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واووءوي،تاسمية آثاوه السمدي( ناصر سالرحصين ءؤذم-رالشيخ 
اوقريمعيال محمود حسني فاتإ د/ 

محمحق/أ

آلهوعلى المرسلين ام إمعلى وسلم الله وصلى العالمين رب لله الحمد 
وبعدتأجمعين وأصحابه 

ومطلبأعفلم غايه الفهم وأحن نبيل؛ ومطلب عظيمة غاية القرآن فهم ذإ0 
مقصدالعمل وأحن العمل، لأحسن مدعاة الفهم فاحن وأسلم؛ وأكمل أنل 

مقصدمعرفة ويجوده الفهم دل يما حملة من فان هنا ومن الدنيا؛ هده ل الابتلاء 
هوكلامه من الت^كلم مقصد معرفة فال واضعه؛ وبشروط قائله مراد بحسب الكلام 
الزلل.وتجنب العلريق سر وبصيرة، هداية 

هؤلاءومن الكريم، للقرآن الْاصدي بالتفسير العلماء محن كثير اهتم وفد 
يرتي ١١١ يره نفق اض— —رحمه حيي مبن الرحمن عبد الشخ الإمام العلماء 

أنهمقاصدينا الشخ لتفسير الأنتاه لفت وما المنان® كلام تر تفل الرحمن الكريم 
للميلاد،العشرين وهوالقرن ؤينمر، العلم هذا بدأينضج زمان وحقبة عصر ل حاء 

وكانتونس، ق والتنوير التحرير ومدرسة مصر، ق النار مدرسة فيه ظهرت الذي 
لبنةاف— —رحمه للشخ فكان المدرستين؛ معاصرألهاتين معل.ى ابن ير نفتاليف، 

مقاصديةالنبح؛إشارات ير نففاردان المدرستين، هاتين ح واتجاه الفن دا هق 
حطابهنوحيه ق ووظفها القرآن، فهم ق وأفاد النه— —رحمه ا فيهأحاد كثيرة، 

—رحمهالشيخ جهد لإبراز الكتابة على بافه— تحين1ا مفعزمت— وحكمه، وأحكامه 
يره.نفمن الفن هذا ق الله— 

ؤإمامكبير ^٠٢ جهود إبراز ل الدراسة هذه أهمية تصدر الدراسة! أهمية أرلأ؛ 

المقاصددراسة رمحي بحثه بحدود التزم هنا والباحث وكتبه، دراصاته كل ل بالمقاصد الشيح اهتم ا ١ ر 
فقط.سيراكخ مل 

٢٠٩اممرمية سراسات عتيمين ابن الشيخ كوسي مع بالت،'اون الصيم، حامعة عتيرى اسوم كلية 



وا}دءوياتالأتجاهاسمية آثاره السعدي، تامير عيدايرحمنبن الشيخ مرضر 
السعديابن السح تشسر ا الءاصدي 

فوزمن فن على الوقوف ل خاصة العرية والجزيرة عامة المسلمين أئمة من 
عندنضوجه مع العلم هدا موج تزامن وكض القرآنية، المقاصد وهو ير التغ

•والغريب المسرى ق التفر علماء 

اهتماماتكانت كيف الآت؛ةت التساؤلات عالي البحث، يقوم او1صثات ثابامشكلة 
منالاستفادة — اش —رحمه استaلاع وهل نفيره؟ ق القاصدية سعدي ابن الشخ 

الأفهام؟وترحح القرآن فهم ق الاستفادة هذه أيعاد هي وما وتوظيفها؟ المقاصد 
القاصدخدمة ق الشخ جهود لإبراز اليحن، يهدف الحس،! أهداف ئالثتات 

نفيره.ق توظيفها وكيفيات المقاصد، أنولع واستجلأء نفيره، ق القرآنية 
موصؤعل سعدى ابن عن خاصة دراصة على أش، لم سائقة! دراسات راوع1ا؛ 

عام،بشكل ير التفق منهجه ة درامعلى وقت، لكن بالذات، القرآنية القاصد 
أيض—ا!عام بشكل القرآن ق الأّتتباط. ق منهجه ق أخرى ودرامة 

بنيف حمد. الكريم/ القران من حل.ى الالرحمن عيد الشخ تنباطات اس— ١ 
رسالةالأصل ق وهو المودية، — العلم قناديل دار Y/ * ١ ٦ الحارثي/ متصر 

،٠١٤٣١عام عود، مبن محمد الإمام حامعة ق الدين أصول كلية ق دكتوراه 
لموصؤعيتهلرق ولم وهداياته القرآن ق سعدي ابن الشيح امتنباطات استخرج 

القاصد.

.(الرحمن.. الكريم )تيسير يره نفق المدى عبدالرحمن الشيح منهج ٢" 
الجامعةق الدين أصول كلية ق ماجستير وهورمالة المريخ، ناصر العنالج، 

لموصؤعيالتفتن، ولم الشيح منهج الباحث، فاظهر ، ٥١٤ ٢٣عام غزة، ق الإسلامية 
المقاصد.

الكريمير تيكتائب، على ته دراسق الباحث، التزم اليحث،! حدود حامتا! 

الشرعيةللدراسات عثه4يرن ابن الشيخ كرسي هع القصيم، جامعة عتيرة، والآعاب، اسوم كلية . ٢١٠



واكءوي1تاسيات آثاره السيئ، سالر-ءعنضنامر الشيخ 
الكريمعيد معمول حيتي فاتأ د/ 

الكتابق الشخ اتجاه وبيان فقط، عدي ملابن المنان كلام ض ق ارحمن 
مقاصدينا.

النسخلممير تقرائي الامحالنهج البحث اعتمد ادح-ثات منهج سادس—ات 
الوصفي.والنهج - اف -رحمه 

المرينعناية فيه ينت وتمهيد- مقدمة ق البحث حاء الحن،; حهلة ماث 
ثلاثةمبحثؤ كل تحت وخاتمة، مباحث، وثلاثة — وأهميتها يالقامحل. وحلمح سلمح 

الاق;المحو على مهنالب 

القرآنيةتبالقامد المقوي ابن عناية الأولأ البحث 
نفيره.من القاصا٠ية الغاية على تنمبمه الأول؛ الطلب 
والقصد.العني بين المفريق الئاف• الخطي—، 

القامجدية.للاستفادة القابلية المالث: المللب 

المدي؛ابن ير نفق القرآنية المقاصد أنولع الئاف• البحث 
الختنثعلة.والقاصد الظاهرة القاصي. الأول؛ الهللس، 
الكريم.للقرآن الكلية القاصد الماف؛ الطلب 
والجزئية.الوصوعية الخاصة القاصد المالث؛ الطالب 

الل.ي؛ابن ير نفل القاصد توفليف الثالث؛ البحث، 

والوحيه.للار؛ية بالقا٥^٠ الامحتولأل الأول؛ الهلل،سح 
المخالفين.مواجهة على الاستدلال؛الخقاصال الماي؛ المطالسؤ 

والأحكام.الحكم واستخراج بالقاصد الرجح المالثج؛ الطلب، 
تضمنتجالمتائجرالموصيالتج.ثمالخاتمة؛ 

٢١١ uJ^_3<سواسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرق والأداب، اسوم كلية 





والدعويةاسمية  djUtالسسي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠ؤJ٠ر 

الكريمعيد محمود حسني فاخ د/ 

تْحيد

الثلاثيللجدر الكلمة هذه أصل يرجع واصهللأح،ت لغة المقصد معنى أولأت 
الحسينأبو واياناا اللغة إمام ئال كما تلاثة~ أصولا يحمل اللغة ق وهو )قصد(; 

علىأحدها يدل ثلاثة، أصوو والدال والصاد اف الق* -(; ٥٠٣٩ فارس)ت ابن 
ونفصدومضدأ قصدته فالأصل: الشيء. ق اكتاز على والأحر رامه، شيء إتيان 
يحدلم لأيه ل؛، ذلقيل وكأئه مsكائه، فمتل أصابه إذا الث_هلم، أئصده ائح: البومن 
الكلمةفاصول  ٢١١٠لحمأ انملئة الكتنزة القصيد: الاقة الثالث،: والأصل عنه.. 

عنه،الحيي وعدم الأمر محرز ؤإصاية والأكتتاز ام الاغتنلموصؤع تتوجه الثلاثة 
ومنه:الراد، هو وهدا لحمأ ممتلئة أي قصيد الناقة أن على يل.ل، الثالث، والأصل 

القميدةأييايتج أحن فهو الموصؤع؛ وحلاصة المهم الأمر أي • القصيد بيت هدا 
هذاوعلى الائصاد... ..ومنه: الهلريق. استقامة الثني: الراغب،:® وقال وأشمها. 

٠يهل: الوسالعجم ق وقال ٢ قاصدأ،؛ وتقرأ وقوله: مثملئ،.. في واهصي■ قوله: 
وعلىالثني. هوعلى يقال أصائح.. هم: الأقصد تقام.. اسقصدآ: الطريق قصّي 
؛٠كاJراشدأ«١٣إذا اميل قصد 

ومنهعنه؛ الحيي وعدم وأته الهللوُبإ إصابة القصد معاق أل بق ممما يتضح 
لوتوممقل القصد فأصاُبإ إمالة، ولا فيه عؤج لا هل ملأنه الهلريق؛ قحمد مي ي

اللغويفالمعنى أقصد؛ كو هاوفه أمجامحبج إذا والهم يتحرف، ولم بمحرف فلم مشيه 
والاعتدال.داد العلى واصحة دلاله يدل، 

.٩ ٥ / اللغة،ه المقايس معجم فارس، ابن ، ١١

اكرآن،أآ؛ا1.غريب j الراغب، )٢( 

.y٧٣٨/ الوّيط، المعجم العربية؛الماهرة، اللغة مجمع )٣( 

ا ١٣. ^^ينسواطت1ممرصة 



مواكءوية|لأتجاه اسمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن موتمرالشيخ ا
انمعديابن الشيخ تفسير ث القاصدي 

مالخطاب من فاJضد الاصطلاحي، المسي بموجه اللغوي المعنى ومن 
القاصديفالتمير الكلام؛ من غايته وبيان الخاطب مراد باتجاه الخ0لاب أحذ 

الدلالاتبحب البشرية الاسستطاعة بقدر والمسورة الأية ق الراد غاية هوإصابة 
الأية.ق التعبيرية 

كمالبإزاء بالبشرى بالضعف اعتراف فيه البشرية~ الأيتهناعق بقدر فيدته~ وما 

أسندتهحين حرصا الأدب وزاد وتعالى، سبحانه الولي ْع وأدب الإلهية، القدرة 
دلالاتعن صائر باجتهاد القلب، يهلمئن حتى القرآن؛ ق التعبيرية الدلالات بعبارة 

ماأن إي مابجل ^^ ٠٥٥٠١سرص رر ا• وأحراص١١هوى عن وليس ارات، وأم
وقد!^٠٠١٢٢ ١١يآباْ ولأ النعتى يحتملة ثان ايأ كتابه في ثئالى اممه مراد بى بمصيه 

،٣١١العثادالصالح تحقيقث لأجلها القرآن أنزل التي الغا؛ات أمااا الحامدى ا عرفه
اش.مراد عن والزلل التهلرف وعدم الاعتدال وهي والحكمة، والقصد الغاية فهي 

كلاملتفسير يتصدر لن ينبغي لا القرآنيةت بالقاصد رين القثانيتا—عناية 
مرادهمن والغاية بحانه مساف كلام مقصد على للتعرف والاجتهاد الحرص إلا اممه 

منوالغاية القصد استخراج على طاقتهم بحب القرون حرص لدلائأ وبيانه، 
الئمئررائد .. الخموص،ااعلى ومقاطعها وآيات٠ا المور أومن بعمومه، القرآن 

لأَيلهااا؛ا.مئاخا؛ فاصدالخزان الإجمال فىذلالث،أل:نرفظإى 

لماحرص للكدب مل تم سشه... لا مما ائتي الحرص أصل الكذب، وم حرص جمح )١( 
.١U،Y حرص، العرب، لسان متظور، ابن , الكاذبة الفلتون من يدحله 

الرابعة.الهدمة ، ٤٢ص ١ اكحريروالتنوير،ج عاشور، ابن )٢( 

.٢ ص٩ • الأحكام تشرح من القرآن مقاصد الحامدي، الكريم عبئ د )٣( 
الرابعة.المقدمة ٤ التحريرواكوير،صيآ عاشور، ابن )٤( 

اممرميةلسراسات هثي4اون ابن امميخ كرسي مع اتقصيم، جامعة عنيرد واملآدأس اسوم كلية  ٢١٤



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن مؤذمرالشيخ 
اممريمعيد م٠حمود حسني فاتح د/ 

اعشمن فمنهم القرآنية؛ المقاصد على الوقوف ق رون المقتفاوت وقد 
والعاق،الألفافل هذه من اممه يقصده لما التنلر دون عليها مقممرآ واللفظ بالمعنى 

الكلامهذا من المقمد متدبرامجتهدآلمعرفة والمعنى اللفظ وراء ذهب من ومنهم 
وهذاالمقرين، بين والأخلاق التفاوت إلى أدى ما وهو منه؛ الله مراد من والغاية 

هووذاك هذا من والأهم ثانيأ، اللغة دلالات طيعة ومن أولأ، البشر طيعة من 
والاجتهاد؛والرفعة والابتلاء للفهم ميداننا القرآن كون توجبت، ام فد اممه إرادة أل 

التدبرق وجهد جهد من بذلوْ لما المجتهدين العلماء مكانة وجل عز اممه فرفع 
ومعهماه انح حين وشأنه أمره من فتنة ل ممهل من ومضل ، والبحث، تنباط والاس

يدركها.لن خاله ينشد للتشابه 

خاصوبشكل الأصول، علماع عند قديمنا بلفنلها المقاصد فكرة ظهرت وقد 
مقاصدقرصية مبكر وقت، منذ وبرزت اطبى، الشكامئال المقاصد علماء عند 

بشكلللقرآن مصروط اللففل هذا يأكن ولم ومراجع، كتب فيها وكتبتا الشريعة 
المدرص الكريم القرآن كان التي عامة، يالشريعة مردوفء يتداول كان بل ظام 
ؤينبؤعالملة، وعمدة الشريعة، كلية ص العزيز الكتاب ® الشاطئ• يقول لها، الأول 

محنامJلأمحغظىءاص،ؤإذاكانكدلك،؛لزم ١^، زآثه اليخة، 
وانيثه،مميزه يتخده اف بأهلها، والثحاق مقاصدها، إدراك في وطمع الشريعة 

الاعتباربعين الأخذ مع وءنلأ«رأ، ئظزا والقالي؛ ص عر جليثة يجعله واف 
فكلياتومقاصده؛ القرآن وكليات الشريحة كليات بين والخموص للعموم 
الأحكامالشريعة بمقاصد ونقصد القرآن؛ مقاصد من جزء ومقاصدها الشريعة 
وأمثاله،القرآن وقصمي وآيابا ورة ياليتعلق ما فهي القرآن مقاصد أما العملية، 
العقدي.وبعده الأخلاش، ودستوره 

. ٦١٣٤، المار( وانظر)شتر ١ ٤ ٤ ص القاوْةجأ، اJواسات، الشاطئ، )١( 

٢١٥اJشرعية لليراسات ءثيمإ؛ن ابن الشيخ ترسي عع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص والأداب، اسوم كلية 



واووعوي4الأتجاءاسبمية آثاره اثسسيد ناصر بن سوالرحمن موتهراتشيخ 
السعديابن الشيخ اتيسر القاصدي 

كبق الناظر إ0 ت يعدمم ومن الساما عند المقاصدى التمر ثاكتا~ 
ولكنهوالغايات، المقاصد أله بمواصحح اهتمامأ ليجد المرين من المتقدمين 

منتجد فقد المرين؛ لدى بارز تقل مكمحث الفن هدا توانحع أيما يجد 
الكجزء عابر بشكل ولكن الأية أو المسورة بمقمد اهتم من المتقدمين اء العلم

تمرعن وتِ؛أ امر القصد إبرار فكان للتمر؛ التداول التعريم، من يتجرأ 
خاص،مدون كفن العلم هدا إبراز من الراهن العصر ل جرى ها بعكس الأية، 
تدبره.ووساتل القرآن علوم من بارز وعلم 

كانالمعنى لفنل استعمل حين ~ الله" ~رحمه اممرى— المرين إمام ولعل 
حين—— النه —رحمه كلامه— مساق حلال من إلا بذلك حزمنا وما الخقصد؛ يه يقصد 

والاحئالمنلميذ، حلة تد احدهما ت معنين ى الصدئه جعل اطة ا0 • •  ٠٠ال؛ ق
المعنىلففل استخدام اغ— —رحمه منهجه من يكن فلم ،  ١٠٠وتقويته الإنلأم محوئة 

يراتالتفأصيق ل إلا ير، للتفتى درامححدود ق الموضع هذا ل إلا للقصد 
قالله— —رحمه قال تميره، ق وهوعزيز معح والقصد بالمعنى ا فيهؤيمرح 

ويقثمثئ القثا.؛ تن لكي ، ٠١١٠ماةئك|م؟ الس آلاقسثلؤأؤ، ■يمم وإن ؤ تعالى قوله ير نف
وقد ٣٠٠[ المساءت ب] ?٠ ثملوأ لإت2محأدؤ؛، ما آؤ ألاتيؤأم؛ءد•• ؤم هأ دئخ 
اوالئهي يه ومغناها الأمر، بلمظ الكلام تُمج المُب باق الموضع هذا عير قي سا 

َيَآ شاء ؤبن يبؤثن شاء ش ؤ نناوه حل يال، كنا والوعيد، التهديد 
^سنبمزسبإلإ،ا

والزحئوالوعيد، التهديد به والممصود الأمر، منتج دلك ثحزج آ ٥ ٥ ]النحل؛ 
ممححاءى،ُلأَمحواإلأئطاب،وش 

٠ ٥٢٣، ١١لوءلري،ج اكرآن تسير ق اليان جا*ع الهلرى، ( ١ ّ 

الشرعيةمملراصات ءثي4ا|ن ابن الشيخ كرسي مع القميم،.طتاون جامعة صتيرد والآداس العلوم كلية  ٢١٦



والدعويةاسمية آتاره Jاصرالسعدي بن عبدالرحص مؤض>راوشيخ 

اولريمعيد محمود حسني فاتح د/ 

َلكلممناشاء«ره.
حدآمنقليلة مواصع ق من بالممصود اش— -رحمه الطبري صرح وند 

ا٠ولآتالت البقرة سورة ق القرية على المار اسم نمين ل اش~ ~رحمه محال مسيره، 
دلكتكوذ اف رجائز ذلك، مائل انم عن البيان قبله بى مح الذي الوجه بى عئدئا 

الئمصوذيكن لتر إي انمه، منرمحة إلى بنا حاجه ولا إزميا، بموف اف وجائر عربرا، 
اطوقدرة المنكرين ثميف بها الممصود ؤإثنا دلك، محائل اسم الحلق يعرين، ا\يك 

رالموتالصاة بيه الذي واته منائهلم، بند وإ■ءادئهلم بند حلثة علىإحتائه 
ق، الأصطلأحي١٣بمعناه القصد يلففل الطبري صزح فقد وهكذا مى 

وذكرإليه. يلتفت فلا مقصود ولا مراد غير وتعيينه الاسم وأل الأية من الراهن العصر 
—رحمهفقال القرآن، ومقاصد بغاية مصرحا يره نفمقدمة ق ءه(  ١٦)الغوي 

عنوفص لثذكر، المواعنل وذكر وأنذر وبشر وزجر، فيه أمز ٠ القرآزت عن اله~ 
لتفكر،التوحيد علىآيات ودل لثتيبر، الأمثال فيه وصرت ليعتبر، الماصض أحوال 

المقرينبعض استخدم وقد يره،اأ؛ا تفإلا؛د>راية فيه المقاصد لهذه حصول ولا 
نجدالثامن القرن إلى رنا صؤإذا ٢. الأحقات١ هذه ق المقاصد بدل الغرض لفظ 

بمعناهاالقاصد لففل تحضر ي( ١٠٧٤ ت ) الجوزي ابن الشهيد الجاهد الإمام 
ابرزوصقلياs، أرحب وبمواصع قبله كان ممن نبيا إل^^ص^زوبواصا،أس^^^ 

)\(جا-،ص1تما-ا.

)أ'(ااِه،أ.

لغوية.دلالة مجرد وليست )٣( 

المنة.سي : المؤلف ، ١٣٣/ المزيل معالم المنوي، )٤( 

واينممر)م'يه(،وسانمينمض)^ ٦٨

م(. ٦٧١

٢١٧اتشرعية دإدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون ايقصيم، حامعة عتيرة، والاداب، امموم كلية 



و|دوعويةالأتجاهاسمية آثاره تاصرالسعدير بن س1ووحمن 
المم^يابن تثسرالفخ ات الئم^^ي 

ابنعدهأ فقد وملم؛ عليه اض صلى الني عن التسرية ق القرآن مقمد باخصار 
ؤ،:٩*^ لىفوحئإؤث تعا لقوله مسيره ففي عديدة، ت آيا عليها بني مقصدأ حزى 

ًففيهمئإ
مكةق جعلنا كما .. قال! الآي_ة ير نم[وبعد  ٢٣تئنانسمو_را.هتالأتعامث 

هئنماذكرالأكابر،لأنغيرهمنيلهم
١١٠وملم عاليه اض صالي الني الية توالمقصود 

العصرق يرية الضمالإش؛كالية ظهرت أن إر للضمير تابعنا الفن هدا وبفي 
ففلهرالتفسير، تجديد حول اولأت تمن أحدثوا ومجا المنار؛ ة مدرّسق الحدث 

وجعلبل وتحديدها، القرآن مقاصد لبيان اجتهادات وبرزت شهلا0 وأحرج الفن هذا 
ترقيةل القران مقاصد <ماْت القرآنية المقاصد لبيان نفيره ق فملابحياله المنار 

فيهابدا ا، صفحة.ل مئة من قريبأ استغرق، مقاصد عثر ق وفصلها ان الاسمنؤع 
)اوصلابة، بقارة للواقع ومواكبته وهديه القرآن عن الدفاع من طينا يحمل الكلام 

موصؤععن بعيدأ يبدو رصا رثيد الشخ عند القرآن مقاصد عن الحديث، صياق إل 
عندالقرآن مقاصد وظيفة أن يعنى مما بقه، سمن عند جاء كما وأغراضه.. ير الضم

 Jأقلقالذي وهوالأمر الوحي، وأحقية الرسالة لمدقية بالانتصار ترتثهل رصا رميا
رثيدكلام فإل السياق،، وذللث، الوظيفة هل.ْ أمر من كان .ومهما . زمنه، ق الشيخ 

التونىالإمام جاء حتى ، •"ل ؤ • القران. مقاصد ق للقول تفصيل أول يعم رصا 
علمل حاص كفن وأظهره وهذبه ورباه الست، هذا فرعى ه( ١ ٣ )تّاه عاشور ابن 

الرابعةنفيره مقدمة فجعل والمقاصد، التفسير ق ءالم1ا الإمام صار حتى الضير، 

)>(اينجزىالكني،

.١ ١ ، ١ ٧ ٠ المنار( رتممير الحكيم القرآن تفسير رصا، رشيد ( ٢ ) 

الإحياء.مجاله التفسيري، والقد التفسير مقاصد بين زمرد، مريدة د• )٣( 

الشرعيةسراسات عقيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيرة، والإداس، اسوم كلية  ٢١٨



وادوعوي4اسمية آياره ناصراتسمدي، بن سواض>»من الشيخ عؤJ٠ر 
الكريمعيد صعمود حسني فاتآ در 

وتحدثوأغراصها، مقاصدها محورة لكل وجعل المقاصد، علم عن فيها يتحدث 
خاصة.وقمحه ومقاطعه آياته وعن عامة القرآن مقاصد عن يره فنق 

ميلادي،العشرين الهجرى، عثر الثالث، القرن وق ت عيي الابن نمير رايعتا— 
عامةالثريعة علوم ق بارز نجدي عالم ظهر التجديد، وعمر النار ة مال>رسعصر 

المشهورالتميمي عيي الالله أبوعبد العلامة الشخ وهو خاصة، التفسير عالم وق 
محعهصاحب مجد، عالم هو م، ١  ٨٨٩ه/ ١ ٣ ٠ ٧ عام ولل م(  ١٩٥)^،٦ سعدي بابن 

كلفا والتدريس للمدرس ملازم موسوعي القول، ق واسيام، العلم، ق وتمهل 
الظهر،صلاة حتى الناس يعلم الشص.. حتى اللرس لأداء يجالس  ١٠الفنون 

بالناس،الحمر فيملي المجد، إلى يدم، ثم بيته؛ إلى ؤيعود بالناس، فيملي 
بمليدنانق،■• ق الفقهية الأحكام بعض جلوس وهم الصلاة عمح ؤيعطهم 

قذللئؤ .ؤيتكرر العشاء... بملي حتى للمدرس ؤيجلمس الغرب، صلاة بالماس 

كلامنفير ق الرحمن الكريم تيّير يره نفق حدي حمابن الخ أبرز وقد 
قالقاصد هذه ووخلفج الخختلفة، ا بأنواعبمالقاصد واصح— بشكل — ان المن

وطاةتهتومحعه بحسسس، ذللث، ق مجتهدآ الله، كلام س الغاية وبيان المسير خدمة 

المديةالإّلامت الجاععة مجلة عدى، الناصر ين الرحمن عبد النسخ المدوي، الرحمن عبد )١( 
.٤ ٤ عدد النبوية، 

٢١٩الشرعية سراسات ابن الشيخ ترسي مع بادعاون القصيم! حامعة عتيرص والاداب، امموم كلية 



وا1دعويةالأتجاءالسايات آتاره السسي، ناصر تسالرحعنبن الشيخ 
السيئابن السح ث الظص^^ي 

iالقرآنية بالقاصد السعدي ابن عناية الأولi البحث 

واستخدمتفسيره؛ ق حلية القرآن )مقاصد الله— —رحمه النسخ عناية ظهرت 
لحركةمواكبطا يكون )ذلك وهو مضطردة، واصحة وبمنهجية لأفت بشكل التقصطل 

والاجتهاد،البحث يقواعل والتزام يانقباط أدواته وتطوير ير التفق اس التجدي
أولياتله *وحص الله آيات عن والكلام يره نفمعرض ق — — افه —رحمه — يقول 
فاتبمعداهم، من وأما اعتبار، نفلر إليها الناظرون ببما، المنتفعون لأمم بذلك، النهى 

تنفذولا اعتبار، نظر إليها ينظرون لا الس_ائمة، والأنعام ارحة، السمالبهائم بمتزلة 
المقصودؤيعرفون الألباب أولو ا تعقلهأي■ رر ■ ٢١"؛• • منها المقصود إلى بصائرهم 

حا،،؛أ،.الأية ووجه منها 

مقاصدمن أمر ترك عدم وهي القرآزت ق جليلة لقاعدة وأصل الشيخ قعد وقد 
تعارؤلقوله يره نفففي والبراهين، بالحجج لتقويته ودير الاه وبيته إلا الدين هذا 

^^ؤسم؛_تنوها
آث1نتظلإع<تن معاتظم إؤ 3أنتقوثوأ ثانمكى من لها أمث ماثزو و٠١باوةإ أم 
لأنزلصحيحة لوكانت ا فإتب.. ٠ I — افه —رحمه ال ن٧[ ١ I ]الأعراق ه رج؛ 
—ومقصود مطلوب من ما فإنه ا، بطلانبعلى د-ليل، له إنزاله فعدم لهلا)أا، سما الله 

ومنعاليها، يدل ما الحجج، من فيها الله بين وقد إلا ~ ار الكبالأمور ا وحمومح
معالمهي وما الشيخ؛المقاصد عناية ظهرت فكيف معهاا؛"'أ،. تخفى لا ما السلطان، 
نهاتاهتماماته 

٠٥٠٧ص المعدي، ابن تسير )١( 

.AAT_(T)

)مصأا،آ.

الشرعياتسراسات ءثيم؛أور ابن الشيخ كرصي مع بالتعاون القصيم! جامعة عتيرة، والأداب، العلوم ثلية ٢ ٢ ' 



والدعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي، بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

اولويمعيد محمود حسنى فاتح د/ 

أوضحفقد يره؛ نفمن المقاصدية الغاية على تنصيصه الأول! الطلب 
كتابمن الأهم القصد أل وبين الكتاب، مقدمة ق يره نفمن غرضه اممه— —رحمه 

يقممفصولأعما للقفل النغلر وأل هوالهداية، المقاصد جمح عليه تدور الذي اطه 
-رحمهفقال والمشوي، المعللوب عن ونمور المحح عن خروج الكلام لأحله 

قحارج مْلول فن النه، لكتاب اممه رحمهم الأئمة ير تفامحكثرت وقد ...  ١٠أ الله— 
قطعاللغوية الألفافل يعفى حل على فتمر مقتصر ومن القصود، عن بحوثه أكثر 

واللففلهوالمقصود المعنى يجعل أل ذللث، ق ينبغى الذي وكال الراد، عن النقل—ر 
موضعق نفليره وبين بينه ليقابل لأحله، محيق وما الكلام محباق ق فيننلر إليه، وميلة 
كلهمؤ.االا،.الخلق لهداية سيق أنه ؤيعرف، آخر، 

علىالائتمار لا المقاصد وهومال يره؛ نفمن الغاية الله— —رحمه فبين 
عثرةأرع وبعد ها ١ ٣ ٥ ٤ عام كتابته من افه— —رحمه انتهى وقد واللففل، المحنى 

ونصبل القصد، هذا ذكر ينس ولم يرْأآ، تفالله- —رحمه الشيخ لخصي سنة 
ائلالوسبين يجمع واحدة آية ل فتجده . ؟  ١٠—ت القرآن يصفه — فقال وأبرزه عليه 

الأصوليةالعلوم وبين والرهي..-،، الرغسج، وبين والمولول، الدليل وبين والمقاصد، 
المتعددةالأغراض وبين والأخرؤية، والدنيوية الدينية العلوم وبين والفروعية، 

كتابناأكتنم، أن الناصحين الحارقين بحص علي ار أث ١١وقال.  ٢٢١النافعةااوالقاصد 
بحضنعلى الكلام على فيه ونقصر ير، التفذللئ، خلاصة على يحتوي معلول؛ غير 

فكرر، ٠٤١ومقاصدهااالقرآن علوم مواضع جمح من وننتقيها نختارها التي الأيات 
.٢٩ص عيي، ال)؛(تمر 

القرآن.مسير خلاصة ل المنان اللعليف تيسير سماه )٢( 

/١.٣ الث^نفيخلأصةشرالقرآن )م)(سراسف 

والصفحة.المرم مس ( ٤ ) 

٢٢١الشرعية ثالدراسإت عثيمجين ابن الشيخ عرسي مع ياتضاون القصيم، جابمجخ عتيزة، وا؛لآدايااأ اسوم ممية 



واتدعوي4الأتجاهاسمية أثاره تاصراشمدي، ساثرحمنين الشيخ هإض 
ثط^سرادس^^ابنالط^^ياائص^يي 

بيانالملخص من أغراصه وجعل مهدمته، ل مرة من أكثر التفسير وتقصيد المقصد 
دلألهإلأإذايتضح ولا فهما تقيم يلا الكلام أذ اشس —رحمه بين فقد القاصد، 

يبامحلتهأحطت، ما أمر على تصر .كيف . رر الله—— —رحمه قال،— منه، الخقمود فهم 
المنلحصول الكبير الم_، .. ،١١ومآله؟اال منه الخقصود ءلست، ولا وءلاهر0 

القاليي ؤإلأ طيه، بالصر أمر الذي الأمر، بذلك ومحرة، س الإنسان إحاطة 
لقولهالصر مب_، عندء ليس ولمرته فائدته ولا نتيجته، ولا لأيته يدري لا أو يدؤيه، 

الموبتجل [ ٦٨هخرلهؤ<لاتكهف،: 
رهوالمقصود(، وما منه يراد ما يعرف حتى .. بالأمر.محرآ إحاطته عدم صبره لعدم 

تغرهليد والملخص التفسير فخرج ه، نفيه ألزم بما الله- —رحمه وهى وئل. 
فيه.وبصمته لبنه ؤيفع يعرايت،التفر، من 

مقتضياُت،مجن أل الباحث، يرى والمقمدث المعنى بين التفريق الئاق؛ الطلب، 
القرأنية؛لأية ا ق والقصد المعنى بين تفريقنا تقتضي للقرأن البسر به المأمور التدبر 

هوإليه أرمى ما وكل والأصولية، الكلامية قية المل؛الخلأفاُتإ الثاحث، أ يعبولا 
ودلالات،أبعاد ُنالئ. بل الظاهرة، اظ الألفطى دلالاته تقتصر لا القرآف النص أف 

وتطالقالعبن، نحنع مضهلردة دلالية وأصول منهجية بضوابهل تنبهل تومقاصد 
وتجنبالتواصل اب، ؤينالفهم لم يحتى الدلالي؛ اط الانضببثرط الفهم 

ولذلكوالتداولية١،،، الدلالة حدود بين الاشتباك ^^؛،ؤيفك، 
[.٦٨]الكهف،: ه 0 ؤ-ءظإهءخرل ما شوؤ وكن، تعاليق قوله متر j( •  ١٤٨ ص )١( 

الكهما.صورة ق الصالح العيد سمر موصى تصة من المسشادة الدروس اصتحرج حين ■ ٤٨٢صن ( ٢ ) 

لفنلةغير ودلالة لفظية دلالة نوعان والدلالة المكلمخ، أوالسجع للمعتى، اللفظ ملأءمة كعدم )٣( 
طبيعية.أم عقلية أم وصعتة لكك مراء 

الشرعيةسراسات مبخن ابن الشيخ كرسي مع بالت'اون القصيم، جاسة عنيرد iالآد١ي٠ء. اسء,م ممية  ٢٢٢



مو|لاوءوية العلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن موضرالشيخ ا
الكريمعيد محمود حسني فاتح ئ/ 

أفهامهم.وآفاق وتدبراتم قدراتم ق المفسرون اختلف 
النهجهذا نمج التمر وتقصيد القاصد درب ق المرين من ار ّوس 

فقدللفغل؛ الدلالي المقصود عن الفلر بغض نفيره، ق المقاصبمدي الجانب وأبرز 
ؤيعبمرا الظاهرأ يالمعنى رها أويفالمقمد، بصيغة القصد ؤيظهر الأية ر يف

.٢٣قبلرمن اممري الإمام فعل كما ، الخعنى١٢بلفظ بالقصد 

وعمالقصد؛ وين اللغوي المض ين التفريق على سدي ابن ؤيوكد 
مطولفمن اف، لكتاب اغ رحمهم الأئمة ير تفامحكئرت وفد >ا فقال: بالمراد، عنه 

الألفاظبعض حل على يقتصر مقمر، ومن المقصود، عن بحوثه أكثر ل خارج 
هوالمعنى يجعل أن ذللث،، ل ينغي الذي وكان المراد، عن الفلر اللغوية؛٠٥^ 

.٢٤١٠لأحله... سيق وما الكلام سياق ق فينظر إليه؛ ومحيله واللفظ المقصود، 
يقولالقصد، على للدلالة أحيادء المعنى عبارة سعل.ى ابن الإمام ؤيس.—تخدم 

أي:ه تهٍقاتهتر عق كحنتهر شاء ؤيز فوله ير نفق — اف —رحمه 
•تيس ه تيعؤى محلا ؤ الأمام إلى ي ثمبمثا. أستثلنعؤأ تا ؤ حركتهم لأذهبنا 

كلمةعليهم خلكئر؛حقت 

•المعاصرين بالمتداولين ومقارنته عاشور، ابن عند التأؤيل آلية درس حين الأول بحثه ل وخاصة 
الحديث.الكتب عالم ، ٠٢٠٢ ١ ١ 

فيرجحالتأؤيل يحمل الذي الأصولي معناه أنصي ولم المنكشف، الواصح المعنى بالظاهر أنصي ( ١ ) 
المرجوح•ويوول الظاهر 

المعنىيحصل إلى وسيلة هو إنما رلواللفنل الثامحلي: يقول القصد، هو الأصرلمن عند المعنى )٢( 
. ٢٥٧، الموافقات، القصودK هو والمعنى الراد، 

يعدهم.ومن اللف عند المقاصدي الممسير ٣: التمهيد، فصل ل انظر )٣( 

٠.٣ ص تفسيره، مقدمة ق )٤( 

٢٢٣لأدراصاياثشرب مصخن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون ^رعأاجاسسم، والإدأب، اابدم اثااكلية 



اسبميةآثاره السعدي، ناصر بن صدالرحمن الشيح ^ ٠٥٢
السعديابن الشيخ ممسير ات القاصدي 

وأظهرالتمسير ق استطرد المعتى ذكر أن وبعد عقا-ماالا، من بد يكن ولم العذاب، 
لأحدوليس برزت، قد النار إلا م ما الوطن ذلك ول .. صراحه ي التمس

قيمشون الذين الإيمان، أهل إلا تطيعه يلا وهذا الصراط، على بالعبور إلا نجاة 
طمسثاء فإن النار؛ من النجاة ل عهد الله عند لهم فليس هزلاع، وأما نورهم، 

شاءؤإن وبادروْ، إليه اميقوا لو الصراط إلى يهتدوا فلم حركتهم، وأبقى أعيتهم 
فلايسرونه، لا أتيم المقصودث التأخر. ولا التقدم تطيحوا يفلم حراكهم أذهب 
الجاة((رآ،.لهم تحصل 

هأحكاإلاثنه الهج تعارؤوماجعنثاآلرءيا لقوله وقتمميره 
ماءؤزآئنآ٦ثتوم

الجحيم•أصل 3، تتت التي الزقوم يجره وهي ه ؤ،آلمرءان ذكرت -التي 
بكفرهمالمقار اسلج حتى للناس فتنة صارا قد الأمران هذان كان إذا والمعنى: 

يهأحبمرهم ما أل بب، ب٢ ءنه١ رمع صعيما إيمانه كان من وبعفى شرهم، وازداد 
المسجدإلى الحرام المسجد من الإسراء ومن الإسراء ليلة كانت التي الأمور من 

أيضاالجحيم أصل ق تتبت، شجرة بوجود والإحبار للعادة. ا حارقكان الأقصى 
العفليمةالأيات لوشاهدوا فكيف التكذيب. لهم أوجب الذي فهاذا لخوارق اس 

اممهرحمهم فلذلك ا شرهم؟ بسببه يزداد أن أولى ذللتخ أليس الجيمة؟ والخوارق 

.)١(ص٨٩٦

اسابجامعةات أمتاذالدوامالحمد، اف عبد معدين د. اظردرامة شيء، ذللث، ق يمح لم )٣( 
كفارجحودآمن كانت، ألة المسأذ وبين ذللثج، ق الخرالوارد ، صعقأثستح حيث، عود، مم، iUJ؛

•https; / /ar.islamway.net/ الإسلام: طريق مونع الدين؛ عن ردة اصلألأ 

الشرعيةلليراسات عثبم؛ن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرمح، والأيأس العلوم كلية  ٢٢٤



موالدعوية اتعلمية آثاره اوسسي: ناصر بن عيدالرحعن الشيخ مؤتمر ا
الت5ريمعيد محمود حسنى فاتح د/ 

،•١١٠٠عنهموصرفها 
ىالتقتعداد الاموهى \دق\صووق.' للأسفادة القاية ت الثالث المطلب 

فيلمحالكونية، والآيات القرآنية الأيات من الربانية المقاصد لمعرفة والقطري 
والكاذبين؛للمتكرين القي للعد أبناءه يوجه القرآن أف إلى اش— —رحمه الشيخ 
حملةومن المنكرين، ْع والعامل الخطاب لحن توجيهانا أتباعه القرآن فيوحه 
المقاصدلملأحفلة المنكرين عند القابلية عدم ان بيوالتوجيهات النصائح هده 

الله—ؤ—————رحمه محال حولهم، مخلوق وكل حلمهم من والقاصد القرآنية 
انزلو>لإ ؤ الخل ت حموصح الأشجاركلها، أي: — — —— — واعتبار فكر نثلر 

مرادكث١حثا ينث محيج حم,تإ هأ-محناينه شء تاث'مل دء لآ-مبمثا آقك،آء ين 
ثثشهوغير وأؤث١ل«ئثها ؤألنتؤن آثاب تى وحقت داية ٥^١؛، طيها ين آفّإ، ثس 

أي:[  ٩٩وتءؤءل0ي،3^ؤ"سججيزن.ه]الأنعام: أثمن دمءإدآ 
يستدلوآيات، عبمرأ ذلك ق فإن ؤإيناعه، نضجه ووقت إحللاعه، وقت إليه، انظروا 

ولكنبعباده■ وعنايته اقتداره وكمال وجوده، إحسانه وسعة افه، رحمة على حا 
ولهداالمقصهود، المعنى ادرك تفكر، من كل ولممى ويتفكر يعتبمر أحد كل لممس 

همجثاتاء أيتئي أيردبمت أككا وهو ؤ فمال متين لمؤ يا  ١٤٣٠^تعالى قيد 
طيهاين ^، ١٢نس مراًكثا كثا يمه قنيج حمما ينه مأ-محنا _» ثاثَلمل دء 

إذاتمؤْء إك انظر؛وأ متشنبمه ؤعر منشي ؤألتمان واإريّون أعناب ين ؤحنمت دليية ؤتوان 
يحملهمالمؤمنين فان [ ٩٩قيهون.اه]الأنعام: دي-ءوءلةؤ، أتمر 

اياتالممكرق منها الي ولوازمه، بمقتضياته العمل على الإيمان، من معهم ا م
وقال. ٢٢١وشرعتا عقلأوفهلرة، عليه، تدل وما منها، يراد ما منها تنتاج والامحالله، 

)ا(صاأ-أ.

.rnU_>(r)

٢٢٥الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اوقصيم< حامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



وا1دعويةامحتجاهاسمية آقاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح مؤتمر 
السعديابن امميخ اتشسر الظص^نمي 

ءأءلمأكإ,بمارأؤ!زىآليتا لمآءُاونبمؤأأ-ثوة لأيثميى أدمك ؤإ0 اش~ —رحمه 
بالأياتولا القرآنتة، بالأيات ينتفعون فلا [ ٧ ت يونس ] ه  ١٥قفلوف؛ءايتننا عن هم 

المدلولعن والغفلة، للأعراض متلزم الدليل عن والإعراض ية، والنفالأفقية 
.٢١١المقصود 

وهوزمان، كل ق الدعاة يحتاجه دعويا ومقصدا ءظيم1ا 1ا ءقهالشيخ ؤيبين 
قولهير ففينفالكلام; وحن الوفت، وحن التأق وحس الخطاب حن 

محلملألد' محمق وحد وأقنآةأ ووكهنا إلةًظم وأنه إثنا أننجل ءاننا 
إذاالكتاب، أهل مجادلة عن تعالى ينهى الله—; —رحمه يقول آ ٤ ٦ ]العتكبوتر; 

الممديكون لا وأن • محرصية،.• قاعدة بغير أو المجادل، من بصيرة غير من كانت، 
وهدايةالحق بيان القصد يكون بل العلو، وحسا والمغالبة المجادلة مجرد ا منه

قله إرادة لا أنه وحاله، قمد، من ظهر بأن الكتاب، أهل من ظالم من إلا الخلق، 
لأفحياله، ق فائدة لا فهدا والمغالبة، المشاغبة وجه على يجادل ؤإنما الحق، 

رأ/صاع منها المقصود 
عنالماس لصسرق، الهلغاة يستخدمها الش العكية للمقاصد الشخ وفطن 
آلينكث ءءق؟ةا لجهثم درأ، ؤ تعالى قوله ير نفففي وغايتهم، مقصدهم 

ياهم'_لايجزون ئرببيثثهونهاوثمآعيت ثم ُألإني 
لدين١ ءممه—; ١ رحمه الأع—رافج;هماا[قال— ] ه آلثفلؤث.٢ ئم أئل ئم بل 

الأفئدةلهم حلشت، وذكره؛ وطاعته بالله الإيمان عن غفلوا الأشياء، أنفع عن غفلوا 

)ا(صاره"ا.

.UV_(Y)

الشرعيةعتي4.؛ن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزع والأداب، اسوم كلية  ٢٢٦



اسمي،تآثاره اوسسي، ناصر ض عيداترحمن اثشيخ مونمر 

الميمعيد محمود حسني مانح د/ 

تعانوافاموحقوقه، الله بأوامر القيام على لهم عونح لتكون والأمار والأمماع 
قآ؛ؤ افيي ّيمل ؤ تحالى لقوله يره نفوق ال٠ةمودرال١ا. هذا صد على بما 

ياينهرحئ ين دكد'هدلإب ولأ-متاثن ولا اق؛'تآأسم؟طثا 
هعرصوئ إلا أتن نإف آلهلن ئئمثإلا لن٦لن قمم* عز يذ •؟-دًُظم دل دآمتتأهل 

مقمودهموأ0 بالقدر الاحتجاج من المقصد اممه- -رحمه ذكر [ ١٤٨]الأنمام: 
هذهمن أى ررومنها— الله—ت رحمه — فقال هلريقهم، عن ودفعه الدين على المثاب 

ُحجة،ليس أنه ؤيعلمون مقمودآ، ليس والقدر بالقضاء احتجاجهم أيا الشبه—ت 
مايكل يدفعونه فهم المائل، بمنزلة الحق أل ؤيرون الحق، لغ منه المقصود ؤإنما 

حهلآ((لآ،,يعقدونه كانوا ؤإن الكلام من ببالهم يخهلر 

)ا(صا'-آ

.YUA_>(Y)

٢٢٧اتحرب لادوأسات هيجن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرع اسوم ممية 



اسميةآثاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
ددياد٠uابن الشيخ امم،،ير القاصدي 

السعديتفسيرابن اثقاصد أنواع الثاني، اثبحث 

اف<~رحمه عدي~ حمابن الثخ عند المقاصدية تنباءلات الأمأتنوعت 
ومنهاتام، ووضوح بجلأء القرآن عاليها نص التي الجلية هرة ١١٥١١الأمتناطات، فمنها 

المقصدومعرفة تخراحها امعلى فائقة وقدرة دراية إلى تحتاج الص تنبطة الم
الجزئيةالمقاصد ومنها الكريم، للقرآن والكلية العامة المقاصد ومنها منها، المعنى 

والمقهير.للأية 
اللهمراد تهبال، اصحن أهمية إلى عليها والوقوف المقاصد أهمية وترجمر 

وجزؤعز اممه قال كما الفهم، أحسن مراده وفهم كلامه، من 
الفهمأحسنية تورث والمهصد المراد فمعرفة [ ١٨]الزمر! ه ث>سهآ مئعؤن 
وعكسالعمل أسوأ يورث الفهم أسوأ فإذ المقابل! ول العمل، أحسية وتخلف 
ئإز\؛ؤوإآؤ\,ووثُ وآسموأفي تعاليرؤ ه قولالناس بعض فهم فقد الراد؛ 

فقالواالأJه؛ مراد غير عر [ ١٩٥]المرة: ^1اآكس؛بم.ه لإلإنملإأا0 
ألقىأنه ططنية القمعركة ق الصفوف اقتحم الذي الجاهد المقدام الرجل عن 

الأنصاري،أيوب، أبو ذلك بين حتى فيها، الله مراد عكس ففهموا التهلأكة، إلى ه ينف
قدأمم منهم ظن-ا وأموالهم بأولادهم وانشغلوا الجهاد تركوا حين أنبمم فافهمهم 

الأيةفنزلت، الدين تجاه واجبهم انتهى الإسلام وانتثر الدين فانتصر راجمهم أذوا 
هم،بل أوإنجاز، برمن تربط لا الدين نمرة وأل هلكوا، الفكر بمدا أبمم تفهمهم 
١.٢^٠١^١ وترك والمال، الأهل ق الإقامة هي التهلكة فكانت، والمايت،، المحيا 
أوحهلأ ا إمالناس من كثير عن تخفى قد المقاصد 0 ُن أن على الشيخ ؤيتصن 

حسنالرمدي: وقال جرير وابن حاتم، أبي وابن والرمدي، أبوداود، رواها كما القمة انظر )١( 
يخرجاه.ولم الشيخين، شرط على الحاكم! وقال عرب• صحتح 

ايشرميةلادراسات هثيمين ابن الشيخ عرسي مع يالتماون القصيم، جامعة عئيزة، والأداب، اسوم علية  ٢٢٨



والدعويةاسمية آتارء السعدي، ناصر عيدا1رحمنين الشيح 
وكريما عيد محمود حسني فاتح د/ 

ليسولكن  ١١اف~ت "رحمه يقول والتفكر، الاصتمار لأنعاوامٌ أو عنها انصرافا 
تعالىقيد ولهدا المقصود؛ المعنى أدرك تفكر من كل وليس ؤيتفكر، يعتبمر أحد كل 

^^^^محنهمؤزن0يم]الأنعام:
ولوازمه،يمهتضياته العمل على الإيمان، من معهم ما يحملهم الؤمنين فإف [ ٩٩

عقلاعليه، تدل وما منها، يراد ما منها والامتتاج الق، فيآياتا اكمكر ا منهالمى 
وفطرةوثرءء"لا/

الله—؟—رحمه سعدى ابن الإمام عند القاصد أنولع هى فا 
معديابن الشخ تنبه الخستنيهلةت والمقاصد الظاهرة القاصد الأولأ الطالمث، 

أيماواّتهلاع عليها، وأكد عليها ونص الظاهرة القرأن مقاصد لإبراز افه— —رحمه 
نظرتويعد واجتهاد تدبر إلى تحتاج الهم، الخفية القاصد استنباط الله— حمه ر— 

القرآن،عن القران ق ا عليهالمنموصى المقاصد وهي ظاهرةت مقاصد أولأت 
أ،لأيتدموكؤ تعالى قوله ففي الشهد؛ أو القصة من المقعلمر أو الأية أومقاصد 

[٨٢اءت ]المسه ?وا يكثهمأ أحتلثا فه زجدوأ ألله عندضو مى ؤيزكأن آلقنءال 
العبدازداد وكلما  ١١القرأزت رول من المقمد عن الشخ يقول للأية ير، نفوبعد 

أنهوأحر عليه وحث بدللئ، الله أمر لدللث، وبصيرة، وعملا علمح ازداد تاملأفيه 
ءاثتيءثثموأ ميمك أ'زدتحإقك تحارؤ قال كما القرآن، بإنزال هوالمقصود 

آنقوله؛*١٢ ير نقوؤ، ، ٢٢١٠٠[٢ ٩ ]ص! ه ٠ وةتدقنورأألأم< 
ذذلإوذثتدؤ يمم،ننله، نبمتمإ أهكد، ميمحف، ثني، نن ُذذيئئ '؛-/؛y .ويذخؤأ 

لكنهظاهر مقصد وص الأية، ذكرته حالي1ا مقصدآ الشخ يثرز ا ٤ ٦ ه]الرومت ُأو؟ 

)ا(صيأ'آ.

)يصى\,

٢٢ ٩ ' الشرعية للدراسات عتيبمين ابن الشيح كرسي مع لتJاون LJالسيم، حامعة عتيزة، والآدابt اسوم كلية 



واثدعوي4الأتجاهاسمية آتاره اثسعوي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
انمطديابن الشيخ أمسر ا، القاصدي 

ال،ه—1—رحمه فقال وجهدآوجهدأ، وهمة سدة يحتاج الطلب؛ بعيد المنال صعب 
زومأأب أئك ؤذمى ثمؤء تن محءايتتوً ُلؤ 
فهذاالأمور- لكم وسير الأسباب لكم سخر من هلكت فنليء من 

عليكم.ؤيقيها منها الله ليزيدكم تعالى؛ الله يشكر تقابل أن العم؛ من الخقمود 
محنة؛كفرأونعمته الله نعمة بدل من حال فهدم والعاصي بالكفر المعم مقابلة وأما 

تللماتعارؤ لقوله نفيره وق . ٢١١غيرهااإلى منه والانتقال للزوال لها وهومعرض 
ؤسمآذتئآ?ج؟ طبخل ش-يداوط/ل ^، ٤٠٧١إئا آلمن 

التيالأشياء، هذه ——ت ادن4 —رحمه الشخ— [قال  ٤٦— ٤٥أو^'بلالأحزاب1 
وزيدمارسالته، من المقصود هي وسلم عليه اممه صلى محمدا رسوله نيا افه وصف، 

..الثاق،] ساهدا [ كونه أحدها؛ ياء؛ أشة حجوهي احتمسبها، التي وأصولها، 
[كونه ..الخاص؛ افن] ئاياإر [ كونه الرابع: .٠ ] ^١ جوك [ كونه والثالث،: 

ب>اجامحاتااص•
استنباطه؛وفقه تدبره ق الله— —رحمه الشيح بؤع وقد تتبطة؛ ممقامي ثانيتا؛ 

للقرانالمقاصدى ووعيه الشخ فقه على جليه أماره تنباطاي؛؛، الأسهذه كان؛؛، فقد 
معهءرئر،آتوإن(من أس-، دىصتْت يدعإ تعارؤ لقوله يره نفففي وآياته، الكريم 

هداأي؛ ه لةسأبإن( *ؤ اممه—؛ رحمه — يقول [ ١٣المج؛ت ه ٥^١ وي[لسألسهر 
منالمقصود فإل صحيته، على اللازم القرين أي• ؤرلاسأدثإره المعبود 

فإنههذا، مجن شيء يحمل لم فإذا الضرر، وينع الفع، حصول والحقير، المولى 
ماودآمرآُت،آمر ؤ،ألمدثت مؤنه ^^١١، تعالى لقوله يره نفوق ملومااأ'آأّ مذموم 

)ا(صمأأآ.

بأخمار)آآ(صلأت'ا-

ا1سرعيةثلدراسات هلجخن ابن اثشيخ كرسي مع يالتماون القمميم، حامعة عنيزة، والأداب، اسوم عالية  ٢٣٠



ِاسدي،ّرهالديةواكعوه
الكريمعيد محمود حسني فاتح در 

يقول٣[ ٠ فيصثإبلن.أه]يوسفت 
مجردبه الشمحود ليس مآكرأ؛ منهن القول هذا راولكن وحبرة-; بذكاء الشيح- 

الذييوّش رؤية إلى الكلام بهذا يتوصلن أن أردن ؤإنما فيها، والقدح ا لهاللوم 
مكرأ،ماه ّولهذا ليعذرنبما، إياه وتريهن العزيز' امرأة لتحنق العزيز امرأة به نتنت 
بجمحأزلأإم؟«ره.س فقال: 

قالمقرين وجهات احتلفت الكريم: للقرآن الكلية القاصد الثابي: الهلل_، 
إليها،ارة والإثعرصها ؤلريقة ق واختلفوا الكريم، للقرآن الكلية القاصد تحديد 

واحلمكان و وجمعها عليها ص من المعاصرين- المتاجرين وبالأحص لمنهم" 
عاشورومحمدرثيدرصا،كابن محددة، نقامحل ثكل وحصرهاعلى يره نفمن 

الأخذعلى وحب قد أليس ٠ فقال: أصلية مقاصد بثمانية عاشور ابن حصرها فقد 
بحبالأن -بما فلثلم لسياتيا القرآن حاء التي الأصلية المقاصد يعلم أن الفن ذا هق 
مقاصدبعشرة رصا رشيد وحصرها ، ٢١٠أمور...شمانية وهي تقراونا امإليه بلمر ما 

وعنزةوذكزى عظه تلاوته ثكوف هوالمزآن من الأول( الممصد لأل فقال:® 
عشراتق النفس وأء؛لال ففصل وحل..؛ارم عز باممه والمنريه الإيمان بها ينمى 

العلهاءومن وم-احثأ؛ا، أركاننا مقصد لكل وجعل مقصد، لكل الصفحات 
والأهداف،الأغراض كل عليه تدور ومحوري واحد مقصد ل حصره من المتقدمين 

واحدآ.أمرآ وجعلهما ة الرئيوالموصوعات القاصد بين خلهل من ومنهم 

./١٩٣ والتوير انمرير )٢(تمر 

٣٦١، المار(ه الحكم)تمر القرآن تمر )٣( 

المقائ.بقية عن الشرح وواصل ١ ٠ ٨ ،ص ١ ١ اكازج يالمقم،و وبدأ ، جء ل الأول، بد.أبالمقصد )٤( 
ذلك.يعد بالتوالي 

٢٣١اتشرعيه سراسات ابن اتشيخ كرسي مع اهصيم، حاعح عنيزد و1لآدام،، اسوم كنية 



اسميةآثاره ذاصراوسسي، مؤتبمرالسيخسإ٠الر٠٠منين 
ايناسس،يالشيخ ^سير القامدي 

وكيصهالرسسيه اك^اان ملأصد ئى سعدى ابن المسخ وقوف هو ها يهمظ وما 
قنثرها بل محمور، بثسكل للقرآن العامة المقاصد الثسخ يجح فلم عرصها، 

مرادأل ميره مقدمة ل الشح وجعل والتوصح، الشرح خلال من تميرء محليات 
فينفلرق..  ١٠المقاJمةت ق نال الهداتي، هوالمقمد القران ق الأمني ومقمدْ اف 

أنهؤيعرف آخر؛ موصح ق نفليره وبين بينه ؤيقابل لأجله، يق موما الكلام، ياق م
الهيابةوهذه وبدويهم»اا؛ حضريهم وجاهلهم، عالمهم كلهم، الخلق لهداية سحق 

وهومقصدالقرآن نزول مقاصد من التدبر مقصد الشيخ فجعل والفهم، للدبر تحتاج 
وكلما ١٠الله—رحمه فقال— والبصيرة، م العلبعد للعمل للوصول يلة؛ الومح

عاليهوحث اش؛دللثه أمر لذلك، وعملاوبصيرة، عالخآ ازداد تاملاقيه العبد ازداد 
علىالمشتملة راالقراءة اطه—ت —رحمه وقال ا. ٢١القرآناابإنزال المقصود أنه وأخبر 

تحفليموجعل ا. القصودا'أ هذا ما يحصل لا التي التلاوة مرعت من أقفل التدبر 
أفذللأ، ١١اف—ت —رحمه فقال لمزوله أمحمامحسيك مقمدآ والأفعال القلوب ق القرآن هذا 

وهذاوتفخيمها، ؤإجلالها وتعفليمها ما الإيمان اممه فيآيات مكلف كل على الواجب، 
ما..اال؛،الكفر الإيمان فضد لأجله، الحلق اممه حلق وهوالذي بإنزالها، الهمود 

قالشح أفاض والجزئية؛ الموضوعية الخاصة المقامجد ث،؛ الثالالمعليج، 
والعقائد و كالقصص القرآنية، للايات الجزئية المقاصد عن الكلام ير0 تفثنايا 

واحدبمقصد جميعنا تفللة الالقرآن موضوعات من لث، ذلإلى وما ات العقوب
القصدلهذا تّزع وآياته القران موضوعات وكل حتثندوالثخإ~ووم؛لهداية، 

)'ا(صا'ارا.

)'؟(ص؛الإ.

)؛(ص•؛"؛.

الشرعية، jLitljJkUعثي4اأو، ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية  ٢٣٢



وا!دعويةالعلمية آتاره السيئ، ناصر بن عبدا!رحمن الشيخ مؤت«ّر 
الكريمعبد محمود حسني فاتح د/ 

المقاصد؛هذ0 لإبراز الشخ مج فكفا الأعلى• والغاية الأسى 
مقصدأحربامواءكان إليه القصدوالإثارة المباشرلبيان التوجيه الأولت 

الخاصةالقاصد الشخ؛ عند أوالموصوعية الخاصة المقاصد فن أوموصوما؛ 
—قانت . .  ١١قال؛ عمران آل سورة ق ومريم يحيى لقصة يره فبعدتغ، القرآن( بالقصص 

نبأكالله ؤإنما الناس، على فتقصها لتعرفها، الحالة تللثإ تحضر لم الرسول- أيها يا 
وأعفلمانمرة، بما يحصل أنه القصص؛ يال، مس الأعظم المقصود هو وهذا بما، 

الكبار*أأ؛.الأصول ص وغيرها والبعث، والرسالة الوحيد على بما الاستدلال انمر؛ 

الله-قال-رحمه المنآكر عن والنهى بالمعروفح الأمر من للقصد بيانه ول 
تندممقذذ يم بجم أثث وإل ؤ تعالى لقوله تفرم بعد 

أ1ا[ولعئهلم.ه]الأء_راذ،؛ ولعلهمبج0 وذؤ ئازأ عيابا 
فيهمنجع فربما هدايتهم، من نياس فلا المعمية، من فيه هم ما يتركون أتم،• • يتقول 

معيرة،ليكون النكر؛ إنكار من الأعظم المقصود وهدا اللوم. فيهم وأثر الوعقل-، 
الأمرذلك بمقتضى فيعمل يهل>يه، أن الله ولحل المنهي، الخامور على حجة ؤإنامة 

ؤتعالى نوله ير نفبعد الشيخ يقول للأية الجزئي للقمل• بيانه وف، ،• والّهم،ٌأ 
قشريك نه فليس [*.. ٤٣]ال2لور؛ ه . عناقجن ء؛تأسيشضأس م؛١؟^ أم 

سيقالاJى الكلام س المقصود هو وهدا والعبادة، الوحدانية ق سريك ولا الملك، 
وق ٢٣١٠٠.القاطعة. الأدلة يتلك ادها فوبيان اممه سوك، ما عبادة وهوبطلان لأحله، 

ثمهصو مقع ألمكي ؤ( أفتيَقروأ يثيب تعالى لقوله يره نف

)"ا(صا-؛،ر.

٢ ٣٣ارسرعيت لليراسات عثيمعن ابن ةرسىا!شيخ مع ياوماون القصيم، حامعة عتيرص والآداس، الملوم علية 



هوالداسبمية ١^٠ المعدي، ناصر بن عيدالرحبمن الشيخ 

السعديابن ظ^سرالسح ث اائم^^ى 

هنهاآلأيهركسىثن هزي حقق ثم يبهم أئثوأ الهاد.١^٠٢^؛؛، ويئس جهثم 
يقول[. ١٩٨- Q١٩٦^كمحسأمحدثاسأشجملألآى0بمآل 

كفرواللذين يحصل عما التالية منها المقصود الأية رروهذه الله —رحمه الشيخ 
والمكاسبالنجاران بأنولع البلاد ق وتقلبهم ا، فيهوتنعمهم الدنيا، مت—اع من 

لهليس ت قليل متلع ا كله هذا فإل الأومايت،؛ بعض ق والغلة الم دأنولع واللداتا، 
طوأولآألا؛.عاليه قليلأؤيعذبون به يتمتعون بل ولابقاء، ثبويت، 

ولعلالأحكام، مقاصد بيان ق للثسخ منهج1ا لأفردُت، المساحة ضيق ولولا 
الشخمقاصدها فسر التي الدين آية وحاصة ذللثإ، ق تخرج تقله —٠٠٠٠دراس—ه 
ؤإتقان.

لقصدأولي مقصد من القارئ تدراج بامالمركبة بالمقاصد تلل يااثالت 
ءوؤإتاس١أوكا ث ءادم ته■ ؤ تعالى لقوله يره نفففي الممصدت هومقصد نهائي 

تلمحن.هتلهتّ آس *ص خ؛ردؤىين دؤث آكمئ دردثا'د0َس سوء'يمح( ,مأببج، 
اللباسمن لهم ير بما عليهم امتن ُئم افه—ت —رحمه يقول  t٢٦]الأءرافت 
كالهلعامالأشياء، مائر وهكذا الجمال، منه المقصود الذي واللباس الضروري، 

ومكملصروريها ال للحبالله ر يمقد ونحوها، والخاكح والمراكمجبا، والشراب، 
لهممعونه ليكون الله أنزله ؤإط مقصودأ؛الذايت،، ليس هدا أل لهم وبين لثإ، ذل

الحي؛اللباس ص ] ح؛ث دللث، التئوى ؤلتاس [ قالت ولهن"ا و٠لا■ءته، عبادته على 
ا.١  ٠٠والروح القي-، وهوحمال يبيد، ولا يبلى العبد،ولا ْع يتمر التقوى لباس فإف 

jj )قال( ٥ )٠ مبين نذيت منة ٣ اقوإيي يفرواإلى تعالى؛ ه لقوليره نف

.YAO_»(Y)

الشرعيةتليراسات ابن اتشيخ عرسي مع باثضاون القميم، جامعة عتيرة، والآد١ب، اسوم ممية  ٢٣٤



والوعوهاسية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح موتبمر 
الكريمعيد محمود حسني فاتح د/ 

بماأمر إليه، والإنابة لخشيته الموجبة لآياته الطر العباد دعا فلما افه-:اا -رحمه 
إلىوبامحلنا، ظاما الله يكرهه مما الفرار أي؛ إليه وهوالفرار ذلك، من هوالمقصود 

.٢١١٠وباطنا..ظاما يحثه ما 

بعضيعتقد كما لا الصحيحة الوجهة وتوجيهه المقمحد محح الثاك؛ 
ايقولاف— —رحمه قال البقرة محورة ق الرالعظيمة لإية يرْ تفففي اس؛ الن

أي؛[  ١٧٧]١^؛ ه يأيني، مداتشمق مزأو-جوم لمدأيرآن تعارؤ٠ 
العناءس والجدال مه البحث كثرة فيكون العباد، من المقصود بر هوالهدا ليس 
فالوالبراهين الإيات إنزال وعن  ٢٢١٠والخلاف..الشقاق إلا تحته ليس الذي 

يكنلم أي؛ [ ٥٩؛ ]الإمراء ه ه مثا محل وما ؛ؤ افه- -رحمه 
منهاالمقصود بل بما، إلا يحصل لا الذي للأيمان وموجثة داعية تكون أن بما القصد 

،١عاليهأاأهم عما ليرتدعوا والترهيب التخويفا 
الخطابحن على الحث ومنه ضلأ' وتحقيقه الصحيح المقصد تحرى الرابع! 

القياملمجرد لا اكلها، الدعوة لتوق الصحيح المقصد ومعرفة افه إلى لد.عوة اق 
ؤتعالى لقوله نفيره محياق ق الله- -رحمه يقول أفق، ولا رؤية غير من فقهل بالدعوة 

نورؤث إف أحس جمآ إؤ لهر نحني يلثتنه وأتيبملة ّهإاهإتكمو إل آيغ 
المدعوكان *فإن [ ١٢٥أق^اه]النحل؛ ألمهندن ع؟ وم سميه، 

وهىأحن، هى بالى فيجادل اياطل، إلى داهمه أولكن حق، عله هو ما أف برى 
التيبالأدلة عليه الاحتجاج ذك ومن ءْالآونقالآ. لامتجابته أدعى تكون التي المرق 

)ىص\ا-أ.

٢٣٥اممرمية سراسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جاملا عتيزد مملااسوم 



واوا,عوياتالأتجاهاسمية أثاره |1سسما، ناصر بن عيدايرحص الشيح مؤتمر 
المعديابن الشيخ ^مير القاصدي 

أوخصام إلى المجادلة تودي لا وأن المقصود، حصول إلى أثرب فإنه يعتمدها، كان 
الخالقهداية منها القصد يكون يل منها الفائدة تحصل ولا بمقصودها، تدهب مشاتمة 

تفسير0وق أخرى سورة ق ولكن الباب نقس ل ،٠ ونجوهاور الغالبة لا الحق إلى 
أوآه]ذوحتمحدتالأهةمردمحدمحهللأمإك ةل،رت,إؤ ؤ تعالى لقوله 

لأ0فائدة، ينلك يبق فلم الحقوإعراص1ا، عن نفورآ ءآي! ت اش— —رحمه نال ٦[ ٥— 
خمإنرا;اثزؤميت ٥؛،,;، نإإق أوبعفه.ؤ الممصود جمح يحمل أن الدعوة فائدة 

منهيحمل أن يظن باب بكل ئسان،م ونصح، حرص هذا كل آ ٩ هاه]نوح: 
٢[]المدثر! ونشامحل—ؤ»أدره بجد ~أى ه محن المدثرؤ ورة ٌل وقال ٢ القمود*أ 

ليكونعنه، المدر حال ان وبيالمقصود، -يا يحمل الش والأفعال، بالأقوال الناس 
شآلآد-لإتعارؤدثلزئلك لقوله يرْ تفوق البقرة مورة وق  ٠٣١لركه أدعى ذك 

سأئئآلي ثوكن محرما من ألثمحث كأوأ بمأن وليسألؤ وأدءج إض ملاضت، ضهم، 
[ ١٨٩]الثقرة! ه . سمث قتلخقم أقت ثأقئوأ ١^^١ ين أكثوث وأنزأ 
الملريقمن الأسان ياتيه أن الأمور، من أمر كل ق يبغي أنه الأية إثارة من تفاد *ؤي

ينبغيالمكر عن والناهي بالمعروف فالأمر مجوصلأ؛ له جعل قل الذي القريب، المهل 
أوالمقصود يحصل -يا الش والسامة، الرفق معه ؤيتعمل المأمور، حالة ق يطر أن 

مقصوده،به يحصل وأسهله، طريق أقرب يللئ، أن يبغي والمعالم والتعلم يعفه، 
لهيحمل أن بد فلا عاليه، وثابر ه أبوابمن وأتاه الأمور أمرأمن حاول من كل وهكذا 

العبوداار؛ا.الملك بعون المقمود 

)ا(صآآهأ.

.AAA_»(Y)

)مصها<د

AA_«)؛(.

اتشرعية{قيواصات عثي«يرو، ابن الشيخ كرسي مع باصاون ايقصميم، جامعة عتيرم والاعاب، اسوم كلمة  ٢٣٦



والدعويةاسمية آثاره الم،عميا ناصر بن الشيخ مؤتمر 
الكريمعبد محمود حسني فاتح د/ 

السعدي:تفسيرا^ توظيف التاتث: اثبحث 

معالتعامل وحن القرآن فهم ق كبيرة أهمة القرآنية المقاصدية }لسرفة 
الفنهذا ل عاشور ابن الإمام وقد؛و؛أ تطابق، أحن القرآن مع ومهنايفته الواقع 
—اف —رحمه يديه بين نضج حتى سمه ممن المعرل التراكم على معتمدأ له وأصل 

الخصب،،القرآن معين من وأفاد المجال، هذا ق معلى ابن الشيح أجاد وقد ،. ١١
الطويلةوخرته الشيخ لفقه كان وند تنبامحل. والامالتدبر ق صرورته على وفعلن 
التوظيفل عادية غير لقدرة فهويحتاج الصعب؛ المضمار هذا ل الزلل من عصمة 

الرهانعن ينزلق لا حتى عليم؛ مكين راسخ عالم عند إلا توجد قلما والاستدلال، 
أوتكلفا غير من الصحح نصا-يا ق الأمور وصع يحن بل الصحيح، العلمي 

أفق•صيق 
قالقرانية للمقاصد الخ توظيفه لحن نمالج الورقاثت هذه ق ومحاعرضن 

والاستدلال:الفهم 

لقولهيرْ تفففي والتوجيه* للتربية يالمقاصد تدلال الاسالأول؛ الطل٣١ 
ءئيث؛بمم'يء في!يمح©;جعتنئ ئئلي؛i_ تطلىؤ'لأتنه 

يذدرثُ فبما كيبمت آلأيلأ هنتهأ ين متم، جقث ثم ربهم أثعوأ ٌائ؛ث آلهاد. 
اف-:-رحمه قال [ ١  ٩٨- ١  ٩٦ءمران: مح]آل للاذاي. -هر أقي بمد وما أش بمد 

بنالطاهر محمد الإمام عند المقاصد ننلرية الحض، إسماعيل د مماب ذلك،: لتفصيل انثلر )١( 

شرح-ا'؛م،ءل'آ،وكان * ٠٥لاعي، الإّللفكر العالمي المعهد طثعها دكتوراه رمالة عاثرر، 

توخليفمكتابه: ل الرزاق، التهامي كتاب، ، وكد1Uمقارنة. بدراسة المقاصد ق عانور ابن لرؤية 

القرانعلى المحافظة جمعية وآفاق، مناهج القرآن فهم مؤتمر: يره، ونفالقرآن فهم ق المقاصد 
؛،و. ٤٢٩ ٢٢• الكر؛مإاِ•

٢٣٧الشرعية سواصات مثيهيئ ابن الشيخ كرسي مع القميم،بالتعاون حامعة عتيرع اسوموامذداس كلية 



والوعوية1لأتجاهاسبمية آد1ره ي، المسناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت«ر 
السيئابن الشيخ اتفسير القاصدي 

وتممهمالدنيا، متاع من كفروا للدين يحمل عما الية التمها المغمود الأية دْ ه* 
والغيةالعز، وأنولع واللدايتج، والمكاسب النجاران البلاد ق وتغالبهم فيها، 

بهيتمتعون بل بقاء، ولا بون له ليس قليل، متاع كله هدا فإن الأونايت،، عض بق 
إليه.تؤول ما راث وقد للكافر، تكون حالة أعلى هدم ؤلويلأ، عليه وياراو؛ون قليلا 
^لأونعيمها الدنيا عز من لهم يحمل ما فمع به~ المؤمنون لر-وم، المتقون وأما 

ملهم حمل قد الدنيا، دار ل أنبمم قدر فلو ه أباكي ؤا يمرقاسثألتيكثروأ 
السليم،والعيس المقيم، النعيم إلى بة بالنهدا لكان ومشقة، وعناء وشدة، بوص 
تعالىقال، ولهدا محنة، صورة ق ومنحة يرأ، ينزرأ والبهجة والحبور، رور والسس

بجاصر 
وأفعالهم،أقوالهم فرت قلوببمم، برت الدين ■ء؛تللأزاي وماعندأقه أقه 

.٢١دائما؛؛؛وفوزأ حجما، وءهلاء عفليما، أجرأ برم من الرحيم الر فآيامم 
قولهتممير ففي المخالفيزت مواجهة يالمقاصدعلى الاستدلال، ااثاقت الم3لالج، 

آلمهثرومحألمتطيي محابّيه ثُكااليثكا.ء آفثؤأب حب إبثابم، نبث ؤ تعالى 
آذةيأكشة أي 

••لما I١٠ اف~ —رحمه يقول، [ ١٤ء٠رانت ]آل، ي ?ه أآثثعند.ءلثركائاد، 
موسهمه تعلمت المثيرات، الدواعي من فيهأ بما الذكورات هذه لهم زيتت 

هيجعلوها قم• ■ مين قإلى الواغ بحسب وانقسموا قلومم، إلها ومالت 
فثغلتهملها، والياحلتة الذلاهرة وأعمالهم وخواطرهم أفكارهم فصارت الخقصود، 

ؤيتناولونبلداتfا يتمتعون السائمة، الهائم صحية وصحبوها لأحله، حلقوا عما 
فهزلأموصرفوها، أنفقوها فيمسا ولا حصلوها، وجه أي على يبالون ولا شهواتبا، 

الخقصودعرفوا اكاقت والقسم والعذاب، والحناء الثناء دار إلى لهم زادآ كانت 
.١٦٢)١(ص

الشرعيةسراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بادممطور٠ اتقصيم، حامعة عشري و١محد١ب، اسوم كلية . ٢٣٨



والدعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي، بن ترحمن عبدا مؤت٠رالشيخ 
الكريمعيد محمود حسي فاتح د/ 

علىومرغاته طاعته فدم من ليعلم لعالم، وامتحانح ابتلاء ا جعلهالله وأ0 منها 
ؤيتمتعونلآ->رمم، منها يتزودون وطريقآ لهم ويله فجعلوها وشهواته، لذاته 

وفارقوهابأباJات٦م صحبوها قد مرضاته، على به الاستعانة وجه على به يتمتعون بما 
إلىميرا فجعلوها الدنا[ الحياة متاع ]^^٠ فيها افّ قال كما اما وعلموا بقلوبمم' 

زادأولىلهم صارت فهؤلاء الفاخرة، الفوائد حا يرجون ومتجرا الأجرة، الدار 
ربمم*أأا•
حاؤطاعثو آنستا من ئنهم سئاثئهء ^!٠ ؤ تعالى ه لقوليره نفوق 

ومالنهآ مذ ؤهنهر آلآزيرئ> م -ثسمكثا مث ؤمنهر ألمنكثه لمدثه مذ ومتير 
[عزز٤ ٠ ]الحنكبوتت ه ه ^سهتدظلثؤى ءكامأ نؤى أس ءفا>نث• 

منحوهاه 2ُليمورى% أنمهنِ حكاما ؤوكى ؤ اممه~1 ~رحمه بقوله التوجيه هذا 
غيرق وضعوها فهزلاع وحده، الله ادة لعبمخلوقة فإنبا يحدده، هي التي ا حقه

ظنواحيث من الضرر، غاية ففروها والمعاصي، بالشهوات وأشغلوها موضعها، 
.٢٢٠٠(ما يتفعو أنبمم 

الشخمج والأحكام؛ الحكم واستخراج بالقاصد الترجح الثالث؛ المطلب 
قإليه ولجأ الأية، من المنمي فن إلى يره نفق والأحكام الحكم تخراج مال 

.إنويي،ريملتعالىؤدما'ك>ى قوله ففي التفسير، ق المختلغإ بين الرجيح 
يقول[ ٩٢هلالاء؛ عمباءام؛ررءمحء مؤ,؛ئاإلأ 

ذلكؤيثمل ماله، ق تكون لذلك، هكفارة تينة رمؤ ؤ ٠ الله— حمه ر— 
العلماء.بعض قول ل والعيب، والصحيح والأنثى، والذكر والكبير، المغير 
بالعتقالمقصود لاذ الكفارة؛ ق العيب عتق يجزئ لا أن تقتضى الحكمة ولكن 

)ا(صمآآأ؛.

)آ(صا"اآ.

٢٣٩الشرعية للدراسات هثيمين ابن الشيخ كرسي مع والتا،اون حامعة.الصميم، عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



وا1دعويةالأت>اهاسمية آتاره السعدي، ناصر عيدادرحمنين الشيخ مؤJمر 
السعديابن اتضسرامميخ القاصدي 

فإنهله أضر الرق ق اؤه وبقيعتمه، يضيع لكن فإذا ف، مناغ ومالكه العتيق، نفع 
التحريرتفإ0 ذللث،؛ على يدل( ما ه ثثمي)ررهبؤ ؤ قوله! ق أن معر عتمه، يجزئ لا 

يتصورلم مناغر فيه يكن لم فإذا له، تكون أن لغيره منافعه تحمت، اسمن تخليص 
،.واضح١١١١فإنه ذلك فتامل اكحرير. وحول 

المول،من الراجح بيان اض~ ~رحمه الثسخ عند المقاصد توظيف وجوه ومن 
يرثمالتمق الاحتمال، بمنهج الله" ~رحمه فينهج الأية، ق الاحتمالات، بيان بعد 

تعالىقوله ير نمق — اف رحمه يقول،— أرؤع، ولا مقاصدية بنظرة بالرحح يقوم 
يومذو-مء ؤ المراد؛قول، أن زإ ويحتم_ار I الأية لمعال معددآ الغاشية مورة ؤ، 

أهلالدنيا ق يكوبم الدنيا؛ ق [ ٣ - ٢ تة: بإ0ءاةلأ0هتالغاث
منثورا،هباء القيامة يوم صار الإيمان، وهو شرطه عدم لما ولكنه وعمل، عبادات 

ل،الكلام، سياق عليه ، Jjbفلا المعنى حيث، من صحيما لكن ؤإن الاحتمال، وهذا 
ولأ0القيامة، وهويوم بالفلرفه فيده لأنه الأول،، الاحتمال، هو به المقهلؤع المواب، 

أهلمن قليل جزء الاحتمال، وذلالث< عموما، ار النأهل وصم، بيان ا هنالمقصود 
فليسالغاشية، غنيان عند الناص حال، بيان ق الكلام ولأذ أهالها؛ إلى بالمة النار 
ؤبمر،لإتامللأير،ضهبطعامهم وأما الدنيا... 3، لأحوالهم تعرض مه 

أحل،المحلحام ص المقمود أف لث، وذل٧[ — ٦ لالغاشيةأ ه ثذ،"مغ'أو^ بني<لأم< 
الهزال،،ص ، Ojbمن يأن ؤإما ألمه، عنه ؤيزيل صاحبه جؤع يد أن إما أمرين؛ 

والتنالمرارة غاية ق طعام هو بل الأمرين، هدين من شيء فته ليس الطعام وهدا 
،.٢١١١العافية اض أل، نوالخسة 

الشرعيةسواصات مثيمتن ابن الشيخ كوص مع بالتمادن القميم، جامعة عتيرض والأياب، العلوم تلية 



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الكريمعبد هحمود حسني فاتإ د/ 

و|ودوصياتو|وودامح |وخاوْة 

الموصومتفسيره ق عدى حمابن الإمام عند المقاصد لدراسة انعرصى هذا يعد 
—النسخ ونوف للماحث تبين الختان® كلام ير نفق الرحمن الكريم ير تيا رب 

الثخواستهلاع مخصوص، بشكل وآياته عامة القرآن مقاصد على —— اض —رحمه 
حلالها.من والرحح الحكم بيان ق وتوظفها القاصد هذه وامتناؤل إءلهار 

الآت>ةتالباحث؛النقاط ويوصي 
لهلما عام؛ بشكل الشريعة وأهل خامة ير التفأهل قبل من الفن بهذا العناية ~ ١ 

الري،الجهد بحب النه مراد وبيان كف ل أهمة من 
عريقوم الكريم للقرآن كامل ير نفبكتابة بحث بفريق علمية ة موّنيام — ٢ 

مقاصديتايرا تمصليكون ومقهلح، وآية صورة كل منمي وبيان التمصير تقصيد 
اكرجتالآُر.

ممنأو ذلك، يحن لا ممن القرآن فهم ل المقاصدية الدعوى من التحدير ٣— 
الجرئية،الأحد؛القاصاس هؤلاء وعلامة وأهاله؛ الدين على التشعيب هل.فه كان 
—المرأة تحرير فبدعوى عنين؛ القرآن ليجعل المقاس بقية يناقض منمل. كل 

المقصد المرأة فتحرير ودينها؛ ا حيائهمن المرأة تخرج شرعي— منمي وهو 
الدين.مواضع بقية ق وهكذا شاما، ل المقاصد باقي عن ينفك 

قالقرآن ومقاصد الدين مقاصد تمحاب ياموالعلهاء رين المقأوصي — ٤ 
عنرادع الزلل، عن فهوعاصم والثقافة؛ والفكر والفتوى التفسير ْع تعاطهم 
•للرأي دد ومللفهم هوموجه بل الخلل، 
فهوالحمل. أجمعين وأصحابه اله وعلى محمل. يل.نا معلى وملم اطه وصلى 

العالمين.رب 

٢٤١ائشرمية 1دادراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع باوعاون القصيم، حاسة عتيرة، والآداب< اسوم كلية 





واووعوي،تاسمية آيلره ذام،رالسسي| بن عيداثرحمن الشيخ موتبمر 
اوتريمعيد محمود حسني فاتإ د/ 

اا0راحء

إدريسد العريية، التراثية الممارسة ق والسياق المعتى نظرية التداولي• الأفق ( ١ 
الحديث.الكتب عالم ، ٢٢٠١١شول، 

صمداشرازىاكاوى،تجق؛نوارالتنزيل أ ى
—الأولى ت الطبعة بيروت، العربي، الترايث، إحياء دار المرعتلي، محمد 
ه. ١٤١٨

فثراير. الإحياء، مجلة زمرد، فريدة د. التفسيري، والتة.د التغير مقاصد بين ٣( 
٢٠١٩.

يرنفمن الجديد العقل وتنوير ديد الالمعنى أرتحرير داكوير التحرير ٤، 
عاشوربن الهناهر معحمد بن محمد بن الهلامر محما_ المجيد١٠، الكتاب، 

ه.١  ٩٨٤للنثر، التونسية الدار التونسي، 

الغرناش،الكلي جزي ابن محمد م، القامأبو ٢ التنزيل، لعلوم التهل ءآ 
بيروت،الأرقم، أبي بن الأرقم دار ثركة الخالدي، اش جد د تحقيق؛ 
ه. ١٤ ١٦الأولى-الطمة: 

للكتابالعامة المميمرية الهيئة ا، رصرشيد محمل- الحكيم، القرآن ير نف٦( 
٢١٩٩٠.

ينمحمدحتحقيق كثير، ابن أبوالفداء كير(، العظيم)ابن القرآن تر نف٧، 
بيروت،~ بيضون على محمد منثوران العلمية، الكتي، دار الدين، سمن 

حاتم،تحةيقتأبي ابن الرازي الرحمن مد أبومحمد العظيم، القرآن ير نف٨، 
الطبحةثالسعودية، العربية المبمالكة الباز، مصطفى نزار مكتبة الهليس،، أمعد 

٢٤٣ا|شرءية لكيراسات عشميى ابن الشيخ كرسي >ع بالتعاون القصيم، حامعة عنيزة، والآدادL، اسوم ممية 



واادعويةالأت>اهاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدايرحص الشيخ مؤو«ر 
الظ^ويابن الشح ا اللامدي 

ه. ١٤١٩الثالثة-

المحافظةجمعية الوراق، التهامي يره، ونفالقرآن فهم ل المقاصد توخليف ( ٩ 
.٢٠٢• الكريم،،/•القرآن عر 

عبدبن ناصر بن الرحمن همد الخنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم تر ي( ١ ٠ 
الهلبعة؛الة، الرمموسة اللويحق، الرحمن عبد I تحقيق المدى، اض 

\لأور'لإ1\ه-'"م.
هجر،بدار التحقيق مكتيح الطري، جعفر أبو القرآن، ير نفل الخان جامع ( ١١

الراين،إحياء دار الرمدى، عيي ن محمد الترمذي، منن المحح الجامع ( ١٢
وآخرون.شاكر محمد أحمد ت تحقيق بيرويتح، المربى، 

الرت.ولأحمد تحقيق! القرطي، محمد، افه عبد أبو القرآن، لأحكام الجامع ( ١٣
—. ٥١٣٨٤الثانية، الطبعة! القاهرة، المرية، الكب دار أ٠لفيش، ؤإبراهيم 
٣١٩٦٤.

محمودالدين شهاُبإ الخثال، ع والالمظيم القرآن ير نفل العال روح ( ١٤
بيرويتح،الخلية، الكتب، دار عطية، اري البعبد علي حقيق! الألومي، 

،ر. ١٤ ١٥الأولى، الطبعة! 

الحميد.عبد الدين محيى محمد تحقيق! الفكر، دار أبوداود، داود، أبى سنن ( ١٥

الجامحةمجلة المدوي،، الرحمن عبد المدى، ناصر ن الرحمن عبد الشح ( ١٦
.٤ عدد؛ النبوية، بالخدسة الإسلامية 

صادر،دار الحري، الأفريقي منظور ن مكرم بن محمد الخرب،، لم—ان ( ١ ^١ 
؛يروت،طا.

الشرعيةمميراسات صتي4يرو، ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، حامعة متيرص وا^لآداب، اثموم كلية  ٢٤٤



ئاسمية آتاره المعدي، ناصر سادرحصبن الشيخ موضر ا
الكريمعيد محمود حسني فاتح د/ 

الأندلسيعطية ابن محمد أبو انعزيز، الكتاب تفس_ير ل الوجيز المحرر ( ١٨
الطبعة.ييروت، العلمية، الكتب دار افي، الش-عبد السلام عبد المحاربي، 

-٠١٤٢٢الأولى-
عبدمحمد تحقيق البغوي، عود مبن محمد أبو تة، المحي التنزيل معالم ( ١٩

للنشرطيبة دار الحرس، لم ممليمان — ضميرية حمعه عثمان — النمر الث4 
.ه ١ ٤ ١ ٧ ٤ والتوزع،ط 

أحمد/ مصطفى ؛القاهرة،)إبراهيم العربية اللغة مجمع الوسيط، المهجم ( ٢٠
•الدعوة دار النجار(، محمد / القادر عبد حامد / الزياُن، 

عبدت المحقق زكريا، بن فارس بن أحمد الحين أبي اللمنة، مقاييى معجم ( ٢١
(.٠٠٢ ٠ ٢ = ه ١ ٤  ٢٣العرب، الكاب اتحاد ثازون، محمد الئلأم 

الأصفهاقبالراغِح المحروق محمد بن الحين القرآن، غريب ق المفردات ( ٢٢
دمشق،الشامية، الدار العلم دار داودي، عدنان صفوان تحقيق م، القاسأبو 

ه. ١٤ ١٢بيروت، 

حزمابن دار الحامدي، الكريم عبد د الأحكام، تشرع من القرآن مقاصد ( ٢٣
.آ،بمأ.دارا؛نالأورهآةاه/م-والورع والشر للطاعق 
.٣٢٠حزم،م• 

بنمشهور أبوعبيدة تحميق بالشاطي، الشهير ٌوٌكا بن إبرامم الموافقات، ( ٢٤
ه/١ ٤ ١ ^١ الأولى الطعة الطعة: عفان، ابن دار الماثر: سالمان، آل حن 

٣١٩٩٧.

الحني،إمماعيل د عامحور، بن الطاهر محمد الإمام عند المقاصد نظرية ( ٢٥
'أم،طآ.اسدالعاويلأفكرالإخمي،ه-

٢٤٥الشرعية سواسات ء،تيمتي ابن الشيخ كرسي مع بالتماون القصيم، حامعة عتيرص و1لآداب، اسوم يية 




