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والدعويةاسية ١^٥ السعديي ناصر بن عيدالرحص الشيح مؤت«-ر 
الخامدسئيمان بن علي الدكتور 

الْمدئ

محئدنبيا المرطين، متد على والئلأم والصلاة العالمين، رب ش الحمد 
بعد:أثا الدين، يوم إلى بإحسان تعهم ومن الطاهرين، اليتن وأصحابه آله وعلى 

علمهم،ق يبحث، وأ0 العياء، آثار يتدارس أذ العند على اف نعم من فإل 
وافر.وحظ جب، وأدنم، غزير، علم من خلفو0 وما تراثهم وحزاتن 

بعنيزة،والآداد_، العلوم بكلية ممثلة القصي—م حامحة على تعالى اه من وند 
عبدلإمام ا الشيح فضيلة الجدد ؤإمامها عينة علامة ترات يحي مؤتمر بإقامة 

ناصربن الرحمن عبد العلامة *الشح بعنوان: اف رحمه المدى ناصر بن الرحمن 
والدعرة®.والتجديد الاجتهاد ق ومنهجه آثاره المعدي 

موجزيثحن، فيه مشاركا أكول المؤتمربأل هذا على القائمون شرفتي وقد 
عنوانجعلت، وقد مصنافاته، ق أيرين، التي والنحوية اللغوية الشح جهود لإبراز 

والنحو.قالينة المدى ناصر بن الرحمن عبد العلامة الشح جهود البحثج: هدا 

محن؛ق وجعلته 
اللغة.فى جهوده الأول: الحث، 
النحو.ق جهوده الثان: الحث، 

أهميةعى مهم بماوحل التحثين قبل مقدما مطالمح، ثلاثه مثحث، كل وتحت، 
الاجتهادية.الشح مكانة وبيان للمجتهدين، الحربية اللغة 

علمهوبيان والنحوية اللغوية الشح لجهود مراة الحث، ^ا يكون أل وحاولتا 
>رانبْالتعريف، البحث، هذا من الهدف، لأف كله، لذللث، توعبا ميلث، لم ؤإن فيهما، 
اللغويةالشح آراء حول مستقيمي لبحث نواة يكون ولعله إليها، والإشارة الجهود 

١٦٥٠الشرعية سراسات عثي4يى ابن الشيخ كرسي مع با}ت،اون القميم، جامعة عتيرد اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرحصين الشيخ مؤتمر 
انالiغةوالنحوالم،يدي ناصر س الرحمن _■ 

فيهاورسائله الشيخ فكتب حلالها، من للأحكام الشيخ استتبامحل وطريقة والحوية، 
•واليح، ، اليعتحق تالبامب هذا من كنور 

لأففيها؛ التمرف وعدم الشح عبارة نقل على الإمكان قدر حرصت وفد 
عتهيهم بما وليس بقوله، إلا المرء يحاكم ولا فيه، الأمانة يستلزم اأعال، عن النقل 

الناس•

والحدثالقرآن نواهد كتوثيق البحث، في العالمي المنهج ت، التزموند 
ذللثج.أمكنني ما موجز بشكل والأراء والممول الأهوال وتوثيق والشعر، 

وبنوقارنه، لكاتبه فيه يبارك واذ البحث،، -بدا ينمع أف القدير الُلي، القّ سائلا 
المصير.ؤإليه أنثتا، ؤإليه توكلتا، وعاليه العون، نستهاو النه 

ند،حل>

عالمايكون أف والمفتي المجتهد شرومحل أهر من أف الفقه أصول يزرعالماء 
فلاعربيه كانتح ؤإذا عرنة، الثريعه ٠ لأف ا؛ ١١وإدراكاوفهما تحدئا العربي ان ياللم

فإذاالممهل.. ق سان لأنبما المهم؛ حق العربيه اللغة فهتأ إلأمن القه، -ص يفهمها 
٢؟ ١١٠حجة فيها فهمه فكان الشريعة ق كدللث، كان العربية ق العاية درجة إلى انتهى 

النه-—يرحمه سعدى بن عثدالرحمن الشيخ أو العصر علماء بعص سن وقد 
منالأحكام تتبامحل اسعلى الفذة والقدرة الشريحة، علوم ق اد الاجتهمرتبة بلغ 

قواطلاع واسع، علم من تعالى اض أتام يما للمتيا والصدى الوحيين، نموص 

،١٧•أ/ للاًدي: الأحكام أصول j الإحكام ، ٩٨٦ r/ للجوض: الثض أصول، ق انظر: )١( 
الأصول،علم تحمق إلى الفحول، إرشاد ٦، ■ - ٥ ٩ أ/ اطي; للثالأحكام اصول، ق المواشاُت، 

امأأ.لالضكابي:

)'ا(الموائاذ،:؛/'آ■.

الشرعيةلليراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع باتاون القميم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٦٥٦



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر س عبدالرحمن الشيخ مؤد«ر 
الحامدساليمان بن علي الدكتور 

بحانهاض القدآتاه عقينرت بن عبداض الشخ تلميذه عنه قال وقد ،، ١لعلومر نص 
واستشاطالدليل لعزيز والأحاديث الأيات لاستحضار عفليمة ملكه وتعالى 

ودقةعلمه غزارة ق غبار له يثى لا عالم المجال هدا ل فهو والفوائد، الأحكام 
وبلأغتها(ارأ؛.العرية الالغة بامحرار ومعرفته استنباطه... 

منتمكنه لسانية وملكة لغوية، بقدرة إلا تاق لا تنباط الاسعلى القدرة وط٥ 

معرفةمن يتمكن ااوإدما الشّوكاقت قال الكلام، ونصاريف الخطاب، أسسالب مهم 
المحوبعلم عالما كان من المزايا من عليه اشتملث، وما تراكيبها، وخواص معانيها، 

ققوة المجتهد يزيد ْنا ا، مملولأتبعلى الاطلاع ق والتوسع والمعاق.. والمرق 
؛.٣١١١الاستخراج؟.ق و؛صتا المحث 

العلامةمؤلمات مجمؤع ، ٢٢٠ّأ/ السامت عدافه للشخ ترون ثمانية حلال نجد علماء انظر؛ ( ١ ) 
,١  ٢٢٧، ١ حس• )المقدمة( الأول المجلد السعدىت عبدالرحمن 

١٠  ٢٨)المقدمة(ت المولخات سع 

اآفإرشاداشحول:)٣( 

١٦٥٧الشرعية لييواسات ءثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والآد١ب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آياره السعدي. ناصر بن عبدايرسن الشيخ مؤد«>ر 
والنحواللغة -2 لسعدي ا ناصر بن الرحمن عبد العلامة الشيخ جهود 

افغة<اشخ^ جمود الأول: بث، 

تمطالب ثلاثة المبحث هدا وق 

9الإقراء:1اددرواوس الإ9ل: المطالب 

الشيخعلى قرأ ائه ه( ١ ٤  ٢٣)اش- -يرحمه ام المعبداض الشح تلميده ذكر 
وأبرزالعربي، الشعر عيون أهم من والعلق—ات اوسعرا؛، الحلمات المدى 
الحربي.التراث ق والأدبية اللغوية الخمائر 
لأسرارها،مدركا لمعانيها، توعتا مكان إلأمن الحلقات لإنراء يتصدر ولا 

كدللث،،كان ~ اف رحمه — المدى الشيخ ولعل اللغة، غري-، من تفمثه بما عالما 
—افه رحمه — اهتمامه على يدل، شرح بغير أم بشرح أكان مواء للمعلقات وإةراؤْ 

مهمحلال من تنياحلية والأم—اللغوية مالكتهم وتقوية تلاميدْ ولمان لمانه بتقويم 
معرفةأ0 الإسلام علماء عن تواتر قد إذ وغير0، العربي الشعر من العالية الموصى 

~رصيعاس ابن مال كما ؛، الكريم؛ القرآن لفهم الوسائل أقوى من العرب، ثعر 
إلىرجعنا القرآن•• من الحري علنا حفن فإذا العربح، ديواذ •الشم عنه-; اف 

القاهرعبد البلاغي اللغوي الإمام ييى وند منها؛"ا؛، ذلك، محرقة فالتمننا ديوابا 
إلاالقرآن ق والملأغة الفصاحة حهة فر تم أن المحال من أه ٥( ٤ ٧ الجرحاق)١ 

أنهيثلث، لا الل.>ى الأدب،، وعنوان العرب،، هوديوان ءالدي الحربي الشعر بمعرفة 

.٢ ٤ ٤ "Y/ قرون:انة ثحلال، نجد طلماء انظر: ر١( 

ا/هآم-سقاكرم[،اشربلأواحاوي: ايان(\/aa رجاح تمراممري انظر: )٢( 
٤١٦ •

وانظر:، ٥ ٥ آ/ ليوطي: القرآن علوم j الإتقان ٢، ٩ ٤ / ١ للزركشي: القرآن علوم j ال،رمان )٣( 
ا/أ'أ.التفسراسطا:

الشرعيةييراسات عقيمؤن ابن امميخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة صتيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٦٠٨



لدعويةوا لعاوم؛ة ا آثاره السعدي، ناصر بن ترحمن عيدا الشيخ مؤتمر 

الحامدسالمان بن علي الدكتؤر 

والسان،،أا،.الفصاحة ق تجاروا إذا القوم ميداف لكف 
يدلما وأوزانه، ؤلرايقه الشعر من يدرك كان ~ افه ~رحمه الشيح إل ثم 

—اف رحمه ~ القيم ابن نونية أل ذكر قفي العرب، ديوان على الواسع امحللاعه على 
متفاعلمتفاعل.. متفاعل متفاعل ونما•' وأل الكامل، الحر من هلأْ(لآآا )١ 

وذكرJالمحبوJة، تثبتا قصائدهم يدي بين يقعون كانوا الشعراء وأن متفاعل، 
(!٤٥٣٠ ) المتنبي بقول ألم وكانه وأوصافهارم، محاسنها 

المقدلإ؛؛ظلمسي ند.غ كاف إذا 
إلالض:٠ حديثا محنى بنفلم له أبياتا ل بعليا ذلكا طبق ~ الله رحمه ~ إيه بل 

طتبئ...طائنة فكانن، أرصا اصاب ءأث، كمثل والعن، الهدى من به افص بعثتي ما مثل 
فةالل٦اتالنسيب من مقدمتها جعل عدى؛أبياي، الالشخ نفلمه فقئ ؛، الحديث®؛ 

هزوالالهر لل،اك عراي وقد والفم الأحباك، شو طال قد 

د-ا،.نمدالخام دلأتلالإمحجا3 )١( 

المتدعة،عر والرد والجماعة الة أهل عمدة بيان ق اف رحمه الخيم لابن طويلة ضساوة هي )٢( 
متداولة.مهليوعة وهي الناجية، للفرقة الانتصار ق الشافية الكافية وسماهات 

. ٥٣اإقيمت ابن نونية على السعدية التعليمات انفلرت )٣( 

سرح، ١ ٦ ٢ Y/ التوصج! يشرح التصرح ل؛ والبستا قائل، على له أقف ولم العلويل، من ( ٤ ) 
.٠١٣٢م/الأشموو: 

العلم،كتاب، ل البخاري رواه عنه، اش رصي الأشعري موسى أبي حديث من عليه متفق الحديث )٥( 
منالنبي به بعث ما بيان باب الفضائل، كتاب ق لم وم، ١٧٩برقم• وعلم علم من قفل باب 

.٢٢٨٢الهدىوالخلمبرةم: 

.١  ٨١٧ص1 والعثرين السادس المجلد السعدي، الشخ مؤلفات مجمؤع انظر! )٦( 

١٦٠٩الشرعية لليراسات عثمبمن ابن الشيخ كرسي مع يالتماون القصيم، جامعة عتيزص والأداب، العلوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
والنحواللغة إ ناصرالسعدي بن الرحمن عبد العلامة الشيخ حهود 

أدروما آق لما أسفيق لا فيتركتي قلي الهوى يجثس وكم 
ؤيخذوفيهم يعدرف قمار ليعيش يوما أتى نصيح وكم 

الدرربه عال منزل إلى وامض به والمؤمن الهوى ذكر عنك لغ 
قائلهاوأف اللففل، ال وحماللغة، وقوة اللث،، جودة الأبيات هدم ق فنلحنل 

نجدهوليلك أشعارها، ق العرب لئنن مدرك كلامها، ق مممس للعربية، متقن 
وهدمالهوى، ذكر عنك، لع ت فقول المتهدمين، ؤلريقة على النسسب، من يتخلص 

القتس•امرؤ قال كما الثاعررا، غرض إلى الغزل من التحول ق الأوائل ؤلريقة 
وهجرارآ،النهار صام إذا يمول يجترة عنلث، \لةإ ومل ذا فنغ 

واطلاعهاللغة، ألة من عيي الالشيخ تمكن على واصحة دلاله يدل كله وهذا 
رحمه— الشيح عناية أن أيما ذللئ، من وعلم وشعرها، كلامها ق الحرب طرائق على 

الشعرلقيمة المدرك العالم عناية كانت، إنما ؤإقرائه لتدريه واجتهاده بالشعر — اف 
ناطىيره نفوأف العزيز، اف كتايت، محاق ؤإظهار الشريعة، أحكام بيان ق العربي 

•تراكيبه ودلالات العربي، اللسان لتهاريفه — الله رحمه — الشخ فهم بعمق 

9اص9اه:ااخريم تفسير 1ادالي: 1و0طالب 
لمعانيهمدركا الحربي، باللسان عالم من إلا يصح لا عامه القرآن ير نفإف 

هم؛أُاأمحبمه ءظ ؤ تعالىت قال كما عربي ان بلمنزل العظيم القرآن هدا لأف وتراكيبه، 
اهاهلسورةيوسفاتثقلؤبى ئتقايلهؤ 

.٤٥٢هلال لأبي الضامحن )ا(اظر: 

••  ٦٣ص* ديوانه انظر؛ الروم، لقيصر رحلته عن فيها يتحدث القيس لامرئ قصتدة وهومن الهلويل، من ( ٢ ) 

الشرعيةلييواسات 'عبئن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القضيم• حامعة عتيرقي والآداب، العلوم ممية  ١٦٦٠



والدعويةالعلمية آثاره السلدي. ناصر س-الرحمنس الشيخ مؤتمر 
اJءامJسليمان بن علي الدكتور 

الترب،كلام ثبر ض إلا تأتى لا التربي ١^ ؤإف [، ١ ٩ -٥ ١  ٩٢]افتراء: 
قالوقد كذلك، يكون ^ ١١١الممر من يصح ولا ولغاتهم، طرائفهم، وعرف 
قيتكلم أف الاحر واليوم ياه يؤمن لأحد بمحل لا رر (: ٠١اغ")؛* رحمه ~ مجاهد 

١٧٩أنس)بن ماللئ، لإمام ا عن وروي العرباال٢،، بلغات عالمنا يكذ لم إذا الله كناين، 
المك،إلأطهنكابم/بلغة عاب غيز اف »لأأوتييرجلسئىاب قوله: ْ( 

علىاءتمّ_زرن، التفاسير بعض أف إلى يره نفمقدمة في الشيح أشار وقد 
يرالتفامأنولع على - الله رحمه — اطلاعه على دلالة وهده اللغوي؛؛،، الجانِ، 
قناقعه رماله أيما للشيخ فإن النفيس يره نفإلى ؤإصافة الختلفة، ها وما-ارم
القواعدمن عددا صئثها القران ير لتفان الحالقواعد ماها: مير التفأصول 

اللغويةلْ،.القواعد من المتخرجة 

معرفةلبيان وقواعده الشح ير نفمن استخرجتها التي الثماذج يعفى وٌاورد 
بأوجزصياغتها ق وجهوده العزيز، الكتاب فهم ق لأهميتها ؤإدراكه باللغة، الشح 
:ذااث، من عبارة، 

مضاف،مفرد م اسلففل لأف تعالى؛ طه اسم بكل أبتدئ ررأي البس—ملة: ق قوله • ١ 

)؛(الثعراء:م>أ'؛-ها،؛

)آ(الرهانفيخمماكرأنلأزجم:

؛/آا'أ.اممح:ا؛أا،الجطنفيءلوم للواحدي: التمرالبط )٣( 

.٢٣المان: شٍر5لأم ل الرحمن التقويم )؛(تسر 

عيي.الالشح 4ّؤلفات مجموُء من الثاك المجالا٠ ل الرسالة حلبت )٥( 

١٦٦١الشرعية لليراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية 



واووعوياتاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالر،عمن الشيخ مؤتمر 
والشماللغة .ال ناصراثهدي بن الرحمن عيد العلامة النيخ جهود 

إذاالجنس اسم أن على اللغويون نص ومحي ا، الحسستيءر الأس—ماء جمح فيعم 
فإنهأصيف 

وإ٤كغثت ؤإ؛ك ه قولعند لث، وذلالحصر، يفيد المعمول تقديم ٢. 
ادةبالعبوحدك نخصك ®أي عال>يت النال ]الفاتءحة1ه[، ه منبمف 

للمذكورالحكم ات وهوإثثالحمر، يميد المعمول تقديم لأن تعانة؛ والاه
وفولالطريأ؛ا، جرير ابن المقرين شيخ ير نفهو وهذا عنا ونفيه 

ألحيان أبو ؤبمرى عنه-أآ، اض -رصي عاص ابن عن وروي الزمخثرىأْأ، 
لسيبويه،وعزاه والعناية الاهتمام يعني وإدْا الحصر، لايعني التهديم 

تقتضيلا والاهتمام العناية فإة الكلام، مقتضى وهوظاهر أجود، الهلري وفول 
الكتاب.بفاسحة التوحيد بتقرير وأليق هنا, الكلام ق أ؛الح والحمر , الحمر 

صآآبلاوقرة:آآ[وفيس)افاء(هنانالتعالى:ؤثأنزئئ  ٠٣
تالمقرون قال ولهدا ّماء، فهو فويلث، علا ما هوكل ®والسماء ت حدي القال 

.١^٧٢الكريم )ا(ير 

الكيان:،  ٤٣م القرآن: علوم ل  ٧jl_7i، ١/ الازحري: لخالد التوصح يشرح الصريح انظر: )٢( 
٦.• ١ لالكموى: اللغوية والفروق المطلحإت ل معجم 

الرح,ن:خمآ.)م(-سرالكريم 

٠١٦٠—ا/هها جا«عاويان: )٤(انظر: 

ا/ما.الكئاو،:)ه(انظر:

ا/تمأأ.لأبنكير: تمراممرآناسم انظر: )٦( 

•٦ ٤ / ١ الصابون^: بتحقيق النحاس جعفر لأبي القرآن معاق وانفلر• ، ٤ ٢ / ١ المحيط: البحر { ٧١

اممرمهةسياسات ابن امميخ كرسي مع بالتعاون اتقصيم، حاسة عتيرة، والآداس اسوم كلية  ١٦٦٢



والدعويةالعلبمية  AjUtالسسمر، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤد«ر 

كتورطيبنطي4اناسصك

اللغةكب من الشخ أحدها لغوية فائدة وهده السحابءأأ،، هنا ماء يالالمراد 
فهونماء«اى.فاظلك غلاك »كلU (: ٠٤٣التحالي)٠ كقول 

علىالقرآن ق ترد ا عدىت الالشيح فال القرآن؛ ق تواء الاصمعنى ٤. 
تكونوتارة والتمام.. الكمال معناها فيكون بالحرف تعدى فتارة معان، ثلاثة 

كمافمد بمعنى تكون وتارة • على(. ئ) عديت إذا وذللث، وارتفع، علا بماعت_ى 
اللغوية،المصادر من عدد من الشيخ أفاده التقسيم وهدا ب)إلى("ام، عييت، إذا 

واستويواستقر، علا أي دابته ظهر على رروامستوى الجوهري كقول 
شباته«ا".انتهى الرجزإذاوامتوى قصد، القيءأي إلى 

[١١٤البقرة;] ه أسثئأ ٠^١ يئن أن تنحيآثي مح منن أثللم وس ؤ I تعالى ال ئ٠. 
وهولغوى، معنى وهذا ا،  ١٠١أظلم أحد لا ارأى ; يرهانفق عدى مابن قال 

المضارعةمن والقي تفهام الاسبين ارلما القي، بمعنى تفهام الاسمجيء 
مجيءق عدى الالشيح ورأى إيجابا«أأ"آ، غير إلى اللكدم بإحراجهما 

ولم١^٧٢، لهده إعرابمم ل الضحويين بعض رأى هو القي بمعنى تفهام الاس

.٣٤ص: الرحمن الكريم )ا(-سر 

.٢١)آ(شالالغةوّرالعردةلكالي: 

٠٣٩الرحمن: الكريم سر )٣( 

نعلب:مجالس ٢، ٥ / ١ للفراء! القرآن معاق وانثلر: )محوا(،  ٢٣٨٥["إ للجوهري: المحاح )٤( 
)سوا(.٤ ١ ٤ ٤ا/ العربلابزمطلور: ،لسان ٢٦٩، ١١٧٤; 

.٥٧الرحمن: الكريم )ه(سر 

)أ(أقليايناكجري:ممآ.

.٥٧١ا/ ١،البحرالحبل: • ا/٧ التثيانلاعرابالقرآنسيري: )٧(انظر: 

١٦٦٣الشرعية للدراسات متي4ان ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيزة، والاداب، العلوم كلية 



والدعويةالعلمية أناره السعدي. ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت«ر 
_2اللغةوالث>واأرحمنينذاصراذعدي واكلامةس.

أحدوأي يمعتى؛ تفهامه اسعلى باق اله رأوا يل بالفي، العلماء بعض بمرح 
معناههنا الاستفهام لأل بالنفي؛ القول عن يعيدا ليس هدا ورأيهم ١،، أظلم؛ 

أنولعمن نؤع وهو الإكار، 
بماوقرة:مآ[،قال٦. 

الالدى المتقرر منزلة له تنزيلا الأمر بمعنى حبمر ارهدا نفيرها؛ ق سعدي ابن 
أمرين؛يضمن الشيخ من النص وهدا ، ١^١٣٢إلى يحتاج 
قديما،العلماء عليها نص مسألة وهي الأمر، بمعنى الخر مجيء الأول؛ الأمر 
الأمرألفاظ جاءت وقد  ١١(؛ ٥٣٩حني)١ ابن قال والأصوليون، اللغويون وذكرها 

الأمراءر؛/•بما ؤيراد الخبر ألفاظ جاءت كما الخبر، -بما ويراد 
؛،الزجاجلرأى وهدا الأمر، معناه الأية هذه ق الخبر أن الأحر؛ الأمر 

أمرلا استحباب أمر رروهو وأصاف؛ والزركثي، والزمخث_ريلص، والواحدى؛؛"،، 
إيجاب«ّ.

،٢٥٧؛/ا/هها،إماباكر1نسص: ^1نمخج: 
.٢٥الملمسى:م/•اشر 

.Y٣٢٨/قطومالقرآن: الرuن انظر: )٢( 

.١ • ٥ الرحمن: الكريم يم )٣( 

٢،~'٩ ٢  ٨٩فارس: لاين الماحي وانظر: ٣، ١ ٧ / ١ جني: لابن التصرف بشرح المنصف )٤( 
.٤١٨للكفوي: الكزت ، ٣٢آ/• القرآن: طلوم ل الرuن 

.٣١٢ا/للزجاج: القرآن ساو انظر: )٥( 

٤.٢ ٤ أ/ ابسط: الشتر انظر: )٦( 

الكشاف:اننلر: )٧( 

.Y٣٢/• ص()(الرمان: 

الشرعيةلليراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جا4عة عتيرة، والإداب; العلوم كلية  ١٦٦٤



واثدعويةالعلمية آتاره المعوي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤت«ر 

الحامدسليمان بن عالي الدكتمحد 

بابهعلى الخبر وهوأف المسالة، ق آخر قولا ( ٥٦١٦)بري العك ذكر وفد 
التفسيركب ل المسالة هدْ وتفصيل يرصعن١١ا، أن الوالدات وحكم اْ: ومعن

أحيارايهى معناهات بال الأية هده عند الطري قاله ما أرجح ولكني القرآن، وأحكام 
زصاعهم«لأ،،عليهن ذكره تعالى اممه من بإيجايب ذللث، ولمن غيرهم، من برصاعهم 

الالأمر به يراد خر بانه فالقاتلون الحقيقة، ق واحد قول إلى يوولأن القولين لأف 
فيهيرون بابه على خر بائه والقائلون تحباب، الاسهوعلى بل واجب، انه يرون 
أعلم.تعالى واممه علىذلك، الحئ 

تالصيغة هده ق عيي القال ية, الجنتغراق)أل( والاسالعموم صغ من ٧• 
تفيدالأجناس وأسماء الأوصاف،، على الداخلة واللام الألف، الثالثة: »القاءلة 

وأهلالأصول أهل ذلك على ص وقد عليه، يحلن، ما بحسمب تغراق الاس
إن0 ؤن؛م تعالى: كقوله الأيات من عددا لدللث، مثل ثم ارءم، الحربية 

ألي^١^! القيثت نئطوأ ،َائزأ أك؛، ١^ ؤ 4 ه م ش ألأنتن 
وأهلالأصوليون ذكرها قاعدة وهذه ]العصر؛'؟[، ألثار'ههأ؛ا وزاصوأ 

،٠وتوصيحر اسماصة اللغة 

مساقل كالكرة العموم، لصح القواعد من عددا ذلك بعد الشيخ ذكر وقد 

.١٩٩،/)آ(جا،عاوان: 

.٣٣٩حست الثالث المجلد الشخ مؤلفات مجمؤع )٣( 

.٠٣٤ ص؛ الثالث المجلد المعدي؛ المخ مؤلفات مجمؤع ز المحسان القواعد انفلر؛ )٤( 

ئءةالإمابلأبنضا/،هكساب:
ا.أ.سوى:الكليات م؛؛، ،الإتقانJعلوممآن: ٥٣٩،٢٧٥/١٠

١٦٦٠الشرعية للدراسات عثيبمين ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القمسم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



وايوعويةاسمية ١^٠ السسي4 ناصر بن امميخ ٢^٠ 

والنحو.انا1اغة ناصراثموي بن الرحمن ^لآمةسو 

قواعدوهي ونحوذلك، ،، العموم١ يفيد المضاف والمفرد ، ٢١٠العمومتفيد النفي 
وأصولها.وقواعدها اللنة من ماحوذة 

—اض —رحمه معدي ابن الشيح تمكن لبيان كفايه نماذج من ذكرت فيما ولعل 
قائل المهدْ مثل استقصيتا ولو المعال١ واصتنبامحل التفسير، خدمة ق اللغة مزآلة 

لبحثإمارات تكون لعلها النماذج هده مثل حسبنا ولكن المهام، ينا ، ^ilJالتفسير 
اللغةعلوم من الشخ إفادة مدى ليدرك الشخ، تفسير ل المواضع هده ينتع مستقل 

.التفسير ق لها وتوخليفه والنحور 

1لغروب:وتفسير او0حوطفة ضيحل الثالث: المطالب 

يحرصكان فقد الحدود، وصبهل بالتعريفات تعالى— اش —رحمه الشيخ عني 
الفقهيةالمحهللحات أو الشرعية المعاق ق يه تمر التي الحدود ، تحريفعلى 

النموصنق غريب من به يمر يرما نفل حهود له كان وكيلك والأصولية، 
يوصحهاشى يرها ونفالأشياء #حدود يقولهت ذلك ل العلة ين وفد الشرعية، 

أمرمنعلى حكم ممن نمورها، عن فؤغ الأشياء على الحكنا فإن أحكامها؛ تتقدم 
يثقلالشيخ كان وند , فاحشاءأم حهلآ أحطا بتفسيره.. علمه يحيط أن تبل الأمور 

ؤيانه يريد الذي موضوعي يد ين يقدمه ما واللغة الأصول كتبا من 

صزتالثالث المجلد المعدي، المخ مجمؤع الخسان؛ القواعد من الرابعة القاعدة اننلرت )١( 
٣٤٢.

ص!الثالث المجلد المعدي، المخ لفات مؤ مجمؤع الحازت القواعد من الخامة القاعدة انفلرت )٢( 
٣٤٣.

*١ ٥ ص• للمعيي الإيمان كجرة والمان التوضيح )٣( 

الشرعيةسراسات عثي4إن ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيرت، والأداب، اسوم ممية  ١٦٦٦



اسميةآثاره السعدي! ناصر بن عيدالرحص الشيخ ٠،ؤضر 
لحامدا سليمان بن ملي دكتور لا 

تيلي ما المصطلحات وسن الكلمات يممسر عاينه عر الأمثلة رمن 
ارالأداء;كقوله; الأصول، ق وخاصة الشرعية، المصطالخات، تحديد أولأت 

تدراكاامالأداء وقت بعد فعل ما والقضاء; ثرعا، له المقدر وقته ق أولا فعل ما 
فإنخارج، يته لمسالدى ارالخرهوالكلام وقوله; مهللئاا١ر١ا، وجوب له بق ملما 

بدليلالشرعن الحك، هورغ ®المخ; وقوله• ،، فكدب،اارؤإلأ فصدق تهلا؛ق 
الشيخ،مصنفات ق كشره والحدود المصهللحات هده ومثل ا، عنه*؛ متاخر ترعي 

على— افه رحمه — الشخ اطلاع على قاطعة دلالة تدل وهي ائله، رمل ومبثوثة 
تعنىالتي التعريفات وكتب، تويانيا، ومأنواعها اختلاف، على الأصول كست، 

افجوكثللكفوى، والكليان للجرحاق كالتعريفات الحدود وصبمل بالممعللح 
وغيرها.للتهانوي، الفنون امحطلاحات 

الألفاظمعرفة في مهمة قاعدة ~ افه رحمه — حدي الالشخ بين وقد 
;٢٤١٤١أنوثلاثة والثنة الكتايس، في الواردة والمصهللحات 

والزكاة.كالصلاة و\ذثوآ حده يعرف، نؤغ ١• 
والقمر.كالثس باللغة حده يعزف، ونهمع ٢• 
حْبامف،كاكتص.وني؛يعزف، ٣. 

قلت،غٍرهمرْأ، ولا اللغة أهل أقوال إر فيه لاثحتاغ الأول الموع أف ونن 

.١١واسعاويت الفقه أصول مختصر ( ١ ) 

.١ ٨ ت نفسه المصدر ( ٢ ر 

.٢٧٩ص؛ الساع المجلد السعدىت الثسخ مؤلفات مججمؤع )"٣( 

.٢٨٢— ١٢٨ ص•' والعشرون الحائي الجلد السعاويت الشيح لفات مؤ مجمؤع انفلرت )٤( 

نفسه.الصدر ( ر٥ 

١٦٦٧اممرست }الدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع باتضاون اممصيم، سمعة عئيزة، والآد1ب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السسي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ مؤو«ر 
والنحواللغة .إن ناصراث٠دي بن الرحمن ^لأمةس، 

اللغويالمعتى بين للربهل اللغة أهل إلى يحتاج قد أثه إلا صحيح فول هذا وت 
الصلاةكانت فإذا والعقول، القلوب ق أرمحخ المعنى ليكون الشرعي، والمعنى 

للدعاءمحلا تكون أن الصلاة ق القنع مراد من أن علم الدءاءل١أ، ثعنى للغة ال 
احد،وهو رم من العد يكون ما ءأقرب قوله:٠ هدا ؤيصدق الرب، ومتاحاة 
المعنىفالتقى للدعاء، ا موضعفكانت الإجابة مظنة فالصلاة الدءاأ«رأ<، ماممئوا 

نافعا.بينهما الربهل فصار بالترعى، اللغوي 

^١٠٠١١وبيان العريس،، تفسير ثانيات 

منأكانتا محواء به تمر التي الألفاظ- ير نفعلى اف رحمه الشخ يحرص حين، 
العفليم..الصمد، الحمد، الصوص،كتعريف! ق الواردة الشرعية المعاق من أم الغريب 

هعملا حمتر يإف ؤ تعار قوله لغويا الكلمات ير أونفالغريب فمن ~ أ 
نحالىؤوم١شص١لآبجاموقال ، ٢٣وحاحة®لا فقت )رأي المعدي! قال لالر؛ة!ذ'آ[! 

أوالح٠ل يهلك، أن إما فيها، مما تتمص ارأي المعدي: قال ]الرءد!ذ[ ه ومائزداد 
ءتشيناانميام،إداهم لخددأمجمحفبمم ؤ • تعالى وفال ، ٢ ٤ ١ ا؛ أويضمحل يتفاءل 

وقوله٢، ؤيتوجحوزارأ يصرحون رايجارون! المحيي: قال [ ٦٤ه]الومنون:
تعالى:وقوله ثمارخ*أآأ، حرمة *أي قال: [ ٤٤]ص: ى و-غنإثوقضثئا ؤ تعالى: 

)صلا(.٤ ٦ ٤ / ١ ٤ الرب: ان ن)صلا(، ٢ ٤ • ٢ لدم،ررى: الصحاح انظر: )١( 

• ٠٣٥ / ا والجود: الركؤع ل مايقال باب الصلاة، كتاب صحيحه، ق ملم رواه )٢( 

.٣٧•ارجمن: الكريم بسر )٣( 

.٤٦٩الكريمالرحمن:)؛(بئر 

)ه(ادمورف:أأا•.

.٨٤٣شه: الصدر )٦( 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي 4ع بالت٠اون القصيم، حامعة عتيزة، والإداب، العلوم كلية  ١٦٦٨



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر س عيدالرحمن الشيخ مؤت«ر 
الحامدسليمان بن علي الدئتور 

ال1عاوىتقال ]الزحئف:يه[ ه مونحكث-منةمئوُى تثادإدا منير آن صميج ^^٥ 
ؤو-ةتةةثت تعالى وقوله وبمسحونااأا،، لك خصومتهم ق ينّتبجون أي ®يصدون؛ 

التياميئ المأي ٠اوالاJئرت عيي; القال [ ]القمر:ّآا ه رح للسر ألإج اب دء 
قدنونت.ياألوانيا«ا'ا.

الخلاف،ق يطيل أن غير من لغوي، لفظ ير نفق خلاف، إلى الشيخ يثير وقد 
تعالى؛قوله ل القروء ير كتفوأسلوبه، يره نفق ؤيتمر الراجح ار يختبل 
الالمذاوي:»أيلاوة-ر0;خأآ[فه 0ثأسهنسلآو ̂ ؤ

القرءأن الصحيح أن مع المراد؛ذللث،، ق العلماء اختلاف على ار أتلهأو حي-،ض 
ذللث،ل الزجاج فصل وقد جدا، طويل القرء معنى حول العلماء وكلام الحيص<<لم، 

الحجارين،فول بالهلهر نفيره وأن الكوفيين، قول هو بالحيص يره نفبأن وأبان 
قالماء قربن، قولهم: من الجمع، اللغة ق المرء لأن الطهر، بانه الزجاج ورجح 
الهلهر.\اا.ق يكون إنما وذللث، البدن، ل الدم اجتملع القرء ؤإنما هدا، من الحوض 

رجوعهعلى يدل ومدا جدا، كثيرة للغربمب، الشيخ ير نفمثل على والأمثلة 
الغريبر يف— الله رحمه — الثح أن نلحظ ولعلنا الغريتح، بينتإ التي ير للتفام

الخيرلوبه أّعلى ذللث، يوثر أن غير من ير التمسق تندمج واضحة هلة مبطريقة 

.٩١١ه؛ نفالمصدر )١( 

.٩٨١ه.' نقالصدر )٢( 

١.• ١٢ف: الصدر )■٢( 

وايركلأمالداءفيضامءفي:خحابن)أ(انظر: 
أحكام٢، • ٩ ؛/ للواحدى: الضرالسط ، ٢٧٢ ١٩للأزهري: اللغن مدب ، ٨٧أ/ سري: 

حيان؛لأبي الجعل البحر ، ٧٥م/ للقرطي؛ القرآن لأحكام الجامع ،  ١١٨٤/ الريي؛ لأبن القرآن 
 ;٢٤٥٤.

١٦٦٩الشرعية ليدراسات عثيمثن ابن الشيح كوسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عنيزة، والأداب، العلوم كلية 



^رالمسي،آمهاسميعواكعويت
ااUنةواJنحوالسعدي ناصر بن اترحمن عبد انملأمة السيخ جهود 

لأضئلطاواماسالخوااسنذىاللأ-.ة 
ووضوح.ير بكل تغيره ْع دمجها أن فامتطاع وغرسها، 

عنف، تختالوهى حدا، كيرة فهي الشرعية المعاق ير نفوأما - ُب، 
-jLيراد اك هنالمصطالح-ات، إذ الأول؛ الثؤع ق المذكورة ات< المطلءحير نف

هذاوأما والفقهاء، الأصوليون إليها يحتكم التي والفقهية الأصولية الصطال>ات، 
تحمللا الموص، ل ترد شرعية معان فهي الشيخ رها يفالش المعاق من الؤغ 
ذلاكتومن معناها، ؤيبين الشيخ فيفرها الممهللح، صفة 

وبأفعالهالكمال، بصفايت، اض على ررهوالثناء [ ٢ ]الفاتحة! ه ؤأدم1ئِس محنى . ١ 
رامعنىبقوله! الزجاج ذكره للحمد المعنى وهذا ،، ١١والحدلااالفضل بين الدائرة 
تعارلأ^.اض على والشاة النكئ الحمد! 

الجازمالصديق فهو وتفسيره الإيمان حد وأما التعدي! فال الإيمان! معنى . ٢ 
ظاهراوالانقياد به، بالإيمان ورسوله اض أمز ما بجميع اكام والاعتراف 
وباطنا"لم.

القصود*أي عدي! القال أسألثثثرأجه]الإخلأص!أ[ ؤ معنى ٣. 
الافتقار،غاية إليه مفتقرون قلي والالعلوي العالم فاهل الحواتح, مح جق 

مهناتممل إليه ؤيرغبون حوائجهم، يسألونه 
إحلال،بلا موجزا يرا نفتى الحافه ماء أمير نفق نافعة الة رمللشخ • ٤ 

الكريم)؛(سر 

)حمد( ٢٥٦ص! الأصفهاق للراغب القرآن الفاظ مفردات وانظر؛ ، ٤ ٥ / ١ وإعر١بهت القرآن معاق )٢( 

١٠ ٠ ص؛ الإيمان لثجرة والسان التوصح )٣( 

.١١٠٧ص: الرحمن الكريم سر )٤( 

اوشرستلأيواسات عثيهبن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون المصيم، جاممة عتيرص اسوم كلية  ١٦٧٠



واثدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر عيداثرحمنس الشيخ مؤد4>ر 
الحامدسليمان بن علي الدكتور 

أصلهاالله ومعرفة اض، بمعرفة يقوى التوحيد فإن فيهات قال إملال، بلا وكافيا 
ماقثم وا،، العظيمة المعان؛ من عليه وماتستمل الحسنى، الائة ماء أسمعرفة 

اللغويالتوظيف، فيه شرعيا، لغويا بيانا الحسنى افه أسماء معاق ببيان الرسالة 
وماالقالوبج، ق ما على المطلع ؛رأي )الرمب،(تنعريفح ق كقوله ، الإيماق١٢٢ْع 

الدوامءارم،على عباده لأعمال المرام، والغيوب،، الأسرار من العوالم حوته 
الواسعة،وآلائه الجميلة، بنعوته حلقه إلى المتودد ررأى )الودود(ت بمعنى وقوله 

هنافنلحفل المودودرار؛؛، وبمعنى الواد، بجحنى فهوالودود الخفية.. وألهلافه 
الشخ.نفير ق اللغوي الطر 

• ٠٦٧ ص• الثالث المجلد اوسعدى، الشيخ لفات مؤ مجمؤع ( ١ ) 

»لأأ-بم•؟.)'آ(الصالرف:

.٧٠١اسدرف: )٣( 

.٦٩٨المصدرنسهت )٤( 

١٦٧١الشرعية يدراسات عتيمئن ابن الشيخ كرسي مع بالت٠اون القصيم، جامعة عتيزة، والآداب، اسوم كلية 



والدعويةاثع|مية آثاوه السعدي، ناصر بن عيداترحمن مؤد«رالشيخ 
والنحواا1غة -ق السعدي ناصر بن الرحمن عبد العلامة الشيخ جهود 

التحو،ي جهوده الثاني{ البحث 

مطالب:ثلاثة ق تفلهر الجهود وهذه 

1اتدرواسالأ9ل: المطيب 
للحريرى،الإعراب كملحة النحوية؛ المتون يعفى ق دروس له لكث فمد 

،٢١١رحقنلهاطلابه يلزم ولكن والأحرومتة، هشام، لأبن وقطرالندى ماللثح، ابن وألضة 
الذيالوقت ذلك ل الجدي الحوي للمتهج امتداد الكتس، لهده الثخ واحتسار 

تمراحل ثلاث على الحو ياحدون فيه العلهاء لكن 

الأحرومية.متن ذللث، ؤيمثل والبدء، الأصيل رحلة م— 
أووشرحه، هشام لأبن الندى قهلر دراسة ذللث، ويمثل والشيت،، الوسهل رحلة م~ 

للحريري.الإعراب ملحة 

ابنشرح وخاصة وشروحها، مالك ابن ألفية ذلاانإ ويمثل وال؛5مال، الغاية رحلة م— 
هشام)اكوصيح(.ابن رح ث أو عميل 

ككتابوالمطولأت الةل.يمة الحو بكتب عنوا أيهم نجد علماء عن يعرف ولم 
ندر.ما إلا المفصل شروح أو الفارسي مصنفات أو سيبويه 

صبي(حفر)وهو بانه اض~ ~حففله العبيكي صالح الشخ شيخنا وحل.ثني 
تتعالى نوله إعراب عنه الهم ممما ولكن ا، عاوي؛ الللشخ الإعراب ق ا درص

مح]الإّراء:ا،أ[.ؤiلأئلةتاوى 

تالسعدي الشخ مؤلفات 4جموع ، ٢٤٤—  ٢٤٣م/ قرون; ثمانية حلال نجد ءلماء انفلر؛ )١( 
اوقالمةص:هما،ا،م؛.

ْ،١ ٤ ٤ • n/ أ/ ١ الثلأيء يوم القمم بجاسة العربية اس مملية ق انهة مثم حدش )٢( 
صباحا.الاءة'أ:؛؛ 

الشرعية}ددراسات عتي4اءن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية  ١٦٧٢



العلميةآثلوه السعدي، ناصر بن صدالرحمن اثشيخ موضر 
اومحامدساي4ان بن اأدكتورعالي 

 iLJu^وقاواي|

عرضا:1وحأرفية أ9 اا-ذح9بم اا0ساص طرءبعض 
هنامتثورة أوصرفية نحوية ائل ميجد عدى الالشخ كب على 

يذكرهابل المحويض، لخلاف يمملرق ولا مها، تطرد يلا الشيخ أف مع أوهناك، 
يلي:ما ذك ومن سريعا، ؤيتجاوزها بإيجاز 

فلمالمفعول اروح_لف عدى؛ القال ٢[ ]القرة: ه ؤسيىلآثةت؛0 تعار: قوله . ١ 
هدىوانه العموم، لإرادة الفلاق؛ للشيء ولا الفلأنية للمصلحة هدى يقل: 

قاعدةمن دلالية فائدة تشط امال ا هنفنرى ، ٢١١٠.الدارين. مصالح لجميع 
القرآن،لتفسير الحان القواعد كتابه: ق أوصح بشكل إليها أشار وقد نحوية، 
تعميميفيد فيه المحمول المتعلق حذف، أذ عشرة الرابعة القاعدة ق فذكر 

هذهعلى القرانية الشواهد من عددا الشخ اق حموقد ؛، ^١ المناسب، المحنى 
تأغتاأك؛بم»اموأؤ تعار: قوله وكذللث، البقرة، محورة من الأية كهذه القاعدة 

بمنملء٤لملتلمثنْنولاكمك> مل ي؛ظمأجامئاهمآ، محب 
لعالكمأي: الصيام، حكمة ق قيل ما كل يفيد  ٠٠عدى: القال لالبقرة:ّآحا[ 

الزورقول من الصائمين على الله حزم ما تتقون ولعلكم عموما، المحارم تتقون 
الحور؛؛.من الأصوليون أفادها قاعدة وهذه والحمل؛A..®؛"؛،، 

هلاوقرة:ّآ؛ا[قالفى:ؤنناكانآقثيإئ؛ ٢. 

.٢ ٩ ت الرحمن الكريم تسر )١( 

.٣٦٣ص الثالث المجلد عيي: الالشيخ مؤلفات مجموع صمن الحان القواعد انئلر: )٢( 

.٣٦٤ص شه المدر )٣( 

.١٣٢)أ(انذلر:إرثادالفحول: 

٦١ ٣^١ الشرعيات أدر.واسات عشمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون الصيم، حاسة عتيرة، وا^لآد١بt العلوم كلية 



والدعويةاآعل4ية آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مزتبمر 
االلغةوالنحواكلأمةصدامحمنبنJاصرالضدي 

فامحرعليه، الممتنعات من هي بل تعالى يه يليق ولا له ينبغي ما ررأى النعدىت 
تثبْلهااملغوية دلالة فهذا ،،  ١٠١إيماكم يضح أن تحيل ومعاليه ممتنع أنه 

النفيبعد الفعل على الجحود لأم لحول أن وهي نحوية، ألة ممن الشيح 
الجحودرلأم مموها ولذلك قاطعا، نفيا الفعل نفي يقتضي 

أثوملهؤوما الدىت فال الفعالية1 والجمالة الاّمية الجملة بين الفرق ٣. 
ائهينقمن لث، ذللأو ني:، ولا ت ه قولمن أبلع  ٤١٤هتالبمر٥ت٥ يليا ,تيج 

الشيحمن الإفادة وهلْ ،، ٣١٠١منه ذلك وقؤع يمكن فلا بمخالفتهم، امن، 
الثايت،،الوصف، تفيد الاسمية الجمالة أ0 وهي بلاغية، نحوية مسالة من نقاة م

وا؛تةر؛،.غير متجددة حملة فهي الفعالية الجملة وأما 

جواب،حذف، عشرة• السادسة القاعدة عديت المسقال الشرط! حواب، حذف،  ٠٤
تعالى!كقوله وذللث، الوعيد، مقامات ق الأمروشدته تعفليم على يدل، الشرحل 

[١ جدة!"؟ ]اله ينهر عند لءؤيمم آكثؤأ ^^ياويك< إذ نئ ؤوؤ_ 
الأياتهذ0 ق الجوانم، فحذف، [.. ٥١]سما! ه مُى معإئلأ ي إ ؤ

جليلاسننبامحل وهن.ا القاماارْا، ذلك عظمة على ليدل ذكره، من أولى وشبهها 
(٥١٨٠)سيبويه ذكر وقد الشرط، حوانم، حذف جواز وهى نحوية، ألة ممن 

الخرهذا مثل ق ترك قاو العرب ءأن محازوف شرط لجواب أمثله بعدذكره 

• ٦٧الرحمن* الكريم نتستر  ٢١١

١١٦.

.٦٨الرحمن■ الكريم تيسثر  ٢٣١

اةصالحواترافينماسِن:سوي: الكليات )؛(انظر: 

*٣٦٨الثالث؛ المجلد السعدي، الشخ لفات مؤ مجمؤع صمن القرآن، لتفسير الحان القواعد )٥( 

الشرعيةعثيم؛ن!لدراسات ابن ترسي مع ياثتعاون القمأيم، حامعة عتيوة، والأداب، اسوم كالئة ١ ٦ ١ ^٤ 



وا1دعوي،تاسمية آتاره السعدي. ناصر بن عيدالرحض الشيخ 
اومحامدسليمان بن علي الدكتور 

الكلأم((را/هذه رصع شيء لأي المخثر لبل، كلامهم، ق الجواب 
اوسعاليتقال [ ]الماتدةت1 ه ؤوآتسحوأ تعارت قال الجر؛ باء معنى . ٥ 

ؤإنماللتعيضى، ليت الباء لأن جميعه؛ ْح ؤيجب . الرأس. بمح لأمر ا٠ 
فهوالباء، ق سيبويه رأى هو الشيح ذكرْ الذي المحنى وهدا االملأصثة،،لآ،، هي 

)من(،بمعنى الأية هذْ ل أما العلماء بعض ليرى دومال"اا، للألماف أيها يرى 
رؤوسكمل؛ا.فامحوا أى: زائدة هي وقيل 

د=قماقنلوهلمع؟ ؤ'و>و2يؤ\ تعالى! ال ن)كاقة(، إعراب  ٠٦
المشركينأنولع حمح قاتلوا ®أى عيي؛ النال تالتوبة؛آُّآ[ ه >ءقاعه 

معنىفيكون الواو، من حال )كاثة( أذ ؤيحتمل العالين.. برب والكافرين 
مسالتان؛النمى هل.ا وق ،، أ المشركين،؛ جميعكم وقاتلوا هل.ات 
أنعلى النحويين بعض نمى وقد لا، حا )كاثة( اسننحّمال الأولى؛ ألة الم
)كافة(أف المحويين بعض ذكر وقد حالاص، إلا العرب كلام ق ئتعمل لم )كائة( 

>وناالملام مد بحمق ، ١ > ٣ ■T/ سويه: كتاب )١( 

.٢٣٢ارِ: اهرم تسر )٢( 

،ضاقبءنكبالأءارب٣٦^نماف:)٣( 
.١٣٧هشام: لأبن 

٠١ ٤٣،.يياي،: ٤٤انميالداق: )٤(انظر: 

٠٣٧٣)ه(-سرالكريمالرحص: 

حيان:لأبي واصل التديل ، ٢٣٣٨; ا/ا/ما،اوحرالممط: _Uj: لأبن اللمح قرح انظر: )٦( 
انمون:الدر ، ا</٢٧

١٦٧٥اوث|رءية سراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بامماون المصيم، جامعة عتيرص واملآداب4 اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاوه السعدي; ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتعر 
والنحوالينة ا ناصرالسعدي بن الرحمن عيد العلامة الشيح جهود 

هذينإلى أشار وقد ،، الحالُ موضع ق مصدر لكنه عافيه، الله عافاه ت مثل مصدر، 
القرآزرأ؛•معربي من كبر الوجهين 

الخالفيهالْالآة؟المالتاس:سصاب 
يختلفوالاحتمائين الحال، صاحب اي تحديق احتمالين عيي الذكر 

ويكونالحال)المشركين(، صاحب يكون أن يجوز انه فيكر والمعنى، الحكم 
قالحال)الواو( صاحب، يكون أن ويجوز المشركين، أنولع جمح قاتلوا ت المعتى 

واجباوالممير القتال فيكون المشركين، جميعكم وقاتلوا I المعنى فيكون )قاتلوا( 
'أا.لمينأ"المجمع على 

يبيق^ ؤ I تعالى ال قالمكازت واسم الميمي المحير ٧. 
العدى!فال [، ٢٢]البة_رةتآ ه اشمحسيمى ؤ ألماد هوأذكا قل 

يألسآء قال! ررولهدا قال! نم أذىاال؛ا، الحيض أن تعالى ررفأحبر 
أنفنلحفل حاصة*لْا، الفرج ق الوؤدء وهو الحيض، مكان أي ه آكحسيض 

فجعلهاالموضعين، ق )المحيض( كلجتى بين المرق المدلول ق فر3ا الشيح 
قوجعلها الميمي، هوالمحير وهذا )الحيض(، بمعنى مهدرا لأولى اق 

الميميالمصدر لأن وجه؛ له رأي وهذا الحيفس(، |لثانضيسءاخ^ذل)مكان 
القرآنإعراب مشاكل ٢،  ٦١٣! ليحاص: القرآن إعراب ٤، ٤ ٦ ٢; للزجاج: واعرابه القرآن سان )١( 

!آ/ا/عالدراومونسي:آ/م؛داو>رالممط: المانفيإءرابالقرآنسمري: )'ا(انذلر:
آ/ههم.

.٣٧٣الرحمن: الكريم سر اننلر: )٣( 

'ا.')أ(ي~رااكرومالرح»ن:

ه.نفالمعير ره( 

الشرعيةلليواسات ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، حاسة متيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٦٧٦



واثدعؤيةاسمية آثاره ذاِانمسي، سالرحصين 
الحامدسسان بن عالي الدكمر 

ميميامصدرا الاثنين جعل سيبويه أن إلا واحدرا،، بوزن يأتيان المكان واسم 
؛.الحيص١٢و الماء اعتزلوا أي بوزن)نيل( 

قد^٠٢ ١٠؛^الكلمات، لوزن المرق الميزان اللغويون يستخدم الوزف؛الثال1 ٨• 
وقد ١٢١جطربوزن دحؤج مقلات كقولهم واصحة مماثلة بكلمات لوزنه يعدلون 
،٢٤١((ايئوصة وزن على ارارجورة؛ بقوله• الأحيرة الطريقة هده عيي الاستخدم 

لثلوالصرفيين اللغويين ؤلريقة على اطلاعه على يدل ا هن• المعدي وصنيع 
الوزن.من الضرب هدا 

النحو:في الياليف الثالث: المطنب 
أوالمحو ق يولف لم ائه إلا اممه رحمه سعدي ابن الشيخ مؤلفات كثرة على 

ؤإيماالمحو، ق مستقالآ تاءليثا ليس حقيقته ق هو واحدا، كتابا إلا منفردا تأليئا اللغة 
(.٠٩٠٥)الأزهري خالد للشيخ شرح من هومنقول 
اسمهالإعراب قواعد ق اب كت( ٠٧٦١)اري الأنصهشام لأبن كان وند 

حالم.الشيخ منهم، العلماء من عدد ،سزحه الإءراب(أ قواعد عن )الإعراب 

.١٨١اكاب: ,ترح  AA-AU؛/ا3قظب: )ا(انظر;

\اس.الناقة:شرح ، ١٢٩٦; للزجاج: القرآن معان دانظرت ؛/٨٨، الكتاب: انظر؛ )٢( 

.١ ٧ • م/ الشاب: شرح ، ٢ ٢ ٥ / ١ حي: لأبن الخماض مثلا: انظر )٣( 

.٢٥٨محي: فارينية الوالعقيدة القيم ابن نونية عر السعدية التعليقايت، )٤( 

نل،قوية ص د. المحوي ومذهب آتاره الأنصاري: هشام ابن '٣، ٦ ٦! المزلفين: معجم انظر: )٥( 
ئ.بتحمق: م، ١  ١٩٨ — ه ١ ٤ ٠ ١ عام: معود( الرياض)الماللث، بجامعة الكتاب، طيع وقد ، ١٥ص: 
نل.قوية علي 

١ ٦٧٧الشرعية للدراسات عثيمبمن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، والاداب، امموم كلية 



Aاسمية آتاوه ناصرالسعدي، بن عياوالرحمن موتعرالشيخ ج
-2اللغةواسوالسعدي ناصر بن ايرحص عبد العلامة السيخ جهود 

قاموقد الإعرابأ١،، قواعد إلى الطلاب موصل بعنوازت مطؤع وشرحه الأوهري، 
مهفأرمق الفلم لهدا عدى الفجاء هشام، لابن الإعراب قواعد بنفلم مجهول عالم 

بكتابفاحرجه الهلفيفة، والتعليقات اليسيرة، التعديلات بعض مع الأزهري ح رث 
وهيالإعراب، قواعد نظم على النهاب وكشنا التطيؤ، عنوان• تحتإ مس—تقل، 

طباعةعلى أشرف الذي تلميده من تمية هي، بل ه، نفالشخ مجن تسمية لي_، 
بسامأآا.العزيزأل عيد بن سليمان بن وهومحمد وحققه، الكتاب 

تحليقفهدا  I١٠ الشرح لهن>ا حدا الموجزة مقدمته ل حدي الالشخ قال وقد 
ذكرتأصله، على الأزهري حالي الثخ شرح من نقلته الإعراب قواعد نغلم ^5، 
شيءق إلا عبارته ونقالتإ عنه، تغنى يما منه وحدفت النظم، نبيا يحلق ما منه 

يير«سم.

يلي;ما الموجز النص هذا ق ونلحفل 
شرحا.وش تعليق أنه ١. 

هوهنا بالأصل والمراد الأصل، على الأزهري حالي الشيخ شرح من منقول أنه • ٢ 
هشام.لأبن الإعراب قواعد عن الإعراب كتاب 

النظميشرح لم الأزهري لأ0 باكلم؛ يتعلق ما الأزهري شرح مجن نقل الشخ أن ٣• 

ءنهّالأسنغناء يمكن أقه يرى ما منه حيف الشيخ أن ٤• 
قليلة.مواطن الأزهريإلأل محارم نقل ظمص؛على 

الج؛زة،،يخنمابِةاسص)بن( ٦٦٨

زران.الل-داوى د• بمحقي ، ٣١٩٩٨عام 

.٢٢ص: الإعراب ^١^]. نظم على القاب وكثف التعلق انفرت )٢( 

.٢٣ص: القاب وكشف المملق )٣( 

الشرعيةuدراطت ئيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتطون الهصيم، جامعة عتيرق، و١لآد١ب، وم i٠اتكلية  ١٦٧٨



واتدعويهاسمية ^٥ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن مؤت٠رالشيخ 
او»امدساوي4ان بن مالي الدكتور 

الحقيقيبالمعنى تأليفا مي يأف يمكن لا ة الخمالأوصاف •؛ذه والكتاب 
الأزهري.لتكتاب كالاخصار الحقيقة ق لألأ، للتاليف؛ 

وثرحعيي، الالشيح اختمار بين الاختلاف أوجه من يعقا هنا أذكر ولعلي 
الكتاب:ق الأصل وهي لها، حمر لا الاتفاق موانحع لأف الأزهري؛ حالي الشيخ 

ائلممن فيها ما وبين وأعرببما، هشام، ابن مقدمة الأزهري خالد الشخ همح . ١ 
إنبل عيي، الالشسخ تعليق ق إحللائا موجود غير وهدا ،، لغوية١ أو نحوية 

رسولعلى والملأة ننه، بالحمد بدأها للنذلم مقدمه ذكر الإعراب قواعد ناحلم 
نيائياءعيي الالمميح له يتطرق لم هدا وكل النفلم، وتسميه الله، 

بلالأزهري، فعل كما والكلام والكلمة اللففل عن عيي؛الحديث، اليهلل لم ٢. 
الكلامهي والجملة المفيد، الركب، اللفظ هو الكلام أن ببيان ذللث، اختصر 

لأنكلاما؛ جملة كل وليس جملة، كلام كل فصار يفد، لم أم أفاد الركب، 
أماا، ءليه١ كويتج اليحن ما هو والمقيد الإفادة، لها يشترط لا الجملة 

عموماوالكلام الجملة بين أن وذكر بالعليل، ل؛، ذلق فمل فقد الأزهري 
اعكينعكس ولا الإسنادي®.. التركيب، ®لوجود ة جمالكلام فكل ا، مطلق

قلتتح:فإذا بخلافها®.. الإفادة فيه تخر *لأيها كلاما، جملة كل ليس أي لغويا، 
إنلأل عليه كويت، اليحن محنى ®يقيل. لأئه كلاما مي يفلا زيد.. قام إن 

ينتظرالجوابءأم.السامع لأف ذللثج، صلاحية عن أخرجته الشرطية 
يثرلم والك؛رى، المغرى ثم والفعلية الاسمية الجمل أنولع حدي الذكر لما  ١٣

ماءاوالإءرابللأزءرى;آ-أ---ب.\و مصلاسلآب )ا(اظر: 

.٢٤اكدقساكابص: انظر: )٢( 

.٧٢)٣(موصل 

١٦٧٩الشرب لأدواسات ابن الشيخ كرسي مع بالعاون القسيم، جامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية 



والدعويةالعامية آثاره السسي، ناصر عيدا1رحمنبن السخ سمت4ر 
واسواللغة ث ناصرالسعدي الر>ءمنبن صد العلامة السيخ جهود 

مجيءطريقة ذكر الأزهري لكن والكثرى، الصغرى الجمل بين الروابط إلى 
أنأحدهما طريقان! الروابعل ق ررولك المتداحلة؛قوله! الجمل بين الروابهل 
أيومويد نحو• أي ،؛ •••®١١متلوه ضمير إلى الأول غير المبتدآت من كلأ تضمف 

ألةميدكر لم الإعراب نواعد نقلم صاحب با0 عيي للنعتذر وند قائم، 
ذلك.ق الشخ فتبعه الروابهل، 

الأزهريأن حين ل نادرا، إلا النحوية والعلل الأدلة على عدى اليحرص لا . ٤ 
مجيءألة كمالمتعلم، فهم ق يخها وترمالقاعدة، لتقوية منها كتابه ملأ 

[،١٦]غامتب يهميقد< ؤ تعار! ^وله ومنه بالإصافة حر، محل ل الجملة 
حينل ، لإضافة با حر محل ق بارزون، )هم حملة بال عيي الذكرها نقل 

وق، مضاف، أقه على فدل متون( غير )يوم( أن بلدلك، تدل امالأزهري أن 
يميالنحويين من رركثير المعدي! قال القرأن، ق الزائد الحرفح تسمية مسألة 

يتوصلررلكونه بقوله! مية التلهدم علل الأزهري أف حين ق صلةا'ل؛،، الزائد 
ا•وتزيتتهٌأ ١^٢ لتحسين مثآ ■ءرض بب إل ؛ه 

بعدالواقعة الجمل ®إف كقوله! قليلا، إلا التعريفات على المعدي يحرص لا ٥. 
الأزهريمن أحده وهومعنى ، ٢٦١الهرفةاامن الخالصة أي المحفة! الكرات 

.٧٧ّرفص: )ا(اومال

.٢٦اسوقوص،اكاب،ص: انظر: )٢( 

)٣(

.٥٤)إ(اسقوىثفاكابص: 

،٢١٣)ه(مصلالظلام،: 

.٣٠ص: اكاب، وكثف، المملق )٦( 

الشرعيةJد٠راسات عتيمؤن ابن اJشيخ كرسي مع باتثاون اتمصيم، حامعة عنيرة، والآدأب، الهلوم كلية  ١٦٨٠



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، لصر عبداترحمزبن الشيخ 
a«L»J>سلبمان بن علي الدكتور 

مصطلحات،من به يمر ا متعريف على يحرصس الأزهري أ0 حين ل ،، نمال
الوجودية؛"'؛.وتعريف،)لنا( ،، التعليق١٢كتعريف، 

كالحالي.ث،احتضارا يدكرها لا عدى والمسالة، ق مروطا الأزهري يفيق، محي ٦« 
الناعرتبقول وامتدلألهما البدل، حملة عن 

منلمال؛،والجهر الئئ ق فكن ؤإلأ عندنا تقيمذ لا ارحو له فقلق 

،، ْ أوتوصيحا؛ يدكرعلة ولم ، رارحل( من بدل لاتقيني( جملة) أن ذكر عدي محال
فجملة)لا ٠١بقوله؛ وذللث، وتفضيل، سل بتعليالبدلية معنى أباو الأزهري أن نن حق 

الثانيةالجملة تكون أن وسرطه من)ارحل(، البدلية على نصبح موصع ق نقيتن( 
إظهارمن أراد ما على الثانية ة دلالفإن ا؛ هنكما الأولى من المعنى بنائية أول 

،.عليه؛الأكزام«١٦تدل والأولى بالطابقة، عليه تدل لأنها أولى؛ لإمحامته الكراهة 
ئديد،إيجاز مع لماما، إلا المحوية الخلافات ذكر على عيي اليحرص لا ٧• 

بمنزلةجازة أنها فدكر )لولاك(، كقولهم: صمير وليها إذا عن)لولا( كحديثه 
تعيرواسمبتدأ، يعدها والضمير ابتداء، ، حرفأو سيبويه؛"؛، محول وهو )لعل(، 

.١١١ص! الطلاب موصل اظر: )١( 

.٨٢ص; ه نفانظر )٢( 

٠٨١٢صرت ه نفالممدر )٣( 

للقميدةوالغزلي الطللي المطلع ل واننلر ٣، ٥ ' للمكجري؛"ا/ وب المنالديوان رح بنالنيان )٤( 
٠٤٠٢ص; العكرى لأبي،،لأل، المناعتين ٧، ٤ / ١ شة؛ لابن والشعراء الشعر المرية: 

.٢٧ص: القاب اك>اوقوكشف انظر: )٥( 

.٩٠ص: الطلاب موصل )٦( 

.٣٧٥- ٣٧٣أ/انتحاب: انظر: )٧( 

١٦٨١اثشرعية سراا،*ات ءثي4ا|ن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيره، >،، وا^٥١٥العلوم كلية 



ئعويات JJوااسمية ١^٥ ناصرالمعدي، بن عيدايرحض مؤتمراثشيخ ا

والنحواللتة ا ناصرالسعدي بن الرحمن عيد الشيخا1علأس حهود 

الخلافوهدا (؛^، oY ١٥)الأحفش رأي وهذا الرفع، لموصع النصب صمير 
ا،الأزهري١٢ثرح مذكورل 

ذكزهم،قد الأزهري أن مع أصحابه يدكر أن دون حلافا عدى اليدكر وقد 
القولينذكر فقد مبنية؟ أم هي أمعربأ )حنسبح(، بمعنى كانت إذا مد ق كالخلاف 

.٢٤قول؛ بكل القايلن بين ففد الأزهري وأما بةأ"اا، ندون 
الأزهريوكتاب عيي، الكتاُب بين الاختلاف أوجه من ذكرناه ما فإف وبعد، 

وهي:فناهرة، نتيجة إلى بنا يزول 

وحيفالاختمار، دوره كان بل الأزهري، ثرح عن يخرج م لعيي الأن • ١ 
الشرح.ق إطنابا يراه ما بعض 

كانفقن. عيي الوأما المتخصمى، النحوي بهلريقة يشرح كان الأزهري أن . ٢ 
وغايتها،المسألة بأصل يهتم بل و■ءاJاله، النحووخلافاته ق يهلنبح لا الدي الفقيه 

حوله.من الثريعة لعللأب تيسيرا 

أعالم.تعالى واف 

الخلافساتل ي الإنصاف ي: المالأ ق الخلاف وانظر ، ٣٣ص: المماب وكثفح اسق انظر: )١( 
.١٣٦ اللمكح: يي ٦، ٠ ٤ ٦- ٣• الداق: الجى [،  ٩٧سالا ]  Y٦٨٧/ للأنارى: 

.١١٩موصلالطلاب: انظر: )٢( 

.٤ ٦ ص: القاب وكثف اسق انظر: )٣( 

.١٧٥ص: الطلاب موصل انثلر؛ )٤( 

الشرعيةسراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القمعيم، جامعة عتيرت، والأداب، الع1وم ممية  ١٦٨٢



واكميماسية ١^٠ السعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤتمراتشيح 

الحامدسليمان بن علي الدكتؤر 

خاتمة

نإساعيي الالرحمن عبد الشيخ العلامة لجهود الموجز العرض هذا بعد 
تيلي ما منه نتخلص أل نتهلح 

لأو4القديمة؛ والمحوومصائرهما اللغة يكتب وامع اطلاع على لكن الثخ أن ١• 
مامنها اغرف أن  jlSoالشرعي، العلم لطالب وعلومها اللغة أهمية يعرف كان 

أسرارها.من شيء ؤإدراك الشرعية النصوص فهم على له عول به 
يطهرللطلاب، ها وتدريالعريية إقراء على ~ اف رحمه ~ الشخ حرصل ٢• 

والقطرالأُمومنة كثرح النحوية الدروس ويعص المعلقاُت،، درس ل ذلك 
والألفية.

بحتة،لغوية منهللقاُت، من يره نفس المواصع س كثير ل بمطلق الشيخ لكن ٣• 
العنايةذات ير التغوكتب ومعاحمها، اللغة كتب ق واسع اطلاع على ما؛دل، 
مثاله.مجتهد عالم يحتاجه يما والمحاق، والنحو باللغة 

المرتل،هل الكبه؛أملويه ل والنحوية اللغوية الفوائد يدمج الشتخ كاف ٤• 
ثناياق أونحوية لغوية ألة مهناك بان المتخممى غير القارئ يشعر لا وقد 

تعالى،افه س بمقل إلا تمح لا فريدة وملكة عجيبة، قدرة وهدا الشيح، كلام 
ءث1د0.س عبد نلب ل يقذفها وبصيرة 

الشحلكتاب اختماره ذلك، يمثل والإيجاز، الاختمار ل ء*محة فدرة للشخ ٥• 
وربيته.الكتاب باصل الإحاطة ْع الأزهري، حالي 

الشحإفادة وكيفية اللغة، ق الشح لجهود يرة يإشارات يمثل البحث هذا ٦• 
ولعلهالعجيبة، التغيرية والأستتثاطات الشرعية، الموص فهم ق لومها عس 

ليعتلج بما ير، اكفوخاصة الشح، كتب يتنهلق أوسع لثحن، دافعا يكون 

١٦٨٣اثشرعية للدراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداب| انملوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٥ السعاوي، ناصر عيدالرح4نس الشيخ مؤتمر 

^لأمةس،اورحصينذاصرالضدي.2الاغةوالشءو

رمالةيدلك فتنثا الشح، منها تمكن الش عة الوامحالعريية علوم من داخلها 
أكاد؛مة-ضئلفيذلك.

ابتداللا راقتا، ميسرا أسلوبا كان مؤلفاته ق الشيخ عليه يسير الدى —لوب الأس ٧• 
ولعلالكلام، وفنون الأدب تح يكتمنه امحللاع على يدل، وهدا تكلف، ولا فيه 

المصادروبيان رديا، ومأسلوبيا تها ودرامالشح مؤلفات لتتع ينهض باحثا 
ذلك،.ق الشح منها أفاد الش 

وحزاهجناته، فح وأمكنه عدى الناصر بن الرحمن عبد للشح الله غفر 
وآلهمحمد نبينا على وبارك وسلم النه وصلى الجزاء، خير والمسلمين الإسلام عن 

أجمعين.وصحبه 

العالمين.رب لله الحمد أن دعوانا وآخر 

اممرعيةو1در1سات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع يا1اعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٦٨٤



اثعلميةآتاره اوسسي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠^^٠^ 
الحامدسليمان بن علي الدكتور 

والمميادروالهر|حء ثبت 

إبراهيم،أبوالقفل محمد تحقيق: يوطي، الالدين لجلال القرآن علوم ل الإتقان • ١ 
القاهرة.الآراُثؤ، دار 

البدري،عيد ممحمد بتحقيق: للمثوكال، الأصول علم تحقيق إلى الفحول إرثاد . ٢ 
م.١  ٩٩٢- ْ ١ ٤ ١ ٢ الأولى اس الثقافية، الكتب، ة مرم

العربي،الكتاُب، دار الجميلي، يد صد. تحقيق للامدي، الأحكام أصول ل الإحكام ٣. 
م.١  ٩٩٨" ٥١٤١٨الثالثة الطبعة ؛يرويت،، 

مكتبةالكنبج، عالم زاهد، غازي زهير د• تحقيق النحاس، جعفر لأبي القرآن إعرابه ■ ٤ 
١م. ٩٨٨ه—١٤٠٩الثالثة الطبعة بيرويتح، العربية، الهضة 

الهلبعةالقاهرة، الخانجي، مكتبة الهلناحي، محمود د: تحقيق الشجري، ابن أمالي . ٥ 
الأولىمآا؛اه-أوهام.

محييمحمي. وتعليق نرح الأنباري، الركامحت، لأبي الخلاف، ائل مق الإنصاف • ٦ 
م.١  ٩٨٧— ١ه ٤ ٠ ٧ بيرومتج العصرية، المكتبة الحميد، عبد الدين 

بيرويته،الفكر، دار حميل، محمد صدفي بعناية الأندلسي، حيان لأبي المحيْل، البحر ٧• 
م.١٩٩٢ه-١٤١٢

دارالديبح، العظيم عبد د. تحقيق: الجويني، المعالي لأبي الفقه أصول ل الرهان ٨. 
م.١  ٩٩٩- ْ ١ ٤ ٢ ٠ الثالثة الطبعة المصورة، الوم، 

دارإبراهيم، القفز أبو ممحمد تحقيق الزركثي، الدين لبدر القرآن علوم ل الرهان • ٩ 
بيرويتح.اامعرفة، 

دارالتجاري، محمد علي تحقيق الحكبري، البقاء لأبي القرآن إء_رابإ ق ان التبي. ١ ٠ 
١م. ٩٨٧ه—١٤٠٧الثانية الطبعة بيرويتح، الجيل، 

دارهنداوي، حن د: تحقيق حيان، لأ؛يأ التسهيل كتاب، نرح ل والتكميل التذييل • ١ ١ 
.٢١٩ه-٧٩  ١٤١٨الأولى الطبعة دمشق، القلم، 

١٦٨٠ادثمص4 عثيماأإنابن السح كرسي ٢ طدتطون جامداممم^م، مسرة، والأداب، اد٠ضم كليات 



ٌواوومي4 اسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيدايرحس الشيخ مؤد4-ر ا
والنحواللغة ا السعدي ناصر الرح4نبن عيد العلامة السيخ جهود 

العليمي،يس الشح حاشية و-يامشه الأزهري، حالي للشيخ التوصح على التصرح . ١ ٢ 
الفم.دار 

تتحقيق سعدي، ين الرحمن لعيد الإعراب قواعد ظم عر القاب وكثف التعليق . ١ ٣ 
١.0 ٤ ١ ٢ الأور ط القاهرة، تيمية، ابن دار طاعة يسام، آل محمد 

الرحمنلعبد فاؤينية الوالعقيدة القيم اين نونية من قطعة على عيية الالتعالينان، . ١ ٤ 
•٠ ١  ٤٣٨الأور ط الرياض، الجوزي، اين دار الجزائري، يلأل يعناية عيي، ال

العلمي،البحث، عمادة محققين، مجموعة الواحدي، الحز لأيي التسيهل التفسير . ١ ٥ 
الرياض.الإسلامية، سعود ين محمد الإمام حامعة 

؛يرويت،.الأندلس، دار كثير، لاين العغليم القرآن ير نفّ ١ ٦ 
الداروآحرين، هارون، لام العبد تحقيق• الأزهري، منصور لأبي اللُة مذبب • ١٧

والارح٠ؤة.للتاليف المصرية 

المهليري،ر يام؛حنايةت السسعدي، الرحمن لحثي الإيمان لشجرة والبيان التوضيح . ١ ٨ 
١.٠  ٤٣٦الأور ط الرياض، المهاج، دار مكبة 

•عل سحدي الالرحمن لعبد المنان كلام ير نفل الرحمن الكريم تيسير • ١ ٩ 
.٥١٤٢٦الثانية محل الرياض، الجوزي، اين دار المميل، 

دارالتركي، اف عبد د. تحقيق؛ اممري، حرير لابن القرآن نابذؤا ل البيان جامع • ٢ ٠ 
.٠٣٢ ٠ ١ - ٠١٤٢٢الأور الطعة القاهرة، هجر، 

ّالبخاري صحيح = الصحيح الجامع . ٢١
الأولى،الهلثعة ييرويتؤ، العالمية، الكتي، دار للقرمحلبي، القرآن لأحكام الجامع . ٢ ٢ 

مائةالدين فخر د• تحقيق المرائي، م ثامحأم لاين المعان؛ حروف ل الداق الجني • ٢٣
ه- ١٤١٣الأولى الهلثعة ؛يروت<، العالمية، الكتب، دار فاضل، نديم ومحمد 
٣١٩٩٢.

المصريةالهيثة التجار، علي محمل- ت تحقيق حني، ين عثمان الفتح لأيي الخمانمى . ٢٤

الشرعيةلليواسات عثي4يرن ابن الشيخ كرسى مع الهصيم، ^ ٠٧۴عتيرد اسومو١لآbم٠، كلية  ١٦٨٦



والوعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر الشيخ ٠ؤتمر 
الحامدسليمان بن علي الدكتور 

م.١  ٩٨٦ه— ١٤٠٦الثالثة، الطبعة القاهرة، لألكاب، العامة 
الخراط،أحمد لت تحقيق الحلبي، للمين المكنون الكتاب علوم ل الممون اليد • ٢ ٥ 

ه.١ ٤ ٠ ٦ الأولى الهلعة دمشق، القلم، دار 
معلثعةشاكر، محمد محمود عليه وعلق قرأه المجازا، القاهر لبد الإعجاز دلائل • ٢ ٦ 

م.١  ٩٩٢- ه ١ ٤  ١٣الثالثة، الطبعة بالقاهرة، المدق 
القاهرة،العارف، دار إبراهيم، القفل أبو محمد تحقيق؛ القيس، امرئ ديوان .  ٢٧

ة.الخامالهلبعة 

الخراط.أحمِد تحقيق للمالقي، المعاق حروف شرح ؤ، الماف رصف . ٢٨
الهلثعةدمشق، القلم، دار هناواوي، حن د؛ تحقيق حتى، لابن الإعراب صناعي مر • ٢ ٩ 

م١٩٨٥ُّ-١٤٠٥الأولى،
وتحوما•'السقا مصعلفى ونصحح صث2ل للعكثري، المنسوب المتنبي ديوان نرح • ٠٣ 

؛يروين،.المعرفة، دار 

الحسننور محمل بتحقيق؛ الإصراباذي، الدين لرصي الحاجب ابن نافية شرح . ١٣ 
م١ّ  ٩٨٢" ٥١٤٠٢؛يرويت،، المالية، الكتب، دار وآحرين، 

ابندار المميل، سعد بعناية؛ الخثيمين صالح بن لحمد هلية الوامالمقيدة شرح  ٠٣٢
.٥١٤١٥الثانية الهلتعة الرياض، الجوزي، 

للثقافةالوطي المجلس فارس، فائز ئ؛ تحقيق دى، الأمبرهان لابن اللمع رح ث . ٣٣
؟٣١٩٨٤—؛.؛اه الأولى العلبعة الكوب؛؛،، والأداب، والفنون 

الْلبحةالقاهرة، الحديث،، دار اكر، أحمدنتحقيق؛ فتيثة، لأبن والشعراء الثعر  ٤١٣
الثانيةخا؛اه-خه؟امّ

عبىطبعة المقر، أحمي. الي. تحقيق فارس، بن لأحمد اللغة فقه ق الصاحبي . ٣٥
م.١ ٧^١٩ القاهرة وثركاه، الحلبي 

بيرويتؤ،للملأيين، اللم دار عينار، الخفور عبد أحمد تحقيق؛ للجوهري، المحاح . ٣٦
.٢١ ٩٩. الرابعة،الطبعة 

١٦٨٧ادثمسق ممJراطت عثيين ابن السح مبمهي ب بلأطون اءعم^م، عتيرد والآداس اسوم كلية 



ئوالدعوية اسمية آتاره السعدي. ناصر سالرحمنون الشيخ مؤت«-ر ا
والنحواللغة  ٠٤.اارحصسذاصراثددي عبد العلامة الشيخ جهود 

الطبعةدمشق، كير، ابن دار الغا، دبب مصملفى د; وترقم صط البخاري، صحيح . ٣٧
ا؛اه-«ها،ا.الرابعة'

بيرويتج،العلمية، ثإ الكتدار الباني، عيد فواد محمد تحقيق لم، مصحيح  ٠٣٨

الثانيةالهلبعة الرياض، العاصمة، دار البسام، الق، لعبد قرون ئمانية حلال نجد علماء . ٣٩
٠١٤١٩.

يعقوب،إميل د. محمد، فار د. تحقيق الثعالثى، منصور لأبى العربية ومر اللغة فقه . ٤ ٠ 
م.١٣؛ترون، العربي، الكتاب دار 

الأولىالهلثعة ؛يرويت،، الجيل، دار هارون، لام العبد تحقيق! يثويه، لالكتاب . ٤ ١ 
٠٣١٩٩١^١٤١١

القاهرة،للرانث،، الريان دار للزمخشري، التنزيل غوامص حقائق عن الكشافح . ٤ ٢
الثالثة¥«؛اه-يحهام.الطبعة 

المصري،محمد درؤيس، عدنان د. بعناية الكفوي، الحيتي البقاء لأبي الكليات، .  ٤٣
،.١٩٩٨.—٥١٤١٩الثانية الطبعة بيروت، الرسالة، مؤسسة 

■ ٣١٩٩٢— الثانيةالطبعة بيروت، دارصادر، منفلور، لابن العرب لسان . ٤ ٤ 
المعارف،دار ارون، هلام العبد تحقيق ،، Jjuاس العبلأبي ت، ثحلمجالي . ٤ ٥ 

الخامسة.الطبعة بيروت، 

أبناءؤإشراف بعناية عيي الناصر بن الرحمن عبد العلامة الشيح مؤلفات مجمؤع . ٤ ٦ 
طقعلر، الإملامية، والشؤون الأوقاف وزارة طبعة الباحثين، من وعدد الشخ 

\لأووس\ه-\\>م.
>ملم ص.حها^ ~ المختصر الص|،ح،ا^ الممسند  ٠٤٧

مؤسس—ةالضامن، حاتم دن تحقيق حنالب، أبي بن لمكي القرآن إعراب مثكل . ٤ ٨ 
م.١  ٩٨٨ه— ١٤٠٨الرابعة، الطعة يرون، الرسالة، 

ليفللتا المصرية الدار وآحرين، نجاف يوسف أحمد تحقيق للفراء، القرآن معال ٠ ٤ ٩ 

الشرعيةللشرأسان عثي4ّأأوا ابن الشيخ ترسي مع يالضاون القصيم، حاسة عتيزق، والآbب، العلوم كلية  ١٦٨٨



والدعويةاسمية آثاره المعدي. ناصر عبدالرحصبن الشيخ مؤتمر 

لخاملا سليمان بن علي دكتور لا 

والترجمة.

الحديث،دار ثلي، عده الجلل عيد لت تحقيق للزحاج، ه وإعرابالقرآن ق مما ٠ ٥ ٠ 
م.١  ٩٩٤- ه١ ٤ ١ ٤ الأولى، الطمن القاهرة، 

~0 ١ ٤ ١ ٤ الأولى الهلعة يروين،، الة، الرّدار كحالة، ا لرصالمؤلفي_ن معجم . ٥ ١ 
١٩٩٣.)،

عليومحمل. المارك مازن دت ت تحميق هشام، لأبن الأءارد_، كتب عن اللمب مغني • ٥ ٢ 
م.١  ٩٩٢—٥١ ٤١٢الأولى العلعة ريرواتإ، الفكر، دار اف، حمد 

دمشقالقلم، دار داودي، صفوان تحقيق: الأصفهاقر للراغب ألناخل مفرداث، . ٥٣
ٍلالأولىلإا؛اْ-آه؟ام.

المعارف،وزارة أمين، اغ وعبد مصعلفى إبراهيم تحقيق: جني، لأبن الخمن، . ٥ ٤ 
م. ١٩٥٤٥١٣٧٣الأولى، الطمة مصر، القديم، ١^١^، إحياء ردارة العمومية، 

.٥١٣٤١الفكر دار الشاطئ، إسحاق لأيي الأحكام أصول ق الموافقايت، . ٥ ٥ 
نهران،البدراوي د. بتحقيق الأزهري، لخالد الإعراب قواعد إلى العللامح موصل . ٥ ٦ 

١٣١٩٩٨لونجمان للمتثر، العالمية المصرية الشركة 
الاعتمام،دار ا، النإبراهيم محمل. د: تحقيق هيلى، الالقاسم لأيي الفكر نتائج .  ٥٧

القاهرة.

القاهرة.المعارف،، دار حن، لباس الواق المحو . ٥٨

١٦٨٩الشرعية للدراسات عثي4ان ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القميم، جامعة اسوموالآداب« كلية 




