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 خلفية البحث   أوال : 
 العادلُت، وبو نستعُت على أمور الدنيا والدين، والصالة والسالم علىاحلمد هلل رّب 

 أشرف األنبياء وادلرسلُت، نبّينا زلّمد، وعلى آلو وصحبو أمجعُت، أّما بعد.

القواعد األصولّية ىي القواعد الكلّية اليت  يُتوّصل هبا إىل استنباط األحكام الفقهية  فإنّ 
مباحث علم أصول الفقو، اليت حيتاج إليها  منالعملّية من أدلّتها التفصيلّية. وىذه القواعد ىي 

صيلية على الفقهاء من أجل قيامهم باستنباط األحكام الفقهّية العملّية ادلستمّدة من أدلّتها التف
أسس سليمة، وحيتاج إليها كذلك طاّلب العلم من أجل معرفتهم دلنهج الفقهاء يف استنباطاهتم 
الفقهّية. ومعلوم أن موضوع أصول الفقو ىو : النصوص الشرعّية اليت أوذلا اآليات القرآنية، 

ضع األصوليون  وىي دليل من األدلّة الشرعّية اجملمع عليها. ومن خالل دراسة اآليات القرآنية و 
لفهم احلكم، بل إّن فهم احلكم ينبٍت على ىذه  يُهتدى هباكثَتًا من القواعد العاّمة اليت 

القواعد، ويتفرّع عنها، ضلو قوذلم : " األمر يقتضي الوجوب "، يتفرّع عنها مسائل كثَتة جّدا، 
من قواعد علم قاعدة  –لذلك  –وردت فيها أوامر شرعّية، يف أبواب العبادات وغَتىا. وىي 

 . ، وقضية من قضاياهأصول الفقو، ومسألة من مسائلو

خاّصة اآليات  –ولكّننا ضلتاج يف ىذه القواعد العاّمة اليت تؤخذ من النصوص الشرعية 
مسائلها لقاعدة عملّية تطبيقّية، حىت نعرف كيف يستفيد العلماء  عإىل إخضا  –القرآنّية 

 ّية من النصوص الشرعّية. األصوليون القواعَد العاّمة األصول

، مع أّن معرفة القرآنية إال أّن ىذه األمور التطبيقّية يقّل ذكرىا يف كتب تفسَت النصوص
أمر مهّم يزّود طالَب ىذا القرآنية الوجوه التطبيقّية ذلذه القواعد العاّمة على النصوص الشرعّية 

وص الشرعّية واضحة ذلم يف إخراج ، فتكون النصالعملّيةالفّن بكثَت من ادلعارف والتصّورات 
تفرّع عنها تاليت سمن ىذه النصوص الشرعّية القواعد العاّمة الكلّية وإنتاج األصول العاّمة 

 مسائل كثَتة كما تقدم. 

ودبا أن اآليات القرآنّية ىي من األدلة الشرعية ادلتفق عليها بُت العلماء األصولّيُت يف 
ي يف ادلرتبة األوىل من مراتب األدلة الشرعية، واليت ىي استمداد القواعد األصولية، بل ى

موضوع دراسة علم أصول الفقو، فينبغي أن يهتّم دارسو أصول الفقو بأقوال العلماء األصوليُت 
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للقرآن الكرمي. وإذا مّت استيعاُب  األصولّ  يف استفادهتم القواعَد الكلّية من خالل تفسَتىم
فّن ادلفيدة يف رلال  العملّيةص الشرعية كان ذلك يعطيهم ادلعرفة أقواذلم التطبيقّية على النصو 

 .أصول الفقو اإلسالمي

ومن الكتب اليت هتتّم كثَتا يف ادلسائل األصولّية من خالل ذكر التفسَت لآليات القرآنّية 
ىو التفسَت الذي مساه مؤلفو : تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالم ادلنّان، للشيخ العاّلمة 

فهو كتاب يهتّم كثَتا يف . -رمحو هللا  –دلفّسر األصوّل : عبد الرمحن بن ناصر السعدي ا
: ))يَا أَي َُّها -تعاىل  –يف قول هللا  –رمحو هللا  –عرض تفسَته جبانب أصوّل، كقول ادلؤلف 

، 21َداًدا َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمْوَن(( البقرة: : ))َفاَل ذَبَْعُلْوا ّلِِلَِّ أَنْ -تعاىل  –النَّاُس اْعُبُدْوا رَبَُّكْم(( إىل قولو 
رمحو  –: "ىذا أمر عاّم لكل الناس، بأمر عاّم، وىو العبادة اجلامعة"، مث قال -رمحو هللا  –قال 

، شلا 1: "ىذه اآلية مجع بُت األمر بعبادة هللا وحده، والنهي عن عبادة ما سواه"، انتهى -هللا 
رمحو  –: "األمر للوجوب والنهي للتحرمي". ومنو قول ادلؤلف يشَت إىل القاعدتُت األصوليتُت 

ًعا(( البقرة: -تعاىل  –يف قول هللا  –هللا  ي ْ –، قال 29: ))ُىَو الَِّذْي َخَلَق َلُكْم َما يف ْاأَلْرِض مجَِ
: "يف ىذه اآلية العظيمة دليل على أن األصل يف األشياء اإلباحة والطهارة"، -رمحو هللا 

. إىل غَت ذلك من الكالم الداّل على االىتمام بالقضايا األصولية من خالل عرضو 2انتهى
 لتفسَت اآليات القرآنية اليت ىي أُْوىل مراتب األدلّة الشرعية. 

خلط الكالم يف تفسَته بُت ادلسائل األصولية والفقهية  –رمحو هللا  –إال أّن ادلؤلف 
. فمن خالل ىذا من األمور النافعة –محو هللا ر  –لو  ظهروالفوائد األخرى بناًء على ما 

ّية التطبيقّية اليت استنبطها واستخرجها ادلؤّلف من لاستخراج القواعد األصو القيام بالبحث أريد 
ادلستعان، وىو حسيب ونعم  –تعاىل  –. وهللا وربليلها ربلياًل علميِّا تفسَته لسورة البقرةخالل 
 الوكيل.
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 البحث: حتديد مشكلة   ثانيا 
بناًء على خلفية البحث السابقة يتوصل الباحث إىل مشاكل البحث اليت سيقوم 

 حبّلها يف ىذا البحث العلمي، وىي : 

يف تفسَته  –رمحو هللا  –أوال: ما ىي القواعد األصولية اليت استخرجها الشيخ السعدي  -
 ؟لسورة البقرة

يف تفسَته لسورة  –رمحو هللا  –ثاثنا: كيف التطبقيات األصولية اليت قام هبا السعدي  -
   البقرة؟

يف تفسَت سورة البقرة لنظرياتو  –رمحو هللا  –ثالثا: ىل توافق التطبيقات األصولية للسعدي  -
 األصولية من خالل كتابيو الرسالة اللطيفة والقواعد احلسان؟

 
 أهداف البحث   ثالثا : 

 التالية:اإلجابة عن مشاكل البحث إىل  العلميّ يهدف ىذا البحث 

يف  –رمحو هللا  –أوال: معرفة القواعد األصولية اليت استخرجها الشيخ عبد الرمحن السعدي  -
 لسورة البقرة.  تفسَته

يف تفسَت  –رمحو هللا  –وثانيا: الوصول إىل كيفية التطبقيات األصولية اليت قام هبا السعدي  -
 سورة البقرة. 

يف تفسَته لسورة البقرة  –رمحو هللا  –ثالثا: وإثبات موافقة التطبيقات األصولية للسعدي  -
 لنظرياتو األصولية من خالل كتايب الرسالة اللطيفة والقواعد احلسان.

 
 الدراسات السابقة  رابعا : 

بناًء على األصالة البحثّية بالنسبة لؤلحباث  يقوم بو الباحثعلمّي البحث الىذا 
َمْن أفرد التطبيقات األصولّية من سورة  –الباحث  على حسب علم – يوجدلم بقة؛ فالسا

مستقلٍّ ، علًما بأن ىذا التفسَت  اىتّم مؤلفو أصولٍّ البقرة يف تفسَت السعدي ببحٍث 
ال توجد يف غَت تفسَته. ولكن ىناك رسالة كثَتا ما بالقواعد األصولية والفوائد الفقهّية اليت  

 ، ربت موضوع: عن التطبيقات األصولّية للقرآن الكرميتتكّلم علمية 
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،  3"التطبيقات األصولّية على آيات وأحاديث األمر باملعروف والنهي عن املنكر"  .1
ين اليت قّدمها لكّلّية ابن عثمان الزىر ناصر  للطالبوىي رسالة دكتوراه يف أصول الفقو، 

إال أّن ، 2012عام قرى دبكة ادلكّرمة، الشريعة والدراسات اإلسالمّية جامعة أّم ال
يعٍت أن مؤلفها تناول يف رسالتو نوعُت من األدلّة الشرعّية، ومها : القرآن واحلديث ، 

صلى هللا متناول حبثو دليلُت شرعّيُت مباشرة، ومها آيات القرآن وأحاديث رسول هللا 

والنهي عن ادلنكر،  مث إّن الرسالة مقتصرة على موضوع األمر بادلعروف،  عليه وسلم
ومل يتكلم عن بقية األمور اليت ديكن من خالذلا البحث يف ما يتعلق بالقواعد األصولية، 

 مابين التفسَت.من كتاب أي  إضافة إىل ذلك أن ادلؤلف مل يستفد بشكل خاّص من 
وىو القرآن الكرمي من  فحسب بالكالم يف الدليل الشرعّي الواحد خيتصّ حبثي ىذا 

 ، ومل أحّدد فيو موضوًعا فقهيِّا معّينا خبالف الرسالة ادلذكورةأحد مفسريو خالل تفسَت
، إضافة إىل ذلك اليت يتكلم فقط يف إطار موضوع األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر

وىو  –خبالف تلك الرسالة  –أّنٍت أحبث بشكل خاّص يف كتاب التفسَت ادلعُّت 
. –رمحو هللا  –ألّفو الشيخ األصوّل عبد الرمحن بن ناصر السعدّي الذي  ابالكت

وكذلك مل يكن مؤلف تلك الرسالة يف رسالتو قائما على البحث والتحليل يف منهج 
عامل أصوّل معُّت وتأمل تطبيقاتو األصولية ومقابلتها فيما عليها ذلك العامل يف كتبو 

 قطة االختالف الواضح بُت الرسالتُت.األصوليىة األخرى، فظهرت بذلك ن
 وىي رسالة دكتوراه، 4" احلكم الشرعي دراسة أصولية تطبيقية يف سورة البقرة"  .2

 . ربدث2013للطالب زلمد حزام الرعيٍت، يف جامعة اإلديان، بصنعاء اليمن، عام 
واحد عن دراسة أصولية تطبيقية يف سورة البقرة، ولكن حّدد الركن ال ىذه الرسالة مؤلف

فقط من أركان القضايا األصولية، وىو: احلكم الشرعّي، ومل يتكلم عن بقية األركان 
من: األدلّة الشرعية والقواعد األصولية اللغوية أو الدالالت والقواعد األصولية التشريعية 
اليت منها مباحث االجتهاد والتعارض بُت األدلّة. بينما أنا سأتكلم عن مجيع أركان 

صولية من مباحث: احلكم الشرعي، والدليل الشرعي، وداللة األلفاظ، القضايا األ
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واالجتهاد، وأيضا صاحب الرسالة مل حيّدد الكتاب ادلعُت الذي يستفيد منو ويبحث فيو 
ويتأمل منهج مؤلفو ويستخرج قواعده األصولية ويقابل مسخرجاتو األصولية دبا عليها 

أنا حّددت كتاب ادلفسَت األصوّل السعدي صاحب الكتاب يف مؤلفاتو األخرى، بينما 
يف ىذه الدراسة كتابًا أحبث فيو منهج ادلؤلف ومستخرجاتو األصولية  –رمحو هللا  –

يف كتبو األخرى،  –رمحو هللا  –وتطبيقاتو ومقابلة تلك التطبيقات دبا قّرره لشيخ 
فدرست يف حبثي فكرًا معيّ ًنا للعامل األصول خبالف تلك الرسالة فليس ىناك دراسة 
الفكر األصول ادلعُت من الشخصية األصولية وليس ىناك أيضا كتاب معُّت يدرس فيو 
وحيللو ويستخرج ما فيو من ادلستخرجات وادلتطّبقات األصولية. فظهرت بناًء على ذلك 

 ختالف بُت الرسالتُت.نقطة اال
صيغ العموم املختلف فيها دراسة أصولية تطبيقية على آيات األحكام يف سورة "  .3

عيدة بنت زلمد محزة احلامتي  للطالبةيف أصول الفقو،  ادلاجستَتوىي رسالة ، 5البقرة "
. ّرمةاليت قّدمها لكّلّية الشريعة والدراسات اإلسالمّية جامعة أّم القرى دبكة ادلك الشريف،

حبثت معّدة يف ىذه الرسالة عن دراسة أصولية تطبيقية يف سورة البقرة، ولكن اقتصرت 
على قضية صغية العموم اليت ىي من مباحث القواعد األصوية اللغوية، اكتفت يف حبثها 
بآيات األحكام فحسب، إضافة إىل أهنا مل حيّدد كتابًا معّينا كمصدر أساسي وشيخا 

ة للدراسة. وبذلك اتضح الفرق بُت حبثها وبُت البحث الذي قام بو معّينا كفكرة أساسي
الباحث يف ىذه الرسالة ما خالصتها أن الباحث حبث يف القضايا التطبيقية من كتاب 
معُّت ىو كتاب تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالم ادلنان، وشخصية أصولية معينة وىو 

وث عنو مل يكن مقتصرًا على قضية العموم ، مث إن ادلبح-رمحو هللا  –الشيخ السعدي 
اليت ىي من ضمن القواعد اللغوية أو الدالالت، بل تناول الباحث مجيع أركان وقضايا 
أصول الفقو من األحكام واألدلة والقواعد اللغوية والقواعد التشريعية، من حيث 

ختالف بُت يف تفسَته لسورة البقرة. فتبينت نقط اال –رمحو هللا  –تطبيقات الشيخ 
 البحثُت.

وبالطبع تتّبعت أيضا عناوين الرسائل العلمية يف اجلامعات اإلندونيسية اليت تكتب 
باللغة اإلندونيسية فلم أجد من وضع اىتماًما بالتطبيقات األصولية من ىذه السورة القرآنية 
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بأمسائو احلسٌت وصفاتو العليا أن  –تعاىل  –على طريقة أحد العلماء األصوليُت. فأسأل هللا 
 يوفقٍت يف أصالة ىذا البحث، إنو ول ذلك والقادر عليو.

 
 اهليكل النظري  خامسا : 

ستكون نظرية البحث ادلستخدمة يف ربليل معلومات ىذا البحث كما تقّدم يف 
يّن، مث مراجعتو من خالل رأي الباب األول منطلقة من مصدر الدليل الذي ىو النّص القرآ

فيو، وبعد ذلك سيقوم الباحث بتحليل ىذا الرأي األصول معتمًدا  –رمحو هللا  –الشيخ 
على ادلنهج الفلسفي ادلنطقي االستنجاجي، مث مقابلة التحليالت احلاصلة دبا ثبت من 
القضايا األصولية النظرية اليت عليها الشيخ السعدي نفسو من خالل كتبو اآلخرى 

غَته من العلماء األصوليُت مستخرًجا النتائج األصولية، مث القضيايا األصولية اليت بّينها 
، وبذلك ستتّم النتائج البحثية اليت ىي جوىرة ادلسألة حبول هللا -رحم هللا اجلميع  – البحثية

 وقّوتو. وفيما يلي الصورة البيانية للنظرية ادلستخدمة يف البحث:

  

 

  

 اجلوهرة التطبيقية 

 من القواعد األصولية

 مصدر

 القواعد األصولية

حتليل ما يراجع  مناهج
 من القواعد األصولية

 مراجعة

القواعد 
 األصولية

ثبوت 
القواعد 
 األصولية
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يعٍت الباحث دبصدر القواعد األصولية دليال شرعيا، وىو ىنا يف حبثي القرآن الكرمي، 
وبالتحديد سورة البقرة اليت عدد آياهتا مائتان وسّت ومثانون آية، وىي من ادلدنيات اليت 

ادلباركة، وترتيبها يف ادلصحف الشريف ىو الرقم الثاين. وىي  ملسو هيلع هللا ىلصىجرة رسول هللا  نزلت قبل
تتكلم عن مجيع جوانب احلياة اإلسالمية من اعتقاديات وعبادات ومعامالت وأخالق 
ا من مصادر القواعد األصولية حيث إن العلماء األصوليُت  وآداب. وىي تعترب مصدًرا مهمِّ

ا من القواعد أخذوا األصول من نصوص كتاب هللا الكرمي. وسو  رة البقرة تتضمن كثَتا جدِّ
األصولية الكّلية، فهي بذلك من مصادر األدلّة األصولية. فنصوص القرآن ىو من أدلّة 
القواعد األصولية، واآليات القرآنية اليت تتضّمنها سورة البقرة تفيد كثَتًا من األدلّة األصولية. 

الدليل الشرعي من خالل عرض التفسَت  أما مراجعة القواعد األصولية، فهي: مراجعة ىذا
ورآه يف تفسَته تيسَت الكرمي الرمحن يف  –رمحو هللا  –والرأي األصول الذي ذكره الشيخ

.بعرض اآلراء التفسَتية يف اآلية وما يستخرج منها من القواعد –تفسَت الكالم ادلنان وىو 
ربليل ما يراجع من القواعد  جاألصولية حبدود اجتهاداتو التفسَتية واألصولية. وأما مناى

، فهي: ربليل ىذا الرأي األصول مّتكأ بادلنهج الفلسفي ادلنطقي االستنجاجي، من األصول
األصولية، وربرير مراد  –رمحو هللا  –تأّمل أقوال وآراء ومستخراجات ومستنتجات الشيخ 

، ثبوت القواعد األصوليةمن األفكار واآلراء التفسَتية األصولية. وأما  –رمحو هللا  –الشيخ 
رمحو هللا  –فهو: كيف تكون تطبيقاتو يف ىذه السورة ومدى مطابقتها مع ما عليو الشيخ 

يف كتبو األخرى من الكتب األصولية النظرية، ودلا عليو العلماء األصوليون اآلخرون. يعٍت  –
ادلعنية هبذا الفّن  بنظرياتو األصولية يف كتبو األخرى –رمحو هللا  –مقابلة تطبيقات الشيخ 

األصول. ويف النهاية اجلوىرة التطبيقية من القواعد األصولية، وىي: النتائج البحثية من 
إثبات التطبيقات األصولية وقواعدىا الكّلية احلاصلة من سورة البقرة يف ضوء كتاب الشيخ 

 ادلسمى: "تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالم ادلّنان". –رمحو هللا  –

ي يقوم الباحث ببحثو الذي بعنوان: "التطبيقات األصولية من سورة البقرة يف وك
ادلسمى تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالم ادلّنان  –رمحو هللا  –ضوء التفسَت السعدي 

بالطبع البد لو من النظرية البحثية ادلعينة ادلستخدمة اليت هبا حيّلل الباحث معلومات حبثو. 
ة اليت سبق ذكرىا تبُّت لنا نظرية البحث وانطالقها من مصدر الدليل الشرعّي والصورة البياني
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 –تعاىل  –الذي ىو النّص القرآيّن الكرمي، وىو ىنا طبعا اآليات القرآنية اليت ىي كالم هللا 
دلّة والذي يدور عليو الشريعة اإلسالمية ادلباركة. وىو من األ ملسو هيلع هللا ىلصادلنّزل على رسولو زلمد 

 الشرعية اليت أمجع العلماء األصوليون والفقهاء على االحتجاج بو.

ويف ىذه ادلرحلة األوىل سيذكر الباحث: موضوًعا يضّم قضّيًة أصولّيًة معّينًة، بشكل 
مرّتب كما ذكر ذلك العلماء األصوليون يف كتبهم وال سّيما ما ذكره الشيخ عبد الرمحن بن 

يف كتبو اليت تتكّلم القواعد األصولية الكّلية، خاّصة كتاب  –رمحو هللا  –ناصر السعدّي 
"رسالة لطيفة جامعة يف أصول الفقو ادلهّمة"، وكتاب "القواعد احلسان ادلتعلقة بتفسَت 
القرآن". وسيكون الًتتيب بداية من مباحث األحكام الشرعية، مث مباحث األدلّة الشرعّية 

لقواعد األصولية اللغوية اليت يسميها العلماء اليت منها القرآن الكرمي، مث مباحث ا
"الدالالت"، مث يف النهاية مباحث القواعد األصولية التشريعية اليت فيها الكالم عن 
االجتهاد والتعارض بُت األدلّة. ودبا أن البحث ادلتعلق بسورة البقرة فقط فالقضايا األصولية 

ة مقصورة على ما ذكرىا الشيخ عبد الرمحن التطبيقية اليت سيتناوذلا الباحث يف ىذه الرسال
تعاىل يف إطار تفسَت آيات سورة البقرة. مث بعد أن عيّنْت  –رمحو هللا  –بن ناصر السعدي 

قضية من القضايا األصولية نقل الباحث اآليات الكرمي من سورة البقرة اليت يراىا الباحث 
الواحدة آية أو آيتُت. وإذا كثرت  أهنا تناسب ىذه القضية األصولية، وقد تكون يف القضية

 اآليات ربت قضية أصولية واحدة فسيكتفي الباحث بأمّهها وأدذّلا للموضوع.

مث تأيت ادلرحلة النظرية التالية اليت خيطو عليها الباحث: مراجعة ىذا الدليل الشرعي، 
صر وذلك من خالل عرض التفسَت والرأي األصول الذي ذكره الشيخ عبد الرمحن بن نا

وذىب إليو يف تفسَته تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت الكالم ادلنان  –رمحو هللا  –السعدّي 
رمحو هللا يفّسر آيات سورة البقرة احملتوية للقضية األصولية. ىنا سيعرض الباحث  –وىو 

يف اآلية وما  –رمحو هللا  –اآلراء واألفكار التفسَتية للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدّي 
، سواء كان ما يذكره –رمحو هللا  –يستنبط منها من القواعد األصولية اليت سيذكرىا الشيخ 

الشيخ بالعبارات الواضحة الدالّة على قاعدة من القواعد األصولية أو ما يسنبطو الباحث 
 –رمحو هللا  –من القواعد األصولية بناًء على إشارات الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدّي 

 إىل قاعدة معّينة من القواعد الكّلية.
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وبعد ذلك سيحّلل الباحث ىذا الرأي األصول معتمًدا على ادلنهج الفلسفي 
من اآلراء واألقوال  –رمحو هللا  –ادلنطقي االستنجاجي. فبعد تأمل ما قالو الشيخ 

من  – رمحو هللا –والتطبيقات يقوم الباحث بتحليل أقوال الشيخ وربديد ما يشَت إليو 
أو بإشارتو، واكتشاف ما قام بو  –رمحو هللا  –القضايا األصولية ادلرادة سواء كان بعبارتو 

من استعمال وتطبيق للقواعد األصولية على اآليات الكردية بطريقتو  –رمحو هللا  –الشيخ 
 اخلاّصة.

اتو وأخَتًا سيقوم الباحث دبقابلة ربليالتو احلاصلة من آراء وأفكار الشيخ وتطبيق
األصولية للقواعد األصولية ادلوجودة يف آيات سورة البقرة على ما ثبت من القضايا األصولية 

كما ذكرىا يف بعض كتبو   –رمحو هللا  –اليت عليها الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي 
األصولية كرسالة لطيفة جامعة يف أصول الفقو ادلهّمة والقواعد احلسان ادلتعلقة بتفسَت 

ن، حىت يثبت تطابق تطبيقات الشيخ األصولية مع نظرياتو األصولية اليت ذكرىا يف كتبو القرآ
األصولية األخرى. وقد يكون ىذا مع ذكر مثال أو مثالُت من األمثلة التطبيقية سواء كان 

أو شلا ذكره العلماء األصولون. وقد يقابل الباحث أيضا  –رمحو هللا  –من عند الشيخ 
احلاصلة دبا ذكره العلماء األصوليون من القضايا األصولية، وذلك بعد عرض  إضافيا ربليالتو

القضايا األصولية عرضا مرتّبا كما ىو يف الباب الثالث، مث سيستنتج الباحث خالصة 
القواعد األصولية ادلستخرجة يف كّل باب من أبواب أصول الفقو، حىت يظهر هنائيا ما ىي 

ن سورة البقرة على آراء الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي الوقاعد األصولية ادلستخرجة م
رمحو هللا رمحة واسعة. إال أنو ىذه القواعد بالطبع مقصورة على ما يتعلق بآيات سورة  –

البقرة. وىذا من طبيعة البحث العلمي الذي حيّدد األمر الذي يراد حبثو. وبذلك ستتّم 
 وقّوتو. –سبحانو وتعاىل  –ول هللا النتائج البحثية اليت ىي جوىرة ادلسألة حب
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 منهجية البحث  سادسا : 

يكون منهج البحث الذي يسلكو الباحث منهجا ربليليا. وادلراد بكّل منها ىو كما 
 يلي :

 ادلنهج، وىو : الطريقة اليت يسلكها الباحث يف عملية البحث العلمي. -
على بيان وتفسَت ادلشاكل وحّلها ادلنهج التحليلي، ىو : ىو العملية البحثية اليت قامت  -

 ادلنطلق من االفًتاض الراجح.
استنباط النتائج من الشكل العملية البحثية اليت قامت على  : ىوادلنهج االستنتاجي ،  -

 .العاّم إىل اخلاصّ 
دراسة الكتاب عن طريق  وادلعارف ادلتعلقة بالعنوان، ادلعلومات جبمع فيقوم الباحث

العاّمة األصولية ادلوجودة مث ربليل مسائلها وإخراج القضايا . وربديد وكتب ادلراجعاألساسّي 
األصولية التطبيقية من خالل تفسَت سورة البقرة الذي قام بو الشيخ السعدي  ادلستنتجات

األصولية من  –رمحو هللا  –، وبعد ذلك القيام دبقابلتها بنظريات الشيخ –رمحو هللا  –
ة والقواعد احلسان. وأخَتًا القيام خبالصة ما يستفاد من البحث خاللو كتابيو الرسالة اللطفي

 من قاعدة أصولية متعّلقة بآية الباب.
 
 

 خطّة البحث  سابعا : 
خلفية البحث، وربديد يف الباب األول، سيتكلم الباحث عن ادلقدمة اليت تضّم 

مشكلة البحث، وأىداف البحث، والدراسات السابقة، واذليكل النظري، ومنهجية البحث، 
 وخطّة البحث، ومصادر ادلبحث. 

ويف الباب الثاين الذي ىو الدراسة النظرية، سيتكلم الباحث عن أصول الفقو، عن 
القواعد الفقهية. وكذلك عن أىّم تعريف أصول الفقو وحملة تارخيها والفرق بينها وبُت الفقو و 
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قضاياه وعن التفسَت من األحكام الشرعية واألدلة الشرعية والقواعد اللغوية أو الدالالت 
 والواعد األصوبية التشريعية. وأيضا عن التفسَت، تعريفو، وحملة تارخيو وما يتعلق بسورة البقرة.

ويف الباب الثالث يتكلم الباحث عن سَتة موجزة للشيخ عبد الرمحن بن ناصر 
، عن امسو ونسبو ومولده ونشأتو وحياتو، وشيوخو وتالميذه ومؤلفاتو –رمحو هللا  –السعدي 

ومرضو ووفاتو. ويتكلم أيضا عن كتابو ادلسمى "تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالم ادلنان، 
 رمحو هللا يف تأليفو. –ومنهج الشيخ  وتزكية العلماء فيو،

ويف الباب الرابع يتكلم الباحث عن التطبيقات األصولية من سورة البقرة يف ضوء 
تفسَت السعدي ادلسمى تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالم ادلنان، من تطبيقات قضية 

والقواعد األصولية  األحكام الشرعية واألدلة الشرعية سواء كانت متفقا عليها أو سلتلفا فيها
 اللغوية أو الدالالت والقواعد األصولية التشريعية.

نتائج ويف الباب اخلامس الذي ىو الباب األخَت وخامتة ىذا البحث، سيعرض الباحث 
. كما يكتب الباحث باإلضافة إىل التوصيات ادلهمة –بعون هللا  – حبثو الذي قد توصل إليها

ألحاديث النبوية والقواعد ادلستنبطة وكذلك جدول اآليات فهرس كل من اآليات القرآنية وا
 والقواعد ادلستنبطة ادلرّقمة.
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 مصادر املبحث  ثامنا : 
 مصادر البحث األساسية : -

 تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالم،  2002/  1423السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 
 ، الطبعةاألوىل، بَتوت، مؤسسة الرسالة. ادلنّان 

 تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالم،  1999/  1419السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 
 ، الطبعة األوىل ، الرياض ، دار العاصمة.ادلنّان  

 تيسَت الكرمي الرمحن يف تفس        َت كالم،  2013/  1434السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 
 ، بَتوت، ادلكتبة العصرية.ادلنّان 

 

 الثانوية :مصادر البحث  -
 تيسَت الكرمي الرمحن يف تفس                    َت كالم،  2013/  1434السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 

 ، بَتوت، ادلكتبة العصرية.ادلنّان 
 القواعد احلسان ادلتعلقة بتفسَت القرآن،  2009/  1431السعدي، عبد الرمحن بن ناصر ، 

 الرياض ، دار ابن اجلوزي. األوىل ،، الطبعة  
 لطيفة جامعة يف أص                    ول الفقورسالة ، 1998/  1419السعدي، عبد الرمحن بن ناصر ، 

 الرياض ، مكتبة أضواء السلف. األىل،، الطبعة ادلهمّة 
 امعةالقواعد واألص                       ول اجل،  2008/  1430السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 

 ، الطبعة األوىل ، عنيزة ، مؤسسة الشيخ ابن عثيمُت. الفروق التقاسيم البديعة النافعة 
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 مراجع البحث : -
 ، الطبعة اإلحكام يف أصول األحكام ،  2003/  1424اآلمدي، علي بن زلمد ، 

 األوىل ، الرياض ، دار الصميعي. 
 ، الطبعة األوىل  األش               باه والنظائر،  1983/  1403ابن صليم، زين الدين بن إبراىيم ، 

 ، دمشق ، دار الفكر. 
 الواضح يف أصول الفقو للمبتدئُت،  2008/  1428األشقر، الدكتور زلمد بن سليمان، 

 ، الطبعة السابعة ، عّمان ، دار النفائس. 
 ، للقرآن الكرميدراسة يف التفسَت ادلوضوعي ،  2007/  1428األدلعي، زاىر بن عواض، 

 الطبعة الرابعة ، الرياض ، مكتب ادللك فهد الوطنية. 
 ادلعج                     م ،  2004/  1425أنيس، إبراىيم وزمالؤه من فريقة رلّمع اللغة العربية دبصر، 

 ، الطبعة الرابعة ، القاىرة ، مكتبة الشروق الدولية.الوسيط 
 الوجيز يف إيضاح قواعد الفقو،  1983/  1404د ، الربنو، الدكتور زلمد صدقي بن أمح

 ، الطبعة األوىل ، بَتوت ، مؤسسة الرسالة. الكلية 
 إهباج ادلؤمنُت بشرح منهج ،  2006/  1427اجلربين، عبد هللا بن عبد الرمحن ، 

 الرياض ، الثالثة،، اجمللد األول والثاين ، الطبعة السالكُت وتوضيح الفقو يف الدين  
 الوطن. دار 

 ،الدرر الس                              لفية شرح األربعُت النووية ، 2003/  1424احلويطي، سيد بن إبراىيم، 
القاىرة، مركز فجر للطباعة والنشر.اخللقي، الدكتور عبد العظيم بن بدوي،  

 ة، دار ،  الطبعة الرابعة ، القاىر الوجيز يف فقو السنة والكتاب العزيز، 2009/  1430
 ،الوجيز يف أصول الفقوعنب رجب.الزيدان، الدكتور عبد الكرمي، دون سنة الطبع، 

 دون اس           م ادلدينة، مؤسسة الرسالة.
 ، الطبعةتفس                       َت آيات األحكام ،  2009/  1430السايس، زلمد بن علي وزمياله، 

 السادسة ، دمشق ، دار ابن كثَت.  
 األشباه والنظائر يف قواعد وفروع،  1983/  1403السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، 

 ، الطبعة األوىل ، بَتوت، دار الكتب العلمية.فقو الشافعي  
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 ، الطبعة الثالثة ، بَتوت، الرس                         الة ،  2014/  1435الشافعي، زلمد بن إدريس، 
 دار الكتب العلمية. 

 ، الطبعة ول               شرح األصول من علم األص،  2009/  1431العثيمُت، زلمد بن صاحل ، 
 الرياض، دار ابن اجلوزي. الثالثة، 

 ، التعليق على القواعد األصولية اجلامعة،  2003/  1430العثيمُت، زلمد بن صاحل، 
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