما كان ىذا النوع عقميا ، ألم مرده إلٍ النظر  والرأي، اَلستحسان، والمصالح المرسمة، واَلستصحاب. وا 

 .5َل إلٍ أمر منقول عن الشارع".
 

والدلِل النقمُ فُ عمم أصول الفقو ىو األصل، وىو العمدة،  أما الدلِل العقمُ فيو راجع إليو،      
 ومبنُ عميو، وخادم لو.

 
 
 
 
 

                                                           

. 2تحقيق: دمحم األمين الشنقيطي. ط:  هـ( 220: الغرناطي )ت ابن جزي ،عمم األصولى . تقريب الوصول إل4
 .11ص: م. 2112سنة : 

و  021. ص:  من دون ذكر رقم الطبة والتاريخرطبة، زيدان، مؤسسة قالدكتور عبدالكريم . الوجيز في أصول الفقه ، 5
028. 
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 وقد بِن العالقة بِن الدلِل النقمُ، والدلِل العقمُ، وافتقار الدلِل العقمُ لمدلِل النقمُ ، بِن  ىذا    
ألدلة افُ المقدمة الثالثة من مقدمات موافقاتو حِث قال: "  ه ( 791)ت إسحاق الشاطبُ وأباإلمام 

 أً ،ِقياطر فُ معِنة أً ،لسمعِةا ألدلةا عمٍ كبةرم تستعمل فإنما ؛ملعما اذى فُ تستعمما العقمِة إذا
، والعقل ليس عُرش رأم فُ ظرن فِيا ظرلنا ألن ؛َللةدبال مستقمة َل ،كذل أشبو ما أً ،ياطمحققة لمنا

 . 6".بشارع
 

 ؛ملعما اذى فُ تستعمما العقمِة إذاألدلة ا معمقا عمٍ قول اإلمام الشاطبُ :" الشِخ عبدهللا درازوقال     
 بقولو : " لسمعِة" ا ألدلةا عمٍ كبةرم تستعمل فإنما

 لباقُاً،  ماتدلمقا ٌدإح نوتك دق بل ،محضة عقمِة ماتدمق نم كبةرم ملعما اذى أدلة نوأَ: َل تك
 ،عقمُ لِلدتو بنتِج قتحقِ عمٍ ًِستعان ،عِارش كمو لِلدلا ِأتُ بأن معِنة نوتك دًق ،مثال عِةرش
 عمٍ أصل قبِطلت: أَ ؛لمناطا قلتحقِ بل ،كمُ أصل إلثبات َل لعادِةا أً لعقمِةا ماتدلمقا نوتك دًق
 .7ا"حكمي ذلِأخ ةدلقاعا عوضوم فُ رجدمن ئُزلجا اذى أن فُ ثبالبح كًذل ،ئِاتوزج نم ئُزج
    
بخدمات الدلِل  وىو ما يمكن التعبِر عنو ، وأساسيا،فالشِخ عبدهللا دراز فُ تعميقو ىذا بِن أمرا ميما  

 ُ.معقمُ تجاه الدلِل النقالالدلِل  وميمات العقمُ لمدلِل النقمُ، أو وظائف
   

ولخص مواطن خدمة  ،صولُ مولود السريري األ الفقيو ا، وتوضيحا ليذه النقطة الميمةنابيزاد  وقد    
 يا ،مينا :فقال: " وسبِل خدمتيا ل ، وجعميا فُ خمسة مواطن، ُممدلِل النقالعقمُ لالدلِل 

أن األدلة العقمية ِتوسل بيا إلٍ معرفة مضامِن ىذه النصوص والمقاصد الكمية المقصود :  أوَلىا
األدلة الشرعية لمعرفة القواعد الكمية التُ تنظميا ،فإن  ذلك إنما  بيا ،أَل ترى إلٍ استقراء تحصِميا

،وفُ أثناء ذلك َل بد من استعمال ما ِتوصل يحصل باَلنتزاع  العقمُ ليذه القواعد من أحوال تمك األدلة 
 بو من األدلة العقمية إلٍ ىذا اَلنتزاع .

:سوق األدلة النظرية فُ تحقِق الدَللة المفظية ،فِؤخذ باليقِن كدَللة  األمر عمٍ الندب ـ أو  ثانِيا
 باَلحتياط ـ كدَللة  األمر المجرد عمٍ الوجوب ـ.

والنظر وتحدِدىا وكونيا من جية العقل ثابتة وَل يكون إَل بخموىا :تحقِق ماىية موضوع البحث ثالثيا 
 .اقض ) أنظر حقيقة اَلستثناء مثالمن التن

                                                           
ه (. تحقيق الشيخ عبدهللا دراز. دار الكتب العممية،  281الموافقات في أصول الشريعة، ألبي إسحاق الشاطبي)ت .  6

 .27, ص :  0م، ج  2100, سنة :  1بيروت، ط 
 .27ص : ,  0الموافقات في أصول الشريعة، ج . حاشية  7
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 : جعل الجامع بِن المقيس والمقيس عميو عمة عقمية . رابعيا

 : تحقِق مناط الحكم، واستخراجو.  خامسيا

ذا تأممت أحوال ىذه المواطن كميا وجدت أن العقل ليس فِيا إَل آلة ِتوصل بيا إلٍ دراسة النصوص  وا 
 . 8الشرعية، ومعرفة مقتضياتيا وما يعترييا من أحوال.

بقولو :" ويمكن ـــ بالنظر  ونظم هذه الخدمات بشكل مختصر ومركز مشاري بن سعد بن عبدهللا الشثري
إلٍ حضور مادة العقل فُ بناء وتقرير قواعد األصول وتفعِل طاقتيا ـــ تمخيص الوظيفة العقمية فُ 

 الخطاب األصولُ عمٍ مستويِن :

 : وذلك ببناء العقل لمقدمات اَلحتجاج بيا .أ ـــ األدلة 
 : وذلك من جيتِن : ب ـــ الدَلَلت 

نُ النصوص، ومراتبيا من الظيور، والخفاء، وما كان منيا مرادا بو ظاىره، : بإدراك معا التفسِر .0
 أو  محتاجا لمتأويل بحسب القرائن والسياقات المختمفة.

: وذلك من خالل إلحاق المسكوت عنو بالمنصوص عبر مسارات اإللحاق الثالثة) القياس  اإللحاق .5
 .9ــ المصالح ـــ المقاصد (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
هـ ( تأليف أبي 128. شرح نيل المنى في نظم الموافقات لمشاطبي لمقاضي أبي بكر دمحم ابن عاصم الغرناطي) ت:  8

 .22. ص: 0م. دار الكتب العممية، بيروت. ج: 2102سنة :  0الطيب مولود السريري. ط :
 الشثري، مجمة البيان، الطبعة الثانية . غمرات األصول المهام والعالئق في عمم أصول ، مشاري بن سعد بن عبدهللا 9

 .22هـ . ص:  0272
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 :الخاتمة 
والخالصة التُ يمكن استخالصيا من ىذه الورقة ىُ كممات واستنتاجات مركزة يمكن إجماليا فُ النقط 

 اّتية :
 العالقة بِن العقل السميم والشريعة ىُ عالقة انسجام وتوافق . .0
 العقل ىو مناط تكمِف اإلنسان. فال تكمِف من دون عقل . .5
 ىو واحد من الضروريات الخمس أو الست التُ َل يستقيم أمر اإلنسان من دونيا. العقل .1
اإلسالم ِدعو إلٍ كل ما من شأنو أن ِنيض بالعقل لِرتقُ فُ مقامات التفكر، والتدبر، والتبصر،  .6

 والتعقل.
 اإلسالم ِنيٍ ويمنع كل ما يفسد العقل، ويعطمو عن ميماتو ووظائفو. .2
ْرعُ اْزدَ إن عمم أصول الفقو  .6 ْمُع َواْصَطَحَب ِفيِو الرَّْأُي َوالشَّ  .َوَج ِفيِو اْلَعْقُل َوالسَّ
 النقل يفتقر ويحتاج إلٍ العقل. إذ بو يفيم، ويفسر، وتدرك أحوالو. .7
 ىو الوسِمة واّلة لفيم نصوص الشريعة.العقل  .8
 العقل َل يستقل بالتشريع . .9

 العقل ىو الذي ِؤسس القواعد الشرعية الكمية من خالل اَلستقراء، والمالحظة.  .01
 العقل ىو اّلة التُ ِتم بيا تخريج مناط الحكم، وتنقيحو، وتحقيقو. .00

 فإلٍ موعد آخر إن شاء هللا تعالٍ مع خصيصة أخرى من خصائص عمم أصول الفقو.
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 :الئحة المصادر والمراجع 
 الكريم رواية ورش عن نافع.القرآن  .0
إلمام الشوكانُ رحمو هللا )ت: اإلمام إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عمم األصول،  .2

 م.المكتبة العصرية.5119. سنة: 0ىـ( ط: 0521
هـ( تحقيق: دمحم األمين  220ابن جزي الغرناطي )ت: تقريب الوصول إلى عمم األصول،  .7

 .م2112. سنة : 2الشنقيطي. ط: 
شرح نيل المنى في نظم الموافقات لمشاطبي لمقاضي أبي بكر دمحم ابن عاصم الغرناطي) ت:   .2

م. دار الكتب العممية، 2102سنة :  0هـ ( تأليف أبي الطيب مولود السريري. ط :128
 بيروت.

غمرات األصول المهام والعالئق في عمم أصول ، مشاري بن سعد بن عبدهللا الشثري، مجمة  .2
 هـ . 0272بعة الثانية البيان، الط

هـ(، 212)المتوفى:  أبو حامد دمحم بن دمحم الغزالي الطوسيالمستصفى من عمم األصول،  .2
 الناشر: شركة المدينة المنورة لمطباعة. تحقيق: حمزة زهير حافظ ، 

 المقدمة البن خمدون   .2
هللا ه (. تحقيق الشيخ عبد 281الموافقات في أصول الشريعة، ألبي إسحاق الشاطبي)ت  .1

 م. 2100, سنة :  1دراز. دار الكتب العممية، بيروت، ط 
الدكتور عبدالكريم زيدان، مؤسسة قرطبة، من دون ذكر رقم الطبة الوجيز في أصول الفقه ،  .8

 . والتاريخ
 

المباركة التصرف في هذه المادة وفق ما يراه القائمون عليها  : أذنت لشبكة األلوكةملحوظة

 صوابا، وهللا الموفق لكل خير، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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