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اممسيريةاضن 

اسلياثمفيخ عتاو 

1ودنيأنراشد بن ح09د بن راشد د. 

الإسلاميةالدراسات بقسم الشارك وعلومه القوآن أستاذ 

الجمعةجامعة - بالزلقي التربية كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن ععدالرحمن الشيخ مؤذمر 
الثنيانواشد بن ح^ود بن راشد د. 

ممثمحأ
بعدتأما اش رسول على والسلام والصلاة لله الحمد 

للوقوفوجهدكبير طويل، وفن، إلى تحتاج السابقون العالماء به تميز ما ق فالكتابة 
ملكامحنحمن اوتوا ما بعض على للاطلاع فاحمة وقراءة إبداعاتم، من يسير شيء على 

الشيحالمرنين العلماء هؤلاء ومن والخالأت،، الأحوال ق ثافة ونفلراُتج علمّة، 
منقبل والدم ثم أمه توفيت، ها ١ ٣ * ٧ عام ق المولود المدى ناصر بن عبدالرحمن 

منالأصول جمع سنة، عشرة إحدى وعمره القرآن وحفظ الأبوين، يتيم فنشأ الثامنة، 
بلدهق التدريس إله انتهى حتى منة، وعشرون ئلأيث، وعمره للتعليم وجلس العلوم، 

علىأمره بداية ل وكان وأصوله، الفقه ق اش رحمه تميز ّنة، ٤ ٣ وعمره ه ١ ٣ ٥ ٠ عام 
وصارالقيم، ابن وتلميده الإسلام سخ بكتسيا اشتغل ثم لخثايخه، تبعا الحنابلة مدهبا 

قوألف، قرأ كما الشرعي، الدليل يرجحه ما إلى ينتهي بل الحنبلي بالمدمب، يتقيد لا 
يرالتفعلم ف، دمع وغيرهار اللغة وعلوم والخصطلح والأصول والقائد الحديث، 

أندون ارتجالأ البديهة من عليه الله فتح مما تلاميذه على اه ألقما عنه وكتب، كشرأ، 
منتنباط الاسودقة واللطائفا والفوائد المعال فيه فجمع للتمنيف،، وفت، عنده يكون 
انمنوعةوكتاباته مصنفاته جميع ق مسسوط هو مما وغيرها والقصمى والالطائفا الأدلة 

والتدريسوالتعليم اللم ق عمره أمضى وقد اعدة، والمسالأصلية الخلوم ميع جق 
النهقبضه حتى طويلة مدة لازمه الذي بالمرض إصابته رغم حياته، حتؤرآحر والتاليف، 

واسعة.رحمة القه رحمه ه  ١٣٧٦عام 
تنباطاواسبيانتا كبيرة، عناية ير التفبحلم الله رحمه المدى اعتنى وقد 

المنان(،كلام ير نفل الرحمن الكريم ير )تيالمشهور! يره نففكتبه وتقعيدا، 

.٤ ٦ / ١ الخلماء بسير البلاء إتحاف، )١( 

١٦٥الشرعية للدراسات عثيمون ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والآداد٠، العلوم كلية 



العلميةآتاره السعدي، ناصر ع؛د\1و'صنين الشيخ مؤت«ر 
انمعديالشيخ عند التمسيره اللفة 

قوكتب القران(، تفسير خلاصة ق المنان اللهليف )تيسير كتابت ق اختصر0 ثم 
حميلةهدايات وسطر القران(، بتفسير الختعلقة الحسان )القواعد التمير قواعد 

)فوائدت وكتابه القرآنية( الآيارتs من الربانية )المواهب ت كتابه ق لهليفة وفوائد 
علمل العلام الخالك الرحيم رفح وكتاب' الملام(، عليه يوسف قحة من متنيهلة 
منالكتب، وهذه القرآن(، من تنهلة الموالأحكام والأخلاق والتوحيد العماني 

النمير.لباب، القرية الكتب أبرز 
لفإالبمدمإ والتزام المعتمد وصحة النهج ملامة من عدى اليه تميز ؤلما 
القرآنية.للمكتة قويه إصافة وصاريت، والانتشار، القبول لها اممه كتب، الصالح، 

وأحنالخمر صنعة احاد انه تبن وتمره عل.ى الالخ كتب، ق قرا ومن 
بيانق الثحن، هذا فكرة حاءين، هنا ومن تعالى، اممه كلام معال بيان ق ا نوفليمه
الله.رحمه معدي ابن الثخ بها تميز التي التممرية الملمكة 
اثيحت!أساد، 

الله.رحمه عيي الالشخ عند يرية التغاللكة إبراز ~ ١ 
 ~y ،ذلاائ،.على تدل عملية تهلبيقايت، على الوقوف

التغير.لأصول عيي الالشيخ ملكة من شيء بيان ٣" 
Iاتسطبضةا اتدراساى 

يالشخيتعلق ما ل الملمية الأ؛حاُن، كئرة لى بين والسؤال البحث، بعد 
تيلى ما عليه وقمتؤ ومما عيي، ال

العليةالحركة على عيي الناصر بن ءثل.الرحمن الشح القصيم علامة أثر ~ ١ 
علىعيي الآثار فيه بين ار• العليمحمد بن عثدالله تاذI للأسالمعاصره، 

دارق محلع بعده. من وتلاميذه مؤلفاته، حلال من العاصرة، الخلمية الحركة 

الشرعيةللدراسات ملجين ابن اتشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرة، والاداب، اسوم كلية  ١٦٦



والوعويةالعأ4دات آتاوه اوسسي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ موتنمر 
الثنيانحمودبنراسد٠ بن راشد د. 

ه. ١٤١٣عام يالدمام الجوزي ابن 
 ~y القرعاوى،أحمد ؤإعدادت جمع سطور، ل السعدي عبدالرحمن الشيخ حياة

■والعلمه الحمه عيي الحاة ياحعصار تجمع 
عدىالناصر بن عبدالرحمن الشيخ القمم علامة اة حيمن صفحات ٣— 

الشخصةالشيخ حياة فيه بحث الطثار، محمد بن ءبالالأو4 للأمتاذت اف رحمه 
بهرثى وما عاليه، العالماء اء وثنوتلاميده، ثيوحه وذكر ومذهبه، والعلمية، 

ه.١ ٤ ١ ٣ عام ؛اليمام الجوزي ابن دار ل طح • ونحوها نماتد من 
بنسابح بن عبداممه لالدكتررت رأ مفعدى الناصر بن عبدالرحمن النسخ ~ ٤ 

أصولبكلية وعلومه، القرآن م لقمقدمة ماحتير الة رممالطيار، صالح 
بينها ١ ٤ ٠ تم\ عام بالرياض الإسلامية معود بن محمد الإمام بجاْهة الدين 

التفسير.ق وءلريقته وأثره ومنهجه الشخ حياة فيها 
عبدالرزاقللأّتاذت العقيدة، توصيح ق وجهوده عدى العبدالرحمن الشيح — ٥ 

أصولبكلية الحقيده لقم مقدمة ماجستير رسالة العباد. عبدالمحن بن 
جهودبيان فيها ه.  ١٤٠٧لعام النبوبة بالمدينة الإسلامية الجامعة ق الا.ين 

ذللث،.ق منهجه وبيان العقيدة توضيح ق عدى ال
عبداللهللباحث،؛ اش، إلى الدعوة ق وأثره منهجه عدى العبدالرحمن الشخ ٦— 

بكليةا*.-، لاحتوا الدعوة م لقمقدمة ماجستير رسالة الرميان. محمد بن 
الدعوىالجانب، فيها بين ه.  ١٤١٤عام المدينة فيع الإمام بجامهة الدعوة 

الدعوة.ق حياته من والعبر الدروس واستنباط عدى، الياة حق 

الأة،إلى الدعوة ق منهجه علمه، حياته، عدى العبدالرحمن الشخ ٧" 
العاليللمعهد ماجستيرمقدمة رسالة الحمار. حول مبن العزيز عطل للباحنف؛ 

١٦٧الشرعية سراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والاداب، العلوم كلية 



Jوالدعويةاسمية آثاره السعدي! ناصر عبدالرحمنبن الشيخ ؤتمر ٠

عامبالرياض الإمحلامية عود مبن محمد الإمام بجامعة الإسلامية للدحموة 
>فحب يره نفق عيي العند الدعوية القضايا امتنبهل هر.  ١٤٠"٦  ١٤٠٥

د.ناقدة، تحليلية ة دراسعيي العبدالرحمن النخ عند التربوي الفم ٨- 
حدي،الفكر ق المويرة الأحلر اول تنالرسودي. عبدافه بن عبدالعزيز 

عيي،العند والتعليم والعلم التربية ق وأؤنال والعلمية، الشخمية وحياته 
-٠١٤٢٠عام الجوزى ابن دار ل طبع 

ودرامة،حيمعك التفسير ق حدي الناصر بن الرحمن عبد الشيخ ترجيحات — ٩ 
منزقتلي' أحمد بن عبدالله لالباحن،ت وعالومه القرآن ق تير ماحرسالة 
"١٤٢٥عام بالرياض الإمام بجامعة الدين أصول بكالية وعلومه القرآن 

ودراسة،عرصى الكريم القرآن من حدي العبدالرحمن الشخ تتبامحنات اس— ١ ٠ 
بكليةوعلومه القرآن م قالحارثي، منصر بن سيف ت للباحث دكتوراه الة رس

هد.١  ١٤٣ عام بالرياض الإمام بجامهة الدين أصول 
الحانالقواعد حدي الالشيح عند والتطبيق التنفلير بين ير التفقواعد — ١ ١ 

ماجستيررمحالة سوقي، هشام للطالبت نموذجنا. الرحمن الكريم ير وتي
بجامعةالإسلامية والعلوم الاجتماعية العلوم لكلية الا.ين أصول م فق 

قوقمل للشخ، ترجم الجزائرية. بالجمهورية —باتنة" لخفر الحاج 
المنان،كلام ير نفق الرحمن الكريم ير ونالمحسان، القواعد كتاب دراسة 

الحان.القواعد كتابه ق الشخ ذكرها التي للقواعد تطبيقية ة دراسنم 
الطثار،أحمد بن محمد بن عبداممه للأستاذ: الله رحمه سعدي ابن الشيخ فقه - ١ ٢ 

الخيل.أبا ءبال.ال،له بن سليمان والدكتور: 

الشرعيةلليواسات عتي4ا|إور ابن الشيخ كرسي مع بالضاون المصيم، جامعة عتيزة، وامأداب، اسوم ممية  ١٦٨



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر عبدالرح٠سبن مؤت«رالشيخ 
الثنيانراشد بن حمود بن راشد د> 

حامدمحمد للباحبمت■ السعدى، ناصر ين عدارحمن السغح سجرة  ١٣
وصفق والأدباء العلماء لبعض المقالات من مجموئ عن عبارة الفقى. 

المحمية.الة طبعة لماهمة، 

ناصربن عبدالرحمن الثخ مؤلفات من والتربوية الدعوية القوافل مجتتى — ١ ٤ 
الوائلي.عبداممه ين محمد للباحث؛ عدى، ال

ملكتهعن الحديث أقرئ من أحد لم المتنوعة ات المؤلفه هن. كل ومع 
مانين التي ة الدرامهدْ ق المشاركة رأت قلدا بحثه، ا أوصننهالتفسيرية، 

قكتبه فيما أثرها ان بالتي يرية الضموالصنعة الخلكة من عدى الإليه وصل 
الله(.رحمه عدى الالشخ عند التفسيرية وأسميته؛)الخلكة وقواعدء، ير التف

والعين.د والخل. الموفق والله 

١٦٩الشرعية لليراسات ابن الشيخ كرص مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزقي العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
المطيديالشيخ عند التنسيرية الأك-ة 

■اتبحث حطت 

وأهدافالتفسير، ق لمولفاته والإشارة مختصربالشخ تعريف، وفيها ال٠قدمةت 
الم>سثإ.وخهلة السائقة، والدرامايت، البحث،، 

عيي.الالشخ عند ومعالمها التفسيرية بالملكة التعريف، وفيه التمهيد؛ 
عيي.الالشيح عند التفسير ملكة الأول،ت الميعئ، 
التفسير.لعلم الضرونية العلوم ق تبحره الأول،ت المطلب، 
النزول.يأحوال علمه ْع بالسياق تفسيره ١^١^؛! المطلب، 
امتنباهله.ولهة فهمه عمق الثالث،: المهللبح 

عيي.الالشيح عند التفسير أصول ملكة الئاق؛ المثحثه 
التفسير.قواعد اليم، ق مشه الأول؛ المطلب، 
وتنوعها.التفسير قواعل. عرصن ق التميز الماق؛ المطلب، 

ومقاصده.التفسير بأصول التربية الثالث،؛ المهللبج 
الخاتمة.

المراجع•
الموضوعات.فهرس 

والسداد.والتوفيق الإعانة افه أمال 

الشرعيةللقراسات مثيمتن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اسو.م كلية  ١٧٠



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الثنيانراشد بن حمود بن راشد د• 

التهحيد

يرية،الشالملكه معنى بييان التمهيد يحن البحت صلب ق الدخول قيل 

ير.النفق اف رحمه عيي الالشخ امنلكها الي المعالم وبعفس 
قوةعلى ئول صحيح أصل والكاف واللام اليم ت لغة الماكة تعريف أولأ؛ 

وممالكهومملكة وملكه وملكتا وملكآ ملكآ يملكه مالكه ت ومنه لث_يءأا،، اق 

علىوالقدرة الشيء احتواء ت والملك والمالك راكلك ت ييه حمابن ال ق
الأّت؛دادبه(سم.

ههنيينل؛،تعلى تعللق فاللكة اصطلاحآ! وأما 

للنفستحصل هيئة أبا وتحقيقه النفس، ق الراسخة الصفة الأول! المعنى 
دامتما حاله ونمى انية، نفكيفيه الهيئة !^، ٠١ؤيقال الأفعال، من فعل ثب ي

فيها،الكيفية تلك رمحخت حتى النفس ومارستها تكررت فإذا الزوال، محريعه 

وحلق1الْ،.عادة الفحل ذلك، إلى ويالقيامحن مالكة، صاريت، الزوال بمليثه ومارت 
فيكونوالقابلية، الامحتحداد أي! الوحودآ^، وهو العدم، يقابل ما التاق؛ المعنى 

.٣٥١/ ٥ اللغة مقايس معجم )١( 

.٤٩١)أ(لانالرب-ا/ 

.١٨٥م/ \لأطم والمحتْل الحكم )٣( 

.١٣٨١الكيان )أ(يفلر: 

)ه(اكرفاتا-ه'آ.

المطق.أهل طم إر المعللح اخما،وأصاف،ذا )^الكليات 

١٧١اتشرعية للمراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرص والأيرب، امموم ممية 



ئوالدعوية اتعلمية آثاره السعدي، ناصر عبداترحمنبن الشيخ مؤتمر ا
اع^ىس ١ ائ^ك^م 

الملكةل١/هذه ارتفاغ له المقابل والعدم الترك. أو الفعل على القدرة فيه 
فليسالجماد بخلاف لها، فهوقال والبصر المع ملكة عنده مثلأُ! كالحيوان 

الملكة.هاوه لديه 

الأول.المعنى هو المحث هل.ا ق والمراد 

تدلواحدة كلمة والراء ين والوالفاء متّز، من لغة! التفسير تعريف، ثابا! 
يقسنهالثيء مثر البيان، والثن_ئ المنؤل٢،، ذلك ومن ؤإيفاحه. ثيء بيان على 

والإيضاح.البيان فهو ابانهل'آ،، وقئزه مرآ بالفم ويفسره بالكسر 
ومناقشتها،بحثها محل هدا ليس كثيرة عرف؛تعريفات اصهللاحء! ير والنف

الكريم.القرآن معاق من أمكل ما هوبيان يقال! أن أعلم وافه وأقر-يا 
التجلي(مقام إلى الحفاء مقام من الشيء إحراج )التفسير الجوزي: ابن قال 

(٤)

النشكل(لأ،.اللففل عن الراد )كثف مفلور: ابن وقال 

. ٢٦ءمومcلالقرآن معال بيان ت العرف ل صار ثم 
فهمتحقق س النفق راسخة صفة هي يرية! التففالملمكة هذا على اء وبن
الشرعية.الأصول وفق منه والامتنباؤله معانيه وبيان القرآن مقامي. 

.y٨٨٦/ الوسيط. المعجم ينفلرت )١( 

.٥٠٤ة/ اسه طامس معجم )٢( 

المبه/هه.لسان )٣( 

)؛(3ادالمرا/إ.

انالربه/هه.)0(ل

؟٢٧التمر ق أصول كتابه: ق اش رحمه ءيمين ابن عر؛ه وبه )٦( 

ايشرميةلليواسات عثبمين اس الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيرة، والآداب، العلوم كلية  ١٧٢



والوعويةاسمية آثاره العيي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ تمر مؤ
الثتيانراشد بن حمود بن راشد د• 

العلمةملكته على نيركن اممه رحمه عدى الالشيخ عن هنا الحديث ثالثتات 
طثعيأفطرينا اسممدادأ ورزقه بفضله، العلم تعالى افه وهبه حث تعالى، الله بكتاب 
الشريعة،بمقاصد الإلمام ْع والكليايتج، بالقواعد العناية له ر ويبركاء، وذكاء 

ةبممارسوالنجاح التجربة سمر بينها، الاختيار وحن رين المق، ١^١١ق والنظر 
الفتوى،ومزاولة واقعهم، ة ودراسأحوالهم وسرقة الناس ءملي1اسخالهلة الحياة 

وغيرها.الاجتماعية والعلوم بالسيرة وسرقته 
وفهمالتناقصي، س وملامة ير، التفق واطراد الحق، لإصابة الله وفقه ولذا 

ؤإصداررار، الأسمن فيه لما الوصول على وقدرة التفسيري، للمعنى شامل 
وتكاملالتفسير لأناق ؤإدراك الخلاف، انل لمصحح وتناول الكلية، الأحكام 
وبلوغهالتفسير، ق للاجتهاد التاهل يعد إليه، وصل ما لصحة والهلمأنتنة المحاق، 

العلم.ق الراسخين درجة 

بمعرفةوالعناية الفقه، كثير الله رحمه )كان الله! رحمه باز ابن الشيخ عنه قال 
ابنالإسلام شيخ بكتبج العناية عقلتم وكان بالدليل، الخلافية ائل الممن الراجح 
إلاامملأم، قليل وكان الدليل، عليه قام ما يرجح وكان القيم، ابن وتلميذه تيمية، 

إلاقليلأ، كلامه وكان اض، والريمكة ق مرة غير ته جالفانية، عليه يآرتب، ا مق 
وعلمهفضله عرف كتبه قرأ وس الخلق، حس متواصما، وكان العلم، ائل مل 

؛.واّعة(ر رحمة الله فرحمه بالدليل، وعنايته 

رحمةالله رحمه تفسيرية، مالكة س عدى الالشيخ إليه وصل لما معالم هذه 
وتطبيقاتشاهدة جمل الثحن، هذا وق النعيم، ات؛ جنق به ا وجمعنواسة، 
لديه.العجيبة المالكآ هذه س شيننا ا تكثفواصحة 

. ٩٧القصيم علامة حياة - من صفحات ( ١ ) 

١ ٧٣الشرعية سراسات عتيمتن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة! والآد١ب، اسوم كالئة 



واتدعويةاسمية ^٠ المعديء ناصر بن عيداثرحمن اتشيخ مدتمر 
ع^لسادس^^^^ادس^^فم^الف^مم^^يع الأ^د^ء 

،_^.1iuJIواقودخ اودفسيرعس هلحة الأ9ل اا0ددث 
اتتفسير.سم اأضروديات اسوم تب٠ءرمحات ائطلبالأول■ 

العالم،أصول جمع ق الرباف العالم قدرات امتلاك ل الله رحمه عدى التميز 
حالدءعظيم تراث< ق بعدم لمن والتأليف يديه، ين لمن التعليم مهارة وامتلأك 
وملكأقرانه، فاق أته إلا الله، رحمه النسخ عند البداية ات صحوبرغم التاري-خ، 

والعملالتاير العلم ق الجليالة المواهب فامتلك، الصحيحة، أبوابه من العلم ؤلريق 
تالمميزة المنكة هده معالم ومن المالح، 

فيها.وتأليفه الشرعية العلوم عامة ل نبوغه ~ ١ 
يروتيالمنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم ير تيير. التفق فألف، 

القرآن،بتفسير المتعلقة الحان والقواعد القرآن، ير نفحلاصة ق المنان اللعليفج 
القرآنية.الايات من الربانية والمواهب 

الأحبار.جوامع ثرح ق الأحيار عيون وقرة الأبرار قلوت ببمجة ت الحديث، ول 
لشجرةوالبيان التوضح التوحيلل، مقاصد ل ديد الالقول العقيل.ةت وؤ، 
الإيمان.

معرفةإلى والإرشاد الدين، ق الفقه وتوصيح الكين السسمنهج I الفقه ول 
الأحكام.
الثديعةيم والتقاصوالفروق الجامعة والأصول القواعد الفقه؛ أصول ول 

الفقهية؟القواعد ق ورماله النافعة، 

واللطائف،والفتاوى والخطب، والمواعفل الآداُبح ق متفرقة أبوامحبح ق ألف، كما 
وغيرها.والهدايات 

وهدفهالحلم، ل رموحه بعد المتنوعق التالية، ل الملكة هن.ه إلى وصل وقد 

اتشرعيةللقواعات أبن الشيخ كرسي مع بالتماون القصيم، جامعة عتيزق والأعأس اسوم كلية  ١٧٤



والدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر عيدالرحمزبن الشيخ 
اسيانرا1د س حمود بن راشد د• 

وهدايتهم.النامي نل كثرا يشتر كما فتها 
ق'؛مع ندمه، ورصخ علمه، ونضج أشيم، بغ )فلما الأهت رحمه بسام ابن قال 

الأوف(أا<.

الإثارةمع التأليف، من الغاية تبين تعريفية بمقدمات تآليفه تميزت كما ~ ٢ 
ان:الحالقواعد مقدمة ل قوله ذلك ومن موضوعات، من الكتاب ل ما أهم إلى 
الضر،عظيمة المقدار حليلة الكريم، القرآن نمير ق وقواعد أصول فهدم بعد؛ )أما 

وصمها،من أحل ونخرها به، والاهتداء اض، كلام فهم على ا ومتأملهقارئها تمن 
منكثير عن يغنى ما الله عن الفهم ومناهج التفاسير، مزتلرى للمد تفتح ا فإنبم

.٢٢١المافحة..(البحوت هده مجن الخالية التفاسير 

المقروء.باهمية له وتعريف للقارئ تمهيد كلامه ففي 
ياملوبالتعليم، ق وقته غالب ص—رف افه رحم—4 عدى الالمخ أن ٣" 

العلميةشخميته ظهور ْع تفتين، للمأوالإحابة والكتابة بالتحرير هل، سواضح 
المتملة.

بمنهجبخلافه، الأكثر ولوقال الدليل، —ده يحض ما ترجح ل القوة مللثؤ حيث 
مسألةق المعالم ثؤع )فإذا بقوله: هدا أكل وقد المتعلمين، أفهام إلى بمل مكتمل 

الأمثال،وصرب التعبير، من مايقدرعليه بكل المتعلمين أفهام وأوصلهاإلى وضحها 
.٢٣١(١ ّ للمتعلمين تفهيمها قبل غيرها إلى منها ينتقل لا ثم والتجرير، والتصوير 

ومراعاْالشرح، ق الوضوح أهمية من يه ويحمل يقول ما يقرر وهو•بمدا 

,y٤٢٤/ ئررن ثمانية خلال، نجد علماء آ )١ 

.١ ٥ القرآن بتفسير المتعلقة الحان القواعد )٢( 

.٤٥٤)■ا(اوجموءةاعاملةىدى7/ 

١٧٥الشرعية تليواسات عثي4اأد، ابن الشيخ كرسي مع باوعاون ايقصيم! جامعة عتيزة، والأداب، اسوم كلية 



ووعوي4وا سمية ا آثاره لسعدي، ا عاصر بن يرحمن عبدا الشيخ مؤتمر 
االأ^د^ه 

قهذا أثر ظهر وقد التعلم، لتولي الطلاب وصناعة التعلم، ق والتدرج ام، الأفه
وصؤح.يكل رى المسأسلوبه 

وهيالخالق، اض حلق أحلها من التي الغاية تحقيق ل مؤلفاته يين التكامل — ٤ 
تفسيره.ق حليآا هدا انتهج وقد وعملأ، قولأ والسنة بالكتاب والتمسملث، الله توحيد 
قحاء ولذا وجذاب، تق شبأمحلوب القرأن معانر لبيان يرْ تفمول ث~ ٥ 

فيهقاصاف والتوجيه، العرض طريفة ق لها بق يلم التي الل2لائف_، من الجديد 
والمقيد.الجديل. 

الجمعق الله رحمه عدى الالشح من الصادّقة والعزيمة القوية القدرة وهل.ء 
زمانه،عالمي ق تجتمع أن قل النوعي والتاليف، المميز والتعليم الموصل العلم بين 

فيمنوالأثر القبول لكتبه جعل مما الميسر، والطرح هل المسالأسلوب ذللث، وْع 
واحممارآ.وسرحآ وتعليقآ تحقيما بكتبه للعناية بحده من تعالى الله وسحر حلمه، 

فيماوثمارها معالمها بام، التي النوعية الملكة منءه مؤ حليتا يفلهر ذا و7، 
لبعلها الله رحمه المح عند طيب نحيب لهما فكان وأصوله، ير التفق مطره 
الواسعة.مؤلفاته 

اثنندتا*بأحوال باتسياقمعممفته تشميره الثاني■ ائطفأ 

أناعلم I )تنبيه -لي،" ما ير التفسغلاف، صفحة وسهل ق الحاسى الشيخ كثت، 
أكتفي؛الكرولا معانيها، منر يحضرن( ما آية كل عند أذكر أنر التفسير هل-ا 3، طريقتي 

وصن،الله لأن اللاحقة؛ بالمراصع تعلق ما ذكر عن المايقة يالمواصع يتعلقر ما 
المواصحوجميع والأحكام، والقصص، الأحبار، فيه تثز ]مثانر[ أنه الكتاب هذا 

والمعارف،،العلوم زيادة من ذللث، ل لما جميعه؛ بتيتره وأمر عفليمة، لحك، النافعة، 

الشرعيةللدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم ئية  ١٧٦



والدعويةاسية \كال0 ناصرالسعدي، بن عبدالرحمن الشيخ مزتمر 
التنيانراشد بن حمود بن راشد د• 

كالها(را،.الأمور ؤإصلاح والباطن، الظاهر وصلاح 
اللهكلام من المراد المعتى ببيان واف كاف أنه إلا اختماره ْع عدى الفتفسير 

أجمعتن•الماس أفهام عر يستر لمهل مركزلمحا بوجث تحار 
علىإحالة دون السياق، يقتضيه ما حسم، الآيات٠ كامل ر يفموصع كل وؤ، 

الأخر.ق ليس ما بعضها ق فيبهل لها، المثاحة الأيات من مبق ما 
آياتق المختلفة الياقات فهم ل الله رحمه الشخ -بما تميز عظيمة ملكة وهذه 

المواضعق نظيرها وبين بينها والمقابلة جوانبها جمح مراعينا الأية ير ونفالقرآن 
وهوهدايةالقرآن، ياقات حمجميع ق عنده الأساس الهدف حفور مع الأخرى، 

بعلومإلمام س الله وهبه ما مع ومنازلهم، أنواعهم اختلاف على كلهم الخلق 
تعالى.اممه كلام لفهم المساعدة العربية 

هبمالإ1دتن،يإلأأءئ. ؤ افّ- رحمه عدى اليقول 
وبطربالله كفر س إلا ~ السياق بدليل ~ العقوبة جراء نجازي وهل أى• [ ١٧]سبا؛ 

انمة؟ّلأ(اىء

التيالنكتة هذه وتدبر مثلأ:).. فيقول السياق ل وقواعد لطائف ؤيدكر 
معين،شيء على أو معينة قمة ق السياق كان إذا تعار؛ النه بكتاب مرورها يكثر 

علىوعلقه الحكم ذكر به! يختص لا بعحكم المعين ذلك على بمحكم أن الله وأراد 
ولينيغلأحلها، الكلام يق حمالتي الصورة فيه وتندرج أعم، ليكون الخم الوصف، 

ضلال[ق إلا كيدهم ]وما يقل: لم فلهيا المعين، بدلك الحكم باختصاص الإيهام 

.١ ٥ عيي التمر )١( 

.٦٧٧عيي ال)آ(مير 

١٧٧الشرهية يدراسات عثيمعن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيوه، والأداب، اسوم كلية 



دواتدعؤية اسمية آياوه ذاصرالصسي، عيدأدرحصبن مؤذ4راوشيخ ا
سادشيخألسسيالشتاضسرط 

0٣٧٥يم]ءافر: 
تفسيره،مقدمة ل القران يمر أن أراد لمن المبدأ هدا يوصل الله رحمه وهو 

أكثرل خارج مطول فمن اف، لآكتاب افه رحمهم الأئمة ماستر كثرت )وقد فيقول؛ 
بقطعاللغوية الألماظ بعض حل على يضر مقصر، ومن المقصود، عن بمحوثه 

واللفظهوالمقصود، المعنى يجعل أن ذلك، ل ينبغي الذي وكان المراد، عن النفلر 
موضعق نظيره وبين ينه ؤيقابل لأجله، سيق وما الكلام، ساق ق فينظر إليه، وسيلة 
وبدؤيهم،حضرم وجاهلهم، عالمهم كلهم، الخلمح، لهداية سيق أنه ؤيعرفإ آحر، 

ونت،وأعدائه أصحابه سمر وسيرته الرس—ول، باحوال، العالم مع الآيا٠تا ياق لفالنظر 
ذللئجإلى انقم إذا خصوصا منه، المراد وفهم سرقته على يحين ما أعظم من نزوله، 
أنواعيا(؛*؛.اختلاف على العربية علوم سرقة 

القرآن؛أسلوب،سمر التفسير تناسق افه رحمه عيي الير نفمزايا أعظم ومن 
تباعنا؛ؤيفرها للأية يعود ثم يفيرها، ثم الأية، من حزءأ يدكر حيث، واصح مهل 

دمجسمر المقامات، حب الفوائد من يحضره ما وذكر المعاق، بين ءجسسا برابهل 
أعظممن وهدا القراء، نفوس ق أثرآ يرك مما ير التفق والهدايات، ات، الإيماني
القرآن.مقاصد 

قيقول، ما فكثيرأ والجمل؛ الأياتح بين بات، المناسق بارزة عنائه ه لأن كما 
مثلت تعالى قوله على حديثه ق كما كذا، ذكر كذا افه ذكر ولما يره؛ نف

ثفآنألأتث ١^ يثاغء ألانج، تاُت، يه، ٠ائنلثل آلثء يل آتزكث ١^^١َةاؤ ألتزو 
أوقلا مأ، عوا ثدرورئث> أمتم تلها ويلي وآرثمت، ثم،وها لخدنآلاص إظ 

.١^٦٣٧)؛(شير 

•٣.، ١^٩٢)■؛(تمر 

الشرعيةسراسات متي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامحعة عنيزص والآداب، العلوم كلية  ١٧٨



والدعويةالعلمية ^٥ نسرالسعدي، بن عيدالرحمن الشيخ موتعر 
اتثنيانراسي بن ^•ود بن راشد د> 

هأج' بمًكثذن يموبُ محل الآسىكدبم ص؛ث نأ حمدا'كأن ئجثلكها تاما 
إلىشوق نممها، وحاصل الدنيا، حال الله ذكر )ولما ;عدهات نال [ ٢٤]يونس؛ 

jIjJI  ،هممطمم؟ا.' و؛ء-ييىسدئا*إل دارألثثؤّ رأس'دءوأإث، ؤ —الأ فقالاةية
٩٦٥]يونس: 

مآثام ستؤ ؤ، اكى-ءوأكعو؛برأ[ه( إ)ارقؤتأئن ه قولير نفوبعد 
همددْوتحتمحر آس دهظم بمدإديؤء ين لا ماين ألأمل بمن عزألمزش أنتنئ 

التدييروهو القدرى حكمه ذكر _الت)فلما ئا ٣ لووسأ ?جه أادلأئدَؤخنق\ 
ثريلئ،لا وحده عبادته ومقصوده مضونه الدي شرعه، وهو الديني وحكمه العام، 

ؤإثوفقال! الموت، بعد الأعمال على مجازاته وهو الجزائي، الحكم ذكر ه، ل
سلوم(يوم لخيمات بعدموتكم، جمعكم مرج«كم-ويعا 

يحرصنفهو الايات بين بات والمنامياق يالالله رحمه المدى اهتمام ومع 
بدايةق مثلا فيقول النزول؛ عليه كان ما يعيش الدهن تجعل يصورة النول أحوال 

زوجتهاشتكته الأنصار مجن رحل ل الكريمات الأيات هدْ )نزلت الجادلةت سورة 
الهلويلة،الصحبة بحد ه، نفعر حزمها ّ الله. رمحول إلى وحائكه الله، إلى 

اممهرسول ؤإلى اممه إلى وحاله حالها فثكتؤ كبيرآ، رحلاشيما وكان والأولاد، 
الأيات-تفسير ق بدأباكفصيل ثم واعادت(؛"*،. فيه وأبدت ذلك، وكررت 
معالعيش إلى يره نفتقرأ وأنت ينقللئ، بالمزول الثه رحمه المدى واهتمام 

وصبخملا اللفظ بعموم عنده العبرة إن حينا الأن، يخاطبلثج وكأنه المرأن، 

.٣٦٢^٦١المدى )؛(شتر 

.١^٧٥٣)■؛(تمر 

تمراّي'اإح.)٣( 

١٧٩الشرعية لليواسات عثيعبن ابن الشيخ مع؛ترسي بالتعاون القصيم، حامعة عتيرى والأيأب، اسوم كلية 



والدعويةالسّية آتاوه السعدي، ناصر سوالر>>4نبن الشيخ ٠ؤتمر 
اكعديالشيخ عند التمسيرط اللئة 

ييموذإي أداهمِ(ونآقاس ؤ ت تعالى ه قولتمر ق اف رحمه ول فيقبب، ال
وهدْالآية،وإنكانت[) ٤٤القرة!ت ه وأ سلو0 أه؛لآ لكثب ١ يتلؤل وأنم خثثلإ' 
ءامنؤألمأفين ؤ،خثآ تعالى لقوله أحد، لكل عامة فهي إمرائيل، بني مسب ق نزلت 

؛.١١صثت^لأممتون0ه]اس:٢-٣[
لأيةا ف محل ما يجمّع قولأ ووجد المعاق لبعض احتمالا ذكر إذا تجده كما 
تعالى!قوله ير نفق قال حيث اللمثل، ق مانع وحول لعدم ثقة بكل يرجحه 

لآأ؛محفوأؤ وقوله! [ ١ ٠ تالد-حان! ه ?٠ ين ذحان ألثثآء ثأي، يوم ارمب فؤ 
بقوله!ال٠راد أن احت٠ال الآي_ة )وق [ ١ —؛ن! هايتمحذا'وآبألعاواد_،شالآإء 

يوميكون كله هدا أن [ ١ * ]الدخان! ?٠^ ين آلثثآء يوم ايمب قؤ 
القيامة.

أل0لطصش ينم اوأ ■ةيارو0 ظ؛لآإ3ؤ ، jjljbJlؤاماتفإ ؤ تعالى! ه ونقو 
ثإذاتقدم، كما لقريش وقع ما مدا [ ١ —٦ ١ ٥ ]الدخان! منف*رزا 

تجدهابل ذلك؛ من يمنع ما اللففل ل تجد لم المعنيين هدين على الايات هده ئزلت 
أعلم(والله ويترج^، عندي نلهر الذي وهدا اامءلا؛قة، أتم لهما مهلايقة 

آكنساإة ثنى آمذ وثا ؤ. تعالى! قوله ق كما ياق، بالسيرجح وكثترأما 
كانا لم[،نم  ٥٣]يوسف: ظرنجم.اب 

استدركت،يوسف سأ0 ق ينب منها يجر لم وأنه لنفسها، تركية نؤع الكلام دا هق 
والكيدالثديي، والحرص والهلم، المراودة من أي: ه مئ 1مءة رثأ ؤ فقالت: 

هداأن الصواب هو )وهذا قال; أن إلى ه.... ألتؤي الثز إن ؤ لك. ذق 

.٥ ١ السعدى تمسر ( ١ ) 

 ^_)Y( ٧٧١المدى.

الشرعيةوالدرا'طت عتيمجي ابن الشيخ كرسي مع بادتماون اثقصيم، جامعة عتيرق وا^لآد١ب، اسوم كقية ١ ٨ ٠ 



وا1دءوو،تاسست أناره المعدي، ناصر الشيخ 
الثنيانراشد بن حعود بن راشد د• 

قذاك إذ ؤيوصف كلامها، ق السياق فإن يوصف، فول من لا العزيز، امرأة قول من 
يحضر(لم السجن 

وقوونشأ ألثثتهكه ^ ٠٥آشايج ذى آش تى ؤ تعالى ه نولوق 
وواعظامتدترآ مال [ ٤ — ٣ المعارج؛ ] ه ?ج؟ سنن أثا حمس\ن ُ نداره وم؛ن يف 

الذيالخالق، لسائر والتيسر والعفلمة، والجلال ذوالعلو )أي؛ ٍاقت بالومرجحتا 
حنىاسم وهذا الروح، إليه وتعرج تدبيره، على دبرها بما الملائكة إليه تعرج 
أرواحهمءتعرج الأبرار قاما الوفاة، عند وهذا وفاحزها، برها كلها، الأرواح يثمل 

عزاض فيها التي ماء الإلى تنتهي حتى مماء، إلى سماء من لها فتوذن افه، إلى 
منهلها ؤيحمل منه، بالدنو وشتهج بقربه، ونحظى عله، لم وتربما فتحي وجل، 

والإ.ءذلام.والر والإكرام الثناء 

لها،يؤذن فلم استاذنتح ماء الإلى وصلت، فإذا فتعرج، الفجار أرواح وأما 
الأرض•إلى واعيدلت، 

يومؤ، تمج وأبما والأرواح، الملائكة فيها النه إلى تٌرج التي، المسافة ذكر تم 
تلكأن ْع المير، وصرعة والخفة اللطافة من عليه وأعانها الأسباب، من لها يثر بما 

وصولهاإلى الحروج ابتداء من نة، ٌألفإ ين حممقدار المعتاد السير على المسافة 
الكسر،والعالم العفليم، الملك فهذا الأعلى، الملأ من إليه تنتهي وما لها، حد ما 

الظاهرةأحوالهم فعلم الأعلى، اليلمحا وتدبيره خلقه تولى قد جميعه ومفليه، علويه 
عمهمما ورزقه، وبره رحمته من وأوصلهم ومستودعهم، مستقرهم وعلم والياتلتة، 
الجزائي.وحكمه الشرعي وحكمه القدرى، حكمه عليهم وأحرى وتملهم 

علىبالعذاب فامتعجالوا فيرم، حق يقدروه ولم عفلمته، جهلوا لأقوام ئوس-ا 

.٤ • • عدى التفسير )١( 

١٨١الشرعية سراسات عثي4اين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون التصيم، حامعة عتيرق، والأداب، الملوم كلية 



والدعويةاسمية آث1ره السعدي، تسر بن عيدالرحمن الشيخ مؤضر 
اد٠٠الأضم^اد^سا^ ا الأ^د^ه 

ضبروآذوه أهملهم، وما أمهلهم الذي الحليم وبحان والامتحان، التعجيز وجه 
ورزنهم•وعافاهم عليهم 

العرؤجهدا فيكون الكريمة؛ لأية ا هذه تفسير ق لات لاحتما ا أحد هذا 
هذا(ره.عر يدل الأول السياق لأن الدنيا، ق والصعود 

آمحرّتبمويمنا,؛سف ئرنلثا ءاثتميهم عقناعك ئم )ؤ تعالى؛ ال ون
اللام؛عليه عيسى اممه )حمى عاوىت الس_قال [ ٢٧٧٧]الحده وءاكننهألإمحسثر 

اللام(عليه عيسى اتباع يزعمون الذين النصارى، مع السياق لأن 
اللفتانوذكرهذه وأحوالها ومعانيها الايات قمة المعرفة السياق،ع فمراعاة 

تفسيره.على لأ جما وأصاف اف رحمه المعدى به اهتم مما البيانية 
تفسيره،حميع ق ظاهرة المعدي الشح عند المياقي التمسير ق المالكة وهده 

وهدامتكلفة، غير Jهلرذة ياق يالالمعاق ريهل ير التفعلى ١^!^ يجد حيث 
والمحاق.الأحوال واستشعار الأيات فهم ق كبير أثر له ؛التاكطو 

استنيام.ود،نات ع4قهه4د اثثاثث) ا،1ْالب 

الأياتلفهم الكبيرة ملكته على يال.ل يما يره نفق الأمثالة أرؤع اليوى صرب 
قوالغوص والأحكام، والحكم والمثر والالهلائف الفوائد من الكثير تخراج واس

المعاق.من فيها حفى ما لاستخراج الأيايتج معاق 
افكتاب لمقاصد الأمثل والتأمل التدبر على معينء وجده يره نفل ترأ فمن 

علىوالوقوف معانيه، ومعرفة -يداياته، والاهتداء القرأن، محبة ق يزيد مما تعالى؛ 
أحكامه.

.٨٨٥الساىلي تصر )١( 

.٨٤٢)٢(فبراسي

الشرعيةليعراسات عتييبى أبن الشيخ كرسي مع القمميم، جاسة عتيرد اسوموا[لآداس كانمة  ١٨٢



واتدعويةاسمية آتاره ناصرالسعدي، عبداترحمنبن الشيخ مؤتمر 
الثنيانواهي بن حمود بن راشد د• 

إلااض، بكلام وتزكيتها النفوس لتربية المناسبة فيه يرى مقامأ يفوت لا أنه كما 
به،والتزكية ير التفبين للجمع الدلالي العمق فيها لهليفة جميلة عبارات ق وأبيع 

الأمور.ومعالي الأخلاق على والتربية 
ولثد.ئ»ثرطاؤ تعالى؛ لقوله يرْ تقصمن اممه رحمه عيي اليقول حيث 

[•٦ ٩ ]هود؛ ه حنيزلمع ؛آءسجفير - أن ثعالث سلم ، ١١٠لمحإمحثما ١٥إلتنرى ء.زيبم 
لامالوأن اللام، عليه إبراهيم ملة من يزل لم وأنه لام، المشروعية هذا )فقي 

الفعليةبالجملة محلامهم لأن الابتداء، من أبلغ الرد يكون أن يبغي وأنه الكلام، قل 
وبينهماوالاستمرار، الثبوت على الدالة الاصمية بالجملة ورده التجا.د، على الدالة 

٠■الممحة،أ علم ل معلوم هو كما تمير فرق 
ثمست،امإوإ نإثز ؤ ت تعالى لقوله يره نفق الله رحمه علءي السستنبهل ؤي

أن[ ١ ٤ ]هود: ه نميثوى. آثر يهز ؤ إب واقن وآن أئي سلم أزد أثا 
أف)وفيهاI فيقولت الظن، غلبة يكفي ولا العلم فتهما يجب والتوحيد القرآن م عل
لقولهالتوحيد، وعلم القرآن، علم الظن، غلنة يكفي ولا العلم، فيه يطلب ا مم

[^.١٤إلاوه]هود: افهلآ4 هّازلطا
العزيزامرأة مع لام العليه يوسف محنة بين المقارنه الله رحمه عيي الؤيعقد 

)هنبْفيقول: الأسباب، ذكر أشد«ع وأيهما فيهما، الصر وأنويع إخوته *ع ومحنته 
لأنهأحرا، أعفلم عليها وصره إخوته، محنة من يومض على أعظم العظيمة المحنة 
وأماعليها، الله محبة فقدم الفحل، لوقؤع الكثيرة، الدواعي وحول مع اختيارا صر 
الحبيتصببا التي والمكارم الأمراخى بمنزلة اصلمرار، صر فصره بإخوته، محنته 

• ٣٨٥السادى تمر ( ١ ر 

.٣٧٨)'ا(شبراصى 

١ ٨٣الشرعية لسراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، عتيرص والآداابأ اسوم كلية 



لدعويةوا لعلميه ا آثاره لمعدي، ا ناصر بن لرحمن عبدا الشيخ مؤتمر 
عندامميخاك|ودييرث اسممالنئة 

عليهيومحف أن وذلك أوكارها، طائعا عليها، الصر إلا ملجأ له وليس احتيارْ بغير 
ماوالهاء والكمال الجمال من له وكان العزيز، بت ق مكرما بقي واللام الملأة 
تدبيرها،وتحن، غلامها، هو أى• ه نفعن بيتها ق هو الش راودته أن ذلك، أوجب، 

دلمكروْمنغيرإشعارأحد،ولأإحاسشر(أ 
المعان؛تنباط وامالآبارّتا دلالات، ل عميقة دروسا يعهلي المقارنة نبذه فهو 

فتمانجح الأشد مع التعامل ل نجح ومن بعض، من أشد وبعضها أنولع الصر بان 
!ابأور•دونهم،

تخداماسمع عجيسؤ، أمر ياقانج الق للمعاق الله رحمه عيي الوربهل 
ذللئ،ومن الاصتنباط-، وجمال الفهم قوة على يدل الذي والجواب، الوال أّدالوبح 

أشمبدؤهاو^ئابواإإت، أن تعالىؤوإثنسنإأل0لنئويت، قوله يره نف_ buالله رحمه قوله 
اللهأمره البشرى، لهم أن أخر )ولما قالت [، ١٧]الزمرت ه ؤأ هؤنبماد 

أك؛ز،ؤةئ-نبمادفقال! البشارة يه اسحقوا الذي الوصم، وذكر ؛بث_ارترم، 
هذهقال؛)وق أن إلى ... [ ١ ٨ ~ ١ ٧ ; ٠٣٠^]١^نه7 أنمشعؤزآؤر 

فيتبعونالقول يستمعون أنهم الممدوحين هؤلاء عن أخر لما أنه وهي• نكتة، الأية 
أوليت، ا بصفنتصف، حتى أمحثنه معرفة إلى طريق من هل قيل• كانه نه، أح

نهأحنعم، قيل! الألباب،؟ أولي من أنه علمنا آثره مس أن نعرف، وحتى ايج، الألب
 L، الآية(لى.ثتثيث1ب]الزم:م؟[ ^^لصأشث،كثا ص

.رسوله.١٣٢وكلام الله كلام الإطلاق على وأحنه 

)ئ(مسرالمدىأآآ

.٧٢١العدى )؟(تمر 

.٧٢٢المدى يطر^ضر )٣( 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جامعة متينة، رالآدابt الملوم كلية  ١٨٤



والدعويةاسمية  AjU(المعدي، ناصر بن عبدالرحمن اتشيخ مؤتمر 

ادثنيانرافد بن بن راشد د« 

الأسناطاتعن يتوقف لا الايات ُعفرر تمسر ق افه رحمه يتكلم عندما ثم 
حيثحكمتا، وخمسين واحدأ ذكر مثلا الوصوء ي محقي بيانا، يثبعها حتى منها 
وسهله.اش يسره ما منها نذكر كثيرة، أحكام على اشتميث، ئد عظيمة ايه )هده قال! 

الذيالإيمان لوازم من نيا والعمل امتثالها فيهارا، المذكورات هذ0 أن أحدها! 
لالماواوْته معنمِ ^١^١ ،١٣أئمتنح> ؤكآتإأ ت بقوله صدرها لأنه به، إلا يتم لا 

لكم.ثرعنا0 بما إيمانكم بمقتضى اعملوا آمنوا، الدين أيها يا أي! آخرها. إلى ٦[ 
١]٦ ]الماول.ْ! ه ؤفتءِإلآمحأوء ت لقوله بالصلاة، بالقيام الأمر الثانرت 

سلأة،لقوله:ؤمماjاص'يملاJائدة:٦[أى:
ونيتها.بقصدها 

والأصلإليها، القيام عند أمربها اطه لأن الصلاة، لصحة الطهارة اشرامحل الرابع; 
الوجوب؟لأمر ال 

ّالصلاة؟. إرادة عند ؤإنماتجب الوقت،، لاتجب،؛يحول، الهلهارة أن الخامس; 

والأسرارالحكم يتدبر أن للعبد يبني أنه والخمسون; )الحادي قال،; أن إلى 
له،ومحبة ف نكرا ؤيزداد وعالما، معرفة ليزداد وغيرها، الهلهارة ق الله رائع ثق 

.٢٢١الرفيعة(العالية المنازل إلى العبد توصل الى الأحكام من شؤع ما على 
الفوائدمن الأية ق فيذكر الله، رحمه عيي العند العلمية المهارة هذه فتجد 
إليه.بق يلم ما والمعان( والأحكام والالهلاتم٠ 
ؤ،يره نفن( رين المقمن كثيرآ الله رحمه عيي اليه حالف، ما ذلك ومن 

الذنّتجيذكر لم الله أن رجح لام، العليه داود قصة ؤ، تحديث، حينما تصىآ محورة 

٠١٠شير ينفلرت زانية. أن)فيها( الصواب ولعل الأصل، ل هكلوا )١(  .٢٢٢ؤ، ١١

.١^٢٢٢)آ(ش؛ر 

١٨٥الشرعية لليواسات  ctj_،؛؛ابن الشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، جامعة عتيرق، والأداب، اسوم كلية 



والدعويقاسمية آثاره اثسسي• ناصر عيدا|رحمنبن موضرالشيخ 
اوسديالشيخ عند التفسيرية النفة 

لم<سنيا )ؤ ٠—اوت حيث لذكره، الحاجة لعدم لام؛ العليه داود من كان الذي 
ؤنأوإث.فقال: الكراuت، 1واع الله وأكرمه مه، صدر الذي ٢[ ٥ ه]ص: د;لأث 

مرجع.أي; ه ؤوبم_ر؛تاب منا، وقربة عالية، منزلة أي؛ ه :عندثا 
إلىالحاجة لعدم الله يذكره لم اللام، عليه داود من صدر الذي الذب وهذا 

بهلهلفه من علينا الله قصه ما الفائدة ا ؤإنمالتآكلف، باب من ه لفالتعرض ذكره، 
آ.قبلها(١١ منه أحن التوبة بعد فكان محله، ارتفع وأنه ؤإنابته، وتوبته 

لأهميةؤيشير القصة، هذه ق ذكرت التي الإمرانيليات عن كن يوهو7اذا 
الفتنةمن والخوف ة والتوبالاستغفار وهو الأية، من ود المض على الوقوف 
والعمات.

وهيوالغايات، المعاق ق والدقة البيان بين جمع اف رحمه عيي الير فتف
اممه.رحمه عاوي الللشح وهتها تعالى الله هبات من هبة 

]؛(تفراسى؛الأ.

الشرعيةسراسات ابن الشيخ ضصى مع بالتماون الئصيم، جامعة عتيزع ،، ijbV^؛اسوم علية  ١٨٦



والدعويةاسمية آتاره السسءي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ عوتمر 
التنيانراشد بن حمود بن راشد د« 

السعدي.السيخ التفسيرضد أصول علتكة الثاني اثبحث 

كشسير.ق9اعد تألعف في سبقا< الإ9ل: المطلب 
قالتفصيل تهلح نفلا نادرة، بل قليلة، متقل( )كمن التفسير قواعد ق الكتابة 

تاصيلية.درامة إلى بحاجة التفسير قواعد زالت ولا العلم، هذا نشأة عن الحديث 
متفرقةكتابات ا لكنهير؛ النفنشأة مع المبوي العهد من كان ابتداءْ أن إلا 

غيرها.أو القرآن علوم أوكتب التفسير كتب صمن مجوثة 
أصولق كتاب كأول ومنها الكتب، من مدونة حمالة ظهرت الئاق؛ القرن ل ثم 

وبينوبينها الفقه أصول ل القواعد من لشيء تطرق الذي للشافعي )الرسالة( الفقه 
 Jالتقاء.التفبرنقاط نواءا

ك)تاويلواللغة التفسير كتب ق التدؤين انع والراح! الثالث القرنين ق نم 
وأحكامللطحاوي، القرآن وأحكام اممري، وتفسير قتيبة(، لأبن القرآن مشكل 

فارس.لابن اللغة فقه ق وانماحبي للجصاص، القرآن 
واللغةالفقه أصول ق التآليفر تهلور والسادس! الخامس القرنين ل تم 

رحى،للالفقه وأصول للجويني، والرهان حزم، لابن الإحكام ك ير! والتف
الجوزي'لأبن الأفنان وفنون عهلية، لابن الوجثز والمحري. للغزالي، تمني والم

دغثدها•

وتلميذه،تيمية ابن الإسلام مخ مؤلفات برزت والثاس! المساح القرنين وق 
للرركثي،،والرهان وتفسيرابزكثير، وتفسيرالقرض، لأييحيان، والبحرالمحيهل 

رجب،ابن ومولفات الفقه، أصول ق المحيط والممر الفقه، قواعد ق والمثور 

وغترها•

١٨٧الشرعية للدراسات صتيمتن ابن الشيخ كرسي مع يالدعاون جامعة عتيرة، والآداب1 الخوم كلية 



والدعويةاسمية أناره اثسعدي، ناصر ءبدالرحمنبن الشيخ مؤضر 
سو|رشيخاكسيالتمسيرية اليكة 

التالية.الخمسة القرون ق الكتب بطون ل مبثوثة التمسير قواعو ظلت وهكذا 

يرالنفقواعد ق التاليف تقل فامالهجرى، عثر الراح القرن حاء حتى 
)القواعداف رحمه عيي البكتاب ابتداء يرية التفللقواعد خاص كممهللح 

القرآن(.ير بتفالمتعنقة الحسان 

جمعبت(. الحالي د. حققه )وقد أمتلتها ْع قاعدة وسعين إحدى فيه فذكر 
وقواعدولطائف، وفوائد القرآن، من متنبطة فقهية وقواعد ير، التفل قواعد فيه 

وغيرها.بالوعيد، الوعد كمقابالة القضايا بعض ق القرآن منهج توضح قرآنية 
الأصوليالمقاصدى التاليف ل بق الهذا السعدي للأمام نحب هنا ومن 

بؤعحيث، يرية، تغوقواعد قرآنية فيكاليات القرآنية للمكتبة عالمية إضافة يعن. والذي 
الله.رحمه ير0 تفامق عملي وتهلبيق تجربة بعد نشات التي القواعد هالء رض عق 

الدحولقبل القواعد معرفة أهمية الله رحمه تيمية ابن الإسلام نخ بين وقد 
الجزئيات،إليها ؛رد كلتة أصول، —ان الإنس مع يكون أن ل• )لأبفقّال(ت لجزئيات اق 

وجهلكذب، ق فيبقى وإلا وقعت،، كيف الجزئيات يعرف، ثم وءدلا، بعلم ليتكلم 
ال،كليات(لهلأق وظلم وجهل لجزتيات، اق 

أنر للمقينبغي وما التفهر لأصولي ويقعط. ي ناسالقواعد لهذه فتأليفه 
لمعرفةالحاجة مدى ولإدراكه الفرؤع، على ا تنزيلهق يصستؤ كي منه؛ يتمكن 

الشخعمر ل؛ا.اية الرسمي التعاليم صعق وُع فيه، الثرؤع قبل ير التغقواعطد 
بلده،علماء وبملازمة الذاق والتعلم بالقراءة المرحلة هذ0 تجاوز أنه إلا حدي ال

هذهوكتبؤ واكدليل، الاستنباط ق خاصة مالكة ه لنفوصغ الأصولي هذه ق فنخ 
عنها؛يقول، ث، حيبه، والاهتداء الله كلام فهم عالي لتعين النفع العفليمة القواعله 

^وعاكاوىها/زآ،بجاكه/مخ.

الشرعيةلليراسات ضثاي4ين ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جاصة عتيرع والأواب، اسوم كلية ١  ٨٨



والوعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت٠ر 
الثنيانراشد بن حمود بن راشد د. 

عنالفهم ومنهاج التمر ؤلرى من للمد تفتح فإنما وصفها، من أحل )وتخ؛ئها 
النافعت(لاا.البحوث هذه ق الحالية التفاسير من كير على يعثن ما افه 

الميزانبوصع يكون ما أشبه للتفسير كتابته يعد القواعد لهذه الشخ وكتابة 
غاية،علم والتفير وسيلة علم فهي يره، نفق الحطأ من المفسر يحمي الذي 

أعالم.واف العربي، للكلام بالنسبة كالنحو 

.١٥القرآن بتمسر المتعالقة الحان القواعد مقدمة ( ١ ر 

١٨٩الشرعية للدراسات عقيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية 



وايدعؤيةاوول4دات اتاوء السعدي، ناصر بن عبدالرحمن عؤذ٠>رالشيخ 

الد^^^ياد^س^^ اليسطؤيد الأ^ل^ت 

القاليالهللب 
سسإوروصءما.

عامأ0 مقدمته ق من التمر لقواعد عرصه ق الله رحمه السعدى تمنز 
وجمعالله، إلى ا وأحبهوأوجبها، وأفضلها، الإطلاق، على العلوم أجل التفسير 

قونؤع باياته، والاهتداء معانيه، ق والتفكر الله، كتاب لتدبر أمحولأمهمة ا فيه
ففيهكثيرأ، ليس وتدبره القرآن ْع العمر قضاء أن إلى وأثار الإيجاز، مع عرضها 

الدين،أماسان وقاعدة كلها، الأصول وأصل المقاصد، وأعغلم المعلاو_ا، أفضل 
والأخرة.والدنيا الدين أمور وصلاح 

العلومأصل هو الذي الكريم، القران موصوعها بأن تتميز ٍر التففقواعد 
ومنضمه، على تعين القواعد وهده والأجل، العاجل حير وفيه كلها، النافعة 

كثيرةقرآنية معان له وانفتحت، الأنوال، وتمييز الاستنباط من تمكن القواعد أتقن 
تجعلهملكه عنده ؤيمبح تتثاط، والامالفهم من تبما يتمكن آلة بيده وصار جدآ، 

والخطأالاضطراب من ؤيامن المختلفة، الأقوال بين والرجيح الاختيار يحن 
التفسير.ق والانحراف، 

وضمه،تحصيله وتسهيل المتعلم، على العلم أمر ير تيالقواعد هذه ول 
وقته.واختصار 

لمأصل دون كثيرة ائل محفظ ومن الوصول، حرم الأصول يعرف، لم فمن 
جميععلى لحك؛ والأمل الضابعل الثاحثح عرفح لو لكن عنها، محرج ما يحرف، 

الجزئيات.

تؤتوالمرؤع المرؤع، عاليها تبنى )والأصول النه؛ رحمه السعدى يمول 

أرثرءيةلسواسات متبمين ابن الشيخ كرص مع بالضاون الهصيم، جامعات عتيزتء وا٢لآbب، اسوم ممية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي. سالرحمنسناص الشيخ عرتبمر 
التنيانراشد بن حمود بن راشد د• 

مطردآ..(آا،.نماء ؤينمي ؤيقوى، العلم شت والأصول ويالقواعد بالأصول، 
الأصولمعرفة على إحواف أحث )فانا افت رحمه عثيمين ابن الشيح ؤيقول 
معوشاهدناه جربناه شيء وهذا العظيمة، المائدة من فيها لما والقواعد والفوابط 

المهم(؛'/هي الأصول أن على غيرنا 
كالأصلللعالم فالقاعدة وزيادته، وقوته العلم بون القواعد؛ محبط وق 
ثمارها.وحسن الشجرة لنماء أدعى ورصوحه ثباته فقوة للشجرة، 

القرآن:طرق ل قواعد بين ما كتابه ق القواعد القه رحمه عدى النؤغ فلذللثؤ 
ج^،محمر نبوة تقرير ل وطريقته صدْ، ونمي التوحيد تقرير ل القرآن كهلريقة 

كيفيةير:كقاءاJة التغعلم ل قواعد بين ا وموغيرها، المعاد، تقرير ق وطريقته 
التفسير.تلقي 

وطرقهوحطامم، المزمنين أمر ق القرآن كهلريقة القرآن: لوب، أمحل وقواءل٠ 
القرآنأمثلة مقاصد ق وقواعد ونحلهم، مللهم احتلاف، على ار الكفعوة دق 

وقصمه.

صده،عن نبي بالشيء وكالأمر الألفاظ، كا.لألأت وفقهية: أصولية وقواعد 
المشقة.قدر على والأجر الاشتباه، حال المتيقن إلى والرحؤع 

يعينوما الصر وأثر منه، حيرأ الله عوضه لله شيئ—ا ترك كمن تربوية: وقواعد 
والإصلاح.الملاح على الشاؤع وحث عليه، 

بعمومكالعبرة كثيرة: القرآن وعلوم ير التفل قواع!. الكتاب نقمن كما 
وامحمالمضاف والمفرد العموم، يفيد المتعلق وحذف السبب، بخصوص لا اللفظ 

٤٠ والأصول والضوايط القواعد سرية المأمول الملم ار الوصول 'لريق )١( 

'٥.٦ / Y٦مجمؤعفتاوىورمحائلالميمين ٢٢١

١٩١اتشرعية لادواسات عقيبن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيزق والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسبمية آثاره المعدي، ناصر عبدالرح٠نبن الشيخ مؤتمر 

وغيرها.العموم، يقيدان الجمع 

ا>سباء!اتهالقواعد هده ل يرية التغوملكته النه رحمه عدى التميز ومن 

^Siذلك من شيء على ولقف العلمية، محعته على الدالة النوعية 

ت)وهدالهاب التيأرشدالقرآن العلوم عرض ~بعد القرآن إرشادات، قاعدة ق قوله 
شرعتا،المهللوبة الأمور من الحادثة والمخترعات الصناعات تعلم أن على يدل، 

القران..\ارعلوم ومن افه، مثيل الجهادق من وأتبما عقلا، لازمت مهللوبة هي كما 
للقرآن.المقاصدية الأسساءلات من وهذا 

بهاتشمرض نوعان! القلوب، )مرض قال،! القرآن ق المرض بيان قاعدة وق 
كثرةمع ب هذا من هذا تميتز إلى والطريق، المحرمات، شهوات ومرض وشكوك، 
قوالمخالفين المنافقين ذم ل كان فإن السياق؛ من يدرك — القرآن ل ورودهما 

قالسياق كان ؤإن والشبهات، الشكوك مرض من هدا كان الدين أمور من شيء 
٠٥١شهوة(مرض كان إليها والميل المعاصي ذكر 

الكاملةالقالب، صحة أن بالنوعين هدين ق المرخى ار انحموجه ذكر نم 
فالقيبإويرضاه، افه يحثه ما إرادته وكمال، ويقينه، ومعرفته علمه ال كميشيتين! 

قؤ الأول! فمن وتركه، الباطل ا وعرفواتبعه، الحق عرفا الذتم، هو الصحيح 
لإ(آشدكدب« منن ٣ ئس ؤ اكان،! ومن [، ١ ٠ ]البقرة! ه هدبهمب،م، 

القلجحفيكون الأمران يجتمع وند [، ٣٢ه]الأحزابح! جاءءث ألتينق،إد وةقد_، 
ؤإرادته.علمه، ق منحرفتا 

علمل للباحثح المحيح الهلريق لجادة واضحة معالم القواعد هده ففي 

\•.A-1Uالقرأن مر المعلمة الحسان القواعد ( )١ 

.٨٥القرآن بضر المعلقة الحان القواعد )٢( 

الشرعيةل1اوواسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القميم، جامعة عتيوق والآداب، اسوم كلية  ١٩٢



والدعويةآتاره ا1سعانمي، ناصر سوأاور<عمنبن الشيخ مؤذتحر 
الثنيانراسي بن حمود بن راسي د. 

تلمه.ق D الصحابة لمنهج واستحضار التمر، 
تلقيق الصحابة منهج ذكر بعد الأولى القاعدة ل الله رحمه عدى المال 

الله،قتدبركلأم واجتهد وحد سلكوه، الذي الطريق هدا سللث، )فمن القرTنت معاق 
واستغنىبصيرته، وازدادتر معرفته، وقويتؤ التفسير، علم ق الأعظم الباب له انفتح 
التكلفات(اا،.كثرة عن الهلريقة مده 

أنعلى يدل الحسنى الله بامماء الآياتا حتم ماءدةت القواعد ق عرضه ومما 
الكريم.الاسم تعلق؛دللث، له المذكور الحكم 

الحسنى،الأسماء من به حتمت، وما الأية بين المناسجامحت، علم ق قاعدة وهى 
العلاقةله تبين القرآن تتحآيات ومن رين، المقمن كثير عنه يغفل قد مما وهي 
نابعةالقرآن هداياُت، كل أن Jمرات٠ا ومن بما، المختومة والأسماء الأيايتج بين القوية 

أؤنالولاأا أحكامه، ومعرفة الله، معرفة ق عظيم وهوباب وصفاته، الله أسماء عن 
تجدهاتكاد ولا ) I افه رحمه وقال عليها، الأمثلة من الكثير وبين عدي الالشيخ فيها 

مولأمحغءبومهز(شيأ
علىيدل ماوائت، والللأرض حلقه ذكر بعد علمه إحاطة فذكز [ ٢٩البقرة؛ ] ه 

وأحكملحباله، وصعها حيتإ حكيم وأنه الحفليمة، العوالم من فيها يما علمه إحاطة 
الأية3، قال كما علمه، أدلة من لها حلقه وأن نظام، وأكمل حلق أحن ق صنعها 

لل٠خلوقارتإفخلقه [ ١٤لالما_ائج؛ ه طىوم١قيمؤآشر ألأينللمس ؤ خرى; أل١ 
العقليةالأدلة أكبمر من وحماد ونبات وحيوان إنسان من عليه >ءي ما على ويتها ون

يعلمها؟أأأ،.وهولا يخلقها فكيف، علمه، على 

 )١( Jاسئ انمان اماءاjJcj  ١٧القرآن .

.٥ ٢ القرآن بتمير الحان القراعد )٢( 

ا٩ ٣ الشرعية سراسات عسن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عنيرق وا^لآداب، اسوم كلية 



موا سمية ا آثاره لسعدي، ا نامير بن لرحمن عيدا اثشيخ مؤتمر ا
السعديالشيخ عند التمسيربة اضن 

منأم ق الحغى يالأمماء الأيات حتام ق بها وتتامالأمثلة يذكر أفاض ثم 
ؤككلأ,تىلآخرها؛ قال السارق عفوية ذكر )ولما محوله؛ ومنها موصما، عشرين 

وحكموعز المارق، يد محقطع وحكم عز أي؛ [ ٣٨]المائدة؛ ه آقووأسعغزنكأث 
ومحدرآوجزاء(أاا.شرئ المعتدي محعامحب 

الرحمةأساب يذكر أن الرجاء؛ مقامات ألطف )ومن يقوله؛ ا ختمهحتى 
ؤمحوله؛ مثل الرحمة؛ على يدل بما يختمها نم المقوية، وأصساب 

[١٢٩ء٠ران؛]آل مم.ب -روآسعمزر تنتنبكلأوبمدبتنئثآء بمغث وماؤاآ'اهما 
١ومحو علآس وبيبما ؤألثنعت وآلت؛شت \ذءني؛0 أثث نثوب ؤ <؛ ١

علىيدل غذلك، [ ٧٣]الأح_زاب؛ ب قمثا. عشإ أقه جائر آهمن؛نإصش 
أدنىفيه من كل ينتهي ؤإليها الفلهور، لها وصار وغلبته غضبه مشتا رحمته أن 
خردلحبة أدنى قلبه ق كان من المار من يخرج ولهذا الرحمة، ثاب أممن ثب مس

،.الاستدلال؛ذللئج(؛ صفة -ثا يعرف فإنه الأمثلة هده على ولمقتصر الإيمان، من 
أماليوصل ة، الأمثلمن ذكره ما على اقتصر أنه بالإمارة محتمل، من ؤيتضح 

وفدالحسنى، المختومة؛الأسماء الأيات حميع ق تعالى الله كتاب ق مهلردة قاعدة 
تكررتحيتا الحسنى الأسماء نمير وأعاد المواصع، حمح ق يره نفق يعلها 

كلهوالخلق والأمر الثمع وأن المهمات، أهم من يأما منه إيمانا الأيات، واخر أل 
ا.حار ومرتيط وصفاته، < ١٥١أصماء عن صائر 

يولفأن قثل المفتر على تهلثيقا المفير يقواعد افا< رحمه المعدي اعتنى وقد 

.٥ ٥ القرآن يتمر المتعلمة الحسان القواعد )١( 

. ٥٧القرآن يتمر المتعلقة الحان القواعد )٢( 

.١٧•؛دالحالخواندلأينما/ )•\(طلر;

الشرعيةسراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون ائمب،، جامعة عتيرث، والآد١ب، اسوم كلية ء  ٤١٠٩



واتدعويةاسمية أناره السعدي، ناص صدايرحمزبن الشيح 
الثنيانراشد بن حمود بن راشد ئ، 

كثيرة،بقواعد العليل على اعتماده تجد تفسيره ق تتأمل فعندما ولذا القواعد، كتاب، 
مثلا:ذللث، ومن الحان، القواعد كتابه j يذكرها لم وبعضها 

)وقوله;النه; رحمه عدى الفال حيث الحصر، يفيد المعمول، تقديم قاعدة؛ 
بالسادةوحدك لث، نخمأى; [ ٥ ]الفاتحة; ه ه مغيث دإءك تنئ ؤا،ن 
ونفيهللمذكور، الحكم إثٍاُت، وهو الحصر، يفيد المعمول، تقديم لأن تعانة، والام

تعين؛غيرك(را/ولاتبلثج، ونتعين ولانعبدغيرك، نحبدك، يقول؛ فكانه عماعداه. 

ئتلوأما^^١^! تعالى; يرنوله نفؤ، صده، الشيءيستلزم ثبويتح وقاعدة; 
افرحمه السعلى قال( [ ٦٦]النساء; أواه دذ-يثا وأسد كم ءوعفلوثبجءها0-غ؛؛را 

الخيرأفعال، من بأوصافهم المتصفين ار الأخيمن لكانوا أي; ه كم حع ؤلةا0 
نفييستلزم الشيء نوتر لأن الأشرار، صفة يذللث، عنهم وانتفى أتم،• بأا، أمروا الك، 

ضده^"/

تعالى;فوله ير نفق قال، حبنا اف، يحبه مما فهو فاعله اممه ملح فعل كل وقاعدة 
تنافوحهه»ولإثد وأدسي؛ريدوذ إلئدوة ربهم دءوكت دمت أغ 

وكاقأمأ,هيئاهنبئ نإئع دؤُا ءن قن مذأعثدا ولأنيغ ١^^ ألع} زيثه رد تم 
الذياممه، طاعة على هوالصر الأية، هذه ق الذكور ا)والصر  ٢٨]الكهف،; .ب 

والدعاءالذكر استحثاب، الأية; وق ام. الأنباقي تتم وبتمامه الصر، أنولع أعلى هر 
أندلذللئ،على فاعله، الله مدح فعل وكل بفعله، مدحهم النه لأن المهار، ءلرJ، والعبادة 

،.فيه(١٣ؤيرغس، به، يامجر فإنه يحبه كان ؤإذا يحبه، اف 

.)ا(شير١^٩٣

•١  ٨٥المعدي تقمر )٢( 

.٤٧٥المعديشمر )٣( 

١٩٥الشرعية سراسات عقيمين ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون التصيم، حامعة عتيزة، والإياب، اسوم ممية 



ئوا1دءويات العلمبة أناره ناصرالسعدي، سوادرحمنبن ا
الشيخالمسديعتد التئسيوه اللفات 

ميرهق لها وعرضن يريه التغللقواعد عيي التطبيق على أمثلة فهده 
علىجاء ما لكل الحكم بعموم والإفادة الساق، ق الواردة للمالة التعليل بهلريقة 

ومدلولها.سياقها نفس 

الوقوفيعدم عامة، وملكة وتاصيال4، وتقعيده التعليم ق عال لوب أم وهدا 
بوضوحوالمعنى الحكم يعهليلئ، بل الأفراد، على والحكم الواحد المثال( على 

أعلم.واف ثاب، ما عليه لتقيس بالألت ؤيهويلئ، 

وئشرعيةسراسات ضمين عرسي مع باثتاون القصيم، جامعة ءنيوة« وا^لآداب، اسوم ممية ر ٩ ٦ 



والوعويةاسمية آثاره ناصرالمعدي، بن عيداترحمن الشيخ نمر مؤ 
الثنيانراشد حمودبن بن راشد د. 

1ا0س1ثس

المرانالتفسير9هقاصد بأص9ل اراذ>بياب 
حلالمن والرسة المالأت، مراعاة الله رحمه له وتميز عدى العليه ركز مما 
القواعدوق الله؛ رحمه كتبه ما غالب ق ارز بأمر وهدا وقواعده، التمير أصول 
يمقاصدالعناية ق الله رحمه عيي الاتجاه يبين القواعد فغالب حصيصأ، الحان 
ذلك،:على الأمثالة ومن القرأن، 

القران،إرشادات، أنولع وبعدها القران، مقاصد ق والعثرون: الثانية القاعدة 
القاعدةق ثم حدوده، بحفغل الله أمر ويحدها: التوسط، على القرآن حن، ا وبعده
أحف،وارذكاب المملحتين أعلى تحصيل على القرآن دلالة والثلاثين: ة الخام

رمحوله.وحقوق الله حقوق بنن والأربعين؛ الحادبة القاعدة ول الضرري-ن، 
واسزكة،وئكدالا،.الخاصة 

عاليقراق وتمثيل علمي تاصيل من القواعد هدْ تضمتته وما الاهتمام هذا 
والمقاصد.الغايات، ومعرفة البادئ هده على اللم وتربية القرآن مقاصد بيان 

وأكملأعلى احتوى الكريم القرآن أن )اعلم الله: رحمه عدى اليقول 
علىاحتوى فقد الأنولع، جمح ق إليها الخلق يحتاج التي المواضيع وأنفع 
.٢٢وأوضحه..('شيء ر بائالقلوب إلى المعاق ؤإيمال التعليم، طرق أحن 
أمثالعلى فيركز واضح، هل حمباملوب الواضع هده بيان فيه ما يدكر نم 
البصروشد القلوب، اة حيفيها لأن ا؛ منهالقرآن من يخلوحزء لا التي القرآن 

وفيها ٤٣العنكبوت: يه إلا'أينلممؤن قملها ؤبما تعاليق قال كما والبصيرة، 

. ٩٧، ٨٨، ٦٦٦، ١ القران بمر المعلاة الحان القواعد يفلر: )١( 

.٦١القرآن بمر انملقت الحان القواعد )٢( 

١٩٧الشرعية تالمراسات متيمين ابن الشيخ كرسي عع بالتعاون القصيم، ي*عة متيرى والاداب، امموم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ مؤتمر 
اكUJديالشيخ عند التمسيرية النفة 

الأمثال.يفهم لمن مدح 
بالأمورا وتمثيلهالنافعة المعان( اح إيضالمثل ؤ، أن عدى، الذكر فقد 
البارك(عناية من وهذا العين، رأتم، معانيها يناهد كأنه القالب ليصير ة؛ المحوص

،.ولهلفه١١بعبادْ 

)فالخيروقربانرا1 ا تعديهعن والنهي حدوده بحففل الله أمر بين أن بعد ال وف
وأسبابالثر أصل أن كما عليها، والمحافظة الله، حدود معرفة ؤ، والفلاح عادة وال

الشنين(لأأا.بين الجمع أو عليها، المحافغلة ترك أو اممه، لحدود الجهل العقو؛اُت، 
الدنياهده ؤ، ان الإنصلاح بمت، سوهما وعمل، علم حدك، العند والتربية 

بولا■؛عليهم من أن الأمة على اف قفل )فمن ت يقول حنث لأخره، ا ؤ( ونجاته 
التربيةI أحدهما العالية، التربية أنونع من ينوعين لهم المربين ن الربانالعلماء 
يربونالعملية، التربية الئانرت والنؤع .. اره، كبقل الحلم بصغار يربونهم العلمية 
حميد(رم.حلق كل على ؤيحثوتبمم أحلاقهم 

الصالح،العمل هي العملية والتربية الناغ، العلم هي عنده العلمية فالتربية 
الطمانينةر؛ا.إلى الجهالة وصفح من الإنسان يخرج الترستين وماتين 

^قأسفيظثإا'لآش،تعار،ت قوله ق اض رحمه عدتم، القال 
يريدوجهها، على الشرعية أحكامه معرفة [)فإن ٦ ١ ]النورت ه ثقلؤيى قشتكم 

ولأنالأداب، أحل وآدابها اق، المعأحل معانيها لكون الاو-ح، ويتموبه الحقل، ؤ، 
التيقآياته وللتفكر ريه، عن للحقل عقله تعمل اسفكلما العمل، جنس من الجزاء 

.٦ ٢ ، ٦ ١ القرآن بتفسير المتعلمة الحسان القواعد ينظرت ( ١ ) 

١.٧ القرآن ضير اسقه الحسان القواعد )٢( 

.٣٤٠٩ للعيي الكاملة الخجموئ )٣( 

.١٣٢/ ١ الكاملة الخحموعة يوسف، نصه من مستتبهلة فوائد يتفلر؛ ( ٤ ) 

الشرعيةابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اممصيم، جامعة عتيرة، والآداب< اسوم كلية  ١٩٨







والدعويةاسمية ١^٠ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤت«ر 

ادثسانراشد بن حمود بن راشد د. 

التاتْة

نعمائه،وعظيم فمله جزيل على له والشكر بجلاله، يليق حمدا فه الحمد 
لموموصحبه (له وعلى محمد نبينا أنبيائه، وأسرف حلقه حير على اطه وصلى 
بعدتأما كثيرا، سليمح 

ملكةمن اطه رحمه عدى الالشخ إليه وصل ما البحث هدا ل تأملت، فقد 
الآتية1للتائج فتوصالتا وقواعده، ير النفق كتبه ما ق وتجولت يرية، تف

التفسيريةالملكة وحاز الممر صنعة أتقن ند اطه رحمه علي الالثخ أن ~ ١ 
القرآنمقاصد فهم له حقق الذي ه نفل الراسخ العلم اةتدار،وهي بكل 

الشرعية.الأصول وفق منه الأستنثامحل واستظع ومعانيه، 
معاقبيان ق التفيرية المالكة تونليفح أحن اطه رحمه عيي الالشخ أن ٢" 

لعالمالضرورية العلوم ق التبحر التوءليف،ت هذا م معالومن تعالى، اطه كلام 
أقوالق النظر وحن النزول، وأحوال المختلفة للياقايت، والفهم التفسير، 

والعنايةالدقيق، والأستتبامحل العميق والفهم الاختيار، وحوله رين المق
وممارسةالتجربة وامتلأكه الشريعة، بمقاصد إلمامه مع والكليان، بالقواعد 

الفتوى،ومزاولة وظروفهم، أحوالهم ومعرفة الناس الحياة؛مخالهلة واغ 
وغيرها.الاجتماعية والعلوم بالسيرة ومعرفته 

.يرالتفق التآليف، حن اطه1 رحمه عيي العند التمرية الملكة آثار من أن ٣" 
التربيةوتوظيف، الفرؤع، على الأصول وتطبيق ير، النفق والاطراد وقواءا.ْ، 

إليه،ومحل ما لمحة والطمأنينة التناقص، س والسلامة التفسير، ق والتعليم 
ؤإصدارللأسرار الوصول على والقدرة يري، التفللمعنى الشامل والفهم 

التفسيراق لأنؤإدراك الخلاف، ائل لمصحيح تناول مع الكلية، الأحكام 

٢٠١الشرعية راسات س عحيهخن ابن سخ J١كرسى مع باتاون القمسم، جامعة عتيزد والآد|ب، اسوم كلية 



ئوالدعوية اسمية آداره اأسسي، ناصر بن عبدايرحمن اJشيخ مرتمر ا
اثد ه ا

لالرامحين درجة وبلوغه التمس—ير، ل للاجتهاد التأهل ْع معانيه، وتكامل 
العلم.

قصالحهم فيه ما إلى الخالق دلالة تآليفه غالب ق اض رحمه عدى الغاية أن ٤- 
التفسيرنواعد وق آية، كل نفير ق ظاهرأ هدا أنر ترى ولذا والآ•حرة، الدنيا 

وأمثاإة.أصول 

ولذاوالتربية، والتعليم العلم السما أمق لزمانه سمابق الله رحمه عدى الأن ~ ٥ 
الواقع.ق نرا0 ما حسب تلأمين.ه ق كبير أثر له كان 

يراهما رجح بل التمر، مقلدآق يكن لم يره نفق افه رحمه علوي الأن ٦- 
المحيح.التعليل أو لالا.ليل مواسا 

مايجمع والذي الأعم، بالقول يا-حن. تمره غال-، ق الله رحمه عدى الأن ٧— 
بعضمن'،لرح الاحتراز مبدأ فيها التي التفسيرية ملكته من وهذا الأية، ق قيل 

بخصوصلا اللفغل بعموم انمره بقاعدة؛ العمل وكاوللث، دليل، بلا الأنوال 
ترجيح،دون الأقوال ينقل ما كيرآ أنه مع العلماء، عامة عند المعتبرة السب، 

لديه.أحدها ترجح لعدم منه تولع أيما المنهج هذا ولعل 
ذلكومع التفسير، قواعد غالب ق صثقه لمن موافق الله رحمه عدى الأن ٨" 

والقوامتنباطاُتا والأموالكت الالفت.ارتا بحص إصافة ق تميزه ظهر فمد 
عرصها.وطريقة واللطاض، 

الأمثلةغرب ثع وتنوعها ير التفقواعو عرض ق الله رحمه عدى التميز ٩- 
ال٠ومحةلهالأ

،يولفأن قبل نفيره ق مها وعلل ير التفقواعلل طبق الله رحمه عدى الأن " ١٠
القواعد.

الشرعيةسراسات أبن اتشيخ كرصي مع باتاون اتقصيم، جامعة عتيرته _، bVوااسوم يية ٢ ٠ ٢ 



اتعلعيةآتتره السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤتمر 
التنيانراشد بن حمود بن راشد د• 

العلمين وجمعه التفسير، محوء ق والتعليم وال،رية اممه رحمه عيي العناية ١ ١ 
ذلك.تطبيق ق والعمل 

ووصولهالايات دلالات من اممه رحمه عيي الامتلكها المي تنياحل الامدنه " ١٢
الحلم.ق الراسخين منزلة 

يلي:بما ألصي الخام لقل 
.4JLJL?cjدراسة قواعده ق علوي المنهج ودراسة التمسير، قواعد تاصيل أهمية . ١ 

قيذكرها ولم يره نفق علوي الاعتمدها التي يرية النفالقواعد تنبامحل اس٢• 
الحان.القواعد كتابه 

وتربوية.علمية أمرار من فيها ما اف واكتعيي اليكتب العناية أهمية ٣. 
لهاكان التي واحتياراته منهجنا، أو قولأ بقه، سعما عيي البه تفرد ما ة دراس٠ ٤ 

تلاميذه.ق أثث 

-يالاهتمامه الله؛ رحمه عيي عندالوالجمل الايات ين بات المناسدرامة  ١٥
كثيرآ.

عليين،ق حدي الناصر بن ءثا،الرحمن الشيح منازل، يرغ أن تعالى الد أسأل، 
أندعوانا وآخر العيم، حنان ل نحب ومن ومشايخنا ووالدينا به يجمعنا وأن 

العالمين،رب لنه الحمد 

أحمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى 

٣٠ اوشرست مميراسات عيق ابن اتشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، حامعد عتيرق والاهاب، اسوم كلية 





والدعؤيةاسمية ١^٥ السسي، ناصر عيدادر-حمنبن الشيخ 

التنيانراشد بن حمود بن راشد د• 

الخراج—ء

المميعي،دار الزهراف، عثمان بن رائد تالف؛ العلماء، ير بالنبلاء تحاقح إ ٠
ه.١ ٤ ١ ٨ م ٢ ط السعودية، 

العلميةالحركة على عدى الناصر بن همدالرحمن الشخ القصم علامة ثر أ ٠
الطيار.محمد بن عبداف أ.د المعاصرة، 

/١ ط- العربي، الكتاب، دار الأبياري، إبراهم ت تحقيق للجرجاف، لتحريف—ائت، ا ٠

طيبةدار طبعة السلامة، مامي ت تحقيق كثير، لابن العظيم القرآن ير فن ٠
.٣١٩٩٧/ ه ١ ٤ ١ ٨ بالرياض، 

عبدالرحمند. تحفنق.' عيي، للالمنان كلام نفير ل الرحمن الكريم تّتأّ ت ٠
ه. ١٤٢٢ءلّآ/ الرياض، الرشد، مكتبة اللويحق، 

الإملاميالمكتب، ييروُت،ت ءلّآ، الجوزي. لأبن ير التفعلم ل تر الماد ر ٠
ه.١٤٠٤

بنمحمد الثخ مؤسسة إصداران هن عثيمين، لأبن ير التغل أصول رح ش ٠
ٍلا/الخيرية، العشمين صالح 

العلوي.رحمهناصر بن عبدالرحمن الشيخ القميم علامة حياة من فحات، ص٠ 
ه. ١٤١٣اليمام، الجوزى، ابن دار الطيار، محمد بن عبداض د أ. ٠ النه 

والأصول،والضوابهل القواعد بمعرفة المأمول العلم إلى الوصول ريق ط٠ 
ح٠هوريةالثميرة، دار عيي، للالقيم، وابن يمنة ابن كب من مختارايتح 

١٣٢٠/ محل العربية، مصر  ٠ ٠.
العاّمة،دار ام، الب•مدالرحمن بن لعبداممه قرون ثماية حلال نجد لماء ع ٠

والتوحيدالعقائد علم ؤ، العلام المللث، الرحيم فتح العلام المللث، الرحيم تح ف ٠

٢٠٥الشرهية ثادر1سات ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون ايسيم، جامعة عتيرد والآدابأ العلوم كلية 



والوعؤيةاسعيغ آياره السعدي، ناصر عزتموالشيخ 
ادسظنميعد الأند^ت 

الرزاقعد د. به: اعش عيي، للالمرTل من المبهلة والأحكام والأخلاق 
طّمأ"الجورى، ابن دار طبعه البدر، المحن عبد بن 

عثمانن خالد د. تحقيق اداوى، لالسسالقرآن ير يتفالمتعلقة ان الحالقواعد 
اه. ٤٢١داراينالجوزى،طآ/ بت، ال

عدنانت تحقيق للكفوي، اللغوية والفروق المصهللحات، ل معجم الكليات،، 
ه.١ ٤ ١ ٩ الرسالة، سمة مؤ يرونح: ، >؛JTالمصري. ومحمد درؤيش 

-.٥١٤١٤صادر، دار يروت،ت طXi مفلور، لأن العرب لسان 

قاسم،ن محمد بن الرحمن همد تحقيق؛ تيمية، لابن اوى الفتمجمؤع 
النبوية،المدينة الثريمج، المصحف، لطباعة فهد ائc الملمجمع طعة 

وترسماتجمع العثيمض، صالح بن محمد الشخ فضيلة ورسائل فتاوى مجمؤع 
ه.١٤٢١منيدينئصرافومان،داراشاتشر،طا/ 

اض،رحمه عيي الناصر ن ءبال«الرحمن الثسخ لفات، لمؤ الكاملة المجموعة 
ه. ١٤١٢بحتيزة، النقال صالح ن صالح مركز 

دارهتداوي، عبدالحميد ت تحقيق ممده، لأن الأعظم والمحيط المحكم 
حدا/العلمية، الكتب 

وآخرون،مصعلفى إبراهيم إمحراج هارون، عبداللأم ، إسرافالوسيهل، المعجم 
٠٠١٣٩٢ركيا، الإسلامية، افكتبية المرية، اللغة مجمع 
وفاحلمةمربى_ح عوض محمد د.  I،*Jاعش فارس، لأن اللغة مقاييس معجم 
اه. ٤٢٢ٍلا/ المربي، دارإحياءالتراُث، طعة أصلان، 

محمدد. تحقيق! تيمية، لأبن يية والقد الشيحة كلام نقص ل الجوية الستة متهاج 
رشادّالم،طآ/

اتشرعيةىلإرواسات عثيمتن ابن اتشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص وا٢لآداب، اسوم كلية 




