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¹ 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

وأصحابه  آله  وعلى  األمني  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل    احلمد 
أما  ‘   وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،التابعني

 بعد: 
فنزوالً عند رغبة إدارة املعهد يف أن أشارك بدرٍس ينشر يف معهد شبكة العلم الشرعي   

 ́   نسأل هللا   ،هذا املعهد الذي يتابعه جمموعة كبرية من طلبة العلم من داخل اليمن وخارجها
أن ميدان ابلعون والصواب   ´  نفعه، وأن يبارك فيمن أنشأه أو أشار وسعى يف إنشائه، ونسأله

 . والسداد والرشاد
وقد مت االختيار يف أن تكون املشاركة يف دراسة القواعد الفقهية لإلمام املفسر األصويل   

ىل إالعلم    طالبن القواعد الفقهية حاجة  وذلك أل  -¬  -عبدالرمحن بن انصر السعدي  
ألهنا جتمع له شتات املسائل    ؛يةة فال بد لطالب العلم من معرفة القواعد الفقهمعرفتها ماس  

وجتعله يعرف املسألة ونظائرها    ،و حتت القواعدأالفقهية املتفرقة حتت قاعدة من هذه القواعد  
ن طالب العلم ال يتيسر له الوقوف أل  ؛من املسائل اليت مل حيفظها ومل يذاكرها من قبل ذلك 

راد أما اذا  أ  ،وكان قريباً   ،مر سهالً ذا كان متقناً للقواعد كان األإ  لكن  على كل مسألة بعينها
ورمبا    ، ويشق عليهفهذا يطول عليه،  فراد املسائل  أو   ،ن حيفظ الفقه من خالل حفظ املسائلأ

 كما ذكر احلافظ ابن عبد الب  ؛  حباطيصاب ابليأس واإل، و عليه الطريق يف املستقبليتعكر  
َتِهي ِإلَْيِه أََبًدا ؛ َفِلَذِلَك َتَشعََّبْت َفِلَذِلَك َمْن رَاَم َواْعَلْم ََي َأِخي َأنَّ " :حيث قال¬  اْلُفُروَع ََل َحدَّ ََلَا تَ ن ْ

  "َأْن ُيُِيَط ِِبرَاِء الر َِجاِل فَ َقْد رَاَم َما ََل َسِبيَل َلُه َوََل ِبَغْْيِِه ِإلَْيهِ 
فالقواعد الفقهية   ؛كما يف جامع بيان العلم وفضله¬    هكذا يقول احلافظ ابن عبد الب

ن يستنبط أهنا تعطي طالب العلم ملكة فقهية يستطيع من خالهلا  إف  ؛فائدة معرفتها عظيمٌة جدا
حداث واملسائل املستجدة اليت مل تكن معروفًة حكام على الوقائع واألن ينزل األأحكام و األ

 † واألصول وهلذا اعتىن علماؤانأسالفنا فكان األحرى بطالب العلم أن يعتين ابلقواعد  عند
الزمان للغة    يف قدمي  للفقه    ،صوالأوحديثه فجعلوا  لل  ،صوالأوجعلوا   ،صوالأ  حديثوجعلوا 

من "   : كما قال بعضهم  ،صول يعني على فهم الفنونن األأل  ؛صوالأيضا جعلوا للتفسري  أوهكذا  
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 ، ي حرم الوصول اىل مراده من معرفة العلوم اليت يرومها ويطلبهاأ  "صول حرم الوصولحرم األ
شاء هللا تعاىل إن  وسنذكر شيئاً من ذلك    ،وهناك فوائد كثرية تتأتى ملن حفظ القواعد الفقهية

 : يف املنظومة -¬ - املصنف عند قول
فاااا اااا ااااااا     ااااعاااا اااا  لاااااااا    لااااعاااا   َك   فااااااالىاااِا

 
 جااااااااالئااااااااادااااااااا      ااااااااااااااااااااااال ااااااااا      ااااااااااااااااااااااا       

ِ اااااا اااااا فاااااا  اااااا اااااا       ئاااااا    اااااادااااااعاااااا    اااااا   
 

ل  وفااا   ااااااا    َ قاااااااااااااااا  اااااااَ     ااااااا    ااااااا  َااا    سااا   و اااا  اااَ
ول من فرق بني  ألعل و  ،صول الفقهأمع علم  ممزوجة والقواعد الفقهية كانت فيما مضى   

 "،الفروق"كما يف كتابه  ¬    مام القرايفاإل  وهصول الفقهية بعد ذلك  القواعد الفقهية واأل
بني  أقد  و  فروقاً  العلم  األهل  والقواعد  الفقهية  ترتكز يف   ،صوليةالقواعد  الفروق  ولكن هذه 
 :مرينأ

حكام الشريعة خبالف أصولية عامٌة شاملة تشمل مجيع  ن القواعد األأ  :ولمر األاأل 
 . هنا خمتصة ابلفقهإالقواعد الفقهية ف

ن القواعد الفقهية عليها العمل مباشرة خبالف القواعد الفقهية فال يعمل  أ  :الفرق الثاين 
قاعدة    ؛ال بواسطة الدليلإهبا   هذه قاعدة فقهية عليها العمل   "املشقة جتلب التيسري"فمثالً 

عمل هنا ال ي  إصولية فمىت وجدت املشقة حصل التيسري خبالف القاعدة األ ؟مباشرة كيف ذاك
قاعدة  إ  هبا عندان  الدليل مثالً  بواسطة  للوجوب األ"ال  بواسطة أقاعدٌة    "مر  يعمل هبا  صولية 

ن أفنجد  ؛  [43]سورة البقرة:  { من زن}تعاىل:    الدليل أنيت اىل الدليل مثالً وهو قوله
 ؟ ية ماذا يقتضيمر املوجود يف اآلطيب هذا األ  ( قيموا الصالةأو )مراً وهو قوله  أيف الدليل هذا  

مر اجملرد يقتضي الوجوب ضي الوجوب األت طالق يقعند اإل  األمر  صولية وهيأنيت ابلقاعدة األ
 .ية وجوب الصالةفادت اآلأاذاً 

والقواعد األ  الفقهية  القواعد  بني  الفروق  الفقهية بعد ذلك   ،صوليةهذا من  والقواعد 
مصنف مستقل  موعة يف  لم تكن جمف تعاىل    †   ويف كتب العلماء  ،ئمةوثة يف كالم األ بثكانت م

ول من مجع القواعد أولعل    ،ومنثورة يف كالم الفقهاء ويف كتبهم  ،ن بل كانت متفرقةكما هي اآل
مساه  أصول  بو احلسن الكرخي من احلنفية يف كتاب األأالفقهية يف مصنٍف مستقل فيما نعلم  

 . القواعد الفقهيةول كتاب مستقل نعلمه يف فن أهذا  "صول الكرخيأب"صول يسمى األ
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  ياً ساسه سواء كان هذا الشيء حس   أصل الشيء و أ  :القواعد مجع قاعدة والقاعدة يف اللغة
 . و كان معنواي كقاعدة الدينأكقاعدة البيت 

 .غليب ينطبق على معظم اجلزئيات أهنا حكٌم إب اما يف االصطالح عرفوهأو  
ينطب بعضهم حكٌم كلي  اجلزئيات   قوقال  و ،  معظم  مشاح  قيل هذا  وال  يف    ةقيل هذا 

ىل عدم  إغليب نظر  أ بقوله  الن من عب    ؛غليبأو قيل حكم  أ   الح سواء قيل حكم كليطاالص
هنا حكٌم كلي ومن عب إب  ،استثناءات كثريةدخلها  عد  القوا  ضن بعكثري من القواعد أل  داضطرا
على كل    ، اعتبار القاعدةعلى    القواعد ال تؤثر  ضن هذه االستثناءات اليت من بعأىل  إنظر  

 : قال¬    سالم ابن تيميةوال تكلف يف االصطالح كما ذكر ذلك شيخ اإل  ،حال ال مشاحة
  مة الذين كانوا اعلم الناس بعد النيب هل القرون الثالثة من هذه األأ كانت كان املعروف عند  

التعاريف موجوداً عندهم  ‘  ،هذه القواعد الفقهيةت  فن  ن ص  أوبعد    ،مل يكن تكلف هذه 
وتنوع العلماء يف أتليفهم    ،تعاىل  †   العلماء  أتليفات تتابعت  قل ة  ومجعت يف مصنفاٍت مست

ومنهم من    ،ومنهم من جعلها خمتصرة  ،فمنهم من جعلها مطولة  ؛وكتاابهتم يف القواعد الفقهية
خذ ا راد  أعلى من    ل  ه  س  ن ي  أجل  أورة بقصد التسهيل من  ثمنهم من جعلها من و   ، جعلها منظومة
ا هنأل ؛ البداءة ابملختصرات  † ن أيخذها بسهولة ولكن كان من عادة علمائناأهذه القواعد 

ميشي على طريقة و قى  لابملختصرات هذا مما جيعل الطالب يت  ةفالبداء  ت؛التعني على فهم املطو 
ويبين املطوالت   ،تصري كقواعد ميشي عليهااملختصرات  ن  خذ العلم وألأالتلقي و السلف يف  

هو من املختصرات  ¬    مام السعدين شاء هللا كتاب اإلإوالكتاب الذي سندرسه    ،عليها
 .النافعة

 ¬   مام السعدين شاء هللا مقدمة اإلإنقرأ يف هذا اجمللس  
 املقدمة

ن شاء هللا عند التعليق على إسيأيت التعليق على البسملة ، بسم هللا الرمحن الرحيم :قال 
والثناء عليه   ،يدينا وهكذا احلمد هللأن البسملة يف بعض النسخ ومنها النسخة اليت بني  النظم أل
 .التعليق على ذلك عند التعليق على املنظومةسيأيت 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
من يهده هللا فال مضل له  وسيئات أعمالنا،    ،نفسناأونعوذ ابهلل من شرور    ،حنمده ونستعينهاحلمد هلل  

، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن َل إله إَل هللا وحده َل شريك له .وأشهد أن حممداً عبُده و رسولُه  
 .تسليماً كثْيا  صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

   ستعينهاحلمد هلل حنمده ون :قوله 
وهذا االقتصار على ونستعينه موافق حلديث    ،هنا اقتصر على ونستعينه ومل يزد ونستغفره

موجودة يف حديث ابن ونستغفره  زايدة  و   ،مام مسلماإل  صحيح  يف  ƒ  هللا بن عباس   عبد
فقد    ؛فمن اقتصر ومل أييت بزايدة ونستغفره  ؛يضاً صحيحأوهو خمرج يف السنن وهو    ¢  مسعود

و بذاك أصاب ووافق الدليل فمن عمل هبذا  أ  أيضاً ومن زاد ونستغفره يف خطبة احلاجة    ،صاب أ
 .ال أبس بذلك كله

   نانفسأونعوذ ابهلل من شرور وقوله  
يف هذا االستعاذة ابهلل من شرور النفس وشرور النفس املستعاذ منها قد تكون موجودة  

ن تضران  أوقد تكون غري موجودة فان كانت الشرور موجودة يف النفس فعالً نستعيذ ابهلل من  
ن توجد يف النفس هذه الشرور فالدعاء أن كانت غري موجودة فنستعيذ ابهلل من  إو   ،هذه الشرور

 ، ن يكون يف نفسي شرأعوذ ابهلل من  أ  يعينمرين  ذة ابهلل من شرور النفس حمتمل لألو االستعاأ
 .كان الشر موجوداً يف النفس  إنو يصيبين شرها أرين ضن يأعوذ ابهلل من أو 

   عمالناأومن سيئات  :وقوله
 مل خل}:  ومنه قوله تعاىل  ،عمال املنكرةعمال قيل عقوابت األاأل  ات سيئ

 . [34]سورة النحل: {جم هل
مرين ن حيمل هذا على األأوممكن    ،ي املعاصي اليت جنتها النفوس أعمال  وقيل سيئات األ

ن تقرتف أوكذلك يستعاذ ابهلل من السيئات    ،عمالفيستعاذ ابهلل من عقوابت األ  ؛واملعنيني
 . املعاصي ىن اليت هيوجت

  لهمن يهدي هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي  :وقوله 
ويلهمه هللا ملعرفة احلق وقبوله فال مضل له يعين فال    ،ي من يوفقه هللاأمن يهدي هللا  

 .راد له اهلدايةأو  ،ن هللا قد هداهن يضله ألأحٌد أيستطيع 
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ن هذه اهلداية  حٌد هدايته ألأي من يضلل هللا فال هادي له يعين فال ميلك  أومن يضلل   
التوفيق واإل  وال ميلكها   ،وال ميلكها ملك   ،ال ميلكها نيب  ´  ال هللا إهلام ال ميلكها  اليت هي 

وهي املنفية يف   ،ال هللاإال ميلكها    ´  وهذه هي اهلداية املختصة ابهلل ،حدأصاحل وال ويل وال  
 . [56]سورة القصص:  {ىك مك لك اك يق}قال تعاىل: : ‘  قوله تعاىل لنبيه حممدٍ 

 خره آىل إ ‘ ن حممداً عبده ورسولهأشهد أهللا وحده َل شريك له و َل إله إن َل أشهد أو وقوله  
ال  إ ال متبوع حبٍق  أعرتف  أصدق و أقر و أو   ،ال هللا إمعبود حبٍق    ال  أعرتف أقر و أ  أي  شهدأو  

 .‘ رسول هللا
 ،واالستغفار ،واالستعاذة ،وها هنا فائدة مهمة ينبغي التفطن هلا ملاذا ذكرت االستعانة 

ىل الشهادتني قال إنفسنا لكن ملا جاء  أبلفظ اجلمع وأتمل ونستعينه ونعوذ ابهلل من شرور  
فراد عبده ورسوله يعين بلفظ اإل  ن حممداً أشهد  وأال هللا وحده ال شريك له  إله  إن ال  أشهد  أو 

 ؟ ما السر يف ذلك 
ن نستعينه  أ  على  حاديث كلها متفقةاأل¬    حاديث كما ذكر ابن القيماتفقت األ 

فراد  ما الشهاداتن ابإلأنفسنا كلها ابلنون يعين بلفظ اجلمع و أونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور  
 ؟ ر يف ذلك س ما ال  ؟فراد لكن ملاذاجاءت ابإل

نه ملا كانت الشهاداتن ال  أ ¬    سالم ابن تيميةهل العلم ومنهم شيخ اإلأذكر بعض   
ن أحٍد  أال بد لكل    أفردت أيحد وال تقبل النيابة شهادًة ال تقبل النيابة  أحٌد عن  أيتحملها  

ن حممداً رسول هللا خبالف االستعانة واالستعاذة واالستغفار وحنو  أال هللا و إ له  إن ال  أيشهد  
خاه أ ن يصيب  أوهكذا يستعيذ ابهلل من    ،خيههذه تقبل النيابة حبيث يستغفر املسلم ألذلك  

خيه املسلم يعين تدخل هذه ملا كانت تدخلها النيابة ذكرت بلفظ وهكذا يستعني هللا له أل  ،شرٌ 
 نفسنا أاجلمع فيقال حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور 

ن االستعانة مثالً االستعاذة واالستغفار كل  أخر وهو  آ  وجهاً ¬    يضاً ابن القيم أذكر  
ن أن يكون للغري يعين يستحب  أن يكون للشخص و أنشاء والطلب يستحب  إهذا طلب و 

خوانك إن تطلبه لغريك من  أن تطلبه لك و أتطلب املغفرة لك وهكذا عمل اخلري يستحب  
ا ا يف قلبك وعم  م  عال هللا ختب  إله  إن ال  أشهد  أ خبار ملا تقول  إما الشهادة فهي  أو   ،املسلمني

نه يعلم حبال نفسه أل  ؛ال عن نفسهإ والشخص ال خيب    ،تعتقده اخلب هذا متعلٌق بيقني القلب
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ن تقول أالغري فال يصلح  هذا  ن خيب عن الغري وهو ال يعلم حبال هذا الغري وال بباطن  أما  أ
نت ال تعلم حبال غريك فكيف ختب  أبده ورسوله و ن حممداً عأال هللا ونشهد إله إن ال أونشهد 

سبب   توجيه  هذا  بلفظ   ،الشهادتنيإفراد  عنه  واالستغفار  والسعادة  االستعانة  ذكر  وسبب 
ال هللا إله  إن ال أن الشهادتني ذكرت بلفظ اجلمع ونشهد  أئمة  وجتد يف بعض كتب األ  ،اجلمع

عبده ورسوله هذا قد يكون تصحيفا كما ذكر بعض حممداً  ن  أوحده ال شريك له ونشهد  
 . و يكون تصحيفاأن هذا قد يكون من عمل النساخ أاحملققني 
 ما بعدأوقوله  
من  ضما بعد هذي كلمة فصل يعين كلمة تفصل ما بعدها عما قبلها وهي حرف متأ 

يف جواهبا وقدرها النحويون مبهما مهما الفاء  تدخل  ¬    للشرط ولذلك كما ذكر القرطيب
 .مر كذا وكذايكن من شيٍء بعد فاأل

 . فإين قد وضعُت يل وإلخواين منظومًة ُمشتملًة على أمهات قواعِد الدينوقوله  
وإل يل  وضعت  فاين  اإلقوله  تواضع  من  هذا  السعديخواين  سينتفع  أ ¬    مام  نه 

استفادها من كتب العلماء سيستفيد منها كما   واليت  وسيستفيد من هذه القواعد اليت نظمها
يف تقريب العلم   †  العلماءساليب  أوهذا من    ،جعل هذه القواعد منظومةو   ،يستفيد منها غريه

روق للسمع أسهل حفظا وهكذا  أسهل من النثر عند غالب الناس  أن النظم  ويف تسهيله أل
يف مقدمة منظومته حيث ¬    ىل هذا السفاريينإشار  أبطأ نسياانً كما ذكر بعضهم قد  أو 

  :قال
لاااااااال     اااااااا    اااااااادااااااااعاااااااا  ئاااااااا    صاااااااااااااااااااااال  

 
قاااااااااااااااااااا       اااااا اااااا اااااا    ياااااادااااااساااااا اااااا        ن 

اااااااا   اااااااا اااااااال   ي ااااااااااااااااااااا اااااااا   ااااااااعاااااااا اااااااَا   ناااااااال 
 

ئاا   اا ااااااا   اا   وي ااااااااااااااَا ِول  ااع ااااااااااااااا اا    أ ياا
فالقواعد    ؛نه مل يستوعب كل القواعدأمهات قواعد الدين يف هذا  أمشتمل على    :وقوله 

وقد   ،صول القواعد اليت يندرج حتتها قواعد كثريةأ مهات و أهم هذه القواعد و أا ذكر  إمنكثرية و 
ذكر يف هذه املنظومة مخساً من القواعد الكبى الكلية املتفق عليها كما سيأيت ذكرها وبياهنا 

 .ن شاء هللا تعاىلإيف مواضعها 
 . كثْية املعاينلفاظ فهي  ن كانت قليلة األإوهي و  :وقوله

 ،نه يندرج حتتها معظم اجلزئيات إف  ؛ن كانت قليلة اللفظ لكنها كثرية املعىنإنعم القاعدة و  
مثلة توضحها وتكشف هلا أب  لومث   ،تعاىل شرحاً بسيطاً هلذه القواعد¬  وقد جعل املصنف
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ين بعون هللا تعاىل وإحياانً واندراً  أمنا  إومل يذكر كل ذلك و   ،لفاظذكر بعض غريب األو   ،معانيها
ىل إبيات على املنظومة وشرح املصنف ما كان منه حيتاج  قتصر يف الشرح والتعليق على األأس

ما مل يكن مهماً و ن شاء هللا ونوضحه مبا يتيسر لنا  إو كذا نقرأه  أتعليق ما كان منه فيه غموض  
 ́   يضا فنسأل هللاأولضيق الوقت  ختصاراالجل التمشي مع أنرتكه ونقتصر على النظم من 

ين انصح من دخل يف هذا إخالص يف القول والعمل و ايكم اإلإن يرزقنا و أعانة على التمام و اإل
 . ن حيفظ املنظومة عن ظهر قلبأالدرس 
ن حيفظ املنت  أفهذا الذي انصح به    ؛احملفوظ لصق  منتذا جاء على  إالشرح والتعليق  ف 

سبحانك اللهم وحبمدك   ،ىل هناإنكتفي    ،ىل ما فوق ذلك إحفظ املتون تؤهل طالب العلم    نأل
 . ليك إنت نستغفرك ونتوب أال إال اله 


