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ّ

 ملخصّادلقالة

ّ
وتطبيقاتوُاألصوليةُُ–رمحوُهللاُُ–شيخُعبدُالرمحنُالسعديُىذاُالبحثُالعلمّيُالذيُربتُعنوان3ُُ"ال

دراسةُربليلّية"ُأّعدىاُالطالبُكمالُالّدينُلنيلُدرجةُادلاجستَتُيفُالّشريعةُمنُخاللُتفسَتُسورةُالبقرةُ
ُ.اإلسالمّية

ُ ُأن ُالستنباطُمعلوم ُالكّلية ُالقواعد ُمنها ُتستخرج ُاليت ُالشرعية ُاألدلّة ُأىّم ُىو ُالكرمي القرآن
خاّصةُالتفسَتُمنُتفسَتُاآلياتُاُيفُالقرآنُالكرميُدبُقّلُعنايتهمأوُ درسُطلبةُالعلمفإذاُملُيُاألحكام.

ُكبَتًاُف ُمنُشننعهمشلاُُية،منُدراستهمُأمثلةُأصوليةُتطبيقُايستفيدُولمُالذيُيهتّمُجبانبُاألصولُاىتماًما
ُ ُادلستخرجةُمنُاآلياتُالقرآنية ُالقواعدُاألصولية ُالقواعدُومعرفة ُتطبيقياُفهمُىذه اءُ.ُومنُالعلمفهًما

ُ،–هللاُُورمحُ–الذينُعنواُبالقواعدُاألصوليةُمنُأدلّتهاُالقرآنيةُبشكلُتطبيقّيُىوُالشيخُعبدُالرمحنُالسعديُ
ُكثَتًاُمنُالقواعدُاألصوليةُيفُسورةُالبقرة،ُومنُىناُرنعلوُالباحثُعنوانًاُذلذهُالدراسة  .حيثُأورد

ُيلي3ُمعرفةُالقواعدُاألصولّيةُال ُالبحثُإىلُما ُالسعدّيُويهدفُىذا ُُ–يتُاستخرجها ُهللا يفُُ–رمحو
ُكيفّيةُالتطبقياتُاألصولّيةُُوتفسَتهُلسورةُالبقرة،ُ منُخاللُتفسَتهُلسورةُُ–رمحوُهللاُُ–للسعديُالوصولُإىل

ُهللاُُ–موافقةُالتطبيقاتُاألصوليةُللسعديُإثباتُُوالبقرة،ُ ُكتابيوُالرسالةُلُ–رمحو نظرياتوُاألصوليةُمنُخالل
ُوالقواعدُاحلسان.اللطيفةُ

ُ–رمحوُهللاُُ–تناولُالشيخُالسعديُماُيلي3ُُ.ُوينتجُالبحثحثُمنهجاُوصفياُربليلياويكونُمنهجُالب
قدُيربطُُ–رمحوُهللاُُ–أنوُ،ُُوأصولُالفقوُماُيقاربُمخسُتُقاعدةُأصوليةُقضايايفُتفسَتهُلسورةُالبقرةُمعظمُ

ُيفيدُال ُالقرآنية،ُشلا دراسُتُوالعلماءُيفُاإلكثارُمنُاألمثلةُالتطبيقيةُللقواعدُالقواعدُاألصوليةُبأمثلتها
ُوضُو ُوزيادة ُللسعديُُوُحها،األصولية ُالتطبيقاتُاألصوية ُُ–موافقة ُهللا ُمنُخاللُُلُ-رمحو ُاألصولية نظرياتو

ُُكتابيوُالرسالةُاللطيفةُوالقواعدُاحلسان.
ُالّتطبيقاتُاألصولّية،ُوسورةُالبقرة،ُوتفسَتُالّسعدّي.ُُالرئيسةُىيكلماتُالبحثُُو

ُ  
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Abstract 

 

Research with the title: “Ash Sheikh „Abdur Rahman As Sa‟dy And His Ushul Fiqh 

Application in The Chapter of Al-Baqarah” is written by Kamaluddin for Master Degree in 

Syari‟ah Islamiyyah, in Islamic Law Program. 

It has been known that Al Qur`anul Karim is the most important Syar‟i statement which 

any general rule/guidance can be derived from this book in order to summarize law. Every 

Learner will not get any benefit in their study if they do not study or they do not pay attention 

toward the translation of verses in Al Qur‟an, especially translation that focuses on Ushul Fiqh 

dimension. The benefit are including several examples of Ushul Fiqh which are easy to be used 

in practice. The ignorance toward ushul fiqh dimension will be a barrier for learners to 

understand ushul fiqh rule/regulation which is concluded from Al-Qur‟an verses, in addition, this 

lack of attention will also hinder the lerners to understand the practical use of this ushul fiqh 

rule/regulation. As Syaikh „Abdur Rahman As Sa‟dy – may Allah Subhanawataala bless him – is 

one of scholars („Ulama`) among other scholars who focuses on practical Ushul Fiqh‟s 

rule/regulation from Al Quran, Where he mentions many rules / regulations  in the chapter of 

albaqarah, therefore the author makes it as the title of this study. 

The aim of this study are: To understand ushul fiqh rule/regulation which is written by A 

Sa‟dy  – may Allah Subhanawataala bless him – in his translation toward Al Baqarah. To 

understand the practical use of As Sa‟dy Ushul Fiqh – may Allah Subhanawataala bless him – 

through his translation toward Al Baqarah. To prove practical appropriateness of As Sa‟dy Ushul 

Fiqh – may Allah Subhanawataala bless him – through his Ushul Fiqh theory which can be 

found in his book: Ar Risalah Al Lathifah and Al Qawa‟id Al Hisan. 

The design of this study is deductive analysis explanatory, using logical approach. The 

result of this study as follows: As Sa‟dy – may Allah Subhanawataala bless him – his translation 

of Al The Chapter of Baqarah has discussed the majority of Ushul Fiqh issues,  which is around 

fifty Ushul Fiqh rules/regulations. He - may Allah Subhanawataala bless him – has already 

linked Ushul Fiqh rule/regulation with examples from Al Qur‟an, which can provide benefit 

toward learners and scholars in order to provide more practical examples for clearer explanation. 

Ushul Fiqh practice of As Sa‟dy – may Allah Subhanawataala bless him – also well-matched 

with his Ushul Fiqh theory in his book called: ArRisalah Al Lathifah and Al Qawa‟id Al Hisan.   

Key word: Ushul Fiqh Application, The Chapter Al Baqarah, Translation of As Sa‟dy. 
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 Abstrak  

 

Penelitian dengan judul : “Asy Syekh „Abdru Rahman As Sa‟diy Dan Aplikasi Ushul 

Fiqih Beliau Didalam Surah Al Baqarah” ini ditulis oleh Kamaluddin dalam rangka meraih gelar 

Master dibidang Syari‟ah Islamiyyah. 

Telah dimaklumi bahwa Al Qur`anul Karim adalah dalil syar‟i terpenting yang darinya 

dikeluarkan kaedah-kaedah global untuk menyimpulkan hukum. Para penuntut ilmu tidak akan 

mendapatkan manfaat jika mereka tidak mempelajari atau memberikan perhatian terhadap tafsir 

ayat yang dikandung AlQuran terutama tafsir yang memperhatikan segi UshulFiqh. Adapun 

manfaat yang dimaksud adalah berupa contoh-contoh Ushul Fiqh yang aplikatif. Ketidak 

perhatian pada segi ushul fiqh ini akan menghalangi mereka untuk mengetahui kaedah ushul fiqh 

yang disimpulkan dari ayat-ayat AlQuran dan juga akan menghalangi mereka untuk memahami 

kaidah-kaidah tersebut secara praktis. Diantara „Ulama`yang memberikan perhatian terhadap 

kaedah-kaedah Ushul Fiqh yang diambil dari dalil Al Qur`an secara praktis adalah Syekh 

„Abdurrahman As Sa‟dy – semoga Allah merahmatinya –, dimana beliau menyebutkan banyak 

kaedah-kaedah Ushul Fiqh didalam surah Al Baqarah, oleh karena itu penulis menjadikannya 

sebagai judul dari studi ini. 

Penelitian ini bertujuan: Mengetahui kaedah-kaedah Ushul Fiqh yang dikeluarkan oleh 

As Sa‟dy – semoga Allah merahmatinya – didalam tafsir beliau terhadap surah Al Baqarah. 

Mengetahui tata cara praktek Ushul Fiqh As Sa‟dy – semoga Allah merahmatinya – melalui 

tafsir beliau terhadap surah Al Baqarah. Membuktikan kesesuaian praktek Ushul Fiqh As Sa‟dy 

– semoga Allah merahmatinya – dengan teori Ushul Fiqh beliau yang ada pada kitab beliau: Ar 

Risalah Al Lathifah dan Al Qawa‟id Al Hisan. 

Metode dalam penelitian ini adalah meotode deskriftif analisis. Adapun hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: As Sa‟dy – semoga Allah merahmatinya – didalam tafsir surah Al 

Baqarah telah membicarakan sebagian besar masalah Ushul Fiqh, yaitu sekitar lima puluh 

kaedah Ushul. Beliau – semoga Allah merahmatinya – telah mengaitkan kaedah Ushul Fiqh 

dengan contoh-contoh Al Qur`an, yang itu dapat memberikan faedah kepada para penuntut „ilmu 

dan „ulama` dalam hal memperbanyak contoh-contoh praktis dan menambah kejelasannya. 

Kesesuaian praktek Ushul Fiqh As Sa‟dy dengan teori-teori Ushul Fiqh beliau yang ada pada 

kitab beliau : ArRisalah Al Lathifah dan Al Qawa‟id Al Hisan.  

Kata kunci penelitian adalah: Aplikasi Ushul Fiqh, Surah al Baqarah, dan Tafsir As 

Sa‟dy. 
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ّادلقد مة
ّ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

احلمدُهللُوالصالةُوالسالمُعلىُرسولُهللاُأماُبعد.ُفالقرآنُالكرميُىوُأىّمُاألدلّةُالشرعيةُاليتُ
لذلكُ.ُهتّمُمجيعُاألّمةُاإلسالميةُبلُمجيعُالناسالقواعدُالكّليةُالستنباطُاألحكامُاليتُتستخرجُمنهاُ

قيامُطلبةُالعلمُبدراسةُتفسَتُالقرآنُالكرميُخاّصةُالتفسَتُالذيُيهتّمُجبانبُاألصولُاىتماًماُُالبدُمنُ
شلاُيعينهمُعلىُمعرفةُُ،–إنُشاءُهللاُُ-ُ  كبَتًاُسوفُيستفيدونُمنُدراستهمُأمثلةُأصوليةُتطبيقية

ُُو ُادلستخرجةُمنُاآلياتُالقرآنية ُيعينهمُبالطبعُالقواعدُاألصولية ُالقواعدُوبالتايلُأيضا علىُفهمُىذه
ُبالقواعدُ ُالذينُعنوا ُالعديدة.ُومنُالعلماء ُتلكُالقواعدُاألصوليةُيفُرلاالتُاحلياة ُتقتضيو تطبيقُما

،ُوذلكُمنُ–رحمُهللاُُ–الشيخُعبدُالرمحنُالسعديُُاألصوليةُمنُأدلّتهاُالقرآنيةُبشكلُتطبيقّيُىو
ُكالمُادلّنان.لنضربُلذلكُمثالُ ُكتابوُادلسمىُتيسَتُالكرميُالرمحنُيفُتفسَت خاللُتفسَتُسروةُالبقرةُيف

3ُ))فالُذبعلواُهللُأنداداُ-تعاىلُُ–3ُ))ياُأيهاُالناسُاعبدواُربكم((ُإىلُقولوُ-تعاىلُُ–يفُقولُهللاُُ–
ُتعلمون( ُوأنتم ُالبقرة3 ُقال21ُ( ُهللاُُ–، ُالعبادةُ-رمحو ُوىو ُعاّم، ُبأمر ُالناس، ُلكل ُعاّم ُأمر ُ"ىذا 3

ُماُُ-رمحوُهللاُُ–اجلامعة"،ُمثُقالُ ُوالنهيُعنُعبادة ُاآليةُمجعُبُتُاألمرُبعبادةُهللاُوحده، 3ُ"ىذه
.ُومنوُقولُادلؤلفُ،ُشلاُيشَتُإىلُالقاعدتُتُاألصوليتُت3ُُ"األمرُللوجوبُوالنهيُللتحرمي"1سواه"،ُانتهى

–،ُقال322ُُ))ىوُالذيُخلقُلكمُماُيفُاألرضُمجيعا((ُالبقرة3ُ-تعاىلُُ–يفُقولُهللاُُ–رمحوُهللاُُ–
.ُإىلُغَت32ُُ"يفُىذهُاآليةُالعظيمةُدليلُعلىُأنُاألصلُيفُاألشياءُاإلباحةُوالطهارة"،ُانتهى-رمحوُهللاُ

ُاألصوليةُمنُخاللُعرضوُلتفسَتُاآلياتُالقرآنيةُاليتُ ذلكُمنُالكالمُالداّلُعلىُاالىتمامُبالقضايا
ُىيُأُْوىلُمراتبُاألدلّةُالشرعية.ُ

ومنُخاللُخلفيةُالبحثُالسابقةُنتوّصلُإىلُمشكلةُالبحثُاليتُسنقومُحبّلهاُيفُىذاُالبحث،ُ
يفُُ–رمحوُهللاُُ–اليتُاستخرجهاُالشيخُعبدُالرمحنُالسعديُماُىيُالقواعدُاألصوليةُُ-وىي3ُُأوال

ُالسعديُُُ-وثاثناُ؟تفسَته يفُتفسَتهُادلسمىُُ–رمحوُهللاُُ–كيفُالتطبقياتُاألصوليةُاليتُقامُهبا
                                                           

1
 .67(، صفحة: 3645/4004عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنّان )بيروت، مؤسسة الرسالة،   

2
 .:6المرحع السابق، صفحة:   
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ُادلّنان؟ ُكالم ُالرمحنُيفُتفسَت ُكتبوُُ تيسَتُالكرمي ُمنُخالل ُاألصولية ُنظرياتو ُمع ومدىُتطابقها
ُاألخرى؟

ُالبحثُمنطلقةُمنُمصدرُالدليلُالذيُىوُالنّصُالقرآيّن،ُمثُمراجعتوُمنُوستكونُنظريةُ ىذا
فيو،ُوبعدُذلكُسيقومُالباحثُبتحليلُىذاُالرأيُاألصويلُمعتمًداُُ–رمحوُهللاُُ–خاللُرأيُالشيخُ

علىُادلنهجُالفلسفيُادلنطقيُاالستنجاجيُومقابلةُالتحليالتُاحلاصلةُدباُثبتُمنُالقضاياُاألصوليةُ
،ُوبذلكُستتّمُالنتائجُالبحثيةُاليتُىيُجورةُادلسألةُحبولُ–رحمُهللاُاجلميعُُ–عليهاُاألصوليونُاليتُ

ُهللاُوقّوتو.

معرفةُالقواعدُاألصوليةُُ-اإلجابةُعنُمشكلةُالبحث،ُوىي3ُأوالإىلُُالعلميُّيهدفُىذاُالبحثُُو
الوصولُإىلُُُ-لسورةُالبقرة.ُوثانياُ يفُتفسَتهُ–رمحوُهللاُُ–اليتُاستخرجهاُالشيخُعبدُالرمحنُالسعديُ

يفُتفسَتُسورةُالبقرة.ُوإثباتُتطابقهاُُ–رمحوُهللاُُ–كيفيةُالتطبقياتُاألصوليةُاليتُقامُهباُالسعديُ
 معُنظرياتوُاألصوليةُمنُخاللُكتبوُاألخرى

ُىذُو ُخالل ُمن ُادلقالة ُه ُبأريد ُالقيام ُاستخراج ُاألصُوبعض ُاستنبطهاُلالقواعد ُاليت ُالتطبيقّية ّية
وربليلهاُربلياًلُعلميًّاُوإثباتُموافقةُىذهُالتطبيقاتُُتفسَتهُلسورةُالبقرةخاللُواستخرجهاُادلؤّلفُمنُ

ُادلستعان،ُوىوُحسيبُونعمُالوكيل.ُ–تعاىلُُ–.ُوهللاُمعُنظرياتُالشيخُاألصولية

ُ

ُ

ُ  
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 منهجيةّالبحث
ّ

لكو3ُُشرحاُربليلياُاستنتاجياُاستدالليا،ُوتكونُمنهجُالبحث3ُُيكونُمنهجُالبحثُالذيُأس
ُكماُيلي3ُ  طريقتوُفلسفيةُمنطقية.ُوادلرادُبكّلُمنهاُىو

ادلنهجُالشرحيُالتحليلي،ُىو3ُُىوُالعمليةُالبحثيةُاليتُقامتُعلىُبيانُوتفسَتُادلشاكلُوحّلهاُ
ليةُالبحثيةُاليتُقامتُعلىُالعم3ُُىوادلنطلقُمنُاالفًتاضُالراجح.ُوادلنهجُاالستنتاجيُاالستداليل،ُ

.ُوالطريقةُالفلسفيةُادلنطقية،ُىو3ُُالتطريقةُالبحثيةُاليتُاستنباطُالنتائجُمنُالشكلُالعاّمُإىلُاخلاصُّ
 قامتُعلىُدراسةُطبيعةُأفكارُالشخصُادلعُتُومشاكلهاُمعُذكرُالرباىُت.

ُالباحث ُبالعنوان،ُادلعلوماتُجبمعُفيقوم ُالكتابُاألساسّيُدعنُطريقُُوادلعارفُادلتعلقة راسة
ُ ُوربديد ُادلراجع. ُوكتب ُادلستنتجاتالقضايا ُوإخراج ُمسائلها ُربليل ُمث ُادلوجودة ُاألصولية ُالعاّمة

،ُوبعدُ–رمحوُهللاُُ–األصوليةُالتطبيقيةُمنُخاللُتفسَتُسورةُالبقرةُالذيُقامُبوُالشيخُالسعديُ
ُكتابُُ–رمحوُهللاُُ–ذلكُالقيامُدبقابلتهاُبنظرياتُالشيخُ ُكتبوُاألخرى،ُخاّصة األصوليةُمنُخاللو

ُماُ ُخالصة ُوأخَتًا ُالقرآن. ُبفسَت ُادلتعلقة ُاحلسان ُوالقواعد ُادلهّمة ُالفقو ُيفُأصول ُاللطفية الرسالة
ُ يستفادُمنُالبحثُمنُقاعدةُأصوليةُمتعّلقةُبآيةُالباب.

ُ  
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ّاألحكامّالشرعيةّالتطبيقاتّاألصولي ةّيفّ
ّ

يفُاألحكامُالتكليفيةُواألحكامُالوضعّيةُوبعضُاألمورُادلتعلقةُُ–رمحوُهللاُُ–تكلمُالسعديُ
َوَيْسأَُلوَنَكَُعِنُاْلَيَتاَمىُُقْلُِإْصالٌحُذَلُْمَُخيـٌْر3ُُ))-تعاىلُُ–مثالُيفُقولوُُ–رمحوُهللاُُ–هبما.ُفقالُ

ُُيـَْعَلُمُاْلُمْفِسَدُمُِ َعزِيٌزَُحِكيمٌَُوِإْنُزُبَاِلطُوُىْمُفَِإْخَواُنُكْمَُواَّلله ُُألْعَنَتُكْمُِإنهُاَّللهَُ ((َُنُاْلُمْصِلِحَُوَلْوَُشاَءُاَّلله
وادلرجعُيفُذلكُإىلُالنيةُوالعمل،ُفمنُعلمُهللاُمنُنيتوُأنوُمصلحُلليتيم،ُوليسُلو3ُُ"220البقرة3ُ

ُطمعُيفُمالو،ُفلوُدخلُعليوُشيءُمنُغَتُقصدُملُيكنُعليوُبأس،ُومنُعلمُهللاُمنُنيتو،ُأن
"،ُقصدهُبادلخالطة،ُالتوصلُإىلُأكلهاُوتناوذلا،ُفذلكُالذيُحرجُوأمث،ُوالوسائلُذلاُأحكامُادلقاصد

ُكانتُمنُقبيلُادلباحاتُُ–رمحوُهللاُُ–.ُبُّتُالشيخ3ُانتهى عنُأحكامُمقاصدُأفعالُادلكّلفُت،ُولو
ُمثلُقضيةُسل ُالفاعل. ُعلىُحسبُنّية ُأوُتصبحُزلّرمًة ُقدُتبقىُمباحة ُاليتامىُيفُأصالُأهنا الطة

ُكماُذكرهُيفُرسالتوُوقال3ُُ"إّنُهللاُ أباحُلناُادلباحات،ُولكنُقدُيتوصلُهباُُ-تعاىلُُ–ماذلم.ُوىذا
إىلُاخلَتُفتلحقُبادلأموراتُالشرعية،ُوقدُيتوّصلُهباُإىلُالشّرُفتلحقُبادلنهّياتُاليتُالُرنوزُاالقًتابُ

.ُوىيُيفُاحلقيقةُمستمّدةُمنُقولو5ُ"امّادلقصادأنّالوسائلّذلاّأحك.ُوادلستفاد3ُ"4منها"،ُانتهى
ُكماُبينو36ُُ))إدناُاألعمالُبالنـّّيات((-صلىُهللاُعليوُوسلمُُ– رمحوُهللاُُ–،ُوإالُفادلباحُيفُاألصل
ُ.7يفُرسالتو3ُ"وادلباح3ُمستويُالطرفُت"ُ–

نـَْياَُوا3ُ))-تعاىلُُ–ويفُقولوُ ُ–،ُقالُالسعدي212ُ((ُالبقرة3ُآلِخَرةَُِفأُولَِئَكَُحِبَطْتُأَْعَماذُلُْمُيفُالدُّ
ُهللاُُ–أوضحُالشيخُُ.8ُ"،ُانتهىلعدمُوجودُشرطهاُوىوُاإلسالم3ُ"-رمحوُهللاُ ُ–تعاىلُُ–رمحو

أنُالشرطُمقّدمُعلىُادلشروط.ُفالشرطُىناُاإلسالم،ُوادلشروطُعدمُحبوطُاألعمالُيفُالدنياُواآلخرة.ُ
ُ"ُومنُذلكُ ُقالُيفُرسالتو3 ُمنُوجودُشرطُذلكُوىوُاإلسالم. ولكيُالُزنبطُأعمالُالعبدُفالبّد

ُع ُبٌت ُكبَت ُأصل ُوىذا ُموانعها، ُوانتفاء ُشروطها ُبوجود ُإال ُاألحكام ُتتّم ُ"ال ُمسائلُقوذلم ُمن ليو
ُانتهى ُكثَت"، ُشيء ُوغَتىا ُتثبت.9ُاألحكام ُومل ُتصّح ُلتم 3ُ ُمىتُفُقدُشرطُالشيء ُنقول3 ُخالصًة .

ماّيلزمّمنّعدموّالعدم،ّوالّيلزمّمنّوكذلكُإذاُُوجدُمانعها3ُملُُتصّحُوملُتنّفذ،ُألنُالشرطُىو3ُ"
ُ.10ُ"وجودهّوجودّوالّعدم

                                                           
3
 .;;(، صفحة: 3645/4004عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنّان )بيروت، مؤسسة الرسالة،   

4
 .  34(، صفحة: :;;3/;363ن السعدي، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهّمة )الرياض، مكتبة أصواء السلف، عبد الرحم  

5
 المرجع السابق، نفس الصفحة.  

6
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7
 .  33(، صفحة: :;;3/;363عبد الرحمن السعدي، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهّمة )الرياض، مكتبة أصواء السلف،   

8
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9
 .  45(، صفحة: :;;3/;363معة في أصول الفقه المهّمة )الرياض، مكتبة أصواء السلف، عبد الرحمن السعدي، رسالة لطيفة جا  

10
 .70( صفحة: :400/:364د/ دمحم سليمان عبد هللا األشقر، الواضح في أصول الفقه )بيروت، دار النفائس،   
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ّاألدل ةّالشرعيةّالتطبيقاتّاألصولي ةّيفّ
ّ

ُعليهما،ُوإالُ ُكالمناُىنا ُالقرآنُوالسّنة،ُويقتصر ُالسعدّيُمنها3 ُالشرعيةُاليتُتكلمُفيها األدلّة
رمحوُهللاُُ–فالشيخُتكلمُأيضاُعنُاإلمجاعُوالقياس،ُبلُتكلمُعنُبعضُاألدلّةُادلختلفُفيها.ُفقالُ

ُُكْنُتْمُيفَُرْيٍبُشلهاُنـَزهْلَناَُعل3َُُُ))-تعاىلُُ–يفُقولوُ- ىَُعْبِدنَاَُفْأُتواُِبُسورٍَةُِمْنُِمْثِلِوَُواْدُعواُُشَهَداءَُكْمَُوِإْن
َُصاِدِقُتَُ ُُكْنُتْم ُِإْن ُاَّللِه ُُدوِن ُِمْن ُالبقرة3 ))23"ُ ُوىو3ُ ُآياتُالتحدي، ُيسموهنا ُوحنوىا ُاآلية وىذه

َُعَلىَُأْنُُُقْلُلَِئِنُاْجَتَمَعِتُاإلْنس3ُُُ))-تعاىلُُ–تعجيزُاخللقُأنُيأتواُدبثلُىذاُالقرآن،ُقالُ َواجلِْنُّ
َُكاَنُبـَْعُضُهْمُلِبَـْعٍضَُظِهَتًا رمحوُُ–.ُأثبتُالشيخ11ُ(("،ُانتهىيَْأُتواُدبِْثِلَُىَذاُاْلُقْرآِنُالُيَْأتُوَنُدبِْثِلِوَُوَلْو

ُمنُحكيمُُ–هللاُ ُتنزيل ُخلفو ُمن ُوال ُبُتُيديو ُمن ُالباطل ُيأتيو ُالذيُ))ال ُالكرمي ُالقرآن حّجة
ُكماُذكرهُالشيخ42ُمحيد((ُفصلت3ُ أنوُمعجزةُمنُُ–رمحوُهللاُُ–.ُومنُأدلّةُحّجيةُالقرآنُالكرمي

.ُ،ُفإعجازهُدليلُقطعّيُعلىُأنوُحّجةُرنبُاالحتجاجُبوُيفُاألحكامُالشرعية-تعاىلُُ–عندُهللاُ
ُ ُالشيخ ُهللاُُ–قال ُُ-رمحو ُ"وذنا ُرسالتو3 ُُ–يف ُوالسّنة ُالقرآن ُبوُُ–أي ُخوطب ُالذي األصل

إمجاعُالعلماءُعلىُُ-رمحوُهللاُُ–.ونلخّصُشلاُعرضوُالشيخ12ُادلكلفون،ُوانبٌتُدينهمُعليو"،ُانتهى
ُُكْنُتْمُيفَُرْيٍبُشلُه3ُُ))-تعاىلُُ–.ُيفُقولو13ُ"القرآنّحج ةّعلىّاجلميعأّنُ" اُنـَزهْلَناَُعَلىَُعْبِدنَاَُوِإْن

ُُكْنُتْمَُصاِدِقُتَُ ُِإْن ُ–،ُقالُالسعدي23ُ((ُالبقرة3َُفْأُتواُِبُسوَرٍةُِمْنُِمْثِلِوَُواْدُعواُُشَهَداءَُكْمُِمْنُُدوِنُاَّللِه
ُكربى،ُودليلُواضحُعلىُصدقوُوصدقُماُجاءُبو،ُفيتعُتُعليكمُاتباعو3ُ"-رمحوُهللاُ "،ُفهذاُآية

صاحبهاُقائال3ُُ–تعاىلُُ–ُزّكىُهللاأيضاُحّجيةُالسّنةُالنبويةُاليتُُ–رمحوُهللاُُ–قّررُالشيخُ.14ُانتهى
يفُرسالتو3ُُ-رمحوُهللاُُ–))وماُينطقُعنُاذلوىُ*ُإنُىوُإالُوحيُيوحى((ُاآلية.ُلذلكُقالُالشيخُ

ُ ُُ–"وذنا ُوالسّنة ُعليو"،ُ–أيُالقرآن ُوانبٌتُدينهم ُادلكلفون، ُالذيُخوطبُبو .15ُانتهىُاألصل
تباركُوتعاىلُُ–ونستفيدُمنُكونُرسولُهللاُصلىُهللاُعليوُسلمُصادقًاُمصدوقًاُفيماُجاءُبوُعنُربّوُ

ّكالقرآنُ– ّحج ة ّالسن ة ُيفُ"أن  ُكالقرآن ُاتباعها ُوجوب ُعلى ُالعلماء ُاتفق ُحجة ُىي ُنعم، ."
ُكأصلُُ–كماُقالُالشيخُُُ–.ُفتعُّت16ُاستنباطُاألحكامُالشرعية،ُوأهناُادلصدرُالثاينُللتشريع اتّباعها

ُمنُأصولُاألحكامُالشرعية.ُ
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 .68(، صفحة: 3645/4004الرسالة، عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنّان )بيروت، مؤسسة   
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 .35(، صفحة: :;;3/;363عبد الرحمن السعدي، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهّمة )الرياض، مكتبة أضواء السف،   
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 .67(، صفحة: 3645/4004بد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنّان )بيروت، مؤسسة الرسالة، ع  
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ّاألصوليةّاللغويةّ)الدالالت(القواعدّبعضّالتطبيقاتّاألصولي ةّيفّ
ّ

ّعلىّاحلكمّالشرعيّيفّّّ-أواًلّ ّطريقّداللةّالنص 
ُاْلَقيُّوم3ُُُ))-تعاىلُُ–يفُقولوُ رمحوُهللاُُ–السعديُ،ُقال255ُ((ُالبقرة3ُاَّللهُُالُإَِلَوُِإالُُىَوُاحلَْيُّ

ناُولزوما،ُفاحليُمنُلوُىذانُاالمسانُالكرشنانُيدالنُعلىُسائرُاألمساءُاحلسٌتُداللةُمطابقةُوتضم3ُُّ"-
ُكالسمعُوالبصرُوالعلمُوالقدرة،ُوحنوُذلك،ُوالقيوم3ُىوُ احلياةُالكاملةُادلستلزمةُجلميعُصفاتُالذات،

األفعالُاليتُاتصفُهباُربُالعادلُتُمنُفعلوُماُيشاءُالذيُقامُبنفسوُوقامُبغَته،ُوذلكُمستلزمُجلميعُ
ُكلُذلكُ ُأنواعُالتدبَت، ُوسائر ُواإلحياء، ُوالرزقُواإلماتة ُواخللق ُوالقول ُوالكالم ُوالنزول ُاالستواء من
ُقالُبعضُاحملققُت3ُإهنماُاالسمُاألعظمُالذيُإذاُدعيُهللاُبوُأجاب،ُ داخلُيفُقيوميةُالباري،ُوذلذا

ُ.17،ُانتهى"وإذاُسئلُبوُأعطى
داللةُادلطابقة،ُوىي3ُداللةُاللفظُعلىُسبامُُ-بُّتُالشيخُأنواعُالدالالتُالثالثة،ُووىي3ُأوال

داللةُالتضّمن،ُوىي3ُُ-ماُوضعُلو؛ُفاحليُوالقيومُامسانُدااّلنُعلىُمجيعُاألمساءُاحلسٌتُسباًما.ُثانيا
الداللةُااللتزام،ُُ-ىوُمنُلوُاحلياةُالكاملة.ُثالثاُ–مثالُُ–داللةُاللفظُعلىُجزءُماُوضعُلو؛ُفاحليُ

ُ–تعاىلُُ–وىي3ُداللةُاللفظُعلىُالزمُادلعٌتُادلوضوعُلوُاللفُظ؛ُفكونُهللاُقّيوًماُيستلزمُمجيعُأفعالوُ
3ُ"والداللةُمنُ-رمحوُهللاُُ–اليتُاّتصفُهباُمنُاالستواءُوالنزول،ُوىكذا.ُوبالسنبةُذلذاُاألمرُقالُ

ُإذاُالكتابُوالس ُتضّمن، ُوداللة ُاللفظُعلىُمجيعُادلعٌت. ُطّبقنا ُإذا ُمطابقة، ُداللة ُأقسام3 ُثالثة ّنة
ُعلىُتوابعُ ُومعناذنا ُبلفظُالكتابُوالسّنة، ُاستدللنا ُإذا ُالتزام، ُوداللة ُباللفظُعلىُمعناه. استدللنا

ُ–رمحوُهللاُُ–ال.ُوق18ذلك،ُومتّمماتو،ُوشروطو.ُوماُالُيتّمُذلكُاحملكومُفيوُأوُادلخربُعنوُإالُبو"
كماُأنُادلفسرُ.ُالقاعدةُاحلاديةُعشرة3ُمراعاةُداللةُالتضمنُوادلطابقةُوااللتزاميفُالقواعدُاحلسان3ُ

للقرآنُيراعيُماُدلتُعليوُألفاظوُمطابقة،ُوماُدخلُيفُضمنها،ُفعليوُأنُيراعيُلوازمُتلكُادلعاين،ُ
ُ.19"ىاوماُتستدعيوُمنُادلعاينُاليتُملُيعرجُيفُاللفظُعلىُذكُر

يفيدناُثالثُدالالتُللنصوصُالشرعيةُمنُالكتابُوالسّنة،ُُ–رمحوُهللاُُ–واخلالصةُأنُالشيخُ
ُكماُقالُالشيخُالتزامُداللة"،ُُو"تضم نُداللة"،ُو"مطابقةُداللةوىي3ُ" فإنُالقرآن3ُُ"-رمحوُهللاُ–".

ُ.20"وُحقُوالبدوماُيتوقفُعلىُاحلقُحق،ُوماُيتفرعُعنُاحلقُحق،ُذلكُكلُحق،ُوالزمُاحلقُحق،

                                                           
17

 .330(، صفحة: 3645/4004لرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنّان )بيروت، مؤسسة الرسالة، عبد ا  
18

 .  37(، صفحة: :;;3/;363عبد الرحمن السعدي، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهّمة )الرياض، مكتبة أصواء السلف،   
19

 .54( صفحة: 3653/4033تعلقة بتفسير القرآن )الرياض، دار بن الجوزي، عبد الرحمن السعدي، القواعد الحسان الم  
20

 المرجع السابق.  
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ّ)لنأخذّمفهومّادلخالفة(يفّّ-ثانًيا ّمفهومّالنص 
ّ

 )أ(.ّيفّمفهومّالصفة

َُحِليم3ٌُُ))-تعاىلُُ–يفُقولوُ ُأًَذىَُواَّللهَُُغٍِتٌّ ُيـَْتبَـُعَها َُصَدَقٍة ُِمْن ٌر َُخيـْ َُمْعُروٌفَُوَمْغِفَرٌة ((ُالبقرة3ُقـَْوٌل
ُقالُالسعدي263ُ ُهللاُُ–، ُالقولُ-رمحو ُأذىُأفضلُمن ُاليتُاليتبعها ُالصدقة ُأن ُاآلية ُ"ومفهوم 3

أنُاآليةُتدّلُعلىُنفيُاحلكمُالثابتُللشيءُُ–رمحوُهللاُُ–.ُوّضحُالشيخ21ُادلعروفُوادلغفرة"،ُانتهى
عنُادلسكوتُعنوُوىوُالصدقةُاليتُالُيتبعهاُأذى،ُلعدمُُ–أي3ُالصدقةُاليتُيتبعهاُأذىُُ–ادلذكورُ

3ُ")فاألحكامُتارةُتؤخذ(ُمنُمفهومُادلخالفة،ُ-رمحوُهللاُُ–توافرُقيٍدُمنُقيودُادلنطوق.ُقالُالسعديُ
ُزبّلفُذلكُ ُشرطُإذا ُشرطُفيو ُادلنطوقُُوصفُبوصفُأو ُلكون ُخالفُادلنطوقُيفُيفُحكمو إذا

مفهومّالصفةّأوّ.ُواألمرُادلستفادُمنُماُيسمىُعندُاألصوليُت3ُ"22الوصفُأوُالشرط3ُزبّلَفُاحلكم"
 .23وىو3ُداللةُاللفظُادلقيدُبصفةُعلىُنفيُاحلكمُعنُادلوصوفُعندُانتفاءُتلكُالصفةالوصف".ّ

ُ
ّ)ب(.ّيفّمفهومّالشرط

َُكاِفٌرَُفأ3ُُُ))-تعاىلُُ–ويفُقولوُ ولَِئَكَُحِبَطْتُأَْعَماذُلُْمُيفَُوَمْنُيـَْرَتِدْدُِمْنُكْمَُعْنُِديِنِوُفـََيُمْتَُوُىَو
نـَْياَُواآلِخَرِةَُوأُولَِئَكَُأْصَحاُبُالنهاِرُُىْمُِفيَهاَُخاِلُدونَُ 3ُ-رمحوُهللاُُ–،ُقالُالسعدي212ُ((ُالبقرة3ُالدُّ

تو،ُوكذلكُمثُعادُإىلُاإلسالم،ُأنوُيرجعُإليوُعملوُالذيُقبلُردُُّتُاآليةُدبفهومها،ُأنُمنُارتدُّودلُّ"
داللةُُ-رمحوُهللاُُ–.ُأبانُالشيخ24ُ"،ُانتهىمنُادلعاصي،ُفإهناُتعودُإليوُأعمالوُادلتقدمةُمنُتاب

اآليةُالكرشنةُادلتعلقُفيهاُاحلكمُحببوطُالعملُعلىُادلرتّدُالذيُملُيتب،ُعلىُانتفاءُذلكُعندُانتفاءُ
منُُ–تعاىلُُ–هللاُعدمُالتوبة.ُفاآليةُدبفهومهاُادلخالفُتدّلُعلىُعدمُحبوطُاألعمالُدلنُتابُإىلُ

3ُ")فاألحكامُتارةُتؤخذ(ُمنُمفهومُادلخالفة،ُإذاُخالفُادلنطوقُ-رمحوُهللاُُ–رّدتو.ُقالُالسعديُ
يفُيفُحكموُلكونُادلنطوقُُوصفُبوصفُأوُشرطُفيوُشرطُإذاُزبّلفُذلكُالوصفُأوُالشرط3ُ

"،ُوىو3ُداللةُلشرطمبفهومّا.ُونستفيدُبذلكُماُيسمىُعندُالعلماءُاألصوليُتُ"25زبّلَفُاحلكم"
ُ.26اللفظُادلتعلقُفيوُاحلكمُعلىُشرطُعلىُانتفاءُاحلكمُعندُانتفاءُالشرط
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 .335(، صفحة: 3645/4004عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنّان )بيروت، مؤسسة الرسالة،   
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 .  37(، صفحة: :;;3/;363عبد الرحمن السعدي، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهّمة )الرياض، مكتبة أصواء السلف،   
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 .  393(، صفحة: :400/;364د/ وهبة زحيلي، الوجيز في أصول الفقه )دمشق، دار الفكر،   
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 .  394(، صفحة: :400/;364د/ وهبة زحيلي، الوجيز في أصول الفقه )دمشق، دار الفكر،   
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ّّيفّالعام ّوداللتوّ-ثالثًا
ّ

ُكالموُُ–رمحوُهللاُُ–ذكرُالشيخُ منُالعاّمُأمورًا،ُمنها3ُألفاظُالعاّمُوبعضُأحكامو.ُوحننُخنتصر
َُولَِئِنُاتـهبَـْعَت3ُُ))-تعاىلُُ–فنقول3ُيفُقولوُ ُِمْنَُويلٍّ أَْىَواَءُىْمُبـَْعَدُالهِذيَُجاَءَكُِمَنُاْلِعْلِمَُماَُلَكُِمَنُاَّللِه

فهذاُفيوُالنهيُالعظيم،ُعنُاتباعُأىواءُاليهود3ُُ"-رمحوُهللاُُ–،ُقالُالسعدي120ُ((ُالبقرة3َُوالَُنِصَتٍُ
ُكانُلرسولُهللاُ صلىُهللاُعليوُوسلمُفإنُوالنصارى،ُوالتشبوُهبمُفيماُسنتصُبوُدينهم،ُواخلطابُوإن

ُكماُأنُالعربةُبعمومُاللفظ،ُالُ أمتوُداخلةُيفُذلك،ُألنُاالعتبارُبعمومُادلعٌتُالُخبصوصُادلخاطب،
ُ.27"،ُانتهىخبصوصُالسبب

ُهللاُُ–أوضحُالشيخُ ُيتعّلقُدبوقفُالنيبُصلىُهللاُعليوُُ–رمحو ُما ُاآلية أنُسببُنزولُىذه
ُوالنص ُاليهود ُمن ُاألىواء ُأىل ُمن ُهللاُوسلم ُحيثُإن ُوأنُُ–تعاىلُُ–ار، ُاتباعُأىواءىم، ُعن هناه

اخلطابُموّجوُإىلُأّمتوُصلىُهللاُعليوُوسلم،ُوالُعربةُخبصوصُادلخاطبُوالسبب،ُبلُعمومُاللفظُ
ُيفيدُأنُأّمتوُصلىُهللاُعليوُوسلمُسلاطبونُأيضاُهبذهُاآلية.

ُقالُ ُكما ُهللاُُ–ىذا ُ"ُ–رمحو ُاحلسان3 ُيفُالقواعد ُالثانية3 ُاأللفاظُالُ"القاعدة ُبعموم العربة
ُخبصوصُاألسباب ُوبإذناذلاُ". ُغزير، ُكثَتُوعلم ُللعبدُخَت ُزنصل ُدبراعاهتا ُجداً، ُنافعة ُالقاعدة وىذه

ُويقعُالغلطُواالرتباكُاخلطَت ُكثَت، ُعلم ُيفوتو ُوعدمُمالحظتها ُاحملققونُمنُ. ُاألصلُاتفقُعليو وىذا
القاعدةُحقُالرعايةُوعرفتُأنُماُقالوُادلفسرونُمنُأسبابُالنزولُأىلُاألصولُوغَتىم،ُفمىتُراعيتُ

ُ.28إدناُىوعلىُسبيلُادلثالُلتوضيحُاأللفاظ،ُوُليستُمعاينُاأللفاظُوُاآلياتُمقصورًةُعليها"
ُكذا،ُمعناه3ُأنُىذاُشلاُيدخلُفيها،ُومنُُ-مثالُُ–أنُقولُالعلماء3ُُفاحلاصل ُكذاُو نزلتُيف
ُيرادُهبا ُنزلُذلدايةُأولُاألمةُوآخرىاُنُالكرميقرآال؛ُألنُمجلةُما العربةّ،ُلذلكُقالُاألصولييون3ُ"إدنا

.ُويفُإطارةُاآليةُالسابقةُشنكنوُالقولُدباُقالوُالعلماءُاألصولييون29ُ"بعمومّاللفظّالّخبصوصّالسبب
ُ.30"للنيب ّصلىّهللاّعليوّوسلمّيعم ّاألم ةّ–تعاىلّّ–خطابّهللاّقاعدًةُيفُىذاُالباب3ُ"

 
ُ  
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ّوداللتوّ-رابًعا ّّيفّاخلاص 
ّ

عنُمجيعُأقسامُاخلاّص،ُوىي3ُاألمرُوالنهيُوادلطلقُوادلقيد.ُولكنُُ–رمحوُهللاُُ–ربدثُالشيخُ
َوال3ُُ))-تعاىلُُ–حننُىناُنأخذُبعضُالنماذجُمنُكالموُادلتعلقةُباخلاّصُوأحكاموُفحسب.ُففيُقولوُ

َُوألمَُ ُيـُْؤِمنه ُاْلُمْشرَِكاِتَُحىته ُتـَْنِكُحوا ُاْلُمْشرِِكَُتَُحىته َُوالُتـُْنِكُحوا ُأَْعَجَبْتُكْم َُوَلْو ُُمْشرَِكٍة ُِمْن ٌر َُخيـْ ُُمْؤِمَنٌة ٌة
ٌرُِمْنُُمْشرٍِكَُوَلْوُأَْعَجَبُكمُْ أي3ُ3ُ"-رمحوُهللاُُ–،ُقالُالسعدي221ُ((ُالبقرة3ُيـُْؤِمُنواَُوَلَعْبٌدُُمْؤِمٌنَُخيـْ

ُيـُْؤِمنُه))ماُدمنُعلىُشركهنُُ((تُِاْلُمْشرَِكا))النساءُُ((َوالُتـَْنِكُحوا)) ألنُادلؤمنةُولوُبلغتُمنُُ((َحىته
ُالنساءُ ُمجيع ُيف ُعامة ُوىذه ُبلغت، ُما ُاحلسن ُمن ُبلغت ُولو ُادلشركة، ُمن ُبلغتُخَت ُما الدمامة

ُوخصُّ ُادلشركات، ُتعاىل3 ُقال ُكما ُالكتاب ُأىل ُنساء ُإباحة ُيف ُادلائدة، ُآية ُِمَنُ))صتها َواْلُمْحَصَناُت
ُيـُْؤِمُنوا((،ُ))أُوُتواُاْلِكَتابَُُالهِذينَُ ُ.31"،ُانتهىالُزبصيصُفيوُوىذاُعامُُّ((،َوالُتـُْنِكُحواُاْلُمْشرِِكَُتَُحىته

ُكلُامرأةُمشركةُالرنوزُالتزوجُمنها،ُمادامُأنُالصفةُالشركيةُُ–رمحوُهللاُُ–بُّتُالشيخُ أن
ُ ُقول ُالكتابياتُيف ُمن ُزبصصُاحملصنة ُآخر ُآية ُجاءت ُقد ُولكن ُعليها. ُُ–تصدق 3ُ-تعاىل

((،ُفيخصصُىذاُالعاّمُاحملصناتُالكتابياتُيفُاآليةُالثانية.َُواْلُمْحَصَناُتُِمَنُالهِذيَنُأُوُتواُاْلِكَتابَُ))
ُقُو ُيـُْؤِمُنوا3ُ))-تعاىلُُ–لوُوأما ُاْلُمْشرِِكَُتَُحىته ُفُ((،َوالُتـُْنِكُحوا الُزبصيصُباقُعلىُعموموُُوهذا

ُوقالُالسعديُفيو ُجزئية3ُ-رمحوُهللاُُ–. ُكالموُيفُقضّية ُأو ُ"وخطابُالشارعُلواحدُمنُاألّمة 3
فعلوُصلىُهللاُعليوُيشملُمجيعُاألّمة،ُومجيعُاجلزئيات،ُإالُإذاُدّلُدليلُعلىُاخلصوص".ُوقال3ُ"ُو
ُ–.ُوقالُالسعدي32ُوسلمُاألصلُفيوُأنُأّمتوُأسوتوُيفُاألحكامُإالُإذاُدّلُدليلُعلىُأنوُخاّصُبو

أيُمنُنصوصُالكتابُالسّنة3ُاخلاص،ُيدّلُعلىُبعضُاألجناس،ُأوُاألنواع،ُُ–3ُومنهاُ-رمحوُهللاُ
ا.ُوحيثُظُّنُتعارضهاُُخّصُالعاّمُأوُاألفراد.ُفحيثُالُتعارضُبُتُالعاّمُواخلاّصُُعملُبكّلُمنهم

ُ.33باخلاّص"
ُ ُالشيخ ُذكره ُما ُتلخيص ُُ–فيمكننا ُهللا ُ"ُ–رمحو ّظن ّبالقول3 ّعند ّباخلاص  ُّخص  ّالعام  إن 

ُإشكالالتعارض" ُوال ُفيو ُفالُإمجال ُيفُنفسو، ُبُّت ُفاخلاّص ُسلّصصُفنقول34ُ3. ُىنا ُيكن ُمل ُوإذا .
ّكاف ةّاألم ة".ّّ"اخلطابّلواحٍدّمنّاألم ةّيفّقضيةّجزيةّيعمّ 

ّ  
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 .  49(، صفحة: :;;3/;363عبد الرحمن السعدي، رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهّمة )الرياض، مكتبة أصواء السلف،   
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 .  39المرجع السابق، صفحة:   
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 .4:3صفحة: الدكتور عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه )دون اسم المدينة، مؤسسة الرسالة، دون سنة الطبع(،   
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ّاألصوليةّالتشريعيةيفّالقواعدّالتطبيقاتّاألصولي ةّ

ُ
يفُشيءُمنُادلقصدُالعاّمُمنُالتشريعُواالجتهادُُ–رمحوُهللاُُ–احلقيقةُيفُىذاُالبابُتكلمُالشيخُ

ُمنُ ُعلىُموضوعُادلقصدُالعاّم ُالقصَتة ُالفقرة والنسخُوالًتجيحُبُتُاألدلّة.ُولكنُنرتكزُحننُيفُىذه
ُالتشريعُفقط.ُ

َُعزِيٌزَُحِكيم3ٌُُ))-تعاىلُُ–يفُ ُاَّللَه رمحوُُ–ديُ،ُقالُالسع220((ُالبقرة3َُوَلْوَُشاَءُاَّللهُُألْعَنَتُكْمُِإنه
فالُيقال3ُإنوُماُشاءُفعل،ُوافقُاحلكمةُأوُخالفها،ُبلُيقال3ُإنُأفعالوُوكذلكُأحكامو،3ُُُ"-هللاُ

ُوكذلكُملُيشرعُ ُأمُملُنعرفها ُعبثا،ُبلُالُبدُلوُمنُحكمة،ُعرفناىا، تابعةُحلكمتو،ُفالُسنلقُشيئا
أوُراجحة،ُوالُينهىُإالُعماُفيوُلعبادهُشيئاُرلرداُعنُاحلكمة،ُفالُيأمرُإالُدباُفيوُمصلحةُخالصة،ُ

ُ.35"،ُانتهىمفسدةُخالصةُأوُراجحة،ُلتمامُحكمتوُورمحتو
الُيأمرُإالُدباُمصلحتوُخالصةُأوُراجحة،ُوالُينهىُُ–تعاىلُُ–أنُهللاُُ–رمحوُهللاُُ–وّضحُالشيخُ

،ُسواءُ-سبحانوُُ–كّلوُعلىُمقتضىُحكمتوُُُ–تعاىلُُ–إالُعّماُمفسدتوُخالصةُأوُارجحة.ُفتشريعوُ
ُكماُقالُالشيخُالسعديُ 3ُ"ىذهُاألحكامُ-رمحوُهللاُُ–أكانتُمعروفةُلدىُعبادهُأمُليستُكذلك.

ُكانتُمصلحتوُخالصةُأوُراجحة3ُُ ُكثَتا،ُحبسبُحاذلا،ُومراتبها،ُوآثارىا.فما اخلمسةُتتفاوتُتفاوتا
ُكانتُمفسدتوُخالصةُأوُرا جحة3ُُهنيُعنوُالشارعُهنيُأمرُبوُالشارعُأمرُإرنابُأوُاستحباب.ُوما

ُكراىة.ُفهذاُاألصلُزنيطُجبميعُادلأموراتُوادلنهيات ُ.36ربرميُأو
ُكماُتقدم3ُ" أنّالشارعّالّيأمرّإالّمباّوىذهُىيُالقاعدةُالعاّمةُيفُادلصلحةُوادلفسدةُيفُالتشريع

لعاّمُ".ُألنُادلقصدُامصلحتوّخالصةّأوّراجحة،ّوالّينهىّإالّعم اّمفسدتوّخالصةّأوّالراجحة
للشارعُمنُتشريعُاألحكام3ُىوُربقيقُمصاحلُالناسُيفُىذهُاحلياة،ُجبلبُالنفعُذلم،ُودفعُالضّرُ
عنهم.ُوتًتددُمصاحلهمُبُتُالضرورياتُواحلاجياتُوالتحسينيات.ُوقدُثبتُباستقراءُأحكامُالشريعةُ

ُ.37أنُادلشرعُيفُتشريعوُاألحكامُراعىُمصاحلُالناس،ُفلمُيهملُشيئاُمنُىذهُادلصاحل

ُ  
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37

 .  439(، صفحة: :400/;364د/ وهبة زحيلي، الوجيز في أصول الفقه )دمشق، دار الفكر،   
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ّخالصةّالبحث

ّ

بعدُأنُقامُالباحثُبالعمليةُالبحثيةُبدراسةُوربليلُماُعليوُالشيخُعبدُالرمحنُبنُناصرُالسعديُ
ُكتابوُادلسمىُ"تيسَتُالكرميُالرمحنُُ–رمحوُهللاُُ– منُالتطبيقاتُاألصوليةُيفُتفسَتُسورةُالبقرةُاليتُضّمها

ُالنتائجُالتالية3ُُ–بعونُهللاُُ–يفُتفسَتُكالمُادلّنان"ُُاستنبطُ
ُهللاُُ–أنُالباحثُوجدُأنُالشيخُ .1 قدُتناولُيفُتفسَتهُلسورةُالبقرةُمعظمُأبوابُأصولُالفقوُأوُُ–رمحو

ُ)سبعُ ُالشرعية ُواألدلّة ُأصولية(، ُقواعد ُ)تسع ُالشرعية ُاألحكام ُقضايا ُأىّم ُمن ُاألصولية القواعد
ُ ُوعشرون ُ)أربع ُاللغوية ُاألصولية ُوالقواعد ُأصولية(، ُاألصوليةُقواعد ُوالقواعد ُأصولية(، قاعدة

 التشريعيةُ)عشرُقواعدُأصولية(،ُماُيقاربُمخسُتُقاعدةُأصولية.
فّسرىاُُ–رمحوُهللاُُ–التطبيقية،ُحيثُإنوُُاألصولّيةُيفُإيضاحُالقضاياُ–رمحوُهللاُُ–أنُالباحثُوجدُجودةُالشيخُ .2

وضيًحاُشافًيا،ُودّقةُمعرفةُوفهمُلعباراتُسهلةُوألفاظُموجزةُمعُتوضيحُمعٌتُالقاعدةُاألصوليةُت
ُهللاُُ–الشيخُعبدُالرمحنُبنُناصرُالسعديُ لكالمُالعرب،ُواأللفاظُالعربية،ُووجوهُداللتها.ُوأنُُ-رمحو
قدُاستطاعُأنُيربطُالقواعدُاألصوليةُبأمثلتهاُالقرآنية،ُشلاُُ–الشيخُعبدُالرمحنُبنُناصرُالسعديُ
األمثلةُالتطبيقيةُيفُكتبُاألصولُاليتُكثَتاُخلتُمنُذلك.ُُيفيدُالدراسُتُوالعلماءُيفُاإلكثارُمن

ُالكتاب،ُوىوُيثريُالكتبُاألصوليةُباألمثلةُالتطبيقيةُ وأنوُشنكنُأنُتبٌتُدراسةُأصوليةُعلىُىذا
ُاليتُ ُُُ–ادلهمة ُذكرنا ُقليلُمنُُ–كما ُواكتفتُبذكر ُمنُذكرىا ُكثرا خلتُتلكُالكتبُاألصولية

ُالقدشنة ُرنعلُااألمثلة ُشلا ُهللاُ، ُإنُشاء ُُ–لباحثُيثقُبنفعو ُُ–تعاىل ُادلباركُنفًعاُُمعتٍُلكّل ُالفّن ىذا
 تطبيقّيا.

ُللشيخُالسعديُ .3 ُالنظرياتُاألصولية ُُ–أن ُهللا ُو"القواعدُُ–رمحو ُاللطيفة" ُكتابُ"الرسالة ُيف اليتُذكرىا
ُيف ُالرمحن ُالكرمي ُ"تيسَت ُكتاب ُيف ُقّررىا ُاليت ُاألصولية ُلتطبيقاتو ُموافقة ُكالمُُاحلسان"، تفسَت

ُهللاُُ–ادلّنان".ُويعٍتُىذاُأنُالتطبيقاتُاألصوليةُلوُ ُكتابُ"التيسَت"ُموافقةُلنظرياتوُُ–رمحو اليتُبينهاُيف
ُقّرره ُما ُوأن ُاحلسان". ُو"القواعد ُاللطيفة"، ُالرسالة ُكتابُ" ُيف ُذكرىا ُاليت ُُ–األصولية ُهللا منُُ–رمحو

ُالتقريراتُاألصوليةُموافقةُمعُماُعليوُمجهورُالعلماءُاألصوليُت.ُ
ّ  
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ّالتوصيات
ّ

أنُيعطيُطلبةُالعلمُاالىتمامُاجليدُواالعتناءُالكايفُبكتبُالتفسَتُاليتُتعرضُالقضاياُاألصوليةُ .1
رمحوُُ–يفُصورىاُالتطبيقيةُدلعرفةُمراداتُاآلياتُالقرآنية،ُخاّصًةُىذاُالكتابُالذيُألّفوُالشيخُ

ورنعلواُىذاُالكتابُنصبُأعينهم؛ُدلاُيفُذلكُمنُالتطبيقاتُللقضاياُاألصوليةُادلهمةُمعُُ-هللاُ
التوضيحاتُالكافيةُادلعينةُعلىُتطويرُادللكةُالعلميةُيفُىذاُالفّنُادلباركُفّنُأصولُالفقو،ُوىوُُ

 كتابُنافعُمفيدُعظيمُالشأنُوالقدرُالئقُباالىتمامُوالتأّمل.
2. ُ ُ ُيقوموا ُأن ُالشيخ ُلدى ُواالذباىاتُاألصولية ُواآلراء ُلألفكار ُهللاُُ–بدراساتُأدّق ُ–رمحو

ويبحثواُيفُالقضاياُاألخرىُاليتُملُتوجدُيفُسورةُالبقرةُاحملدودةُاآلياتُمعُطوذلا،ُمثل3ُبعضُ
ُكاالستحسانُومذىبُالصحايبُبشكلُخاّصُوغَتذنا.ُفإنُالشيخُ قضاياُاألدلّةُادلختلفُفيها،

 عاملُربّاينُجديرُبأنُيهتمُالطلبةُدبصّنفاتوُالنافعة.ُُ–رمحوُهللاُُ–
منُُ–تعاىلُُ–،ُأي3ُرنعلواُماُوّفقوُهللاُُ–رمحوُهللاُُ–أنُيطّبقواُميدانياُدلاُعليوُالشيخُالسعديُ .3

ُفإنُاجلوانبُ ُيفُالتطبيقاتُادليدانية؛ ُقدوًة ُالراجحةُيفُادلسائلُاألصولية ُوآرائو ُالسديدة أفكاره
ةُخاّصةُيفُعصرناُادلعاصرُبأمّسُحاجةُإىلُمنُرنيبُعلىُمشاكلهاُويأ يُاحلّلُاحلياتيةُالكثَُت

ادلطلوبُالشايفُللصدورُمنُخاللُإرشاداتُىذهُالقواعدُالكّليةُاليتُتنبٍتُعليهاُادلسائلُالفرعيةُ
ُفعلىُ ُادلستجّدة، ُلتحّديُادلشاكلُاحلياتية ُأساسيا ُكانُمساعًدا ُالعلمُادلبارك الكثَتة؛ُألنُىذا

ُكتبهمُحىتُيتمّكنواُمنُحصولُقدرةُيستطيعونُطل بةُالعلمُتأّملُماُبّينوُالعلماءُاألصوليونُيف
ُحىتُ ُاألقّل ُعلى ُأو ُسليمة، ُأسسُصحيحة ُعلى ُأدلّتها ُمن ُالشرعية ُاألحكام ُاستخراج هبا
ُأدلّتهاُ ُمن ُالشرعية ُلألحكام ُالعلماء ُاستنباط ُكيفية ُمعرفة ُمن ُيكفي ُما ُحصول ُمن يتمّكنوا

ُوهللاُُالتفصيلة. أعلمُبالصوابُوصلىُهللاُوسلمُعلىُنبيناُزلمدُوآلوُوصحبوُُ–تعاىلُُ–ىذا
ُأمجُتُوآخرُدعواناُأنُاحلمدُهللُرّبُالعادلُت.

ّ  
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