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واثدعويةاسمية آياوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح ٢^> 
العواجيمحمد بن عبدالعزيز بن محمد ا٠د٠ 

ممتمحآ

والصلاةونذيرأ، بشيرأ للعالمين ليكون عبده على القرآن أنزل الذي لله الحمد 
الألعن الله ورصي منيرآ، ومراحنا بإذنه الله إلى داما ربه أرسله من على واللام 

يومإلى حداه واهتدى منته، واتع مجه، على ار ممممن والأتبيع، والأصحاب 
بعد؛أما الدين، 

وتدبره،حففله ق الأوقات تغل وتالأعمار، فيه تقضى ما حير اممه كتاب فإف 
تفامحيره،بتأليف يخدمونه العلماء زال وما الحياة، واقع ق وتهلبيقه به العمل ثم ومن 

أنهاغير ؤلرقها، وتباين مناهجها، وتنؤع مشارحا، احتلاف، مع أعداداكثيرة، بلغتج إذ 
ليامحن.وبيانه الله، كتاب خدمة على الأمر خاية ق تلتقي 

الأتانمعاق تجمل فيه إذ الإجمالي؛ ير بالضمني يللتفسير لون ونمة 
ومهماوالهدايات. المعال تلك، مأخذ تفاصيل دون واحد، عرض ل وهداياتها 

يقدرالفين المعلماتنا عند موحودآ كان أنه ننكر لا فإننا مياته أونماته سكانت 
عييالير نفق البحث، هدا منه محيثتا يظهر أن نامل ها وهدا إليه، الناس حاحة 

الرباقالحالم لمؤلفه المنازا، كلام ير نفؤ، الرحمن الكريم ير رتيالممى- 
التميمي،عدى الناصر بن عثدالرحمن الشخ المحدث اللغوي الأصولي الفقيه 

اضس.سرحمه ه ١  ٣٧٦ستة والمتوق 

بدأحين عمره وكان ه.  ١٣٤٤سنة وأماه - ٥١٣٤٢ستة بتأليفه الشيخ بدأ وكان 
الغفيرالجم به فانتئع ار والانتثالقبول له اممه كتم، وقد عامنا، وثلاثين حمسة فيه 
لهلباعةبالمدينة االهس سرحمه فهد الملكؤ مجمع ق أحزاء منه وترحمت، لناس، اس 

وغيره.المصحف، 

٥٦ الشرعية سراسات عثي«اين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اثقصيم، حاسة عتيزد. والأداب، اسوم كلية 



والدعويةالسمة آثاره السعدي. ناصر بن عيدالرحمن موتعرالشيخ 
الإجم،امالتفسير ا المuUJي ^يخ 

منبه ه(  ١٣٧٦)تعيي الناصر بن عبدالرحمن العلامة الإمام اشتهر ولما 
تر،الشل مصنفاته يحص ق إحمالي لوُص، أممن به تميز ولما ير، الضق مالكة 

العياءمناهج لدراسة ومحاولة الإجمال، ير التممصرح ق لبنة بناء ق اهمة وم
وقللمهلومة، الوصول ق تؤهلوامم وتحديد مناهجهم تقراء اميهلريقة ؤإبرازها 

البحث.هدا حلال من فيه والمساهمة الباب هدا إبراز حاولت، لالناس؛ إيصالها 

الشرعيةلليرامات عشمصن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المميم، جامعة عتيرص والآئس اسوم كلية 



وا1دعوياتاسمية اتاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ 

العواجيمحمد عبدال٠ريربن بن محمد د. .ا 

اختياراثوضوع1أسباب أولا! 

سانملماءارا،خنالإجمار ^ير ١• 
الئان.دا هق 

وباخيره بتفتهر فامحير الشة مدرسق الثه~ ~رحمه عيي الالإمام برور  ٠٢
به.اش ونفع الآءاق 

التفسير.عرض ق اض" "رحمه عدى الالشيح أسلوب وضع وبر سهولة  ٠٣
للوصولالباحش عليها بير التي الإجمار، ير التفمتهجية لتأصيل الحاجة ٤• 

المرجوة.للنتاتج 

اتنت،ذجالتوست1ثانيا■ 

امتقراءحلال من معالمه، ؤإبراز الإجمار التغير ٌ~هج تأصتل ل الماهمة ١• 
الرحمن(.الكريم )نتستر 

وترتيبهاالهيابات إبراز ْع إجمالية بمورة المعانر عرصى نر عدى( المنهج بيان • ٢ 
المجتمع.حاجة وفن، 

ير.التفق العلمي منهجه ودرامة عدير، الالثخ جهود إبراز ل اهمة الم٣• 
علممنها يخلو لا آفات، من الإجمار ير النفانتثار يصاحب قد ما معالجة ٤. 

العلوم.من 

،نطةاسلا'داثتا.

البحث،وحهلة المتوقعة، والنتائج الموصؤع، اختيار أسابح ت وتنمل ال٠قدمةت 

للمؤلفالرحمة فركت أوراقه، بقية مع المؤتمر ل الورقة لمناسمة مختصره الخطة جاءت ( ١ ) 
عييالالشيح عند الاجمالي الممسير يخص ما على المطالب واختصرت بالكتاب، والتعريف، 

للمؤتمر.العلمة اللجنة طل.؟، على يناء اش~؛ ~رحمءه 

٧٦ الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي، مع بالتعاون الضسيم، جامعة عسرة، والآداب1 اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آتاره السسيل ناصر عيدا2وحضون الشيخ مؤتمر 
الإجماشالتسير اشمديا الشيخ ^^ية 

الحث،.ومنهج 
ونشأته.الإجمالي التمر تعريف، تمهيدت 

اتيمث■*طاتب 

الرحمن(الكريم كتابه)تسر ق إحمالأ منهجه الأول،ت المءللّ_ج 
الإجمالي.التمر نؤع ق الرحمن تسير تصنيف أساب الثاقت المهلاو_ج 
عمره.وق الثخ عند الإجمالي التفسير مصهللح الثالث! المهللسم، 

والهدايايتهالمعانر عرض ق الله— —رحمه الثخ محلريمة الرابع! المهلل، 
ال،كتاب،.ق وصياغته١ 

التغيرأسلوب، نر الإسلام عالماء من الشخ  ٢٠٦٠ناثر من الخامس! المعلاو_ح 
الإ-بمال■

الأحرى.الثخ كتاباُت، ق الإجمالية العلمية المنهجية أنر السادس! المعللمج 
Iم، وتشتمل 1 الئانمة 

ائل!مثلاث وتتفمن النتائج، — ١ 

ورؤيته.الشخ منهجية حلال منر الإجمالي التغير أهمية الأولى! المسالة 
الشخ.منهجية حلال س الإجمالي التغير صوابهن الثانية! المسالة 
وغيره.الشح منهجية حلال س الإجمالي التفسير أسالمِج الثالثة! المسألة 

الوصياينؤ.٢— 

الخمائر؟فهرس 

الموضوعات.فهرس 

الحث،!منهج رائعات 

اممرعيةسوا«طت عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرت، والأداب! اسهمم كلية ٦ ٨ 



والدعويةاسمية اتاره سامس-نينذاصاساوي، الشيح 

انمواجيمحمد عيدالضيزبن بن محمد أ.د. 

علىالبحث كناية وتقوم مما• والتحليلي الوصفي المنهج على البحث يعتمد 
١^:الإجراءات 

معالرحمن، الكريم محسير ي السعدي كلام على والتحليل القل ل الاعتماد ١( 
الحاشية.ق مواصعها إلى بالإثارة الاهتمام 

وأرقامها,صورها بدكر وعروها العثمال، بالرمحم القرانية الايات كتابة ٢( 

أوالصحيحين ق كان فإن مختمرا، تخريجنا والاثار السوية الأحاديث زامج ٣( 
بازلك.اكتفى أحدهما 

مصادرها.إلى والأقوال القول توثيق ٤( 
العالميةّوالممطالحات الغريبة الكلمات تمر ٥( 

صيهل.إلى يحتاج ما وصقل الرقيم بعلامات الالتزام ٦( 
اختصارالبث.الحاجة، الخاليقبقدر ٧( 

اختمارا.له الترجمة دون ووفاته، ولادته من توفر ما بدكر العلم بتمييز أكتفي ٨( 
ؤول،مخير إنه للمواب، دال والوهل«اوته، توفيقه تعالى الله وأمال هدا 

والح٠الوصحبه، آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم افّ وصلى ماءمول، وأكرم 
العالمين.رب لله 

الشرعيةدواطت 11عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتاون القصيم، حامعة عتيرص والآداب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر س الشيخ؛سدا1رحمن تنمر مؤ 
الإجماشاسسير ه المسدي سخ 

9سأأته^^برالإح0اسم 
تميفالإ>بمامطأأولا، 

الإجمال،ق لحل يمض )أنمل( الصيغة وهد0 أجمل، إلى تبة *الإجمالي 
الإيجاز،والإجمال; مجملا، جملته أي; الجعل؛ همزه ل)أجمل( فالهمزة 

والمسن(،مصطالح)المجمل ق هذا الأصوليون أخذ لذا الإبمام؛ مظنة والإيجاز 
الأمأيأيلم">ا/أجمل من امحفإ•* »ا'لئجثلمح; الزركشي; قال 

ابنقال هومما ؤإنما الإجمالي(، مصعللح)النمير ق هوالمراد هذا وليس 
تعمليما وأكثر تفننه، عن جمعته إجمالأإذا الشيء وأجملت، ;* ( ٠٣ ٢١دريد)

الجوان،االآا.فلأن أجمل يقال; الموجز، الكلام ق ذلك، 
تعريم،الإجبماتياصطلاحأIثانيا، 

،عالمصحف،، ترتسجؤ حب إجمالأ، لمعانيها يالتعرضر القرآن آيات ان بي
فهمهاسهل يصوغها بعياراُت، الآيا١ت، ل المعان( بين والربهل الألفاظ■، غريب مراعا؛ 

مقاصدهارم.وئوصح 
الذيوهو الكريم، للقرآن المعنوية بالترجمة يكون ا مأشبه الؤع وهذا 

تيسيرأمثلته; ومن الناس لعامة لصلاحيته والقنوايتج يتحدث؛الإذاعة س يستخدمه 
عدي'ل،؛.الللشيخ الرحمن الكريم 

يكونما أنرب، فهو باختصار، العام المحنى ببيان يهتم الإجمالي فالتفسير 

٣٤٤)ا(الممالسل؛/

MO\إ )يسئأس-

الأحرتم،.الأنولع عن ومزوْ وصفوه ؤإنما اصهللاحتا، عرفه عن أحد لم إذ صياغته  ijاحتهدت، )٣( 

صN, ٦٤اليانع مجلة الموصوعي، التمسير عن الخضيرتما عبل'العريز بن محمد د• بحح، ينظر* ر٤آ 

الشرعيةسراسات عثبمين ابن الشيخ ترسي مع يالتعاون اسسا، ياممة ءنيزد الدوم _ ٧ * 



اسميةآثاره السعدي، ناصر س عيدالرحص الشيح ضر مؤ
العواجيمحمد بن عبدالمزير بن محمد ا.د. 

اكحليلي.التفسير نتائج وعرض لتلخيص 
يتهلق؛؛إذ اش~ت—رحمه ه( ١ ٤ ١ ١ — ١  ٣٣* ) الكومى يد الأحمد د. ينول 

القرآن،ألفاظ من يلففل والفينة— الفينة بين ياق— ألفاظه من ا صاغهاش يعبارته 
لمجمؤعمجانبا ولا القرآن، مماق عن تعبيره ل بعيدأ يكن لم أنه السامع يشعر حتى 

منالقرآن بنظم ه نفرابعلتأ ؤيكون آخر، جاب، من ير التفيحقق وحتى ألفاظه، 
عندأوضح آنسا؛لففل القرآن لفظ فيه يجانب الذي الموضع ق ؤيكون آحر، جانب 

المخاؤلبينءآه.عند الفهم ق وأيسر السامعين، 
لالتر المفيلتزم أن هو ت الإجمالي ير ارالتفالرومي• فهد أ*د• ؤيقول 

يتناولالآياُت< من مجموعاته إلى السورة م يقأنه إلا وره، سمحورة القرآف الظم 
مراميها،مظهرا معانيا موضحا مقاصدها مبرزا إجمالا، معانيها بتفسير مجموعة كل 

والأحرىالفينة بين فيوري تفسيره، وبين المص بين رابهلما الايات، ألفاظ بعض ؤيجعل 
عنتفسيره ق يبعد لم بأنه امع أوالٌسالقارئ لإشعار القرش النص ألفاظ من لفف0 

يرهنفق إليه انتهى بما ومشرا وعباراته ألفافله يجانب ولم القرآن( المص ياف، حم
منالص«ص.

الإجهاتي(وصف أ تاتتا 

ألفاظهايفكك ولا واحدة، جمالة لأية ا يقمر المفسر أن المصهللح هذا ومعنى 
اسنى.ق كابمعل لففلة لفظة رفرها 

عنالتعمير د1سالوب عرصه فه! الجديد أن الإجمالي التمير ق والحال 
ذلك.عدم من وسلاستها عمارته سهولة حيث من التفسير، 

الدين.أصول كلية طلاب على *مررة مدكرة صى٦، الكوٌي• أحمد للدكتور الموصاوعىا المممير )١( 

 rj٨٦٢ساسفيامناراعشممرس.

١٧ الشرعية سراسات عيج ابن الشيخ كرسي مع بار٠ت٠اون القصيم، حامعة ع،تيرة، والآداد٠، اسوم كالئة 



وا!دعويةاثعلمية آثاره السعدي، ياصر عيدالرحمزبن الشيخ مؤذ٠ر 
^هجيةادسيخالمعديثالخضسرالإحماني

فيخاطونالناس، س العريقة للقاعدة موجها يكون الغالب ل النؤع هدا وأف 
الدقيقةالتفاصيل ق المفر يدخل فلا وبالتالي الخلين؛ من الأعظم الجانب به 

الكلماتق الجزئيات لعالجة يتعرضون ولا المتخصصة، والباحث، للمائل، 

متخصصة.يصورة وتفاصيلها ذلك، أومتعلقات والراكيب، الجمل أو والحروف، 
منإليه ترمى وما معان، س الجمل إليه مدف_، ما سبيل ق فالفر~ ذلكإ ومع 
أونبوي، حديث، أو أخرى، اية من إلببه يحتاج بما تعانة الاممن له بد لا مقاصدس 

الحكماءعن مأثورة أوحكمة العرب، أسعار من أوبيت ، لف، المسعن صحيح أثر 
بعلمالعارف، قيدركه الحض؛ صياغة ق بكه يبل بمرح؛دللثج، ولا والبلغاء، 

غيره.به ولاينثغل التفسير 

جهةس الإجمالي ير التفق كتاو_ط اعتماد عند والتوفي الحدر ؤيجسّط 
فالفرمعانيه، منها استخرج التي والأدوات العلوم لابثين المفر لأن الاعتقاد، 

أوالمبعة، أومنهج والجماعة، الستة أهل منهج الإجمالي ير بالنفللثإ يقد 
.٠١١الإلحادي!!حتى أو العقلي، أو العلمي؛مناهجه، الاتجاه 

Iوالإجماثي اتتقسيراثتأطي1ي بعن واثترابط، امملاقة : رابعا 

المنعقد.ونقص الفتح، الحل؛معزت من مأخوذ التحليلي• ير النف
.٠٢١فانحك((ونقضها، فتحها حلا، يحلها العقل>ة ءاوحل منفلورت ابن قال 

الأياتبيان به: يراد حيت، اللغوي، المعنى هن.ا من قرب الاصهللاح وهول 
!(٣)نواحيهارم.جمع من مستفيضا بانا القرآنية 

.٨٦٣ jrالروس اتجاهاتالضير )ا(يظر: 

)حل(.ماد0ت العرب، لسان )٢( 

تحريرها.موطن هنا ليس أحرى أقوال ذللنا وق ُاخصار،  ٠٢٨ - _AUY نمحصصة القرآية الموسوعة )٣( 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، الخلوم ٧ ٢ 



والدعويةاسمية أناره المعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ تمر مؤ
العواجيمحمد عيدالعزيزبن بن محمد ا.د. 

وبلاغةالآاة، ق الألفاظ معنى بيان المضر يتولى هوأن التحلير! ير فالتف
الأيةحكم ؤيدكر الأية، ق القرين واختلاف النزول، وأسباب والفلم، الركبب 

أونحوية أو أصولية أو فقهية الة مق العلماء أقوال بتفصيل يزيد وقد وأحكامها، 
ذلك.ونحو السور بين والمناسبات الأيات بين الروابمل بذكر ؤيهتم بلاغية، 

مفرداتيا،سارحا اية، اية المسورة اياثت ح البيان هذا ق ر الفير يبحيش 
أسرارمن ترالمها إليه تهدف وما جملها، محاني وموصحا ا، إعراببما وموجه

بالأياتذلك ق تعينا موالمور، الأيات بين بات حمالمنا أوجه ومبينا وأحاكام، 
صحوبما الموية، ويالأحاليث النزول، باب حموبأالصلة، ذات الأخرى القرانية 

القرآن،الص فهم على تعينه التي العلوم من ذلك وبغير والتابعض، الصحابة عن 
العلية.نزعته عليه وتمليه عقله، يستنبطه بما ذللئ، مازجآ للقراء، وتوضيحه 

الذهنينحرف فلا التفسير أطلؤ، ؤإذا التفسير، أنولع بق أمحهو ير التفوهذا 
فيهؤيتباينون ؤإيجازأ، إطنابآ المقرون فيه ؤيتفاوت بقيتها، تعتمد وعليه له، إلا 
المهج•حيث من 

زاكولا الحاصر، وقتنا إلى ير التفاسعليه سارت الذي( لوب الأسهو وهدا 
غاليآ.الأسلوب هذا على تفيراما نمير العياء 

الأحرى!الإجمالي •سميات I خامسا 

الجملي()التفسير الممّهللح يكون أن ارؤيجوز ت الطيار مساعد أ.د. الئبخ قال 
وجمل ١١العروس؛ تاج من رجمل( مادة ؤ، جاء فقد الإجمال، لا الجملة إلى ية ن

كأماالميء جماعة بامأI والجمله  ١١أيصا؛ فيه وجاء ، ٠١جمع إذا جملا؛ يجمل 
الراغب؛وقال جملة. فاجملث، جمنغ كثيره قوى لأنيا الحبل؛ جملة من تمتت، ائ

الثحويوناخذ ومنه قلت؛ جملة. منفصلة؛ غير جماعه لكل، فقيل، الكقرة معنى واعتبر 

٧٣الشرعية Uدرا،lLدi عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيره، والاداب، اسوم كلية 



اسستواكمهّره ^رالمسي، 
منه^يةادسخال،4اسيا،الأمسرالإمساني

و،و(\ؤخ؛ؤ ت التنزيل وق للأخرى. إحداهما ندت انسكلمتن من لمثكسا الجملة 
تجعcلأكاأزو[؛أي: ٣٢صَانمحثةيملاكرثان: كى 

،.١١®١. معترفة نجومك 

مثل:- المعاصرين؛بعض تخدمه ام—فد الجملي( )التمر التعبير: ومدا 
علىتحوذ واسالإحمالي(، ير مههللح)التغتهر اثلكن يره، نفق المراعي 

الجمالي(اارأأ،.ممعللح)التفسير 
اثتقسيرالإج4انيأكتب أهم سائسا! 

ومنهامعاصرة، كتبه ومعفلم الحويث، العمر ق فلهر ير النفمن التؤع هدا 
التالية:التفاسير 

عنوانتحت وتجده ه( ١  ٣٧المراعى)١ ممهلفى بن أحمل المراعى، ير نفآ ١ 
»اوعنىااجملى«؛

ه(.١  ٣٧٣— ١٢٩٥وحدى)فريد محمد للأستاذ المفر، الممحفر ٢( 

"١٣٠٧عيي)الناصر بن عبدالرحمن الشيخ ير نفالرحمن، الكريم ير تي٣( 
؛.١٢١.( ٥١٣٧٦

الأولى،الهلبعة بالأزهر، الإسلامية البحواث، مجمع إصدار يط، الوسير التف٤( 
(٥١٣٩٣.)

.٢٣٨/ YAللزيدي العروس تاج ( ١ ر 

ساعد. ٥١١أنموذجا، وإحوانه التفّيرالموضوعي القرآنية.. الدرامااّت، ل المصعللحات مشكلة ( ٢) 

الضير.أهل ملقى ، 04Jun 2006المليار

»_U،٦ ٤ النازع مجلة الموضوعي، الممير عن الحميري عبدالمزيز بن محاو د. بحث ينفلرت )٣( 
يرالنفأصول ق نمول وق الممطلحات، متكلة مقالة ق والمليار 

الشرعيةسراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية ٧ ٤ 



ئوالدعوية العلمية آمء اوسعدي، ناصر بن عيدايرحص الشيخ نمر مؤ ا
اكواجيممحمد عيدانمزيزبن بن محمد آ.د. 

،^(.١٣٩-١  ١٣٣٢حجازي)محمود محمد للدكتور الواضح، التمر ٥( 
.١٤٠٤—١٣٠٥)دروزة لمحمدعزة التمسيرالحديث، ٦( 

— ١٣٢)٤ الناصري الكي محمد لولفهت ير، التفأحاديث ق السير ٧( 

الثانية،الطعة الثريفإ(، الممحم، لهلباعة فهد الللث، )مجمع المسر التمير ٨( 
١٤٣٠.^،

الجزائريأبوكر جابر بن القادر عد بن موسى بن جابر التفاسير، أيسر مستر ٩( 
الإجمالى«رأ<.عنوان»العنى تحت وتجدْ ه( ١  ٤٣٩- ١٣٤)٠ 

اختمار٢ ٨ ٠ — ٢ _AU )'آ،؛،ه,اآ"( رنم الكتب عر ونصوا التحصصت، القرآنية الموصوعق ( ١ ) 

٩(.٧، ٣، ، )١ رنم الكتب عر ض وقد التفسير أصول ق نمول )٢( 

٥٧ الشرعية عثيهأى ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جاسة عتيرد والآطب، اسوم يية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي. ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موضر 
الإجماشاتسير ي المسي سخ 

ال0طاوبالأ9ل
الرحهن()__> هتابه في اجْالأ هاامحا< 

يتميزالرحمن( الكريم ير )تيساب كتق اف~ ~رحمه الشح لوب أم لكن 
%وص:

أونزول صيب هن يكتنفها وما ياقها وملكماتأا من الأية لنقل دلالة تخلصر ي٠ ١ 
معثتة.مناممة أو مكانه 

ينصوقد عالمنا، عامة موجزة بعبارة عليه ؤيدلل الأقوال، من ض"بمحه ما ار بمخت٢• 
وفرالبعد أو الخهلآ ذلك يرى لكن إذا لاميما الرجح؛ أو التصحح ذلك على 
المقرينكرا.عند 

بل،إفخاصة. التمسير وقواعد العامة، الشرعية يالقواعي.والأصول المعنى يرمل  ٠٣
المبثوثة.القران وعلوم التفسير لقواعد لتهلبيق نموذج كتابه 

دقيق.الياق؛نّكإ، مراعينا واللغوية الشرعية امتعمالأنما إلى الكلمات يرجمر ٤• 
قلف الوأقوال الأحاديث ْبن هي بعناية؛ ؤينتقيها يختارها التي ألفاظه غالب ٥. 

أوالقول.بالحديث يصرح ما ونادرأ اض، كتاب فهم 
بينالمباشر وغير المباشر الرمل من يكثر ولنءا بالقرأن، القرآن ير نفيحاول . ٦ 

يريةالتفأوالقاعدة أحيايا، الواحد لوب أوالأمالواحد، الموصؤع ات آي
كيلك.الواحدة 

وموحزةمهلة بعبارة موصعه ق المطلق وتقييد المجمل ان بيعلى بمحرص ٧• 
يالخلاصةويكتفي  ijJuما إلا فيه العلماء وأقوال وأدلته، الخلاف عن محرصتا 

الثسخانظرت وللمزيد المراد، البحث مع لتناسب، ذلك واختصار ورصفه ذللئ، تجع ل اجتهدت ( ١ ) 
شرأ.السعدي ناصر بن عبدالرحمن 

ا|شرهيةللدراسات عثيم؛ن ابن الشيخ ةرسي مع يالاعاون القصيم، جامعة عتيزة، والاداب، اسوم كلية  ٧٦



وا1دعويةاسمية آتاوه ناصراتسعدي، بن عيدالرحمن 
العواحىمحمد ع؛ادا2»ذيذووا بن محمد أ.د. 

اس.ي السلة 

تردعندما خموصع الآحر، بعضها حلال من ويوصحها سعضها، يرمل ٨• 
الأنساءقصص ق كما القرآن، من آخر موطن 3، تفصل ولها مجملة؛ آياُت، 

•وغيرها 

الضيفعن سرصا كحح، ٩• 
دونالنص، من المراد إلى القارئ صرفا ل حهدْ مركزأ والاحتمالات،، 

والحكايات.الأقوال من والنوادر بالغراب انشغال 

المحابةبفهم ويتقيد ءالبأا، والحنة الصحيحة الأحاديث من المأثور يعتمد • ١ ٠ 
يوثرأن دون الأمة، هزه ق الأعلام المهديين الأئمة من يعدهم ومن والتابعين، 

غيربذلك يشعر يكاد لا بل والربهل، الصياغة أوصعغط النقل بتْلويل لث، ذل
اللهم.القارئ أو المتخصص، 

بيانق ؤيجتهد المسور، وكال.ا القاطع بين بات والنامحبالربهل عناية عنده . ١ ١ 
والإ٠تاع.الإقناع من نوعتا يره نفعلى أصفى مما المرعية، والغايات الحكم 

والرصانة.القوة وبين واللaلافة، المهولة بين يجمع الكتاب ق أسلوبه ّ ١ ٢ 
دقيق.وفهم غزم علم عن تتم دقيقة، استنباطامن، الكتاب، ق له . ١ ٣ 

سياق.كما الإجمالي، بالنفير يمي ما التفسير ألوان من اللون هذا ؤيمثل 
ثلاثةإلى اف~ ~رحمه المدى المخ عند ير النفق التأليف، ينقم وحذا 

القرآنية؛آ؛.والفوائد والنأكت والموصوعي الإجمالي وهي: أنولع، 

يرالشموتم الموفرعي— ير الضق عدي حمابن الشخ منهجية ت بحث، مراجعة يمكن للمزيد ر١( 
الموافق• ٥١٤٣١الأولى جمادى ١  ١٢— ١ ١ الشارقة جامعة وافاق واع — الكريم للقرآن الموضوعي 

٥ Y n-r / /المن.ذلك من المطلب وهذا ٢ • ١ • أ

٧٧الشرمية تليراسات عثيمين ابن اثشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جاسة ءتيرة4 والآداب، اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
الإجماشالمسر ادسديث اممسخ منهجية 

1ادالاي1ل0دلااب 

^^وسرالإحماسما9ع في سأدراا>ح0ن تضيف أسباب 
المنان(كلام نفير ق الرحمن الكريم )تيسير المعدي! النسخ لتفسير الناؤلر 

ولاالخوصوعي ير التغمن ولمس وصفناه، كما المحليلي المفير من ليس أنه يجد 
الفلربعد إليه حلمت ما وهذا الإحمالي، ير للتفيكون ما أقرب فهو ارن، المق

الحمد.وطه مرة من لأكثر والمدارمة والمامل 
يلي!ما منها نختار كثيرة لدلك، والشواهد والأدلة 

متاس—ابأسلوب وصاغها اعتمادأكالمأا، الموثوثة التفسير كتِإ على اعتمد أنه - ١ 
عصره.لأهل 

ووعاه،العلم جمع لن إلا يتاتى لا وذلكا الشخ، ير نفل وبيانه الس. سهولة ٢" 
العلم.مدارج ق ارتقى من على إلا صعبة الوجيز الرائق اللففل ل العلم فصياغة 

طالإذا يرها نفبعد ا يلخصهوتمد يرها، نفأثناء ارت( الآيلمعاق تلخيصه — ٣ 
السياق.

والانتفاع.الاتعاظ بقصد جمله الآياءتs دلالة و وهوالتأمل للقرآن محايته؛التدبر - ٤ 
التحليلي.التفسير نتائج وهي وإبرازها؛ والهداياُتا المعاق على تركيزْ ْ~ 
له؛ذللث،:والياحئين العلماء وشهادة ذلك،، على يدل بما لتفسيره وصفه ٦- 

ومنذإك،مايلي:

أقالنفير هذا ق ءiريقنى أن اعلم ررتنبيه• يره نفمقدمة غلاف، ق الشخ كتب أ~ 
بالمواصعماتعلق بذكر أكتفي ولا معانيها، من يحضرق ما آية كل عند أذكر 

أنهالكتاب هذا وصف اممه لأن اللاحقة؛ تعلق؛المواضع ما ذكر عن ابقة المس
لحكمالماقحة المواصح وجميع والأحكام، والقصص الأحبار فيه تقنى )مثاق( 

الشرميةللدراسات عثمون ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، واvداب، العلوم كلية  ٧٨



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، نامير بن عيدالرحص الشيخ مؤتمر 

اكواجىمأاع4د بن عيدالعزيز بن محمد د. .١ 

وصلاحوالمعارف العلوم زيادة من ذلك ق لما جميعه، بتدبره وأمر عظيمة، 
الأموركالها«اه.ؤإصلاح الظاهرواuطن، 

وعلىعلي المارى س ولما بالكتابت هدفه عن اف— —رحمه الشيخ بح-وقالا 
منارسم أن أحببن، بنا اللاهة الحال ب، الزير؛حسبكتابه بالاثتغال إحواف 

وآلةللمحصلين، ندكرة ليكون علينا، اش به من وما تيسر، ما الله كتائب، ير نف
ققصدى يكن ولم الض؛اع، حرقا ولأقيده للسالكين، رمعونة للمتبصرين، 

والعقود،الألفامحل حل ق أثتغل ولم هوالمقصود، المعتى يكون أن إلا لئج ذل
عنالله فجراهم بعدهم، من ندكفوا رين المقولأن ذكرت،، الذي للمعنى 

٠٢حيرا٠٠ل المسالمين 

منونمله الله سرحه ما ونقمن ٠ افه~! ~رحمه قال للقرآن، بالتدبر —عنايته لت، 
علىاللطيفج التنبيه ٧[، يم]غافرت ءانؤأ ؤةستعخيئهن ه: قولبعد دعائهم 

بمفرده،اللففل معنى مجرد عر مقتصرا المتدبر لايكون وأن كتابهت تدبر كيفية 
نظروجهه، على صحيحا فهما فهمه فإذا اللفنل، معنى يتدبر أن له يتبني بل 

عليه،يتوقف، وما به إلا يتم لا وما إليه الوصلة والهلرق الأمر ذللث، إر بعقله 
اللفغل.عليه الدال الخاص، المعنى أراد أنه يجزم كما أرائه، افه بأن وجزم 

أمران;أرائه النه بأن الجرم له يوجب والذي 
عليه.والتوقف، المعنى توابع من بأنه وجزمه معرفته أحدهما; 
قوالتفكر بالتدبر اده عبأمر اممه وأن عليم، شيء بكل اطه بان علمه والشاي; 

كتايه.

.الرحمن،»_UYالكريم تسر )١( 

T• ص الرحمن، الكريم تسر )٢( 

)}شرعية1ددراطت عثيم؛ن ابن اثشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، و)لآد)ب، اسوم كلية 



والوعويةامملمية آتاره السسي, ناصر سالرحصبن 
الأصسرالإجماشالمسيا مميخ 

ونورهدى كتاب بان المخر وهو المعاق. تلك هن يلزم ا متعار علم وقد 
منللعد يحمل نذلك إيضاحا، ه وأحلالكلام أضح وأنه شيء، لكل ونيان 

كتيرهذا، مسيرنا ز كان وقد له الله وفقه ما بحسب الكير، والخير العظيم العلم 
علما.الله به من هذا من 

ألهونالفكرة، صحح المتأمل غير على مأحن.ه الآيا١تج بحض ل يخفى وقد 
وأحوالا أحوالنلصلاح محسا يكون ا مرحمته حزائن من ا علينيفتح أن تعالى 

فيهنتقلمإ نزال لا الذي بإحسانه، والتوسل بكرمه، التعلق إلا لنا فليس الملمين، 
الماحنا أنفثر يمينا أن ضله، من اله وناللحظات، جمح وق الأتان، ل كق 

.٢١١٠ومساما(بالأسباب تقفل الذي الوهاب، الكريم إنه رحمته، لوصول والمعوق 
وصىالتي الوصايا، ااوهذ0 الله—! —رحمه فقال يرها، نفبعل للايات ث—تلخيصه 

وصيةوكل منها، يذكر لم ما تلزم وتالحكم، أمهات تجمع لأبنه، لقمان —ا بي 
وهذاميا. كانت إن تركها كار أمرا، كانت، إن فعلها، إلى يدعو ما ا ببميمرن 

ومنامحباما،وحكمها بالأحكام، العالم أما الحكمة، ير نفق ذكرنا ما عر يدل 
لتركه،الموجب له وثن الشرلئ.، عن وماْ وهوالتوحيد، الدين، بأصل فأمره 

وسكرهما،كره موأمره لرهما، الموجب المب له وبين الوالدين، وأمره؛؛ر 
ذللئ،ومع بمعصية، يأمرا لم ما أوامرهما، وامتثال برهما محل بان احترز نم 

الشرك.على جاهداه إذا يهليعهما لا كان ؤإن إليهما، يحن ل يعقهما، فلا 

منكبيرة ولا صغيرة يغادر لا ه وأنعليه، الملءوم وحوفه الله، وأمره؛مراقبة 
البطرعن وياه بالتواصع، وأمره التكمّ، عن ونبماه ٠ بها أز إلا والثر، الخير 

صدعن وماه والأصوات، الحركات ق كون بالوأمره والمرح، والأثر، 
وبالصرالصلاة، ؤإقامة النكر، عن والنهى بالمعروفح، بالأمر وأمره ذلك• 

._YrU الرحمن، الكريم يتر )١( 

الشرعيةثليراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والاداب، العلوم ٨ ٠ 



Jوالدعويةاسبمية آياره السعدي. ناصر عبدالرحمنس ؤت٠رالشيخ ٠
العواجي•،.*.Li عيدالعزيربن بن محمد أ.د. 

الوصايا،، -jlJأوصى بمن فحقيق تعالى ال فكما أمر، كل -؛ما هل يماللذين 
سائروعالي عليه الله منة من ولهدا مشهورا-بما. مخمومابالحكمة، يكون أن 

حسنةااأأسوة به لهم يكون ما حكمته، من عليهم نمى أن عباده، 
يرأتفوألف فيه وبؤع ير تفامحعدة قرأ إذ الضمير علم ؤ، مرموقة مكانة رروله ج~ 

لتمنيف،وقت عنده يكون أن غير من فره؛البديهية مجلدات، ثمان ل حليلأ، 
ارتجالا،ره ؤيفالكريم القرآن ق تلاميذه يقرئ غيره. ولا ير نفاب كت

البديعةالفوائد منه ؤيمتنط وفوائده، القرآن، محاق من ويبين ؤيتهلرد، 
لفظه،وحزالة لفصاحته، يسكت،، لا أن يود امعه حمأن حتى الجليلة، والمعاق 
والقصص((أأ/الأدلة، سياق ق وتوسعه 

يخناشير نففإن الله—ت،، ~رحمه عثيمين ابن الشيح تلميده عنه ؤيقول ح~ 
الكريمير )تيالمسمى تعالى الله— —رحمه عدى الناصر بن عثل.الرحمن 

كثيرة؛ميزات له كان حيمث، التفاسير أحن من المنان( كلام ير نفق الرحمن 
دونه.ومن العلم ق الراسخ يفهمها حيث، ووصوحها العبارة سهولة منها؛ 
القارئومت، إصاعة إلا منه فاشية لا الذي الحشووالتطويل تجنب، ا: ومنه

فكره•ونيل 

ذكره،إلى الحاجة تدعو قويا الخلاف، يكون أن إلا الخلاف، ذكر تجشبح ومنها؛ 
واحد.شيء على فهمه يثبت حتى للقارئ بة بالنمهمة ميزة وهذه 

تاؤيلولا تحريف، فاد ات الصفآيات ق المالفح منهج على الير • ا ومنه

.٦ ٤ ص٨ الرحمن، الكريم تيهير )١( 

١١ الأسّلأمةع'آ الجامعة مجلة اليياو، علي ين عبيد ت المحقق عل.ى، لالالحسنى اف. أمحماء ير نف)٢( 
_,oi-\or.\

١٨ الشرعية سنر1طت عثيبما؛ن ابن الشيخ ضسي محع اكص^م،طد؛LLون ^^٠، والأداب، مم؟ة 



واثدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ 
الإجساشائتص^ر ث السعدي ايثس^ متهجية 

العقيدة.تقرير ق عمدة فهو بكلامه اطه مراد يخالف 

والحاكم،والأحكام الموائد من الأيات عله تدل فيما الأسباط دقة ا: ومنه
منهااسيط حيث المائدة: سورة ق الوصوء كاية الايات؛ بعفى ل جليا يفلهر وهدا 
•سورة)ص( ق وسليمان داود قمة ق وكما حكما، ين حم

نميرق يتبين كما ة الفاصلالأحلاق على وتربية ير نفكتاب أنه ا: ومنه
هدأمغر،نيآيجلوى ألإ،ف ؤآم -٠^١^ ؤ الأءراف، محورة ق تعالى قوله 

،.١٢١٩٩]الأعرافج: 

التفس—يرس—هلهدا جاء عقيل: بن ءثدالعزJز بن ل.اش ءثالشيخ تلميده وقال خ— 
فيهاحفاء لا قريبة بديع؛عبارات، تمط على وصاغه ارة، الإثواصح العبارة، 

مختصربكلام الأية من المقصود المعنى بإيضاح فهويعم، غموض، ولا 
منهلوقهامن واء سحكم أو معنى من الأية تضمنته ما لجمع توعِب، ممفيد، 

أوحكايةرائيليات،، إسأو قصص ذكر أو اسمملراد أو إطالة دون ا، أومفهومه
يتوقفاالذي ادر النق إلا الإعراب، أنولغ ذكر أو المقمود، عن تخرج أقوال 
يفهمهاواضحة بعبارة الأية من المقصود المعنى على يركز بل المعنى، عليه 

يفهمممتنع هل سالحقيقة ق فهو العلمي تواه مكان مهما أ يقروهمن كل 
إلىوالتوجه السلفية، الحقيدة يخ برساهتم وقد لففله، تلاوة مجرد من اه معن
غيرإلى الفقهية والفوائد الأصولية، والقواعد الشرعية، الأحكام واستنباط اممه، 

يرآيات،بتفاهتمامه ْع يره نفغير ق توجد لا التي الأحرى الفوايل من ذلك، 
."(٢)المقرينبعمى يؤولها ّ حلافا لف، العقيدة بمقتمى الصفات، 

١ص١ الكتاب، مريظ. )١( 

الكتاب،)■ا(مريذل 

الشرعيةلليراسات عتي«ّين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب، امموم كلية ٨ ١ 



والدعويةاسعية آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحعن الشيخ مؤت«ر 
اكواجىصحس عبدالعزيزبن بن محمد أ.د. 

يرالتفنتائج •روهي يإبرازها والهدايات المعاق على تركتزْ د~ 
مشايخناشخ ®■جاء الكتاب~ت محقق ~ اللويحق عبدالرحمن د. الشيخ نيقول 

جلفجعل اغ~ "رحمه عدى مبن عبداض بن ناصر بن عبدالرحمن العلامة 
أوقفإذ العالم؛ هذا ق فتحا كتابه فكان الأعظم، المراد هي التي عنايته؛العان( 

المشغلاتعلى به يقف أن دون التنزيل، تدبر على وأعانه الراد، على القارئ 
وليسونحوها، والإسرائيليات الصرفة، اللغوية كالبحوث ذلك عن المارقات 

وبيانالمعال، هيل ئعلى القدرة من المبلغ هدا يبلمر لا إذ نمور عن ذلك 
يؤهلهما التفسير كتب على الاطلاع وسعة الألة، علوم من مللئج من إلا الراد؛ 

الرثلي٠ةاال١،,الهمة ءرذْ للقيام 

والتفصيلالتكرار مهمتين: قضيتين عر شه الإجمالي التفسير ل إلحاقه ومد 
أحيانا.

الصنعة:عن الإجمالي النمير فلايخؤج التكرار وأما 
القصصفيه تثنى أي: [  ٢٣تالرص: ®^^١^ اف~: —رحمه الشيح قال كما 

فيهوتثنى الشر، أهل وصفات الخير، أهل وصفات والوعيد، والوعد والأحكام، 
الخلقاحتياج علم لما تعالى، فإنه وحسنه، حلألتنه، من وهدا وصفاته، افه ماء أس

بمنزلةللقلوب، المعاق تلك وأن للأخلاق، المكملة للقلوب، الزكية معانيه إلى 
بلنقصت، الماء قي بعهدها بعد كلما الأشجار أن فكما الأشجار، قي لالماء 
القلبفكذلك النافحة، الثمار أنولع وألمرت حسنت سقيها تكرر وكلما تلفت، ربما 

مرةالمعنى عليه تكرر لو وأنه عليه، تعالى الله كلام معاق تكرر إلى ا دائميحتاج 
سالكتولهذا منه، النتيجة تحصل ولم موقعا، منه يقع لم القرآن، جمح ق واحدة 

٠صزمآ١ الكتاب محقق مقدمة ( ١ ) 

٨٣الشرعية سراسات ابن الشيخ كرسي مع بالدعاون القصيم، جامعة متيزة، والأداب، العلوم كلية 



|ودالمياتآثاره المعدي. ناصر بن عبدالرحمن الشيخ موتعر 
مهجيةال،سحالم^مياتالأسيوالإج4اش

الحوالةفيه تجد فلا له، ير هونفبما اقتداء الكريم، اللئ، المهدا ير التغذا هق 
لمامرغ مر المعنى، لكمل تمرْ تجد موصع كل بل المواضع، من موضع على 

فائدة،وأكئر يعفى من ط أبيكون الواضع بعضؤر كان ؤإن يثبهه، مما مضى 
الواضعجميع ق التدبر ييع لا أن لمعانيه، المتدبر للقرآن، للقارئ ينبض وهكازا 

®أغزير ونع كثير، حير ذلك، يستح له يحمل فإنه منه، 
مصيالجزئايت، ويذكر فيفصل نادرآ الإجمالي التفسير منهجية الشخ وحالفه 

أرائه:

قعلي المواضع أشكل من الوضع اروهدا ال،: قير التفمشكل ق ه مثال
قيعهد لا مما الاياء، بالينية المراد أن من المفسرين من كثير ذكره ما فإن التفسير، 

موضوعه،عن اللكدم ؤإحراج الإيهام، من فيها بل الآ؛اء، على الدنية إطلاق القرآن 
لعباده.والتوصح البيان ؤإرادته العالين، رئب كلام ياباْ ما 

هموأنم الجني، بالدرية الراد أن وهو هدا، من أحن ال احتموثم 
ثمونثن1 ؤ قوله: المعنى هدا ينقص ولكن آدم، بني ذرية من هم لأنمم هم، بأنف
لهؤلاءأى: الفلك،، ذللثح مثل من وحلقنا أؤيد: إن [ ٤ ٢ ]يس: ماؤكؤن مليء من 

فصاحةناباه للمعنى، تكريرا ذلك، فيآكون الفللث،، أنولع من يركبون ما الخاطبين، 
الر،مفن هي التي الإبل، و بقوله؛ أريد فإن القرآن. 
أريدلو فإنه تشويش، فيه الكلام يكون أن أيضا، يبقى أنه إلا واتضح، المعنى اصتتقام 

منلهم وحلمثا المشحون، الملكؤ في حملناهم انا لهم وآته لقال: المحنى، ا هاو 
فإنهحملتاهم، الثاق: وق ذريتهم، وحملنا الأول: ق يقول أن قاما ينكبول، ما مثله 

الحال.بحقيقة أعلم وافه الورية، إلى عائد الضمير يقال: أن إلا المعنى، يغلهر لا 

. ٧٢صزآ الرحمن، الكريم ثر يا 

المرعيةأادراطت ابن الميخ عرسي مع ياثتعاون ايقصيم، جامعة متيرع والآداب، اثعلوم كلية ٨ ٤ 



والدعويةانملبمية آثاره السمدي4 ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ضر مؤ
اكواجيمحمد صداكريرين بن 

مرادمن ببعيد ليس معنى لكب ظهر الموصع، هذا إلى ة الكتابق وصلت فلما 
للأموروجه، كل من التام وبيانه الله كتاب جلالة عرف من أن وذلك تعالى، اممه 

منيكون ما وأكمل أعلاه معنى كل من يذكر وأنه تةبالة، والموالماصية الحاصرة 
يتعلمهاعليهم أنعم حين من عباده، على ونعمه تعالى منآياته الفلك وكانت، أحواله، 

فلماو\ذزقأ. المواجهين زمان إلى زمان، كل ق موجودة تزل، ولم القيامة، يوم إلى 
آياتأعثلم سيكون أنه تعالى وعلم الفلاك<، حالة وذكر بالقرآن، تعالى افه حاطهم 

الشراعيةالبحرية الفاللث، صنعة يعلمهم حين زمامم، غير ول وقتهم' غير ؤا الفللث، 
مماالرية والمراكب ا، ونحوهكالطيور الجو، ق ا؛حة الوالجوية والناؤية، منها 

مننؤع أعلى على الكتان ق نثه الذرية، ق إلا توجد لم فيه العظمى الأية كانت 
أي:٤[، ١ ]يس: ه ■تلنادريممذ،آئلث،آتث،من ثمأئا وءاه ■أ فة-الات أنواعآيا٢ا 

ما،اف علمهم التي باب يالأمونجاهم تعالى، افه فحملهم وأمتعة. ركبانا المملوء 
الغرق«راا.من 

٩.٦ ءسا" الرحمن، الكريم تسر )١( 

٥٨ الشرعية للدراسات ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيزة، والاداب، العلوم تلية 



را1دعوياتاوسيات آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح مؤJ٠ر 
الإج4اليالتفسير ا السيئ ايسخ صهجية 

الثالثالبمسب 

ممرر0وض اكيخ 

مثتهرآيكن لم الإجمالي تر القمصهللح أءالم~أن —واف يفلهر الذي أولأ• 
لأمرين؛اف~ ~رحمه المؤلف زمن 

بصلتهذلك قارنا إذا لاسيما النسخ، يعرفه ولم الممعللح ظهر يكون أن تعير — ١ 
يوافيهكان والذي رصا رشيد محمد المئ_اخت حلال من ممر ببلاد اف— حمه ر— 

ؤيخدمهأيما يواصله كان والذي الفقي حامد والثخ ، ير؛^١^١٢نفمن بالجديد 
٢.مرامحلأت؛ وبينهما والرسائل، الكتب، بهلباعة 

القوافلحلال من أو للعلاج، رحلته حلال من سواء أيفح، الشام ببلاد وصلته 
الزمن،ذللث، ومصر الشام أرض ق — بالذات، وعنيزة — القصيم من تتاجر كانت، التي 

أيما.والهند بل 
رسالةيكتس، رأيناه حتى العصر، ذلك، ل  JbJLjJJاف— —رحمه الثخ ومتابعة 

•منها الملم وموففإ الحديثة، المخترعاتؤ عن 

عاصروهمن لفات، مؤ ق يرد ولم مؤلفاته، من شيء ق اف— —رحمه يذكره لم ٢" 
قلهلريقته ذكره ق عناه هوما أنه 0ع اف—، —رحمه رصا رثيد محمد الش_خت مثل 

الرحمن(.الكريم )تر تاليف،. 

قالرحمن الكريم ر نيل تاليفه، ل الإجمالي المنهج للث، مالثخ أن ثانيثات 
•تعالى اف بإذن بيانه محياق كما والفقه، والحال.ي.نا للتوحيد شروحه من غيره وق التفسير، 

الأعداد.تللئ، بنخ يعن؛زة الوطنين المكب وتنهي. ترجمته، مصادر ؛، LiJJاشارت؛ كما )١( 

الفقيحامل. الشح وبإشراف المحمدية، نة الأنصار جماعة يمطاح الشيخ كتب، أكثر ط-عت، وتل. )٢( 
اض.رحمهم 

الشرميةراسات س علجدن ابن اJديخ كرسي مع بالتعاون اJقصيم، جامعات هتيرت، والإداب، اسوم كلية ٨ ٦ 



واتدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر عبدالرحمنس الشيخ مؤتمر 
العواجيمحمد عيدالمريوبن بن محمد أ.د. 

قومنصور الشخ رؤية ق واضح ومغناه الإجمالي التمسسر منهجية أن ثالسات 
خلالومن الإجمالي، ير النفق تصنيفه أساب ق ذكره بق حمما خلال من ذهنه 

وهى•مهمة ابواب اربعة 

تمقاصده ومعرفة لفهمه ؤلريق القرآن تدبر ~ ١ 

للعلوممفتاح النه كتاب تدبر ارإن اف~ت ~رحمه عدى الالشخ ال ف
الإيمانيزداد وبه العلوم، جمح منه تخرج ونخير كل تتتج يوبه ارف، والمع

الكمال؛صفات من له وما المعبود، يارب يعرف فإنه مجرته. وترمح لقلب، اق 
وماأهلها، وصفة إليه الموصلة الهلريق ويعرف القص، سمات من عنه ينزه وما 
والهلريقالحقينة، على العدو هو العدوالذي ؤيعرف عليه، القدوم عند لهم 

ا.ر ه اب العقباب أسوجود عند لهم وما أهلها، وصفة العذاب، إلى ة الموصل
؛مقلؤنكن رءاُامّكادلهؤأ إدآ١^زكث ؤ ت تعالى ال ارقاف4~ —رحمه وقال 

لعلومه،والاستنباط فيه، والتفكر يتل.بره، وأمرنا وتتفهمه، لنعقله اللسان ٠^١ فأنزله 
الح٠اJفلله رار. والأسللحالوم محمل خير، كل مفتاح تدبره لأن إلا ذاك ا وم

وتل.كرة،وتبصر٥ ونورا، ورحمة وشفاء هدى كتابه جعل الذي والشاء، والشكر 

للمسلمين.ويثرى وهدى وبركه، 

حقيقاوكان . -١١والاهتداء معانيه لمعرفة مكلف، كل افتقار علم هذا، علم فإذا 
إلىالموصلة الطرق بأقرب وتفهمه تعلمه ق وسحه ويستفرغ جهده، يبذل أن بالعد 

•١٩•ص؛ الرحمن، ام؛م ض ، ر١ 

٠٣ ٢— الرحمن، ام؛م يسير )٢( 

٨٧اممرعية سنمر١طت طيصن ابن الضخ ^٠^٠ ب اتقميم، طيذق وا امموم ممية 



وا1دعودةاسمية آتاوه ناصرالسعدي، عبدالرح4نبن الشيخ موضر 
جيةامميخامعديثادمسيرالإيطني

آآ-مابقءرلهااض:
لكتابالله رحمهم الأنمت تفاصير كثرت ؛اوقل الله— —رحمه السعدي الشخ قال 

حلعلى يقتصر مقصر، ومن المقصود، عن بحوثه أكثر ق حارج مطول فمن الله، 
المراد.عن الطر بقطع اللغوية! الألفاظ بعض 

وسيلةإليه.واللفظ المقصود، هو المعنى يجمل أن ذلائ،ت ق ينبغي الذي وكان 
آخر؛موصع ق نفلير0 وبين بينه ؤيقابل لأجله، يق سوما الكلام، ياق سق فينقل—ر 

وبدمحنهم،حضريهم وجاملهم، عالمهم كلهم، الخلق لهداية تق مأنه ويعرف، 
وقت،وأعدائه أصحابه مع وصبرته الرسول بأحوال العلم ْع الأيات ياق لفالتنلر 
ذللث،إلى انقم إذا خصوصا منه، المراد وفهم معرفته على يعين ما أعغلم من نزوله، 
أنواعها.اختلاف، على العربية علوم معرفة 

قالتفكر وكثرة وتفهمه تد؛ر0 على الإقبال إلا عليه يبق لم لدلل؛،، وفق فمن 
بدلفإذا ومههوما، تا منهلوقعاليه تدل وما تتضمنه، وما ولوازمها، ومعانيه ألفاظه 

تدخللا أمورا علومه من عليه يفح أن بد فلا عبده، من أكرم فالرب ذللث،، ق وسعه 
٢.كسبهءأ تحت، 

فهمابم،يدلعلمح،ال؛امح،•٣" 
أولوهو )الكهفسالمل( الخامس للجزم طباعته مقدمة ق النسخ ذكر 

لفه،الحمد الرحيم الرحمن القه رريم ^ ١٠٥٥الثه~ ~رحمه زمنه ق منه طبع ما 
للقرآنالتفسير علم كان فلما بعد أما وصحبه، وآله محمد على لم وأموأصلي 
لكونهمبانيه، وفهم معانيه بتحقيق ا وأحقهوأهمها الإطلاق على العلوم أسرف 
وتفصيلاشيء لكل ا وتبيانللعباد ورحمة هدى أنزله حميد حكيم من تنزيلا 

السابقلمرصع ا( 

الشرميةلايراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية  ٨٨



والدعويةاسمية آتاوه السعدي. عبداأرحمنبنذاصر الشيخ مؤد4ر 
ا.د.ما>مدينساسمطين«حسالواص

أنالقرآن م علخاصة من وكان وأحراهم، ودناهم دينهم ق يحتاجونه ما لكل 
يدورآخره إلى أوله من القرآن لأن جمعه، فهم على يعين منه وطاممة بعضه فهم 
والعقائدنة الحوالأحكام الكيار والفراغ والحقاتق النافعة الأصول تقرير على 

ليمدتقريرشر، كل من ويحذرهم حير كل إلى انماد ليوجه الصحيحة، 
والهولةر اليغاية ق ْناسة وتما^٠٠ منومة اليب با،اوسديها الأمور هذه 

منكثيرمنوال العلت وقدتكرر عليه. مزيد لا الذي والحس والإحكام 
،.١١الكبيرة..٠ الفائدة من يرونه لما وألحوا جميعه هدا يرنا نفنثر ل الأصحاب 

القرآنبعض ير نفعلى راقالوقوف المنازت اللطيف ير نمق علل ا وبمثله
والعاقالماقعق، العلوم فيه تثنى مثاق جعله والله باقية، معرفة على عون أعفلم يعين 

وكد.يحداأم<ان.ؤ تعالى! ال نلكتابه، تعالى يرْ تيوهذامن الكاملة، ة الجليل
للد|ثلمنهم؛]اشربا[«رأ،ؤ

القرآنيةالايات حمح على الإحاطة ررمحإف ضه! ما الرحيم فح مقدمة ل وذكر 
جعلهائه كتابه لمعاق اممه تيسير حواصر من لأف التفسير، علم شروط محن ليس 

ومقاربهوْشاآه نفليره عرف موصنا منها العبد عرف إدا وأسنا، وقواعد أصولأ 
التفسيرعلوم فإذا نفلرت ثم باقيه- معرفة يدعوإلى بعضه فمعرفة المواضع، ل كل 

ا.حاوا..ألال الكتاب يهلول استيعاكا وق حدا، كثيرة 

وال^^لتبح،سبمب التفسير ~ ٤ 

ؤيهدأطإلأ ألمنءان عثه ننل ؟؛ و3الآؤبمآ5مروإ ارؤ الل4-ت —رحمه ال ق

.٤ حسخآ' الرحمن، الكريم تيسير )١( 

. ATص المان اللطيف تيسير )٢( 

صا،ا.العلام الرحيم نح )٣( 

٩٨ الشرعية سراسات عثيمبمن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القمميم، جامعة عتيزة، والآعاب، اسوم كلية 



وايوعويةاسمية آثاره ااسسي> ناصر بن صوالرحمن اتشيخ مؤتمر 
جيةاكيخاكسيياوتشميرالإجمام

ةجمالمن هدا ]الفرذانآ"آ-مآّآ[، ه ءكد؛لأأيى 
ؤؤلألإوًايانحمل4هم أنفإلهم نوحيه الذي الكفار مقترحات 

بلالوحه؟ هذا على نزوله من محذور وأي قبله، الكتب أنزلت كما أي• ؛ ؤيؤدة 
متفرقاأنزلناه ؤزدكد'إش ال! نولهذا وأحسن، أكمل الوجه هذا على ه نزول

وثباتاطماسة ازداد القرآن من ء ني عليه نزل كلما لأنه ؤادف 
لهيكون ثب الحدوث عند القرآن نزول فان القلق بالبج أسورود عند وحموصا 

سببه.حلول عند تدكره ثم ذلك قبل نازلا كان لو مما أبلغ كثير وتميت عظيم ٌوغ 
اعتناءعلى يدل كله وهذا ■ تدريجا فيه ودرحناك مهلناه أي• ه ؤلؤثميلثهمهيلا 

كتابهإنزال جعل حنث لم~ ومعليه النه ~صلى محمد وبرسوله القرآن بكتابه الله 
ألم،إلاطثاك■ هأساكجشفي س.ؤ ومصالحه الرمول أحوال جارياعلهم، 

[.٣٣]الفرقازت وأصد،سبامل 
التك«،ررابه وياJفعون الحن، به يعارضون و/لآتأتويلدبمشرا ؤ ال؛ نولهذا 

معانيهؤ، للحن، جامعا ا قرآنعليك أنزل، أي! ،• لا إؤ 
ولابامحلل يشو٢٠■، لا وصدق حؤ، كلها فمعانيه ألفافله، ؤ، التام ان والبيوالوضوح 

يرانفوأحن ألفا أوضح للأشياء وحال.ودْ وألفافله الوجوه، من بوجه بهة ش
كاملا.بيانا للجعال مبين 

وواعظومعل، محدث من العلم ؤ، للمتكلم يبغي، أنه على دلتل الأية ءذْ ول 
حدثفكلما الخلؤ، أمر يدبر العالم كدللخ، رسوله، حال تدبيره ؤ، بربه يقتدي أن 

التبؤيةوالأحاديث، القرآنية الأيات من ذللث، يناسج، بما أتى موسم، أوحصل موججؤ 
^^،.المواهقة والمواعفد 

نصوصمن كتيرا أن يرى ممن ونحوهم الجهمية من، المتكلفين علهم، رد وفيه 

اممرعيةو1درأطت ابن الشيخ كرسي محع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص والآداس اثموم هية ٩ ٠ 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
العواجيمحمد عبدالعزيزبن بن محمد ا.د. 

هولهم-قإذا-على مها، يفهم ما غم معان ولها ظاهرها غير على محمولة القرآن 
زعمهم-—على الأحسن ير التغؤإنما غثره، من يرا نفأحن القرآن يكون لا 

تحريماأااال١،.المعاق له حرفوا الذي نفيرهم 
المعاليعرض في أوسعدي 1اشدغ طرJقة 1اراوء: المطاف 

الحتابفم 9صد1غتحا 9اامداياذا 

يعميوهوأن النفيرالإجمالي: من الرحمن( الكريم السعدي)تيسير ير نف
واللغةكالإعراب للتفاصيل؛ التعرض دون للأية العام المعنى ان بيإلى الممر 
وغيرها.والفراتل. والبلاغة 

القاطي الرحمن( الكريم و)تيسير عيي الالشخ منهج وبمكن 
اخصارآ:التالية 

يقروهامن كل ا يفهمهواصحة يعبارة الأية، من القصود المعنى على يركز ١( 
العلى.مستواه كان مهما 

الأياتمعنى يفهم ممع هل ٌّعمحره، لأهل منامب باملوب المعاق يمؤغ ٢( 
قراءته.مجرد من 

أوإمرانيليات،قصص، ذكر ودون أوامتهلراد، إطالة، دون التفسير؛ بتيير يمتاز ٣( 
المقصود.عن التفسير تخرج أقوال حكاية ودون 

غموض.ولا فيها حفاء لا قريبة بعبارات، يدع، نمهل على صاغه ٤( 
التثرع،أسرار ق والغوص المقمود المحنى بيان بين فيجمع العبارة، يمهل ٥( 

الأحكام؟بيان ق والإسهاب الألفاظ تعقيالات، عن بحيدآ 
كليا؟اعتمادا الخوثوقة التفبر علىكتس، الشخ اعتمد ٦( 

ار-صن،الكريم )؛(يسر 

١I الشرعية سراسات طيصن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون الضسم، ياسة عتيزت، والاداب، اسوم كالئة 



والدعويةاسمية ١^٠ المعدي، ناصر عبدالرحمزبن الشيخ «ؤذمر 
مدهصيةاكيخاكاميم|تالأض|يرالإجمااض

ؤيهتممعناها، لظهور شيرآياُت، يرك وربما الغالب،، ل إجمالا المعاق يشرح ٧( 
الألفاظ.وحزالأ باكرف 

الله.إلى والتوجه لمة، الالعقيدة بترسخ اهتم ٨( 
وميرةمهلة بمارات لف، العقيدة بمقتضى المفايت، ايايت، ير بتغاهتمامه ٩( 

اسباطاذ،وله غالبح. الأصوJة والقواءد الش_رعية، الأحكام واّتتاط يعتتي ( ١• 
حا-بمقل وتوجهات 

ْعمفهومها، أو مقلوقها من مواء أوحكم معز من الأية نقمته ما توعب ي( ١١ 
الشؤع.علوم شتى ق الأية فقه على التنيه 

الملمين.من كثير يحتاجه ما وهدا الراجح الحكم يعرض ( ١٢
يذكرهاولا فقط. المعنى بيان عليها نومم، إذا والقراءات( الاعرابر أنوغ يذكر ( ١٣

شاذة.أوكانت، المعنى، فهم عليها يترتب لم إذا 
لمالميحتاجه وما منها، الفوائد تنباط واسالأنبياء قصص عرض j، أبيع ( ١٤

المقرينمن به اعتنى من قل للئ، الموهذا بخالقه، ؤيربهله إيمانه يقوى مما 
السابقين.

دللث،إلى يشير وكان -بما، التذييل به ومتاسالحسنى، الله أساء يمحان يعتني ( ١٥
الله.أسماء من به حتمّت، يما الأية ؤيريعل كثيرآ، 

ماحوذسهل واصح يامحلولب، للايايت، الإجمالي العام المحنى بيان على يحرص ( ١٦
ها.نفالآيادتف من 

القرآنيةالنصوص بعض تهلبيق j، ترجيحات، من له ظهر ما يره نفق مجل ١( ^١ 
النوازل،.على 

الداعية.عليه يكون أن ينبض ما ويبين وأساليبها، الدعوة بأمر يعتني ( ١٨

الشرعية}انمراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جاسة عتيزة، والأداب، اسوم كعية ٩ ٢ 



واثدعويةاسمية آثاره السعدي. ناصر سوالرحمنين الشيخ مؤتمر 
اتعواجيمحمد عبد١لميزبن بن محمد أ.د. 

فرمن بؤا يعتني أن ينبغى التي والأصول والقواعد الضوابط بعض يذكر ( ١٩
القرآن.

عنبعيدأ واصح، ب1راوب بان، أتم ا وبيتهالقرآن، علوم بماحث اعتنى ( ٠٢ 
له.ومكمله لتفسيره متممة فجاءت الجانبية، الخلافات 

الرحمن.الكريم تيسير ق الشخ عند الإجمالي التفسير ملامح أبرز هل.ه 
يرنفق الرحمن الكريم ير ررتيالهليارت عبداش أ١د٠ الشيخ عنه يقول ولاا 

العبارة،مهل لأنه ^-٠٢، طالب، عنه تغني يلا عفليم، ير نفوهو المنان. كلام 
تعقيداتعن بعيدآ التشرح أسرار ق والغوص المقصود المعنى بيان بين يجمع 
قعيي الالشيخ منهجية بعض فمل ثم (٠ الأحكام بيان ق والإسهاب الألفافل 

با.حتمارُاأُمزاياه مبرزأ يره نف

 ١( C ينعيداف أ.د. تأليف المعاصرة، العلمية الحركة على عيي الالرحمن عيد القصيم علامة أثر
.١ الهليارءسم محمد 

٣٩ الشرعية تاليراسات ابن الشيخ كرسي مع بالدعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اكوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره تاصرالسعدي، عيدادر،>عمنبن ٠ّؤتمرالشيخ 
اممسيرالإجماشة المعدي 

الإسلام xlolcض 1وشإوخ و1ورومم ض 1لخاهاوس: 1اهطوو\ 

1لإجْالي:التفسير أسلوب ف5ا 
يدرسالله" —رحمه الشيخ  jjbصفة بثن من أجد لم والتتع البحث لال حس 
وثاقتهواصحه إجابه تعطي لا وهي للطلاب، درسه وصف ق نتف سوى التفسير، 

نولل ظاهر أثر لها صار والتي التفسير، ق المحددة المنهجية هده تلقيه طريقة عن 
التوم•ؤار ومنه 3، نفيره 

ومصادرمئايخه ق والمع الله—، —رحمه ومعارفه علومه ق الشراء ومع 
وأحداثلمجتمعه ومعايشته والدهني، العلمي ونبوعه الشيح وبروز تعليمهم، 

التدريسبهلريقة ناثره ذكر س أحد لم أق إلا المعرفة، مصادر على وانفتاحه عصره، 
سفكل التاليف، طريقة أما ذكره، ياق وسنجد، علماء ق البسام الشح نص وى س

الموضوعيةلية لإحما ا الهلريقة تللث، أحد عمن يذكروا ولم وأنتي؛ د أجا تأليفه ، وصف
طرحها•وتنوع العلوم نتستر محا 

تالأمرين مجمؤع س عنده تحصل مما ذللئ، يكون أن يبعد ولا 
به.تميز ما منهم كل س فأحد جميما؛ مشايخه طريقة 

والكتابة.لالتدريس وممارسته ياجتهاد٥ عليه الله فح وما 
التاايةتالأمور ق النظر القول هدا بذ وسب

ابنالإمام اختمارات عن ولايخرج اهيم، ابن واتتأثربالإمام باتنشل صرح أولا> 

غايأتيمية 

لابنالفوائد بياع س القرآن، بتفسير تتعلق مهمة فوائد مقدمته ق الشيخ كتب، 
وهوالحسنى، اممه أسماء ير نفق بفصل يره نفوحتم تعالى، الله— رحمه — القيم 
وناغ.واضح طيستح شرح 

اتشرعية1ددراطت عثيمين ابن امميخ كرسى مع بالتعاون الصيم، حامعة عتيرق والأداب، اسوم كلية ٩ ٤ 



والدعويةاسمية آثاري السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
العواجيمحمد عبدالعزيزبن بن محمد أ.د، 

ابنوتلميده تيمية، ابن الإمحلأم شخ بكتب وانشاءه اشتغاله أعظم وكان 
ولغته،ير، والضوالتوحيد، الأصول، علم ل بببهما كثتر خير له وحمل القيم، 
الصار المذكورين الشيخين بكتب تنارته اسوبس-، النافعة. العلوم من وغيرها 

ليطعن ولا الشرعي، بالدليل عنده ئرجح ما يرجح بل الصلمح،، بالمذهب يتقيد 
المدامتج.علماء 

منير التغل المياشر وتاثره تفادته اس3، الشيح من تمريحتا تجد لم ؤإن 
نصنقل ربما يل واصحح، ذلك، يجد يره لتفاسالمتتيع أن إلأ الإمامين، هدين 

قأحدهما على وأحيادءيحتل وأحياسا؛معن-اهلأأأ. السم_ألةلا،، ق أحدهما كلام 
ذللث،شأن والتوجيه، والرحيح الاختيار ق فيهما اثره بخ غالونجد . ٢٣الةلالخ

مؤلفاته.بقية شأن 

تيميةابن الإسلام شخ عنايته؛كتب، على تلأل التي عيي الكتب أبرز ومن 
Iوالأصول،( والضوابهل القواعد بمعرفة الأمول، العلم إلى الوصول به- وتاثره 

الفوائد^١^ من القرآن يتمر تتعلق مهمت فوائد نقل فقد  ٣٤ ٣١ءس الرحمن الكريم نير ل كما ( ١ ر 
السلام،عليه إبرامم مناظرة ل المم ابن عن لعليفة نكتة نقل  ١١١ص ول اض"، -رحمه القيم لابن 

ص،وبمانقلكلأم1الأبنامعن
نقل١ ص٣٩ ول فيآية الأفهام جلاء ايمامن عنه نقل ص٨٦١ وق اليت، حج 

الحدييية.قصة عنه نقل  ٧٩وصر٠٠٥ المدارج، من عنه 

إلىأثار ٢ ٤ محراّ وق القيم، ابن شه س استقائه إلى ١ ٧ صاّ الرحمن الكريم تنر ق أسار )٢( 
تيمية.ابن اختيار 

والمملالعمل فاتراكاب السليمة الجملة محذه تفصيل أردت ؤإذا • ص٢٩الرحيم نتح ق نوله مثال )٣( 
قالقادحين عقول صعق، عر الملية بالراهين وكيفابرمن تيمية، ابن لمين والمالإسلام لشيخ 

انمين"•شيءمنسا

٥٩ ت1دواسات1سرعية ءثي4اأوأ ابن اتشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزت، والآداس اسوم عالية 



واثدعويةاسمية آثاره المعدي. ناصر بن الشيح مؤتمر 
الإيسامالأضدير ي لصيدي ا امميخ ئهجية 

اينتلميد٥ وكتب تيمية، اين لإملأم ا شيخ كتب من كتا؛C متين من أكثر من انتقا٥ إذ 
كتبمن الامحتفادة الكتاب حدا عدي سابن هل موهمد يديه، بين وقعت التي القيم، 

المختصر.الجزء حدا القارئ يدي بين ورصعها زيدما، فابرز الشيخين، 

أصل،يئن ما الألفر١،. على الحمل. وش وقدتافت المتإب:»... هدا وقالآحر 
وتحذيركمال، ل وترغيمج صرويية، وقانية مهم، وتعريف جامع، ومحايهو وقاعدة 

الدينيةالضار من وترهيب والياطنة، الظاهرة النافع إلى وتوجيه نمص، من 
وصفه...عن يعني ونخثْ والدنيوية، 

التأملوكثرة الكثير الروي يعد انتقيته قد المجمؤع هدا أن ذلكر وحملة 
واحتوىصموما، فتضمن خن، الكتهيح من الموجودة الكتنب، جمع ق والتفكر 

٠٢ش...أ؛ل والفضل ض، والحمل. وغررها، جواهرها على 

ادرذاهم1من اسماء، من عدد على تعليمه الشيخ تلقى ثانيا! 

طلم،قد وكان اف-، -رحمه ه(  ١٣٢-٢ ١ ٢ ٤ )٩ >ص بن عبداف الشيح . ١ 
ومصر.الحجاز ق العلم 

الذياف-، -رحمه ه(  ١٣٣٨- ١٢٤١)جاسر ن حمد ن إيرامم الشيح . ٢ 
ستين•بقع حا وأقام العراق، إلى ورحل الشام، ق العلم طلم، 

إماماف-، -رحمه ه( ١  ٣٣٩-١ ٢  ٥٣)التويجري همداف ن صعب الشيح ٣. 
١عنيزة ل استقر يم والرياغح؛ القصيم علْءاء على قرأ البكرية، ق الجامع 

وكاناف-، -رحمه ه( ١ ٣  ٤٣-١ ٢  ٥٧)الشبل. عدالكربم ن محمد الشيح . ٤ 
الحالم.لطالبا والشام والعراق ومصر الحجاز إلى رحل قد 

.وضابط وأصل ناعية بين ما ( ١ * ١ ٥ ر باكحديد عددها ( ١ ) 

صاما'آ.)'آ(>يقالوصول 

الشرعيةسواسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع يالتعارن الصميم، جامعة عتيزه، والأداب، امموم كلية ٩ ٦ 



والوعويةاسمية آثاره المعدي. ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موضر 
العواجيمهمحمد عيدايعزيزبن بن محمد ا.د. 

طلبالذي اف-، -رحمه ه(  ١١٣٥ - ١  ٢٨٢القاصي)عثمان بن صالح الشيح . ٥ 
توقأن إلى تامة ملازمة لازمه وقد . سة. عشرة محع والحجاز ممر ق العلم 

.— الله —رحمه 

افه-،-رحمه —( ١٥١٣٥ - ١  ٢٨٩)الشنميهلي عدى ين الأمين محمد الشيح • ٦ 
أرععنتزة ق وأقام البصرة، ق الإنكليز وحامد الإسلامية، البلاد طوف الذ.ى 
نين•ّ

درسالذي افه-، -رحمه ه( ١  ١٣٦ - ١  ٢٧٣وادي)أبو ناصر بن عالي الشح ٧. 
كتبق بإحازات ورجع الهند، ق الحديث، علم طلت، ثم الدعوة، علماء على 

عيي.الالشيخ منهم بلده، أهل من رهعلتا وأجاز السنة، 
،— الله —رحمه ه(  ١٣٨٥— ٠١٣٠ ) الماع محمد بن عثدالعزيز بن محمل. الشيح  ٠٨

العربيةالممذكة ق المعارف مدير صار ثم وغيرها، والشام بالعراق درس وكان 
عنزة.ق عليه قرأ وفو - الوقت ذللث، ق حولية ال

مختلفق العالم طلبوا حيث، التلقي، مصادر تنؤع الشيوخ هؤلاء ق اجتمع 
يرحل.أن عير من الرحالة فوائل. ءهن.ا له الله فهيا البلاد، 

tشحه مئ أخيط اتتي اتتدؤيس ه ٠^٧؛^ احيى 1 ثالتا 

ثيخهعن أحدها مفيدة، فريدة طريقة التدريس ل طريقته المام؛ الشيح يقول 
ال.منتو>ءرإ.امن محمل. 

دليلها،ؤيذكر يصورها، نم تامح، نوصيما معناها يوضح ثم العبارة، يقرأ فكان 
منهاأصح الآحر اإقول، يرى كان ؤإن أقنها. يراها كان فإن منها، التشريع وحكمة 

وتوهينأدلته، وبيان يرام الذي القول( نصر ق أحد نم الهلريقة، بنفس الثان( القول، ذكر 
يراه.يما الهلال_، يقغ حتى لايراْ، الذي القول( 

ينخفضلا تفهيمه إن ثح بحيتقيم، موترتبجا واضح، لويس، ؛امهذاكل 

٧٩ الشرعية لليراسات ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠ؤدمر 

الإمساشالأصسو إ اكسي امميخ 

منهفالكل المبتدئ، الطالم، توى م عن يرني ولا الدرك، الهلالبا متوى عن 
,لرصه ق محرمه هذه }مد، 

عجب،فأمر الحديث،، أوق التمر، ق سواء الكريمة النموص على كلامه أما 
،.١١طاو_ا يتصوره لا ما والفوائد الأحكام من منها يتتبط فإنه 

 Iسماءعم|ره *؛راسلاند رابماI

ائلالمحديد ق الأفاق ومفكرى الأمصار علمام كاتب، فقد هدا ومع 
الكريمةالنموص بعمؤر لتطبيق مهحاولة لديه صار حتى الأمور؛ وعويص—اتر 

الشريعةرار أميظهر مما وحوادثه، العمر هدا ومكتثفات مخترعات، بعمى على 
العلوماكتساب، ق وعزيمته همته بعض وهده الحديث،، الحمر ق يجد بما واصالها 

،.وتحميها"١٢

صث1مجلأتاسميةثزمنه|خامسا( 

رميدرمحمد الشيح يصدرها التي النار، مجالة قراءة على حريمنا كان رر 
صاحبها..ويراّل القاهرة، ق —، افه —رحمه ( ٥١٣٥—٤ ١  ٢٨٢)رصا( 

— ٠١٣ )٣ الخهليب،( الدين )محب، الشيخ يصدرها التي )الفتح( ومجلة 
القامة«رآاؤق اض-، -رحمه ( ٠١٣٨٩

٠٢٢٤- ٢٢٣)؛(ءالماءتجاوسّمون:م/ 

.٢٢١-٢٢٠م/ قرون: نماب حلال، نجد علما، )٢()( 

الزاملعبدالمزيز قريدين د. التأمل، تتحق مواقفه المجتمع ل وأثره عدى العبدالرحمن الثيح ( ٣١
http: / /ww١v،. ٤٧٧و ٤٧٦العدد السعودية، - الجزيرة بجريدة منثور •مال، اللم-عنتزة، 

aljazirah.com /culture

الشرعيةمميراسات عيق ابن اتشيخ كرسي مع ياثثاون القصيم، جاععة عتيرة، والاداب، اسوم كلية ٩ ٨



والدعويةاسمية آتاره ناصراتسعدي، بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
اتعواحيمحمد بن عبدابن محمد أ.د. 

1وساد1س|ا0طاوب 

الأحرى1وقسخ هيابات في الإجمالية 1لخاا0ية اثر1اْنمجية 
مصنفاتهق سريعة إلماحه ولعل كلها، الشيح كتابات ق الإجمالي النهج برز لقد 
التاوةلا،تالمائل ق ونوحزها ذلك، تعطنابرهان العلوم أنونع حب 
اتثدةرىأموممات الإجبماثئ.ق منهجه الأوتى! ايسائة 

قوالإيجاز الإجمال( لك ملك يالأوه~ —رحمه عالي ا،.ابن الشخ هنجل 
واحد،مكان ق الواحد الخوصؤع يوجز حيث، العقيدة، اثل ومأبواب ق مؤلفاته 

الماله،لب جمع قد لكنه القارئ، على ر متإجمالي سلوبؤ باسّعرصها ؤيحاول، 
أشهروأءلهرأدكها-تجنابل الأدلة، حلال، من أؤلرافها وجمع اختمارها، ق وبيع 

الخلاف.ذكر أو ،، المخالفعلى الرد يفيد ما صياغته ق كان ءإاهرأ-وإن المقارنة 
وصحفا،قوة درجته وعن الخلاف، عن سئ للألفاخل واختياره عبارته ق وهو 

قالقوة لوب أم على ؤبمحرص والخالق• الخلاف عن التعبير ق جم أدب، مع 
أّبيعن أوتنازل، أومداهنة، مجاملة غير من بادلتها، المسالة ور؛ءل تيلأل،، الأم

التمسيرمؤتمر الموصرعى" التفسير ل سعدى ابن الشيخ منهجيه ت بحث مراجعة يمكن للمزيد ( ١ ) 

ه-الموافق ١٤٣١الأولى جمادى ١ —٢ ١ ١ الشارقة جامعة وآفاق وافر ~ الكريم للقرآن الموصوعي 
ظ.البحت يشه انمللب وهذا ٢ ٠ ١ ٠ ة/ 0ب^ا 

أصولال إيطّق والراهن والقواهلمر الأدلة ت المعجم حروف حسب باحتصار أشهرها ومن )٢( 
التتييهاتالإيمان، لشجرة واليان التوصح الشافية، الكافية توصيح الحق، انتصار الملحدين، 

توحيدشرح ق المبين الواصح الحق المنيمة، المباحث، من الواسسطية عليه احتويت، فيما اللعليمة 

القدلثة،المشكلة حل ل التائية القصيدة شرح البهية الدرة الشافية، الكافية من والمرسلين الأنبياء 
العبيد،دءعبيد عدى، العند الحسنى افه أسماء ير نفوانظر* التوحيد* مقاصد ل ديد الالقول 

ةها-أهم

٩٩ الشرعية لادوا>4مات عتيمين ابن الشيح كرسي مع بالتعاون الضسبمر، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آتاره اوسسي، ناصر بن عيدايرحمن ا1شيخ مؤتمر 
^سياتاسسيرالإح4ام

لف.الأومنهجية أومعالمها، وماليها، العقيدة 

وأصوممأا'أاممقه مؤممات الإج4اثي.ظ *تهجه ) اثث1ذيات اءسا}ة 

تاثيرالذللث، وكان وأصوله، الفقه علوم ق والإيجاز الإجمال، مسالالثج وسالك، 
علىفيها الجديد ، تآليفإلى المألوف،، عن عصره ق العالم طلامح أحرج إذ بالى، 
تأليفهامند ائل والرمالكتب، ، Uljأفائت، وقد موجزة، إجمالية صغة ذات طريقة 
دورةل يثرح المؤلفات ؛، iijأحد تجد لا أن وندر العالم. طلاب، هدا ا يومنحتى 

ؤإجمالهاالمخل، غير لإيجازها وذللئؤ نرعى. معهد أو علمي، أوبرنامج علمية، 
كاملةالأصملر ببعض لكأنلث، حتى والمسنة، ؛الكتاب، وربهلها أدلتها، قوة مع لفن اق 

كاياجعلها وأصول، قواعد يبعضها—أو نذلها المرعية—إثما النصوصي عبارات هى 
كفاه.لما مجلد ق لوشرح ما الأسطر أو العبارة تللأ، تضمنتؤ وقد للمسألة، شرح 

يثنهلم الفقه؛ ق المالكين لخهج تأليفه فع ذللثح، ل الأوبم— —رحمه تفنن ولقد 
الأحلاق،ْع كلها الفقه أبوابح فيه ؤيجمع بكثير، منه أصغر هو ما ، يولفأن ذلك، 

٠٢٢صفحةلين وحممائة الكتاب، يتجاوز ولا والأدابؤ، 

قمستقلة رسالة ألف، لها، ننلمه فع وقواعده، الفقه أصول ق الخان وهكدا 
أمرالقواعد تلكؤ وكأن ^٠، ٧٥١١يشعر حتى الماس، على وسهلها الفقهية، القواعد 

الإنمافؤين البمع الأحكام، معرفة إلى الإرشاد ت المعجم حروف ن، حباحممار أشهرها ومن ( ١ ) 
أصولj( جامعة لطيفة رالة الفقهية، القواعد ق رمحالة الدخان، نرب حكم •مدالموتم،، ابن ونظم 
النافعت،الديعة والتقاسم والفروق، الجامعة والأصول القواعد المال.ية، الفتاوى الهمة، الفقه 

المتاملرامتجالدين، ق الفقه وتوضيح الكين السمنهج الفقهية، ائل الممن الجلية المحتارات 
■١ ٥ —٦ ١ ٥ ٤ المابق، المدر وانفلر؛ الفقه؟ أحكام ق متظومة الفقهية، 

وفاتهنل القه والأداب. والحقوق والمعاملات العبادات أحكام ق نورالماتروالأuب اق: كم)٢( 
ه.١ ٤ ٢ ٠ ط مامين، 

الشرعيةسواسات عصخن 1بن التهيخ كرسي مع القصيمءباثتماون جامعة عتيرق، اسوم كلية  ١٠٠



والدعويةالعلمية أناره السعدي، ناصر سوالرحمنض الشيخ موضر 
العواجيمحمد بن محمد أ.د. 

العلا.ليمل به يرتقي بالشيخ فإذا المرتقي، سهل 
الأحاديث!شرح الإجماثي.ق هصجه ا1ثاتثات! ائسالات 

الأحرىكتبه لكن المنة، خدمة ق خاص واحد كتاب عالي إلا له أقف م ل
كتابهأما ومراميها، فوائدها عن والكلام الأحاديث، إلى ارة بالإثمليثة وتفاسيره 

الأخبار.حوامع شرح ق الأخيار عيون وقرة الأبرار قلوب ببمجة فهو• بالمنة؛ الخاص 
ه. ١٣٧٢سنة بالقاهرة، المحمدية السنة مهلبعة ق الأولى، الطبعة حياته ق ء؛لع وفد 

العلومجمح على مشتملا رأه ووصوحه اختصاره على الكتاب هزا تامل ومن 
افه،إلى والسلوك ير السموعلم والعقائد، والأصول، التوحيد، علم على المافعة؛ 

وكلوالأحكام الفقه وطم والظبية، والدنيوية الدبمية والأداب الأخلاق وعالم 
منتقاة وممأخوذة وكلها وغيرها، وانككة ومحاملأيت، عبادات، من الفقه أبواب 

منحديثنا عين وتحة تشرح فيه اختار حيث عليه، لامه وسصلوات، كلماته 
وسلم~.عليه الله سصلى النك، كلام جوامع 

وربطهاائل المجمع ل الشيخ اتبعها التي الإجمال منهجية تظهر خلاله ومن 
الشيخفيه ر يوكيمؤ بعدهم، ومن ءصرْ لأهل ومناسبته والإيجاز، العمق مع 
والبيانبالشرح الأحاديث، تلك، تناولته التي وعات الموماحتوما التي اق المع

بوابةإلى العلم طالمؤ منها يلج وبوابة ا، لهمفتاحنا شرحه صار حتى والتفصيل، 
وعلمه.هداه من بحان فالنبوية. السنة 

١٠١الشرعية لليراسات ابن الشيخ ترص مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرص والآدابأ انملوم تلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، غاصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت٠ر 
الإجماشاسسير ي انمعدي يخ 

اس«ةلاء<الإج«امإا،.قمفتقاته منهجه اترابمة، ائسألة 

قبل الأفضل وذكرت اممه، إلى يالدعوة اعتنت الكثيرة الشيح مؤلفات إف 
أقرانهعلى ميزة اف- -رحمه عيي للك1ن ؤإذا الحسة. والموعظة بالحكمة ذلك 

الواقعوفهم الشرعية النصوص فهم أنه فهي اش؛ إلى الدعوة قضايا ي ومعاصريه 
هذاق رامحخة قدمه جعل ما وهدا الواقع، وفقه النص فقه يين فجمع يعيشه، الذي 

المجال.

بإحمالالدعوة قضايا عرض ق — افه —رحمه علوي صابن الشخ أبيع وقل 
المفاهيم،بعض لتصحح وتعرض التعليم، مناهج لإصلاح فتعزض ممع، سهل 

الإسلام،تعاليم من الحرية حول ودعواهم الملحدين على للرد للرد وتع_ؤض 
أهلأوعامة خاصة مملحة أي ق القيادية المناصب يتولى أن أهمية على وأكل 
علىوشغ والموحهين، والمعلمين الدعاق من والإصلاح والملاح الخير 
الأمةقضايا أويتناسون ون ؤينالذاتية يهتمون؛م.مالحهم الذين النفعسن أولئك 

وذللئخالدعوة، لقضايا معالجته ق موفما حدي حمابن كان لقال ا. العليا ومصالحه
الماس،ْع وتحامل ومارس، وحزب، المياJان، نزل إذ الأول، الرعيل س داعية أنه 

صادقة.واقعية تجارب عن يكتب فاخذ 

تنزيهالإعراب، قواعد نقلم على النقاب وكثف، التعيق المعجمت حروف، ب باحممار أشهرها ومن ( ١ ) 
ومافرصهالمسلمين أوواجب، اض، سيل ق الجهاد أغلاله، ق القميمي مماافراْ ورجاله وحملته الدين 

الدينالإملأم، دين محامن ل المختصرة الدرة الاجتماعية، ومنتهم دينهم نحو كتابه ل عليهم الله 

النيرةوالحدائق الناصرة ساصى الريالمناسبات، على المنبمية الخهلب المشاكل، جم-ح يحل الصحيح 
الميرإلىق متفلومة اوحهل_ح ق الشهية الفواكه الفاخرة، التتوعة والفنون العقائد ق الزاهرة 

الومحمائلالأوابد، واقتناص الفواتد مجمؤع التافعة، المواصح ل الخطب مجمؤع الأخرة، والدار الله 
.١ ٥ '٦  ١٥٤العبيد، د,عبيد المعدي، عند المحنى افه أمماء مسير وانفلر المعيدة• للحياة المفيدة 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٠٢



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ موتعر 
اكواجيمحمد عيدالمزيربن بن محصد أ.د. 

الذيوالموصوعي، الإحم.الي الأسلوب باتبيع عامة مؤلفاته فتميزت ذلك وسمر 
الأسدلأل،ومتانة الاحتجاج، قوة مع التوصيف، وحن الاحتصار، على يقوم 
أوالمحاطين، كل يناسب لا قد الذي التفصيل أو تطراد، الامأملوب عن بعيدآ 

الإماقفيالماقثات.

وأبرزهاIوغيره، التفسير ل سلكها التي الإحمالية المتهجية تللثج نتانج وظهرُت، 
^تهلرق ما أشع ١( 

قارئهوعقل قلب، على يمل أن وامتهناع لها، تعلرق التي الموصوءا>تؤ ارأشحر 
المجلسق كان حبث، عليه، سهلة الكتابة كانت، وقد ٠ العلرق وأسهل البل يايسير 

بالأجوبةعليها فاحاب العديدة، الأّئلة إليه ورديت، كما مستقلة. رسالة الواحديملي 
وقدالبحث،. سديد التحرر، بدع الكتابة، رع سالجواب، حاصر وكان ديدة، ال

الوكان الماس، مثاكل حل ق اهم ومحوضّح وحهلب، ه فالقأوقاته، ق افه ارك ب
حقه،حق ذي كل فأععلى نمم، مجتمعا ل ومشاركتهم بيوتبم، ق زيارتبمم عن ينقطع 
يث.اءااأاا.من يؤتيه اض فضل وذلك، 

العلم؛نشر ل حماسه ٢( 
يولم،ولهذا الحق، إلى والدعرة العلم نثر هو المصنيفؤ من قصدْ غاية وكان 

منهاتقيد أويعرصازائلا، منها ينال لا مؤلفاته، من عليه يقدر ما ؤيعلح ويكتب، 
لمينوالمالإمحلأم عن النه فجراه بيا، الضر ليعم مجانأ يوزعها بل، الدنيا، عرض 
رصاه.فيه ما إلى، الله ووفقنا حيرآ، 

الإسرائ؛ليارته:الأعمالعلم، م، توقفه ٣( 

رحمهمرين المقس كثيرا أن ءاواعلم الأوه~؛ ~رحمه عيي الالشح وقال 

(.٤٢٤)ا(ءاواءنجد)؛ل/

١٠٣اييرعية تليواسات عثيمين ابن اتشيخ كرسي مع ياتتعاون حامعة عنيرة! العلوم كلية 



واتدعويةاسمية آثاره السعدي ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مزتمر 
الإجمٍإماسسير لمطد،يه 

الاياتعليها ونزلوا إسرائيل، بمي قصمل من تفاسيرهم حشو ق أكثروا قد افه، 
وملم—!عليه الله —صلى بقوله محتجين الله، اب، لكتيرا نفوجعلوها القرآنية، 

*إ•حرج ولا إسرائل بمي عن "حدثوا 
ولامقرونة، غير مقرئة تكون وجه على أحاديثهم نقل جاز ؤإن أنه أرى والدي 

عنتصح لم إذا قهلعا الله لكتاب، يرا نفجعلها يجوز لا فإنه الله، كتابه على ة منزل
وسلم—عليه الله —صلى قال كما مرتيتها أن وذليثخ وسلم—، عليه الله صلى — الله رسول 

فيها،مشكوكا تكون أن مرتبتها كانت، فإذا ذكاوبوهم( ولا الكتاب، أهل تصدقوا لا ): 
والضيربه الإيمان يجب، القرآن أن الإملأم دين من بالضرورة المعلوم من وكان 

الجهولة،Jالروايادت، المنقولة القمص تاللثط تجعل أن يجوز فلا ومعانيه، الفاظه 
ولا-با مقطوعا اض، اب، لكتمعاق أكثرها، أوكذب، ا كل-بمالظن على يغلب التي 

.٠١١١١الموفقوالله حصلر، ما حصل هذا عن الغفلة بسب، ولكن أحل، 7اذا يسرب 
قدالناقة أن القصة هذه ق يذكرون رين المقمن كثيرا أن ®واعلم ال؛ ون

تمخضتمخضت، وأنبما صالح على اقرحوها اء مانصماء صخرة من خرجت، 
ثلائ،رغي عقروها حين فصيلأ لها وأن ينظرون وهم الماقة فخرجت، الحامل 
نزولآية لهم! قال لام العليه صالحا وأن فيه ولحل الجبل له وانفلق رغيات، 
مصفرة،ووجوهكم الثلاثة الأيام من الأول اليوم ق تصحوا أن بكم، العذاي، 

قال.كما فكان مودة، والثالث،! محمرة، الثاق! واليوم 

قوليس ايثه، كتاب، ير نفق نقلها ينبغى لا الش الإمرائيلياُت، من هذا وكل 
اللهلال.كرها صحيعحة لوكانت، يل الوجوه، من بوجه منها ميء على يدل ما القرآن 
حتىذكره، وييع تعالى يهمله لا ا موالآيارحج والعر العجانبج من فيها لأن تعالى، 

.٥-٥٦٥ ص الرحمن، ام؛م ر سا 

الشرعيةلليراسات عتيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون اتمصميم، حامعة عتيرة، والآداب، اثموم كلية  ١٠٤



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ تمر مؤ
العواجيمحمد بن عبدالعزيز بن محمد ا.د. 

فإنالمذكورات، هده بعض يكذب القرآن بل بنقله، يوثق لا من طريق من اق ي
تنعمواأي! [، ٦٥اؤ']هود! فيداردكمقثهأث1ي ئعتعوأ مثال ؤ لهم' قال صالحا 

وأيهذا، سوى واللذة المتاع من لكم ليس فانه حدا، القصير الوننج -بمذا وتلذذوا 
يومافوفحتج مقدماته، وقؤع لهم وذكر المذاب، وقؤع نبيهم وعدهم لن وتمغ لذة 

منواسودادها واصفرارها وجوههم، احمرار ؤيثملهم يعمهم وجه على قوما، 
المذاب.

ماعن والهداية الكفاية فيه فالقرآن . ل؟ ومفاد للقرآن، مناقض إلا هذا هل 
سواه.

كتابيناقض لا مما وسلم— عليه الله —صلى الله رسول عن ثيء صح لو نعم 
قصحرؤهالقرآن؛اتباءهؤو؛آ؛اسلإأؤمن أمر وهومم، والخين، الرأس فعلى اش، 

اممه؛الأ-خباركتاب ير نفيجوز لا أنه تقدم وقد ٧[ إهتالحث.رت ءاننهؤأ عنع ومانتكم 
معاقفإن بكذبما، يجزم لا التي بالأمور عنهم الرواية تجويز ولوعلى الإسرائيلية، 

اتفائهما((لا؛.يمكن فلا ولاتكذب، تضيق لا أمور وتللثح يقينية، اممه كتاب 

لهانمتني لا الى الأحبار عن نوتفه ٤( 
مليمان،مع لها جرى وما سأ ملكة قمة ص ا علينالله قضه ما 'افهدا قال،ت 

بالتفسيريتعلق لا فإنه رائيلية الإموالقمصى المولدة الفرؤع س ذللث، عدا ا وم
المعصوم،عن العلوم الدليل على بما، الجزم يقف التي الأمور وهومن اُله لكلام 

الإعراضالحزم، كل فالحزم كذللثح، ليس أكثرها أو كلها الباب هذا ق والقولان 
ا.١  ٠١أعلم والله التفاسير. ق إدحالها وعدم عنها 

.٢٩٦ءسههأ— الرحمن، الكريم تسر )١( 

٦.• صء الرحمن، الكريم بئر )٢( 

١٠٥الشرعية للدراعات عثيم1ن ابن ألشيخ ٌع بالتعاون لقميم، ' جامعة عتيزة، وا^٥١١-،، اسوم كلية 





والدعويةاسمية آثاره الس،دي، ^صر عبوالرحمنس الشيخ مؤتمر 
العواجيمحمد عيدانمزيربن بن محمد ا.د. 

الخاتمة

بيانرإلى المفيعمي أن وهو ت الإجمالي ير التفمن عيي النمير يعد 
والفوائدوالبلاغة واللغة كالإعراب للتفاصيل؛ الخعرض دون للأية العام المعنى 
تقليسوتوجيهات تنياطات امحوللشيخ مختصرا، الكتاب جاء ولدللثا وغيرها 

المعاقيثرح أنه ير التغهذا ق عدى اللوب أمحومن العلم، أهل من كغيره ببما 
يرالتغير بتييمتاز فهو معناها، لظهور آيالت، يرك وربما الغالب، ق إجمالا 
الفقهيةالسائل ؤيناقش الألفاظ، وجزالة بالتعريف، ؤيهتم والفهم، العبارة وسهولة 

الشيع.علوم شتى ق الأية فمه عر والتنيه إطناب بلا 
مسائل،ثلأتا وتتضمن النتائج، 

الشحمنهجية حلال من الإجمالي ير التغأهمية برزت الأولى؛ ألة الم
التاليةتالماط ق ورؤيته، 

الكلية.القرآنية والمفاهيم الأهداف، مع يتعامل الإجمالي كفير ا ٠
عنالتعبير بأسلوب واله.ايات المعاق عرض الإجمالي ير التفل الجديد ن أ ٠

وسلاستها.عبارته سهولة حيح، من التمسير، 

الغوصدون منهاجها، على والسير -يا للاهتداء الأية مدلول حول الكلام ركز ي ٠
الحليلية.لمجالات اق 

الشيخ؛منهجية حلال من الإجمالي اكفسمر صوابهن الثانية؛ المسألة 
عصرق الفهم وسهلة فصيحة بعبارات ير الخفعن الخعبير صياغة حن أولأ؛ 

لها.والخمامع القارئ ق وتاُويرها دلالخها قوة ْع كتابتها، 
يرنفق الأمثل الأسلوب فيه ؤيراعى تمسترآإجماليآ، مقطع ركل يفثابا؛ 

وهو؛القران 

١٠٧الشرعية للمواسات عثيمين ابن الشيخ كرمي مع يالضاون القصيم، حاسة عتيزة، والآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح تمر مؤ 
سغانمعديهاممسيوالإجماني

بالمقهيرماثرة علاقة لها التي الأيات إلى والإشارة بالقرآن القرآن ير نف— أ 
ما.السني رمل بذكرها،أو محواء 

المعنى،على صوءأ تلقي التي، الشريفة النبوية بالأحادث ^ ٥٥٠١١ير نفب~ 
حا.المعنى أوربهل بذكرها، مواء 

ير،النفأئمة نصوص من معانيه وغالب، السالف، قول، يلتزم اق المعق ج~ 
المذاهبأئمة قول أوت كثير، وابن والبغوي، والقصاب، الهلري، المثال؛ سبيل على 

القتم•وابن محمية وابن الأربعة، 
ؤإنوالأحكام، والقراءات والبلاغية اللغوية القضايا ق الخوض يجتنب، د— 

المتواترةكالقراءات، للأية؛ يوردها التي المحاق ؤ، واعتبارها آثارها ملهر متط كان
الأيات•معنى بيان 3، تاثير لها التي والتمريفح؛ الإعراب ووجه 

ريفوغيرها كالقصصى ور المقاطع بعض ق الموصوعالت، تكرار عند — ه 
السورةوهدفظ فيها، ذكر التي، السورة محور ْع يتناسب، بما موصعه ؤ، مقهلمر كل 

فيها.الإطناب أو الإيجاز ومراعاق العام، 
الأحكام:ومسائل قفاا ، 3ئ 

يوردالتاؤيل على إجملع هناك كان ؤإن ،، لفالرأى يالتزم العقدية القضايا 3، . ١ 
ذللث،.

الأربعةالأئمة أقوال من يراه الذتم، الراجح يكتفى؛الرأمخ، الفقهية: ا القضاي3، . ٢ 
تومع.دون القول هال.ا ترجيح لأدلة يشير وقد والمجتهدين، 

والوازل:النتائج مجال وق رابما: 

الأمة.وواير الآيادتإ هدايايتط بين يربط أ~ 
والإسلام.الكريم القرآن حول تثار التي الشبهايت، على ب—يرد 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بادعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اثموم كلية  ١٠٨



والدعويةاسمية آثاره الس،يدي، ناصر عبدالرح٠ّنبن الشيخ مؤتهر 
اثعواجىمحمد بن عياوالعزير بن محمد ا.د. 

ذلككل وملكن، زمان لكل وصلاحيتها الإسلامية، الشريعة عغلمة ج—ي؛رز 
،.iUJbالمتعلقة الآياات، ير نفق منامحباتبا ورود عند 

ؤيتجنب،والهلبية، الكونية الآياُتح نمير عند العلمية الحقائق على يقتمر د~ 
العلمية.النظريايتخ 

وغيره;الشيخ منهجية حلال من الإجمالي التفسير أمالمي، اكالئةت الخالة 
عمومامتقق الإجمالي التفسير ق الشيح لوب أسأن والنتع باJح٠ثإ لي ظهر 

الرحمن(.اتكربم 3،ثنايا)يسير 
كتبوامن منهجية أّ_، وح، تختلفالإجمالي للتفسير أحرى أمالمّت، لمة ولكن 

التفسير!من الأسلوب دا هق 

يماكنما أقل على اقتمرت، فهد( الملك مجمع ) ر الخيير النففمنهجية 
للناس،أكثر وتوسع لبط يحتاج الذي كالمتن ير التفصار ولدا المعنى، بيان من 

الأحرى.اللغاينتظ إلى للترجمة مراعاة كتثوه أنم ذلك وسبب 
كالجزائرى— يرآإجماليأ تفسس— يرهم نفحوي الذين المرين ومنهجية 

اكتفاءالعام، المعنى على الآيادت، أو الأية دلالة بيان على اعتمدين، —؛ اف —رحمه 
دونالعام المعنى على الإجمالي ق فاقتمحروا والفوائد، الغريب تحت، ذكروه لما 

والمامع.القارئ ذهن ق محاق من وأفادته الأية ألفاظ به احتصت، يما الربهل 
والبلاغة،اللغة ْبلأإلى إما التفاسير، تلك يعص ق العلوم أيرين، وذاك هذا وبين 

ذلك،.غير أو الواقع، ومعالجة الاجتماعي الجاسب، إلى أو 
اىوص^اس1

هذاأحل ومن الإجمالي؛ التفسير كتب أفضل من آ الرحمن الكريم ير )تيس—~ ١ 
هذامن بيته يخلو لا أن الله كلام معال ق الظر يرغب مسلم كل على أشير 

١٠٩الشرعية للدراطت سن 





والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر س عيدايرحمن الشيخ مؤتم>ر 
العواجيمحمد عيدالعريزبن بن محمد أ.د. 

الهصادرفحرس 

مليمانمحن الرحمن عبد بن فهد د• أُ عشر، الراح القرن ل التفستر اتجاهات ~ ١ 
قوالارثاد والدعوة والأفتاء العلمية اليحوث إدارات رئامحة بإذن طع الرومي، 
الأولىالطعةت ، ١ ٤ ٠ ٦ a/ ه/ وتاريح ٥ و/ ٥ ١ برقم المعودين العربية المملكة 

٢٠١٩٨٦^١٤٠٧.

تاليفالمعاصرة، العلية الحركة على المعدي الرحمن عبد القصتم علامة أثر ٢"" 
الطيار.محمد بن عيدالله أ.د. 

ينيوسف بن على بن يوسف بن محمد ان حيأبو التفسير، ل المحيط البحر ٣" 
بيروت،الفكر، دار جميل، محمد صدقي الحةقت الأتيلمي، الدين أثير حيان 

بمرتضىالملقب الحميني، محمد بن محني القاموس، حواهر من العروس تاج ٤" 
الهداية.دار المحققين، من مجموعة الخحقاقت الزييدي، 

الجامعةمجلة العبيد، على بن عبيد الحققت للمعيي، الحسس، الله أسماء تفسير ه~ 
الأسلأمةعلإاابها-ةها.

كليةؤللاثب على مقررة مذكرة الكومى، أحمد للدكتور الموصوعى، التفسير ٦" 
الدين.أصول 

صلأ.٦ ٤ البيازع مجلة الحضيري، عيدالعريز بن محمد د. الموصوعي، التفسير ٧" 
المعدي،^صر بن عيدارحمن ان، المنكلام تصسبمر ق الرحمن الكريم تّسسر ٨" 

،١ ط بيروت، الرّسالة، ة مومحاللويحق، معسلأ بن د-عبدالرحمن ت تحقيق 

ه.١٤١٦

عيدبن ناصر بن الرحمن عبد المران، تمر حلاصة ق المنان اللهلف تسممر ٩" 

والدعوةوالأوثاق، الإملامية الشئون وزارة سعدي، آل حمد ين ناصر بن اممه 
ه. ١٤٢٢الأولى، الهليعةت المحودية، الحربية الملكة — والإرشاد 

١١١الشرمية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بااتعاون القصيم، حامعة منيرة، وا^لآداب، امموم كلية 



٣

والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن صدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الإجماليالتفسير اشمuىديإ الشيخ منهجية 

داربعلكي، رمزى ت محقق دريد، بن الحس—ن بن محمد أبويكر اللمة، جمهره — ١ ٠ 
م.١  ١٩٨٧، ط; يرون، للملأيئن، العالم 

بنفريد د• التأمل، نس—تحق مواقف، المجتمع ل وأثره المدى ءبلالرحمن الشيح — ١١
و٤  ٧٦العدد الجزيرة—المودية، بجريدة منثور مقال عنيزة، ليم— الالزامل ءبالالعزيز 

http: //\v\v\U.alJazirah.com /culture،iUU

الطيار،صالح بن سابح بن عبداض د. ممسرآ، المعدي ناصر بن عبدالرحمن الشح —  ١٢
ه.١  ١٤٢ الأولى الهلعة الجوزي، ابن دار 

دارام، بآل صالح بن عبدالرحمن بن عبداش قرون، لمانية حلال نجل لماء ع— 
.١٤١٩النثر؛ سنة الخاصمة 

عبدالرزاقد. به؛ اعتنى المعدي، ناصر بن ءبدالرحمن الخلأم، الللث، الرحيم تح ف— 
ه.١ ٤ ٢ ٤ طّآ، الودية، الل.مام، الجوزى، ابن دار البدر، عبدالمحن بن 

الدولي،ر الدار ار، العليليمان مبن ائ. مد أ. التفر، أصول ل صول ف— 
.١٤١٣■الراض،طا، 

.١ ط ،، بيروjHالصائر، دار منقلور، مكرم محمد الرب،، ال مل— 
ؤإخوانهالموصوعى ير النفالقرانية.٠ الدراّسايتح ق المطلحامت، شكلة م— 

٠٢٠ ٤  Junالطيار مساعد أ.د. علمي( أنموذجا،)مقال  التفسير.أهل -ملتقى ٠٦
الموضوعيالتفسير مؤتمر الموضوعي- ير التفق عدي مابن الثيح منهجية — ١٨

-٥١ ١٤٣ الأور جمادى ١ -٢ ١ ١ الثارقة جامعة ؤآفاق واقع الكر.بم، للقرآن 
٢٠؛/-٦٢/ ٢٥الموافق  ١٠

المتخصمينوالخلماء اوذ-ه الأسمن مجموعة المتخممة، القرانية الوموعة — ١٩
اه. ٤٢٣الثر: مصرعام الإسلامية، للشئون الأعلى المجلس اكاثر: 

ألفهوالأدابح. والحقوق والمعاملأُتج البادادّتج أحكام ق والألباب البماتر نور — ٢ ٠ 
ه١ّ ٤ ٢ ٠ محل بعامين، وفاته قبل 

الشرعيةسواسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرق والأداب، امموم كلية  ١١٢
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