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والدعويةالعلمية أناره السعدي، ناصر س عبدالرحمن ميذمرالشيخ 
اليييى1وسم^ بن د• 

١^^
وضسظءتائمسنا سرور من الله ويعوذ ونستعمره، وسسعنه نحمده لث4 الحمد 

اغإلا إله لا أن وأشهد له، هائي محلا يضلل ومن له، مضل محلا افه يهدم من أعمالنا، 
تلمناممرآ.وسلم عليه صراطه ورسوله محمدأعبده أل وأشهد له، لاشريك وحده 

عمرال:]آو ي ممون ولا مايمء حق أس ألمأ ءامنوأ أفي0 
١٠٢.]

بما؛*١٠٣٠دو-جهاوث  ١٣٠بن_؛،قءد.تيبمواقاسآدموأومأدى  ١٣١ؤ،
١[.عوؤمرما،]الماء; وآلآذْامإنآمحكان ^؛،٢٥١نأيهوأنبمآء كبجإ 

[.٧١- ٧٠]الأحزاب; ^ هثت.هازمراعظيثا علإنشضtyث
الضبه معارفه؛ تنتهي ولا عجانبه تقضي لا العفلم القرآن فإف بعدت أما 
زادهفيه الفلر وأمعن لم المتدبره كلما تتجدد، علومه ينفد، لا زه ا وعهنيتضِا، 

الحفليم.الشيء العلوم من عله وهج شوقتا، ذللق، 

عإشآنكثبلأت>فسىؤ تعالى; قال للناس هدى الكريم كتابه اممه أنزل وقد 
الفلأنية،للممالحة هدى يقل ارفلم افه; رحمه حدي القال [ ٢ ]البقرة; غ يمتص 

فهومرثدالدارين؛ مصالح لجمح هدى وأنه العموم، لإرادة الفلأى؛ للشيء ولا 
منوالصحيح اناطل من للحق ومض والفروعية، الأصولية ائل المق للمال 

وأ.ماهم((را،.دنياهم ق لهم الافحة الطرق لكون كيفايلهم وسمن الفعيفا، 

٤(.الرحمن)• الكريم ض )١(يننلر 

ا٣ اممرمية لليراسات عتيمين ابن امميخ كرصي مع بالتعاون القصيم( حامعة متيرمحي والأياب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية ناصرالسعدير بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
القرآنلهدايات إبرازالسعدي مذ1اهر 

ننلآكا!ءداوببمت هدى المهمءان فه أنزل أرئ سء-رربمضا0 ؤز تعالى• وقال 
الذيللقرأن مدح لاهذا افه؛ رحمه كثير ابن قال [ ١٨٥؛]البقرة; أله—دئرآلهمنان 

ودلائلت أي وبنثت؛ ؤ واتبعه وصدقه به آمن ممن العباد لقلوب هدى النه أنزله 
الهدىمن به حاء ما صحة على دالة وتدثرها فهمها لمن جلية واصحة بينة وحجج 

والحلالوالماؤلل، الحق بين ومفرئا للغي، المخالف والوشي للضلال، اق المن
والحرامءارأ/

والاهتداءوعفلاته فوائده تخراج وامحهداياته ق النفلر الكريم القرآن تدبر ومن 
العقائل-ق الهدايات؛ من أنواعنا فيه وحد الكريم القرآن ق تامل ومن وآياته، بأنواره 

والأحلاق-والأحكام 
ذلكممن ؤإفلهارها؛ القرآن هدايات ببيان رين المقمن كثير اعتنى لث، ولدل

القارئيجد ولا الله، رحمه عيي الناصر بن عبدالرحمن الشيح العلامة الإمام 
كتبعدة افه رحمه ألض وقد بالغة، محاية بدلك اعتنى فقد ذلك،؛ ق ريا تبه كق 

ووصوحعبارما هولة ممؤلفاته به امتازت ومما القرآن، هدايات بإبراز فيها اهتم 
العلماء.عنها يتغنى ولا الناس عامة متناول ق فهي معانيها؛ 
لهداياتعيي الإبراز مذلاهر وتوفيقه— الله —بعون البحش، هدا يتناول وص

البحث،;وأهداف، وأهميته الموصؤع احتيار أمثاب يلى فيما وسأذكر الكريم، القرآن 
وأهميتم<اختيارالوضؤع أسباب، أولأأ 

الناس.هاJاية القرآن إنزال مقاصد من / ١ 

 /X هالاياته.القرآن علوم أنو١٤ أعفلم من أف

(طر-ضراكرآناسم)آ/بمه(.

اثشرميةثالدراسات عقيمين ابن اوسيخ كرسي مع بالتعاون الصميم، جامعة عميوة، والآداب< اسوم ممية .  ١٤



واثدعويةاسمية آتاره ذاصراوسسي، س-اترحمنين الشيح ٢^> 
الطيبييوسف بن نايف د. 

الهمان.هدلأت لإبراز الاس حاجة جإ ٣; 
القران.يإبرارهدايات السعدي عناية ؛/ 

البحثتأهداف ثانيح! 

الهدايات.علم إبراز / ا 

بالهدايات-المفسرين اهتمام إبراز أ/ 

الهران.هدايات إظهار ق افه رحمه السعدى الشيخ جهود إبراز م/ 

<اتسابْة اتدراسات 

ومي;الهدايات حول الدرامات بعض على وقفت والاطلاع البحث بعد 

بنياسين ود. عابدين، طه أ.د. إعداد اصيلية، ة دراسالقرآنية ات الهداي/ ١ 
عبداف.الملك كرمي إشراف تحت علي. الزبير الدين فم ود. ناري، حاففل- 

الهدايات.لعلم بالتأصل تعنى فريدة درامة وهي 
 /y البدر.عبدالمحن بن عبدالرزاق أ.د. الفاتحة، سورة هدايات من

ذلك.بعد جمعت ثم المؤلف، بما نام دروس الأصل ل وهي 
 /y الةرسعبدالمجيد، مصطفى محمد الجمعة، محورة ق المران هدايات

الحالية.الإسلامية الجامعة ماجستير، 

الةرّالعيدي، حمد بن منصور د. والهدايات، الدلائل البيت أل ات ؛/آي
سعود.الخللثا جامعة ماجستير، 

الأنعام،محورة حلال من القرأنية الهدايات بيان ق عقيمين ابن الثخ منهج ه/ 
(.١٦٨الحدد)لإسلاميه ا الجامعة مجلة ق متشور بحث الفالح. مرجي بن أحمد د. 

٥١ إو\ اتشرعية سراسات عثي«ّين ابن كرسي،اضيخ مع باتاون القمعيم، جامعات غنيرص والأدابأ اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السيئ• ناصر س عيدالرحص الشيخ مؤت4ر 
اك^آنأهدايات إبرازالم^دي مطام^ 

السعديوشاسير مختصة ليسسّتا أنها إلا الهدايا*ت ق 'كانت.، ؤإن الدراسادأتا وهذه 
الدراسة.هذه من المراد هو كما 

عبدالرحمنالقصيم علامة نمير من المنتقاة الفوائد ق العليم المح فح ٦/ 
جمعالمنان، كلام ير نمل الرحمن الكريم ر بتمى المعدى الناصر ين 

العمران.محمل. بن أحمد وتربسا 

علىرتب وقد أكاديمية، دراسة ليس ال إلا وتوقعه؛ شموله ْع الكتاب وهدا 
المرلف،ذكر فقد بالقرآن؛ تتعلق التي الشخ كتسؤ جمح يثمل ولم القرآن، ور س

القواعدمن القليلة الفواتد وبعض الرحمن، الكريم ير تيمن منتقاة قواني ا ايه
الخنان.اللهليف، وتيسير الحان 

 /U ،بنميف، د. ودراسة، عرض الكريم القرآن من المحيي المخ اسساءلات
الإسلامية.سعود بن محمد الإمام جامعة دكتوراه، رسالة الحارتي، منحور 

ومعلوم،>^،؛ ٢١١حدود ل ذكر كما الأّتنباطات على اJاحثا فيها اقتصر وفد 
الأمتتاءلاُت،ّمن أعم الهدايات، أف 

الفييعي.عيداض ين عيدالعزيز المعدي، تمر من الآدادتk منتقى خ! 

منالمولنا تخرجها اسين وحمأربعة  v^.jJiوأخلاق؛اداب مجموعة وهى 
عل.ى.تمرال

البحن،.هذا من نمدتر ما حول تدور دراسة يوجو لا انه يتبين وبذللث، 

اوحثأحطات 

يلي؛كما وخاتمة ْساحثا وستة وتمهيد مقدمة من تتكون 

البحثا، وأهدافاختياره ياب وأسالموصؤع أهمية وتتضمن I المقدمة 

اثشرعيةممقراسات عثي4يرو، ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القم،يم، جامعة عتيرص والآد١ب، اسوم عالية ١ ٠ 



والدعويةاسيغ آتاوه السعدي، نامر بن عيدالرعض 
العتيبىنايغإبن،وسف د. 

السابقة.والدراسات 

ويتشمنأصين1اتت4هيد،1 

عاوى.بالموجز تعريف الأول! 

القرآنية.بالهدايات المراد الثال! 

السور.هدايات إبراز الأول! الحث.؛ 

الآيات١هدايات إبراز الثاق! البحث، 

القرآنية.القصص هدايات إبراز الثالث،! البحث، 

القرآنية.الأمثال هيابات إبراز الراح• المحن، 
القرآنية.القواءال بعض ذكر حلال من القرآن هدايات إبراز الخامس! المحثإ 

علىتمالت، اثكتسِإ لأليم، حلال من القرآن هدايات إبراز ائس! السالبحث، 
القرآن.هيابات ذكر 

واتتوسات.النتائج أمم على وتقتيل ا البمانمة 

والرشاد.والهدى دال والالتوفتق وتعالى سبحانه الله وأمال 

٧١ اوشرست سواسات عثبمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره المعدي، ناصر مؤضراأشدخ.£*دامحضووا 
القرآنلهدايات المعدي مفسرإبراز 

اص
اتسدي!ممقيخ •وجرة ترجمة أولا! 

الحمد ين ناصر بن عدالثه بن ناصر بن عبدالرحمن عبداض أبو الشثخ هو 
تجم•بني أفخاذ عمروأحد بني من الضر بني من سعدى 

محرمشهر من عثر الثاق ق الضيم ْنهلقة ق )محيزة( بالية ل اف رحمه ولد 
التبوية.الهجرة من وألف وثلاثمائة سع ّنة 

حريصاعلىكان فقد بالدين يتعلق ما قاما وعلميه؛ دينية نشأة الشخ نشا وقد 
فقدبالعالم؛ يتعلق وأما صغره، منذ المالحة الأعمال وحب والنوافل الفرائض 

الثانيةيتجاوز وهولم القرآن فحفظ مبكرة؛ من مند ذللث، على حرصه عته عرفح 
اللهرحمه حصل وقد بلده، مشايخ على العلم ءلاو_، ق واجتهد عمره، من عشرة 

 jمنعليه الله من وبما وجل، عز الله بفضل واشون، العلوم من نصيركثيرآ نت، و
الحافظة.وقوة والذكاء القطة 

والدعوةالعلم نثر ق أثر لها كان عالية مكانآعالمية ذللئح بحد للشيخ أصبح وقد 
كتابناعين تمن أكر يلغت، فقد مؤلفاته، كثرة ^، Jijيتصل ومما وجل، عز الله إلى 

الحلم.وؤللبة حثين واليا العلماء عناية ونالت، الناس بين اشنتهريتج ورماله 

منةس الأحرة جمادى س والعشرين الثالث، ق الله رحمه الشيخ تول وقد 
ّنةلا،.تسعناومتين دام بحدعمر عنينة ق وثلاثمائة مستإوسبعين 

عناء1ر ص >.>، ٧١روضة ( ١YUY-Y ٨ قرون)"Y/ ثمانن حلال نجد ، UUيقلو للامزادة )١( 

١X٣٨ص)\إ^^-\نجدوحوادث 

الشرعيةلقيواسك عثبمين ابن الشيخ كرسي مع لأتاون ضّيم، حامعة عئيزد ، yUlV^؛اسوم علية ١ ٨





والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ ٠-ؤت٠ر 
ام^داطت اد^^مي إبراز ٠^٧^^ 

 /Y.الإرشاد

لفائدة.ا٣ 

البيان.؛/ 

الإثارة.0ا 

الفهم.آُ/ 
يمالأحال.له

عليهاوقفت التي ارات العبومن رين، المقعناو المشتهرة الألفاظ هي هده 
وقلأوالتصريح؛ أوالحكمة، أوالتقين، بالاثتمال، محها يصر ما عيي: لاس 

مناثها القارئ يجد التأمل وعند القرآنية، بالقاعدة يعر اش رحمه الماسى وحدت 
عييالكلام محياق من يفهم وربما الله، ثاء إن موصعه ق بيانه ياق ومحالهدايات، 

القرآنية.الهداية ذكر به أراد أنه 

٧(.٠ — ٥ ^٨ تآصيلية دراسة القرTنية الهل.ايات ينظر 

الشرميةللدراسات هثي4ين ابن الشيخ كرسي مع القصيم، جامعة عتيرة، والإداب، اسوم كلية ٢ ٠ 



والدعويةالعلمية آثاره ذاصرالسعديد عبدامحمنس الشيح ٠ؤتبمر 
استسى!وسف بن ظ1اف • د 

السؤر{إبرازهدايات < الأوو اليحث 

وأحكام؛فواتمل من تضمنته ما ذكر ق ور البعض مع وقفات الله رحمه للشيخ 
سورةق كما لم؛ الميحتاجها مهمة قضايا من السورة عليه دلت ما بيان ذلك من 

علىورة الفهده حاتمتهات ق قال فقد القرآنل١،؛ ق سورة أعفلم هي التي الفاتحة 
أنولعفتضمنت القرآن؛ سور من سورة عليه تحتو لم ما على احتوت قد إيجازها 
؛ه]اإفاتحة;'آ[رري\نتنلآث> ؤ ت قوله من يوحد الربوبية توحيد • الثلاثة التوحيد 

•ؤإإ؛كقوله! ومن )الله(، من يوحد بالعبادة؛ الله إفراد وهو الإلهية؛ وتوحيد 
لأو4الكمال صفات وهوإثبات والصفات؛ الأسماء وتوحيد ه[، ت ]الفاتحة  ٠٤تثد 

وقدتشبيه، ولا تمثيل ولا تعهليل غير من رسوله له وأنتها ه، لفأنتها التي تعالى 
النوةإشات وتضمنت، تقدم، كما ٢[، تالفاتحةت ٠ؤإآدحثنث،٠ لفغل لث، ذلعلى دل 
الة،الرسبدون ممتغ ذلك، لأف ؛ ٦[ ]الفاتحةت  ٠٤آكغم أنيثاآلضم؛اءل ؤ وله؛ قق 

وأف[ ٤ ]الفاتحةت  ٠٤آلتيخ مإكِمءّ ؤز قوله! ق ال الأعمعلى الجزاء ات ؤإثث
وأفالقدر، إثبات وتفمنت، بالعدل، الجزاء معناه الدين لأل بالحيل؛ يكون الجزاء 

أهلحمح على الرد تضمنتا بل والج^رية؛ نا حلاقحقيقة، فاعل العبد 
به،والحمل الحق معرفة لائه ٤ أنيناآدثطات1ثقلم ؤ ه! قولق والضلال البيع 

عبادهتعالى، لله الدين إخلاص وتضمنت، لدللئ،، فهومخالف وصال مبتيع وكل 
رب،نله فالحمد [ ٥ ت الفاتحية ] ٤ ذتعيرّن يخقف ثبثه ّؤإ ُ قول 3، وامحم—تعاته 

العاوينرأ<.

فقائلكتاب صححه ق البخاري أحرجه المعر بن سعيد أبي ؛^، •?LJلذلك بدل ( ١ ) 
(.٠٤٧٢ ر رقم• حديث، الكتاب. فاتحة قفل باب القرآن. 

(٠)٢(يفلر-سيراممارِن)٩٣

٢١الشرعية سمينس،راسات 



والدعويةالعلمية آتاره ناصرالممدي، عبداثر>>منعن الشيخ مؤتمر 
القرآنلهدايات السعدي إبراز مغuمر 

السورة؛من الأهم والمقصد العام المعنى يان اممه رحمه الشيح يه اهتم ومما 
السورةهده أق ؛راعلم قال; حيث الأنعام محورة ير نفأثناء ق ذكره ما ذلك من 

أنكادت بل ونقلي، ;^٠ دليل بكل التوحيد، تقرير على اشتماإث< قد الكريمة 
ftلرسوله المكذبين يالثه المشركين ومجادلة التوحيد شأن ق كلها تكون 

فوائدهالبيان السورة ق الواردة الألفاظ يعص من يستفيد اممه رحمه والشيخ 
الكريمةالسورة هذه ق تعالى كرر رر ت الفرقان محورة ير نفق قوله ذللئ( من وهداياما؛ 

الباريعفلمة على تدل انها تقدم كما معناها لأل مرات؛ ثلاث ؛ باؤك ؤ قوله! 
علىالاستدلال من فيها المسورة وهذه انه؛ ؤإححيراته وكثرة أوصافه، وكثرة 
الأحكامق ملكه ؤإحاطة وقدرته علمه وعموم مشيثته ونفوذ ّللانه وسعة عظمته 
وواسعرحمته حة حمعلى يدل ما وفيها حكمته، وكمال الجزائية والأحكام الأمرية 
>ه الحن ، الوصفهذا لتكرار مقتفى هو ما والدنيوية الدينية حيراته وكثرة حوله 

قولهذللث، من وهدايات؛ معاق من عليه اشتملت، ما بذكر ورة المسيختم وقد 
والمبأالحكيم الذكر على مشتملة العظيمة المورة رافهده ص؛ محورة ير نفق حاتمة 

حاءمن وكدلب، وعارصه بالقرآن كدمحبط من على والبراهين الحجج ؤإقامة العثليم، 
قم أقفلهذا والطاغين؛ المتقين وحزاء المخلصين، الله عباد عن والإحبار يه، 

للعالين'لآ/ذكر بأنه قآحرها ووصفه الذكر، ذو بأثه أولها 

٢(. ٥١الرحمن)الكريم نتستر ينظر )0 

(.٩٣٧)الرحمن الكريم تيسير ينظر الإخلاص• صورة تفسير يه حتم ما ذلك على الأمثلة ومن 
،,٥٨٦)ارحمن الخريم تيسير ر ط( 

٧(. ١٧)ارحمن الكريم تسير ينظر )٣( 

( ٥٩٣ ) ارحمن الكريم ستر يتفلر الماعون• صورة تفسير خاتمة ق ذكر0 ما ذلك على الأمثلة ومن 

الشرعيةج;للدراسات ابن الشيخ ترسي مع ياصاون اينمميم، سة عتيرة، والأداب، العلوم تلية ٢ ٦ 



والدعويةاسعية أناره ناصرالسعدي، بن عيدالرحعن هؤضرالتهيخ 
ال^يييرسف ذاسابن ئ. 

ذلكمن المسورة؛ من المأخوذة الفوائد بعض رد بورة الير نفيخم وقد 
متها؛كئ؛رةرأ؛؛ فوائد ورة المهذه اروق قال! حث الجن صورة لفوائد ذكره 

إلىهورسول كما الجن، إلى ول رملم وسعليه افه صلى اف رسول أ0 / ١ 
قومهم.ؤيلغوا إليه يوحى ما ليستمعوا الجن نفر صرف اممه فإف الإنس؛ 

وستالشرك، عن والمهى بالتوحيد الأمر على استملت، ند ورم المهذه أف ٦! 
محمدآالرسول لأن ذرة؛ مثقال العادة من ستحق يلا متهم أحد كل وأ0 الخلق، حالة 

ئلمه لفبماللث، ولا يل صرا، ولا نفعا لأحل لا كان إذا وسلم عليه اطه محلى 
افه.آخر»ع إلها وصفه هدا من اتخاذ والغلهل الخهلآ فمن كدللث،؛ كلهم الخلق أف 

منإلا الخلق، مجن أحد يعلها فلا بحلمها، اف انفرد قد الغيوب، علوم أة ٢! 
.٢٢١٠مها(شيء بعلم ومحصه افه ارتضاه 

هاJايامحت،ذكر ق واحدا منهجا يلتزم لم الله رحمه الشخ أل هنا أبين أن وأريد 
يدكرلم ور المجن كثين وهناك بق، حمكما ذللث، تناول ل ءلرقه اختلفتا بل ور؛ ال

سياق.كما الآيادت، يعفى هدايايث، بدكر اكتفى ؤإثما سيثح، فيها 

(.٩٣٧)الرحمن الكريم تسير يفلر الفلق. صورة نمير وخاتمة 

الرحمنالكريم تيسر من نقلتها التي الأمثلة حميح ق وهكذا شط.؛ فوائد ثلاث يذكر اكتفيت ( ١ر 
الإطالة.حشية فقط اكتفي-تابذكرثلاثة فإق الثلاثة على فوائدها وزادت 

الرسن)ابمح(.رآ(مسيرالكريم 

ونفتما حب السورة هذ0 نفير ل إلا السورة فوائد بذلك فاصدا )فوائد( لفظ على الشيح بمص ولم 
عليه.

٢٣' الشرمية للدراسات ج؛مءن |ين الشيخ ترسي مغ بالتعاون اممصيم، سة عتيزة، والاداب، العلوم علية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
انم^آنم^سابات مفلامرإبرازالمسدي 

ابرازهداياتاتثاني{ اأيحث 

تميزومما الأيات، لهدايات تناوله القرآن لهدايات الشيح إبراز مظاهر من 
واستخراجالايات من كثير عند وقوفه مؤلفاته من كثير وق يره نفق الشيح به 

هدارا*ها*ومكنون فوائدها 

ثمالآيات ر يفأقه فتجد المجال؛ هذا ق الشيح برؤع يجد المتأمل وإ0 
عندقوله ت ذلك على الأمثلة ومن فوائدكثيرة؛ من عاليه افه فح ا يمذلك يردف 

آلمبيبجك>رمرما؛مى أعكدوأمتحاJاتيتاراو»ءقما وهج ؤ تعالى؛ قوله ير نف
يثمدإنأموآق، إلاآلغتئ ودآ إذ زثنيعن مزج ين ور؛ثوله. آقه حايثثق دس وإةماد١ 

بنوذٍؤ ئموم ق أحي ق ثذأولؤ ءألثمئ ابثدأقسحدأتيس فه مم أل. 
ئموئمد أشأىئه. أدتن ?0؟ ألتتيت تحب نآس ثلهثئ أن تحزث !؛ ١١٠؛؛

أزئع
عدة؛فوائد الأيات هده اروق [؛ ١١٠—  ١٠٧]التوبة؛ وأشعدةِحكث؛ه 

وائهمحرم، ائه بقربه لمسجدآحر القرار يه يقصد الذي المسجد اتخاذ أل \أ 
م

أصحابه.مقصود على اطئ الذي الصرار مسجد هدم يجب 

يتعينالتي العاصي من ا فإنهالمزمنين، بين التفريق ما بحمل ة حالكل أل  ١٦
اتإعهايتمن وائتلافهم الؤمنين جمع ما يحصل ة حالكل أ0 كما ا، ؤإزالتهتركها 
الموجبالقصد -؛يا القرار لمسجد اتخاذهم علل الله لأن عليها؛ والحث -؛ا والأمر 
ورسوله.لله والمحاربة الكفر ذلك يوجب كما عنه، للنهى 

 /Y" الضرار،مسجد ق النافقين معمية أثرت كما ، ٤٣١ق توثر المعمية أف

الشرعيةللدراسات ابن الس،يخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية ٢ ٤ 



ئواثدعوية اسمية آتاره ناصرالسعدي، س عيدالرحمن الشيخ مؤتمر ا
لسبيا يوسف بن نايف • د 

حتىقياء مجد ق أثرت كما الأماكن، ق نوتر الطاعخ وكذلك فيه، القيام عن ويهي 
كانولهدا نيه رتقوم لص - آورثوم تن ألثهغ، ؤ 0 أمةثحجد ؤ فته- الله ال، ن

كلقباء يزور وملم عليه الله صلى كاف حتى لغيره ليس ما الفضل من قباء جد لم
.٨١٢١١((فيه الملأة على وحث فيه، بملي ّستج 

يرنفعتر فوله ذللث، على الأمثلة ومن واحدة؛ فائدة بدكر اكتفى وربما 
يهوحزتحموها لأن هم، نمثا ثسدوأآلتاثك، إن ؤ تعالى• قوله 

[:٢٧١]اJقرة: ٤> 
 ،Jوهوأفلعليفة؛ فائدة مثووقتكم،• ؤلأننموهاوؤؤم\آكمتبم ه: نولا١و

للفقيراا"ر"'آا.أعهليت إذا إظهارها من خير إخفاءها 

منمنه؛ تخرجة المالفوائد ذكر نم الأية موصؤع على الثسخ نص وربما 
مر٠عثدضهصدوأأهلأ'ثنيروفأصا0ووان ؤ تعالى: قوله نفير عند قوله ذلك، 

بملبدللث، أو4 اممه: لكتاب التدبر فوائد ®من [: ٨٢اء: ]الن٤• 
ؤيوافقبعضا، يعفه بمد3، يراه لأئه الله؛ كلام بائه والعلم اليقين درجة إلى العبد 
كلهامواضع، عدة ق القرآن ق تعاد والإخارالتا والقمة الحكم فترى بعضا؛ بعضه 

منعند من وانه القرآن كمال، يعلم فبدللئ، بعضا؛ بعضها ينقص لا متمادقة متوافقة 

كتاب( ٣٩٩/ صحيحه)١ ق البخاري أحرجه عنه. اممه رصي عمر ابن حديث ،( IUJlJيدل مما )١( 
٢(٠ ١ ٦ / y صحيحه) ق وملم (، ١١٣٥)رنمت حديث ست. كل ناء مسجد أتى من باب الصلاة. 

(.١٣٩رنم*)٩ حديث ونيارته• ب الصلاة وفضل قباء مسجد فضل باب الج. كتاب 

(.٣٥الرحمن)١ الكريم تيسير ينظر )٢( 

(.٩٥٨الرحمن)الكريم )م(,زسر 

٥٢ الشرعية سواسات عتيمحن ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، حاسة عتيرص والآداس اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحص الشيخ محؤت٠ر 
القرآنلهدايات السعدي •<ذلامرإبراز 

ا.الأمورآأر بجمح علمه أحاط 
—الأية —وهوموصؤع القرآن تدير عند وقف اف رحمه الشيخ أن هنا فنلاحظ 

للمفسرينبغي الي المهمة الأمور من اكدبر أف شاك ولا فوائده؛ ببيان أهميته وذكر 
وأهميته.ذفاله ؤيبين عنده يقف أن 

عليهاف صالي اليي بحياة يتعلق ما الشخ عندها يقف التي ات الأيومن 
قولهذلك من وسالم؛ عليه الله صلى برسوله وحل عز الله اعتنأء وبيان وسيرته وسلم 

ثرذك<آلإيءاذتانييثتهاعندتمس-ترقولهزعالى•ؤ 
ئثولد,ةلأارآ'يأهؤ1؛ءءاه. 

التخيير»فيهذا [; ٢٩-  ٢٨يم]الأحزاب: مش،ظوايا 
عديدة;فوائد 

يثوبحالة يكون أن عليه وغيرته لم، وسعليه افه صلى برّ—وله الاعتناء / ١ 
اللنيوية.زوجاته مهنالب كثرة عليه 

الأحره،والدار ورموله الله على الدنيا توثر من نتهن لوكاف عما تتزيهه آ/ 
مقارنتها.وعن 

ورمولهالله كان أن علوهممهن وبيان وعلودرحتهن، رنمهن، ار ظهإم 
،,٢١وحطامها((الدنيا دون ومقصودص مرادهن الآحر٥ والدار 

(. ١٨٩)الرحمن الكريم يستر بظر ، ١١
الرحمنالكريم يسر يفلر عمران. آل سورة من ( ١ )٦٨ الأية شتر عند ذكره ما ذلك على الأمثلة ومن 

(.١٦٦٢لرِن)الكريم طلرنير 

الشرعيةلقيواصات عثيمبمن ابن الشيخ تمرسي مع بالتعاون اتتصيم، جامعة عتيوة، والآعاس اسوم ممية ٠  ٢٦



واتدعؤيةاسمية آثاره الميعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
السبيبن د. 

بعضمن والهدايات للفوايد استخراجه ودقة الشيخ فهم قوة يلاحفل ومما 
لآكنوهلة؛ أول من الأية من القارئ يلاحفلها لا قد الفوائد بعض فهناك ات؛ الأي

ئثلؤثقؤ تعالى! قوله ير نفعند قوله ذلك من هدا؛ ق تميز الله رحمه الشيح 
بزمحورماومنبآن دليسأل؛د وآدثج م'ثإلثايل 

]البق_رة!^بم؛ظلمقلمورك، وآتوأ مزآئق ألإ 
الأتانيأتيه أن الأمور من أمر كل ل يشغي أل الأية إشارة من تفاد ارؤي[ث ١  ٨٩
والناهيبالمعروف فالأمر موصلا؛ له جعل قد الزى القريب هل الالهلريق من 
بماالتي ة واليامحالرُق معه تعمل ؤيالمأمور، حالة ق ينظر أن ينغي النكر عن 

وأسهلهطريق أقرب يسالالث، أن ينبغي والعلم والتعلم أوبعمه، القصود يحمل 
عليه؛وثابر أبوابه من وأتاْ الأمور من أمرا حاول من كل وهكذا مقصوده، يه يحصل 

المعبودءارا،.الملك بعون القصود له يحصل أن فلايد 

نفلرأبالعقيدة؛ تتعلق التي القرآنية الهدايات؛ بالغة عناية الشيخ به اهتم ومما 
تعالى!قوله ير نفعند قوله ذلك على الأمثلة ومن الدين، من ا ومكانتها لأهميته

محًةاتابم:تبجنآودألتئ0زوظكص همأوئ >اد0أقثلآ4َللأ 
ثهر\ش ؛^؛، ١٥آكنَؤعرإأ ألمحاق،1^ دآمق هدى؛قا؛؛بم نل ين ?0' ءآلإنج-ل ألؤثيته 

ئوءىه ٢^؛^ ؤ ولا آييفير قه ء ه
٦[!- ١ __^! ]آل ؛ آضثِ كآ؛لآإلئنللأ تءثظفيآلآبج'قف 

صمنوق سواه، ما إلهية وإيهلال ا، وتعينهالث4 إلهية تقرير ات لأيا هده ارتضمئمت، 
وتضمنتاللام، عليه مريم ابن عيي إلهية يزعمون الذين النصارى على رد ذلك 

)٨٨(.الرحمن الكريم تيم يفلر ( ١ ) 

الرحمنالكريم سر يتنلر • البقرة سورة من ( ٢٢١)الأية ير نفعند ذكره ما ذلك عر الأمثلة ومن 
(.١٣٩)المنان اللطف بمثلريير الماء. مورة من ( )٤٣والأية (، )٩٩

٢ ٧٠٠١ا1شرعية سواسات ابن اتشيخ ترسي مع ياتتعاون القصيم، جامعي عتيرص والآداب، اسوم ممية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عياJالرحمنبن الشيخ مؤذهر 
القرآنلهدايات مفتاهرإبرازالسعدي 

تقدم،كبما المقدمة الصفات حبمح المتضمنتين التامة وقيوميته الكاملة حياي، إتيان 
وغيره،مهتد إلى الناس يم وتقللناس، وهداية رحمة وأيها الكبار، الثراغ ؤإثبات 
•، ل ا، وحكمته مشيثته ونفوذ الباري علم سعة وتقرير نيا، يهتد لم من وعفوبة 

قولهير نفعند قوله دلك من عليها؛ ينبه بل الفقهية؛ الفوائد يعقل لا والشح 
قيمتيىشفيلوؤأأمحتوم\علشدتزأوضثغذو •ؤمثوُق>مادآأحلثم تعالى: 

أشِآةأضِمغألأابيم
أمور:على الأية هد0 رردلت ٤[: ]المائدة: 

لهموأباح الحلال، ؤلرى عليهم ومحع حيث، لهم ورحمته بعباده الله لهلفإ / ١ 
والصقر،والمهود، الكلاب، بالجوانح: والمراد الجوارح، صالته مما يدكوه لم ا م

يمخلبه.أو بنابه يميد مما ذللث،، ونحو 

 /Y ْع٤• ؤزتنآ-إمآيج لقوله: ونحوهما؛ الهلير أو الكاو_ا يجرحه أن اشتراتل
بناءهدا يبح لم بثقله قتله أو أوغيره، الكاو_ا حنقه فلو المنخنقة؛ تحريم س تقدم ما 

الجوارحأل والشهور أومخالبها؛ الصيد؛انيا-اا يجرحن اللاق الجوارح أل على 
علىفيها يكون فلا لها؛ والمدركات للصيد المحصلات أي: الكواسسيحأأآ،؛ بمعنى 

.أعلم- والله - دلالة هدا 
اقتناءأة مع الصحيحل"ا،، الحديث، ق ورد كما الصيد، كلب، اقتناء جواز ّآ/ 

)؛(؛نذرضاممس)؛أ؛(.

(.٢٩٩القرآن)U/ لأحلكم الجامع ٢( ٠ والبنان)أ/ الكشف ( ٩٩البيان)A/ يقلوجامع )٢( 
يومكل نقص صايية أو ماشية بكلب ليس كلبا اض محاوت)من وملم ب اممه صلى البي وهوأف )٣( 

انسمن باب والصيد. الذبائح كتاب ٢( •  ٨٨صحيحم)ه/ ق البخاري احرجه ةيراءلان(. عمله من 
بكتا ( ١٢ ٠٣)ّل/صحيحه ق لم وم(، ٥١٦٣)ريم! حديث، ية. ثما أو صيد بكيتج ليس كلبا 

الشرعيةللدراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع باياعاون اممسيم، جامعة عنيرة، والأداب، اسوم كلية ٢ ٨ 



واتدعويةاسمية آثاره المسي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ تمر مؤ
السسيبن د• 

.٢١١((اكاثه جواز وتعلمه صيده إباحة لازم من لأ0 محرم؛ الكلب 
المان؛اللهليف تيسير كتابه ق القرآن هيابات بذكر الله رحمه الشخ اعتنى وقد 

الأمثلةومن القرآن؛ من أدلتها ؤيذكر بعينه—ا فائدة على بنص أن فيه ومن 
الك؛رعلى صاحبهما يحملان المال وهلغيان الرئاسة طغيان افائدة; فوله: ذلك على 

أل٠(ئرإئآمحىؤ تحار• قوله ذلك برهان الخلق، دعر الحق عر وايض وايطر 
ومله:نينآلإءمح[ ٢٥٨يم]اكرة: 

الملكبحصول والطغيان التجرؤ هذا فعلل ٧[؛ — ٦ لالعلقت ه 'أجااوار»ا،أس>ق 
يخضعونالأحوال هده ق فائهم الأصفياء؛ الموفقون أما الاستغناء؛ ه لنمورؤيته 

ا.تواصحهماال ؤيزداد بالنعمة له ؤيعرفون لله 

كتاب)المواهبالأيات هيابات يذكر فيها اعتنى التي الشخ مؤلفات ومن 
وإني؛مرءايشم،ؤل نحار• ه قولالله• رحمه قال عرذلك؛ الأمثلة ومن الربانية(؛ 

فائدةالأية هذه ®ق ات  ١٣٠؛ه<]الماءأ و؛سعاحكماآئمحكلأيزأمعتهءوانأس 
ماؤيعمل انه، ؤإحؤيرحوفضله افه، عر يعتمد أن عليه العبد أل وهي عظيمة؛ 

اللهقدرها التي الأسباب من وصب باب عليه انملق إذا وائه الأسباب، من له أبح 
مستندةالأسباب حمح أف ؤيعلم اطه، قفل من ييامحى ولا لذلك يتثوثى فلا لرزقه؛ 

الرزقأبواب من بابأ له يفح أن الباب هذا عليه أغلق فيرجوالن"ي ثبها؛ مإر 

ونحوأوماشية أوزيع لصيد إلا اقتناتها تحريم وبيان نسخه وبيان الكلاب بقتل الأمر باب اناة• الم
للبخاري.واللففل (. ١  ٥٧٥)رقم؛ حديت ذلك. 

)ادطرسراممارَ>اآآ(.

٩٢ الشرمية سراسات ابن الشيخ كرسى مع بالضاون الصمم، جامعة عتيرق، والآداب« اسوم كالئة 



واثدعويةاسمية آثاره ناصراثسعدي• عيداترحمنبن موتعرالشيخ 
القرآنلهدايات السعدي مظاهرإبراز 

•الأول"أا، الباب من وأحن أوسع 
ذكرذلكت على الأمثلة ومن العلام(، المالك الرحيم )فتح كتابه وكيلك 

.ؤقآت؛اأجإداشئرأوآءتعالى; قوله منها الطلاق عن تحدس ءالةآيات اممه رحمه 
دأجاآفيءاع'إداذكتتإؤ تعالى; وقوله ١[ ،•]الطلاق; 

سنث1وثوثنهثؤئن 
أحكامالأيات هذْ من يتفاد ٠ قال; تم [ ٤ ٩ ]الأحزاب; ؤسجمهزملمالجلأ،■ 

والصرالناء إماك على حث اف أل تقدم والعدة، والرجعة الطلاق ق كثيرة 
بينللأتفاق الله محبة على يدل وهدا كثير، حير فيه يكون أن عى وأنه عليهن، 
علىنعمه من وهو الطلاق إباحة على دالة الآياتا وهده للفراق، وكراهته الزوجين 

إليه«رآ؛الاحتياج عد كثيرة ومشاق صرر دفع فيه إذ عباده، 
لفنلاستخدم بل الهدايات؛ ذكر ق لفظ)فائدة( على الشيح يقتصر م ول
ه؛•ؤز تعالى; قوله ير نفشد قوله ذلك على الأمثلة ومن مبق، كما )الدلالة( 

[;١٧٠]الأءراف; الصدء؛ل،• إدالأهيعير أشلوه  ١٢٤^
لاموالالصلاة عليهم له رمحبعث الله أف على ت، دلأشبهها وما الأية وهده  ١١

منفكل الدارين؛ بصلاح بعثوا وأثهم لا؛المضار، وبالناغ اد، يالفلا بالصلاح 
اتباءهم«ءم.إلى أقرب كان أصلح كان 

عظالله رحمه ذكره ما ذللئ،; على الأمثلة ومن لمغل)التضمن(؛ وكيلك 

الراب)هأ(.)ا(اووام،

٢—٣٢(.الربانيث)٢ المواهب يفلر الصف. صورة من ( ١٤الأية)عند ذكره ما ذللثح على الأمثلة ومن 

>ماأا-\/إا(.العلام ;^ ٧١)أ(ذحالرحم 

٣(.• الرحمن)٧ الكريم يير بفلر )٣( 

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اثقصييم، حامعة ءتيوةأ كلية<الع1ومإوالآدابر ٣ ؛٠ 



وا]دعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي• بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
السيبييوسف بن نايف د• 

^ءأةذحأأشَضاقم> نمالى: ه تول
حأقت يه ويثب ورنوقءولُأثث وآطينوأ . ةنممث> 

بملثاورذتآقابج،دبمددثص
الأمرتضمتت الأيات ااهاوْ [ت  ٤٧— ٤ ]٥ ت ال ،■الأنفوآلةليعاساوبيبيء ميلأش 

الأخدوال٠جاهالين للجيوش ينبغي التي باب الأمإلى والإرشاد الأعداء، بجهاد 
قمجهود كل ؤإبداء التام الثبات وهو الصر؛ امران! وأهمها أعظمها فمن ؛ ١٦-

ضذكره؛ من والإكثار إليه، والتفمع الله، على التوكل والثاو: ذلك، تحميل 
بالأسبابالمجاهدون أتى ممد والتكميل؛ ال الكموجه على الأمران اجتمع 
ا.ءر بوعده وليثقوا الله بنصر فليبروا والفلاح؛ للنصر الوحيدة 

أنهالوبه أممن يفهم لكن الهدايايت،؛ ألفاظ من لفظ على الشخ لاينمى وتد 
اممه:رحمه قال ذللئ،: على الأمثلة ومن الأية؛ من نقادة المالهيابة كلامه من أراد 

تمالى؛قال وأولى؛ هل وأممنه له أنفع بابنا له فتح إلا شئنا عبده نمالى الله يمغ لا 
آهكثبوأهي نصيب هنجال بمني، عق بمْتبمكم بج، أقه ءقل ما ثنعنوأ لا وؤ 

ثؤلءببخ؛ ء=كامحى ذمبمسإيءإنآثع من أقع وسغنوأ أكثسأوا صيبعء و.للياي 
يعص،على العبيد بعض به الله قفل ما تمتى من الله ^ ٠٥٠ت [ ٣٢تالنساءت ا،■ عي

الصنفينفحص كبه؛ من وحفل مسب، له اء والمالرجال محن عامل كل أ0 وأمحر 
لهموفتح بنافع، ليس اليتم، التمني عن وماهم المافع، الكسسجؤ ل الاجتهاد على 

المقال،ولسان الحال بالمان ذلك، موال إلى ودعاهم والإحسان، الفضل أبواب 
ولابطاعته، إلا عنده ما ال لايناثه ذلك، من وأل وحكمته، عالمه بكمال وأخرهم 

حيرارأى.لكل الموفق واممه والاجتهاد، عي بالإلا العالية المهلالبإ تنال 

(.١١المان)•اسق، سر يطر )١( 

-٨٢(.٢٧)r١(بkراسما٠ب،اّ)

٣١. . ^^ينسراساتاسرءية 



والدعويةاسمية أناره ناصرالسدي. عيدالرحمزبن مؤذ4رالشيخ 
القرآنلهدايات السعدي مطايرإبراز 

أمورتعدة ذكر المبحث هذا أحتم أن وأريد 
وفوائد.فائدة، الآيا١تiت هداياتر بيان ق اسخدمها لفظة أكثر أف أولأت 

الرحمن•الكريم سير يره نفق الآيات جمع فوائد بدكر ييتزم لم ثاني—١• 
اللهليفير وتيالرحمن الكريم ير تيكتابيه ق الفوائد لبعفس تكراره ئالسات 

المنان.

الشرعيةلكراسات عتيمحن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اّوم كلية ٣ ٢ 



واثدعويةاسمية !^٠ السعدي، ناصر بن عبدالرحص الشيخ مؤتمر 

انمتمييمسف بن د* 

القرأنية:القصص إبرازهدايات الثالث: البحث 

ابنقال شرة؛ وعارما غزيرة فوائدها كثيرة قممي الكريم القرآن ق وردت 
نرى، iUjJjللأمة؛ وفوائد جمة لع؛رآ القصص نالك ق ®إف ت اف رحمه عاشور 
تعزصهليكون عداه عما ؤيعرض ا مواضيعهأشرف قصة كل من ياحد القرآن 

.٢١١٠-؛ا الممكه قصد عن منزهنا للقصص 

قوردت التي القمص عند وقوفه الله رحمه عدى الالشيخ به تميز ومما 
منها.والفوائد للهدايات واستخراجه الكريم القرآن 

اللام؛عليهم الأبناء قصص الكريم القرآن ل وردت التي القصص أعفلم ومن 
وقدمنها، وانمر الهدايات ذكر ق وأفاض القصص تبمدْ الله رحمه الشيح اهتم وقد 
متبماالقصص هده جميع على أتى قد الشيح أل عليه وقمت، ما حلال من لي ظهر 

لكنالمقام؛ بنا لطال المبحث هدا ق عليها أتي—تؤ ولو والهدايات، ؛الفوائد لن، ذل
المجال.هدا ق الله رحمه الشيح جهد بين التي الأمثلة بعص سأذكر 

لامالعليه ، يوسفقصة القرآن ق جاءت التي اء الأنبيقصص أطول ومن 
عليهإ يوّفسورة ير نفالله رحمه حتم فقد ولدللئ، كاملة؛ سورة ق جاءت حبثؤ 

منها!فائدة الأربعين تجاوزت قصّته من كثيرة فوائد بدكر اللام 

أنو١۶من فيها لما وأبينها، وأوضحها القصص أحن من القصة هذه أل / ١ 
ي

ومنومنة، منحة إلى محنة ومن محنة، إلى محنة ومن حال، إلى حال من التنقلان، 

حزنومن وائتلأف، اجتماع إلى وشتات فرقة ومن مليثح، إلى رى ومن عز، إلى دل 
ومنسعة، إلى ضيق ومن رخاء، إلى جدب، ومن جدب، إلى رخاء ومن سرور، إلى 

.( ٦ ٤ / ١ ) واكوير التحرير ينظر ، ١١

٣٣الشرعية لليواسات عتيمعن ابن الشيخ هرسى مع ياتاون المميم، حامعة عتيرص والآدأب، اسوم علية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن 4ؤتمرالثأيخ 
القرآنلهدايات السيئ إبراز مْئاير 

ويها.ووصحها فأحنها، تفها من شارك إقرار؛ إلى إنكار 

 /y لفولمقرته، تخشى ا موكتمان الشر، أساب عن البعد يتبغى انه
.[ ٥ ت ]يوسف لكّئتدا مكيإ إ.>وتلثا عق ق رء؛١ |و1سىلأشص ؤ ليوسف يعقوب 
 /V منأيضا والحذر الفتنة، منهن يخشى التي يالناء الخلوة من الحذر
توحدهاب جرى، ما منها جرى العزيز امرأة فإل صررها؛ يخشى التي المحبة 

كذبناثم المراودة، تلك راودته حتى تركها ما الذي له الشدد وحبها بيومحمف، 
،,ءلويالة١١ْلة بثها بفثجن عليه، 

بعضمع الخنان(رآا اللهليف )تيسير كتابه ق الفوائد هذه اف رحمه ذكر وفل 
والألفاظالعبارات ق الاختلاف 

الذكورةالخضر مع لام العليه موسى قصة من عدة فوائد الله رحمه وذكر 
تمنها ورة سق 

لامالعليه مومحى فإف الأمور؛ أهم وانه طلبه، ق والرحلة العلم فضيلة / ١ 
لتعليمهمإسرائيل؛ بني عند القعود وترك طالبه، ق الصبا ولقي طويلة، مسافة رحل 

•ذللثc على العالم لزيادة الفر واختار ؤإرسادهم، 

 /y موسىلقول خطاب؛ ألطف إياه المتعلم وخطاب م، العلمع اكادب
فاحرج؛ [ ٦٦ا: لالكهفممتيفاهقرظ١ الملأم: عليه 

والمشاورة.اللاطفة بصورة الكلام 

(.٤٠٧الرحمن)الكريم تسر يتفلر )١( 

رمآ(يطرسراسالمان)الأآ-آخآ(.

الشرعيةسواسات ابن الشيخ كرسي محع بالضاون القصيم، جامعة عتيرع والآعاس اسوم كلية ٣ ٤ 



واتدعويةاسمية آتاره اثسسيل تأمير بن عبدايرحمن الشيخ 4ؤو«ر 
المتييييوسف بن تايف د. 

 /v 0ذروتهُا؛.وق ه نفق افه يحفظه الصالح العبد أ
اختلافمع المتان(أأا اأالطيفا كتابه)تيسير ق ها نفالفوائد اف ذكررحمه وقد 

العلأم(أم.الملك الرحيم ق)فتح باحتصار ا ذكرهوكذلك الألفاظ، عض بق 
والع؛رالفوائد ويذكر السسالفة الأمم نمحو عند يقف، الله رحمه والثسخ 

•ؤ»أإث\ًإا>1\ؤتت تعالى قوله ير نفعند قوله ذلكاأ على الأمثلة ومن منها؛ 
ننوثرتيوسمةلع1هظقهءتي

ءانثوأهودألمكث> قناجاودث> تنهم فته ^ ٧٠مثيثزأ ءرثه.بمد»ء ءيرآءسث، إلا 
أقيمقموأ أرهم بملؤكك مال،آك؛ك وجنوده، دجالJث لتاأؤم كالوإيء^ادة ممهء 

بنؤيأوثثا .؟ ؛؛ ٧٣٤١١مع محآس آم ن غاد ءفث؛ره فكه عثت  ٣٠١٠فكنم من يقم 
ألقوموأشثطياعق قنو\تك\ ئثوناٍرإوسمت، ق_الوأريقاآذٍغ وسودوء مت  ١٠٠١

حفيأقه وءاكن4 د داو> وئتذ أم يلآري> فهزموهم اور ألتكتفرعك 
لثسدلت،يثني تتضهر ألثاس أقو دمع يأوي يقثاء ي—كا وعثمهء وأيهضة 
ثلjهاأذم .؛١؛^ خك . هليأث؛الهى دو أثت نلنو=كن أيير 

هذْ)روو : [ ٢٥٢-  ٢٤٩]القرة: ه © 
الألباب،:أولو به يتذكر ما وانمر الآيارثج من القصة 

(.٤٨٢)ارحمن اممريم سير 

(.٢٥٩-٢٥٤المانر)آوثقرسيراس 

ااعلأم)اا"ا(.اJالك ارم يطرفتح )٣( 

المذكورةالسلام عليه موصى نمة عن نوائد من ذكره ما الأنبياء نمص لهدايات ذكره عر الأمثلة ومجن 
صيفهْع اللام عليه إبراهيم ونمة ٦(. ١ )٨ ارحمن الكريم تبتر يفر القصمى• ورة سل 

عليهماوسليمان داود ونمة ٨(.  ١١)ارحمن الكريم تيسير يفر الداريات. ورة ق المذكورة 

(٧١٢٠امدمارحمن)يفرسير 

٣٥ت اييرعية صراسات ابن الشيخ كرصي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرد اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحهن الشيخ مؤت4>ر 
القرآنرهداي1ت السعدي إبراز مغتامر 

بهتميم تالذي الطريق ق وبحثهم والعقد والحل الكاو،<ة أهل احتم؛ع أل / ١ 
ويركما مقصودهم، وحصول لارتقانهم بب حمأكر به العمل، ثم وفهمه، أمورهم 
ٌتفرذهم،ؤيلم كلمتهم به تجتمع ملك تعتن ل نتهم راجعرا حنن الملإ لهؤلاء 

منهم.الطاعة له وتحملر 

فمدأو ونقدهما الولايايت،، كمال جيما المنمية القوة هعر والرأي العلم أن ٦! 
وصررها.نقصانها أحدهما 

والصبرباممه والامحتعانة والخذلان، المثل بب، سالقس على الاتكال أف ّآ/ 
ألأُقتز1،وماثآ ؤ لنبيهم: قولهم ق كما لأول ؛ فالمر؛ سبب إليه والألتج-اء 

ذللث،نتيجة فكائه [؛ ٢٤٦اه]الثقرة: وآماينا دينيع مجكابن وند آثؤ ّكيؤ، 
وحسزبمءلجالويته د-رزعأ ووثنا قوله: ق والئاق تولوا، القتال عليهم كتب، لما أنه 

ألهًكنغرمى.عقألتو،ي آئداقَاوأص1زي\ وقتن، ءفيناصح ق-الرأ 
• ٢١محمحممف'بأش،*'

حيث،ممياوآ تعليقء الله رحمه عليها علق فقد الكهف،؛ أصحاب، قصة وكذللث، 
منوأل منها، اممه لمه حمالفتن من بدينه فر من أن على دليل القحة هذه ررول ال: ق

ومنلغيره، هداية وحعله الله، أواه الله إلى أوى ومن اض، اه عافالعافية على حرص 
الحيثح من العفليم العز وعاقبته أمره آخر كان مرصاته وابتغاء سيله ق الدل تحمل 

.٢٢١٠١[١  ٩٨عمران: ]آل ، شو وماعندأش ؤ يحشب، 
اللهصلى الني عقد ق حدت التي الغزوات عندها ، يقفالي القممى ومن 

١(.• الرحمن)٨ الكريم سير يفر )١( 
(.٤٧٣الرحمن)الكريم تيسير )أ<يفلر 

القمة.من فوائد عاسه ذكر ثم ( ٢١٧المنان)اللهليم، تبير ل باختصار ذكرها وقد 

الشرعيةلليراسات عتيميى ابن السخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرص والاداب، العالوم ممية  ٣٦



واثدعويةاسمية اتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

العتيبييوسف بن نايف د. 

رئكإمتغِثول •ؤإذ تعالى! قوله ير نفعند قوله ذلك من وأصحابه؛ لم ومعليه 
بمثسنئأثت'إلأ وثاجثثت ه متردضى تزآثنككؤ ثيددأنف د=محإآؤ 

إد>،_C^ؤآ عث نين عندأؤيشآس إلامى كو)وحلإوماأنهئز دء ولثلين 
أإ1ة0لييم هء ثدهب هء إء1هوك؛ آء آيكء نير عثكر نيرث تنئ أتنه ألثاس 
ثقوأآؤ آتئتكت إد رك بجي هإد أ'لأموام م وشث هلؤيهظم عق نلهمط 
يتيمؤآصروأ أ^دعثاه، مق ةصربجا آلثممب أق!بككتثوا عزب ف، سأني، ءامزأ ألإيث 
شددأقن كإرك ورّثوين أقه بثاغي دس ددبمولأُ أس يأدهم ليلك ؟١^ حقل 
وقأ! ١ ٤ — ٩ لأنفال؛ ]١ ه عنابألن1ر وأك>لآنجبمن نذومء يبمسم ?^ا آيءاب 
عليهاطه صلى محمد به حاء ما أل على يدل ما العفليمة الله منآيات القمة هده 

حق؛الله رسول وسلم 

فانجزهبموه.وعدأ، وعدهم الله أل ١/ 
 /yوفيهاالأمساب؛ من ذكره بما تغاثوه اسلما للمؤمنين الله دعوة ة إجاب

إيمانهم،بنا عا التي باب الأٌّوتقفو المزمنين، اده عبيحال العفليم اء الاعتن
الشيهلانية.والوساوس المكروه عنهم وزال أقدامهم، وثبت 

 /y داخليةبادبا با>>رها ؤيي^،، ١١٠عليه يهل أل بعبده الله لهلف من أل
وحار-بمة؛ا؛•

الفوائدذكر ق المنان( اللعليف ير كتابه)تيق اممه رحمه النسخ أفاض وقد 
المثالميل على منها الأبناء؛ قصص حموصا القرآنية؛ القصص من والهدايايتح 

قال:ئم القمة اض رحمه ذكر فقد اللام عليه آدم قمة الحمر لا 

ذكرنم وآداب،، وأخلاق وفروعية أصولية القصة هذه من تنبهلة مررفوائد 
٣(.١ الرحمن)٦ التكريم سر يفر )١( 

٣٧اأثارعية سراسات عثيمبن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأياب، اسوم كلية 



وا1دعوي4اسلمية آتاوه السيئ، ناصر بن صوالرحمن الشيخ موضر 
السعدي!هداياتإبراز مذاا٧در 

منها!القصة؛ ؟اذْ تتعلق كثيرة فوائد اش رحمه 

يذلكعرفوا بعلمه آدم قفل لهم ز~ين لما الملائكة وأف العلم، فضيلة / ١ 
والتوقير.الإجلال يستحق وانه كماله، 

أحهلرمن والحرص والكمِ الحد وأ0 ماسرا، لتا القصة هذه جعل افّ أف آ/ 
ترى.ما إلى صيره لأدم وحده إبليس فكز المد، على الأخلاق 
ْاؤيقول ه، والاعترافالتوبة إلى يتسادر أف دب ق و؛، إدا للمد ينبغي انه ٣! 

صادنهءاه.ؤإناية خالص، قلب من الأبواق قاله 

القصةمن المتنبهلة الموايو تنؤع إلى ار أثاممه رحمه الشيخ أ0 هنا ونلاحفل 
عالييدل وهن.ا والأداب؛ بالأخلاق يتعلق ما ومنها الفروعية ومنها الأصولية فمنها 

القرآن.هدايا٠ت، من استفادته وحن فهمه دقة 

عليهصالح ة قمفوائدها إلى وأشار افه رحمه ذكرها التي القصص ومن 
فوائدتثلاث، فيها وذكر نمود، قومه ْع اللام 

فقدكدبمتهم واحدا كدب من وأل واحدة، دعوتهم اء الأنبيحميع أل / ١ 
تقمة كل ق يقول ولهدا منهم؛ واحد كل به حاء الذي الحق يكدب لأته الجميع، 

عراءت]الثسءادأذنسل\بم •ؤإَكدبمن، [ ١٠٥]الث_عراءت ه مممجآلهم،ا\ن •ؤإَةدبمت، 
؛-؛A؛(.)AUالمان )؛(يظر-سراس 

إيراممبناء ونمة (، ١٩٠—  ١٨٦)المنان اللقم، تسر ينفر نوح• نمة أيفح ذللث، على الأمثلة ومن 
عليههود وقصة ٢(، ١ ٤ ٢— ٠ )٩ ان المنالليف سر ينظر اللام• عليهما إسماعيل *ع لليت 

تيسيرينظر اللام. عليه يونس ونمة المنان اللطيف ير تيس—ينظر قومه• ْع السلام 
—٢  ٤٨)الختان اللطيف سمير يتفلر اللام. عليهما وسليمان داود ونمة (، ٢٣٩)المنان اللطيف 

(٢٧١٠-٢٧٠النان)اللطف سير ينظر اللام. عليه همس ونمة ٢(، ٥ ٢ 

الشرعيةلليواسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، حامعة متيرة، والآد١ب، اسوم كلية  ٣٨



وايوعويةاسبمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحبمن الشيخ موتهر 
السسييوساف بن د، 

.[\i \

فكفرهمجرائمها؛ وتفاقم طغيانبا تناهي عند الطاغية للأمم الله عقوبات أف ٦! 
تعالىاف لأف إحرامهم؛ تناهي عند الإهلاك تحتم ولكن للهلاك، موجب وتكديهم 
مقتدر.عزيز أحذ أحدهم أحدهم، إذا حتى يمهل ثم فتمهل بالمرصاد؛ 

 /V أوآباء من الفل—ن حم يحن عمن الماحوذة الراسخة الباطلة العقائد أف
ولاالنمير، ي ولا العير ق ليمسن، انها والحال الحق، لقول الموانع أكر من غيرهم 

صالحقوم به رد ما أكر فالهدا الحقائق؛ على الدالة الصحيحة الحجج ق مقام ا له
الأممجمح وقالت [، ٦٢]هودت ٤> لإدماسوءابآؤ[ا قالوات أن لدعوته 

^^^^^^^أناءكىثاء؛امهمصوثيملدعوة رلأين المكذبة 
،.١٢٢٣]الزخرف: 

منها:فوائد عدة ذكر ثم اللام، عليه شعيب قمة الله رحمه ذكر وكن.لك 

عموماأثياءهم النامي وبخس حموصأ، والخوارين المكاييل بخس أف / ١ 
والأحرة.الدنيا لحقوبات الموجية الجرائم أعظم من 

النكرات،وترك الخيرات، لفعل سمبب الصلاة أف على ة دلالفيه ٦! 
ثئعنبثاؤأ ؤ لشعيب: قالوا يما اذكفار ذلك، عالم وقاو افه، لعباد وللنصيحة 

م_ادثتوأإناJشث١مويثا ؤآ سل أوأن ءاثاوآ مابمثث ثرف أف دأمتف 
عبمنق •ؤإإركت.>أمحثلوه تعالى• وقال [، ٨٧]هود: ه لثت،أذحليمأصيد 

[.٤٥يملالعتكبوت: 

إذاائه له: الناس قبول تمام من ؤينهاهم يأمرهم الذي للخلق الناصح أف آ/ 
التاركين؛أول كاف شيء عن نباهم ؤإذا ه، لالفاعلين 

المال)يها(لأ)؛(طلر'سيراس،

٩٣ اأشرعية سراسات عثيبمين ابن ارشيخ كرسي مع باتاون القصيم، جامعة متيرق والآداس، اسوم كلية 



واووعوي،تاسلب آتاره السعدي. ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤد«ر 
القرآنلهدايات السعدي مظاهرإبراز 

ا/خ[لآ؛.؛]مود; عنه \ونحبم==ظلم تآ إق أ0لظإمم ؤزنثالّث سعيب; لفول 
ُينوالتعامل المجتمع تبمم الأولى فالفائدة الفوائد؛ هدم عند أقش ولعلي 

ار0إلىإثوفيها الصلاة؛ وهي عظيمة عيرة نعن تتحدث الثانية والفائدة الناس، 
يقومالذي للداعية ة نقيونصيحة مهمة فائدة الثالثة والفائدة ا، وومراتأا أهميته
الناس.لدعوة 

سالشيخ تخرحها يالك، الهدايالتا ضع من ذكرناه'ابقآ ما يدلل وهدا 
والقصص.الأيات 

ذلكص القصة؛ س الأهم المقصد يدكر ثم القصة اض رحمه الشيخ يذكر وقد 
علىدليل أكر القمة هده ءاول •' منها يستفاد مما قاله ومما لام، العليه لومحل قصة 

ابتليص وأف الشديد، العقاب توجب وأيها القبائح، أشغ من اللوامحل فاحشة أف 
كانما فامتحن بالقبيح؛ الحسن عليه انقالج قد دينه ذهاب ذْع الفاحشة تبده 

الأحلأق'اآ*ّانحراف على دليل وذلك الطيّ،؛ من ونفر نيحا 

الأمور;ببعض البحث، هدا أحتم ولعر 
فوائدها.واستخرج القرآنية القصهى حمع اف رحمه ذكر أولأت 
الخنان(الالطيف_، و)تيسير الرحمن(، الكريم كتاباه)تيسير به تميز مما أف ثانيتا; 

منها.الفواقو واستخراج القرش القصمى عند الوقوف 

تكراركثيرسالفواتدفيكتابيه.ثالى: 

فوائد؛الوافر.ص يستخرجه لما ربطه حسن رابعء• 

(.٢٢٢-٢٢٠اسcالما0))ا(ذظرسير 
٢(. ١٧المان)اللطيف، )ما(ينظرتيسير 

الشرعياتللدراسات عتمتن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، يامعة عتيرة، والأداب، اسوم ٤ ٠ 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، عبدالرحمنينذاممر الشيخ »وؤضار 
اسيبييوسف __ ljد. 

:اتقرآنية الأسال إبرازهدايات الرابع{ البحث 

احتوىفقد ال؛ الأمثصرب والسان الهداية ق الكريم القرآن أماليب من 
يءنيللنابمسءكؤضةا0

رددنات أي  ٠١اش؛ رجممه الثسقيهر قال ؛ءء ت الكهف ه] اذكسمىوجدلا آلامنن 
للناس؛القرآن هذا ق متنوعة وأساليب محتلمة، بعبارات الأمثال تصريف وكثننا 

،•الحق١٠١١إلى ليهتدوا 

الأمثالارصرب فقال: القرآن، ق الأمثال فوائد اف رحمه القيم ابن ذكر وقد 
والتقريرار لاعتبوا والزجر والصث، والوعفل التدكير أمور: منه تفاد يلقران اق 

للعقلبته نيكون بحيث المحوس؛ صورة ق وتصويرْ للقل المراد وتقريب 
لا؛ الحى إلى المحسوس كنسبة 

المعقولةللمعانر نقرسا الأمثال صرب ؤ، رافإف اممه: رحمه عدى، الوفال 
غايةؤيتضح البيان، غاية الله أراد0 الدير المعنى ؤيتيين ة، المحسومسالأمثال من 

تعليمهءأم/وحن رحمته س وهدا الوضوح، 

ومنرالقرآن، نر وردت التي، الأمثال هدايات ببيان الله رحمه الشخ اهتم ولهدا 
مه^كرآفييتينئد و تعالى: قوله ير نفعند قوله بالأمثال الثسخ اهتمام أمثلة 
ألمدابوأتنهم منهم من، أيثثش نحرعتيم ^١^ نتن- تننهر آئه ئأف ملهم 

مكراممه ال إ؛هنل الأمثال أحسن من ااوه_دا [: ٢٦المحل: ]ه 
أصولالهم وجعلوا كدبوهم لما الرمل به جاءت فيما وقدروا فكروا فإلهم أعدائه؛ 

)؛(ينفلرأضواء
)آ(بظر؛دأعالخوائد)؛/؛اما(.

■٤( ٢ الرحمن)٥ الكريم تيسير ينظر )٣( 

الشرعيةسراسات عتيمين ابن الشيخ كرس مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، وا[لآداب، العلوم ممية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن س،الرحمن الشيح مؤتمر 
القرآنلهدايات السعدي مظامرإبراز 

أيضاواحتالوا الرّمل، به جاءت ما ما ؤيردون إليها، يرجعون الباطل من وقواعد 
نماروبالأعليهم، مكرهم نمار نعهم؛ ومن بالرسل والضرر المكروه إيقاع على 

تارم؛رهمُأأ؛•فته تدبيرهم 

وحنالمثل هدا من المرادة الهداية اف رحمه الث—ٍح بين كيف فاظر 
اف.اعداء مكر إ؛ْلالا بيان ي وهكب منه؛ اّمتفادته 

ءلرم1اكتابه ق الأمثال صرب افه وجعل  ١١الله! رحمه قوله أيقنات الأمثلة ومن 
الصحيحةوالعقائد العالية المهلال_، به وتتوصح شين الدى التعليم طرق عظيمحمن 

ؤ؛'كثجتؤثوتوت الصحيحة الحقة والعقيدة التوحيد كلمة مثل كما والقاسية، 
الخبيثةبالشجرة ذلك، ضد ومثل [ ٢٤تإ؛راهيم• ؛ أصلهادابمت<وهمءهاي،ألأكعافي 

شركاءيتنازعه الذي كالعبد بربه المشرك ومثل نافع، مع ولا ثابت أصل لها لا التي 
تعلقه؛غيرْااأآ/من السالم لله المخلص والموحد متشاكسون، 

ققاعدة ، iL^Jعنول أئه الأمثال حدايات الشخ اهتمام على يدل ا ومم
القرآن؛أمثلة مقاصد ق ت والعشرون الثانية القاعدة بعنوازت الحان( )القواعد كتابه 

المواضعوأنفع وأكمل أعلى على احتوى الكريم القرآن أف ®اعلم تحتها• وقال 
التعليم،ؤلرق أحن على احتوى ففد الأنولع؛ جميع ل ا إليهالخلق يحتاج التي 
العالية؛تعاليمه أنولع فمن وأوضحه؛ ثيء بأسر القلوب إلى المعانر ال ؤإيم

كالتوحيدالمهمة، الأمور ق ٌس—بحانه الباري يذكره النؤع وهذا الأمثال؛ صرب 
كلهبذلك ؤيقصد الجليلة؛ العامة والأعمال أهاله، وحال والشرك الموحد وحال 

اهديشكائه القالب، ليصير ة؛ المحوّبالأمور وتمثيلها النافعة، المحاق توضيح 

^٤٣٨)الرحمن الخريم سر )؛(طلر 
المان)آ"هم؛(.)■؛(طلربراسليف 

الشرعيةسراسات عتيمتن ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جاسة عتيرتء والآداس العلوم بملية 



Jرحصس الشيخ ؤتمر ٠Jوااسمية آثاره ا1سسي، ناممو عيداJJعويات
النبييوسف __ uijد. 

،.١١١١ولطفهبعباد0 الباري عناية من وهذا العين؛ رأى معانيها 

هدايات؛من نقمته وما القرأن ق جاءت التي الأمنال من ذكركثيرآ ثم 
الذيله الخالص الكامل العمل فذكر اتين؛ باليالأعمال اممه ®ومثل قوله! ا ومنه

النافحة،الرياح تنتابه وأعلاها، المواصع أحن ق تان كثده يفما له يعرض لم 
غزيرةتكن لم فإن المتدفقة؛ الجارية الأمار حلاله وق للمشيس، وبرز صحى وقد 

الأراضيأطب فأرضه ذلك، ومع ماء، المن ينزل الذي كالطل له كافية فإبا 
وطبب،الأشجار رها؛ من عليه هو عما تال لا الشروط هذه توفر ذْع وأزكاها؛ 

وتلفه؛انقهلاءه من وهوآمن متواصل، ورغد نعتم ل فصاحبه الثمار؛ ووقور الظلال 
ال، ضعافعائلة وعنده العمل، من وضعف، كبر قد ان لأنالبستان هذا كان فإن 

جاءتهإثه ثم عائلته، ومادة مادته كان حيث، به اغتبهل وقد كفاءة، ولا متهم ة اعد م
وكيف،المغرور؟ هذا رة حتكون فكيفا أحرهم؛ عن وأتاشه أحرقه ؤإعصار آفة 

أوالشرك من الصالح عمله يبهلل يما العمل بحد جاء الذي هو وهذا مصيبته؟ تكون 
أيسقد تالفا أصبح زاكيا بستانه كان ما بعد ؤيحه، فيا المحرقة؛ المعاصي أو الفاق 

عائاكه.بحرته،ع وبقي عوده من 

علىافه ثبته من سمتان صفة النه ذكر فقد بها؛ وأنالأمثال أحسن من فهذا 
منويوحذ اده، ويفينافته بما عمله أبطل من وسمتان الصالح، والعمل الإيمان 

أصلأ'،را،.تان ب له ليس أصلاأنه ولاللحمل للأيمان يوفق لم الذي أن ذلك 
وزهرتبماالدنيا الحياة افه وممل  ١١القاعدة! هذه به حتم أيفماما ذكره ا ومم

بقاءهاؤيفلنون الجاهلين، وتغر المانلرين، تعجب، الربح زهرة بحالة ما والاغترار 

)ا(بفلرالقواعدالحان)اا■(.
ااحان)؛آ•(.)٢(يفلرالقواءد 

٣٤ الشرعية سراسات عثبمين ابن الشيخ عرسى عع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرق وامآداب، اسوم علية 



Aالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ مؤذمر ط
لهداياتالقرآنمذ1امرإبرازالمسي 

لنعيمهاوأصحوا زائالة عنهم فاصحت له؛ حلقوا عما -٦١ للهوا زوالها؛ يؤمنون ولا 
الحياةوبعل هشيمنا، الاخضرار بعد أصح إذا الربح كهذا وفتا أس—يع ل مْارُين 

مكرولكن والفاجر؛ الم به واعرف اكلق شاهده قد الوصم، وهدا رميما؛ سا 

الآحلااُا؛.على إيثارالعاجل اقتضى الإيمان داعي وصعق الثهوامحتح 

الأمور:بعفن محا أبين أن وأريد 

-بدايايتحامحمامه من أثل أقه إلا الأمثال، -٢داياات، اسم ؤإن الشيخ أولأت 
القصص.

للامثال؛تعرفه عند الهJايارتج على تدل التي الألفامحل الشيخ يستخدم لم ثانيتا: 
المل.كورالأول المثال ق لمقل)يوحد( امتخل.م كان ؤإن كلامه؛ مساق من تفهم لكثها 

الحان(.كتاب،)القواءل من 

(.٦٦الحان)القواعد :ا(يفلر 

الشرعيةسواسات عتي4بن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاس، عتيرش والآداب، اسوم كلية ٤ ٤ 



والوعويةاتعلمية آتاره اثسسى، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤد٠ر 
دسيىا مسف بن ٠ د 

ذكربعضحلأو من اتقرآن إبوازهداعات اآ،ثام،س< البحث 

اثقواعد

فيهاالتأمل وعند قرآنية؛ لقواعد ذكره اممه رحمه عدى الالشيخ به امتاز مما 
القرآن.قارئ  ١٢■يهتدي قرآنية هيابات  ١٢-أراد أيه يفهم 

ولأفالس_ادقة؛ المباحث ق داحلة كانت ؤإن ا هنّبالذ.كر أفردما ولهدا 
بعضومحأذكر رين؛ المف،ّبين من به انفرد مما الشيخ يكاد القرآنية القواعد لمقل 

يرنفعتل قوله ذلك من يره؛ نقق اللففل هذا فيها استعمل الذي المواصع 
هذهوق  ٠١؛ [٦٠عمرازت زآل آء،ينرشهلآضتيانمؤتي؛ ؤ تعالى؛ ه قول

حقأقه على الأدلة قامت ا مأف وهو شريفة؛ قاعدة على دليل ا بعدها ومية ألا 
عارصهما كل بأن يجزم أن يجب فائه وغيرها؛ العقائد ائل ممن العبد به وجزم 

لا؛أم حلها على العبد فدر مواء ا،ة؛ فاسفهي عليه تورد بهة ئوكل باؤلل، فهو 
ياهلل،فهو الحق حالفا ما لأل علمه؛ فيما القدح حلها عن عجزه له يوجبا فلا 

الشرعيةالقاعدة و-بذه [، ٣٢اه]يونس! دماداتدأء؛إلأأككل ؤ تعالى ال ق
إنالمنهلقيون؛ ا ويرنهالمتكلمون يوردها كثيرة إشكالات ان الأنعن تنحل 

،•١١إليه ويدعو بأدلته الحق يين أن فومحليفته ؤإلأ منه، فهوتمع ان الأنا حله
عفليمأمر إلى القرآنية والهداية الشريفة القاعدة —دْ ٠٢افه رحمه أشار ففد 

شبهات.من إليها يمملرق ما ومواجهة لم الميتعلق؛عقيل.ة 

جؤهدءق سقلٍان. لنبمل تاحملاق4 ؤ تعالى؛ قوله ير نفعند قوله وكذلك 
مدهماخم' آثأم آدبمآم جثي ؤثا أثلأؤ نثق يهكهئيق أش ؛]^ ٧١جند وما 

آثهعيني أذسّط هو لابايهم ١^^٥^١ أأو^ُ ١لثايل يهدمح، ي^ؤكخفييقف؛لخ^؛لأر 
(.١٣٣)الرحمن الكريم )ا(يفلرتيير 

٥٤ اتشرعية ثالدراسات ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعت عنيرة، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيداترحص الشيخ مؤتمر 
القرآنلهوايات السيئ مذلامرإبراز 

قمقممئآ جيج عقبمتظم ؤمؤنيمأوليس آلد؛ن ي، لإُوتحكم ثلمؤأ»اباثهم لم ؤ)، 
يعاب١٠ت t ٥ — ٤ لالأح_زابت ٤• نجما غضل اش قلؤيكأوًكاق مثدت ما ؤونجر يدء 

قالوا؛كما تعار اف يجعله ولم الأهوال، من له حقيقة لا بما التكلم عن عباده تعار 
قاعدةوهذه الثسرع؛ من منكرات عليه وزوريرتب كذب منكم القول ذلك فإل 

ت*ارٌأاا•النه يجعله لم ووجودما والإخاربوفؤع شيء كل ل التكلم ق عامة 
وما■علم؛ يغتر والتكلم الكدت بحرمة تتعلق هامة قاعدة العامة القاعدة وهده 

والمجتمع.الفرد عر أصرار من عليه يرتب 
ؤلندييأممياين هتذاؤخ ؤ تعالى! قوله ير عندنفقوله أيئ الأمثلة ومن 

الفول^: ١٠[: ٥٢^]١^١^؛: 
الألبابأور صاروا وbللك فيتركونه؛ يفرهم وما فيفعلونه، ينفعهم ا مالكاملة؛ 

أحاووهلما أفكارهم وتنورت وآراؤهم، معارفهم ازدادت بالقرآن إذ والثمائر؛ 
يستدلولا وأفضلها، والأعمال الأخلاق أعلى لأيدءوإلأإر فإل >ئا؛ غصا 
لهزلالذكي العبد تدئب-اا إذا القاعدة وأبينها؛وهذْ ذلكإلأبأقوىالأدلة على 

 jحمتدْ*لآأ•خصلة كل ل الدوام عر ورقي عود ص

الهداياتعر ة للدلال)القاعدة( لفغل تعمل امحالشيح أف عر يدل ومما 
قواعدعر اشتمل قد فإثه ان(؛ الح)القواعد كتابه ق قواعد من ذكره ما القرآنية 
فيهاالتامل عند قواعد ومنها ترحيحية، قواعد ا ومنهيرية، تفقواعد منها كيرة؛ 

علىالأملة بعض أذكر ومهنا، نريده وهوما القرآنية؛ الهدايات ل دخولها ينلهر 
ذلك:

(.٦٥٨الرحمن)الكريم تيسر )١(يتفلر 
(.٤٢٨ارحمن)الكريم سّير )أآ(بفلر 

الشرعيةتانمراسات  tjr_i£ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جاسة منيرة، والإداب، العلوم كلية ٤ ٦ 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدادرحضين الشيخ مؤتمر 
العتيبىيوسف _ j_Ljد. 

وذموالاعتدال التوط  ١١والعشرون!الرابعة القاعدة ،! رحمه؛iUالشخ قال / ١ 
الغلوث

قالحد ومجاوزة والغلو، التقصير وذم لاعتدال، وا التومهل إلى يرثد القرآن 
.)•ا،[،وقال:يم]الحل: آش'صبمفيآلإمح 

والاهيةان والإحسبالعدل الإمرة والإيات [؛ ٢٩هتالأءرافت إكسط رب هزم 
ؤيتجاوزيغلو لا وأن فيها الحد لزوم ت الأمور كل ق والعدل كثيرة؛ صدهما عن 

.٢١١١١الحقيعص ؤييع يقصر لا كما الحد، 

وأشارالكريم، القرآن ق ذكرت التي العفليمة الهيابة مدم إلى الناس أحوج وما 
التقصيرالجانبين! هدين أحد ق الضلال ارفحصول القيمة؛ القاعدة تبمده الشيح ا إليه

والاعتدال.الومعل إلى القرآن أرشد وقد والإفرامحل، الغلو أو والتفريعل 

إقامةإلى لمين المالكريم القرآن يرشد والخمسون! السادّمة القاءل،ة آ/ 
مملحةبكل فليثتغل الجمح؛ س حصولها يكن لم إذا وأقه مصالحهم، حميع 

وجهتهموكون مصالحهم، لتقوم عليها؛ وقته ويوم بما، يقوم من مصالحهم من 
واحوة.حميما 

منكثيرأ قاف الحكيمة؛ الشرعية ة الياموس الجليلة القواعد من ه وهن. 
تفويتها؛يمكن ولا —ا، ١٢كلهم اس الناشتغال يمكن لا الكلية العامة المصالح 
اسينوالعالم الجهاد ق تعالى قال إليه؛ عباده اممه أرشد ما حصولها إلى فالطريق 

هأولأ^بنؤزينغروأحقآيه •إزوماك١رنث^ الدين! مصالح أعظم س هما 
ة!ا4]التو؛ممه>-إدا ألؤبن ق بمممهوأ ^-ه 

القائمةالطائفة وأ0 أحرى؛ طائفة وبالعلم كافية طائفة يقوم؛الجهاد أن قامر [؛ ١٢٢

(.٦٨)الحسان القواعد يفلر )١( 

٧٤ الشرعية للدراسات عثي4اى ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيرة، وا^لآداب، اكلوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عبدالرحمنJن الشيح مؤتمر 
القرآنتهدايات السعدي مظاهرإبراز 

.٢١رحع>ّىاارإذا العالم من قاما ما تتل.رك بالجهاد 

مصالحهمترتيب إلى الناس يهدي القران أة القاعدة حذا السح بين وقد 
وحدقدحير كل إلى يهدى القرآن أل على يدل وهدا ومنافعهم، حيامم وش—ووف 

الإuنإلىكلير.

علىعون أكبر ارالمبر I تون والالثانية القاعدة ت اممه رحمسه النسخ ال ف٢! 
الصبر!على يعين الدى هو وحبرأ علما بالنيء والإحاؤلة الأمور، جمع 

أماكنق وحلّاهرا صريحا ا عليهالقرآن دل قد الني عفليمة القاعدة وهذه 
علىاستعينوا أى؛ [، ٤٥،•]البقرة! بموأأكزئلخLو٠ تعالى! قال كثيرة؛ 

القيامالعبد على هل يفبالصبر بالصبر؛ شؤونكم جمح وق المهنالب، جميع 
هنفحواه ما ترلث• علته بمهل ويالهبر عثادء، وحقوق النه حقوق وأداء ؛الهلاءاد.ت،، 

المحرماتا(لأ؛.من 

للقارئويظهر اممه، رحمه الثبخ ذكرها التي القواعد على الأمثلة بعضي هذه 
عاليه.دلت، ما وتتؤع معانيها، وعفليم القواءاّ، هذه نفاسة 

!١٧)الحان القواعد )؛(يفلر 
الحان)آآاالقواعد )أ(يفلر 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون الصميم، حامعة متينة، والاداب، الع1وم كلية ٤ ٨ 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبداور،ءمن الشيخ مؤدمر 
اسيبىيوسف بن نايف د. 

كتبتاتيف حلال من اتقرآن إبرازهدايات السائس{ البحث 

ااممرآن ذكرهدايات ض، س4لت 

ْعوعاش خاصة، عناية اف بكتاب اعتنى عالم اف رحمه عيي الالنسخ 
تتعلقلكتب تأليفه ذللئ، على يدللث، ومما ؤلويلأ، عمرأ هداياته واستخراج يره نف

تيذاعدى الاهتمام له ظهر الكتب، هدْ ق وتأمل ثرأ من وهداياته؛ القرآن ير بتف
عرض؛وحن فهم ودفة أسلومحت، حمال من الله وهبه مما وتعجب، العظيم؛ الكتاب 

جها.وعنايتهم كتبه من الناس استفادة ق أنر له كان مما 

وعلومه;القرآن يتممير يتعلق مما اض رحمه كتبه من عليه وقفت ما هنا وسأذكر 

اثنان!اممطيف تفسيوكلأم اترحمن.فت تيسيوامهر أولا! 

القرآنهدايايت، إبراز منها كثيرة بميزايث، از امتالقرآن ير نفق ألفه وهوكتاب 
الشيخعته ذكره ما أنقل أن هنا بي ويحن السابقة؛ المباحث، ق منها كثير ذكر سبق 

ناصرين الرحمن عبد سيخنا ير نففإل بعد* لاأما قال• حيثؤ القه رحمه عثيمين ابن 
المنازآتفيركلأم ق الرحمن الكريم ير رتيمى المتعالى القه رحمه عيي ال

حيثووضوحها العبارة سهولة منها كثيرة; ميزايتؤ له كان حسثإ التفاسير أحن من 
فائدةلا الذي الحنووالتطويل تجتب، ومنها; دونه، ومن العلم ل الراسخ يفهمها 

يكونأن إلا الخلاف، ذكر تجتبط ومنهات ف،كره، وتبلبل القارئ وفت، إضاعة إلا منه 
يثبتحتى للقارئ بة بالنمهمة ميزة وهد0 ذكره إلى الحاحة تدعو قويا الخلاف، 

فلاالصفالتا• ايتط ايق لف المنهج على ير الومنها; واحد، ميء على فهمه 
•ومنها الحقيد.ة، تقرير ق عمدة فهو بكلامه؛ اممه مراد يخالف، تأويل ولا ، تحريف

يفلهروطا والحكم؛ والأحنكام الفوائد من عليه تدل فيما الاستنباط دقة 

٩٤ الشرعية أادراسات عثيمثن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الفنصيم، جامعة عتيزة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةالعلهية أناره السعدي، ناصر عبمالوحمنبن مزت«>راوسخ 
القرآنلهدايات السعدي إبراز مْثامر 

ينحممنها اسنط حيث المائدة؛ ورة حمل الوصوء لكية الايات يعفى ق جليتا 
وترييةير نفكتاب أنه ومنها ص؛ ورة حمق ومليمان داود قصة ق وكما حكما، 

خذؤ ت الأعراق محورة ق تعالى قوله ير نفق يتبين كما الفاصلة، الأخلاق على 
أشيرهدا أجر ومن [، ١٩٩]١^^١^ ٤• اد*درمحأمحف 

القيم«را؛.الخفير هدا من تخلومكتبه لا أن ير الخفكتب لاشاء مريد كل على 

 tتفسيواممرآن)خلاصة )،^، ١٥١تيسيراسليف ذاذيا

علىترتيبه به امتاز ا ومثِالسابق، للكتاب اختصار الأصل هوق الكتاب وهدا 
وهداالموضوعي، ير بالخفيسثى وهوما القرآن؛ ق حاءين، الخى الوضوعايته 

هناأذكر ولير هداياته؛ واستخراج القرآن تدبر على معين ير الخفألوان من اللون 
إرويهدى القرآن" "أي• صلاح لكه يائه ووصفه  ١٠بدايته؛ ق الله رحمه الشخ قاله ما 

وهداامحتثناء؛ دون من شيء كل ل وأنفعها وأرسيها الأمور أقوم ثار الإصلاح، 
وللأخلاقوالقلوب، للعقائد إصلاح فهو شيء؛ عنه يخرج لا المعحيهل الوصم، 

بهوتعتدل الأمور، به تقوم بحين، ودنيوي ديك، صلاح إركل ؤيهدى والأعمال، 
نافعةيلة وسكل إلى وجه؛الإرشاد كل من المتنؤع الكمال به ويحصل الأحوال، 

والإصلاحوالملاح الهداية إر محبيل فلا المهللوبة؛ والغايايتح الخمامحي إر تودي 
فتىعليها؛ العباد وحث، القرآن، إليها أرمحي الخي الطرق بلوك إلا الأمور لجمح 

الأوصاف،أعلى هي الخي الأوصاف بمده لكه موصوف العغليم القرآن أة عرنتؤ 
فيهومزجت، الجليلة، المعاق هده فيه أعيديتؤ وانه ال، للحبوأنفعها وأتمها وأكملها 

يرنفعلى وقم، إذا العلم ءلال_إ أل فهمت، نه، وحكماله ق غريبا ا عجيبمزجا 
وغيرهاالأسباب لهده الايامته؛ بقية معرفة إلى حا وتؤمل حا، تدرب الايايتج يعصن 

;ا(يفلرالقواعدااحال)اا(.

الشرعيةلكراسات عميمحت ابن الشيخ كرسي مع باتاون القصيم، جامعة عتيره، وا٢لآداب، اسوم كلية ٥ ٠ 



والدعويناثعلمية أناره السعدي، ناصر س عبدالرحمن الشيخ موذمر 
لسيبي١ يوسف بن نام، • د 

منراجين يرا،لاا؛ التغذلك حلاصة على الاقتصار تدعوإلى المصلحة أذ ا رأين
كلنذكر أن الأحن أل ا ورأينالمقصود؛ به يحصل وأن نعمته، يتم أن الرب 

واحدفن من التي المعان( وجمع والسهولة التهريب من فيه لما حدته؛ على موضع 
 )j منكتير الأصول، اُت، آيق يدخل أن بد لا — تقدم كما — اثه مع واحد؛ موضع

والترهبالترغيب من فيها ؤيدحل الأصول، من كثير المريع آيات وو المريع، 
فإلتاثيرء، وعظم القرآن كمال من العجيب المرج وهذا كثير؛ ثيء والقمص 

فهووالأعمال؛ الأحلأؤ، يقوم تربية وكتاب المتنوعة، الجهالأيتح يزيل تعليم اب كت
ليحكماءيمكن لا التي الطرف،، من يكون ما باعلى ؤيودب ؤيهذب ؤيموم يعلم 

يقار-أالأآا.ما ولا مثلها، يقرحوا أن والعقلاء 

قمنها أمثلة ذكر بق مكثيرة؛ وهدايايتؤ فوائد على ير التغهدا احتوى، وقد 
السائقة,المباحث، 

tسفسيراهرآن التعلمة اآ،ءساز، اتقواعد < ثالثا 

قالونفيره؛ القرآن فهم على تعين كثيرة قواعد على الكتاب هدا اشتمل وقد 
عظيمةالمقدار جليلة الكريم القرآن ير نف3، وقواعد أصول فهده ١^؛ رحمه الشخ 

،.؛،٠٠٣والاهتداء اض، كلام فهم على ومتأملها قارئها تعين النفع 
رالتفقواعد من نير ما كتب، ضيحه•® عن القه رحمه عيمين ابن الشيح وقال 

ا.جمهءر وفوائد مهمة قواعد على اشتملت قاعدة ومثعين إحدى، بغ ما 

الرحمن•الكريم نتستر يربد ا ١ ١ 
المان)٧—٨(.اللطيف تيسير ينْلر )٢( 
١(.الحان)٥ القواعد ينفلر )٣( 
الحان)٧(.القواعد على التعليق ينظر )٤( 

ه١ ا1شرءي4 سراسات متي4اين ابن ايييخ عرسي مع باتاون ا1تصيم، جامعات عنيزع والأدابأ اسوم مميات 



ثدعويةوا 1سد4 ا آثاره لسعدي، ا ناصر بن لرحمن عبئا لشيخ ا مؤت«-ر 
القرآنلهدايات السعدي إبراز مظامر 

ياصوليتعلق ما منها كثيرة قواعد على اشتمل قد الكتاب هذا أف يان بق وم
بينالرجح بقواعد يتعلق ما ومنها ير، التفبقواعد يتعلق ا مومنها الفقه، 

ذكرمحيق الايات من الشخ تخرحها اموهدايات هوفوائد ما وهنها ، رين المق
السابق.المب،اٌلإث,، ق منها أمثلة 

Iاتقرآنية الايات من اثربانية الواص، > رابما 

ولهنائففوائد عن ارة عبوهو رمضان؛ شهر ل النسخ ألفه اب الكتوهذا 
المؤلف،؛هذا ق ا تقييدهفأراد القرأن؛ قراءة أنتاء للثيح تعرمحس كانت، وهداياُت، 

نالهالمبارك، الشهر هذا ق علي ببما اف فتح فوائد رءهذه ت بدايته ق الله رحمه قال 
آمينُأأ'،•كرمه؛ من المزيد 

مايكون أن الله من اروأرجو اللهليفات معنى على تكلم أن بعد خاتمته ق ال ون
كانتحنو الة الرمحهذه ل الذكورة الفوايو هذه حنس فا0 الؤع؛ هذا من فثه نحن 

كثير؛ء ني فيضيع أقيدها؛ ولم حا فاتماون اض؛ لكتاب القراءة أثناء كثيرا لي تعرض 
منعلي بم ا مأقيد أن قلمح، ق أوقع البارك الشهر هذا من بوم أول كان فلما 

حتىالتمهل هوا على فعملت، ذللث،؛ قبل لي ونمت، أما أعلم لا التي والعاق الفوائد 
الالعليفة«ص.الرسالة حذْ اممه بلهلفح الابتداء كان كما اممه، لعلف، إلى الانتهاء كان 

الكتاب.هذا فواتي من أمثلة ذكر مبق وقد 

أهلعتل الخاص مفهومها لها الختقلة العلوم مجن التفسير نواعد علم أصح وقد  ٢١١
حالل.للدكتور ودراسة حمم! التفسير كقواعار خاصة مؤلفاُت، فيه والفت، الاختصاص، 

الحربي.حين الدكتور للأستاذ المقرين بين ال١رحح وقواعد المتإ، 
(.١٤)الربانية المواهب، >آآ(ينذإر 
(.١٣٠-١  ٢٩)الربانية الواهب )٣(بفلر 

اتشرعيةيالمراسات عثيم؛ن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون اصيم4 جامعات عتيرق، و١ملآداب، اسوم كلية ٥ ٢ 



وا1د<عوياتاس4ية آتاره السسي، ناصر عيدايرحمزس الشيخ ٠>ؤت٠ر 
السيبىبن ناي^ د• 

اثتوحيدوالأخلاقعلم اسدمطت ^ iU<الرحيم فتح ا حاصما 

Iاتمران من ائستتيطة 

الشخفثمه وقد الكريم؛ ُالقرآن يتعلق عنوانه من هوظاهر كما الكتاب وهزا 
وهي!القران؛ علوم أنو١٤ أهم على الله رحمه 

التوحيد.علم ا/ 

 /Y الأخلاق.عم
 /Y" الأحكام.علم

مونما،وأحن وأضر أولى الثلاثة هده على الائتمار ررفرأت اينه! رحمه نال 
ولكنالأحكام؛ علم وحموصا مهلولأ كتابح يقتضي الثلاثة هذه من، واحد ومر 

فيهاالكلام واحتصرنا ا فنهق وحمعناها الكتاب، منر ا ونموصهيمقاصدها ا أتين
واصحةبعبارات بدلك، أتينا بل العبارات؛ يغلق ولا بالمقصود يخل لا احتمارأ 

،.١١تعفو؛؛ولا حشو فيها ليس 

ذكرها؛التي الثلاثة بالعلوم تتعلق وهدايات قواني على ثناياه ق اش—تمل وقل. 
عمران:]آل ؤشإيىالهدئسمح،آشم، قوله:* قال: كتابه؛ به حتم ما ذك أمثلة ومن 
الكتابغير من والرشد الهدى طلب، من أ0 على تدل الأيات؛ من ونحوها [، ٧٣

عليهاف صلى رسوله به أرمل الذي الله هدى ق محصور الهدى لأل صل؛ نة والس
وّلم«اى.

(.١٤العلام)الما1لث، الرحيم فتح ينفلر )١( 
(١٠ ٦ )٥ العلام ال٠الاائs ارحيم فتح ينفلر )٢( 

٣٥ اتشرمية سراسات قثمؤن ابن اJشيخ كرسي مع بالتعاون اتقصيم، حامعة عتيرة، والأداب« اسوم كليات 



واثدعويةاسعية ١^٥ المسدي، ناصر الشيخ مؤد4ر 

القرأنلهدايات السعدي إبراز مظامر 

 iداحكتاسأرأوات ا1ناضة والأعمال اثعنوم أن ي اثقوأنية اتدلأيل سادسا

الإسلامي،اثدين ث• 

خيرهو ا مكل على اشتمل الامحملأم دين أ0 لبيان الشح ألمه الكتاب هذا 
فهده ١١،; ١٥١رحمه قال ومكان؛ ان زملكل صالح وانه رة، للبثسوهداية وصلاح 

وأعمالهوعلومه الإمحلأمى الدين أل على الدالة القواؤير الراهين تتضمن ومحالة 
الأحوال،لجميع مطلق إصلاح وصلاح وهداية ورحمة حير كل جمعت وتوجيهاته 

الدينعلوم صمن داحلة النافية الصحيحة العمرية والفنون الكونية العلوم وأف 
.٢١١٠وأء٠اله

افتحهامنها ضما إلا كلها فصول؛ على مه فأثه الكتاب هدا ل وءلرضه 
ذكصمن وق عليه؛ دك ما يذكر ثم الكتاب، اليم من قصده ما تؤيد ات بآي

قال:حين، كتابه به استفتح الذي القمل ذك أمثلة ومن تأملها؛ لمن تظهر هدايات 
٤[•ؤهطأءغضمح<أكتل؛]الأحزاب! تعالى: الله قال ررفصل: 

قواليقين وهوالمدق الحق يقول تعالى الله بال صرحت، الكريمة الأية هذْ ف؛ 
نافعوصدق حق فهو به أخر ما فكل ونواهيه؛ أوامره ق والحكمة والعدل اره، أحب

يحترفهوبر به أمر ما وكل ودباهم، ودينهم وأحلأنهم عمانيهم إصلاح ليبال3، 
بينهذا ق فرق لا وفاد وصرر فهوشر عنه تص ما وكل وبركة، ونفع ئحسان 

والدنيوية«اى.الدينية الأمور 

السلام،عليه يوسم، ْنمة من ستنبطة فواثل، سابعاا 

القصةهذه اشتمالت، وقد لام؛ العليه ف، يوّقمة الكريم كتابه ق الله ذكر 

القرآنية)م(.)ا(ينظرالدلائل 
القرآسة)؛-ه(.)آآ(يتفلرالدلائل 

الشرعيةسراسات عسين ابن الشيخ كرسي عع بالتع،ون القصيم، جامعة عتيرق والأياب، اسوم ءددة ٥ أ 



واثدعويةاسيية ه آمالمسي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤJمر 
النبيبن د٠ 

اف:رحمه قال اوكتاب؛ هذا ق إفرادها على الشيخ حزص ولذا عظيمة؛ فوائد على 
الأنيياءحمح وعلى وسالم عليه الله صلى يوسف قصه من مستتيهله فوائد ءيهده 

ؤ،ى كد؛ ؤ فيآحرهاأ وقال ميس—وحله، علينا قصها تعالى افه فإف والمرسالين؛ 
[((أآ/ ١١١يم]يوسفأ 

الرحمن(،الكريم كتابيه)تيسير ق الله رحمه الشيح ذكرها يوسف قصة وفوائد 
بكتابأفردها الشيح ولعل ذللثح؛ إلى الإشارة سق وقد المنان(، اللهليف و)تيمير 

منها.الخستنيطة الفوائد وكثرة لأهميتها، حاصى 

الملام)^١(.عليه يومف ضة من 

٥ه الشرعيات سراسات عتي4يرى ابن الشيخ ترسي مع بالتماون المصيم، جامعات عتيزة، والآئب، اسوم كلية 





والدعويةالعلمية آتاره اوسسي، ناصر سواورحصس الشيح مؤتمر 
الثييىمسف بن د« 

لقلقء

أنعلى ال،ه أحمد فإر اممه؛ رحمه عدى الالشيخ كتب ق الجولة هده وبعد 
والتوصمات.النتاج يعص بذكر أختمه ولعش البحث، هذا إتمام لي ير 

اتنتاتج■أولأ< 
امآن.هدايات اراز الشخ اهتمام ا/ 
له.ومعايشته الق بكتاب الشح تعلق ٦! 
بكتابالناس ر؛هل بالقرآن ال٠تاراأقة للكتب ئاليفه من الشيح أهداف س ٢! 

اشّ

تخراجهاسدقة يفلهر الثخ ذكرها الش الفوائد من كئتر ق التامل عند ؛/ 
القارئ.استفادة ق أثر له يكون مما لها؛ توجيهه وحن للفائدة 

الهدايات.عن اكح به عبر ما أكثر هي أوفوادد< فائدة لفظه ه/ 
اتتوصيات■

كثيرةأونحوها أو)فائدة( بقوله)فوائد( الشيخ عليها نص التي الفوائد / ١ 
باللغة،يتعلق ا ويعفهبالتفسير، يتعلق ويعفها يالهدايات يتعلق ويعفها جدآ؛ 

يحشا.تكون أن تملح بالفقه. يتعلق ويعفها 
 /t ففيوالدروسن اعظ والمه الحطٍآح ق منها والأستفادة الهد.اياات هن.ه محشر

القضايا.س لكثير ومعالجة للوافر مناسبة منها كثير 
القرش.القمص عرض ق الله رحمه عدى الالشح منهج دراسة ٢! 
القرآنية.الهدايات عرض ق الشح منهج دراسة ؛/ 

أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى 

٧٥ الشرعية للطيراسات عتي4بن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اJقصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اثعلوم كلية 





والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتم> 
اىئإ|يبييوسف بن نايمف د« 

متصورين سف ة، ودراسعرض الكريم القرآن عن عدى الالثح نيامنات ما ٠
.٠٢٢ ١ ٦ ه، ١  ٤٣٧الأولى، الهلعة العلم، ثناديل الحارثي، 

الشقيطي،المختار محمد بن الأمين محمد بالقرآن، القرآن إيضاح ل اليان صواء أ٠ 
.٥١٤٢٦الأولى، العلبعة المكرمة، مكة الغواني، عالم دار 

للنشرالهجرة دار العيي، حمد بن د.منصور والهداياينج، الدلائل الست، آل اين، يآ٠ 
.٢٢٠ ٠٧، ٥١٤٢٨الأولى، الهلحة والتورع، 

العمران،محمد بن على تحقيق: الجونية، نيم ابن بكر أبي بن محمد الغواني، دائع ب٠ 
.٥١٤٢٥الأولى، الهلعة المكرمة، مآ5ة الفوائ.، عالم دار 

I م.١  ٩٨٤التونسية، الدار عاشور، بن العتاهر محمد والتنوير، لتحرير ا
دارالعشمين، صالح بن محمي. القرآن، ير بتغالمتعلقة الحان القواعد على لتعليق ا ٠

.٥١ ٤٣١الأولى، الطعة اليمام، الجوزي، ابن 
بشيربن حكمت، أءد. تحقيزت القرشي، كير بن ماعيل إٌالعفليم، القرآن ير فن٠ 

١هّ ١٤٣ الأولى، العلعة اليمام، الجوزي، ابن دار ياسين، 
تحقيق؛عدى، الناصر بن عبدالرحمن المنان، كلام نفير ل الرحمن ام,بم تستر ن٠ 

ى ١٤٢٠الأولى، العلبعة يرون، الرسالة، مجوسة اللويحق، معلأ بن عبدالرحمن 

٣٢٠ ٠•
وزارةالسحاوى، ناصر بن عبدالرحمن القرآن، ير نفحلاصة ق المنان اللطيف، تستر ن٠ 

.٠٣٢ ٠ ٣ ٠، ١ ٤ ٢ ٤ الرياض، والإرشاد، والدعوة والأوقافؤ الإسلامية الشؤون 
ابنعبداف تحقيق; العلرى، حرير بن محمل القرآن، آى تا'ويل عن البيان امع ج٠ 

٣٢٠ى  ١٤٢٢الأولى، الطبعة القاهرة، هجر، دار الركي، عبدالمحن  ٠١.
أحمدبن محم،. القرآن، وآي السنة من تضمنه لما واليتن القرآن لأحكام لجامع ا ٠

العلبعةبيرومننؤ، الرسالة، ة موسالتركي، عبدالمحن بن عبدالله تحقيق; القرؤلثى، 

ه٩ أ1شرعية سياسات عتيمحن ابن الشيخ كرسي مع باوعاون القصيم، جامعة عتيرد والأىس اسوم كلية 



واتدعويةالعلمية آتاره السعدي. ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
القرآنله|ايات ادسسي إبراز مفيامر 

٢٠ى١٤٢٧الأول، م.٠٦
عدالرحمنالإسلامي، الدين ق داحلة النافعة والأعمال العلوم أن ق القرآنية الدلائل 

الرياض.مطاع عيي، الاصر نن 
نصالح ن عثمان ن محمل الستين، وحوادمحث، نجد عالماء مآثر عن الناظرين روضة 

م.١  ٩٨٣، ٥١٤٠٣الثانية، الطبعة الحلي، مطبعة عثمان، 
أحمدت تحقيق الجوهري، محمد ن إمحماعيل العربية، وصحاح الالعة تاج الصحاح 

.١٩/٢١٩ هيم،  ١٣٩٩الثانية، الطبعة ييرومت،، للملأيين، الحلم دار عقتار، ءبل.الغفّور 
كثير،ان دار الثغا، مصهلغى صبهل.ت البخاري، إسماعيل ن محمد البخاري، صحح 
٠٢١٩ ٩٣، ٥١٤١٤ة، الخامالطعة دمشق، 
رئامةعبدالباقي، فواد محمل ت تحقيق القثيري، الحجاج ن لم ملم، مصحيح 
السعودية.العربية المملكة والإرشاد، والدعوْ والإفناء العلمية البحورث، إداراُت، 

الرياض،العاصمة، دار البسام، صالح ن ءبا.الرحمن قرون، ثمانية حلال نجد علماء 
الطثعةالثانية،ها؛اْ.

تنبهلةالموالأحكام والأحلاق والتوحيد العقايو علم ل العلام الملالئ٠ الرحيم فتح 
الأولى،الطعة اليمام، الجوزي، ان دار عيي، الناصر ن عبدالرحمن القرآن، من 

ناصرن عثدالرحمن القصيم علامة تفسير من المتتقاة الفوائد ل العليم السميع فتح 
أحمل.وترييتح حمع المنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم ر بتالمسمى السعل|ي 

.٠٣٢ ١ ١ ه، ١ ٤  ٢٢الأولى، الطبعة الرياض، الأثير، ان دار العمران، محمد ان 
أصراءعيي، الناصر ن ءبل.الرحمن اللام، عاليه يومف، قصة من تنثهلة مفوائد 

.٠٣٢ ٠ ٠ ٠، ١ ٤ ٢ ٠ الأولى، الهلثحة اللفح، 
دارالحربي، علي ن ين حتهلثيقية، نفلرية درامحة رن الممعند الرحيح قواعد 

.٠٣٢ ٠  Au^ ١٤٢٩الثانية، الهلبعة حدة، القاسم، 
الطبعةالخجر، عفان، ان دار بتح، العثمان ن حالي ودرامحة، جمعا ير التفقواعلء 

الشرعيةلليواسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب! العلوم كلية ٦ ٠ 



والدعويةاسمية آتاره المعدي، ناصر بن عبدالرحص الشيخ مؤتمر 

.٢٠١٩٩٧الأولى،ياإاه، 
I ابندار عدى، الناصر بن عبدانرحمن القرآن، ير بشالمتعلقة ان الحلقواعد ا

ه.١ ٤ ٢ ١ الثانية، الطبعة اليمام، الجوزي، 
عاشور،بن محمد أبو ت تحقيق الثعلبي، إبراهيم بن محمد بن أحمل والبيان، لكشف ا ٠

.٠٢٢ ٠ ٢ ه،  ١٤٢٢الأولى، الهلبحة ؛يرون،، العربي، التراُث، إحياء دار 
؛يرواتا.صادر، دار الممرى، مفلور ابن مكرم بن محمد العرب، ان ؛ ا
اليمان،دار المدى، ناصر بن "مدالرحمن العلامة الشيح مؤلمات، جموعة م٠ 

.٣٢• ١ ٥ ٠، ١  ٤٣٦الثانية، الطبعة الرياض، 
 Hتحقيق زكريا، بن فارس بن أحمد اللغة، مقاييس حجم م Iهارون،محمد لأم عبدال

الفكر.دار 

دارداوودى، ان عدنصفوان تحقيق: اف، الأصفهالراغب القرآن، ألفاظ فردات ما 
.٠٣٢ ٠ ٩ ه،  ١٤٣'ة، الخامالطحة دمشق، القلم، 

 Hالأولى،الطعة البدر، عبدالمحن بن عبدالرزاق الفاتحة، ورة حمات هداين م

 Iالحقيقةدار الفثيحي، عبداض بن العزيز عبد المدى، ير نفمن الأداب تتقى م
.٣٢٠١٣، ٠١٤٣٤الثانية، الهلبعة والتوزيع، للنشر الكونية 

أحمددّ الأنعام، محورة حلال من القرآنية الهدايات بيان ل عتيمين ابن الشيح نهج م٠ 
١(. ٦٨)العدد الإسلامية الجامعة مجلة ق منشور ؛حث، الفالح. مرجي بن 

رمادىالمدى، ناصر بن عبدالرحمن القرآنية، الأيات من الربانية لواهب، ا ٠
.٠٣٢ ١ ١ ه، ١  ٤٣٢الأولى، الهلثعة الرياض، الحفارة، 

ممطفىمحمد ءوسمعية، تحليلية درامحة الجمعة يوم ور حمل القرآن ات دايه٠ 
الأولى.الهلثعة العالي، دار عيدالجيد، 

H قاري،حاظ بن يامحين حمد، طه عابدين طه أ.د، تاصيلية، درامة القرآنية لهدايات ا
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