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الشیخ : لیسلط الضوء على علم من أعالم أصول الفقھ المعاصر ھو    جاء ھذا البحث 
 وبیان جھوده العلمیة وآثاره األصولیة في -رحمھ اهللا–ن ناصر السعدي عبدالرحمن ب

الوقوف على منھجھ األصولي والتطبیقي في االستدالل : علم أصول الفقھ ومن ذلك
ومنھجھ في تنزیل األدلة الشرعیة واستنباط األحكام والحكم علیھا ومنھج الشیخ في 

اء والتتبع لجھود الشیخ في علم أصول التصنیف والتألیف في ھذا العلم، وبعد االستقر
 تبین للباحث تمیز الشیخ وبراعتھ في ھذا الفن -من خالل مؤلفاتھ ودروسھ–الفقھ 

؛ فقد كان الشیخ ذا عنایة فائقة بعلم -تعلًما وتعلیًما وتصنیفا–األصیل وحرصھ علیھ 
  .أصول الفقھ ومعرفتة تامة بھ 

  وقد -على طریقة مشایخھ–لم حیث تقید بالمذھب وقد كان الشیخ حنبلًیا في بدایة طلبھ للع
تنوع منھجھ في التألیف، فتارة تكون مصنفاتھ رسائل ونْظٍم ومختصرات، وتارة شروح 
ومطوالت، وتارة على طریقة السؤال والجواب، وتارة على طریقة المناظرات الفقھیة، 

صلحة والمفسدة، وقد ربط الشیخ األحكام بمقاصدھا، فقسمھا بحسب اشتمالھا على الم
وأظھر الجانب المقاصدي فیھا وال یخرج الشیخ غالبًا عن رأي الجمھور، مع وضوح 

 من خالل تتبع مؤلفات الشیخ األصولیة -أیًضا–رؤیتھ واستقالل شخصیتھ، ویتضح 
والفقھیة أنھ مزج بین الفقھ وأصولھ وقواعده، وحّرر مسائلھ وضبط قواعده، مقتصرًا 

ي یحتاج إلیھا كل متعلم وفقیھ، وقد سلك الشیخ في مؤلفاتھ على ذكر المھمات الت
أي ربط الفروع -األصولیة والفقھیة طریقة أشبھ بطریقة تخریج الفروع على األصول 

 فتارة یستنبط القاعدة األصولیة من النصوص -الفقھیة باألصول، من طریقة الفقھاء
ھیة، وتارة یذكر القاعدة ثم یدلل الشرعیة، ویربطھا بما یوضحھا من األمثلة والفروع الفق

  .علیھا من الكتاب والسنة، ویمثل لھا 

 أصول ، علماء نجد ، الفقھ الحنبلي ، السعدي ، السعدي عبدالرحمن :الكلمات االفتتاحیة
   .األصوليالمنھج ،الفقھ 

mailto:n.alsharari@ut.edu.sa
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Abstract: 

    This research came to shed light on one of the 
distinguished scholars of the fundamentals of contemporary 
jurisprudence, namely: Sheikh Abdul Rahman bin Nasser Al 
Saadi - may God have mercy on him - and a statement of his 
scientific efforts and his fundamentalist effects in the science 
of Usul al-Fiqh, including: Standing on his fundamentalist and 
applied approach in inference and his approach to 
downloading legal evidence and deriving rulings and 
judgment On it and the Sheikh’s approach to classification 
and authorship in this science, and after extrapolating and 
tracing the Sheikh’s efforts in the science of fiqh - through his 
writings and lessons - the researcher found out to the 
researcher the Sheikh’s distinction and mastery of this original 
art and his keenness on it - to learn, teach and classify - The 
sheikh was keenly interested in the science of usul al-fiqh and 
was fully aware of it. 

The Sheikh Hanbali was at the beginning of his request for 
knowledge, as he adhered to the doctrine - according to the 
way of his sheikhs - and his method of authorship varied, 
sometimes his works were letters, systems and abbreviations, 
sometimes explanations and lengths, sometimes in the 
manner of question and answer, and sometimes by the 
method of jurisprudential debates, and the sheikh linked 
rulings with their objectives So, he divided it according to its 
inclusion of interest and corruption, and he showed the 
intended side in it, and the sheikh often does not deviate from 
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the opinion of the public, with the clarity of his vision and the 
independence of his personality, and it becomes clear - also - 
through the tracing of the Sheikh’s fundamentalist and 
jurisprudential writings that he mixed the jurisprudence with its 
principles and rules, and liberated his issues and set its rules, 
being limited To mention the tasks that every learner and 
jurist need, and the sheikh has followed in his fundamentalist 
and jurisprudential writings a method similar to the method of 
graduating the branches on the origins - that is, linking the 
jurisprudential branches with the principles, from the way of 
the jurists - sometimes he derives the fundamentalist rule 
from the legal texts, and links it to what he clarifies from the 
examples and the jurisprudential branches Sometimes he 
mentions the rule, then demonstrates it from the Qur’an and 
Sunnah, and represents it. 

Key words : Abd al-Rahman al-Saadi, al-Saadi, Hanbali 
jurisprudence, Najd scholars, Usul al-Fiqh, the fundamentalist 

approach.
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   :مقدمة

الحمد هللا الذي رفع شأن العلم وعظم قدر العلماء وأحكم بكتابھ أصول الشریعة 
لبیضاء، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال الغراء ورفع بخطابھ فروع الحنیفیة السمحة ا

شریك لھ وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ إمام الحنفاء وسید األصفیاء، وعلى آلھ وصحبھ 
  :ومن سار على نھجھ واقتفى أثره ما تعاقب النور والظلماء، أما بعد

 على ھذه األمة بحفظ دینھا وصالح أمرھا، وھیأ لھا -عز وجل-فلقد تفضل اهللا 
 یحفظ دینھا ویعلم جاھلھا، وقّیض لھا رجاًال اعتنوا بكتاب اهللا تعالى ونقلوا سنة من

 ومّیزوا صحیحھا من سقیمھا، وصّنفوا حولھما المصنفات -صلى اهللا علیھ وسلم–رسولھ 
  .في شتى العلوم والفنون

 - رحمھ اهللا–ومن ھؤالء األئمة األعالم الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
 من كل جوانبھا بالبحث والدراسة، وألفوا -رحمھ اهللا- الدارسون حیاة الشیخ وقد تناول

فیھ المطوالت والمختصرات، وإن دل ھذا فإنما یدل على مكانتھ وفضلھ وكثرة اطالعھ 
وغزارة علمھ، وسوف أتناول في ھذا البحث الجانب األصولي عند الشیخ السعدي رحمھ 

لفقھ، وھو الجانب الذي لم ینل حظًا وافرًا من اهللا، من حیث منھجھ وأثره في أصول ا
منھج الشیخ عبد الرحمن بن ناصر :"  وأسمّیتھ-كما سیأتي بیانھ–الدراسة والبحث 

  " .السعدي وأثره في أصول الفقھ

لعل ھذا العمل یكون نواة ألعمال مستقبلیة موسعة، یكون نطاق البحث فیھا 
  .أوسع كالرسائل والكتب العلمیة

  ى أسألھ التوفیق والسداد، إنھ ولي ذلك والقادر علیھواهللا تعال

  :أھمیة الدراسة وسبب اختیارھا

 ولھذه -رحمھ اهللا–تبرز أھمیة الدراسة نظًرا لمكانة الشیخ السعدي العلمیة 
المكانة وتراث الشیخ العلمي سوف تعقد جامعة القصیم بالمملكة العربیة السعودیة مؤتمًرا 

الشیخ العالمة عبد الرحمن بن : ھـ تحت عنوان٢٣/٣/١٤٤١ل دولًیا في شھر ربیع األو
 بھدف تسلیط الضوء على تراث الشیخ السعدي -آثاره العلمیة والدعویة -ناصر السعدي 

جھود : العلمي وأوجھ التجدید في فكره وفقھھ، وقد جاء في المؤتمر المحور الخامس
  .الشیخ السعدي ومنھجھ في أصول الفقھ 

 من -رحمھ اهللا-مؤلفات الشیخ ورغم كل ما ُألَِّف عن الشیخ وبعد المراجعة ل
الكتب والرسائل والبحوث العلمیة إال أن منھج الشیخ في أصول الفقھ وطریقة تناولھ 
وعرضھ للقضایا األصولیة لم یفرد بالبحث، ولم یأخذ حظًا وافرًا من الدراسة، ومن 

شاركة إلخواني الباحثین وإثراء للمكتبة یطالع ما كتب عنھ ال یجد إّال النَّزر الیسیر؛ وم
العلمیة أردت من خالل ھذه الدراسة إبراز الجانب األصولي عند الشیخ السعدي 

  .والوقوف على منھجھ الذي اتبعھ في كتبھ ومؤلفاتھ 
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  :الدراسات السابقة

یوجد الكثیر من األبحاث والدراسات عن الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
ولعل من أھم الدراسات التي ُألفت عن الشیخ وتناولت -رحمھ اهللا-تھ العلمیةومسیرتھ وحیا

  :حیاتھ العلمیة، وتتعلق بموضوع بحثنا ما یلي

التعلیق على القواعد واألصول الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة، للشیخ العالمة  .١
د بن صالح من إصدارات مؤسسة الشیخ محم-رحمھ اهللا-محمد بن صالح العثیمین

 .العثیمین الخیریة
أثر القواعد األصولیة في اختیارات الشیخ عبد الرحمن السعدي الفقھیة، للمسائل النازلة " .٢

، رسالة مقدمة من الباحث مشعل بن غنیم بن ظافي "في عصره، دراسة أصولیة تطبیقیة
 .المطیري، لنیل درجة الماجستیر في أصول الفقھ، بجامعة أم القرى

النافعة في شرح رسالة لطیفة جامعة في أصول الفقھ المھمة، ألبي عاصم األقوال " .٣
 .ھـ١٤٣١البركاتي الشحات شعبان محمود، المصري، طبعت سنة

وقد " رسالة لطیفة في أصول الفقھ المھمة: "شرح رسالة الشیخ السعدي في أصول الفقھ" .٤
 وعبد الناصر بن سعد بن ناصر الشثري، وفھد بن سعید الجھمي. شرحھا واعتنى بھا، د

  .عبد القادر البشبیشي
 بحث وھو" وفتاویھ كتبھ في السعدي ناصر بن عبد الرحمن الشیخ عند الفقھیة القواعد" .٥

 .للقضاء العالي المقارن، المعھد الفقھ الرومي، قسم عبد الرحمن مقدم من الباحث تكمیلي
 عبد الرحمن رالدكتو تألیف من قصیرة رسالة ، وھي"سعدي ابن عند النوازل فقھ" .٦

 رسالة وھي الفقھیة، للنوازل دراستھ في الشیخ فقھ أبرز معالم على اشتملت اللویحق،
 .تطبیق فقھي على تشتمل لم أصولیة

، بحث للدكتور عبد اهللا أحمد الطیار، والدكتور سلیمان بن حمود أبا "فقھ الشیخ السعدي" .٧
  .ھـ١٤١٦الخیل، وقد طبع بدار العاصمة سنة

 :ةمشكلة الدراس

 أغلبھا في الفقھ والعقیدة والتفسیر، ومؤلفاتھ - رحمھ اهللا-أن مؤلفات الشیخ : أوًال
األصولیة قلیلة، وھي عبارة عن رسائل ومختصرات، ویصعب تحدید منھج الشیخ 

 .بوضوح من خاللھا

وبالتالي فال بد من استقراء جمیع مؤلفاتھ، حیث ال یخلو أغلبھا من ذكٍر للقواعد 
وائد الفقھیة، للوقوف على منھج الشیخ وطریقتھ، وال شك أن في ھذا األصولیة والف
  .صعوبة كبیرة

  .ھناك أسئلة كثیرة یمكن إثارتھا، ویمكن لھذه الدراسة أن تجیب علیھا: ثانیًا

طریقة الجمھور في تألیفاتھ -رحمھ اهللا–ھل اتبع الشیخ السعدي : من ھذه األسئلة
  .األصولیة، أم ال؟

  . علماء الحنابلة في األصول كما في الفروع ؟ وھل ھو محسوب على
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وھل ُیعدُّ الشیخ من المجتھدین؟، أم أنھ ال یعدو أن یكون مقلدًا لشیخ اإلسالم ابن 
  .تیمیة وتلمیذه ابن القیم؟، كما قد ُیظن ذلك لمن یطالع كتبھ ومؤلفاتھ ؟ 

هللا تعالى وسأحاول بإذن اهللا تعالى في ھذا البحث أن أجیب عن ھذه األسئلة، وا
  .أسألھ القبول والسداد

  :منھج الدراسة

 في ھذا البحث بالتركیز على استقراء منھج الشیخ في -إن شاء اهللا–سأقوم 
أصول الفقھ وبیان طریقتھ في التألیف، وتحلیل طریقة الشیخ في تناولھ للقضایا 

   .- ھ اهللارحم- األصولیة، وھو ما لم یتناولھ أحد من الدارسین الذین كتبوا عن الشیخ 

  :خطة الدراسة

تشتمل ھذه الدراسة على مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة تضمنت أھم 
  .التوصیات والنتائج، وقائمة بأھم المراجع، وفھرس للموضوعات

أھمیة الدراسة وسبب اختیارھا، والدراسات السابقة، : فالمقدمة تشتمل على
  . ومشكلة الدراسة ومنھجھا وخطتھا

  .ة مختصرة عن الشیخ السعدينبذ: التمھید فیھ

  .جھود السعدي في التألیف في أصول الفقھ: المبحث األول

  . طریقة السعدي ومنھجھ في مؤلفاتھ األصولیة:المبحث الثاني

  .تعریف أصول الفقھ: المطلب األول

  .األدلة الشرعیة: المطلب الثاني

  .األحكام الشرعیة: المطلب الثالث

  .اظدالالت األلف: المطلب الرابع

  .منھج الشیخ وطریقتھ في االستدالل: المبحث الثالث

وقائمة بھا والخاتمة تضمنت أھم النقاط التي توصلت إلیھا من خالل البحث، 
بیانات مفصلة للمراجع والمصادر التي استعنت بھا في إعداد البحث، وفھرسًا 

  .للموضوعات
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  متهيد

  نبذة خمتصرة عن الشيخ السعدي

  :اسمھ ونسبھ

بن عبد اهللا بن ناصر بن حمد آل  المة الشیخ عبد الرحمن بن ناصرالع: ھو
 أبو عبد اهللا التمیمي النجدي الحنبلي، العالم الجلیل والفقھ األصولي والمحدث ،سعدي

  . والمفسر، والمحقق المدقق، والزاھد الورع، صاحب التآلیف النافعة المشھورة

  :مولده ونشأتھ

 وكان بیتھ بیت علم وفضل، فنشأ نشأة ھـ،١٣٠٧ولد في مدینة عنیزة سنة 
صالحة وتربى تربیة حسنة، وعرف منذ حداثتھ بالصالح والتقى؛ فكان أبوه عالمًا، 
وأخوه من حملة القرآن، ولذا تعاھده بعد وفاة والده ودفع بھ إلى حلقات القرآن، فأقبل 

تجاوز على العلم بجد ونشاط وھمة، وحفظ القرآن الكریم عن ظھر قلب وعمره لم ی
الثانیة عشرة، وانقطع للعلم وجعل كل أوقاتھ مشغولة في تحصیلھ، حتى أدرك في صباه 

 .ما ال یدركھ غیره في زمن طویل

ولما بلغ أشده ونضج علمھ ورسخ قدمھ شرع في التألیف ففسر القرآن الكریم 
وبین أصول التفسیر وشرح جوامع الكالم النبوي ووضح أنواع التوحید وأقسامھ وھذب 
مسائل الفقھ وجمع أشتاتھا ورد على المالحدة والزنادقة والمخالفین وبین محاسن اإلسالم 

  .كل ذلك في كتب ورسائل طبعت ووزعت ونفع اهللا بھا

ذا عنایة فائقة بالفقھ، وكان في بدایة أمره ملتزمًا بمذھب  -رحمھ اهللا - وقد كان 
ذلك، وصّنف في الفقھ نظمًا على اإلمام أحمد، تبعًا لمشایخھ، وقد حفظ بعض المتون في 

  .بحر الرجز شرحًا مختصرًا، وقد تقید فیھ بالمذھب

وبعد أن تقدمت بھ السن وارتقى في طلب العلم اعتنى بكتب شیخ اإلسالم ابن 
تیمیة وتلمیذه ابن القیم، وحصل لھ بذلك خیر كثیر وانتفاع عظیم، وأصبح یبحث عن 

لنظر عن رجحانھ عند األصحاب، ولذا أفرد مؤلفًا الدلیل، ویرجح ما یراه راجحًا، بغض ا
الختیاراتھ التي خالف فیھا المذھب، وبنى قولھ على ما ظھر لھ من الدلیل، وما لم یظھر 

  .لھ فیھ دلیل راجح یتبع اإلمام أحمد

ولذا خلف ثروة عظیمة في الفقھ تجمع بین التقید بالمذھب وما رجحھ الدلیل، وما 
 العالم، أما التعصب للمذھب ولو كان الدلیل خالفھ، فھذا مسلك ما ینبغي أن یكون علیھ

  . )١(غیر حمید

                                                           

عب��د اهللا الطی��ار : ت��ألیف عب��د ال��رحمن ب��ن ناص��ر ال��سعدي، ص��فحات م��ن حی��اة عالم��ة الق��صیم، : انظ��ر -١
 .٢٠، ١٥ص
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وقد أثنى علیھ كثیر من العلماء، فقال عنھ سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز 
كان كثیر الفقھ والعنایة بمعرفة الراجح من المسائل الخالفیة بالدلیل، وكان :" رحمھ اهللا

 ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم، وكان یرجح ما قام علیھ عظیم العنایة بكتب شیخ اإلسالم
الدلیل، وكان قلیل الكالم إال فیما ترتب علیھ فائدة، جالستھ غیر مرة في مكة والریاض، 
وكان كالمھ قلیًال إال في مسائل العلم، وكان متواضعًا، حسن الخلق، ومن قرأ كتبھ عرف 

  ".حمة واسعةفضلھ وعلمھ، وعنایتھ بالدلیل، فرحمھ اهللا ر

  :مرضھ وفاتھ

ھـ، مع ١٣٧٦ جمادى اآلخرة سنة٢٣وقد توفاه اهللا قبل طلوع فجر یوم الخمیس
صراع مع مرض ضغط الدم لم یطل، فرحم اهللا الشیخ رحمة واسعة على ما قدم من 

  .)١(أعمال جلیلة لخدمة اإلسالم والمسلمین

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، األع��الم، لخی��ر ال��دین  ٣/٣٩٦معج��م الم��ؤلفین، لعم��ر رض��ا كحال��ة  : ترجم��ة العالم��ة ال��سعدي : انظ��ر -١
، روض��ة الن��اظرین ع��ن م��آثر علم��اء نج��د وح��وادث ال��سنین، لمحم��د ب��ن عثم��ان      ٣/٣٤٠الزركل��ي 

 .١٩ة القصیم، لعبد اهللا الطیار ص، صفحات من حیاة عالم١/٢١٩القاضي
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  املبحث األول

  أصول الفقه وقواعده التأليف يف جهود الشيخ السعدي يف

 كان في أول أمره متمسكًا -رحمھ اهللا–الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي
بمذھب اإلمام أحمد، وكان لھ اطالع واسع على مؤلفات الفقھ الحنبلي، وما أن تقدم بھ 
طلب العلم حتى فتح اهللا علیھ آفاق العلم، وتطلع إلى كتب متعددة من تفسیر وحدیث 

ولھ وغیر ذلك من العلوم الشرعیة، فتوسعت مداركھ وتفتق ذھنھ وعقیدة وفقھ وأص
  .وتنوعت علومھ

وكان أعظم اشتغالھ وانتفاعھ بكتب شیخ اإلسالم ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم، وقد 
حصل لھ بسببھما خیر كثیر، وبسبب استنارتھ بكتبھما صار ال یتقید بالمذھب الحنبلي، 

ة االجتھاد، یرّجح من األقوال ما یرجحھ الدلیل، وخرج من مرحلة التقلید إلى مرحل
  .)١(ویصدقھ التعلیل، ویستقي الحكم من منبعھ، ویسنده إلى أصلھ

ولم یكن ھذا األمر قاصرًا على الفقھ فحسب، بل تعداه إلى أصول الفقھ أیضًا، 
أي فھو وإن كانت مؤلفاتھ في أصول الفقھ على طریقة الجمھور، إال أننا نجده ال یتقید بر

  .الجمھور في مواطن كثیرة، بل یرّجح ما یراه راجحًا إذا قوي دلیلھ

 ثروة علمیة ضخمة في شتى العلوم -رحمھ اهللا-وترك لنا الشیخ السعدي 
الشرعیة، كالتوحید والتفسیر والحدیث والفقھ وأصولھ وقواعده، والوعظ والخطب واللغة 

، )٢(والقدرة على التنصیف والتألیفالعربیة، مما یشھد لھ بغزارة العلم وسعة االطالع 
  . علي ذكر أھم مؤلفاتھ في أصول الفقھ وقواعده-في ھذا المبحث-واقتصر 

  .رسالة لطیفة في أصول الفقھ المھمة  - ١

وھي عبارة عن رسالة مختصرة في أصول الفقھ، ولكنھا لیست على منھج 
 األصولیة والفقھیة األصولیین في المختصرات، فقد ضمنھا العدید من القواعد والفوائد

إلى جانب مباحث مھمة في أصول الفقھ، وقد صاغھا بعبارات سھلة مختصر مفیدة، وقد 
یتعرض بالشرح لبعض ما یحتاج لشرح وتوضیح، فكانت بحق رسالة لطیفة ومھمة 

  .  وجامعة في أصول الفقھ

فھذه رسالة لطیفة في أصول الفقھ، سھلة األلفاظ، واضحة :" قال في مقدمتھا
  ".)٣(لمعاني، معینة على تعلم األحكام لكل متأمٍل ُمَعانيا

 أصول الفقھ، وذكر األحكام الخمسة التي یدور -رحمھ اهللا-وقد عّرف الشیخ 
الكتاب، والسنة، واإلجماع : علیھا الفقھ، ثم ذكر األدلة التي یستمد منھا الفقھ، وھي أربعة

                                                           

، م�نھج ال�شیخ   ٢٣، ١٥عبد اهللا بن محمد الطی�ار ص / صفحات من حیاة عالمة القصیم، للشیخ د:  انظر -١
 .٤٣السعدي في تفسیره، لناصر العبد المرنخ ص

 .١١صفحات من حیاة عالمة القصیم، لعبد اهللا الطیار ص: انظر -٢
 .٥ھ المھمة، للشیخ السعدي صرسالة لطیفة في أصول الفق: انظر -٣



 - ٥٦١٦ -

فذكر النص والظاھر : الت األلفاظوالقیاس، وعّرف الكتاب والسنة، ثم ذكر مباحث دال
  . إلتزام-تضمن-مطابقة : والمنطوق والمفھوم، وأنواع الدالالت

كاألمر والنھي، والحقیقة : ثم ذكر بعض األصول التي یحتاج إلیھا الفقیھ
والمجاز، ثم عاد إلى مباحث دالالت األلفاظ فذكر العام والخاص، والمطلق والمقید، 

م والمتشابھ، والنسخ والتعارض، وكیفیة دفعھ، ثم عاد إلى والمجمل والمبین، والمحك
األدلة فذكر تعریف اإلجماع والقیاس، ثم ذكر جملة من القواعد الفقھیة، وشرحھا شرحًا 

  .وافیًا بعبارة سھلة موجزة

ثم تعرض لألدلة المختلف فیھا واقتصر على قول الصحابي، فعّرفھ وبین حكمھ، 
  .اب متفرقة، وختم بنبذة عن االجتھاد والتقلیدثم ذكر مسائل أصولیة من أبو

  :شروح ھذه الرسالة

لمكانة ھذه الرسالة وأھمیتھا وما تشتمل علیھ من فوائد، اعتنى بھا كثیر من 
  : الباحثین وطالب العلم، وقاموا بشرحھا والتعلیق علیھا، وممن شرحھا واعتنى بھا

ي، وعبد الناصر بن الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وفھد بن سعید الجھضم .١
  .عبد القادر البشبیشي

التعلیقات المنیفة على الرسالة :" الشیخ نادر التعمري، في كتاب سماه .٢
، شرح غریبھا وزاد فوائدھا وقید مطلقھا، ووضح القواعد "السعدیة اللطیفة

  .بأمثلتھا
األقوال النافعة :" الشحات شعبان محمود، البركاتي المصري، في كتاب سّماه .٣

وطبعت " ح رسالة لطیفة جامعة في أصول الفقھ المھمةفي شر
  .ھـ١٤٣١سنة

  :ممیزات ھذه الرسالة

لقد أثنى كثیر من العلماء على ھذه الرسالة، نظرًا لما اشتملت علیھ من مھمات 
كثیرة وفوائد غزیرة، ولما امتازت بھ من سھولة ألفاظھا، ووضوح معانیھا، ویمكن أن 

  :رسالة، في النقاط التالیةنجمل أھم ما تمتاز بھ ھذه ال

 كغیرھا لیست أنھا بمعنى معانیھا، سالسة ألفاظھا وسھولة عبارتھا ووضوح. ١
  .شرحت إذا إال تفھم ال التي المتون من

 إال المباحث من مبحث من فما الموضوعات، تناول في الرسالة تسلسل حسن. ٢
  .سبقھ ما على ینبني وھو

 عدد من إلى وباإلضافة أصولیة، كلیة قواعد صورة في صیغت أنھا. ٣
  .ھاعن للفقیھ غنى ال التي الفقھیة والقواعد الضوابط
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 یرجع والمناطقة، وذلك المتكلمین حشو من خلوھا: ومن أعظم ما امتازت بھ. ٤ 
  .)١(اهللا رحمھ الشیخ لدى السلفي العلمي التأصیل إلى

  .مختصر في أصول الفقھ - ٢

مة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وقد طبع ضمن مجموع مؤلفات الشیخ العال
ألول مرة، وھو كتاب قیم جدًا ماتع، وھو فوق المختصر ودون المطوالت، وقد أجاد فیھ 

  . الشیخ السعدي وأبدع

فھذا مختصر في علم أصول الفقھ قریب المنال، غریب المنوال، :" قال في أولھ
  ".لكمالكامل لمن اعتمده إن شاء اهللا ببلوغ اآلمال، وارتفاع ذروة ا

: في األحكام وتوابعھا، والثاني: وجعل الباب األول: وقد رّتبھ على عشرة أبواب
في : في الحقیقة والمجاز، والخامس: في المنطوق والمفھوم، والرابع: في األدلة، والثالث

في : في العموم والخصوص واإلطالق والتقیید، والسابع: األمر والنھي، والسادس
في االجتھاد والتقلید، : في النسخ، والتاسع: اھر والمؤول، والثامنالمجمل والمبّین والظ

  .في الترجیح: والعاشر

ثم ذكر خاتمة في الحدود، ذكر فیھا مجموعة من المصطلحات التي یحتاج إلیھا 
 .طالب علم أصول الفقھ

  .صفوة أصول الفقھ المنتخبة من مختصر التحریر - ٣

یمي للنشر والتوزیع، واعتنى بھ عبد وقد طبع ھذا الكتاب عدة طبعات بدار العص
  .اإللھ بن عثمان الشایع

ھذا مختصر انتقیتھ من كتب أصول الفقھ، :"  في مقدمتھ-رحمھ اهللا–قال الشیخ 
اقتصرت فیھ علي المھم المحتاج إلیھ، واجتھد في توضیحھ؛ ألن الحاجة إلى التوضیح 

 تعالى اإلعانة والسداد والبیان أشد من الحاجة إلى الحذف واالختصار، وأرجو اهللا
  ".)٢(وسلوك أقرب طریق یوصل إلى الھدي والرشاد بمنھ وكرمھ

وواضح من اسمھ أنھ عبارة عن مسائل منتخبة من كتاب مختصر التحریر، 
، للفقیھ الحنبلي الثبت واألصولي اللغوي المتقن، العالمة "الكوكب المنیر:" المسمى بـ

، محمد بن شھاب الدین أحمد بن عبد العزیز بن على قاضي القضاة تقي الدین، أبو البقاء
  .الفتوحي المصري الحنبلي، الشھیر بابن النجار

المختبر المبتكر شرح :" ثم شرح ابن النجار مختصره شرحًا قیمًا نفیسًا سماه بـ
  .، أو شرح مختصر التحریر، وھو من الكتب المعتمدة في أصول الحنابلة "المختصر

تھ اللطیفة في أصول الفقھ المھمة، مع بعض الزیادات وھو على منوال رسال
األدلة الموصلة إلیھ، وأصلھا : أصول الفقھ ھي:" واإلفادات المھمة، وقد قال في أولھ

                                                           

 .٥-٤ األقوال النافعة، ألبي عاصم المصري ص:انظر -١
 .٢٥ صفوة أصول الفقھ المنتخبة من مختصر التحریر ص:انظر -٢
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الكتاب والسنة واإلجماع والقیاس، واألحكام الشرعیة خمسة الواجب والحرام والمسنون 
لفقھ وذكر أدلتھ اإلجمالیة ، وفي ھذه العبارة عّرف أصول ا"وضده المكروه والمباح

  .المتفق علیھا، واألحكام الخمسة المتعلقة بھذه األدلة، بعبارة موجزة وأسلوب بدیع

ثم ذكر بعض القواعد المتعلقة باألمر والنھي، وجملة من المسائل المتعلقة 
بدالالت األلفاظ، وأھم القواعد الفقھیة التي یحتاج الفقیھ إلیھا، على غرار ما فعل في 

  .سالتھ األصولّیة السابق ذكرھار

  . القواعد واألصول الجامعة، والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة- ٤

 بدار المیمان للنشر - رحمھ اهللا–وقد طبع ضمن مجموع مؤلفات الشیخ السعدي 
  . والتوزیع بالریاض، المجلد الرابع

 أھم العلوم أما بعد فإن معرفة جوامع األحكام وفوارقھا من:" قال في مقدمتھا
وأكثرھا فائدة وأعظمھا نفعًا، لھذا جمعت رسالتي ھذه ما تیسر من جوامع األحكام 

  ". وأصولھا، ومما تفترق فیھ األحكام الفتراق حكمھا وعللھا

وقد ذكر فیھا جوامع األحكام وأصولھا، وما تفترق فیھ األحكام الفتراق حكمھا 
  : وعللھا، وقسمھا إلى قسمین

ما تجتمع في األحكام من األصول والقواعد، وانتقى فیھ من في ذكر : األول
  . القواعد المھمة واألصول الجامعة ستین قاعدة، وشرحھا شرحًا وافیًا كما ذكر

ذكر فیھ الفروق بین المسائل والمشتبھات واألحكام المتقاربات والتقاسیم : الثاني
  .)١(الصحیحة

  . منظومة القواعد الفقھیة وشرحھا- ٥

 بعلم القواعد الفقھیة، وألف فیھ العدید من المؤلفات -رحمھ اهللا-نى السعدي لقد اعت
القواعد واألصول الجامعة والفروق والتقاسیم "، و"اختصار قواعد ابن رجب: "منھا

، وھو كتاب موجود ومتداول، ذكر فیھ ستین قاعدة، وبضعًا وأربعین من "البدیعة النافعة
.وھي ما نترجم لھا" لقواعد الفقھیة وشرحھامنظومة ا:" الفروق والتقاسیم، و  

بیتًا ضمنھا قواعد أصولیة، قال في ) ٤٩(منظومة موجزة تتكون من : وھي
وھي منظومة مشتملة على أمھات قواعد الدین، وھي وإن كانت قلیلة األلفاظ :" مقدمتھا

ا، فھي كثیرة المعاني لمن تأملھا، ولكنھا تحتاج إلى تعلیق یوضحھا ویكشف معانیھ
وأمثلتھا تنّبھ الفطن على ما وراء ذلك، فوضعت علیھا ھذا الشرح اللطیف تیسیرًا 

  : ، وقد بدأھا بقولھ")٢(لفھمھا

  

                                                           

 .١٥-٣ القواعد واألصول الجامعة ص:انظر -١
 .ابع، مطبوع ضمن مجموع مؤلفات الشیخ السعدي المجلد الس١٢٩ منظومة القواعد الفقھیة ص:انظر -٢
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  وجـامع األشیــــاء والمفرق  الحمُد هللا العلـــــــــــــــي اَألرفق       

  ذي النعم الواسعــــــــــة الغزیرة         والحـكم البـــــــاھرة الكثیرة

         على الرسول القرشـي الخاتم  ثـم الـصالة مع ســــــــــالم دائم 

  الحائزي مراتـــــــــب الفخار  وآلـھ وصحبـھ األبـــــــــــــــرار        

  :واختتمھا بقولھ

  والحـمد للـھ علـى التمــــــــام               فـــــي البدء والختام والدوام

   شائــــع            على النبـــي وصحبھ والتابعثـم الـصالة مع سالم

 شرحًا مفیدًا، وعّلق علیھا تعلیقًا لطیفًا، فحل ألفاظھا، -رحمھ اهللا- وشرحھا الشیخ 
وبیَّن معانیھا، وقد اعتنى بھا كثیر من المتأخرین وقاموا بشرحھا والتعلیق علیھا، وممن 

  .شرحھا الشیخ سعد بن ناصر الشثري
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  نياملبحث الثا

  دي ومنهجه يف مؤلفاته األصوليةطريقة الشيخ السع

 طریقة في التصنیف ُتسّھل العلم -رحمھ اهللا-لم یترك الشیخ عبد الرحمن السعدي 
وتقّربھ لطالبھ إال وسلكھا، وبالتالي تنوعت كتبھ ومؤلفاتھ، فتارة رسائل ونْظٍم 

المعاصرة، وتارة ومختصرات، وتارة شروح ومطوالت تجمع في طیاتھا بین األصالة و
  . تأتي مصنفاتھ على طریقة السؤال والجواب

وتارة على طریقة المناظرات الفقھیة، وھذا نوع فرید من التألیف، یحتاج إلى 
، وھو بھذا متبع منھج )١(-رحمھ اهللا–ملكة قویة وموھبة فذة، وقد أبدع فیھ الشیخ السعدي 

دّون لنا مناظرة تصورھا بین " لفوائدبدائع ا: " ففي كتابھ-رحمھ اهللا-شیخھ ابن القیم 
  .فقیھین في طھارة المني ونجاستھ، ُتعدُّ من أروع ما یقرأ في ھذا الباب

في بعض مؤلفاتھ مسلك الرسائل واالختصار،  -رحمھ اهللا -وقد سلك الشیخ 
  .واالقتصار على ذكر القواعد والمھمات، وما یحتاج إلیھ طالب العلم

 من فنون التألیف ال یتقنھ إال من طال باعھ وقویت وكتابة المختصرات فن عظیم
  . حجتھ، وتبحر في العلم، وصبر على البحث والمطالعة

فَجْمُع المسائل الكثیرة بشتاتھا وفروعھا في عبارات قلیلة جامعة، لیس باألمر 
  . بل ھو فن محكم ال یتقنھ إال الحّذاق-كما یعتقد البعض- الھین 

وحھ إلى الرسائل والمختصرات التي مست الحاجة ولم یكن الشیخ بدعًا في جن
إلیھا، فقد بدأت ھذه الظاھرة في أوائل القرن الثالث الھجري ثم ازداد انتشارھا في القرن 

  .الرابع ثم تضخم حجمھا بشكل ملفت لالنتباه في القرن السابع الھجري

  وسأقتصر في ھذا المبحث على أھم النقاط التي تبین منھج الشیخ السعدي 

  :وذلك في مطالب وطریقتھ في مؤلفاتھ األصولیة، - رحمھ اهللا–

  

                                                           

، وقد اختار في ھذا الكتاب مجموعة من المسائل الھامة الت�ي كث�ر   "المناظرات الفقھیة:"  لھ كتاب یسمى -١
: فیھ��ا الخ��الف، فعرض��ھا عل��ى ش��كل من��اظرة، ب��ین اثن��ین س��مى أح��دھما المتوك��ل عل��ى اهللا، والث��اني 

رجیح أح�د ال�رأیین لق�وة    المستعین باهللا، ثم یدور الحوار ویتم االستدالل والمناقشة حتى ینتھ�ي إل�ى ت�              
 .مأخذه
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ولاب اط  

ول اف أر   

" صفوة أصول الفقھ المنتخبة:" السعدي أصول الفقھ في كتابالشیخ عّرف 
، )٢( وعّرفھ في رسالتھ في أصول الفقھ-الفقھ: أي-" )١(األدلة الموصلة إلیھ:" بقولھ، ھي
، وھذا التعریف قریب من األول، "العلم بأدلة الفقھ الكلیة:" -ول الفقھأي أص-بقولھ، ھي

العلم ( وھو تعریف جامع وشامل رغم اختصاره وقلة ألفاظھ، فحقیقة أصول الفقھ، ھي 
علم بقواعد : ھو: ، بقول"مختصر أصول الفقھ:"، وعّرفھ في كتابھ )بأدلة الفقھ الكلیة

  ".)٣(عیة الفرعیة عن أدلتھا التفصیلیةیتوصل بھا إلى استنباط األحكام الشر

وتعریف الشیخ السعدي ألصول الفقھ یخالف ما درج علیھ جمھور الشافعیة 
معرفة دالئل :" وعلي رأسھم القاضي البیضاوي وأتباعھ، حیث عّرفوا أصول الفقھ، بأنھ

  .)٤("الفقھ إجماًال وكیفیة االستفادة منھا وحال المستفید

ر األصولیین كابن الحاجب من المالكیة، وابن مفلح ویتوافق مع تعریف جمھو
:" من الحنابلة، وصدر الشریعة من الحنفیة، فعلم أصول الفقھ عندھم ال یخرج معناه عن

، كما ذكر الشیخ السعدي )٥("العلم بالقواعد التي یتوصل بھا إلي استنباط األحكام الشرعیة
   .-رحمھ اهللا-

ة بطریق الیقین أو الظن، ألن الفقھ منھ ما ھو المعرفة الحاصل: معناه" العلم: "و
  .قطعي ومنھ ما ھو ظني، بحسب ظنیة الدلیل وقطعیتھ

وھذه :" األدلة الكلیة، حیث قال" باألدلة" أن مقصده - رحمھ اهللا - وقد ذكر الشیخ 
: تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقھ إلى آخره، كقولنا: الدالئل نوعان، كلیة

 والنھي للتحریم، ونحوھما، وھذه ھي أصول الفقھ، وأدلة جزئیة تفصیلیة األمر للوجوب
تفتقر إلى أن تبنى على األدلة الكلیة، وإذا تمت حكم على األحكام بھا، فاألحكام مضطرة 
إلى أدلتھا التفصیلیة، واألدلة التفصیلیة مضطرة إلى األدلة الكلیة، وبھذا نعرف الضرورة 

                                                           

 .٢٧٣ صمن مختصر التحریر، للسعدي صفوة أصول الفقھ المنتخبة -١
 .١٦٢ رسالة لطیفة جامعة في أصول الفقھ، للشیخ السعدي ص-٢
 . ٩ مختصر أصول الفقھ، للشیخ السعدي ص-٣
تحری����ر، ، التحبی����ر ش����رح ال ١/٧، نھای����ة ال����سول، لإلس����نوي ١/١٩اإلبھ����اج، الب����ن ال����سبكي :  انظ����ر-٤

 .١٤-١/١٣، شرح البدخشي، على متن المنھاج١/١٨٠للمرداوي
، بی��ان المخت���صر،  ١/١٥، أص��ول اب��ن مفل��ح   ١/٣٤التوض��یح ش��رح التنق��یح، ل��صدر ال��شریعة     :  انظ��ر -٥

، التقری���ر والتحبی���ر، الب���ن أمی���ر  ١/١٧٣، التحبی���ر ش���رح التحری���ر، للم���رداوي ١/١٣لألص���فھاني 
، ب��دیع النظ�ام، الب��ن  ١٦، إرش�اد الفح�ول ص  ١/١٤الح��اج، تی�سیر التحری��ر، الب�ن أمی�ر    ١/٢٧الح�اج 

، دراسات في أصول الفقھ، على أحمد بابكر ٢٩، غایة السول البن المبرد الحنبلي ص  ١/٦الساعاتي
 .١/٩٣، الردود والنقود على شرح مختصر ابن الحاجب١٦٨ص



 - ٥٦٢٢ -

لفقھ وأنھا معینة علیھ، وھي أساس النظر واالجتھاد في والحاجة إلى معرفة أصول ا
  ".)١(األحكام

َوَأِقیُموا الصَّالَة :( احتراز عن العلم باألدلة الجزئیة كقولھ تعالى" الكلیة: "وقولھ
األمر :" ، فھو قاعدة جزئیة تثبت وجوب الصالة الزكاة، بخالف قولنا)٢()َوآُتوا الزََّكاَة

، فإنھا قاعدة كلیة ال " والنھي للتحریم-ة تصرفھ إلى غیرهما لم توجد قرین-للوجوب 
  .عالقة لھا بحكم فرعي بعینھ

القواعد، أو :" بأن أصول الفقھ ھو: وقد یعترض على تعریف الشیخ السعدي
ال العلم بھا وال معرفتھا؛ إذ العلم والمعرفة بأصول الفقھ غیر أصول الفقھ، " األدلة الكلیة

 في ماھیتھا، وما لیس داخًال في الماھیة ال یكون جنسًا في حده، ألن فال یكون العلم داخًال
  .)٣(أصول الفقھ أدلتھ، والعلم باألدلة غیر األدلة

بأن العلم باألدلة یوصل إلى المدلول، واألدلة ال توصل : وقد یدفع ھذا االعتراض
  .إلى المدلول إال بواسطة العلم بھا؛ ألن الفقھ علم

تراضات أولى ولعل ھذا ما جعل الشیخ السعدي یعدل في لكن ما یسلم من االع
، أي األدلة الكلیة "األدلة الموصلة إلیھ:" إلى قولھ" الصفوة"تعریفھ ألصول الفقھ في 

: وأصول الفقھ: "الموصلة إلى الفقھ، وھو تنقیح لتعریف ابن قدامة حیث قال في الروضة
  .)٤(یلأدلتھ الدالة علیھ من حیث الجملة ال من حیث التفص

ومذھب جمھور العلماء، حیث عّرفوا األصول بالقواعد نفسھا، كالقاضي أبي 
یعلى وابن حمدان من الحنابلة، والقاضي الباقالني المالكي، وإمام الحرمین، والرازي 

  .والآلمدي وابن دقیق العید واإلسنوي وغیرھم من الشافعیة

:" أصول الفقھ، فقالوقد أشار عالء الدین المرداوي إلى الخالف في تعریف 
. القواعد التي یتوصل بھا إلى استنباط األحكام الشرعیة الفرعیة: فأصول الفقھ َعلًما، ھو

معرفُة دالئلھ إجماًلا، وكیفیُة االستفادة منھا، وحاُل المستفید، : العلم بھا، وقیل: وقیل
  ".)٥(مجموع طرق الفقھ إلى آخره: وَأْولى منھا

البن الحاجب ومن : ، والثاني)٦(دان وغیره من الحنابلةالبن حم: والتعریف األول
  .)٣(لفخر الدین الرازي: ، الرابع)٢(للقاضي البیضاوي ومن تبعھ: ، والثالث)١(وافقھ

                                                           

 .رسالة الشیخ في أصول الفقھ، الموضع السابق:  انظر-١
 ].٤٣ [ سورة البقرة، اآلیة-٢
 .١/١٧٧التحبیر شرح التحریر، للمرداوي:  انظر-٣
 .١/٥٤روضة الناظر، البن قدامة:  انظر-٤
: انظ�ر . الفق�ھ عل�ى س�بیل اإلجم�ال وكیفی�ة االس�تدالل بھ�ا وكیفی�ة ح�ال الم�ستدل بھ�ا              مجموع ط�رق  :  أي -٥

 .١/١٧٤ي ، التحبیر شرح التحریر، لعالء الدین المرداو١/٨٠المحصول من علم األصول، للرازي
 .١/٣٤، التوضیح شرح التنقیح، لصدر الشریعة١/١٥أصول ابن مفلح:  انظر-٦
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ب اطا  

را دا  

  : بتعریف الدلیل والتفریق بینھ وبین األمارة، فقال-رحمھ اهللا-بدأ الشیخ 

، وأما ما یحصل )٤(یح النظر فیھ إلى العلم بالغیرما یمكن التوصل بصح: الدلیل" 
، )٦(، وھذا قول جمھور الشافعیة، كاإلمام الرازي وبعض المتكلمین")٥(عنده الظن، فأمارة

  .)٧(خالفًا لجمھور الفقھاء واألصولیین

للتنبیھ على أن الدلیل ال یعتبر فیھ التوصل بالفعل، بل " اإلمكان:" والتعبیر بـ
وصل، فالدلیل ھو الذي یصح أن یستدل بھ، ویتوصل بھ إلى المطلوب، یكفي إمكان الت

  .وإن لم یستدل بھ أحد، أو یوصل إلى شيء، فالدلیل في نفسھ دلیل وإن لم یستدل بھ

یخرج النظر الفاسد، المخالف لمقتضى العقل السلیم أو " صحیح النظر"وقولھ 
ال یمكن أن یتوصل بھ إلى مطلوب؛ الفطرة المستقیمة أو اللغة أو الشرع؛ فالنظر الفاسد 

 .)٨(ألنھ ال یصلح أن یكون آلة للتوصل إلى شيء

  .متفق علیھا، ومختلف فیھا: واألدلة من حیث االتفاق والخالف، نوعان

  .األدلة المتفق علیھا: أوًلا

 بذكر األدلة التي یستمد منھا الفقھ، وبدأ باألربعة -رحمھ اهللا–بدأ الشیخ السعدي 
الكتاب، والسنة، واإلجماع، والقیاس، وجعل الكتاب والسنة، األصل الذي : االمتفق علیھ

خوطب بھ المكلفون، وانبنى دینھم علیھ، واإلجماع والقیاس الصحیح، وھما مستندان إلى 
الكتاب والسنة، فالفقھ من أولھ إلى آخره ال یخرج عن ھذه األصول األربعة، وأكثر 

                                                                                                                                                          

، التقریر والتحبیر، ١/١٧٣، التحبیر شرح التحریر، للمرداوي   ١/١٣بیان المختصر، لألصفھاني  :  انظر -١
، ب���دیع النظ���ام، الب���ن   ١٦، إرش���اد الفح���ول ص ١/١٤، تی���سیر التحری���ر ١/٢٧الب���ن أمی���ر الح���اج  

 .٢٩ غایة السول البن المبرد الحنبلي ص،١/٦الساعاتي
، ش���رح البدخ���شي، عل���ى م���تن   ١/٧، نھای���ة ال���سول، لإلس���نوي ١/١٩اإلبھ���اج، الب���ن ال���سبكي :  انظ���ر-٢

 .١٤-١/١٣المنھاج
 .١/٨٠ المحصول من علم األصول، للرازي-٣
ش�وقار  ، تعارض األدلة ال�شرعیة ف�ي الفك�ر اإلس�المي، إلب�راھیم              ٥إرشاد الفحول للشوكاني ص   :  انظر -٤

 .٢٤ص
 .١٣مختصر أصول الفقھ، للسعدي ص:  انظر-٥
، التمھید، ألبي الخطاب  ١/٦، المعتمد ٤٠- ١/٢٦، حاشیة التفتازاني  ٨ - ١/٧المحصول، للرازي :  انظر -٦

، ١/٥٠، البح��ر المح��یط للزرك��شي٧١، می��زان األص��ول ص١/١٥٥ ، ش��رح اللم��ع١/٦١الكل��وذاني 
٥٤. 

 ٣٨ ، الحدود، للب�اجي ص     ١/١٠، اإلحكام، لآلمدي  ١/٣٣سیر التحریر ، تی ١/٦٦التقریر والتحبیر :  انظر -٧
 .٥٠، مذكرة أصول الفقھ للشنقیطي ص١/٥٢، شرح الكوكب المنیر

، إتح��اف ٥٣، ١/٥٢، ش��رح الكوك��ب المنی��ر١١، ١/١٠، اإلحك��ام لآلم��دي١/٣٣تی��سیر التحری��ر:  انظ��ر-٨
  .١/٨٤ذوي البصائر، لعبد الكریم النملة
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تدل علیھا نصوص الكتاب والسنة، ویجمع : ة األربعةاألحكام المھمة تجتمع علیھا األدل
علیھا العلماء، ویدل علیھا القیاس الصحیح لما فیھما من المنافع والمصالح إن كانت 

  .مأمورًا بھا، ومن المضار إن كانت منھیًا عنھا

والقلیل من األحكام یتنازع فیھا العلماء، وأقربھم إلى الصواب فیھا من أحسن 
  .)١(ألصول األربعةردھا إلى ھذه ا

ھو القرآن المنزل : " ة، وبدأ بالكتاب فقالبعوقد عّرف الشیخ السعدي األدلة األر

، واختاره ابن )٣(وھذا تعریف ابن الحاجب، ")٢( لإلعجاز بسورة منھملسو هيلع هللا ىلصعلى نبینا محمد 

  .)٤(السبكي وغیره

 والفعل وجعل التقریر َقِسیمًا للقول، ")٥( وفعلھ وتقریرهملسو هيلع هللا ىلصقول النبي :" والسنة

  .)٦(وھو مسلك جمھور األصولیین

على األقوال واألفعال فقط، وھو صنیع أبي بكر وبعض األصولیین یقتصر 
  .)٧(الجصاص والقاضي البیضاوي وأتباعھ

، وھذا تعریف القاضي )٨("اتفاق العلماء المجتھدین على حكم حادثة:" واإلجماع
اتفاق المجتھدین من :" ول الفقھ، وقال في مختصر أص)٩(أبي یعلى وغیره من الحنابلة

                                                           

 .٦٤-٦٠، شرح رسالة لطیفة في أصول الفقھ، سعد الشثري ص٤دي ص رسالة الشیخ السع-١
 .١٤ مختصر أصول الفقھ، للسعدي ص-٢
 .٣٣٧/ ١، نور األنوار في شرح المنار، لمالجیون٢/١٨مختصر ابن الحاجب بشرح العضد:  انظر-٣
 البح�ر  ،٢/٧، ش�رح الكوك�ب المنی�ر   ١/١٦١، مناھج العق�ول ١/١٦٤، نھایة السول ١/١٨٩اإلبھاج:  انظر -٤

، إتح����اف ذوي ١/١٦٥، أص����ول زھی����ر ١/٩٩، الغی����ث الھ����امع، ألب����ي زرع����ة   ٢/١٧٨المح����یط 
 .٢/٣٠٣البصائر

 .١٥ مختصر أصول الفقھ، للسعدي ص-٥
، ش�رح مخت�صر   ٢/٣، التلویح، للتفت�ازاني ١/١٤٥، اإلحكام، لآلمدي١/٣١٦المستصفى، للغزالي:  انظر -٦

، مسلم الثبوت، الب�ن     ٢/٢٢، شرح العضد    ١٦٢، التعریفات، للجرجاني ص   ٢/٦٠الروضة، للطوفي 
، الم�دخل  الب�ن      ٢/٦٣٤، المھ�ذب للنمل�ة    ٢/٢٨٨، اإلبھ�اج  ٢/٥٢٩، من�اھج العق�ول    ٢/٩٧عبد الشكور 
 .١٩٩بدران ص

، نھای����ة ٧١، المنھ����اج للقاض����ي البی����ضاوي ص ٢/٩٢الف����صول ف����ي األص����ول، للج����صاص  :  انظ����ر-٧
، اإلبھ�����اج ش�����رح ٢/٥٢٩، من�����اھج العق�����ول٣/١٤٣٣، التحبی�����ر ش�����رح التحری�����ر٢/٥٢٩ال�����سول
، ش�رح المحل�ى عل�ى       ٢/٨٨٩، ت�شنیف الم�سامع للزرك�شي      ٢/٢٩٧، التقریر والتحبیر  ٢/٢٨٨المنھاج

، ١٦١، ٢/١٦٠، ش�رح الكوك�ب المنی�ر، الب�ن النج�ار     ٣٨٤، الغیث الھ�امع ص    ٢/١٢٨جمع الجوامع 
 .٢/١٢٨، حاشیة العطار٢/٦٣٦المھذب، لعبد الكریم النملة

 .١٠ألصول ص رسالة الشیخ السعدي في ا-٨
، التحبی����ر ش����رح   ٣/١٣١، التمھی����د ألب����ي الخط����اب الكل����وذاني   ٢/١٧٠الع����دة ألب����ي یعل����ى  :  انظ����ر-٩

 .٤/١٥٢٤التحریر



 - ٥٦٢٥ -

 وھو )٢(، وھذا التعریف ذكره ابن الحاجب وغیره)١(" في عصر على أمرملسو هيلع هللا ىلصأمة محمد 

  .أدق وأوضح من األول

وبعض األصولیین كالغزالي وابن قدامة قّید األمر المجمع علیھ بكونھ دینیًا، فال 
ي ونحوھما كاتفاقھم یشمل األمر الدنیوي كالمصلحة في إقامة متجر أو حرفة، واللغو

على بعض مسائل العربیة، أو اللغة، أو الحساب ونحوه، فإن ذلك لیس إجماعا شرعیًا، 
  .)٣(أو اصطالحیًا

وذكر القیاس وتعریفھ وأقسامھ وأركانھ وشروطھ ومسالكھ وقوادحھ، وقد وضح 
  .وفصل في مباحث القیاس ما لم یوضحھ في غیره

إلحاق فرع بأصل لعلة :"  القیاس بقولھ-رحمھ اهللا–وقد عّرف الشیخ السعدي 
حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمھ علیھ :" ، وقال في المختصر)٤("تجمع بینھما

  .، والمعلوم األول ھو الفرع والثاني األصل والجامع ھي العلة")٥(بجامع

فمتى نص الشارع على مسألة ووصفھا بوصف أو :" ثم شرح وبّین حقیقتھ بقولھ
ء أنھ شرعھا لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ینص استنبط العلما

الشارع على عینھا، من غیر فرق بینھا وبین المنصوص، وجب إلحاقھا بھا في حكمھا؛ 
  ".)٦(ألن الشارع حكیم ال یفرق بین المتمثالت في أوصافھا، كما ال یجمع بین المختلفات

صة، أي نص الشرع علیھا، علة منصو: ویتضح مما سبق أن العلة نوعان

، والوقاع "إنھا لیست بنجس إنھا من الطوافین علیكم والطوافات:" ملسو هيلع هللا ىلصكالطواف في قولھ 

، وقد تكون "أعتق:" وقعت على امرأتي في نھار رمضان، قال: "في حدیث أبي ھریرة
  . علة مستنبطة، كاإلسكار في تحریم الخمر

وقد شذ المخالف : " حیث قال یرى أن القیاس دلیل شرعي،-رحمھ اهللا-والشیخ 
في كونھ دلیًال؛ وھو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بین قایس وساكت، والسكوت 

، ورغم أنھ دلیل ال یعدل إلیھ إال عند فقد النص، فھو أصل ")٧(رضا فالمسألة قطعیة
  .)٨(یرجع إلیھ إذا تعذر غیره

                                                           

 .١٩مختصر أصول الفقھ، للسعدي ص -١
 .١/٥٢٠بیان المختصر، لالصفھاني:  انظر-٢
، التقری�����ر ٢/٣٥٦، أص�����ول اب�����ن مفل�����ح  ١/٣٧٦، الروض�����ة ال قدام�����ة ١/١٣٧المست�����صفى:  انظ�����ر-٣

 .٣/٨٢بیروالتح
، ٩٨، إرشاد الفحول، للشوكاني ص٣/٤٩٢، رفع الحاجب، للسبكي١٠رسالة الشیخ السعدي ص:  انظر-٤

 .٣٩، تلخیص األصول، لحافظ ثناء اهللا الزاھدي ص٧/٨٣البحر المحیط
 .٢٢ مختصر في أصول الفقھ للشیخ السعدي ص-٥
 .١٠رسالة الشیخ السعدي في األصول ص:  انظر-٦
 .٢٢ الفقھ للشیخ السعدي ص مختصر في أصول-٧
 .١/٣٢، إعالم الموقعین، البن القیم١٠رسالة الشیخ السعدي ص:  انظر-٨
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 یلجأ إلیھ إال إذا ومعنى ھذا أن القیاس مع وجود نص باطل، وأن المجتھد ال
تعذر غیره، أي إذا لم یكن في الحادثة نص أو إجماع، وھذا منھج اإلمام أحمد في أصح 

  .)١(الروایات عنھ، وجمھور األصولیین

  .األدلة المختلف فیھا: ثانیًا

 -  الكتاب، السنة، اإلجماع، القیاس- بعد أن فرغ من األدلة األربعة المتفق علیھا
وبعض العلماء یذكر دلیًال :" من جملة الطرق المفیدة لألحكام، فقالذكر االستدالل، وھو 

  ".)٢(وھو ما لیس بنص وال إجماع وال قیاس علة: ، قالوا)االستدالل(خامسًا، وھو 

فیدخل في االستدالل بھذا المعنى نفي الفارق، وھو القیاس في معنى األصل 
الل من وجود أحد المتالزمین على والتالزم، أي قیاس الداللة؛ ألن قیاس الداللة االستد

  . )٣(وجود اآلخر

من صح : تالزم بین الحكمین من غیر تعیین علة، مثل: األول: وھو ثالثة أنواع
  .ظھاره صح طالقھ

ثبوت الشيء في وقتھ لثبوتھ قبلھ لفقدان ما : االستصحاب، وھو نحو: الثاني
یستمر فیھا : في صالتھیصلح للتغییر، كقول بعض الشافعیة في المتیمم یرى الماء 

  .استصحابًا للحال األول؛ ألنھ قد كان وجب علیھ المضي فیھا قبل الرؤیة

 قبل البعثة لم یكن متعبدًا بشرع، ملسو هيلع هللا ىلصشرع من قبلنا، والمختار أن النبي : الثالث

وأنھ بعدھا متعبد بما لم ینسخ من الشرائع، فیجب األخذ بذلك عند عدم الدلیل في 
  .)٤(شریعتنا

دلیل یقابل القیاس الجلي، وقد یكون : نھ االستحسان، وھو عبارة عنوم: قیل
  .ثبوتھ باألثر وباإلجماع، وبالضرورة وبالقیاس الخفي، وال یتحقق استحسان مختلف فیھ

..." أصحابي كالنجوم:"ملسو هيلع هللا ىلصفاألكثر أنھ لیس بحجة، وقول النبي : أما الصحابي

 ".)٥(الخبر، ونحوه المراد بھ المقلدون

عّرف السعدي قول " رسالة لطیفة جامعة في أصول الفقھ المھمة ":وفي كتابھ

  .)٦(" مؤمنًا ومات على اإلیمانملسو هيلع هللا ىلصمن اجتمع بالنبي :" الصحابي بقولھ

                                                           

، ٢/٣٠٤، الروض�ة، الب�ن قدام�ة    ٣/٤٢٦، التمھید، ألبي الخط�اب    ٧/٢٧البحر المحیط، للزركشي  :  انظر -١
، ٢/٣٧١، كشف األس�رار، للبخ�اري  ٢/٩٢، قواطع األدلة، البن السمعاني٢/١٩٨المنخول ، للغزالي 
 .١٥٢إرشاد الفحول ص

 .٣٢مختصر أصول الفقھ للشیخ السعدي ص:  انظر-٢
 .٣/٢٥٠بیان المختصر، لألصفھاني:  انظر-٣
 .٢/٢٥٥، نشر البنود عن مراقي السعود٢٥١، ٣/٢٥٠بیان المختصر لألصفھاني:  انظر-٤
 .٣٤-٣٢مختصر أصول الفقھ للشیخ السعدي ص:  انظر-٥
 .، ط ضمن مجموع مؤلفاتھ٢٤٢ة في أصول الفقھ المھمة للشیخ السعدي صرسالة لطیفة جامع:  انظر-٦
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) ٢( واختاره األمین الشنقیطي)١(وھذا تعریف اإلمام أحمد وكثیر من األصولیین

  . )٣(-رحمھ اهللا-وابن عثیمین

واشتھر بین الباقیین، فإن ظھر منھم موافقة إذا قال أحد الصحابة قوًال :" ثم قال
بقول أو بفعل فھو إجماع صریح، وإن لم یظھر منھم موافقة، وال إنكار، فھو إجماع 
سكوتي، فإن لم یعرف اشتھاره، ولم یخالفھ غیره، فھو حجة على الصحیح، فإن خالفھ 

  .)٤(نغیره من الصحابة لم یكن حجًة، وال إجماعًا، وھذا رأي جمھور األصولیی

سواء رآه أم لم یره، وسواء سمعھ أم لم یسمعھ،  " ملسو هيلع هللا ىلصمن اجتمع بالنبي : "وقولھ

  . فھو صحابيملسو هيلع هللا ىلص فلو حضر مجلسًا فیھ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصفال یشترط أن یراه النبي 

یخرج ما إذا اجتمع بھ قبل أن یبعث ثم لم یره بعد أن بعث فلیس " بالنبي:" وقولھ

  . حال نبوتھملسو هيلع هللا ىلصي بصحابي، فالبد أن یكون مجتمًعا بالنب

والبد أیًضا أن یكون مؤمًنا بھ حال اجتماعھ بھ فإن لم یؤمن بھ إال بعد موت 
  .  فال یكون صحابًیا- صلى اهللا علیھ وسلم–الرسول 

یخرج ما إذا ارتد؛ ألن الردة تمحو حتى اإلسالم فضًال " ومات على ذلك: "وقولھ
  .)٥(عن الصحبة

  اطب اث

رم اا  

 األحكام الشرعیة ومتعلقاتھا، أما األحكام، فقال -رحمھ اهللا –لشیخ السعديذكر ا
  . )٦(الوجوب، والحرمة، والندب، والكراھة، واإلباحة: ھي

فأمر الشرع إن كان جازمًا فھو اإلیجاب، وإال فاالستحباب، وإن كان النھي 
  .)٧(ع في فعل وتركھجازمَا فھو الحرام، وإال فھو المكروه، وأما المباح فھو ما أذن الشر

                                                           

، غای��ة الوص��ول، لزكری��ا  ٢/٤٦٥، ش��رح الكوك��ب المنی��ر، الب��ن النج��ار  ٦/١٩٠البح��ر المح��یط:  انظ��ر-١
 .٢/١٩٦، حاشیة العطار٤٦١، الغیث الھامع ص٢/١٠٤١، تشنیف المسامع١/١٠٩األنصاري 

 .١٤٩ي صمذكرة أصول الفقھ للشنقیط:  انظر-٢
 .٦١األصول من علم األصول، البن عثیمین ص:  انظر-٣
، ٣/٧٨، ش�رح مخت�صر الروض�ة      ١٤/٢٠، مجموع فتاوى شیخ اإلس�الم     ١٠٩رسالة السعدي ص  :  انظر -٤

، مع�الم أص�ول   ٢٠، إجم�ال اإلص�ابة ف�ي أق�وال ال�صحابة، للعالئ�ي ص          ٤/٤٢٢شرح الكوكب المنیر  
 .٢١٦الفقھ عند أھل السنة والجماعة، للجیزاني ص

 .٤٢٤-٤٢٢، الشرح الكبیر للمناوي ص٤٦٢، الغیث الھامع ص٢/١٩٧حاشیة العطار:  انظر-٥
 .١٠مختصر أصول الفقھ، للشیخ السعدي ص:  انظر-٦
 .٤رسالة، الشیخ السعدي ص:  انظر-٧
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الواجب والحرام، المندوب، : وأما متعلقات األحكام التي تعرف بھا، فھي
والمكروه والمباح، وذلك أن الذي یتعلق بھ الوجوب أو اإلیجاب یسمى واجبًا، والذي 
یتعلق بھ الندب یسمى مندوبًا، والذي یتعلق بھ الحرمة أو التحریم یسمى حرامًا أو 

، لق بھ الكراھة یسمى مكروھًا، والذي تتعلق بھ اإلباحة یسمى مباحًامحرمًا، والذي تتع
  .)١(مدلول الخطاب وأثره: ھو نفس خطاب الشرع، وعند الفقھاء: فالحكم عند األصولیین

ما یستحق الثواب بفعلھ : الواجب: ثم عّرف الشیخ ھذه األحكام الخمسة، فقال
ما یستحق : ضده، والمندوب: ، والحراموالعقاب بتركھ، أي ما یثاب فاعلھ ویعاقب تاركھ

ما ال ثواب وال عقاب في : ضده، والمباح: الثواب بفعلھ وال عقاب في تركھ، والمكروه
  .)٢(فعلھ وال تركھ، أي أنھ مستوي الطرفین

األثر المترتب : ویالحظ أن الشیخ السعدي عّرف األحكام باعتبار ثمرتھا، أي
 كان فقھیًا بارعًا ال –رحمھ اهللا –في ذلك فالشیخ علیھا، وھذا صنیع الفقھاء وال غرو 

  .یشق لھ غبار، فقد تمّیز بمعرفتھ التامة بالفقھ وأصولھ

ثم ذكر أن الفرض والواجب لفظان مترادفان، وھذا ما علیھ جمھور األصولیین 
كالكتاب والسنة المتواترة، : الفرض ما ثبت بدلیل قطعي: خالفًا للحنفیة، الذین قالوا

كخبر الواحد والقیاس، وعلى ھذه التفرقة فّرع الحنفیة، : ب ما ثبت بدلیل ظنيوالواج
  . إن تارك الفرض جاحدًا یكفر، بخالف تارك الواجب: فقالوا

إن تْرَك ما ثبت بدلیل قطعي یوجب الكفر، وتْرك ما : وأما غیر الحنفیة، فیقولون
  .ثبت بدلیل ظني ال یوجبھ، فالخالف لفظي 

للتفرقة بینھما من جھة االصطالح بوجود الفرق بینھما من جھة وتعلیل الحنفیة 
اللغة ال وجھ لھ؛ إذ الفرض لغة التقدیر، وھو أعّم من أن یكون قطعیًا أو ظنیًا، 

  .فتخصیصھ بالتقدیر القطعي ال وجھ لھ في اللغة

الوجبة : وكذلك وجب بمعنى سقط، وبمعنى ثبت، ولكن مصدر وجب بمعنى سقط
الثبوت، وثبوت الشيء أعّم : ا وجب بمعنى ثبت فمصدره الوجوب، أيال الوجوب، وأم

إن تفریق الحنفیة بین الفرض : من أن یكون مقطوعًا بھ أو مظنونًا، فلم یبق إال أن یقال

                                                           

، ١/٢٢٥ ، ش���رح الع���ضد١/٢٩٤، التقری���ب واإلرش���اد١/٥١، اإلبھ���اج٦٥ ، ١/٢٧المست���صفى:  انظ���ر-١
 ، ٤٢ ، ١/٤١ ، من��اھج العق��ول، للبدخ��شي  ٥٥، الح��دود للب��اجي ص ٢٠ –١٧می��زان األص��ول ص 
 .٣٤١، ١/٣٤٠ ، إتحاف ذوي البصائر١/٤٢ ، أصول زھیر١/٣٣٣شرح الكوكب المنیر

، رس��الة لطیف�ة ف��ي أص�ول الفق��ھ لل�شیخ ال��سعدي    ١٠مخت�صر أص��ول الفق�ھ، لل��شیخ ال�سعدي ص   :  انظ�ر -٢
 .٥ص
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  .  )١(والواجب مجرد اصطالح

فباعتبار الفعل المكلف بھ، ینقسم : ثم ذكر تقسیمات الواجب باعتباراتھ المتعددة
  .)٢(اجب معیَّن، وواجب مخیَّرو: إلى قسمین

ما طلبھ الشارع من المكلف فعلھ بعینھ، دون تخییر بینھ : فالواجب المعیَّن، ھو
  .الصالة والزكاة، ونحو ذلك من الواجبات: وبین شيء آخر، مثالھ

ما طلبھ الشارع من المكلف مخّیرًا بین أمور عدیدة یسقط : والواجب المخّیر ھو
  .)٣(كفارة الیمین: ، مثالھالواجب بفعل واحد منھا

ما یطلب : واجب عیني وھو: وینقسم باعتبار المخاطب بفعلھ، أي المكلف، إلى
  .فعلھ من كل مكلف بالغ عاقل، وھو جمھور أحكام الشریعة الواجبة

الذي یطلب حصولھ وتحصیلھ من المكلفین، ال من كل واحد : وإلى كفائي، وھو
افعة واألذان واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، بعینھ، كتعلم العلوم والصناعات الن

  .)٤("ونحو ذلك

وحكم الواجب العیني التزام كل مكلف بھ وعدم براءة ذمتھ منھ إال باألداء 
براءة ذمة المكلفین بھ بفعل جماعة منھم لھ، على أن الثواب خاص : شخصیًا، والكفائي

  .)٥(ا أثموا كلھمبالجماعة التي قامت بھ دون غیرھا، فإذا تركوه جمیع

ما طلب الشارع فعلھ : ، فالمطلق، ھو)٦(مطلق، ومؤقت: وباعتبار الوقت إلى
الكفارات الواجبة، والصدقات والنذور المطلقة، وھو : حتمًا، ولم یعّین وقتًا ألدائھ، مثالھ

   ).٧(ما یعبر الفقھاء عنھ بالواجب على التراخي

                                                           

، قواط�ع األدل�ة، الب�ن    ١/١١، المح�صول لل�رازي   ٥٣ازي ص التبصرة في أصول الفقھ، لل�شیر  :  انظر -١
، ش����رح الع����ضد ١/٨٧، اإلحك����ام ، لآلم����دي ١/٦٦ ، المست����صفى ، للغزال����ي ١/١٣١ال����سمعاني، 

، أص�ول  ٢٨ ، میزان األص�ول ص      ١/٨٢ ، نفائس األصول   ١/٤٤، نھایة السول، لإلسنوي     ١/٢٢٨
 ، ف���واتح الرحم���وت ١/٣٥١ی���ر ، ش���رح الكوك��ب المن ١/٥٥ ، اإلبھ���اج ١١١ ، ١/١١٠السرخ��سي  

 .٩٩ ، القواعد ، البن اللحام ص ١/٥٨
 .١٠مختصر أصول الفقھ، للسعدي ص:  انظر-٢
، جم�ع  ١/٣٧٩، ش�رح الكوك�ب المنی�ر   ١٢، مذكرة أصول الفق�ھ لل�شنقیطي ص  ١/٩٦نھایة السول :  انظر -٣

، ١/٦٧ى، المست�صف ٢٧، الم�سودة آلل یمی�ة ص  ١/١٠٠، اإلحك�ام، لآلم�دي    ١/١٧٥الجوامع، للسبكي 
 .١٧٣أحمد الحجي ص. ، بحوث في علم أصول الفقھ، د٢٢أصول الفقھ د عیاض السلمي ص

 .٤رسالة، الشیخ السعدي ص:  انظر-٤
، م�ذكرة  ١/٢٣٤، حاش�یة ال�سید عل�ى ش�رح الع�ضد     ١/٣٢، المحلي على الورق�ات ١/١٠٠اإلبھاج:  انظر -٥

أص�ول الفق�ھ، لعب�د الوھ�اب     ، عل�م  ٩٥/ ١، أص�ول الفق�ھ لل�شیخ زھی�ر    ١٠أصول الفقھ لل�شنقیطي ص   
 .١٠٨خالف ص

 .١٠مختصر أصول الفقھ، للسعدي ص:  انظر-٦
 .٢/١٨٨، تیسیر التحریر٣٧٨، ١/٣٧٧التوضیح والتلویح:  انظر-٧



 - ٥٦٣٠ -

 معّین، كصوم رمضان، ما طلب الشارع فعلھ حتمًا في وقت: والمؤقت
والصلوات الخمس، فإن الشارع حدد ألداء كل صالة منھا وقتًا معینًا بحیث ال تجب قبلھ، 

  .)١(ویأثم المكلف إن أّخرھا عنھ بغیر عذر

  .)٢( مضیق، وموسع:وینقسم المؤقت إلى

 ما كان وقتھ الذي وقتھ الشارع بھ یسعھ وحده ویسع غیره من جنسھ، :فالموسع
الظھر مثال، فھو وقت موسع یسع أداء الظھر وأداء أي صالة أخرى، كوقت صالة 

  . وللمكلف أن یؤدي الظھر في أي جزء منھ

 ما كان وقتھ الذي وقتھ الشارع بھ یسعھ وال یسع غیره من جنسھ، :والمضیق
  .)٣(كصوم رمضان، فإن الصوم المفروض المرتبط بھ مقدر بھ ال یزید وال ینقص

وھذه األحكام :" حكام التكلیفیة الخمسة بمقاصدھا، فقالولم یفتھ ربط ھذه األ
فما كان مصلحتھ خالصًة : الخمسة تتفاوت تفاوتًا كثیرًا، بحسب حالھا ومراتبھا وآثارھا

أو راجحًة أمر بھ الشارع أمر إیجاب أو استحباب، وما كانت مفسدتھ خالصًة أو راجحة 
  . نھى عنھ الشارع نھي تحریم أو كراھة

فھذا األصل یحیط بجمیع المأمورات والمنھیات، وأما المباحات، فإن الشارع 
الخیر فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق : أباحھا وأذن فیھا، وقد یتوصل بھا إلى

  .)٤("بالمنھیات، فھذا أصل كبیر أن الوسائل لھا أحكام المقاصد

لحة والمفسدة، وأظھر الجانب لقد قسم الشیخ السعدي األحكام بحسب اشتمالھا على المص
  .المقاصدي فیھا وھو مسلك اإلمام الشاطبي رحمھ اهللا

راب اطا  

  دت اظ

أن فذكر المنطوق والمفھوم، وبّین تعرض الشیخ السعدي لدالالت األلفاظ 
اللفظ الواضح الذي ال یحتمل : األحكام الشرعیة تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وھو

ما دل على ذلك على وجھ العموم : ك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاھرھما، وھوإال ذل
ما دل على الحكم في محل النطق، : اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق، وھو

بمفھوم موافقة إن كان مساویًا : ما دل على الحكم: وتارة تؤخذ من المفھوم، وھو
ة إذا خالف المنطوق في حكمھ، لكون المنطوق للمنطوق أو أولى منھ، أو بمفھوم المخالف

  .وصف بوصف أو شرط فیھ شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم

                                                           

، عل�م أص�ول     ١/٦٩، فواتح الرحموت، لنظام ال�دین األن�صاري       ١/٢٠٢التوضیح لصدر الشریعة  :  انظر -١
 .١٤٣، ١/١٤٢أحمد الحجي:  أصول الفقھ، أ د، بحوث في علم٢١الفقھ لعبد الوھاب خالف ص

 .١٠مختصر أصول الفقھ، للسعدي ص:  انظر-٢
 .٢١، علم أصول الفقھ لخالف ص٢/٢١٠تیسیر التحریر:  انظر-٣
 .٤رسالة، الشیخ السعدي، ص:  انظر-٤



 - ٥٦٣١ -

إذا طبقنا اللفظ : تارة تكون بالمطابقة: وأن داللة ألفاظ الكتاب والسنة على معانیھا
إذا : لتزامإذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، أو باال: على جمیع المعنى، أو التضمن

  . استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناھما على توابع ذلك ومتمماتھ

ثم مبحث الحقیقة والمجاز، واألمر والنھي، والعام والخاص، والمطلق والمقید، 
  .)١(والمجمل والمبّین والمحكم والمتشابھ والناسخ والمنسوخ، والتعارض والترجیح

مع عذوبة األلفاظ،  " ني عن العبارةأن اإلشارة تغ:" وكان منھجھ في كل ھذا
وسھولة العرض، وتوضیح ما یحتاج، وتفصیل ما تدعو إلیھ الحاجة دون خلل 
االختصار، أو ملل اإلطالة، وقد ركز الشیخ رحمھ اهللا على ما یمس الحاجة وتدعو إلیھ 

  .الضرورة، وال یستغني عنھ الفقیھ فضًال عن المتعلم

البًا عن رأي الجمھور، مع وضوح رؤیتھ  ال یخرج غ- رحمھ اهللا–والشیخ 
واستقالل شخصیتھ، والعجیب أنك وأنت تقرأ في مؤلفاتھ كأنك تسمع الشیخ یخاطبك 

  .ویتحدث إلیھ

لكن یالحظ عدم تقیده بطریقة الجمھور في العرض والترتیب، فقد یبدأ في الكالم 
طریقة التألیف عن شيء ثم یتركھ ویتكلم عن شيء آخر ثم یعود إلیھ مرة أخرى، وفي 

  .ھذه كسر للملل وتشویق للقارئ

رحمھ -ومن خالل تتبع مؤلفات الشیخ األصولیة والفقھیة یتضح لنا أن الشیخ 
 مزج بین الفقھ وأصولھ وقواعده، بطریقة لم یسبق إلیھا، وحّرر مسائلھ وضبط -اهللا

  .قواعده، مقتصرًا على ذكر المھمات التي یحتاج إلیھ كل متعلم وفقیھ

 األصول، وأزال عنھ الغموض، وأبعد عنھ عبارات -رحمھ اهللا–ح الشیخفنّق
  . المتكلمین، وفلسفة المتفلسفین، وما ال ینبني علیھ حكم شرعي

وأخرجھ من حیز التأطیر والتنظیر إلى الواقع العملي؛ فاعتنى بما یحتاج إلیھ 
التیسیر والتخفیف الفقیھ، وما تمس إلیھ الحاجة، وربطھ بمقاصد الشریعة، وأظھر جوانب 

  .فیھا

  

                                                           

 ، المختصر في أصول الفقھ   ٢٤٢رسالة لطیفة جامعة في أصول الفقھ المھمة للشیخ السعدي ص         :  انظر -١
 .٣٤٤-٣٤٣ ، صفوة أصول الفقھ المنتخبة، للشیخ السعدي ص٤٦-٣٥للشیخ السعدي ص



 - ٥٦٣٢ -

  املبحث الثالث

  يخ السعدي وطريقته يف االستنباطمنهج الش

 على درایة بالفقھ وأصولھ وامتاز فقھھ بأنھ -رحمھ اهللا-كان الشیخ السعدي 
مؤصل، قلَّ أن یذكر حكمًا شرعیًا إال ویربطھ بضابط أو قاعدة، ولذا امتزج عنده الفقھ 

  . (١)دباألصول وربط الفروع بالقواع

 أشبھ بطریقة تخریج الفروع -رحمھ اهللا–وھذا المسلك الذي سلكھ الشیخ السعدي 
على األصول، أي ربط الفروع الفقھیة باألصول، من طریقة الفقھاء؛ ألن أصحاب ھذه 
الطریقة یذكرون الفروع كالدلیل الذي تستند علیھ القاعدة األصولیة، أما الفقھاء فذكرھم 

  . ثیل والتفریع فقطللفروع إنما ھو للتم

 وھي تقوم على ذكر القاعدة األصولیة وسرد -رحمھ اهللا- وھذا ھو صنیع الشیخ 
الفروع الفقھیة تحتھا، كمفتاح الوصول للتلمساني، والقواعد والفوائد األصولیة البن 

  . اللحام البعلي الحنبلي، والتمھید لجمال الدین األسنوي، وغیر ذلك كثیر

وھذا أصل :" ، یقول)٢()ِریُد اللَُّھ ِبُكُم اْلُیْسَر َوَلا ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسَرُی:( فعند قولھ تعالى
عظیم من أصول الشریعة، بل الشریعة كلھا تدور على ھذا األصل، فإن جمیع األوامر ال 
تشق علي المكلفین، وإذا حصل بعض المشاق والعجز خفف الشارع من الواجبات بحسب 

ي ذلك جمیع التخفیفات في جواز الفطر، وتخفیفات السفر، ما یناسب ذلك، فیدخل ف
  ".)٣(واألعذار لترك الجمعة والجماعة

 القاعدة من النص ثم ربطھا ببعض -رحمھ اهللا–فقد استنبط الشیخ السعدي 
  .الفروع الفقھیة التي توضحھا

ھو الذي خلق :" وحتى كتبھ في التفسیر وغیره لم تخل من ذلك، فعند قولھ تعالى
في ھذه اآلیة دلیل على أن األصل في األشیاء اإلباحة : ، یقول" ما في األرض جمیعًالكم

  .(٤)والطھارة؛ ألنھا سیقت في معرض االمتنان

دل على أن النھي للتحریم؛ :" ، قال)٥()َوَلا َتْقَرَبا َھِذِه الشََّجَرَة:(وعند قولھ تعالى
  .(٦)ألنھ رتب الظلم علیھ

                                                           

، أث�ر القواع�د األص�ولیة ف�ي     ٢٣أثر عالمة القصیم على الحركة العلمی�ة المعاص�رة، الطی�ار ص       :  انظر -١
 .٨١اختیارات الشیخ السعدي الفقھیة ص

 ].١٨٥: [ سورة البقرة، من اآلیة-٢
 .٩٧نان صتیسیر اللطیف الم:  انظر-٣
، أثر القواعد األصولیة في اختیارات ال�شیخ  ٣٠تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ص       :  انظر -٤

 . وما بعدھا٧٤عبد الرحمن السعدي الفقھیة ص
 ].٣٥: [ سورة البقرة، من اآلیة-٥
 .٣٢تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ص:  انظر-٦



 - ٥٦٣٣ -

 ُیَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبیََّن َلُھ اْلُھَدى َوَیتَِّبْع َغْیَر َوَمْن:( وعند قولھ تعالى
وقد استدل بھذه اآلیة : ، قال)١()َسِبیِل اْلُمْؤِمِنیَن ُنَولِِّھ َما َتَولَّى َوُنْصِلِھ َجَھنََّم َوَساَءْت َمِصیًرا

  . (٢)الكریمة على أن إجماع ھذه األمة حجة، وأنھا معصومة من الخطأ

فإن ھذه اآلیة تدل على األمر :" ، قال)٣()َفاْعَتِبُروا َیا ُأوِلي اْلَأْبَصاِر:( وعند قولھ
  . (٤)"باالعتبار، وھو اعتبار النظیر بنظیره، وقیاس الشيء على ما یشابھھ

حد األدلة وھذه اآلیة أ: ، یقول)٥()ُأوَلِئَك الَِّذیَن َھَدى اللَُّھ َفِبُھَداُھُم اْقَتِدْه:( وعند قولھ
  .(٦)"إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخالفھم:" على األصل المعروف

الوجوب یتعلق باالستطاعة، فال :" وقد یذكر القاعدة ویدلل علیھا فمثًال عند قاعدة
قال اهللا :" ، ذكر األدلة على ھذه القاعدة فقال"واجب مع العجز وال محرم مع ضرورة

إذا أمرتكم بأمر :"  أنھ قال، وثبت في الصحیح عنھ )٧()اللََّھ َما اْسَتَطْعُتْمَفاتَُّقوا :( تعالى
  .(٨)"فأتوا منھ ما استطعتم

ذكر مجموعة من القواعد األصولیة " القواعد الحسان لتفسیر القرآن"وفي كتاب 
  ". )٩(العبرة بعموم األلفاظ ال بخصوص األسباب:" المھمة، كقاعدة

 بخصوص األسباب، وھو ال األلفاظ بعموم العبرة رّجح أنی -رحمھ اهللا– والشیخ
العلماء، خالفًا للمزني وأبي ثور والقفال والدقاق من الشافعیة، وأبي الحسن  جمھور رأي

األشعري، واإلمام مالك وأحمد في روایة عنھما، حیث رأوا أن العبرة بخصوص السبب 
  . )١٠(ال بعموم اللفظ، وتفصیلھ في األصول

 واتخذ ر في تفسیره،المفّس علیھا یرتكز التي القواعد من القاعدة ذهھ جعل وقد
 علیھ اتفق األصل وھذا :"والنواھي؛ حیث یقول األوامر في علیھ منھا منھجًا یسیر

                                                           

 ].١١٥ [: سورة النساء، من اآلیة-١
 .١٦٦تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان :  انظر-٢
 ].٢: [ سورة الحشر، من اآلیة-٣
 .٧٨٨تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ص:  انظر-٤
 ].٩٠: [ سورة األنعام، من اآلیة-٥
 .١٨القواعد الحسان في تفسیر القرآن ص:  انظر-٦
 ].١٦: [ سورة التغابن، من اآلیة-٧
، وم�سلم  )٧٢٨٨( أخرجھ البخاري في االعتصام، باب االقتداء بسنن رس�ول اهللا ص�ّلى اهللا علی�ھ وس�ّلم                 -٨

 .عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ) ١٣٣٧(في الحج، باب فرض الحج 
 .، مكتبة الرشد الریاض١١القواعد الحسان لتفسیر القرآن ص:  انظر-٩

، إحك�ام   ١/٣٩٢، شرح اللم�ع لل�شیرازي     ٢/٥٩٦ ألبي یعلى  ، العدة ١/٣٠٢المعتمد ألبي الحسین  :  انظر -١٠
، الك����افي ش����رح  ٢/٦٠ المست����صفى للغزال����ي ١/٣٧٢، البرھ����ان للج����ویني ٢٧٠الف����صول للب����اجي 

، روضة الناظر ٢/١٦١، التمھید للكلواذاني٣٣٠، میزان األصول للسمرقندي ص٣/١١١٠البزدوي
، بی�ان المخت�صر   ٢١٦لقراف�ي ص ، شرح تنق�یح الف�صول ل  ٢/٨٤، اإلحكام لآلمدي٢/١٤١البن قدامة 

، نھای���ة ال���سول ١٣٠، الم���سودة آلل تیمی���ة ص٢/١٨٣، اإلبھ���اج الب���ن ال���سبكي٢/١٤٨لألص���فھاني
 .١٣٤، إرشاد الفحول للشوكاني ص٣/١٧٧، شرح الكوكب المنیر البن النجار٢/١٣١لإلسنوي
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 ما وعرفت الرعایة، حق القاعدة ھذه راعیت فمتي وغیرھم، األصول أھل المحققون من
 ولیس األلفاظ، لتوضیح المثال سبیل علي ھو إنما النزول أسباب من قالھ المفسرون

  .)١(علیھا مقصورة واآلیات األلفاظ معاني

األلف والالم إذا الداخلة على األوصاف وأسماء األجناس تفید :" وذكر قاعدة
، وقد دّلل على ھذه القاعدة وذكر مجموعة من األمثلة "االستغراق بحسب ما دخلت علیھ

  . )٢(القرآنیة التوضیحیة لھا

 بھذا یوافق جمھور األصولیین، ویخالف الواقفیة -رحمھ اهللا–لسعدي والشیخ ا
  .)٣(وبعض المعتزلة واألشاعرة

إذا وقعت النكرة في سیاق النفي أو النھي أو الشرط أو االستفھام دلت :" وقاعدة
  .)٥(، وقد دّلل على صحتھا ومّثل علیھا بما یوضحھا")٤(على العموم

:" صارت نصًا في العموم كھذه اآلیة" من"ت وإذا دخل:" ثم قال الشیخ السعدي
  .)٦(، ولھا أمثلة كثیرة جدًا"ما لم من إلھ غیره"، "فما منكم من أحد عنھ حاجزین

وھذا من دقیق نظره ودرایتھ بأصول الفقھ؛ إذ من المعلوم عند األصولیین أن 
ال إلھ إال :" ، نحو"ال"النكرة في سیاق النفي تكون نصًا صریحًا في العموم، إذا بنیت مع 

، ، أو كانت لمالزمة للنفي)٧( َوَما ِمْن ِإَلٍھ ِإلَّا اللَُّھ  :نحو" من"، أو زید قبلھا "اهللا
ال رجٌل : "نحو" ال"، فإذا لم تبن مع )٨(َلا َتَذْر َعَلى اْلَأْرِض ِمَن اْلَكاِفِریَن َدیَّاًرا:كقولھ

: لیست نصًا، ألنھ یصح أن یقال بعدهبالرفع؛ فإنھا تكون ظاھرة في العموم و" في الدار
  .)٩("بل رجالن"

                                                           

 .٦ص للسعدي القرآن لتفسیر الحسان ، القواعد٥/٤٤٦الرحمن الكریم تیسیر:  انظر-١
 .١٥-١٣ص للسعدي القرآن لتفسیر الحسان القواعد:  انظر-٢
 -٢٠٣، تلق�یح الفھ�وم ص   ٤/١٨٣١، نف�ائس األص�ول    ١/٣١٣، المح�صول، لل�رازي    ١/٢٣المعتمد:  انظر -٣

، ٢/٤١٥، اإلحك��ام، لآلم��دي ٥/٢٣٥٧، التحبی��ر ش��رح التحری��ر  ٢/٥، التمھی��د، ألب��ي الخط��اب  ٢٠٤
، ٣/١٣٠، ش����رح الكوك����ب المنی�����ر  ٤/١١٧، البح�����ر المح����یط ٢/٣٩٨من����اھج العق����ول، للبدخ����شي   

 .٢/٥، حاشیة العطار١٩٣، شرح تنقیح الفصول ص٤/١٢٥٤اإلبھاج
 .١٦ص للسعدي القرآن لتفسیر الحسان القواعد:  انظر-٤
، القواع��د، ١٨١، ش��رح تنق��یح الف��صول، ص١/٤٨٠، العق��د المنظ��وم٤/١٧٩٦نف��ائس األص��ول:  انظ��ر -٥

، البح���ر ٢٦٥، القواع���د، الب���ن اللح���ام ص٢/٤٠٣ي، نھای���ة ال���سول، لإلس���نو٢٧٥الب���ن اللح���ام ص
، الغی��ث ٢/٦٧١، ت��شنیف الم��سامع١/٢٦١، ف��واتح الرحم��وت٢/١١، حاش��یة العط��ار٤/١٥٢المح��یط

 .٢٨١الھامع ص
 .١٧ص للسعدي القرآن لتفسیر الحسان القواعد:  انظر-٦
 ].٦٥:[ سورة ص، من اآلیة-٧
 ].٢٦:[ سورة نوح، من اآلیة-٨
، ٣/١٣٨، ش�رح الكوك�ب المنی�ر      ١٩٤،  ١٨٢، ش�رح تنق�یح الف�صول ص       ٢٨٢ ص الغی�ث الھ�امع   :  انظر -٩

 .١/٢١٦، نشر البنود٢/١٠حاشیة العطار
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النكرة إذا كانت بعد النفي أو النھي أو االستفھام أو الشرط تفید :" وعند قاعدة
وأمثلتھا في كالم الواقفین، والموصین، وفي الطالق واإلیمان، واإلقرار :" ، قال"العموم

  .(١)وغیرھا من األبواب كثیرة جدًا

 تارة یستنبط القاعدة األصولیة من -رحمھ اهللا-أن الشیخ والواضح مما تقدم 
النصوص الشرعیة، ویربطھا بما یوضحھا من األمثلة والفروع الفقھیة، وتارة یذكر 

  .القاعدة ثم یدلل علیھا من الكتاب والسنة، ویمثل لھا

فضال عن التزامھ كالم شیخ اإلسالم ابن -والشیخ السعدي لم یلتزم كالم الجمھور 
 في كثیر مما ذھب إلیھ، بل كان رحمھ اهللا یتبع الدلیل ثم یرجح ما - ة وتلمیذه ابن القیمتیمی

  .یظھر لھ رجحانھ

ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْیًرا :( فمثال عند قولھ تعالى
  . )٢()قا َعَلى اْلُمتَِّقیَناْلَوِصیَُّة ِلْلَواِلَدْیِن َواْلَأْقَرِبیَن ِباْلَمْعُروِف َح

 عن ابن -للوالدین الوصیة أیة نسخ - ینقل الشیخ السعدي رحمھ اهللا ھذه المسألة 
 بآیة منسوخة اآلیة ھذه أن یرون المفسرین جمھور أن واعلم:" كثیر رحمھ اهللا، فیقول

علي  دلی لم أنھ مع الوارثین غیر واألقربین الوالدین في أنھا یرى المواریث، وبعضھم
  .دلیل التخصص

 اهللا ردھا واألقربین مجملة للوالدین الوصیة ھذه إن یقول أن ھذا في واألحسن
 األقارب من الوارثین وغیرھما للوالدین قدر تعالى اهللا إن ثم الجاري، العرف إلي تعالى

 یرثوا لم فیمن الحكم مجمًال، وبقي كان أن بعد المواریث آیات في المعروف ھذا الوارثین
 اإلنسان فإن وصف، أو حجب بشخص ممن وغیرھما اإلرث من الممنوعین الوالدین من

  . ببره الناس أحق وھم لھؤالء بالوصیة مأمور

من  كًال ألن المتقدمین القولین بین الجمع بھ ویحصل األمة علیھ تتفق القول وھذا
 . المورد واختلف ملحظًا لحظ منھم كل بھا القائلین

 أحسن كان الجمع أمكن لو فإنھ اآلیات بین والجمع التفاقا یحصل الجمع فبھذا
  ".)٣(صحیح دلیل علیھ یدل لم الذي النسخ ادعاء من

یرى الجمع بین آیة الوصیة للوالدین واألقربین وآیات  اهللا رحمھ فالشیخ
المواریث، وذلك أن آیة الوصیة للوالدین واألقربین مجملة وآیات المواریث بینت ھذا 

 ألن - فضًال عن مخالفتھ لجمھور األصولیین- و بھذا یخالف ابن كثیراإلجمال، وھ
 ذي كل أعطي قد اهللا إن: "وللحدیث المفسرین، أكثر قال نسخھا، كما على متفق الجمھور

  ".فال وصیة لوارث حقھ حق

                                                           

، أثر القواعد األصولیة في اختیارات الشیخ السعدي الفقھی�ة      ١١٦القواعد واألصول الجامعة ص   :  انظر -١
 .٨٣ص

 ].١٨٠: [ سورة البقرة، من اآلیة-٢
 . ١/٨٥ تفسیر كالم المنانتیسیر الكریم الرحمن في:  انظر-٣
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  الخاتمة 

  وفیھا أھم النتائج والتوصیات

ال  الذي –ذا البحث من إعداد ھ- بفضل اهللا تعالى وحسن توفیقھ-بعد أن انتھیت 
 :أذكر أھم النتائج والتوصیات -أزعم كمالھ وال أنني أتیت بما لم یستطعھ األوائل

ذا عنایة فائقة بالفقھ، وكان في بدایة أمره ملتزمًا بمذھب اإلمام  -رحمھ اهللا -كان الشیخ  .١
 أحمد، تبعًا لمشایخھ، وقد حفظ بعض المتون في ذلك، وصّنف في الفقھ نظمًا على بحر

  .الرجز شرحًا مختصرًا، وقد تقید فیھ بالمذھب
 ثروة علمیة ضخمة في شتى العلوم الشرعیة، كالتوحید -رحمھ اهللا-ترك الشیخ السعدي  .٢

والتفسیر والحدیث والفقھ وأصولھ وقواعده، والوعظ والخطب واللغة العربیة، مما یشھد 
  .فلھ بغزارة العلم وسعة االطالع والقدرة على التنصیف والتألی

 طریقة في التصنیف ُتسّھل العلم وتقّربھ لطالبھ إال -رحمھ اهللا- لم یترك الشیخ السعدي  .٣
وسلكھا، فتنوعت كتبھ ومؤلفاتھ، فتارة رسائل ونْظٍم ومختصرات، وتارة شروح 
ومطوالت، وتارة تأتي مصنفاتھ على طریقة السؤال والجواب، وتارة على طریقة 

  . المناظرات الفقھیة
ف الشیخ السعدي ألصول الفقھ مع تعریف جمھور األصولیین كابن الحاجب یتوافق تعری .٤

من المالكیة، وابن مفلح من الحنابلة، وصدر الشریعة من الحنفیة، فعلم أصول الفقھ 
  .عندھم ال یخرج معناه عن العلم بالقواعد التي یتوصل بھا إلي استنباط األحكام الشرعیة

األثر المترتب علیھا، وھذا :  باعتبار ثمرتھا، أيعّرف الشیخ السعدي األحكام الشرعیة .٥
 كان فقھیًا بارعًا ال یشق لھ غبار، –رحمھ اهللا –صنیع الفقھاء وال غرو في ذلك فالشیخ 
  .فقد تمّیز بمعرفتھ التامة بالفقھ وأصولھ

لم یفت الشیخ السعدي ربط األحكام بمقاصدھا، فقسمھا بحسب اشتمالھا على المصلحة  .٦
  .ظھر الجانب المقاصدي فیھا وھو مسلك الشاطبي رحمھ اهللاوالمفسدة، وأ

ما یمكن التوصل : الدلیل:" الشیخ رحمھ اهللا الدلیل وفّرق بینھ وبین األمارة، فقالعّرف  .٧
، وھذا قول "بصحیح النظر فیھ إلى العلم بالغیر، وأما ما یحصل عنده الظن، فأمارة

ن، خالفًا لجمھور الفقھاء جمھور الشافعیة، كاإلمام الرازي وبعض المتكلمی
  .واألصولیین

 أن القیاس دلیل شرعي، لكن ال یعدل إلیھ إال عند فقد النص، فھو -رحمھ اهللا-یرى الشیخ  .٨
  .أصل یرجع إلیھ إذا تعذر غیره

 من األدلة األربعة المتفق علیھا ذكر االستدالل، وھو من -رحمھ اهللا-بعد أن فرغ الشیخ  .٩
  . جملة الطرق المفیدة لألحكام

 غالبًا عن رأي الجمھور، مع وضوح رؤیتھ واستقالل -رحمھ اهللا–ال یخرج الشیخ  .١٠
شخصیتھ، لكن یالحظ عدم تقیده بطریقة الجمھور في العرض والترتیب، فقد یبدأ في 
الكالم عن شيء ثم یتركھ ویتكلم عن شيء آخر ثم یعود إلیھ مرة أخرى، وفي طریقة 

  .رئالتألیف ھذه كسر للملل وتشویق للقا
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 األصولیة والفقھیة أنھ مزج بین الفقھ -رحمھ اهللا-یتضح من خالل تتبع مؤلفات الشیخ  .١١
وأصولھ وقواعده، بطریقة لم یسبق إلیھا، وحّرر مسائلھ وضبط قواعده، مقتصرًا على 

  .ذكر المھمات التي یحتاج إلیھا كل متعلم وفقیھ
ریقة أشبھ بطریقة تخریج  في مؤلفاتھ األصولیة والفقھیة ط-رحمھ اهللا–سلك الشیخ  .١٢

 .الفروع على األصول، أي ربط الفروع الفقھیة باألصول، من طریقة الفقھاء
 تارة یستنبط القاعدة األصولیة من النصوص الشرعیة، ویربطھا بما -رحمھ اهللا-الشیخ  .١٣

یوضحھا من األمثلة والفروع الفقھیة، وتارة یذكر القاعدة ثم یدلل علیھا من الكتاب 
 .یمثل لھاوالسنة، و

التركیز واالھتمام بمثل ھؤالء العلماء األفاضل الذین أفنوا أعمارھم في خدمة الدین  .١٤
 .ونشر علومھ والدعوة إلي اهللا تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لیكونوا قدوة للشباب

التنقیب في التاریخ اإلسالمي وخوض غماره وإخراج درره، وإظھار مثل ھذه  .١٥
 بھا على ھذه األمة، اعتنوا بكتابھ ونقلوا - عز وجل- ي تفضل اهللا الشخصیات العظیمة الت

سنة رسولھ ومّیزوا صحیحھا من سقیمھا، وصّنفوا حولھما المصنفات في شتى العلوم 
  .والفنون
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  المراجع والمصادر

.. الواجب إن تناول كل واحد"اإلبھاج في شرح المنھاج، من أولھ حتى قول المصنف  .١
ھـ وما بعده حتى آخر الكتاب لتاج الدین ابن ٧٥٦دین السبكي، المتوفى سنة، لتقي ال"إلخ

دكتور أحمد جمال الزمزي، ونور الدین عبد : ھـ تحقیق٧٧١السبكي، المتوفى سنة
الجبار صغیري، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة، وإحیاء التراث، الطبعة األولى 

  . م٢٠٠٤=ھـ ١٤٢٤
یارات الشیخ عبد الرحمن السعدي الفقھیة للمسائل النازلة أثر القواعد األصولیة في اخت .٢

مشعل بن غنیم : في عصره، دراسة أصولیة تطبیقیة، رسالة ماجستیر مقدمة من الباحث
  .ھـ١٤٢٢المطیري، كلیة الشریعة والدراسات العلیا 

ھـ، مؤسسة ٤٧٤إحكام الفصول في أحكام األصول، ألبي الولید الباجي، المتوفى سنة  .٣
  .م١٩٨٩= ھـ ١٤٠٩لة، الطبعة األولى، الرسا

 ھـ، ضبطھ الشیخ إبراھیم ٦٣١اإلحكام في أصول األحكام، لآلمدي، المتوفى سنة .٤
  .العجوز، دار الكتب العلمیة بیروت

ھـ، ١٢٥٠إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، للشوكاني، المتوفى سنة .٥
 .ھـ١٣٥٦طبعة مصطفى الحلبي، الطبعة األولى،

فھد . د: ھـ، تحقیق٧٦٣ الفقھ، لمحمد بن مفلح، المقدسي الحنبلي، المتوفى سنةأصول .٦
 .م١٩٩٩= ه١٤٢٠السََّدَحان، مكتبة العبیكان، الطبعة األولى

 .م١٩٨٠األعالم، لخیر الدین الزركلي، طبعة دار العلم للمالیین، الطبعة الخامسة،  .٧

الفقھ المھمة، البن السعدي، األقوال النافعة، في شرح رسالة لطیفة جامعة، في أصول  .٨
  .ھـ١٤٣١=م٢٠١٠أبي عاصم المصري، الطبعة األولى : تألیف

ه دار الكتبي  ٧٩٤البحر المحیط في أصول الفقھ، لبدر الدین الزركشي، المتوفى سنة .٩
 .م١٩٩٤=ھـ ١٤١٤الطبعة األولى 

مھدي سعد بن غریر بن : بدیع النظام، لمظفر الدین أحمد بن علي بن الساعاتي، تحقیق .١٠
  . م١٩٨٥=  ھـ١٤٠٥السلمي، وھو رسالة دكتوراة ، جامعة أم القرى، 

ھـ، دار الوفاء للطباعة ٤٧٨البرھان في أصول الفقھ، إلمام الحرمین، المتوفى سنة  .١١
 .م١٩٩٩= ھـ١٤٢٠والنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة

 ابن )أبي القاسم(بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمود بن عبد الرحمن  .١٢
محمد مظھر بقا، : ھـ، تحقیق٧٤٩: أحمد بن محمد، شمس الدین األصفھاني ، المتوفى

 . م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦األولى، : دار المدني، السعودیة، الطبعة
عبد . د: ھـ، تحقیق٨٨٥التحبیر شرح التحریر، لعالء الدین المرداوي، المتوفى سنة .١٣

 ھـ١٤٢١بعة األولى الرحمن الجبرین، مكتبة الرشد السعودیة الریاض الط
سعید عبد العزیز، عبد اهللا : تشنیف المسامع بجمع الجوامع، لبدر الدین الزركشي، تحقیق .١٤

 .م ١٩٩٩= ھـ ١٤١٩ربیع، مؤسسة قرطبة، الطبعة الثالثة
ھـ، دار الفكر للطباعة والنشر ٨٧٩التقریر والتحبیر، البن أمیر الحاج، المتوفى سنة .١٥

  .م١٩٩٦=ھـ١٤١٧والتوزیع، الطبعة األولى
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ھـ، ٧٦١تلقیح الفھوم في تنقیح صیغ العموم، للحافظ عالء الدین العالئي، المتوفي سنة  .١٦
علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار األرقم بن أبي األرقم، للطباعة والنشر : تحقیق

 . م١٩٩٧=ھـ ١٤١٨والتوزیع، بیروت لبنان، الطبعة األولى
ھـ، مؤسسة الریان ٥١٠وذاني، المتوفى سنةالتمھید في أصول الفقھ، ألبي الخطاب الكل .١٧

 .م ٢٠٠٠=ھـ١٤٢١للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة
ھـ، مطبعة ٧٤٧التوضیح شرح متن التنقیح، لصدر الشریعة الحنفي، المتوفى سنة .١٨

 . مصطفى الحلبي
 ، دار الفكر للطباعة والنشر"بأمیر باد شاه"تیسیر التحریر، لمحمد أمین، المعروف بـ  .١٩

  .م١٩٩٦=ھـ ١٤١٧األولى: والتوزیع، الطبعة
تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، للشیخ عبد الرحمن بن السعدي، طبع  .٢٠

ضمن مجموع مؤلفات الشیخ العالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، على نفقة وزارة 
  . الریاضه، المیمان للنشر والتوزیع ب١٤٣٢= م٢٠١١األوقاف القطریة، الطبعة األولى 

حاشیة العطار، لعلى شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع، لحسن بن محمد العطار  .٢١
  .ھـ، دار الكتب العلمیة١٠٥٠الشافعي، المتوفى سنة

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي  .٢٢
 ربیعان الدوسري، ضیف اهللا بن صالح العمرى، وترحیب بن: ھـ، تحقیق٧٨٦ت 

  .م٢٠٠٥= ھـ١٤٢٦األولى، : الناشر مكتبة الرشد، الطبعة
رسالة لطیفة جامعة في أصول الفقھ المھمة، للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، طبع  .٢٣

ضمن مجموعة مؤلفات الشیخ العالمة السعدي، الشئون اإلسالمیة، وزارة الشئون 
 .م٢٠١١=ھـ١٤٣٢واألوقاف القطریة، 

ناصر بن سعد بن عبد العزیز الشثري، دار كنوز إشبیلیا للنشر / ح دوطبع بشر
  .م٢٠١٣=ھـ١٤٣٣والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الریاض 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لعبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،  .٢٤
 .ألولىعلي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، الطبعة ا: تحقیق

روضة الناظر وجنة المناظر، لإلمام أبي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد  .٢٥
ھـ، مؤسسة الرّیان للطباعة والنشر ٦٢٠بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، المتوفى

 .م٢٠٠٢=ھـ١٤٢٣الطبعة الثانیة : والتوزیع، الطبعة
لمحمد بن عثمان بن صالح ، روضة الناظرین عن مآثر علماء نجد وحوادث السنین،  .٢٦

 .م، مطبعة الحلبي القاھرة١٩٨٣=ھـ١٤٠٣القاضي بعنیزة، الطبعة الثانیة، 
ھـ دار الفكر، الطبعة ٦٨٤شرح تنقیح الفصول، لشھاب الدین القرافي، المتوفى سنة .٢٧

  . ه١٣٩٣األولى
شرح الكوكب المنیر، لمحمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي، المعروف بابن النجار  .٢٨

  .ھـ١٤١٣ھـ، مكتبة العبیكان، الریاض٩٧٢الحنبلي، المتوفى سنة
 ھـ، ضبطھ محمد عبد القادر ٢٥٦صحیح البخاري، ألبي عبد اهللا البخاري، المتوفى سنة .٢٩

 .م٢٠٠١=ھـ ١٤٢١أحمد عطا، دار التقوى للتراث، الطبعة األولى، 
، المتوفى صحیح مسلم بشرح النووي، ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي .٣٠

 .م٢٠٠١= ھـ١٤٢٢ھـ، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى٦٧٦سنة
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عبد اهللا بن . د: صفحات من حیاة عالمة القصیم، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تألیف .٣١
محمد بن أحمد الطیار، جامعة اإلمام بن سعود فرع القصیم، دار ابن الجوزي للنشر 

  .ھـ١٤١٣= م١٩٩٢ة األولى والتوزیع المملكة العربیة السعودیة، الطبع
صفوة أصول الفقھ، المنتخبة من مختصر التحریر، للشیخ عبد الرحمن بن ناصر  .٣٢

عبد الاله بن عثمان الشایع، دار العصیمي للنشر والتوزیع، الطبعة : السعدي، اعتنى بھا
  .م٢٠١١=ھـ١٤٣٢الثالثة 

ھـ، الطبعة الثانیة، ٤٥٨العدة في أصول الفقھ، للقاضي أبي یعلي الحنبلي، المتوفى سنة  .٣٣
  .م، الریاض السعودیة١٩٩٠= ھـ ١٤١٠

ھـ، ٦٨٤العقد المنظوم في الخصوص والعموم، لشھاب الدین القرافي، المتوفى سنة .٣٤
 .ھـ١٤٢٠المكتبة المكیة، ودار الكتبي الطبعة األولى

غایة السول إلى علم األصول، لجمال الدین أبي المحاسن یوسف بن الحسن ابن المبرد  .٣٥
م ، لطائف ٢٠١٢=ھـ١٤٣٣بدر بن ناصر السبیعي، الطبعة األولى : لي، تحقیقالحنب

  .لنشر الكتب والرسائل العلمیة، الكویت
ه، ٩٢٦غایة الوصول في شرح لب األصول، لزكریا بن محمد األنصاري، المتوفى سنة  .٣٦

 .دار الكتب العربیة الكبرى مصر، مصطفى الحلبي
محمد تامر : لدین أبي زرعة العراقي، تحقیقالغیث الھامع شرح جمع الجوامع، لول ا .٣٧

  .م٢٠٠٤= ھـ١٤٢٥حجازي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان 
ھـ، ١١٨٠فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لنظام الدین األنصاري، المتوفى سنة .٣٨

= ھـ١٤١٤مطبوع مع المستصفى، دار إحیاء التراث العربي بیروت، الطبعة الثالثة
 .م١٩٩٣

صول الجامعة، والفروق والتقاسیم الدیعة النافعة، طبع ضمن مجموعة القواعد واأل .٣٩
مؤلفات الشیخ العالمة السعدي، الشئون اإلسالمیة، وزارة الشئون واألوقاف القطریة، 

  .م، الطبعة األولى٢٠١١=ھـ١٤٣٢
القواعد الحسان لتفسیر القرآن، للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الطبعة األولى  .٤٠

 .م، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع ، المملكة العربیة السعودیة، الریاض١٩٩٩=ھـ١٤٢٠
القواعد والفوائد األصولیة، لعالء الدین علي بن عباس البعلي، المعروف بابن اللحام،  .٤١

ھـ، تحقیق أیمن صالح شعبان، دار الحدیث القاھرة، الطبعة األولى ٨٠٣المتوفى سنة
 . م١٩٩٤=ھـ١٤١٥

ھـ، دار الكتب العلمیة ٤٨٩صول، البن السمعاني، المتوفى سنة قواطع األدلة في األ .٤٢
  .م١٩٩٧= ھـ ١٤١٨بیروت، الطبعة األولى، 

فخر الدین سید : الكافي شرح البزدوي، لحسین بن علي بن حجاج السنغاقي، تحقیق .٤٣
 م، المملكة العربیة السعودیة الریاض٢٠٠١=ھـ١٤٢٢محمد قانت، مكتبة الرشد، 

 فخر اإلسالم البزدوي لعالء الدین البخاري، المتوفى سنة كشف األسرار عن أصول .٤٤
 .م١٩٩٧= ھـ١٤١٨ه دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى٧٣٠

محمد : ھـ، تحقیق٦٠٦المحصول في علم أصول الفقھ، لفخر الدین الرازي، المتوفي سنة .٤٥
 م ١٩٩٩= ھـ١٤٢٠عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى
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مجموع فتاوى شیخ اإلسالم، أحمد بن تیمیة، جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن  .٤٦
= ھـ١٤٢٥قاسم، الناشر وزارة الشئؤن اإلسالمیة والدعوة واإلرشاد السعودیة، سنة 

 . م، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف٢٠٠٤
 السعدي، وعلیھ المختارات الجلیة، من المسائل الفقھیة، للشیخ عبد الرحمن بن ناصر .٤٧

فوائد مھمة للعالمة محمد بن صالح العثیمن، وتخریجات للشیخ محمد ناصر الدین 
األلباني، اعتني بھ أبو عبد الرحمن محمد بن عیادي خاطر، الطبعة األولى، دار اآلثار 

  .للنشر والتوزیع، القاھرة
ألمین مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر، البن قدامة، تألیف الشیخ محمد ا .٤٨

 . م٢٠٠١الخامسة، : الشنقیطي، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، الطبعة
ھـ، ومعھ فواتح ٥٠٥المستصفى من علم األصول، لإلمام الغزالي، المتوفى سنة  .٤٩

  .الرحموت أسفل الصحیفة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
ھـ، عبد ٦٥٢ین، المتوفى سنة عبد السالم مجد الد: المسّودة في أصول الفقھ، آلل تیمیة .٥٠

ھـ، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد ٦٨٢الحلیم بن عبد السالم شھاب الدین، المتوفى سنة
 ھـ١٣٨٤ھـ مطبعة المدني القاھرة الطبعة األولى٧٢٨السالم تقي الدین، المتوفى سنة

ھـ، دار الكتب ٤٣٦المعتمد في أصول الفقھ، ألبي الحسین البصري، المتوفى سنة  .٥١
 .م١٩٨٣= ھـ ١٤٠٣األولى: میة بیروت، الطبعةالعل
المناظرات الفقھیة، للعالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، اعتنى بھ وعلق علیھ، أبو  .٥٢

م ، مكتبة أضواء ٢٠٠٠= ھـ١٤٢٠محمد أشرف بن عبد المقصود، الطبعة األولى 
  .السلف، المملكة العربیة السعودیة الریاض

نھایة " ھـ، ومعھ شرح األسنوي٩٢٢توفى سنة مناھج العقول شرح البدخشي، الم .٥٣
  .ھـ١٤٢١كالھما شرح منھاج الوصول للبیضاوي، دار الفكر، الطبعة األولى، " السول

ھـ، ١٤٠٨معجم المؤلفین، لعمر رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة المتوفى سنة .٥٤
  .م١٩٥٧=ھـ ١٣٧٦مكتبة المثنى، بیروت، دار إحیاء التراث العربیـ بیروت

المنخول، من تعلیقات األصول، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفي سنة  .٥٥
محمد حسن ھیتو، دار الفكر المعاصر، بیروت لبنان، الطبعة الثالثة، . د: ھـ، تحقیق٥٠٥

  . م١٩٩٨= ھـ١٤١٩
منظومة القواعد الفقھیة، طبع ضمن مجموع مؤلفات الشیخ العالمة عبد الرحمن بن  .٥٦

ع على نفقة وزارة األوقاف القطریة، المجلد السابع الطبعة األولى ناصر السعدي، طب
  .ه، المیمان للنشر والتوزیع بالریاض١٤٣٢= م٢٠١١

منھج الشیخ السعدي في تفسیره، تیسیر الكریم الرحمن ف تفسیر كالم المنان، رسالة  .٥٧
مقدمة الستكمال متطلبات نیل الماجستیر، للباحث ناصر العبد المرنخ، الجامعة 

 .م٢٠٠٢=ه ـ١٤٢٣اإلسالمیة، غزة، كلیة أصول الدین، قسم التفسیر، 
الموافقات، إلبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي، الشھیر بالشاطبي المتوفي سنة  .٥٨

  .م١٩٩٧= ھــ١٤١٧ھـ، دار ابن عفان الطبعة األولى ٧٩٠
: د: میزان األصول في نتائج العقول، لعالء الدین محمد بن أحمد السمرقندي، تحقیق .٥٩

  .  م١٩٨٤= ھــ١٤٠٤محمد زكي عبد البر، مطبعة الدوحة الحدیثة قطر، الطبعة األولى 
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نشر البنود عن مراقي السعود، لعبد اهللا بن إبراھیم العلوي الشنقطي، الناشر مطبعة  .٦٠
 .فضالة بالمغرب، بدون تاریخ

 ھـ  تحقیق٦٨٤نفائس األصول في شرح المحصول لشھاب الدین القرافي المتوفى سنة .٦١
 .م٢٠٠٠=ھـ ١٤٢١محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة األولى 

، طبع ـھ٧٧٢نھایة السول شرح منھاج الوصول، لجمال الدین اإلسنوي، المتوفى سنة  .٦٢
 م٢٠٠١=ھـ١٤٢١معھ شرح البدخشي، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة األولى

 




