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Özet Bu çalışmada İmam Şatıbi yolunun gelişmesi, makasıd hakkındaki
fikirleri ele alınmıştır. Makasıd düşüncesi, Şatıbı’den önceki alimlerin usul
çalışmalarında reddedildiğine işaret edilmiş, ancak Şatıbi, makasıd düşüncesini
genişleterek, temellerini ve esaslarını inşa etmiştir. Bu makasıd’lar üç ana
aşamada işlenmiştir: zaruretler, hacciyat ve tahsiniyyiat.
Yine bu çalışmada, imam Şatıbib’nin ‘Muvafekat’ kitabında, fıkıh Usulü,
makasid’uş-Şeria ile açıkladığına ve Fıkıh Usulü ile makasid’uş-Şeria’yı birbirine
bağlayan ender bir metot üzerine çalıştığına işaret etmiştir.
Şatıbi metodunda iki ana eksene dayanmıştır: Fıkıh usulü altına girmiş olan
bilgileri/konuları ayırma ve usul ile fıkhı arasına giren konuları ayırt etmektir.
çalışmanın sonunda da bu yolun özellikleri belirtilmiştir.
Anahtar kelimeler: fıkıh usulü / şatıbiyye yolu / makasıd yolu / imam Şatıbi /
muvafekat kitabı / şatıbiyye yolunun özellikleri /

ّ
ُ ملخ
 ذكرت هذﻩ الدراسة نشوء طريقة اإلمام الشاط وفكرتهالبحث
ص
ِ
,  كما بحثت هذﻩ الدراسة ي مسالك املنهج اإلستقرائي الك ي, عن املقاصد
ي مباح م

وأشارت إ ى أن فكرة املقاصد كانت ترد عند من سبق الشاط
ّ
وسع فكرة هذﻩ املقاصد وقعد قواعدها
 ولكن األمام الشاط,األصولية
ﱠ
وأس َسها كنظرية متكاملة ومنهج مستقل معتمدا ي ذلك ع ى املنهج
:  وواضعا تلك املقاصد ي ثالث مراتب ي, اإلستقرائي
. التحسينيات,  الحاجيات, الضروريات

أوضحت هذﻩ الدراسة أن اإلمام الشاط من خالل كتابه "املوافقات" إ ى
بيان أصول الفقه من خالل مقاصد الشريعة والعودة باإلصول إ ى تلك
. األستاذ املساعد ي قسم الفقه وأصوله ي كلية العلوم اإلسالمية ي جامعة يالوا
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II (2015), 293-320

(*)

293

ﱠ
شامل الشاه ن
املقاصد ,وذلك بمنهجية فريدة خالص ا الربط ب ن املقاصد وعلم األصول,
ولقد استندا اإلمام الشاط

ي منهجيته ع ى محور أساسي ن هما :التم

ي املعارف املندمجة ي أصول الفقه  ,والفصل ب ن ما يدخل ي الفقه وما
يدخل ي األصول .
ي تقسيم كتابه " :املوافقات ي

ثم ذكرت هذﻩ الدراسة منهجية الشاط
أصول الفقه" ال جعلها ي خمسة أقسام وجاءت خاتمة هذا البحث ي
ذكر م ات وسمات هذﻩ الطريقة
الشاطبية وجعل ا ي ست ن م ّ ة وسمة.
الكلمات املفتاحية  // :أصول الفقه  //مناهج التدوين  //الطريقة
الشاطبية  //طريقة املقاصد  //اإلمام الشاط  //اإلستقراء الك ي  //نظرية
املقاصد  //نشوء الطريقة الشاطبية  //كتاب املوافقات  //منهج املقاصد
//خصائص الطريقة الشاطبية//

مقدمة :
الحمـ ـ ــد هلل ذو العـ ـ ــدل واإلحسـ ـ ــان  ،والفضـ ـ ــل والغف ـ ـ ـران  ،الـ ـ ــذي جعـ ـ ــل
لألحك ـ ــام مقاص ـ ــد يقت ـ ــدى بنهجه ـ ــا إ ـ ــى ي ـ ــوم ال ـ ــدين  ،والص ـ ــالة والس ـ ــالم ع ـ ــى
الصادق األم ن  ،املبعوث رحمة للعامل ن .
وبعـ ــد  :فـ ــإني قصـ ــدت ـ ــي هـ ــذﻩ الدراسـ ــة خصـ ــوص البحـ ــث عـ ــن طريقـ ــة
املقاصد أو طريقة الشاط ومنهجه  ،تلك الطريقـة ال ـ ﱠ
وسـعت مـدارك فكـرة
املقاصد وجعل ا ي مسالك متكاملة مستقلة معتمدة ع ـى منهجيـة متفـردة ـي
معرف ـ ــة أس ـ ـرار التش ـ ــريع وحكمت ـ ــه  ،واض ـ ــعة القواع ـ ــد  ،واملب ـ ــادئ  ،واألس ـ ــس
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املقاص ــدية ال ـ ـ يس ــتع ن ــا الفقي ــه واملج ــد ب ــالنظر ــي مس ــتجدات الحي ــاة
ومشاكلها وقضاياها املتجددة .
ومن أجل الكشف عن معالم هذﻩ الطريقة ومنهجها املتفـرد جعلـت هـذﻩ
الدراسة ي ثالثة مباحث  ،ي :
املبحث األول  :نشوء الطريقة الشاطبية .
املبحث الثاني  :منهج املقاصد أو املنهج االستقرائي الك ي .
املبح ــث الثال ــث  :م ـ ات وس ــمات م ــنهج الطريق ــة الش ــاطبية) وجعل ــا ــي
ست ن م ة ( .
املبحث األول  :نشوء الطريقة الشاطبية
ي القـرن الثـامن الهجـري ظهـر اإلمـام األصـو ي املـالكي أبـو إسـحاق إبـراهيم
َ
ب ــن موﺳـ ـ اللخمـ ـ الغرن ــاطي الش ــاط )ت780هـ ــ() ،(1ال ــذي خ ــرج ب ــدورﻩ ع ــن
ً
ً
ً
ً
ً
املنهج التقليدي )املرحلة التقليدية( ،سالكا منهجا إبداعيا جديدا ،حامال معه
ً
ً
إض ــافة علمي ــة كب ــﺮة إ ــى عل ــم أص ــول الفق ــه ،حي ــث إن ــه اه ــتم اهتمام ــا كب ـ ـﺮا
بأسرار التشريع ومقاصدﻩ ،وتأكيد مراعاته للمصالح ،وذلك ي أسلوب تحلي ي
)(1

هو أصو ي حافظ من أهل غرناطة  ،كان من أئمة املالكية  ،وله مؤلفات عدة  ،نذكر م ا:
 -1املوافقات ي أصول الفقه  -2 .أصول النحو  -3 ،االعتصام بالسنة -4اإلفـادات واإلنشـادات -5 ،
االتفــاق ــي علــم االشــتقاق  -6 ،املجــالس ــي شــرح كتــاب البيــوع مــن صــحيح البخــاري  -7 ،املقاصــد
الشا ي ي شرح كالمية الكافية .
انظـر ترجمتــه ــي  :فهــر الفهــارس للكتـاني ) ، (134/1نيــل االب ــاج للتينك ـ ص )  ، (46الفكــر الســامي
للثع ــال )  ، (82/4هدي ــة الع ــارف ن )  ، ( 18/1إيض ــاح املكن ــون )  ، (127 /2الف ــتح املب ـ ن للمرا ــي ) /2
 ، (204ملحــق تــاريخ األدب العربــي كــارل بروكلمــان )  ، (375 -374 /2األعــالم للرزك ــي )  ، (75 :1معجــم
امل ــؤلف ن لكحال ــة )  ، (118/1املوس ــوعة العربي ــة امليس ــرة ص)  ، (1068أص ــول الفق ــه تاريخ ــه ورجال ــه
إلس ــماعيل ش ــعبان ص)  ، (384فت ــاوى اإلم ــام الش ــاط ألب ــي األجف ــان ص)  ، (32معج ــم األص ــولي ن
ملحمد مظهر بقا ) . (65/1
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اســتقرائي مغــاير ملــا عــرف مــن قبــل ــي دراســة علمــاء األصــول ،أي أنــه تفــرد ــي
ذلك ّ
عمن سبقه من األصولي ن ،أي لم يسـبقه أحـد مـن األصـولي ن ـي منهجـه
ال ــذي تن ــاول ب ــه األص ــول م ــن خ ــالل املقاص ــد) ، (1ال ــي الكتاب ــة ــي املقاص ــد
الش ــرعية األص ـ ّ
ـولية ).(2ح ـ ـ اعت ــﺮ منهج ــه ه ــذا  ،أو طريقت ــه طريقـ ـة خامس ــة
لألصـ ــول تضـ ــاف إ ـ ــى الطـ ــرق واملـ ــدارس األربعـ ــة ال ـ ـ مـ ــر ذكرهـ ــا ،و ي:طريقـ ــة
املتكلم ـ ن ،وطريقــة الحنفيــة ،وطريقــة الجمــع ب ـ ن الطــريقت ن ،وطريقــة تخــريج
الفروع ع ى األصول.
كانــت فكــرة املقاصــد تــرد عنــد مــن ســبق الشــاط ــي مبــاح م األصـ ّ
ـولية
الجزئية أو الفرعية ولـم يولهـا العنايـة الكافيـة  ،بينمـا نجـد أن اإلمـام الشـاط
ق ــد وس ــع فك ــرة املقاص ــد وقع ــد قواع ــدها وأسس ــها كنظري ــة متكامل ــة وم ــنهج
ً
مس ــتقل ،معتم ــدا ــي ذل ــك ع ــى امل ــنهج االس ــتقرائي  ،لجمل ــة أحك ــام الش ــريعة
ونصوصها ،ووضع تلك املقاصد ي مراتب ثالث ،ي:
-1الضروريات.
-2الحاجيات.
-3التحسينيات.
)(1

)(2

لــم يضــع اإلم ــام الشــاط ــي كتابــه املوافق ــات تعريفــا جامعــا مانعــا للمقاص ــد  ،فمــن تتب ــع نهجــه ــي
الكتــاب يجــد أنــه أشــار أك ــﺮ مــن مــرة إ ــى تعريفــات األصـ ّ
ـولي ن مــن أ ــا  :تع ـ املصــلحة جلبــا واملفســدة
ً
درء ) املوافقـ ــات  ، (256ومكـ ــن أن نجعـ ــل تقسـ ــيماته للقاصـ ــد إحـ ــدى أنـ ــواع تعريفاتـ ــه لهـ ــا ،كقولـ ــه
":وتك ــاليف الش ــريعة ترج ــع إ ــى حف ــظ مقاص ــدها ــي الخل ــق وه ــذﻩ املقاص ــد التع ــدو ثالث ــة أقس ــام :
أحــدها أن تكــون ضــرورية  ،والثــاني أن تكــون حاجيــة  ،والثالــث أن تكــون تحســينية ) املوافقــات (8/2
كمانجد أنه ي موضع آخرة قسم املقاصد إ ى قسم ن  :مقاصد الشارع  ،ومقاصد املكلف ن .
كانت فكرة املقاصد الشرعية عنـد األصـولي ن ممـن سـبق الشـاط كأمثال:إمـام الحـرم ن الجـوي ،
والغزا ــي  ،العــز بــن عبــد الســالم ،والقرا ــي ،وابــن تيميــة ،وغ ــﺮهم ،قــد شــكلت املبــادئ واألســس ال ـ
مه ــدت للش ــاط أن يب ــدع ويظه ــر املقاص ــد كمـ ــنهج أو طريق ــة مس ــتقلة ــي الت ــأليف ،ح ـ ـ نجـ ــد أن
العالق ــة ب ـ ن ماكتب ــه الع ــز ب ــن عب ــد الس ــالم ــي قواع ــدﻩ والقرا ــي ــي فروق ــه واب ــن تيمي ــة ــي مجم ــوع
فت ـ ــاو وب ن ماكتب ـ ــه الش ـ ــاط ـ ــي املوافق ـ ــات عالق ـ ــة واض ـ ــحة وطي ـ ــدة ،س ـ ـ ً
ـواء ك ـ ــان ذل ـ ــك ـ ــي تص ـ ــور
املقاصد ،أو ي تقسيمها وترتي ا ،و ي كث ﺮ من معان ا.
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ً
كاشــفا بمنهجيتــه املتفــردة عــن أس ـرار التشــريع وحكمتــه) ،(1لكــي يســتع ن
ا املج د للنظر ي مستجدات الحياة ومشاكلها وقضاياها املختلفـة املتجـددة
واملتطورة.
ع ــرض الش ــاط منهج ــه املقاص ــدي م ــن خ ــالل كتاب ــه "عن ــوان التعري ــف
بأس ـرار التكلي ــف" واملش ــهور ب ــ"املوافقات ــي أص ــول األحك ــام" أو "املوافق ــات ــي
أصول الشريعة"
أو"املوافقات" ).(1) (3)(2
)(1

)(2
)(3

إن الستنباط أحكام الشريعة ركن ن  :أحدهما علم اللغة العربية  ،وثان ما  :علم أسرار الشريعة
ومقاصدها .
أما الركن األول  :فقد كان وصفا غريزيا ي الصحابة والتابع ن من العرب الخلص  ،فلم يكونوا ي
حاجة لقواعد تضبطه لهم كما أ م اتصفوا بالركن الثاني ) معرفة أسرار الشريعة ومقاصدها (
من طول صحب م لرسول ﷲ ص ى ﷲ عليه وسلم ومعرف م األسباب ال ترتب عل ا التشريع ،
فأدركوا املصالح وعرفوا املقاصد ال راعاها الشارع ي التشريع
وأما من جاء بعدهم م م من لم يحرز هذين الوصف ن أو الركن ن فكان ال بد له من قواعد تضبط
له طريق استعمال العرب ي التشريع لألحكام ونجدهم ي الركن األول ) اللغة العربية ( قد أدرجوا
ي هذا الفن ما تمس إليه حاجة االستنباط بطريق مباشر  ،ومما قررﻩ أئمة اللغة  ،ح نجد أن
هذا النوع من القواعد هو غالب ما صنف ي أصول الفقه  ،وأضافوا إ ى ذلك ما يتعلق بتصور
األحكام  ،وشيئا من مقدمات علم الكالم ومسائله  ،ولك م أغفلوا الركن الثاني ) علم أسرار
الشريعة ومقاصدها ( فلم يتكلموا عن مقاصد الشارع إال ي إشارات وردت ي باب القياس  ،عند
تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع  ،وبحسب اإلفضاءإل ا .
طبع كتاب املوافقات طبعات عدة بتحقيقات مختلفة.
انظر الدليل الجامع إ ى كتب أصول الفقه املطبوعة ص ) ،(371-369ص ).(505-502
ً
وجعل كتاب املوافقات منحصرا ي خمسة أقسام ،ي:
األول :ي ّ
املقدمات العلمية املحتاج إل ا ي تمهيد املقصود .
ِ
ّ
والثــاني :ي األحكــام ومــا يتعلــق ــا مــن حيــث تصـ ﱡـورها ُ
والحكــم ــا أو عل ــا ،ســواء كانــت مــن خطــاب
الوضع أو من خطاب التكليف.
والثالث :ي املقاصد الشرعية ي الشريعة وما يتعلق ا من األحكام.
والراب ــع :ي حص ــر األدل ــة الش ــرعية وبي ــان م ــا يض ــافإ ى ذل ــك ف ــا ع ــى الجمل ــة وع ــى التفص ــيل ،وذك ــر
ّ
أي وجه ُيحكم ا ع ى أفعال املكلف ن.
مآخذها ،وع ى ِ
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ق ــال عن ــه الش ــيخ رش ــيد رض ــا رحم ــه ﷲ":إن ــه كت ــاب ل ــم يؤل ــف مثل ــه ــي
أصول اإلسالم وحكمه").(2
س ـ ــار الش ـ ــاط ـ ــي كتاب ـ ــه املوافق ـ ــات بع ـ ــرض القواع ـ ــد ـ ــي ظ ـ ــل العناي ـ ــة
بمقاصد الشريعة  ،واملصالح ال ـ يقـدرها الشـارع ويرسـم ضـوابطها؛ مـن أجـل
قي ــام مص ــالح العب ــاد ــي ال ــدين وال ــدنيا مع ــا ،م ــع الح ــرص ع ــى العناي ــة باللغ ــة
العربية ،والتوجيه إ ى معرفة فقه الواقع ،والبيئة ال نزل ف ا الو ي.
ً
وس ى أيضا إ ى بيان أصول الفقه مـن خـالل مقاصـد الشـريعة ،واملفهـوم
ّ
العام الك ي للتكليف.
حــاول الشــاط مــن خــالل املوافقــات الرجــوع بأصــول الفقــه إ ــى مقاصــد
الش ــريعة ،بع ــد أن ابتع ــد ع ــا ــي مباحث ــه ،نتيج ــة للتوس ــع ــي بع ــض أدوات ــه
ومباحث العلوم ال استمد م ا.
ً
فم ــثال كان ــت اللغ ــة العربي ــة ومباح ــا ــي عص ــر األزم ــة ال ـ ـ عاش ــها عل ــم
أص ــول الفق ــه ــي عص ــر الش ــاط ق ــد ُب ــذلتف ا جه ــودكب ﺮة ،ص ــرفت مباح ــث
األصول عن بيان حكمة التشريع.
لــذلك س ـ ى الشــاط إ ــى تحويــل تلــك العالقــات االســتمدادية ال ـ تــربط
عل ـ ــم أص ـ ــول الفق ـ ــه ب ـ ــالعلوم األخ ـ ــرى م ـ ــن حالة"الت ـ ــداخل االبت ـ ــذا ي") (3إ ـ ــى
حالة"التداخل اإلجرائي").(4

)(1
)(2
)(3
)(4

والخــامس :ي أحكــام االج ــاد والتقليــد ،واملتصــف ن بكــل واحــد م مــا ،ومــا يتعلــق بــذلك مــن التعــارض
وال ـ ـ ــﺮجيح والسـ ـ ــؤال والجـ ـ ــواب.و ي ك ـ ـ ــل قسـ ـ ــم مـ ـ ــن هـ ـ ــذﻩ األقس ـ ـ ــام مسـ ـ ــائل وتمهيـ ـ ــدات ،وأط ـ ـ ـراف
وتفصيالت.انظر:مقدمة املوافقات ).(10-9/1
انظر تسمية الشاط للكتاب ي مقدمة املوافقات .1:10
تفس ﺮ املنار )طبعة املنار(لرشيد رضا ).(57/6
وال كان وضعها فيه عارية خارجة عن مباحث األصول األصلية وأهدافه.
أي تحويلها إ ى أدوات تخدم غايات أع ى م ا ،ي املقاصد .
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ﱡ
ـومة ـي أصـول
ولقد أشاراإلمام الشاط إ ى ذلك
بقوله":كل مسـألة مرس ٍ
ً
الفقــه ال ينب ـ عل ــا ف ـ ٌ
ـروع فقهي ــة أو آداب ش ــرعية ،أو ال تك ــون عون ــا ــي ذل ــك
ٌ
) ،(1فوضعها ي أصول الفقهعارﱠية)."(2
عـ ــالج الشـ ــاط ـ ــي موافقاتـ ــه املوفقـ ــة ظـ ــاهرة االخـ ــتالف ال ـ ـ اس ـ ـ لكت
جهـ ـودالفقهاء واألصولي ن) ،(3وذلك عـن طريـق االرتبـاط الـدقيق بـ ن املقاصـ ـ ــد
ً
وعلم األصول ،مستندا ي ذلك إ ى محورين أساس ن ،هما:
املحور األول:التم ي املعارف املندرجة ي أصـول الفقـه ،أي بـ ن املسـائل
املتأصلة واملسائل العارّية.
املح ــور الث ــاني:الفص ــل ب ـ ن م ــا ي ــدخل ــي الفق ــه وم ــا ي ــدخل ــي األص ــول،
وب ن مايدخل ي الفقه وال يدخل ي أصوله.
وجعـل قضــية القطــع واليقـ ن مســألة محوريـة ،أقرهــا مباشــرة ــي املقدمــة
األو ى بقوله:

)(1
)(2
)(5

أي بطريق مباشر ال بالوسائط.
املوافقات:املقدمة الرابعة ).(37/1
وال أشار إل ا ي مواضع عدة من املوافقات؛ م اقوله:
َ ْ
ـواء ،وتجــري عقولنــا ــي اقتنــاص مصــالحناع ى
"فلقــد كنــا قبــل شــروق هــذا النــور نخــبط خــبط العشـ ِ
غ ﺮ السواء؛ لضعفها عن حمل هذﻩ األعباء ،ومشاركة عاجالت األهواء ،ع ى ميدان النفس ال ـي
بـ ن املنقلبـ ن مـ ُ
األدواء مواضــع الــدواء ،طــالب ن للشــفاء ،كالقــابض
ـدار األســواء ،فنضــع الســموم ع ــى
ِ
َ
ّ
ُ
ع ــى امل ــاء ،وال زلن ــا نس ــبح بي م ــا ــي بح ــر ال ــوهم ف ــيم ،ونس ــرح م ــن جهلن ــا بال ــدليل ــي لي ــل ـ ٍـيم،
ً
الص ــحة م ــن الجس ــم ّ
ـاس العق ــيم ،ونطل ـ ُـب آث ــار ّ
ونس ــتنتج القي ـ َ
الس ــقيم ،ونم ـ إكباب ــا ع ــى الوج ــوﻩ
ٍ
ّ
ﱡ
ﱡ
ونظن ﱠأنا نم ع ى الصراط املستقيم"املوافقات ).(3/1وقوله":ليكون-أ ـا الخـل الصـفي ،والصـديق
ً
ً
الو ﱡي -هذا الكتاب عونا لك ي سلوك الطريق ،وشـارحا ملعـاني الوفـاق والتوفيـق ،ال ليكـون عمـدة ـي
ً
كل تحقق وتحقيق ،ومرجعك ي جميع ما ﱡ
ّ
يعن لك من تصور وتصديق ،إذ قد صار ِعلما من جملـة
ِ
ٍ
ً
ً
العلوم ،ورسما كسائر الرسوم ،وموردا الختالف العقول وتعارض الفهوم"املوافقات ).(11/1
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ٌ
" إن أص ــول الفق ــه ــي ال ــدين قطعي ــة ال ظني ــة ،وال ــدليل ع ــى ذل ــك أ ــا
ً
راجعــة إ ــى كليــات الشــريعة ،ومــا كــان كــذلك فهــو قط ــي") ،(1مش ـ ﺮا بــذلك إ ــى
اليق ن املوصل مباشرة إ ى إدراك مقاصد الشرع وحكمته.
ومــع هــذا لــم يقتصــر مــنهج الشــاط ع ــى علــم املقاصــد ونظري ــا ،بــل كــان
لــه دور بــارز ــي دراســة بعــض املباحــث األصـ ّ
ـولية ،كاهتمامــه بم ـنهج االســتقراء
الك ي ي استخالص املقاصد الشـرعية وقواعـد االسـتنباط ) ،(2وضـبط أصـول
االج ــاد ،وال ـ ـ ــي نظ ــرﻩ ثالث ــة؛ ي:تحقي ــق املن ــاط ،واعتب ــار مـ ـآالت األفع ــال،
ّ ً
مبني ـ ـة ع ـ ــى كليـ ــات الشـ ــريعة ومقاصـ ــدها وأس ـ ـرار
واعتبـ ــار املقاصـ ــد ،وجعلهـ ــا
التكليـ ـ ـ ـ ـ ــف ،وراجـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع شـ ـ ـ ـ ـ ــروط املج ـ ـ ـ ـ ـ ــد وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف إل ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ــرط معرفـ ـ ـ ـ ـ ــة
املج دالواقع،وجعله من أساس االج اد التطبيقي ،بعد أن فرق ب ن االج اد
النظري واالج اد التطبيقي الذي ع ﺮ عنه باالج اد ي تحقيق املناط ).(3
املبحث الثاني  :منهج املقاصد أو املنهج االستقرائي الك ي .
اش ـ َ رت وعرف ــت ه ــذﻩ الطريق ــة بطريق ــة الش ــاط  ،نس ــبة إ ــى اإلم ــام أب ــي
َ
إسحاق إبراهيم بن موﺳ اللخم الغرناطي املالكي )ت  790هـ() ،(4الذي ألـف
كتابه املشهور واملعروف بـ "املوافقات ي أصول الفقه" ).(2)(1) (5
)(1
)(2

)(3
)(4
)(5

املوافقات للشاط :املقدمة األو ى ).(18-17/1
ّ
ووفـق ﷲ الكـريم ملـا شـاء منـه وهـدى ،لـم أزل ُأقيـدُ
الشاط ":وملا بدا من مكنـون الس ّ ِـر مـا بـدا،
قال
َ
ً
ً
منأوابدﻩَ ،وأ ُ
ض ﱡم من شواردﻩ تفاصـيل وجمـال ،وأسـوق مـن شـواهدﻩ ـي مصـادر الحكـم ومـواردﻩ مبينـا
ّ ً
ً
ً
ـدا ع ـ ــى االسـ ــتقراءات ّ
ومبينـ ــا أصـ ــولها
الكلي ــة ،غ ـ ــﺮ مقتصـ ــر ع ـ ــى األفـ ـراد الجزئيـ ــة،
ال مجم ــال ،معتمـ ـ
النقلية بأطراف من القضايا العقلية" .مقدمة املوافقات).(9/1
والــذي عرفــه بقولــه":معناﻩ أن يثبــت الحكــم الشــر ي ُبمدركــه الشــر ي ،لكــن يبقــى النظــر ــي تعي ـ ن
محله" .املوافقات).(12/5
انظر ترجمته ي  :فهرس الفهارس ) ،(134/1نيل االب اج ) ،(46األعالم ).(75/1
وكان قد سماﻩ من قبل " :عنوان التعريف بأسرار التكليف " ثم عدل عن هذﻩ التسمية .
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ً
عرض فيه أصول الفقه من خالل مقاصد الشـريعة ) ،(3متف ّ ِـردا ـي ذلـك
ً
ً
ً
ً
عمن سبقه من األصولي ن ) ،(4سالكا بذلك منهجا إبداعيا جديدا .
ً
ً
اهــتم اإلمــام الشــاط اهتمامــا كب ـﺮا بأسـرار التشــريع ومقاصــدﻩ ،والتأكيــد
ع ى مراعاة املصالح ،وذلك من خالل أسلوب تحلي ـي مغـاير ملـا عـرف مـن قبلـه
ــي دراســة علــم األصــول ،ح ـ اعت ــﺮ منهجــه املتفــرد الطريقــة أو املــنهج الخــامس
الذي يضاف إ ى املناهج والطرق األربعةالسابقة ال مر ذكرها.
جعل الشاط كتابه ي خمسة أقسام ،ي:
القسم األول  :ي املقدمات العلمية املحتاج إل ا.
و ــي ثــالث عشــرة مقدمــة ،مشــتملة ع ــى املبــادئ العامــة الضــرورية لفهــم
مباحث الكتاب.
القسم الثاني :ي األحكام.
تطرق فيـه إ ـى األحكـام الخمسـة التكليفيـة ،واألحكـام الخمسـة الوضـعية،
ّ ً
مبينا ارتباطها بمقاصد الشريعة ،من تحقيق املصالح ودرء املفاسد .
القسم الثالث  :ي املقاصد الشرعية ،وما يتعلق ا من األحكام .
القسم الرابع  :ي األدلة.

انظر تسمية الشاط للكتاب ي مقدمة املوافقات ي .100 :1
) (1طبع الكتاب طبعات عدة  :انظر الدليل الجامع إ ى كتب أصول الفقه املطبوعة ص ).(505- 502
)(2سبق التعريف ذﻩ الطريقة  ،وكذلك التعريف بكتاب املوافقات وأقسامه وموضوعاته  ،ومنهج
الشاط فيه و ي الفصل الثالث من هذا الكتاب .
) (3مقاصد الشريعة :ي الغايات واألهداف ال شرعت لها أو عندها األحكام .
) (4أي :لــم يســبقه أحــد مــن األصــولي ن ــي منهجــه الــذي تنــاول بــه األصــول مــن خــالل املقاصــد الشــرعية
ّ
األصولية.
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تحدث ي هذا القسم عن األدلة الشرعية ،ومآخذها ،وطرق الحكم ا
ع ى أفعال املكلف ن .
القسم الخامس ) :وهو الخاتمة(  :ي االج اد.
ذكر فيه أحكام االج اد والتقليد ولواحقهما من التعارض وال ﺮجيح.
ّ
األصولية فقط ،بل تناول مسائل
والكتاب لم يقتصر ع ى املباحث
فقهية ،ومباحث وقضايا لغوية ،وقواعد فقهية .
لم ّ
يعرف اإلمام الشاط ي كتابه هذا علم املقاصد ،وذلك ألنه أطلق
املقاصد وأراد ا حقيقت ن مختلفت ن ،ال يجمعهما لفظ واحد .
حيث قال ":املقاصد قسمان:القسم األول :مقاصد الشارع ،والقسم
الثاني :مقاصد املكلف ن").(1
لقد كان علم املقاصد ي بداياته إشارات عابرة ي ثنايا مباحث أصول
الفقه ،أع ضمن مسالك العلة كاملناسب واملصلحة ،ثم أخذت كتابات
األصولي ن توليه عناية أك ﺮ ،ح جاء اإلمام الشاط فوسع فكرة املقاصد
ً
الشرعية ،وجعلها نظرية متكاملة ،معتمدا ي ذلك ع ى االستقراء لجملة
أحكام الشريعة ونصوصها .
كما ب ن ذلك ي مقدمة املوافقات بقوله:
" وملا بدا من مكنون ّ
السر ما بدا ،ووفق ﷲ الكريم ملا شاء منه
ِ
ً
ُ
َ
وهدى ،لم َأزل ُأ ّ
ﱡ
قي ُد من أوابدﻩ ،وأضم من شواردﻩ تفاصيل وجمال ،وأسوق
ّ ً
ً
ً
ي شواهدﻩ ي مصادر الحكم ومواردﻩ
مبينا ال مجمال ،معتمدا ع ى
)(1

ً
ً
أم ــا علم ــاء األص ــول املعاص ــرونفقد عرف ــوا املقاص ــد تعريف ــا خاص ــا ع ــى اعتب ــار أ ــا مقاص ــد الش ــارع،
وقــالوا :إن لفــظ املقاصــد إذا أطلــق فإنــه يقصــد بــه مقاصــد الشــارع ،أمــا مقاصــد املكلفـ ن فخصــوها
باإلضافة ،فيقولون :مقاصد املكلف ن .
302

منهج املقاصد ) طريقةاإلمام الشاط (

ّ ً
االستقراءات ّ
ومبينا أصولها النقلية
الكلية  ،غ ﺮ مقتصر ع ى األفراد الجزئية،
بأطراف من القضايا العقلية ،حسبما أعطته االستطاعة ّ
واملنة ي بيان
مقاصد الكتاب والسنة" ).(1
ً
ً
جعل الشاط علم املقاصد مقدما ع ى سائر العلوم ،وحاكما ع ى
مناهج االج اد ،وبسط األدلة ع ى ذلك ي الجزء الثاني من كتابه املوافقات،
ورتب مقاصد الشريعة وقسمها إ ى :ضروريات ،وحاجيات ،وتحسينات .
ولقد سبقه ي ذلك اإلمام الجوي الذي هو صاحب السبق ي هذا
التقسيم الثالثي ملقاصد الشارع ،كما أنه ) اإلمام الجوي ( صاحب السبق
ً
أيضا ي اإلشارة إ ى الضروريات الك ﺮى ي الشريعة .
ولعل الشاط ي تأليفه عن املقاصد قد استفاد ممن سبقه من
العلماء الذين تحدثوا عن املقاصد ،أمثال :الحكيم ال ﺮمذي ،واملاتريدي )ت
 333هـ( ،والقفال الشا )ت  365هـ( ،وأبو بكر األ ري )ت  375هـ( ،وابن
حزم )ت  384هـ ( ،والباقالني ) ت  403هـ ( ،وأبو الوليد البا ي ) ت  474هـ (،
والجوي ) ت 478هـ( ،والغزا ي ) ت  505هـ ( ،وابن رشد
) ت  595هـ (،وفخر الدين الرازي ) ت606هـ (  ،واآلمدي )ت631هـ(،
وابن الحاجب ) ت  646هـ ( ،والعز بن عبد السالم ) ت  660هـ ( ،والبيضاوي
) ت  685هـ ( ،والغزا ي ) ت  505هـ ( ،واألسنوي ) ت  772هـ( ،وابن السبكي
)ت  771هـ ( ،والقرا ي )ت684هـ( ،وابن تيمية ) ت  728هـ ( ،وغ ﺮهم.
وهؤالء العلماء رحمهم ﷲ تعا ى تكلموا ي املقاصد بشكل جزئي غ ﺮ
كامل ،أو ذكروها ع ى العموم ،بعكس الشاط الذي ّ
أصل املقاصد وجعلها

)(1

املوافقات للشاط ).(9/1

303

ﱠ
شامل الشاه ن

ً
منهجا وطريقة أصولية ،أي أن صورة املقاصد ومنهجي ا لم تكتمل إال ع ى
يد اإلمام الشاط ).(2)(1

املبحث الثالث  :م ات وسمات منهج الطريقة الشاطبية
ً
أوال :االهتمام بكليات الشريعة ومقاصدها .
ً
ثانيا :عرض أصول الفقه من خالل مقاصد الشريعة ،واملفهوم العام
الك ّي .
ً
ثالثا :غاية هذﻩ الطريقة بناء علم أصول الفقه ع ى القطع ،ومحاولة
التوفيق ب ن املذاهب.
ً
رابعا :تفرد صاحب هذﻩ الطريقة ي عرض أصول الفقه والكتابة فيه
من خالل املقاصد.
ً
خامسا :بناء النظر االستنباطي االج ادي ع ى كليات الشريعة
ومقاصدها ،وع ى أسرار التكليف .
ً
) (1ان مــنهج اإلمــام الشــاط ــي املقاصــد لــم يــأت اعتباطــا ،أو مــن فـراغ  ،وإنمــا جــاء بعــد بحــث واســتقراء
عميــق ،وكــان هن ــاك أ ك ــﺮمن س ــبب ودافــع للكتابــة والت ــأليف ــي املقاص ــد  ،ولقــد أشــار إ ــى ذلــك ــي
كتابه املوافقات  ،ويمكن أن نجملها ي ثالثة :
 -1اعتقاد الشاط غ ﺮ املحدود بصحة ما ذهب إليه اإلمـام مالـك مـن اج ـادات فقهيـة وعقائديـة
 ،وصرح تفضيل تقليدﻩ ع ى غ ﺮﻩ من األئمة ) املوافقات (390/4
 -2عدم وضوح آراء العلماء ي املقاصد ،واختالف مسالكهم ي قواعد الشريعة  ،وذكرهم لها ع ى
العموم ) املوافقات . (135/2
 -3إدراك الشــاط العميــق ملســؤوليته ال ـ كلــف ــا ــي نشــر العلــم وعــدم كتمانــه  ،وأنــه كــان يعلــم
بأن ما جاء به من مباحث لم تكن من مألوف الناس .
ل
) (2إن نســبة اإلمــام الشــاط ــي علــم املقاصــد كنســبة اإلمــام الشــاف ي ــي علــم أصــو الفقــه فكــل م مــا
أبــدع ــي التــأليف امل ــي املتفــرد  ،كمــا قدمــه بعــض العلمــاء ع ــى ابــن خلــدون ــي االبتكــار والتجديــد
وجعلوﻩ من مجددي القرن الثامن الهجري .
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ً
سادسا :اعتماد املنهج املقاصدي أو النظرية املقاصدية إلثبات قطعية
األدلة ي بناء األحكام ع ى املقاصد .
ً
سابعا :قسم املنهج الشاط مقاصد الشريعة ،وجعلها ي ثالث مراتب،
و ي :الضروريات ،والحاجيات ،والتحسينيات).(1
ً
ثامنا :جعل املقاصد ي قسم ن :
 قسم يرجع إ ى الشارع . وقسم يرجع إ ى قصد املكلف ).(2أما مقاصد الشرع فجعلها ي أربعة أنواع ،ي:
ً
ابتداء ).(3
 -1مقاصد وضع الشريعة
 -2مقاصد وضع الشريعة لإلفهام.
 -3مقاصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها.
 -4مقاصد وضع الشريعة لدخول املكلف تحت حكمها.
ً
ً
ً
ً
تاسعا :تب الشاط نهجا إبداعيا متم ا ي اعتماد نظرية املقاصد
ع ى أسلوب االستقراء العام ألحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها الكلية ،
ل ﺮتقي ا من الظنية إ ى القطعية ).(4
) (1انظر املوافقات للشاط ).(39-4 :2
) (2لم يقسم اإلمام الشاط هذا القسم إ ى أنواع  ،وإنما بحثه ي مسائل فقط .
) (3وهو أهم أقسام املقاصد األربعة ،وعليه مدارها؛ لذلك نجد األصولي ن -عدا الشاط  -اقتصروا
عليه عند الكالم عن املقاصد.
) (4قال الشاط  " :ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر ي أدل ا الكلية والجزئية وما انطوت عليه مـن
هذﻩ األمور العامة ع ى ّ
حد االستقراء املعنوي الذي ال يثبت بدليل خاص ،بل بأدلة مضـاف بعضـها
305

ﱠ
شامل الشاه ن

ً
عاشرا :استعمال الكليات والجزئيات ،بدل العموم والخصوص .
الحادي عشر :اإلكثار من ذكر األدلة.
الثاني عشر :حصر األدلة ي قسم ن :عقلية ونقلية ،والتقديم ي
ً
أصول الفقه يكون لألدلة النقلية ،أما العقلية فتأتي تبعا لها.
الثالث عشر :األدلة ي هذﻩ الطريقة ي :الكتاب والسنة وأقوال
الصحابة وأفعال التابع ن ،واإلجماع ،والقياس.
الرابع عشر :جعل املصالح الضرورية ي أصل الحاجيات .
الخامس عشر  :لم يذكر الشاط ي كتابه مبحثا واحدا من املباحث
املدونة ي كتب األصول  ،إال إشارة ي بعضاألحيان لينتقل م ا إ ى تأصيل
قاعدة  ،أو تفريع أصل .
السادس عشر  :لم يغض الشاط من فضل املباحث األص ـ ــولية  ،بل
تراﻩ يقول ي كث ﺮ من مباحثه  :إذا أضيف هذا إ ى ما تقرر ي األصول أمكن
الوصول إ ى املقصود.
السابع عشر :االرتقاء بعلم أصول الفقه من مستوى العلم الذي
تندرج تحته العلوم البيانية ) من فقه ،ونحو ،وكالم ،وبالغة ( إ ى مستوى
العلوم ال ﺮهانية ،ال تتعامل مع الكليات ،وتعتمد ع ى ال ﺮهان ،وتطلب
اليق ن .

إ ى بعض ،مختلفة األغراض ،بحيث ينتظم من مجموعها أمر ٌ
واحد تجتمـع عليـه تلـك األدلـة ع ـى مـا
ثبت عند العامة؛ جود حاتم ،وشجاعة ع ي ؓ".
املوافقات ).(39/2
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ً
الثامن عشر :عدم الفصل منهجيا ب ن علم أصول الفقه واملقاصد،
ّ
بل جعل الشاط املقاصد من ضمن املباحث
األصولية).(1
التاسع عشر :النظرة ّ
الكلية الدقيقة ألسرار التشريع وفلسفته .
العشرون  :تعد آراء اإلمام ّ
الغزا ي ومؤلفاته من أهم مصادر هذﻩ

الطريقة ).(2

الحادي والعشرون  :وضعت هذﻩ الطريقة املعالم ملكانة العرف والعادة
ي الشريعة وأحكامها.
الثاني والعشرون :حصرت الطريقة الشاطبية الجهات ال يعرف م ا
مقاصد الشارع ،وذكرت مسالك الكشف ع ا ).(3
ً
ً
الثالث والعشرونّ :
يعد هذا املنهج تأصيال وامتدادا ملباحث املقاصد
ال تناولها علماء األصول ممن سبق الشاط .
ّ
والعشرون:إن تكاليف الشريعة ترجع إ ى تحقيق مقاصدها .
الرابع
الخامس والعشرون :اش ﺮاط فهم املقاصد لبلوغ درجة االج اد .
السادس والعشرون :االهتمام الكب ﺮ بأسرار التشريع ومقاصدﻩ .
السابع والعشرون :التفرد بمراعاة املصالح عمن سبقه من املناهج .
)(1
)(2
)(3

ً
ً
وإن أفرد الشاط للمقاصد جزءخاصا ا وتوسع ف ا كث ﺮا بطريقة لم يسبق إل ا .
فآراؤﻩ وكتبه تحتل الصدارة من ب ن آراء العلماء وكت م ال ذكرها الشاط ي موافقاته املوفقة.
و ي:
 -1األمر االبتدائي التصري ي املجرد.
 -2علل األمر والنﻬ .
 -3املقاصد التابعة املؤكدة للمقاصد األصلية.
 -4عدم الفعل مع وجود املقت .
انظر :املوافقات ) (2:7وما بعدها .
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الثامن والعشرون :التوسع ي فكرة املقاصد وأسسها ،وجعلها كنظرية
متكاملة ،ومنهج مستقل.
التاسع والعشرون :إضافة معرفة الواقع إ ى شروط املج د )،(1
وجعلـه من أساس االج اد التطبيقي ).(2
الثالثون :بناء أصول االج اد ع ى ثالثة أمور ،ي  :تحقيق املناط،
واعتبار مآالت األفعال ،واعتبار املقاصد .
الحادي والثالثون :التفريق ب ن االج اد النظري ،واالج اد التطبيقي،
والذي ع ﺮ عنه الشاط باالج اد ي تحقيق املناط).(3
ّ
األصولية املتأصلة ،واملسائل
الثاني والثالثون :التمي ب ن املسائل
ّ
األصوليةالعارّية .
الثالث والثالثون :معالجة ظاهرة االختالف )(4ال اس لكت جهود
الفقهاء واألصولي ن ،وذلك عن طريق االرتباط الوثيق ب ن املقاصد وعلم
األصول ).(1
)(1
)(2
)(3
)(4

ً
وهذا الشرط لم يذكرﻩ األصوليون ي شروط االج اد بالتنصيص عليـه صـراحة ،وإن كـان متضـمنا
ي اج ادا م .
انظر :املوافقات للشاط ).(12/5
انظر :املوافقات للشاط ).(12/5
وال أشار إل ا ي مواضع عدة من املوافقات؛ م اقوله:
َ ْ
ـواء ،وتجــري عقولنــا ــي اقتنــاص مصــالحناع ى
"فلقــد كنــا قبــل شــروق هــذا النــور نخــبط خــبط العشـ ِ
غ ﺮ السواء؛ لضعفها عن حمل هذﻩ األعباء ،ومشاركة عاجالت األهواء ،ع ى ميدان النفس ال ـي
بـ ن املنقلبـ ن مـ ُ
األدواء مواضــع الــدواء ،طــالب ن للشــفاء ،كالقــابض
ـدار األســواء ،فنضــع الســموم ع ــى
ِ
َ
ّ
ع ــى امل ــاء ،وال زلن ــا نس ــبح بي م ــا ــي بح ــر ال ــوهم ف ــيم ،ونس ـ ُ
ـرح م ــن جهلن ــا بال ــدليل ــي لي ــل ـ ٍـيم،
ً
ّ
ـاس العق ــيم ،ونطل ـ ُـب آث ــار ّ
ونس ــتنتج القي ـ َ
الص ــحة م ــن الجس ــم الس ــقيم ،ونم ـ إكباب ــا ع ــى الوج ــوﻩ
ٍ
ّ
املوافقات )(1:3
ونظن ﱠأنا نم ع ى الصراط املستقيم"
ً
ً
وقوله":ليكون-أ ا ﱡ
ﱡ
الصفي ،والصديق الو ﱡي -هذا الكتـاب عونـا لـك ـي سـلوك الطريـق ،وشـارحا
الخل
ﱡ
ّ
تحقق وتحقيق ،ومرجعـك ـي جميـع مـا يعـن لـك مـن
كل
ملعاني الوفاق والتوفيق ،ال ليكون عمدة ي ِ
ٍ
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الرابع والثالثون :جعل قضية القطع واليق ن مسألة محورية ).(2
الخامس والثالثون :التمي ب ن ما يدخل ي الفقه وما يدخل ي
األصول ،وب ن ما يدخل ي الفقه وال يدخل ي األصول .
السادس والثالثون :تب منهج االستقراء الك ي ي استخالص املقاصد
الشرعية ،وقواعد االستنباط  ،وبعبارة أخرى إن منهج االستقراء الك ي ي
هذﻩ الطريقة اعتمد ع ى معرفة كليات الشريعة ومقاصدها  ،ثم بناء النظر
االستباطي االج ادي ع ى هذﻩ الكليات واملقاصد وأسرار التكليف .
ّ
األصولية ي ظل العناية بمقاصد
السابع والثالثون :عرض القواعد
الشريعة واملصالح .
الثامن والثالثون :التنبيه ع ى فقه الواقع ومكانته ي التشريع.
التاسع والثالثون :التشجيع ي االستعانة بأسرار التشريع وحكمته ي
االج اد والحكم ع ى مستجدات الحياة ومشاكلها وقضاياها املختلفة
املتجددة واملتطورة.
جعلت هذﻩ الطريقة وصاح ا شروط املج د محصورة ي أمرين:
األول :فهم مقاصد الشريعة ع ى كمالها.
الثاني :التمكن من االستنباط بناء ع ى فهمه ف ا.

)(1
)(2

ً
ً
ً
تص ــور وتص ــديق ،إذ ق ــد ص ــار ِعلم ــا م ــن جمل ــة العل ــوم ،ورس ــما كس ــائر الرس ــوم ،وم ــوردا الخ ــتالف
العقول وتعارض الفهوم"
املوافقات )(1:11
انظر املوافقات ).(11/1) ،(3/1
انظر املوافقات  :املقدمة األو ى ).(18-17/1
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األربعون :أوجدت هذﻩ الطريقة بعض النظريات ي علم املقاصد
وحصر ا  ،وأفردت كل نظرية بفصل خاص ا بعد تتبع جزيئا ا  ،وجعلها
ي مبادئ كلية ع ى النحو املعاصر ي دراسة نظريات القوان ن الغربية .
الحادي واألربعون :أوضحت هذﻩ الطريقة العالقة ب ن املقاصد وب ن
إصالح اإلنسان وسعادته ي الدنيا بإبعاد املفاسد والشرور عنه  ،وسعادته
ي اآلخرة بنيل رضوان ﷲ تعا ى ورحمته.
الثاني واألربعون :إن املباحث ال ذكر ا هذﻩ الطريقة ع ى سبيل
املثال ال الحصر  ،ي نماذج تجديدية يمكن دراس ا وإحياؤها وإثراء الدعوة
والثقافة اإلسالمية املعاصرة ا.
الثالث واألربعون  :بينت هذﻩ الطريقة أن مقاصد الشريعة كانت
مرعية عند األحكام لدى علماء املسلم ن ي كل عصورهم  ،وأن االختالف
الحاصل بي م هو ي طريق الوصول إ ى معرفةمقاصد الشارع .
الرابع واألربعون  :اكتملت صورة املقاصد ع ى يد صاحب هذﻩ
الطريقة اإلمام الشاط .
الخامس و األربعون  :يعد اإلمام الشاط املؤسس الحقيقي ملباحث
مقاصد الشريعة  ،وإن نسبته ف ا كنسبة اإلمام الشاف ي ي أصول الفقه .
السادس واألربعون  :عالج اإلمام الشاط ما يع ﺮضه حول مقاصد
الشريعة ،وقطعية األصول بطريق التوفيق  ،والوصول إ ى االتفاق عن طريق
املآل والغايات ،فمهما وقع االختالف ب ن األئمة حول بعض القواعد
األصولية ،أو املسائل الفقهية  ،فإن املآل لكل هذﻩ االختالفات هو االتفاق ؛
ألن ما يس ى إليه الجميع هو تطبيق أحكام الشرع الحنيف .
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السابع واألربعون  :إن الجانب الفقﻬ عند اإلمام الشاط منحصر ي
الغالب  ،ي املذهب املالكي والفقه املالكي .
الثامن واألربعون :يعد اإلمام الشاط تعليل الشريعة برعاية املصلحة
مسألة قطعية مسلمة  ،وأن ذلك يصدق ع ى جمل ا وجزئيا ا بال استثناء .
التاسع واألربعون :أفردت هذﻩ الطريقة املقاصد بكتاب ) املوافقات ( .
الخمسون  :قدمت هذﻩ الطريقة ومن خالل كتاب صاح ا )املوافقات(
القواعد الجامعة وصاغ ا بصياغة دقيقة  ،كما ذكرت هذﻩ الطريقة
العشرات من القواعد ال تختصر كث ﺮا من جوانب نظرية املقاصد ومنهجها
.
الحادي والخمسون  :ترى هذﻩ الطريقة أنه ما وقع االبتداع ،وما
اف ﺮقت الفرق إال بسبب الجهل بمقاصد الشريعة ).(1
الثاني والخمسون  :تحويل العالقات االستمدادية ال تربط أصول
الفقه بالعلوم األخرى من حالة "التداخل االبتذا ي العار ّي" إ ى حالة "
التداخل اإلجرائي" الذي يخدم املقاصد).(2
الثالث والخمسون  :أثر جهد الشاط التجديدي ي صلب املنهج
األصو ي ،لينعكس بعد ذلك ع ى موضوعاته ومعايرﻩ وهيكله .
الرابع والخمسون  :اعتبار املقاصد أساس النظر األصو ي .

)(1
)(2

ويندرج تح ا :التعصب  ،واتباع الهوى ،والتصميم ع ى اتباع العوائد.
أشــار الشــاط إ ــى ذلــك بقولــه" :كــل مســألة مرســومة ــي أصــول الفقــه ال ينب ـ عل ــا فــروع فقهيــة ،أو
ً
عونا ي ذلك ،فوضعها ي أصول الفقه ّ
آداب شرعية ،أو ال يكون
عارية".
املوافقات  :املقدمة الرابعة ).(37/1
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الخامس والخمسون :ال خالف ي أن الشاط قد سار باملقاصد وأخذ
ً
ً
ً
ا شوطا بعيدا متقدما ع ى كل من كتب ف ا من األصولي ن.
السادس والخمسون :نقل أصول الفقه من دائرة التنظ ﺮ للفهم ،إ ى
دائرة التنظ ﺮ للتطبيق .
السابع والخمسون  :لم يقتصر هذا منهج الشاط ع ى علم املقاصد
ّ
األصولية ،حيث
ونظريته ،بل كان له الدور البارز ي دراسة بعض املباحث
نجد أنه اهتم بـ :منهج االستقراء الك ي ،وقواعد االستنباط ،وضبط أصول
االج اد ،وشروط املج د.
الثامن والخمسون  :العودة بعلم أصول الفقه إ ى مقاصد الشريعة
بعد أن ابتعد ع ا ي مباحثه ومسائله ،نتيجة للتوسع ي بعض أدوات علم
األصول ومباحثه االستمدادية.
التاسع والخمسون :أثبتت هذﻩ الطريقة الشاطبية أن الشريعة ترجع
ي كل حكم إ ى قول واحد  ،مهما ك ﺮ الخالف ب ن املج دين ي إدراك مقاصد
الشارع ي حكم من األحكام .
الستون  :بينت أنواع االج اد وما ينقطع م ا وأنواعه  ،وماال ينقطع
إ ى قيام الساعة،وما يتوقف م ا ع ى الركن ن  :حذق اللغة العربية  ،وفهم
مقاصد الشريعة ع ى كمالها  ،وما يتوقف ع ى أحسن وجه م ا ع ى الثاني
دون األول  ،وماال يتوقف ع ى واحد م ما.
والحمد

رب العالمين والعاقبة للمتقين .
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أهم املراجع واملصادر
إحكــام الفصــول ــي أحكــام األصــول :البــا ي ،أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن
أي ــوب األندلﺴ ـ  ،ت  474ه ــ .تحقي ــق :عب ــد املجي ــد ترك ــي .الطبع ــة األو ــى .ب ــﺮوت :دار
ال ضة العربية 1407 ،هـ  1986 /م.
إحكــام الفصــول ــي أحكــام األصــول :البــا ي ،أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن
أي ــوب األندلﺴ ـ  ،ت  474ه ــ .تحقي ــق ودراس ــة :د.عب ــد ﷲ محم ــد الجب ــوري .الطبع ــة
األو ى .ب ﺮوت :مؤسسة الرسالة 1409 ،هـ  1989 /م.
اإلحكام ي أصول األحكـام :اآلمـدي ،سـيف الـدين أبـو الحسـن ع ـي بـن محمـد التغل ـ  ،ت
631هــ .تحقيــق  :ســيد الجمي ــي .الطبعــة األو ــى .ب ــﺮوت :دار الكتــاب العربــي1404 ،ه ـ /
 1984م.
اإلحك ــام ــي أص ــول األحك ــام :اب ــن ح ــزم ،أب ــو محم ــد ع ــي ب ــن أحم ــد ب ــن س ــعيد الظ ــاهري
األندلﺴـ  ،ت  456هــ .تحقيــق :أحمــد محمــد شــاكر ،تقــديم :إحســان عبــاس .الطبعــة
األو ى .ب ﺮوت :دار اآلفاق الجديدة 1400 ،هـ  1980 /م.
إرشــاد الفحــول إ ــى تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول :الشــوكاني ،محمــد بــن ع ــي بــن محمــد
بــن عبــد ﷲ اليم ـ الصــنعاني ،ت  1250ه ــ .م .ط .الطبعــة الثانيــة .دمشــق :دار ابــن
كث ﺮ 1424 ،هـ 2003 /م.
اإلشــارات )اإلشــارة( ــي أصــول الفقــه :البــا ي ،أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن
أيوب األندلﺴ  ،ت  474هــ .م.ط .الطبعـة الرابعـة .تـونس :مطبعـة التلي ـي 1368 ،ه ـ /
 1949م.
أصول ال دوي = ك الوصول إ ى معرفة األصول :ال دوي ،أبو الحسن ع ي بن محمـد بـن
الحس ــن ب ــن عب ــد الك ــا ي ،ت  482هـ ــ .الطبع ــة األو ــى .إس ــتانبول :مطبع ــة الص ــحافة
العثمانية1308 ،هـ 1890 /م.
أصول ال دوي = ك الوصول إ ى معرفة األصول :ال دوي ،أبو الحسن ع ي بن محمـد بـن
الحس ــن ب ــن عب ــد الك ــا ي ،ت  482ه ــ .الطبع ــة األو ــى .كرا ــي ]باكس ــتان[ :مكتب ــة م ــﺮ
محمد  .ت) .طبع معه كتاب :تخريج أحاديث ال دوي(.
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أص ـ ــول التش ـ ــريع اإلس ـ ــالمي :د .ع ـ ــي حس ـ ــب ﷲ .م.ط .الطبع ـ ــة الخامس ـ ــة .الق ـ ــاهرة :دار
املعارف 1396 ،هـ  1976 /م.
أصول الفقه :محمد أبو زهرة .م .ط .القاهرة :دار الثقافة العربية،
 1393هـ  1973 /م.
أصــول الفقــه :محمــد أبــو النــور زه ــﺮ .قــدم لــه :ع ــي جمعــة محمــد .الطبعــة األو ــى .القــاهرة:
املكتبة األزهرية لل ﺮاث 1412 ،هـ  1992 /م.
أصول الفقه اإلسالمي :محمـد مصـطفى شـب ي .م.ط .ط .الج ـ ة :مطبعـة جامعـة القـاهرة،
والكتاب الجام ي 1412 ،هـ 1992 /م.
أصـ ــول الفقـ ــه :تاريخـ ــه ورجالـ ــه :شـ ــعبان محمـ ــد إسـ ــماعيل .الطبعـ ــة األو ـ ــى .الريـ ــاض :دار
املريخ 1401 ،هـ  1981 /م.
أصـ ــول الفقـ ــه لغ ـ ــﺮ الحنفيـ ــة :إب ـ ـراهيم عبـ ــد الحميـ ــد ،حسـ ــن وهـ ــدان ،عبـ ــد الغ ـ ـ عبـ ــد
الخالق ،الطبعة األو ى .القاهرة :لجنة البيان العربي 1383 ،هـ  1963 /م.
أصـ ــول الفقـ ــه وتـ ــاريخ التشـ ــريع اإلسـ ــالمي :عبـ ــد الوهـ ــاب الخـ ــالف .م.ط .الطبعـ ــة الثانيـ ــة.
القاهرة :مطبعة النصر 1361 ،هـ 1942 /م.
أفعــال الرســول ^ ودالل ــا ع ــى األحكــام الشــرعية :محمــد ســليمان األشــقر .م.ط .الطبعــة
األو ى ]الطبعة الثانية[ .ب ﺮوت :مؤسسة الرسالة 1416،هـ  1996 /م.
البحــر املحــيط ــي أصــول الفقــه :الزرك ـ  ،بــدر الــدين أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن ــادر ال ﺮكــي
املصــري ،ت  794ه ــ .تحريــر :عبــد القــادر عبــد ﷲ العــاني ،عبــد الســتار أب ــو غــدة ،عم ــر
ســليمان األشــقر .مراجعــة :تحري ـر :عبــد القــادر عبــد ﷲ العــاني ،عبــد الســتار أبــو غــدة،
عمر سليمان األشقر .م.ط .الطبعة الثانية .الكويت :دار الصفوة 1413 ،هـ  1992 /م.
بيان املختصر شرح مختصر ابن الحاجب :األصفهاني ،شمس الدين أبو الثناء محمود بـن
عب ــد ال ــرحمن الش ــاف ي ،ت  749ه ــ .تحقي ــق :محم ــد مظه ــر بق ــا .الطبع ــة األو ــى .مك ــة
املكرمة :مركز البحث العلم بجامعة أم القرى 1406 ،هـ  1986 /م.
التحريــر ــي أصــول الفقــه الجــامع بـ ن اصــطال ي الحنفيــة والشــافعية :ابــن الهمــام ،محمــد
بن عبد الواحد بن عبد الحميد ،ت 861هـ .ب ﺮوت ،دار الكتب العلمية .د .ت.
ّ
التخريج عند الفقهاء
واألصولي ن  :يعقوب الباحس ن  .الرياض  :مكتبة الرشد  1414هـ
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تغي ــﺮ التنقــيح ــي األصــول :ابــن كمــال باشــا ،شــمس الــدين أحمــد بــن ســليمان الرومــي ،ت
 940هـ .الطبعة األو ى .إستانبول :مطبعة جمال الدين أفندي 1308 ،هـ  1890 /م.
تفس ﺮ النصوص ي الفقه اإلسالمي :محمد أديب صـالح .م.ط .الطبعـة الثالثـة .ب ـﺮوت .د.
ن1404 .هـ  1984 /م.
تقريب الوصول إ ى علم األصول :ابن جزي ،أبو القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن جـزي الكل ـ
الغرنــاطي املــالكي ،ت  741ه ــ .دراســة وتحقيــق :محمــد ع ــي فركــوس .الطبعــة األو ــى.
عمان :دار األق  1410 ،هـ 1990 /م.
التمهيد ي أصول الفقه :الكلوذاني ،أبو الخطاب محفوظ بن أحمـد بـن الحسـن الحنب ـي،
ت  510هــ .دراســة وتحقيــق :د .مفيــد محمــد أبــو عيشــة ،محمــد بــن ع ــي بــن إبـراهيم.
الطبعة األو ى .مكـة املكرمـة :مركـز البحـث العلمـ بجامعـة أم القـرى 1406 ،هــ1985 /
م.
التمهيد ي تخريج الفروع ع ى األصول :األسنوي ،جمال الدين أبو محمد عبد الـرحيم بـن
الحسـن بــن ع ــي بــن عمــر األمــوي ،ت  772هــ .م.ط .الطبعــة الثانيــة .مكــة املكرمــة :دار
اإلشاعة اإلسالمية 1387 ،هـ 1968/م.
جمع الجوامع ي أصـول الفقـه = مـ ن جمـع الجوامـع :السـبكي ،تـاج الـدين أبـو النصـر عبـد
الوهـ ــاب بـ ــن ع ـ ــي بـ ــن عبـ ــد الكـ ــا ي ،ت  771ه ـ ـ  .الطبعـ ــة األو ـ ــى .القـ ــاهرة :املطبعـ ــة
الخ ﺮية 1306 ،هـ 1888 /م.
حاش ــية األزم ــﺮي ع ــى م ـرآة األص ــول = حاش ــية ع ــى م ـرآة األص ــول ش ــرح مرق ــاة الوص ــول:
األزم ــﺮي ،محم ــد ب ــن و ــي ب ــن رس ــول القرش ــهري ،ت  1102هـ ــ .الطبع ــة األو ــى ]طب ــع
حجر[ .القاهرة :مطبعة بوالق 1258 ،هـ  1842 /م.
حاشــية البنــاني ع ــى ش ــرح املح ــي ع ــى جم ــع الجوامــع :البنــاني املغرب ــي ،عبــد الــرحمن ب ــن
جــاد ﷲ ،ت  1198هــ .م .ط .الطبعــة الثانيــة .القــاهرة :مطبعــة عيﺴـ البــابي الحل ـ ،
 1356هـ 1937 /م.
حاشــية التفتــازاني ع ــى شــرح العضــد ع ــى مختصــر املنتﻬـ = حاشــية التفتــازاني ع ــى شــرح
عضــد ال ــدين اإلي ــي ع ــى مختص ــر املنتﻬ ـ الب ــن الحاجــب = حاش ــية التفت ــازاني ع ــى
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مختصـ ــر املنتﻬ ـ ـ  :التفتـ ــازاني ،سـ ــعد الـ ــدين مسـ ــعود بـ ــن عمـ ــر بـ ــن عبـ ــد ﷲ الهـ ــرري
الخراســاني ،ت  792هــ .مراجعــة وتصــحيح :شــعبان محمــد إســماعيل .الطبعــة األو ــى.
القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية 1393 ،هـ  1973 /م.
حاش ــية الجرج ــاني ع ــى ش ــرح مختص ــر املنتﻬ ـ = حاش ــية الجرج ــاني ع ــى ش ــرح العض ــد =
حاش ــية الجرج ــاني ع ــى ش ــرح عض ــد ال ــدين اإلي ــي :الش ــريف الجرج ــاني ،ع ــي ب ــن
محمد بن ع ي ،ت  816هـ .م.ط .الطبعة الثانية .القاهرة :مطبعة الفحالة الجديـدة،
1393هـ  1973 /م.
حجة ﷲ البالغة :الدهلوي ،أبـو عبـد العزيـز أحمـد شـاﻩ و ـي ﷲ بـن عبـد الـرحيم العمـري،
ت  1176هـ .الطبعة األو ى .القاهرة :دار ال ﺮاث العربي 1398 ،هـ  1978 /م.
حجيــة الس ــنة :عب ــد الغ ـ عب ــد الخ ــالق .م.ط .الطبع ــة الثاني ــة .واش ــنطن :املعه ــد الع ــالم
للفكر اإلسالمي .القاهرة :دار الوفاء 1413 ،هـ  1993 /م.
الحسـ ــامي = املنتخ ـ ــب = املنتخـ ــب الحس ـ ــامي = مختصـ ــر األخس ـ ــيك ـ ــي األص ـ ــول = م ـ ـ ن
الحسامي = مختصر األصول :األخسيك  ،حسام الدين أبو الوفـا محمـد بـن محمـد،
ت  644هـ .الطبعة األو ى .لكنو ]الهند[ :املطبعة العالية 1293 ،هـ  1876 /م.
دراسات أصولية ي حجية القياس وأقسامه :رمضـان عبـد الـودود اللخمـ  .الطبعـة األو ـى.
القاهرة :دار الهدى 1405 ،هـ1985 /م.
دالالت النص ــوص وط ــرق اس ــتنباط األحك ــام ــي ض ــوء أص ــول الفق ــه اإلس ــالمي :مص ــطفى
إبراهيم الزلم  .الطبعة األو ى .بغداد .مطبعة أسعد1400 ،هـ  1979 /م.
ال ــدليل الج ــامع ا ــى كت ــب أص ــول الفق ــه املطبوع ــة املطبوع ــة املطبوع ــة املطبوع ــة باللغ ــة
العربية :شامل الشاه ن .الطبعة األو ى .دمشق :دار غار حراء1424 ،هـ  2004 /م.
الرســالة :الشــاف ي ،أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس املطل ـ املكــي ،ت  204ه ــ.
تحقيــق :أحمــد محمــد شــاكر .الطبعــة األو ــى .القــاهرة :مطبعــة البــابي الحل ـ 1388 ،ه ـ
 1969 /م.
الرســالة :الشــاف ي ،أبــو عبــد ﷲ محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس املطل ـ املكــي ،ت  204ه ــ.
إعــداد ودراس ـة :محمــد نبيــل غنــايم ،مراجعــة :عبــد الصــبور شــاه ن .الطبعــة األو ــى.
القاهرة :مؤسسة األهرام 1408 ،هـ  1988 /م.
316

منهج املقاصد ) طريقةاإلمام الشاط (
ســد الــذرائع ــي الشــريعة اإلســالمية :محمــد هشــام برهــاني .الطبعــة األو ــى .ب ــﺮوت :مطبعــة
الريحاني 1406 ،هـ  1985 /م.
شــرح مختصــر ابــن الحاجــب = شــرح العضــد ع ــى مختصــر ابــن الحاجــب = شــرح العضــد
ع ــى مختصــر املنتﻬ ـ  :عضــد الــدين اإلي ــي ،عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار
الشـ ﺮازي ،ت  756هــ .الطبعــة الثانيــة .القــاهرة :مطبعــة الفجالــة الجديــدة1393 ،ه ـ /
 1973م.
الع ــرف والع ــادة ــي رأي الفقه ــاء :أحم ــد فهمـ ـ أب ــو س ــنة .م.ط .الطبع ــة الثاني ــة .الق ــاهرة:
مطبعة األزهر1367 ،هـ  1947 /م .
عصــارة األصــول )امتحــان القضــاة( :محمــد رحمـ بــن عبــد ﷲ األكي ـ  ،ت  1327هــ.دراسة
وتحقي ــق وتعلي ــق :ش ــامل الش ــاه ن .الطبع ــة األو ــى .دمش ــق :دار ال ض ــة1427 ،ه ـ ـ /
 2006م.
عمــل أهــل املدينــة بـ ن مصــطلحات مالــك وآراء األصـ ّ
ـولي ن :أحمــد محمــد نــور ســيف .م.ط.
الطبع ــة الثاني ــة .دب ــي :دار البح ــوث للدراس ــات اإلس ــالمية وإحي ــاء ال ـﺮاث 1421 ،هـ ـ /
 2000م.
عنــوان التعريــف بأسـرار التكليــف = املوافقــات ــي أصــول الشــريعة = املوافقــات ــي أصــول
األحكــام :الشــاط  ،أب ـو إســحاق إبـراهيم بــن موﺳ ـ بــن محمــد اللخمـ الغرنــاطي ،ت
 790ه ــ .شــرح وتخــريج :عبــد ﷲ دراز ،ومحمــد عبــد ﷲ دراز .م.ط .الطبعــة الرابعــة.
ب ﺮوت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ  2001 /م.
ع ــوارض األهلي ــة عن ــد األص ـ ّ
ـولي ن :حس ـ ن خل ــف الجب ــوري .الطبع ــة األو ــى .مك ــة املكرم ــة:
مكرز البحوث اإلسالمية بجامعة أم القرى1408 ،هـ  1988 /م.
فقــه املقاصــد  :جاســر عــودة .واشــنطن  :املعهــد العــالم للفكــر اإلســالمي 1421 ،ه ـ 2006/

م.
الكوكــب الــدري ــي مــا يتخــرج ع ــى األصــول النحويــة مــن الفــروع الفقهيــة :األســنوي ،عبــد
ال ـ ــرحيم ب ـ ــن الحس ـ ــن ،ت 772هـ ـ ــ .تحقي ـ ــق :محم ـ ــد حس ـ ــن ع ـ ــواد .الطبع ـ ــة األو ـ ــى،
عمان/األردن ،دار عمار1405 ،هـ1985/م.
مجموع رسائل ي أصول الفقه:
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مقدمة ي نكت من أصول الفقه ]من أصول الشافعية[ :البن فورك.
رسالة ي أصول الفقه ]من أصول الظاهرية[ :ملح الدين بن العربي الحاتم .
رسالة ي املصالح ]من أصول املالكية[ :للطو ي.
رسالة ي أصول الفقه :للسيوطي .الطبعة األو ى .ب ﺮوت :املطبعة
مـرآة األصــول ـي شــرح مرقـاة الوصــول :مــال خسـوو ،محمــد بـن فرامــوز بـن ع ــي ،ت  885هــ.
م.ط .الطبعة الثالثة .إستانبول :دار الطباعة العامرة 1317 ،هـ  1899 /م.
ّ
األصولي ن  :محمد مظهر بقا .
معجم
ط .1مكتبة مكلة املكرمة  :معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى ن1414هـ 1994/م.
املغ ي أصول الفقه :الخبازي ،جـالل الـدين عمـر بـن محمـد بـن عمـر الخجنـدي ،ت 691
هــ .تحقيــق :محمــد مظهــر بقــا .الطبعــة األو ــى .مكــة املكرمــة :مركــز البحــوث اإلســالمية
بجامعة أم القرى1403 ،هـ  1983 /م.
مفت ــاح الوص ــول إ ــى بن ــاء الف ــروع ع ــى األص ــول :التلمس ــاني ،محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــن ع ــي
اإلدريﺴ ـ الحس ـ  ،ت  771ه ــ .م.ط .الطبع ــة الثاني ــة .الق ــاهرة :دار الكت ــاب العرب ـي،
1382هـ  1962 /م.
مقاصــد الشــريعة اإلســالمية :ابــن عاشــور ،محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن عبــد القــادر بــن
محم ـ ــد ,ت  1284م .الطبع ـ ــة األو ـ ــى .ت ـ ــونس :مكتب ـ ــة االس ـ ــتقامة ،املطبع ـ ــة الفني ـ ــة،
1366هـ  1946 /م.
املقاصد العامة للشـريعة اإلسـالمية :يوسـف حامـد العـالم .م.ط .الطبعـة الثانيـة ]الطبعـة
الثالثة[ .الرياض :الدار العاملية للكتاب اإلسالمي1415 ،هـ  1994 /م.
مقاص ــد الش ــريعة اإلس ــالمية ومكارمه ــا  :ع ــالل الفاﺳ ـ  .الطبع ــة الخامس ــة  .ب ــﺮوت  :دار
الغرب اإلسالمي  1993 ،م.
ّ
مقدم ــة م ــوجزة ــي عل ــم أص ــول الفق ــه :ش ــامل الش ــاه ن .الطبع ــة األو ــى .دمش ــق :دار غ ــار
حراء1424 ،هـ  2004 /م.
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منــار األنــوار ــي أصــول الفقــه :النســفي ،حــافظ الــدين أبــو ال ﺮكــات عبــد ﷲ بــن أحمــد بــن
ّ
محمــود ،ت  710ه ــ .دراســة وتحقيــق وتعليــق :شــامل الشــاه ن )موســوعة منــار األنــوار
ّ
األصولية( .الطبعة األو ى .دمشق :دار غار حراء 1428 ،هـ  2007 /م.
املن ــاهج األص ـ ّ
ـولية ــي االج ــاد ب ــالرأي ــي التش ــريع اإلس ــالمي :محم ــد فت ــي ال ــدري  .م.ط.
الطبعة الثانية .دمشق :الشركة املتحدة1405 ،هـ  1985 /م.
املوافق ــات ــي أص ــول الش ــريعة = املوافق ــات ــي أص ــول األحك ــام :الش ــاط  ،أب ــو إس ــحاق
إب ـراهيم بــن موﺳ ـ بــن محمــد اللخم ـ الغرنــاطي ،ت  790ه ــ .تعليــق :محمــد الخض ــر
حس ن التونﺴ  .الطبعة األو ى .القاهرة :املطبعة السلفية 1341 ،هـ  1922 /م.
م ـ ان األصــول ــي نتــائج العقــول :الســمرقندي ،عــالء الــدين أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد،
ت  539هـ .دراسة وتحقيق وتعليق :عبد امللـك السـعدي .الطبعـة األو ـى .بغـداد :وزارة
األوقاف والشؤون الدينية1407 ،هـ  1987 /م.
ن ــﺮ الــورود ع ــى مرا ــي ّ
الس ــعود  :الشــنقيطي  ،محمــد األم ـ ن ابــن محم ــد املختــار  .الطبع ــة
األو ى  :السعودية  :دار املنارة 1415 ،هـ 1995 /م
نشـر البنــود ع ـى مرا ــي ّ
السـعود :الشــنقيطي ،عبـد ﷲ بــن ابـراهيم العلــوي . .الطبعـة األو ــى
 .ب ﺮوت :دار الكتب العلمية 1409 ،هـ 1988 /م
الوصــول إ ــى علــم األصــول :ابــن برهــان ،أبــو الفــتح أحمــد بــن ع ــي بــن برهــان البغــدادي ،ت
 518ه ــ .تحقي ــق :عب ــد الحمي ــد أب ــو زني ــد .الطبع ــة األو ـ ـى .الري ــاض :مكتب ــة املع ــارف،
1403هـ  1983 /م
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