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تسيرهض الففرواترذه ؤعارف تنيع 

ضودجااسى امملأمة 

الش0ر1صهحْد بن ألآه ضيف د. 

اتقوآناتتفسروضوم بقسم الساعد الأستاذ 

الإسلأسةباتجاععة اممويم اتقرآن بكليات 

لآسمًْءلآًمأ^ًك



وا1دعوياتاسمية ١^٥ اثسسي، بن عبداترحمن الشيخ •،رتمر 

ايتمجراتييسد بن اك صيف د. 

نقمحمأ
الين،والمرمالأنساء أشرف على واللام والعلاة العالمين، رب ف الحمد 

أجمعين.وأصحابه آله وعلى محمد وستا سيدنا 
قرنكل ق حمل أن المحمدية الأمة حده تعالى اف رحمة من فإن بعد! ا أم

الحنيف،الدين هدا بتعاليم الله اد عبيبصرون مهتدين، ودعاْ عاملين، علماء مها 
هدايةعلى وحرصا حملوها، الش للأمانة أداء ومعانيه، افه وحى ألفافل لهم ويبيتون 
الخلق.على للحجة ؤاقامة الناس، 

كانواالإمحلامية الأنهتار مختلف ق بعلماء الحال.يث< العصر هدا أهل رزق وقد 
فشملعلومهم، من الاستفادة وكثررثv حم، الأنتفاع عم لحى، ومصابح هدى أعلام 

لماوالأنثى؛ والذكر والمجير، والمغير والعجمي، والممح، والخاص، العام لثا ذل
رانر،الونقاء الوايا، وصسدق الفهوم، عة ومسالعلوم، غزارة من عليهم الله فتح 

الشمائل.وجميل الأخلاق، وصالح 
الدينيوالإصلاح العلمية النهقة ق كبير أثر ه لكان من أبرز ومن 

الإسلاميالعالم ول خاصة، الودية— الحربية —الملكة بلادنا ق والاجتماعي 
فقدافه— —رحمه حدى المسناصر بن الرحمن عمد العائمة الشيح فضيلة ت عامة 

أرهتمر اسوكن.ا حياته، ل عاصره الدى الجيل على محمود بالغ أير ه لكان 
الركبان.حا اريت، مالي، وكبه الأوفياء، اء النجبتلاميذه خلال س مماته، بعد 

الشخ،علم ق التميز من يجيزيبرزجانبا ببحث أماهم أن بخلدي مع وقد 
الكتابة:هده عنوان يكون أن واحترُت، القرآن، وعلوم التفسير ل تخصصي خلال من 

•نموذجا( المعدي العلامة — نفيره على ذللث، وأثر الممر معارف )تتؤع 
لكاتبهنافعا الكريم، لوجهه خالصا الحث، هذا يجعل أن تعالى اض أل أس

١١٠اJشرعية سواسات مثيمين ابن الشيخ كرءسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزص والآداس اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ ٠<ؤJمر 
تموذناالسعدي العلامة تفسيره ع1ى ذلك وأتر القسر معارف تنوع 

العالمين.رب ف والحمد وقارنه، 

اءوضوعأأم4يات 

الابيرتحلال ْن الموصؤع هدا أهمية تتجلى 
الكريم.القران لتفسير يتصدى لمن اللازمة المهمة العلوم ببيان تحلقه أولا! 
التفسير.ق لاته..نيف أهلته التي العلية عي.ى الالعلامة لمنزله إبرازه ثانيا. 
ودقةللقرآن، فهمه جودة على معارفه وتتؤع المفسر علوم سعة لأثر بيانه ثالئا. 

لأJامحه.!هره 

اءوضرع|اختيار أسباب، 

الموصؤع.أهمة ل بيانه محبق ما مع ، الباحث، بتخصص تعلقه . ١ 
منسيء وكشف، كنوزها، بعفر ياظهار هاوي، الالثبخ علوم خدمة ق الرغبة ٠ ٢ 

مخبآتبا.

علومق كتبه وما عامة، المدى الشيح تص.انيف، إلى العلم طلبة أنفنار ت، لف٣ّ. 
قيوحد لا ما والفوامم. تناٍل والامحوالتاصيل التقعيد من ففيها خاصة، القرآن 
غيرها.

■اثيحث خطلة 

علىوفهارس، وخاتمة، ومبحثين، وتمهيد، مقدمة، على البحث، هدا تمل يش
ص\او:

ومنهجالبحث،، وخطة اختياره، باب وأّالموصؤع، أهمية ت ا وفيهلقيمة، ا— 
البحث،.

٠العارف، تنؤع إلى المفنر حاحة بيان وفيه؛ لتمهيد، ا~ 
مبحثان!وفيه الخوصؤع، لب، ص~ 

اممرعيةتليراسات عقيمين ابن كرسي مع باوتعاون 1ومميم، جامعة عتيرق والآداب، اتعلوم كلية  ١١٦



ئوالدعوية اسمية أناره ناصراتسدي، بن عبدالرحمن اتشيخ مؤتمر ا
ايشمراتىمهسمد بن ادك ضيف د• 

علىذلك وأثر المقاس، بعلوم عدى الالشيخ معرفة الأول(؛ المبحث 
مطالب؛وستة تمهيد وتحته يره، نف

ووسائل.مقاصد إلى العلوم انقسام بيان ق التمهيد؛ 
يره.نفعلى ذللثخ وأثر التفسير، بعلم معرفته الأول،؛ المهللب، 
تفسيره.على ذلك وأثر الحل،وث>، بحلم معرفته الثاق؛ المهللب 
يره.نفعلى ذلك وأثر العقيدة، بعلم معرفته التالث،؛ المهللب، 
يره.نفعلى ذلك وأثر الفقه، بعلم معرفته الرابع؛ المطلب 
تفسيره.على ذللث، وأثر السيرة، بعلم معرفته الخامس؛ المطلب 
يره.نفعلى ذلك، وأير السلوك، بعلم محرفته السائس؛ المهللب 
يره،نفعلى ذلك، وأثر الألة، بعلوم السعدي الشيخ معرفة اكاف؛ المبحث 

مهنالبا؛حمة وتحته 

يره.نفعلى ذلك، وأثر التفسير، أصول، بحلم محرفته الأول(؛ المطلب 
تفسيره.على ذلك، وأثر النحو، بعلم معرفته التان(؛ المهلل—( 
يره.نفعلى ذلك، وأثر الفقه، أصول( بعلم محرفته اكالث(؛ المهلل-( 
تفسيره.على ذللاح وأثر الفقهية، القواعد بعلم معرفته الرابع؛ المطلب( 
تفسيره.على ذلك( وأثر الشريعة، مقاصد بعلم معرفته الخامس؛ المهللب( 
وتوصياته.البحث، نتائج وتتضمن الخاتمة؛ 

للموصوعات.وآخر للمصادر، قهرتا وتتضمن الفهارس؛ 
متهجاتي(هم(1

عدى.الالشيخ كسبا طبعان، أصح على الاعتماد ١• 
الاقتماروعدم ير، بالتفالمتعلقة عدى الالشخ كتب( كل من تفادة الاس٢• 

يرنفإطلاق عند عادة الدهن إليه ( ينصرفالدى الرحمن الكريم ير تيعلى 

١١٧لشرمية ا سان ثالدرا عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالت|طون القصيم، جامعة عنيزة< لأداب، وا سوم ا كلية 



والدعويةاوع1مد4 آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤد4ر 
تعوذناالسعدى ااعلأ٠اLت تقسيرء على ذلك وأثر القسر ععارف تتمع 

•السعدي 

القل■طال "ولو البحث مطالب بيان ق السعدى الشخ كلام بنص الأسشهاد ٣. 
المقصود.بيان ق طريئا وأقوم أثرا أعظم ذلك لكون 

المتن.ق الأية رقم ذكر مع سورها إلى الآيات عزو ٤. 
الأصلة.مصائرها س المعالومات توثيق ٥. 

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيزة، والأداب، العلوم تالية  ١١٨



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي. ناصر بن عيدايرحمن الشيخ تمر مؤ
السمرانى•■حمد بن الله صيف د• 

التْحيد

لهماأوحائمة النبوية والسستة الكريم القرآن من نمية مالإملامية العلوم 
كلمن الأخذ إلى الشرعي العالم طالب حاجة اشتدت م ومن فهمهما، على معينة 
المشاركةمن يمكنه صالح بطرف الشريعة فهم على المعينة النافعة العلوم من علم 

العلماءكتب مراحعة له ؤييسر الأقوال، مختلف، بين والترحيح والمناقشة لفهم اق 
•واصطلاحاتنمم همارامم وفهم المتقدمن 

بحفل؛علم كل من حد تى: رايا فقال: ابنه، برملثإ بن يحنى بن حالي أوصى 
تعاديأن علق وعزيز عاديته، العلم من شنئا جهلثإ ؤإن جهلث، لعلم لم إن فإنك 

الحلماال١ا.من شيئا 
قاالعلوم طالس، ييع ءألأ المتعلم: آداب ذكره سياق ق الغزالي أبوحامد وقال 

مقصدهعلى به نفلنا فيه، ؤيتثلر إلا أنواعبما من نوعا ولا المحمودة العلوم من 
واستوفاه،منه بالأهم اشتغل ؤإلأ فيه، التبحر طيب، العمر سساعده إن نم وغايته، 

بالبعص،الآ/مربهل وبعضها متعاونة، العلوم فان البقية؛ من ف ونهلن 

بلالعلوم، من بشيء تهين يأن لعاقل يبغي ررلأ الأصفهاق: الراغب وفال 
،.٣١١١يتوحبهاالتي ومنزلته يستحقه، الذي حفله واحد لكل يجعل أن يجب 

وتحددالمعارف تتؤع إلى غيره من حاجة أعفلسم التفسير ق والمتخصص 
العلوممن غيره ق توجد لا جدأ كبيرة عة ممن ير التفعلم به يتميز لما الفنون؛ 

اشجعله العفليم الكتاب وهدا تعالى، افه كتاب التفسير علم فموضع الإملامية، 

(.٨٥٣)رقم: وقفله: العلم بيان جامع )١( 

(.٢٩١إحياءءلومالدين:)ا/ )٢( 

(.٢٧١)ص: الشريعت: مكارم إلى الل.ريعت )٣( 

١١٩الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآدابأ امموم كالئة 



والدعويةاسمية آتاوه المعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
تموذناالمعدي العلامة تخسيره على ذلك الصروأتر معارف تنوع 

ولاالمختلفة، العلوم أنولع تحوى الكريم القرأن ايايتح فمتعااقات، ثيء، لكل تيائا 
والمعارفالعلوم ق حنة يمثاركة إلا القرأن ق الدقيق الفهم التفسير ي، لطاليتأتى 

القرآن.آيامن، بما تتعلق التي 
ا.فيه®؛ العلوم حمح ، بتمريقإلا يتفثر لا تعالى اف ااكتاُ._، عطيةت ابن قال 

منهيأحذون إنما والناس شيء، كل القرآن ارق الننقيهلي! الأمين محمد وقال 
عنالبخاري صحح ق بت، وقد فهمه، ب،حسّ_، يغرف كل أذهابمم، تعداد امحبقدر 

النهصلى اف رمحول حمكم )هل عنه~ت اش ~رصى عليتا محال لما أته جحيفة أبى 
رجلااف يعهلته فهما إلا النسمة، وبرأ الحبة فلق والذي لا، قالت بشيء؟ وملم عليه 

كتائب،ق فهنا اض أعطاء من أن منه: عنه-ثفهم الله -رصي علي فقول اممه(. قكتائب، 
كلجمع القرآن أن إلا ذلك، وما غيره، بما يحص لم العلوم من بخصانص يحص اف 

يعلمهلا ما ومنه النبي، يعلمه ما ومنه العلم، ق الراسخون عليه ما منه شيء، 
إلأاف*>ى.

العلومهذ.ه عد ق وفصلوا الشر، روط حمعن العلهاء من كثير تحيل، وقد 
أسواريشمحم أن من العظيم الكتاب، لجنابج حماية منها؛ لكل المفسر حاجة ومدى 
المتع.لمين.وأنصاف الجهال تاؤيله ل الكلام 

حا،إلا صناعة تتم ولا للمفئر، كالألة هي التي العلوم ررجملة الراغب: قال 
والحديث،،والئتر، والقراءاُت،، والمحو، والاشتقاق، اللغة، علم  ٠١العثرة: هده هي 

فيههل.هفمنت،كاملتج الموهبة. وعلم الكلام، وعلم الأحكام، وعلم الفقه، وأصول 
ذللثجبعض عن نقمي ومن برأيه، للقرآن مفسرا كونه عن حرج واستعملها العشرة 

(.٧٣١)ا/ س: 

(.٧١٢اسب،اشر:)ا/ )٢( 

المرعيةلليواسات عثي4يرو، ابن الميخ كرسى مع بالتعاون القميم، جامعة عتيرق، ب. و١Vbاسوم كلية  ١٢٠



وا1دعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عبد■١در■>منبن الشيح مؤتمر 

د«صيفاكسعحعدالشمراني

واستعانبنقصه، ذلك ل ه نفمن وأحس القرآن، تفسير ي معرفته بواجب ليس مما 
رينالمقمن الله اء ثإن يكن لم • بافوالهم واستفاء م، منهى واقتبه، بأرباب

يرأيهم«أا،•
قنتاعشر اش 3، الآكلأم بتيعي القرآن على الكلام أن اراعلم جرىت ابن وقال، 

والقصص،والحديث، والنسخ، والأحكام، والقراءات، التفسير، وهي• العلوم، من 
والبيان.والنحو، واللغة، الفقه، وأصول الدين، وأصول والتصوف، 

أوعليه، تعين أدواُت، الفنون هده ائر ويلنفسه، المقصود فهو يرت التفقاما 
،.٢١عنه((تتقنع أو به، تتعلق 

ْعوسيرته الرمحول ياحوال الحلم ح الأياني، ياق لرلالنذلر عيي* الوقال 
منه،الراد وفهم معرفته على يعين ما أعظ—م من نزوله، وقتا وأعدائه أصحابه 
،.أنواعها((١٣اختلاف على العربية علوم معرفة إلىذللث، انقم إذا خصوصا 

إلىالمفئر حاجة من يدمته الذي المعنى على التأكيد النقول حده والقصد 
والتنبيهالأقوال يمتافتة الكلام إءلالة أشأ لم ولدللثح متحل.دة، علوم ؤ، الثاركة 

الفلر.من تفاصيلها بعض ل ما على 

عنيغفل لا أن العلوم ق التفنن على حرصه مع ير التفعلم إهلال_، بد ولا 
إشكالاته.وحل اتله، موتحرير تخصصه، ق التدقيق 

وقالالعلماال؛اّ دقيق يضيع لئلا فيه؛ فلثديق علما ئعلم ررمن الشافعي؛ قال 

)ص:جامعالقاص: )١( 

اكهل:)ا/ب؛(.)٢( 

٤(.سرام؛مالرحءن:)ا/ )٣( 

(.٦١٤)رنم: المن: )٤(

١٢١الشرعية للدراسات متيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة منيرة، والأداب، العلوم كلية 





والدعويةاسمية أثاره المعدي، ناصر بن صدالرحمن اJشيح مؤتمر 
ايتمرائيصسمد بن اض ضيف د. 

الأ9ل1ا0بداث 

ءل9ٌأورذووث\ 1ا0ماصد، بماا9م السعدي الشيغ معرفة 
9هطاوب:تْعيد 9فيه تمسيرْ' 

ووائل.مقاصد إلى العلوم ام انقبنان التمهيدت 

نفيره.على ذلك وأثر التفسير، بعلم معرفته الأول! المعللب 
نقيره.على ذلك وأثر الحديث، بعلم معرفته الئاق! المعللم-، 
يره.نفعلى ذلك وأثر العقيدة، بعلم معرفته الثالث! المهللب 
يرْ.تفعلى ذلك وأثر الفقه، بعلم معرفته الراح! المهليبح 
يره.نفعلى ذلك وأثر السيرة، بحلم معرفته الخامس! المطلب 
نفيره.على ذلك وأثر السلولأ، بعلم محرفته السادس! المطالب 

١٢٣الشرعية لعيراسات ءثي4ءن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيزص والآداب. اسوم كلية 



والدعويةاثعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
نموذجاايسدى العلامة ئ^سره القسروا*م_ معارف لوع 

تهمس

قاووأ0إون:|وٌ العلوم صسم عالم العلهاء تعارف 

وغايات.مقاصد علوم ١. 

وآلات.وسائل علوم  ٠٢
التمر،وعلم العقيدة، علم تحته• ؤيندرج لذاته، يدرس ما المقاصدت فعلوم 

•النفس وتزكية لوك الوعلم النبوية، اليره وعلم الفقه، وعلم الحديث، وعلم 
فعلومالقاصد، علوم هنات ي)الغير( والمراد لغيرْ، يدرس ما I الوسائل وعلوم 

ؤإتقانالخقاصي• علوم فهم لأحل تتعلم إنما نميتها~ س ظاهر هو كما — ائل الوس
معرفتها•

والمحرف،النحو، ا! )وأهمهاللغة علوم ائل1 الومحعلوم تحت ويندرج 
والمنهلق،الفقه، وأصول ال«ط.يث،، وأصول ير، النفوأصول واللغة(، والبلأفة، 

•وغيرها 

المائل،وتفريع فيها' الكلام توسعة ق حرج فلا مقاصد هي التي العلوم ُرفاما 
لمعانيهاؤإيمحاحا ملأكته ق تمخا طالبها يزيد ذللث، فإذ والأنظار؛ الأدلة واسكشاف 
فلاينبغيوأمثالهما والختهلق الحرية مثل لغيرها آلة هي التي الملوم وأما الخقمودة. 

تهمعولا الكلام فيها يوسع ولا فقيل، الغير لذ.لاثح هيآلة حيث، ص إلا فيها ينظر أن 
غير،لا له هيآلة ما منها المقصود إذ المقمود، عن لها مخرج ذلك، لأف ائل؛ الم

فيهما ْع لغوا، -يا الاشتغال وصار المقمحود، عن حرجمتح ذلاائ، عن خرجت، فكلما 
عائماذللثج يكون وربما فروعها، وكثرة بملولها ملكتها على الحمول صعوبة من 
والخمرأهم، شانئا أن ْع ائلها، وسلعلول باليات المقصودة العلوم تحصيل عن 

الاليةالعلوم تيده الاشتغال فيكون الصورة، هذ.ه على الجمع تحميل عن يقصر 

الشرعيةللدراسات عثيمون ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب4 العلوم كلية  ١٢٤



والدعويةالعلمية آثاره ناصرالسادي، بن عيدالرحمن الشيخ نمر مؤ 
الشمراشيسد بن صيف د. 

يغتي،،أاا.لا بما وشغلا للعمر تضيعا 
ير،نفمن المقاصد، بعلوم فائقة عناية له كان عدى الالشيح فإن هدا تقرر إذا 

ياحممارذلك ل الكلام ارب وضوملوك، يرة، وسوفقه، واعتقاد، وحديث، 
للمقام.منايإ 

(.١٠٦)ص: حالل.ون: ابن مقدمة )١( 

١٢٠الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب4 الخلوم كلية 



والدعويةاسبمية آتاره السعدي ناصر سوالرحبمنبن الشيخ مؤت٠ر 
نموذجاالسعدي العلامة تفسيره على ذلك وآتر القسر معارف ننوع 

الأ9ل1اْظالب 

تمسيرمعلٌ 9أثرذلك سسر، بعلم هعرفته 

 Iلمعانيه وبيان القرآن ثرح التفسير
وعلومهبالقرآن عناية وله به، العارفين التفسير علماء من عيي الالشيح ؤيعد 

الخصوصي.وجه على النجدي القطر ق زمانه أهل -ها وسق أقرانه، -ها بز 

الْلريقةبهذه الكريم للقرآن كامل ير نفكتابة شرف نال نجدي عالم أول وهو 
إنجازاتهمجل إلى يضاف تاريخي بق سيدلك، له فكان وجودته، بكه مق الفريدة 

اسةالكثيرةلأ/

يتناولهما يربهل الذي القرآق العالم مس وتجد إلا عيي للكتانا تقرأ تكاد ولا 
تحفرمفهو الموصوعات، اول تنق وأملوبه القرآن بمنهج موضوعات من 

فيمايكون ما أحن ذللث، ويوءلفا والتفصيلية، الإجمالية ومعانيها القرآن لأبان 
موضوعات.من يهلرقه 

وتفسيره.الجلالين، وتقمر كثير، ابن ير نفيرت التفق دروسه ق عليه يقرأ وكان 

الكريميستر  ٠١الإجمالي؛ التفسير ل فكتب، الفن، هدا ق بالتاليم، أيما واعتنى 
الشيحعوق وبه فوائد، وأغزرها كتبه هر أشوهو المنان®، كلام ير نفق الرحمن 

بعدمجلس ق ؤللابه على الشيح يلقيها كان دروس الكتاي—،؛ هدا وأصل تهر، واش
يشمعثم الشيح، على الايات بعض تقزأ أن الدرست وطريقة ، المغرت١٣٠صلاة 
مادئن بيته إلى ورجع الدرس من انتهى إذا نم عليه، افه فح بما نفيرها ي الشيخ 

(.٨٢ءثٍمين)ص■' لاين التمر ق أصول (، ٤٧جزي؛)ا/ابن تر نفانثلر؛ )١( 

•و( / الرحمن؛)١ الكريم لتسير مقدمته ق أبونيد يكر الثبخ الأولية هذه ذكر )٢( 

عيي*الير نفعلى التعليق ق يرومه مقدمة ق العصيمي افه عيل، ين صالح الشيخ ذللث، ذكر )٣( 

السرعيةللدراسات عثيبما؛و، ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حابمعة عتيوة، والأداب، اسوم كالئة  ١٢٦



واثدعويةالعلمية ^ ٥١السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الشمرائيمحمد بن الله صيف د' 

الشيختلميده هال أيدينا، بين التي الهيئة هذه على تفسيرْ اكتمل حتى دفاتر، ق ألقاه 
دفاتر،ق بخطه رأيتها المخطوطة، القديمة النسخ بعض رأيت *وفد ت المقيل الله عبد 

،.١١١٠تصنيفهتارخ فيه مذكور دفتر وكل 
يرنفخلاصة ق ان المناللهليفا ير راتيالموصوعي• التمصير ق وكتمتا 

ء.الرحمن الكريم ®تيسير لكتابه مختصنا يكون أن به وقصد القرآن®، 
®نحابق؛ المسالكتاب عن مختلف نمهل على آ أيفءالموضوعي التفسير ول 

القرآن®.من الختنبطة والأحكام والتوحيد المقاتد علم ق الملام الملك الرحيم 
الربانيةالوام، ا أولها؛ القرآن، دلائل من استنبعله ما على بناها رسائل ول 

ه.١ ٣ ٤ ٧ عام من رمضان شهر ؤ، كتبها القرآنية® الآياتا من 
الملام®.عليه يومحف قمة من متتبطة ®فوائد ومنهات 

قداحلة والمرية النافعة والأء٠ال، اللوم أن ل القرآنية ®الدلائل ا؛ ومنه
الإسلامي®.الدين 

كتبه،ما عالي الحميل. الأمر ير التنفبعلم عدي السالشيخ لمعرفة كان وقد 
الأق:حلال من ذللث، ؤيتجلى 

القرآن.آيات تفسير ق المحح النهج سلوك أولا؛ 
ممتنعة.سهلة بطريقة التفسيرية البارة سبك على القدرة ثانيا• 

قالخوض دون مثاسرة، بطريقة القرآنية الأيات محاق بيان على التركيز ثالثأ؛ 
الأحرى.الملوم تفميلأت 

خلافقبيل من تعد التي، الأقوال لتفرق جا٠ع بأملوب المعنى صياغة رابعات 

(.٣٣)٦/ اسمية! شل )١( 

١ ٢٧^^^أنسراساتادشرصة 



ملدعوية وا لعلميه ا آتاره لسسي، ا ناصر بن لرحمن عبدا لشيخ ا مؤتمر ا
نموذجاالسعدي العلامة تفسيره على ذللف وأثر القسر معارف تثوع 

كتبفقد باقتدار، التفسير ألوان من لون من أكثر ق الكتابة من التمكن ت حامتا 
الموصوعي،التفسير بطريقة وكتب الاحمالي، التمير بطريقة السعدى الثسخ 

وأمغ'وأبدع ذلك ي وتض 

|اثالي
ممسر0عالٌ 9أثردوك انمديث، بميم هعرفيه 

فقهاالنيوي الحديث ق مثاركته وتراثه السعدى لسيرة المطاي على يخفى لا 
المنهجق متامل كل يلحؤلها عامة بصفة علمه على ذلك وتاُير واستنباطا، ودراية 

وقطره.عصره يعالماء مقارنة له العلمي 

الكتبالقاصي عثمان بن صالح الثسخ شيخنا عن ررأخدت اوسعدىت قال 
لىوأذن والق، مئة وثلاث وثلاثين حمس سنة عنيرة ل وذلك ا، بتمامهالستة 
،٠ءنهااربروايتها المذكور شيخنا 

وقحجر، ابن للحاممل المراماا اربلؤخ ق الحديث ق دروس للسعدي وكان 
تيمية.ابن المجد للأمام المصطفىاا أحبار من ررالمنتقى 

الأبرارقلوب رر-إجة ت منه الفوائد واستنباط النبوي الحديث فقه ق وصنف 
حديثاوتسعين تسعة عن وهوعبارة الأحياراا، جوامع شرح ي الأخيار عتون وقرة 
كثيرتحتها تندرج التي والضوابمل القواعد يمثابة هي التي الجوامع الأحاديث من 
الشرحبهلريقة الأحاديث هده الشيخ شرح العالم، من مختلفة أبواب ق الفرؤع من 

اللففلي،التحليل ق الإغراق دون المقاصد بيان على فيه يحرص الذي الإجمالي 

ابنمجمؤع السعيو)صمن لهشام السعدى، ناصر بن الرحمن عبد الشيخ نالها التي الإجازات ا ١ ؤ 
(.٠٨/١صعديت

الشرعيةللدراسات عتيمجن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون ادقصسم؛ا جامعة عنيرة، العلوموالأداس كلية ١  ٢٨



وا1دعوياتاسمية آتاره ناصرالسعدي. عبدالرحمنس الشيخ مؤتمر 
الشمراشيعمل اشس ضيف د. 

ممغ.مفيد مختصر وجه على 
أملاه ١١الأحكام ارعمدة المشهورت الحديثي للمس نرح أما عدى الوللشيخ 

يمقاصديعتني مختمر وهوثرح العوهلي، محمد بن الله عبد الشيخ تلميده على 
بإيجاز.عليه تدل ما وبيان الأحاديث 

كمايره، نفعلى حس أثر الحديث بعلم المدى الشيخ لخناية كان وفد 
الأق:حلال من ذلك يتجلى 

وعدمالنصوص، تعغليم حيث من نفيره، ببما تحلى التي الأثرية الصبغة أولأت 
الدلل•عن المجرد الرأي إلمح، تجاوزها 

بيانالمنة أن ولايخفى القرآن، معانر بيان ؤ، النبوية المنة من الأس—تفاده ثانيات 
فيه.احمل لما وتفصيل للقرآن 

كثير،ابن الحاففل يمنع كما ذللث، j، الأحاديث نصوص بدكر الشيخ يلمّم ولا 
أوالأجمالي ير التفؤ، أسلوبه ْع يتناسب بما كلامه أثناء نر ذللث، يدمج لكنه 

تاليفه.ؤ، توخاها التؤر المختمرة بالهلريقة الموصوعي 

يلي;ما يره نفؤ، الحديث لملم اليتم( استثمار تبين التي الأمثلة ومن 
قالمنافقين معمية أثريت، كما البقبع، ؤ، توثر المعمية  ١١المدتمر! قال 

أثرتكما الأماكن نر توثر الخناعق لث، وكدلفيه، القيام عن ونبي الضرار، جد م
ينءدألتمئ مت ثنح!■ أتوأ لآمتِذي ؤ فيه: اف نال حتى قثاءا١  ١١جد مق 

هألثْهءت. تحث، يأس يثلهروأ آن رجاتِمحكت> مح-تو ضه نقوم آن نص ندو آولؤ 
صلىكان حتى لغيره، ليس ا مالقفل من فباء لمسجد كان ولهدا [، ١ ٠ ]ااتو؛ة؛خ 

الشرميةلليواسات مثيمحن ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية 



ئواثدعوية اسمية آثاره السعدي، ناصر بن ععدالرحمن الشيخ ^ ٠٥٢ ا
نموذجاالسيئ لعلايد ا أمسوه مش ذس^ وأثر المسر عع1رف مخمع 

•فهأأأا*أم الصلاة على وحث ا، ذه١١بملي ب كل ناء يزور لم ومعليه الاثه 

اك1سالمطلب 

تفسيرمعدٌ 9أثرذلك العميدة، بعلم هعرفته 
تيبابن الإسلام شخ اسن بالإمامن ^١ نارا عدى الالشيخ -أر 
طريقةمحلوك التآثرت هذا من به اكتما أرز ومن الجونية، نم ابن الإمام وتلميدْ 
ودافعاله، وانتصرا فيكته<ا، قرراه ما صوء على الاعتقاد مائل ق المالح السالف 

بالقدة.القدة حدو ذاتبما الهلريقة وانج ه نفالمنهج على محار وند عنه، 
والوامهلية.والعلحاؤية، التوحيد، كتاب لطلابه لرمحها التي العقيدة متون وأرز 

التوحيدكتاب على مختصر تعليق فله كتب، عدة العقيدة علم ل عدى الوصتم، 
بمقدمهله ئدم التوحيدو مقاصد ق ديد الررالقول صماه؛ الوهاب عبد بن محمد ليثب^ 
بإيجازاب الكتأبواب على عنق ثم والجمِاعة، نة الأهل اعتقاد مجمل ت، تفمن

يشملهاواحد بتعليق باب من أكثر على يعلق وقد الباب، تضمنه ما حلاصة يحوى 
وتوصيحالتوحيد، كتاب على التحليق احر لاهيا اب؛ الكتخاتمة ق ال ونحميعا، 
الما التافعة والتفصيلات التقامحبم ومن التوحيد، ائل مغرر من حوي وقد مقاصده، 
كلهاأا؛/العلوم تقوم وبه الأصول، هوأصل الذي الفن هذال الراغبون عنه يستغنى 
سماه؛تيمية، ابن الإسلام لشيخ الوامطية الحقيدة على مختمر تعليق وله 

عنهما.اف رصي عمر ابن حدث من ٩(  ٩٣لم)١ وم٣(  ٩١١البخاري)أخرجه عليه، متفق )١( 

عنه.افه رصي أمحييالأنصاري عن الرعذي)م'آ؛( أخرجه كعمرة، ناء مجد ق لرالصلأة أن يبيان رذللث، )٢( 

(.٦٨٦يرالكردماس:)٢/ تي)٣( 

(.٧٢٢)ا(>ص: 

الشرعيةسراسات ابن الشيخ كرص مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرد والآعاب، اسوم كلية  ١٣٠



والدعويةالعلمية آثاره السسوي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ 
الشمرانىمحمد بن اطه صيف د• 

المتيفهء،المباحثا من الواصطية العقيدة عليه احتوت ما على اللطيفة ءالتنييهات 
ماةالمتيمية ابن الإمحلأم ثخ عقيدة على لطيف تعليق ررفهذا مقدمته؛ ق ال ن

مناعتقادْ يجب ما جميع ووصوحها اختمارها على جمعت التي د)الواطة( 
المباقمحكمة المعاق واصحة كانت ؤإن وهي المححة، وعقائد0 لإيمان ا أصول 

والأحاديثالقرآنية الأيات من فيها ما بحص توضح ق يزيد تعليق، إلى تحتاج 
ببعض،اتل الخبعض ارتباط وبيان المقمود، على دلالتها وجه آن ؤيييالسوية، 
وفوائدهاآثارها بعض إلى والإثارة واحد، موضع ق جمعه إلى يحتاج ما وجمع 

)^١١؛.التنمه يحتاج ما تكل والتشبه والأخلاق، لقلوب، اق 
فيه.وتمكه الاعتقاد، علم ق تقلعه على الدالة الخؤلفاُت، من ذللت، وغير 

الأق؛خلال من تفسيره على الاعتقاد لعلم عدى الإتقان أثر ويتجلى 
المالحلف، المنهج على الاعتقاد لحلم عدى الالشيخ ان إتقكان أولا؛ 

عدحتى العلم، أهل من كثير تر تفامعلى طرأ الذي الزلل من الله بفضل له عاصنا 
يره.نفميزايت، أهم ذلك، العلماء بعض 

إلىوأفرحا التفاسير ^ ٥١من ير التف®هذا العقيل؛ اف عبد الشح تل.ين.ْ قال 
التعقيدمن خالية المعاق، واضحة المياق، هلة مفهي عباراته، هولة لالفهم؛ 

تأؤيلمن سلامته ذللثظ؛ وأهم الخلاف،، وذكر الإعراب ومشاكل رانيليايت، والإس
.٢٢٠((اللف، مهج على رها يفحيث، اله..فااتإ، آياُتط 

طريقةعلى جاي مأمون ®نفير بانه عدى النفير أبونيد بكر التح إ ووصف

(.٣١)ص: )١( 

ا(.دارابنالجوزي،)١/ ط; الكريمالرحمن، تحمقتسر مقدمة )٢( 

١٣١ارشرءية ثليراسات عتي«ان ابن اتشيخ ترسي مع ياتتعاون القصيم، جامعة عتيرق والآدأبن العلوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
نموذجاالسعدي العلامة تفسيره على ذللف وأتر الصر معارف تتوع 

السالف؛ارا/

أهلمنهحة وفق مختلفة ؛، jJLapأبواب ق تحدث عيي الالشيح أن ثانتات 
وبحثها.تناولها ق والجماعة السنة 

للقرآن،نفيره حلال من الاعتقاد ق المخالفين على عد.ى الالشيخ رد ثالث-ات 
يره.نفطيعة ْع متناسة مختمرة بعبارات 

تيلي ما نحيره ق العقيدة لعلم عيي الامتئمار تبين التي الأمثلة ومن 
لوالجماعة السنة أهل معتقد حلاصة الفاتحة ورة ليره نفق الشيح بين ■ ١ 

ملفبتن 'عليها المتفق القواعد من أن واعلم ُُ ت محقال والصفات، الأسماء باب 
بانهمثلا فيؤمنون الصفات، وأحكام وصفاته اممه بأسماء الإيمان ت وأئمتها الأمة 

أثركلها فالتعم المتعلقة؛المرحوم، ما اتصف، الش الرحمة ذو رحيم، رحمن 
يعلمذوعلم، عليم إنه العليم• ل يقال الأسماء، ماتر ق وهكذا رحمته، مزآثار 

الأسماءلنفسه أتبت، قد الله فإن شيء، كل على يقدر محيرة ذو قدير شيء، كل به 
ونفىمنها يثا شأست، فمن الممات، تللث، وأحكام العليا والصفات الحسستى 

.٢٢١مبطلا.®متناقصا والحقل للنقل مخالفته مع كان الأحر 
ذللث،1أمثلة ومن كله، تفسيره ق العفليم الأصل هن.ا مقتضى على الشح وسار 

ويناّببجلاله يليق استواء  ٠٠؛قولهت ذللث، عن وعبر تعالى، غ تواء الاسصفة إنباته 
كماله«رآ،ّ

الحسحىأسماءه تعالى فه يثبتإ تفسيره ق منهجه من يتبين كما ي العل. فالشيخ 

)\/ج(1^3^ داراش ط: او.اق، المرح )١( 

(.١١)ص: المان: ■\ا(،-سراسف انبق:)ا/ الرجع )٢( 

•(.٢٨الرحمن:)آ/ الكريم يم )•١( 

الشرعيةلعيراسات عصين ابن الشيخ ثرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرق وا اكيوم كلية  ١٣٢



والدعويةاسمية ١^٥ المعدي، تلمر بن عبدالرحمن الشيخ موضر 

امممراشعحمد بن اطه ضيف د، 

بجلالهيليق ما على العلى صفاته تعالى له وشت تة، والالكتاب ق وردت ا كم
لمدلولأتما.ونفي لها تعطل ودون المخلوقات بصفات تمثل غير من وعفلمته، 

محورةفوائد ق فقال ذلك، ل الة أهل أصل الشيح يكر حيث المدر، باب ل  ٠٢
للقدريةحلافا حقيقة، فاعل الحبي وأن القدر، ات إثبونفضت، ٠ الفاتحةت 

السنةأهل نوسهل الموجزة العبارة هذه ق الشيخ بين وهكذا والج^رية٠٠ر١ا. 
يقولونالدين القدرية بين العميدة— أبواب من —كغيره القدر باب ل والجماعة 
الذينالج،رية وبين العباد، لأفعال اممه حلق ؤينفون اختياره، ق العبد ؛استقلال 

اختيار.ولا له منيئة لا وأنه أفعاله، على مجبر الحبي بان يقولون 

دلالتهاالفلق مورْ قواني ق الشخ ذكر حث وتأبرا، حقيقة للحر أن إبان ٣• 
وق. ٢٢١((أهله ومن منه بالله ؤيتعاذ صرره، من يخشى حقيقة له الحر أن راعلى 
المحاصرينمن منحاهم نحا ومن المعتزلة على رد الثاب هذا ل الشيح كلام 

وحوله.ؤإنكار الحر نفي ق بمم المتارين 

(.٤٣سرالكر.مالرس)ا/ )١( 

 )١)٢U١(.•٢/٤ض:)السجع•

ا ٣٣الشرعية لقيواسات ابن الشيخ كرسى هخ بالسون القصيم، عتيردجامعة والآداب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن اتشيخ مؤتمر 
تعوذناالسسما العلاعة وذسيوه على ذلك وأثر المسر سارق تنوع 

المطالب!لرابء

تفسيره.علٌ 9اثرذلك الممه، بعلم معرفته 
إنأن فيمكن عنده، ما وأعظم عدى، الالشيخ فنون أجل العلم هدا كان 

متفاوتة.بدرجات فيها مشاركا كان العلوم وبقية تخصّصه، الفقه 

3،وتحر الطالب،، دليل من فيه وحففل الحنبلي، الفقه عدى الالشيخ درس 
زادثرح المرح كالروض الدهب،، ق المعتمدة الكتب، حلال من اثله ممعرفة 

وحواشيهما.وشروحهما والإقناع الإرادات ومنتهى الختقنع، 
الفقهليل والألبايب، البصائر أولي اد ررإرثمنهات كثيرة، مصنفات فيه ، وصنف

الدين"،ل، الفقه ونوصح المالكين و؛امنهج الأّساربإاا وأسر الطرق، باقربح 
الفقهيةاا٠المائل من الجلية وااالختارات 

١^٠^،؛حلال من يره نفعلى الفقه لعلم المدى إتقان أثر ويتجلى 
نحويجمععلى يرها ونفالفقهية، بالأحكام المتعلقة للايات بيانه حن أولا• 

دونالأيات، ير نفحلال من الخالة حلاصة القارئ فيعهلي والوضوح، الدقة بين 
محاقبيان ق ئة امالأسوفليفته عن الضر تخرج وحلاقيان تفاصيل ق إغراق 
الكريم.القرآن 

مواءالقرآن، ل واردة فقهية ألة مأى بيان على الدك، الشخ قدرة ت ناسا 
الفقهأر؛اع مايمثل وهي الجنايات، أو الأنكحة أو المعاملات أو بالعبادات تحلفتح 

الفقهيالشيخ تمكن بأن القارئ يشحر فلا الحنابلة، فقهاء يم تقسم، حالمعروفة 
واحد.ذ«هل. على يجده بل آحر، إلى ثاب من يتفاولث، 

يرتما تفسيره ق الفقه لعلم المدى استثمار تبين الم، الأمثلة ومن 
[٤ ٣ الماءت ] ه آلتصاج ؤ، واهجروص ؤ I قوله محنى ق رون المفواحتلف،  ٠٠. ١ 

الشرعيةسياسات عتي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المميم، حاسة عتيرة، والآداس اسوم كلية  ١٣٤



وا1دعوياتاسمية آلتره ا1سسي، ناصر عبدالرحسس الشيح مؤدمر 

د«صيفاضينمحسالشمراني

تكاثرتكما للجنب، التيمم جواز ق نما الأية نتكون الجماع؟ بذلك المراد هل 
ذلكؤيقيد باليد؟ اللمس مجرد بذلك المراد أو الصحيحة، الأحاديث لئ، بدل

الأيةفتكون لشهوة، يكون الذي وهوالمس الذي، خرؤج مقلمة كان إذا بما 
٢.الوضوء نقمي على دالة 

ونطيحة،ومرئية، وموفوذة، منخنقة، من ائل، الملهذه راجع ]المائ 
قالولهذا فيها، الذكاة لتتحمق تقرة؛ محياة وفيها ذكيت، إذا مع، وأكيل—ة 
حياماوحول كان حلقومها، أونهلم، حشوتها، أوغيره المع أبان لو الفقهاءت 
فإذاالحياة، وحول إلا فيها يسر لم وبعضهم فيها، الذكاة فائدة لعدم كعدمه؛ 

.٢٢١الكريمة((الأية ظاهر وهو المحشوة، مبانة كانت، ولو حلت، حياة وفيها ذكاها 

منأعطى اأحلمع لعللب الكمح على القادر همغ إن الفقهاءت من كثير رروئال ٣• 
يعهلىأن يجوز أيمات وقالوا الله، مسيل ق الجهاد ق داخل العلم لأن الزكاة؛ 

.٢٢١نظ.ر((وفيه فرصه. لحج الفقير منها 

•؛•أ،(.■سراممارِ:)؛/ )١( 

(.٣٩٣)ا/الأبق: انرجع )٢( 

 )٣(/Y(:٢٦٦الارجعالأبق.)

١٣٥الشرعية ممووااأطت هتيمجن ابن الشيخ ىرّّى مع بادنماون اهم^م، جامعة عسرة، والأداب، اسوم ممية 



واثدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيداثرحمن الشيخ مؤتمر 
يموذناالسعدي انملأمة تفسيره على ذلك وأثر السر معارف تنؤخ 

1وذا0اس1ل0دول؛ا 

وفاسإور0.عالي 9أورذوك السيرة، بعالم هعرفته 

الأس—لأمأئمة ولكن النبوية، بالسنة العلم عن مخ يرة يالم العالأن الأصل 
التاريخيرد الحيث من خاصة عناية لم وسعليه الله صلى النبي سرة أولوا 

عدىالالشيخ لكتب والقارئ منها، الفوائد وامتنبامحل فقهها حيث ومن لأحداثها، 
العلمطلاب، وحثه وفقها، تاريحا به ؤإلمامه الشريف العلم هذا ق مشاركته يلحقل 

معدودةوهي الموية، السيرة دراسة عالي الرحمن كلام وفهم القرآن تدبر ق الراغبين 
اللهفهمكتتاب على العون أعفلم -٦١ الإلمام وق المفثر، علوم أهم من عنده 

جهتتن•من للمقتر صرورى النبوية بالسيرة والإلمام 
الكريم،القران لهدى وسلمتهلثيقعملي عليه اطه صلى النبي ّيرة أن أولا" 
النبوية،السيرة ياحدات ر مباشتعلق لها وآياته القرآن سور من عددا أن ثانتات 

الأحداثبتلك بالإحاطة إلا يقيما، تفصيليا فهما وجهها على الأيات تفهم ولا 
والوقائع.

الأزتحلال من يره نفعلى السيرة لعلم عدى الإتقان أثر ؤيتجلى 
سبيلعلى القران ق ورد لما التاؤيخية الأحداث تفاصيل بيان على قدرته أولأت 
توق.مبشكل الأيات معاق توصح ق الكثير أثره ولهذا الإجمال، 
الحلممن يحتاجه بما منهما كل ؤإمداد والسيرة، النفير علمي بين الربهل ثانيا، 

التاريخيةالواقعة فقه جهة من أو التاريخي، الحدث تفصيل ناحية من سواء الأحر، 
فوائد.من تتضمنه وما 

الحان)ص:القوس (، ٣٨٢)ص: المان: اللخلف يسر (، ٤ / الرحمن:)١ الكريم سر انثلر: ( ١ت 
.(>٥٣/r

اثشرعيةثلدراسات ابن اتشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم ممية  ١٣٦



والدعويةالعلمية آثاره السعدى، ناصر ض عبداترحمن الشيخ ٠-ؤذمر 
اكمراضمحمد بن ادل4 صيف د« 

يلي؛ما يره نفق السيرة لعلم عدى الامشار سن التي الأمثلة ومن 
تجارةتحمل لقريش عينا أن ببها؛ وسبدر، وقعة كانت أيضا الثانية تة الرردي • ١ 

أصحابهمن حف بمن وسالم عليه اممه صلى الني حرج الثام، من عفليمة 
لجت،فالعير ميعاد، غير على بدر ق وتوافوا لحمايتها، قريس فخرجت لهللبها، 
كامليألما وكانوا وأصحابه، لم ومحعليه اممه صلى الرمول، مع التقوا والنفير 

يعتقبوما،بعيرا سبعين على عثر وبقعة مئة ثلاث والمسلمون والخيل، الحيل 

اسرمن واسمر وصناديدهم، صرواتمم قتلمتح عظيمة، هزيمة الشركن افه فهزم 
فيهاافه أنزل، الغزوة وهده بمثلها، اصيثوا ما مصيبة المشركين وأصاب منهم، 

دلمنصورا مقلقنا منها المدينة إلى رجع وبعدما الأنفال، سورة تفاصيلها وق 
نفاثا،الإسلام و بعضهم ولحل والخزرج، الأوس س يلم لم ممن بقي من 

غزوة؛درااُاا.بعد كانت، إنما المنافقين ق نزلت، التي ١لأيالتا جمح ولدللئف 
علىالجيوش وجبموا المشركون غزا أحد، غزوة كانتح الثالثة المة رال ٢. 

اللهصلى الله رسول إليهم وحرج المدينة، أهلراف إلى وصلوا حتى اللين 
الحروفالجبل عند أحد ق والتقوا ورتبهم، وعثأهم بأصحابه لم ومحسعليه 

الرماةترك لما ثم المشركين، على الأمر أول 3، الدائرة نن، وكانالمدينة، شمالي 
تبرحوالا رر لهم؛ وقال وسلم، عليه الله صلى اممه رسول فيه رتبهم الذي مركزهم 

علىحمل كان، ما وكان الثغرة، تللف، مع الخيل وجاءت غلثتا، أو فلهرنا عنه 
هدهتفصيل اممه وذكر بيله، سق بالشهادة افه أكرمهم مقتلة أحد ق المسلمين 

سالنزوة هده على فالوقوف متعلقاما، عل وبعمران، آل ورة سق الغزوة 

الغزواتءركبقية فيها نزلتح التي الكثيرة الأيات فهم على يعين السير كتب 
١(. ٩٢)ص: المان: اللطم، تسر )١( 

(.٢٩٢)ص: )أ(الميعازبق: 

١ ٣٧الشرعية للدراسات عتيميى ابن الشيح كرسي *ع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اثعلوم كلية 



ئواتدعؤية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن اثشيخ مؤت«أر ا
تبموذخاالمعدي اثعلأمة تفسره على ذلك وأثر القسر معارف تتوع 

الحديبية،عمرة وأصحابه وسلم عليه افه صلى اعتمر الهجرة من ت سنة ررق ٣. 
عليهالله صلى الض صد على المشركون لمزم أحد، عته يصد لا الست وكان 

الجاهليةالحمية أحدتيم قد المشركين ورأى الحديبية، بغ ولما عنه، لم وم
الحرام،الله بيتا ي اء الدملحقن صلح؛ ق معهم لحل القتال، على حازمين 

عليهالله صلى الني يرجع أن على الصلح وصار الصالح، من ذلك، ل ولما 
وتضعالمقل، ام العمن القضاء ؤياكون البيت، يدخل ولا هدا عامه وسلم 
حينالصلح هدا لمين المجمهور فكره سنين، عشر بينهم أوزارها الحرب، 
الصالحمن فيه ما على يهللعوا ولم الخلين، على غضاضة فيه أن توهموا 

سععام ق العمرة هده وقضى ذلك،، عامه وسلم عليه الله صلى فرجمر الكثيرة، 
ثحنالق،تءا^؛١ بأكملهات الفتح محورة القضية هده ق الله فأنزل الهجرة، من 

فيثا0؟ه]الفتح;ا[لمو
يرةالبعلم ملم أنه عدى الير نفق وغيرها الأمثلة لهده القارئ ؤيلاحفل 

أحدايثهبعض عن الحديث، من يمتعه لم يره نفاحتمار وأن وفقها، تاؤيحا النبوية 
يفنرها.التي بالأيات الخباسر لتحلقها يرة؛ ال

(.٣٩٢)ص: اورجعىبق: ت؛(

سراساتاممرستعقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص والأداب، العلوم كلية  ١٣٨



اسميةآتاوه ناصرالسعدي، عبدالرحمنبن الشيخ موذمر 
الشمراضمجمد بن اك صيف د• 

VJ_oJI السائس

ءال5اتمسيرموأثرذلك السلوك، بعلم معرفيه 
العيديصل أن به المقصود لأن شانا؛ وأعلاها العلوم أهم من العلم هذا بمد 

الإحسان.مرتبة إلى 

يرهنفق بثها التي المعاق حلال من العلم بيذا الفائقة الشخ عناية ؤلهرت وقد 
كادفلا الفقه، ق واصيله الاعتقاد، ق وكلامه النبوية، للأ'حاديث< وشرحه للقرآن، 

القلوب،تحيي التي لوكية الوالإشارات الإيمانية اللفتات، من له يخلوكتاب 
غلاةشهلهل عن بعيد الشرعية، النصوص مع متوافق متزن بمنهج النفوس، وتزكي 

وانحرافه.اده فالمعلوم الصوفية 

رأالتوصسحسماهات ة نفيمختمرة الة رمحالعلم هذا ق السعدي كتبه ومما 
فصول!ثلاثة ق جعلها وقد الإيمازاء، لشجرة والبيان 

ونقمه.وزيادته يره، ونفالإيمان حد ق الأول! الفصل 

وبئاما؛الإجمالالإيمان، منها بمد التي الأمور ذكر ق الشاق: الفصل 
والتفصيل.

ولمراته.الإيمان فوائد ق الئالث،: الفصل 

كتبهق يقرأ من كل يتفق ولذللث، بالعا، احتفاء كتبه ق العلم حذا الشيخ واحتفى 
جدأ.0]\ح فيها الإيماق النقص أف 

الأق:حلال من يره نفعلى الملوك لعلم المعدي إتقان أثر ؤيتجلى 
ككلامهلآيارّن،، ا من كثير تتضمنها التي الملوكية للمعاق وبيانه توصيحه أولا- 

القلوب،دات ومفالقلوب أعمال على وكلامه نى، الحماء الأمحفقه على 
الأحلاق.ومكارم الأداب بمحامحن والتحلي 

١٣٩اتشرمية و1مواسات عثيمين ابن ا1شيخ ترسى عع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرة، والآه.اب، امموم تلية 



واثدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠ؤد٠<ر 

تموذناالسعدي العلامات تفسيره على ذلك القسرواثر معارف تتؤع 

فيماالخوض وتجنه مسر، لى حماملوب العالم هذا ائل لمس—بحثه ثانتأ؛ 
بطريقةالعبارة تسهيله ْع كتبه، من كثير ق الواردة العالم هذا ممطلحات من أشكل 
وينتنيJه.كلامه يقرأ س كل منها ^ميد 

يلي!ما يره نفق السلوك لعلم عدى الاستثمار تين اض، الأمثلة ومن 
بذلك،،اممه أمر ذكره من والإكثار الله بطاعة القيام من يستمد الصر كان ررلما • ١ 

وآخره،أول،التهار لإنس—انتهآ[أىت١ ] ب ؤ؟ وآصة قؤ؟ رتق أتم ثأدؤ ؤ • فقال 
والتسح،والذكر، النوافل، من يتبعها وما المكتو؛ايت، المحلوات ذللثج، ق فدخل 

الأوءاتاا.له.هذه ق والتكير والتهليل، 

الدارق والمنافقات والمنافقين ات والمؤمنالمؤمتين حال، ذكر لألما ٢• 
فعاتبلحفلمته، والاستكانة لرببما، الخثؤع إلى القلوت يدعو مما ذلك، كان الأخرة، 

ممومقح ثامثاأن ^، ٧١٠ؤ فقال،ت ذللث،، عدم على المؤمنين افه 
محيربممدم ألأمدمت جأ مث<ظال آدمأألككب َةؤن دلا^^!١ ومامحليذأ-لي 
وتخشعنلوببمم به تلين الذي الوهت، يجئ ألم ؛؛•أى؛ ١ ٦ ]الحييين ي دنيمحت. 

حاءالذي الحق من نزل، وما وزواجره، لأوامره ونقاد القرآن، هو الذي الله، لذكر 
القلبخشؤع على الاجتهاد على الحث، فيه وهذا وّلم؟إ عليه الله صلى محمد به 
الإلهيةالمواعفل المؤمنون يتذكر وأن والحكمة، الكتاب من أنزله ولما تعالى، طه 

ؤزلأقؤبراَةلنذللث،، على هم أنفبوا ؤيحاموفتح، كل الشرعية والأحكام 
يولأيكونواكالذينأنزل،اطهضهم

بلثبتوا، ولا عليه، يدوموا لم نم ام، التوالانقياد القلبح لخثؤع الموحبا الكتاب 
إيقامم،ؤثستوزال، فاصمحلإلمامم الغفلة،  ٢٠٢واستمرتالزمان عليهم طال، 

•(.٢٩١الكريمالرحمن:)؛/ سر :١( 

الشرعيةسراسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرص والإداب، اسوم  ١٤٠



واثدعويةاسمية آتاوه المعدي، ناصر س عيدالرحمن مؤت٠ر١دشيخ 
اثشمراتىمحمد بن اطه صيف د• 

أنزلبما ندكر أن إلى وقت كل ق اج تحتفالقلوب ه قيقؤبمث ديئ؛-أم هزم 
.٢١١العين®.وجمود القلب وة لقصب ذلك فإن ذللث،، عن الغفلة يبغي ولا الله، 

جمعق ، الأتمافأن الربانيين العلماء بين عليه كالمتفق هو ومما  ٣١٠. 
اللهجْع لمين للمالخير ومحبة الله، لعباد والنمح ف، الإخلاص بقوة الأوقات 

وثواب،وأحر فضيلة لكل صابقون وأهلها الأعمال، من ئيء يلحقها لا بقوة بذكر 
السابقونالسابقون هم والذكر والإحسان الإخلاص فأهل لها، تبع الأعمال وبقية 

٠،٢النعيم®لحناين، ق المقربون أولثلئ، 

(.٩٧٧١الكريمارص)؛/ -سر )١( 

(.٦٢٣)ص: المان: تسراس )٢( 

١٤١الشرعية لادراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآدابt امموم كلية 





والدعويةاسية آثاره السعدي، ناصر عبدالرحمزس الشيح مؤتمر 

امممراشمحمد س ادك صيف د* 

الثافيااْدحث 
علٌواثرذلك الإلة، مأ9م السعدي 1وسإوخ معرفة 

تضسرم

لما!عطا وتحص 

تمرهعلى ذلك وأثر الضير، بأصول معرفته الأول؛ المهللب 
نفيره.على ذلك وأثر الحو، بعلم معرفته الثاف• المهللمب، 
.تميرْ على ذلك، وأثر الفقه، أصول يعلم معرفته الثالث؛ المهلك، 
تمرهعلى ذلك وأثر الفقهية، القواعد بعلم معرفته الراح• العللجا 
يره.نفعلى ذللئج وأثر الشريعة، بمقاصد معرفته الخامس؛ الخهلك، 

١٤٣الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيح كرسي عع بالتعاون القصيم، حاسة عتيزة، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح 
تعوذناالسعدي العلامة تفسيره على ذلك وأثر القسر معارف تنوع 

الأ9لالمطيب 

تفسرم_ Jc^فسير9اورذلك أمول بعلم هعرفته 

الكريم،القرآن لتمير يتصدى لمن اسية الأس، المعارفمن التفسير أصول علم 
علميةيمنهجية له وتوظيفه م العالم—ذا إلمامه يدرك عدى الير لتفوال٠هلالع 
صحيحة.

لتفسيرالحسان ا١القواءد المشهور؛ كتابه العالم هذا ق الشيخ كتب وقد 
القرآن«.

•الأق حلال من يره نفعلى التفسير أصول لعلم عدى الإتقان أثر ويتجلى 
يره.نفق العلم هذا لقواعد تطيقه أولا؛ 
المفترون.فيها اختلف التي المعاق ق التينة ترجيحاته ئانيا؛ 
للتفسير.مصدرا لها اعتماده وعدم الإسرائيلية، الروايات، تجنبه ثالثا؛ 

الجمعتعن.ر عند إلا إليه مصيره وعدم القرآن، ق النخ باب ي اعتداله رابنا• 
بيزالصوص.

يلي؛ما تفسيره ق التفسير أصول لعالم المدى استثمار تبين التي الأمثلة ومن 
آرثجائهلآرفمِممثاءلويروق ينهفنر يومي وي ؤ ت تعالى نال • ١ 

منوأمهرى ثنى ما ؤ، ٤؛؛،=:^؛ مع ق محن ة0 عن.إحتئ ين)أ 
[٢٤٠]البقرة؛ .ه ننزوف

قبلها،الض لأية ا سختها الكريمة الأية هده أن المفسر^، من كير عند اااشتهر 
أثيرأتته يأسهن يرثنن آرو-ثا ويدردف مفمح| يتومذ ؤ ت تعالى قوله وهي 
ثموث^١ وأق، أدمغ_ذا آنمسهن ؤآ صلن متا عدآؤ ٥^٠ آقهن ثنن 3إدا وعثئإ 

كاملا،حولا تتربص أن الزوجة على كان الأمر وأن [، ٤٢٣ ]البقرة؛ ثر?0؟ه 

الشرعيةللدراسات عثي4يرن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عنيرة، والاداب، انملوم كلية  ١٤٤



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الشمراضمحمد بن الل4 ضيف د• 

قتقدم ذللئ، أن الناسخة; الأية تقدم عن ويجيبون وعشر، أشهر بأربعة خ نثم 
الالقول وهذا المنسوخ. عن يناحر أن الماسخ ثرمحل لأن ول؛ المز ق لا الوصع، 

وأنهوالصواب، الأية ق الأخر القول أن له اتضح الأيتين تأمل ومن عليه، دليل 
المرأه،على المحيم وجه على Jعشت١ أشهر أربعة التربص وجوب ل الأولى الأية 
كاملا،حولا ميتهم زوجة يبقوا أن الست، لأهل وصية  ١٣فإالأية هده ق وأما 

لأهلاف من وصية أي; ؤ———————ه قال; ولهدا لمنتهم، وبزآ لخاحنرها، جبرا 
قأهامت، رغستح فإن ا، يخرجوهولا ويمنعوها بزوجته، توصوا يمأن الخبتا، 
ؤ—————————————قالأ ولهدا علميها، حرج فلا الخرؤج أحيتا ؤإن وصيتها، 
يخرجهالا الذي يكون؛العروق، أن الشرمحل; لكن واللباس، الجمل من أي; 

والأءتبار«را؛.الدين حدود عن 

ونياانعتهوأيدئ هدكاأقم \ ةلإرن يلمم ١شحنكا"مانتع عنلمثاأؤودوؤ* ممى ولن ؛ؤ  ٠٢
.[ ١٢٠]البقرة;ه ُوا ير ولا ود بن ثيرآثه ماَللئ، ير<'الءام آءق بمدألنكا أهمآءئم 

دينهم؛باتباعه إلا ارى اك—ولا اليهود عنه يرض لا أنه رسوله اايخ،رتعالى 
هدىلهم; فقل الها.ى، أنه ؤيزعمون عليه، هم الذي الدين إلى دعاة لأمم 

؛اJليإفهوالهوى، عليه أنتم ما وأما الهدىه، ^هو به أرملت، الذي ه اطه 
ثءولا ؤلي من اطه من للث، ما الملم بى جاءك الذ'ي بعد اهواءهم ث، ابعولئن 

يختصفيما -يم والمشبه والممارى، اليهود أهواء اتثاع عن الخفليم، الهي فيه هذا ف٠ 
قداخلة أمته فإن وسلم عليه اطه صلى اطه لرسول كان ؤإن والخهلاب ديتهم، ه ب

بعمومالع؛رة أن كما الخاطتط، بخصوص لا المعنى بعموم الاعتبار لأن لئ،؛ ذل
ث.بح،اأآ؛.البخصوص لا اللمففل 

(.٩٧١ت__راممارَ;)ا/ )١( 

سرصاس)ا/هه(.)٢( 

١٤٥اتشرعية لليواسات عثي4يرور ابن اثشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والاداب، العلوم كلية 



هوالدعوية العلميات أناره السعدي، ناصر صوا1رحصس الشيخ موضر ا
ذ4وذنااوساىوي العلامة تفسيره على القسروأترذلك معاوف تتؤع 

ٌنحشوتةاس-ترهم ق أكثروا قد اف رحمهم الممس_رين من كثيرا أن واعلم  ٣١١. 
لكتابيرا نفوجعلوها القري، ا عليهونزلوا إسرائيل، بتي نمص 

حرج(،ولا إسرائيل بتي عن )حدثوا وسلمت عليه الله صلى بقوله محتجين الله، 
مقرونة،غير مفردة كون وجه على أحاديتهم نقل جاز ؤإن أنه أرى: والذي 

لمإذا محهلعا افه لكتاب يزا تمجعلها يجوز لا فانه ،،، ٤١١كتاب على ة منزلولا 
صلىقال، كما مرتبتها أن ودللث، لم، وسعليه الله صلى الله رسول عن تصح 

أنمرتتها كانت، ارفإذا كدبوهم ولا الختاب أهل تصدقوا ررلأ لم: وسعليه افه 
القرآنأن الإسلام دين من بالضرورة المعلوم من وكان ا، فيهمشكوكا عون 

القصصتللث، تجعل أن يجوز لأ ومعانيه، بألفاظه والقهلع به الإيمان يجب 
أكثرها،أوكذب كدبما الفلز على يغلب اش انمجهولة، بالروايات ة المقول

عنالغفلة ب«<آط بولكن احد، ت؛دا \ووب وولا نيا، ممطوعا الله، لكتاب، معاق 
حصل((لا،.ما حمل هدا 

(.٩٦ابق)ا/الالرجع :١( 

الشرعيةدلاوراءءأات صثيمعن ابن الشيخ كرسى مع بالتاون القصيم، جامعة متينة، والآداب، العلوم كلية  ١٤٦



واتدعويةاسمية آثاره السعدي، ءيدالرحمنينذاَ الشيخ مؤت«-ر 
د'صيفاشين«ح4اواصراني

الد1ووآالمطلب 

رير0.وْاواواطٌ 9اثرذوك النحو، بعلم معرفيه 
ولكنلطلابه، لرمه ثم نيوحه، بعض على ويرمه النحو، بعلم الشيخ اهتم 

الإعراب،وملحة الآحروم>ة، وهيت المتداولة، المتون أشهر دروسه ق لهم يثرح 
مالك.ابن وألفيه الندى، وقطر 

بالنحوعنايته با الثسخ عناية لي يظهر فلم البلاغة وعلم المرق علم ا أم
وهذااللكر~ النحوالآنفة متون ق المذكورة المرق، ائل ممن لكن ما إلا "اللهم 

فلونقلرتالوقت، ذلك ق الجدي المطر ق المائدة العلوم إلى بالنظر طيص أمر 
الشيخأل، إبراهيم بن محمد المخ زمنه ق الملكة مفتي دروس جدول إلى مثلا 
أوالبلاغة.المرقح ق دروتا فيها تجد فلن 

أنواعهااحتلاف، على المربية علوم أهمية على، المحيى الشخ نص نقد ذلك وْع 
إجمالايكر كما المربية علوم 3، الملماء بعض على المدى الشيخ قرأ وقد ،، للمفئر١١

غيرالمربية علوم من شيئا بعضهم على قرأ قد يكون أن عندي يبعد ولا رجمته، تق 
أعلم.واف كتبها، بعض ل الهنالمة ل بالاجتهاد منها تلريا حصل قد أويكون المحو، 

تالاق حلال س تفيرْ المحوعلى لملم المعدي إتقان أثر ؤيتجلى 
_J..المحو؛احتصلأار ائل مس بحثه إلى يفطر لما تناول ١• 
راجعافيه يري المف، لاحتلأفا يكون فيما الرجنح، 3، النحوية القواعد إعمال ٢• 

نحوية.مسألة إلى 
يلي!ما تفسيره المحوفي للم المعدي استمار تبين الم، الأمّلة ومن، 

همب وتنمآلأ؛تت ثو.مسبجءتلمم، أنفيألكسأ،إلأ ي ؤإن ؤ ت "وقوله • ١ 
الكتاب،أهل إلى يعود ه مؤنه ؤه؛ل قول! 3، هنا الضمير أن يحتمل ا ١ ٥ ]الماءت؟ 

)ا/٤(.الرجعالماق: انثن: )١( 

ا٤ ٧ سراسات عثيبمين 1بن الشيح عرسي مع ياساون القصيم، جامعات عتيرق والاداب، العلوم كليات 



هوالدعوية اسمية آتاره لسعدي، ا ناصر بن صدايرحمن الشيخ مؤو4ر ذ
ضوذنالسعدي ا مة لعلا ا تسيره على ذلك وأثر القسر سارق تنوع 

بعيسىيؤمن فإنه حقيقة، الأمر ؤيعاين الموت يحفره كتابي كل هدا على مكرن 
التهديدهداث مضمون فيكون اضطرار، إيهان ^^، لا إيمان ولكنه السالآم، عليه 
مماتيم،قيل عليها سيندمون التي الحال هذه على يستهّروا لا وأن والوعيد، لهم 

هوله!ق الضمير أن ؤيحتمل وقيامهم؟، حشرهم يوم حالهم يكون فكيف 
الكتابأهل من أحد من وما المعتى* فتكون الملام، عليه عيسى إلى را"أع موتهه 

اقترابعند يكون وذلك الخيح، موت قبل الملام عليه بالمسح ليومنن إلا 
عليهنزوله ل الصحيحة الأحاديث تكاثرت فإنه ار؛ الكبعلاماما وظهور الساعة 
ْعالكتاب أهل به ويؤْن الجزية، ؤبمع الدجال، يقتل الأمة، هد0 آحر ل الملام 

وهلاعمالهم، عليهم يشهد شهيدا، عليهم عيي يكون القيامة ؤيوم الخومنن. 
هومما عليه، هم ما كل مطلان إلا يشهد لا وحنثي لا؟، أم اض لشرع موافقة هي 

بذلكعلنا وملم، عاليه الله صلى محمد إليه دعاهم ؤلما القرآن، لشريعة مخالف 
أنإلا بالحق، إلا يشهد لا وأنه وصدقه، اللام عليه المح عدالة بكمال لعالمنا 

و؛اءللااله.محلال فهو عداه وما الحق، هو وسلم عليه اف صلى محمد به جاء ما 
الأي؛ ينّته]النور؛"؟"؟[ مبذي؛رأس راوةولهت٢. 

تزؤيجهم،من أوامتناعهم وأميالهم، أوليائهم أوففر لفقرهم إما كاحا، يقدرون 
قدر:من تقدير من أحسن التقدير وهدا ذللثإ، على إحارهم على قدرة لهم ولمس 

ذلكق فإن المضاف، مناب ناسا إليه المفاف وجعلوا (، نكاح مهر يجدون )لا 
والثال:كونالحذف. عاسم والأصل الكلام، ق الحيف ا: أحدهممحذورين: 

العبيدمخرج ءا.م، وحالة ه، بمالغى حالة حالان: له من على ا فاصت المعنى 
.٠٢١٠١وليهعلى إنكاحه ومن والإماء 

•(.٨٣سرامبمارص)\/ )١( 

(.٥٦١١اورجعالماق:)م/ )٢( 

الشرعيةللاJراسLت ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون الضيم، جاممة عتيزق، والآbب، العلوم كلية  ١٤٨



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر ض عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الشمرانيمحمد بن افه ضيف د. 

الثالثالْهلثب 

.oj__iعلٌ 9أثرذلك الفقه، أصول بعلم معرفيه 

وشروحهيره، نفق ا كثين منه واستفاد العلم، هذا ق عيي الالشيح ئسرع 
العلمية.المائل ل وترجيحاته الشرعية، النصوص من واستنباطه والفقهية، الحديتية 

المعتمدالمتن وهو النجار، ابن للعلامة التحرير مختمر طلابه; يدرس وكان 
الحنابالة.س المتاحرين عند لأصول اق 

لاصقوهوهي; الفقه، أصول ق المختصرة الرسائل من عددا الشخ صتم، كما 
الفقهأصول ق حامحة لهليفة الة واررسالتحريرا؛، مختصر س المنتخبة الفقه أصول 

٠٢المهمة،؛١ 

الأق;حلال س تفير0 على الفقه أصول بعلم عدى المعرفة أثر ؤيتجلى 
الخلاف.ق والارحيح المائل تقرير ق الفقه أصول علم قواعد وفق على تر ال١• 
ّأنواعها مختلف على الدلالات بإعمال ١^^، س الأّتنباءل ٢. 

يلي;ما يره نفق الفقه أصول لعلم حدي الامنمار تبتن المحي الأمثلة ومن 
عووأقويدء رهنيكث قؤإ زباط وس مء نن آنقلتقم م١ لهم وأعدوا ؤ . ١ 

سيلن تيء ين ثنفمأ وما بملتيم آئم تلزيهم لا دويهم ثن دعدوهظم 

أدرجالسعدي الشخ مؤلفات لمجمؤع الميمان دار طبعة أن الممامت هذا ل عليه التنبيه يتاكد ومما ( ١ ) 
شيءولا السعدي، للشخ ونسب اكمهء أصول ل مختصر ١١بعنوازت الفقه أصول ل كتاب حلالها 

لغيره،كنتا يخطه ينسخ قد العالم أن وبديهي السعدي، بخعل الكتان وجود صموى ذلك على يدل 
سست،وقد العلم، أهل من لأحد كتاب ية نإثبات على دليلا بمجرده الأمر هذا يكون أن يمكن فلا 
المذكورالكتاب أن والتحقيق كذاالثبخ، حطأ وهذا بطين، أبا اض عبد للشيخ أيصا قبل من الكتاب هذا 

اث،.رحمه السعدي العلامة من صدورها يستحيل مستنكرة عبارات وفيه الزيدية، علم-اء لأحد 

١٤٩الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اكوم كلية 



ئوالدعوية اسمية آتلره ناصرالسعدي، بن عيدايرحص الشيخ مؤتمر ا
ضوذناالسعدي العلامة تفسيره على ذلك وأثر السر معارف تنوع 

.٦[ ٠ لالأنفال1 ه ه وقئن آش.م!فللإم 
ومادينكم ؤإبطال هلاككم j الساعين الكفار لأعدائكم ؤؤأءاJواه أي: 
الأسلحةوأتولع والدنية العقلية القرة من عليه تقدرون ما كل أي: ^٠^ ثى انتطعتم 

فيهاتعمل التي الصناعات أنولع ذلك: ق فيحل قتالهم، على يعين مما ذللث، ونحو 
الجويةوالهليارات والبنادق والرشاثان المداغ من والألأت، لحة الأمأصناف 

والرأيالدفاع، وآلات ادق والخنوالقلاع والحصون والبحرية الرئة والمراكب 
الرمي،وثعلم اعدائهم، ثر به عنهم ؤيندغ الملمون، يتقدم ببما الك، ة والياٌ

الرمي(القوة إن )ألا لم: ومعليه اف صلى الني قال ولهدا والتدبير، والشجاعة 
تعالى:قال ولهذا ال، القتعند إليها الممحاج باوراك< الامتداد ذلك: ومن < ١١

قفيها موجودة العلة وهذه وءدوكلمه، عدوالله به ترهبوذ الحيل رناط ؤوم-را 
شيءموجودا كان فإذا علته، مع يدور والحكم الأعداء، إرهاب وهي الزمان، ذللث، 
فيهاالتكاية تكون التي للقتال، المعدة والهوائية المية يارات كالمنها، إرهابا أكثر 

توجدإلالم إذا إم—ا حتى لتحصيلها، عي والحا، تعداد بالاسمأمورا كانت أشد 
واجب«رأ؛.فهو به إلا الواجب يتم لا ما لأن ذلك؛ وجب المناعة يتعلم 

لائقي السدإلوثأيتد ا-لئو ١؟^؛ ؤ، أكم-اص ءثك٢■ هه ٢٣٠١٠ألخن  ١٦٢١^ؤ • ٢ 
رذثممن قنيف د*لك، ، ^■٠٣إثو وأدآء أتميف ^0؛؛ سٌ آبمو من ثث تجإ ع_ 

[.١٧٨]البقرة: ه ا.أ أيث ساب ئأه> دللك بمد ئي وتنته 
فيه،المساواة أي: القتلى، ل القصاص عليهم فرض بأنه عباده على افه اريمتن 

العباد.بين للعدل إقامة المقتول؛ عليها قتل التي الصفة على عمدا القاتل يقتل وأن 

منه.اش لصي ءاُر بن ■ثة حديث من ٧(،  ١٩١صأبحه)ل لم مأحرجه )١( 

(.٦٢٦سيرالكر.مارحمن:)آ/ )٢( 

اتشرعيةس>اسات ءثي4ين ابن الشيخ ترسي مع باتضاون القصيم، جامعة ءأنيرة، والأداب، الملوم كلية  ١٠٠



والدعويةالسية آتاره ناصرالسعدي، س عبدالرحص الشيخ مؤت4ر 
الشمراتيمحمد بن اطم ضيف د• 

ألياءحش كلهم عليهم يجب أنه على دليل فيه المومنن لعموم الخلاب وتوجيه 
منوتمكينه المصاص، طلب إذا المقتول ولي إعانة ه، بنفالقاتل حش القاتل، 
يفعلهكما الشروط تت إذا القاتل وبين بينه يحولوا أن لهم يحل لا وأنه القاتل، 

النخدثين.إيواء من أسههم ومن الجاهلية أهل 
بالذكر،الذكر ات بمنهلوقهيدخل ءؤالح_ر ذللثج تفصيل بثن ثم 

علىمقيتا منملوقها فيكون والذكربالأض، بالذكر، والأنثى ؤزالأمحىبالأمحى4 
وخرجبالأنثى، يقتل الذكر أن على المنة، دلالة مع " بالأنثى الأنثى " قوله: مفهوم 

قأن >ع بذللث،، المنة لورود بالولد، يقتلان فلا علوا، ؤإن الأبوان هذا عموم من 
ولأنبولده، الوالد يقتل أن العدل، من ليس أنه على يدل ما ؤالقصاصه نوله! 

قاختلال تح بيإلا لولدْ القتل من يمتعه ما والرحمة، الشفقة من الوالد لب قق 
أنمع بالمنة، الكافر أيضا العموم من وخرج له. الولد من حدا ثديية أذية أو عقله، 
يحدوه،الله ولى يقتل أن الحيل من فليس وأيضا خاصة. المؤمنين خهتاب ق الأية 

علىبمفهومها ودل أواحتلمت،، قيمتهما س_اواتإ أوأنثى، كان ذكرا بالعبد، والعيد 
ا.١ ل ٠ اوله..٠ مغير لكونه بالعبد؛ يقتل لا الحر، أن 

(.١٣١ذسراممارص:)ا/ )١( 

١٥١الشرعية سراسات عثي4اوور ابن الشيخ كرسي مع بالضلون القنصيم، جامعة عتيرد والآدااl_٠. اسموم ممية 



والدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن الرحمن عبو الشيخ مزتمر 
ضوذناالسعدي العلامة تفسيره على ذلك واثر القسر معارف تنوع 

1ور1بء1ا0ط1ب 

تفسرمعلٌ 9اورذوك الفممية اوع9اعد بعلم هعرفته 
بعدقواعدْ ة درامح،: tiواكتساب الفقه صبط على يمن ما أعظم من 
محكمبرباط الفرؤع من تفرق ها تجمع القواعد هده لأن فروعه؛ من بكثير الإلمام 

دقيقه.موجزة بارات عل 

التاصلثملت التي كبه حلال من العلم هذا ل الشخ تمكن ظهر وند 
العلمبقواعد عيي للالكبير الاهتمام عن متفنغ وهدا ميسسر، واسسلوب والتطبيق 
عموما.وصوايهله وأصوله 

,اثقواعد ادسسيث كتبه ومها 

إجماليتحليق وله بيتا، ين حمنحو ق موجزة وهى الفقهية، القواعد منفلومة ١. 

أبياتبا.على مفيد 

الجاهعة.والأصول القواعد ٢. 

يلي!ما يره نفعلى العلم -ردا حدي اللمعرفة الحسن الأثر ومن 
إليها.الفرؤع ورذ الفقهية، بالقواعد الاستدلال أولا: 
ال؛كريم.القرآن آيات من الفقهية القواعد من عدد تاصيل ئانيا؛ 
يلي.ما يره نفق الفقهية القواعد لعلم عيي الاستثمار تبين التي، الأمثلة ومن 

منهدا أن متوهم توهم ربما جهادده حى اثثه فى ءؤوجاهل.وا 3و]ه1 كان ارولما 
فىعليكم جعل ؤوما بقوله• منه احترز يثق؛ ما تكليف، أو يهئاق، لا ما ، تكليفباب 

السهولة،بغاية وسهله التيسير، غاية ينره بل وعسر، مثقة أى• ه حرج من الدين 
إذاتم يؤولها، ولا يثقلها لا النفوس، على هل مهو بما إلا والرم أمر ما اولا• ق

أوإسقاطبإسقاطه، إما به، أمر ما حقق، للتخفيف،؛ الموجبة الأسباب بعض عرض 

الشرعيةللدراسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، سمعة عتيرة، والأداب، امموم كلية  ١٥٢



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرحمزبن الشيخ مؤتمر 
الشمراتىيصد بن اك ضيف د< 

والتسرا؛ تجلب ررالمئقة أن وهى مرعية قاعدة الأية، هذْ من ؤيوحد بعمه. 
كثيرشيء الفرعية الأحكام من ذلك ق فيدخل المحفلوراتء، تبيح الضرورات  ١١

،.١١.الأحكام٠ كتب ق معروف 

الغامسالب اا0دل

تفسيره.علٌ 9اثرذلك الشُيعة مقاصد بعلم معرفته 

لآكنالفقه، أصول علم ق يكون الث_ارع مقاصد موصؤع يحث، أن الأصل 
مناهجق ئمألآداطُ عالما غدا حتى العصر هل.ا ق د المقامسموضع ارتهلور 
الشرعية((رأ'،.الكالئات، من كثير ي الدراسة 

وشرحهاوبيانبا الشريعة لمقاصد التاصيل ق طويل  ٤١١حدي الوللشيخ 
،.٣١١٢•العناية وصرورة أهميتها على والتأكيد مسائلها، ؤإيضاح 
الأحكامعليها رتب اش والصفات الث.ارع، مقاصد ررمعرفة افه—ت —رحمه قال 

والحقوقوالمعاملات العبادات ق والأسرار الحكم ومعرفة والجزئية، الكلية 
علىمش_تمالة وأنبما الشريعة، كمال ما يعزف التي الطرق أعفلم من ذللئ،، وتوابع 
أعرق،بل.للثؤ العبد كان فكلما ومعادهم، ومعاشهم ودنياهم دينهم ق الحبال مصالح 

والركاتللخيرات وشمولها وهيمنتها الإسلامية الشريعة حلألة من بل.للثح عرف 

٩(.١ ١ ١ الرحمن:)■Y/ الكرم سر )١( 

)ص:ه.القاصد: إرشاد )٢( 

جميلللدكتور السعدي^ العلامة عند الشريعة رامقاصد كتابأ: ٤٠٥٧٣ ١ عام التوحيل. دار عن صدر ( ٣١

دالماJينتالإسملامية مالجامعة الفقه أًولا لقم مقدمة دكتوراه رمالة الكتاب وأصل زريوا، ، فيوس
المنورة.

١٥٣الشرعية لليراسات عثيعين ابن الشيخ كرسي مع بالدتعاون المميم، جامعة عتيزة، والأداب، العلوم كلية 



واتدعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
نموذجاالسعدي العلامة تفسيره ع1ى ذلك وأثر القسر معارف تنوع 

،.ووفادها،ل ذلك يناق ما كل عن رميها والإحسان، والعدل 
تيلي ما تفسيره ق العلم بهذا معرفته من عيي الاستقائه ومما 

ما.والاهتمام الكريم القرآن بمقاصد العناية ١. 
كتابتضمنها التي وتثريحاما أحكامها ق وحمالها الثسريحة كمال على التتسه ٢. 

تعالى.افه 

يلي•ما يره نفق الشريحة مقاصد لعلم عدى الاستثمار تين التي الأمثلة ومن 
متنوعةوطرق متعددة، بأساب ببعض م بعضهاس النالله مدافعة ررفلولا ١. 

الكفارتولى لامسيله ق الجهات. ت وأزكاها وأحلها وأعفلمها وشرعية، قاورية 
معابدهم،وهدموا حم، المؤمنين فقتلوا الرمل، أديان ومحقوا الفنالمون، 

الجهادحكمة يحرف بهه وثوحذا جسيمة، وأياديه عفليمة، الله ألمناف ولكن 
والجشعالعداوات على المبتي الغللمة كقتال لا الضروريات، من وأنه الديني، 
إقامةالوحيد! وغرصه مرماه الإسلامي الجهاد بل للخلق، تعباد والاموالفللم 

كلها،الحقوق وأداء لخالقهم، الخلمق تعباد واسالرحمة، وحمول العدل، 
بكلالمعللق والإصلاح الملاح ونشر الفنالمين، وقمع المفللومين، ونمر 

الإسلأم((رآ/دين محاسن أعفلم من وهو واعتبار، وجه 
■؛كدؤريُلأ-ثدؤيحاتمثاياة ؤيؤد ؤ تعالى• ه قول٢• 

محآص04]الور:آء•ء ٣
تؤلمهحلدات حلدة، مائة يجلد ت أوأنثى ذكر من الحصن غير الزاق حد راهازا 
منطائفة يشهده بحيث، زآ، لامسعلنا ذلك، يكون أن ؤيتعين ولا وتنحره 

هووانتهارها الجرائم، أهل لقمع الضرونيات من الحدود إقامة لأن المؤمنين؛ 

(.٧٢٢)ص: )١(ْج٠وعاهمس: 

٩(.• ١ )ص: المان: اللطف تسر )٢( 

الشرعيةللدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة متيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٥٤







والدعويةاسبمية آتاوه السعدي، ناصر بن عبدالرحمن 
اثشمراشمحمد بن اطه ضيف د. 

الخاتمة

توصياته.وأهم نتائجه أبرز أذكر البحث هدا خاتمة فمي وبعد• ف، الحمد 
Vji > امص،!ئتاتج

متفالعاير للتفالمتصدي كان وكالما الإمحلامية، العلوم أومحع القرآن ير نف• ١ 
للصواب،بالتوفيق حظ1ا أمعد كان اض كتاب فهم ق توظيفها مجيدا العلوم من 

الإشكالات.وحل المحاق ؤإبانة الإفادة على وأةا-ر 

وجودةالأظوب، وحمال التاصيل، ومتانة العلم، حة محدي الالشخ جمع ٢• 
التصنيف،.

يرالتفطريقة على الرحمن الكريم ير تيت الكثير ير0 تفالشيح كتب،  ٠٣
الرحيمفتح والوحيزت المنان اللهليف، تيير الوسيهل,ت يريه وتفالإجمالي، 

الموضوعي.التغير طريقة على العلام المللئج 
فيه، فتحققعموما، للتاُس القران معاق هل تره بتفعيي الالسخ قصد ١ ٤ 

العلوم.دقائق من كتبهم رين المقأكثر به أثقل مما 
كتب،من والمتعلم الحالم يقرأم ما أفصل من ير التفل عيي الالشيح كتّثا • ٥ 

لطائف،من بغيته العالم فيها يجد ممتغ، هل حملوب بأسصاغها فقد التفسير؛ 
وهداياته.القران معاق من يحتاجه ما غيره فيها ويجد المعاق، 

يرهنفإثراء ق ائل والوسالمقاصد علوم ق عدى الالشيخ نفس اهم ٦ٌ• 
القول،ديد مإلى اده ؤإرثالاستنباط، ودقة الفهم بحن ؤإمداده بالفوائد، 

ازلل-من لحمايته 
يرالتفبعلم البالغة بعنايته وقته ق المملكة علماء عن عيي الالشخ تميز ٧• 

بنمحمد الشيح خصوصا تلاميذه، بعض ذللئ، عنه ووريثظ وتألما، تدليسا 

١٥٧الشرعية للدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، و١لآداب، اسوم كلية 



واتدعويةالعنمية أناره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح مؤت٠ر 
تبموذناالسعدي العلامة تفسيره على ذلك وا*در القسر معارف تتؤأ 

العيمين.صالح 

اتيحث!تؤبميات I ثاث 

منهجعلى مدنقة متقنة طعة عدى الالشخ مؤلفات مجمؤع طاعة إعادة . ١ 
وصعالذي القيم ابن كب تحقيق مثرؤخ كصنح م، المعالواضح منفبط 

نيد.أبو يكر الشخ ت عليه وأشرف خطته 
لكبه بتدريس اس، النوعامة العلم ؤللأب بين حدي الالشخ علوم نثر • ٢ 

ان؛يرامحنفائس من احتوته ما وتقريِا والجامعان، والمعاهد احي الم

محررة.موثقة وبحوث كاشفة 

بهنمير الذي المنضبط التحديدي والخهلارأثإ المنتزن الإصلاحي المنهج تبني  ٠٣
عمّره.علماء من وكثيرا أقرانه به وبل عيي، الالشخ 

الشرعيةليمواسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، يامعة عنيرص والأياب، العلوم كلية  ١٥٨



و1ووعوياتالعلست آثاره السعدي، ناصر عيدايرحمزبن مؤت«رالسيح 
د،صيفافين«حمدادشمراني

ادرار0ه1فحرس 

ه.١  ٤٣٢الأولى الطبعة المنهاج، دار الغزالي، حامد أبو الدين، علوم حياء إ ٠
الأولىالهلبعة التدمرية، دار الباحمن، يعفوبر المقاصد، معرفة إلى القاصد رشاد إ ٠

١٤٣٨.;>،

عليتحمق: الغرناطي، الكلى جزتما بن، أحمد ن محمد اكزيل، لعلوم لمهل ا ٠
هر.١  ٤٣٩الأولى الطبعة الخضراء، طيبة دار المالحي، 

العيمين،صالح بن محمد القرآن، ير يتفالمتعلمة الحان القواعد على لتعليق ا ٠
هر. ١٤٣١الأولى الهلثحة الخيرية، العثيمين صالح بن محمد النبح ة مومح

عبدالمنيفة، المباحث، من الوامحطية العقيدة عليه احتوين، ما على اللْليفة لتنبيهامحت، ا ٠

هر. ١٤٣١الأولى الْلثعة الجوزى، ابن دار عدى، الناصر ابن الرحمن 

بنمعل. Jحقيقت عدى، الالرحمن عبد المنان، كلام نفير ل الرء"ءمن الكر.يم ير ي٠ 
هر. ١٤٣٠الثانية الطعة الجوزى، ابن دار المميل، نواز 

ابندار عا.ى، الالرحمن عي—د القرآن، ير نفحلاصة ل ان المناللهليف، ير يت ٠
اه. ٤٣٤الجوزى،اسالأور

انمليرى،يامر تحقيزت عيي، الالرحمن عبد الإيمان، لشجرة والبيان لتوضيح ا ٠
ه-١  ٤٣٦الأولى الطعة المنهاج، دار مكب 

بنمحمد بن اض عبد بن يوسف، وحماله، روايته ل ينغي وما وفضله العلم بيان امع ج٠ 
البخاري،الإمام دار المصري، عونحن بن محمد تحقيق• الأندلسي، التمرى الر عتل• 

الأورِام؛اهرءالطبعة 
الطبعةالوعرة، دار فرحايته، آحمسد تحقيق! الأصفهاق، ثح الراغير، التفامحامع ج٠ 

الأولىه"؛اه•
دارالعجمي، اليزيد أبو ت تحقيق الأصفهاق، الراغب، الشريحة، مكارم إلى لاريعق ا ٠

الأولى،رآ؛اه.الطعة اللام، 

١٥٩الشرعية للدواسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الهصيم! جامعة عتيزتر والآداب، العلوم كلية 



والدعويةاسبمية آثاره الساهدي، ناصر بن عيدالرحبمن الشيخ مؤتمر 
تبموذناالسعدي اليلأمة تفسره على ذللف وأتر القسر معارف تنوع 

صالحبن محمد الشخ مومة العتيمين، صالح بن محمد التفسير، ق أصول شرح 
اه. ٤٣٤الأولى الطبعة الخترية، انمض 
ابندار ار، الطيابح حمين اف عبد مهس_نا، العدى ناصر بن الرحمن عبد الشخ 

١ه. ١٤٢ الأولى الطبعة الجوزي، 
تتحقيق الشقيْلي، الأمين محمد ير، التغق نقيطي الثمجالس من النمير العيب 

ه. ١٤٢٦الثانية الهلبعة الفوائد، عالم دار بت،، العثمان بن حالي 
تتبهلةالموالأحكام والأخلاق والتوحيد العقائد علم ل العلام الماللئج الرحيم فتح 
الجوزي،ابن دار البدر، الرزاق عبد ت تحقيق عيي، العبدالرحمن القرآن، من 

الأولىالطبعة 
المهليري،ر يامت تحقيق عيي، الالرحمن عبد التوحيد، مقاصد ق المديد القول 

ه.١  ٤٣٨الأولى الطبعة المهاج، دار مكتبة 
دارعوامة، محمد • تحقق الثهمى، الحسن بن احمد نن، العلم إن، المدخل 
ه.١  ٤٣٧الأولى ائبعة المهاج، 

الأولىالهلبعة المميعى، دار العالمية، عقيل بن النه عبد العلامة الشيخ مجموعة 
٠١٤٣٤.-

ه—١  ٤٣٦الثانية الهلبعة الميمان، دار عيي، الالرحمن عبد العلامة مولفايتح مجمؤع 
تحقيق.الأندلى، عطية بن الحق عت—د العزيز، الكتاب ير نفل الوجيز المحرر 

الهلبحةنطر، بدولة الإسلامية والشؤون الأونافح وزارة الباحثين، من مجموعة 

الأورا"آ؛اه•
الشبل،ماهر تحقيق! عاسي، الالرحمن عبد الفقهية، ائل الممن الجلية المختارامتؤ 

.٠١٤٣٦الثانية الطبعة المهاج، دار مكتبة 
تهلييقية،تاصيلية دراسة حل-ي الناصر بن الرحمن عبد العلامة عند الثريحة مقاس 

١١٠ ٤  ٣٧الأولى الهلبعة التو-^Lw، دار زريوا، يوسف جميل 

الشرعيةللدراسات عتيبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيرة، والآداب، اسوم كلية  ١٦٠



واثدعويةاسمية آتاره ا1سس'ي• ناصر بن عيدالرحمن ١اشيخ مؤتمر 
اثشمراشمحمد بن اك صيف د. 

شخ،مصطفى تحقيق; حاليون، بن محمد بن الرحمن عبد خلدون، ابن مقدمة 
ه.١  ٤٣٦الأولى الطبعة ناشرون، الرسالة ة مرّ

تحقيق؛تيمية، ابن الإسلام شيح القدرية، الثيعة كلام نقض ل النوبة نة المنهاج 
ه. ١٤٢٤الأولى الطبعة الفضيلة، دار سالم، رشاد محمد 
محمدتحقيق؛ عدى، الالرحمن عبد الدين، ق الفقه وتوضيح الكين الممنهج 

اه. ٤٣٢الثانية الطبعة الجوزى، دارابن الحميري، 
المقبل،عمر تحقيق؛ عيي، الالرحمن عبد القرآنية، الأيامحت، من الربانية المواهب، 

ه.١  ٤٣٢الأولى اسمحة الحفارة، دار 

الشرعيةسراصات عتيمحن اJشيحابن ءرسي مع باتاون التميمي جامعة عتيرت، اصوم ثلية 




