


البلاغيالضير  Lmالفعلي الشيخ جهود 

ؤ1ووس0اءدل الخالم الله عبد بن إبراعيم .د. |، 
إستاذ أ ت
آتالإسلامية سعود بن محيي الإمام حاسة — ايهوبية اتلغة ممية ِا 

ةص؛أأًم،



والدعويةاسبمية آتاره السعدي، ناصر بن عيداترحهن الشيخ مؤتمر 
المبماعيل^ LiJاك؛عيد بن 

الْمدئ

بنمحمد الأمين اف رمول على واللام والصلاة العالمين، رب ف الحمد 
يعدنأما أجمعن، وصحبه آله وعلى الله، عبد 

البلاغي(.التفسير ل الله- -رحمه المعدي المخ )جهود بعنوان بحث فهذا 
التفسيرل الله— —رحمه المعدي العلامة جهود عن الكتف ق البحث، هذا سيسهم 
الكريمير تيالقيم يره نفل المبثوثة البلاغية وقفاته امتقراء حلال من البلاغي 
تحليلي.وصفي، عرض ل المنان، كلام ير نفق الرحمن 

—رحمهالثبخ وقفها التي الوقفاُت، تللث، من العديد على الوقوف، مح-اولأ 
المات>إلى مثيرا الوقفايتح. تلكم ل الكريمة الآيارت< أجواء معاينا تعالى اممه- 

به.عرف خاصا كتاييا نمطا امحتدعى مما الله—. —رحمه الشح عرض ق الأسلوبية 
والخراجعتالصادر شن، وخاتمة، وفصلين، مقدمة، ق البحث، جاء وقد 

وفيهالكريم، القرآن لغة بيان عن اممه— —رحمه المخ حديث، الأول؛ الفصل 
مثاحثا!أربعة 

الفصاحة.الأول؛ الثحّثا 

العربي.اللمان الثاق؛ الثحث، 

الحجاج.التالثح؛ البحث، 
اصطفاء'الالفذل.الراح؛ البحث، 
وفيهالكريم، القرآن ءادا١تج عن اطه- -رحمه الميخ حديث، الثاق؛ الفصل 

مباحثه؛أربعة 

العموم.إرادة الأول؛ الثحح، 

١٦٩٣الشرعية سراسات عتيبمين ابن الشيخ ترسى مع بالتعاون القمعيم، حامعة عتيزص والآداب• اسوم كالئة 



والدمويةالعامد>ة آثاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن ٠،ؤد٠ءرالشيخ 
ايلاغيالتشمير إل السعدي الشيخ جهود 

الاستغراق.اكاق! المبحث 

للتعميم.الحيف الثاكت البحث 

اللفظي.المشرك ت الرابع البحث 
•البحث نيا يوصي الحم، والتوصات النتائج، الخاتمة ق وذكرمت، 

شمول3، الوقفات لتلك الوظيفي الدور إلى الوصول كله ذلك حلال راغبتاهن 
وأثروالبديع، واليان، العان،، الثلاثة! علومها ق البلاغة أبواب من عديدة مباحث، 

المتلقي.على الوقفات _، 

وعلىمحمل•، نبينا على وبارك وسلم اش وصلى العالمين، رب ف والحمد 
أجمعين.وصحبه 1له 

الشرعيةللمراسات ءثي4يرن ابن الشيخ ترسي مع بادمماون الخصيم، جامعة هتيزه، اسوم ممية  ١٦٩٠



اسميةأناره السعدي، ناصر س>اررحمنين الشيخ مؤت٠ر 
السماعيلالغانم اك عبد بن إبراهيم ا،د. 

بيانعن — الله —رح0ه الشيخ حديث ارأ9ل: القمل 
اJخرJمfا1مرأن !غة 

الأول{البحث 

عموموالبلاغة الفصاحة حقيقتي بين لاليس اله~ت "رحمه بكي الال ن
حزءغيئوالفصاحة مرتبة. ذوأحزاء كل، فالبلاغة وجزء، كل هما بل وحموص، 

•ُ)ا( محمول 

يرهنفمن موضع ما غير ق اف— —رحمه عدى الالشيخ حديث حاء هنا ومن 
علىالتأكيد ل الفصاحة يوقف تعالى اض— —رحمه أنه يلحفل ومما الفصاحة، عن 

القرآنمقصود على ممن ا وأنهالكريم، القرآن حجج ل المؤثرات أكم من كونها 
ؤ،دتعالى; نوله عن الشيح حديث ق حاء ما ذللث، ومن والدلالة، الهلءاية ق الكريم 
ه?3؟ تثغيظ عومح؛ أكأ ثقهاوتآ وتىعبمأ وثسهء آبمل 5قؤئتن من بمار ءآآع 

الواضحاتر،والأدلة الثينا١ت،، الآياات، من تعالى بين لما رر قال; حيث، ، ١٠٤الأنعام; 
هدايتهمأن وأحم عليها، العباد نبه والمقاصد، المهلال٣s جمع ق الحق على الدالة 

تبيناُت، آيأي; رذلإه ءقالتقادتاق;ؤةدآآكإبمآرمن هم، لأنفوصدها 
اللفغل،فصاحة من عليه اثتميتط لما للأبصار، الشمس بمنزلة للقلب وتجعله الحق، 

منصادرة لأنها الجميلة، والحقائق الجليلة، ال للمحومهلا؛قته ووضوحه، وبيانه، 
وأحلها،أفضلها من التي والثاؤلة، الذلاهرة تعمه بصنوفح حلقه، ربى الذي الرب،، 

موافرالأياُتج، ه؛تللث، ةلمال;ؤد1ىآبم>ر المشكلأيته. وتوضيح الآيارت،، تبيين 
،،الحميد.ر الغنى هو اش فإن ه قالتاق;ؤه1ثممهء بمقتضاها وعمل العبرة، 

٧٤)ا(ءروسالأفراح\/
تسر١^١^^٨٦٢)٢( 

١٦٩٥ايشرمية ولدرا1سأت عقيمين ابن الشيخ كر1أدي هع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب! امموم ممية 



والدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ نهر مي
البلاغيالتفسير ا السعدي الشيخ جهود 

إلىالوصول مهمة تهل التي الأصاب من العزيز الكتاب ذ واليان فالقصاحة 
المراد.بلؤغ إلى الطرق ونير القلوب، 
لرأىالائتمار أن إلى اف~ ~رحمه الثسخ ينير الفصاحة أهمية معرض وق 

منوأن الموصؤع، ق الفماحة باعتبار عاليه يقوم فيما يقوم آخر دون ير لتغاق 
القرآنية،الفصاحة سن علة كان ما للرأي التوجه يخالف، لا أن الرجيح شروط 

تثعدامحعندما نجده ما وهذا إليه، ومرشد المعنى، على دليل الفصاحة أن لث، ذل
تاباْمما الرأي ذللن، أن على اعتمادا الآياُت، إحدى ق رأيا اله~ ~رحمه النسخ 

عنالشيخ حديث، ق حاء وهوما به، الأخذ حق ا معهيتماشى ولا الفصاحة، 
نولهق فقال الإشكال، أشد فهمه عليه أشكل مما أنه اض~ ~رحمه ذكر موضع 
تجهيثما مثله، من ثم ؤغثتا ا. أل1ث1من الئ؛ك، ق دريمم ■ثنا أما م و»اة ؤ تعالى• 

نإداج؛ن. وتعاءاق منا ة.'إلاثئ 
يممءابمت ءابوبن، بل، ثبيم ؤبما جمل. تدؤ ؤبما-٠لقؤ أدبكم ماثن ادمإ لم يق 

لثن،امرأءتقمرئ ئادآتين افن أُغةوأممالم نز ؤإدا معتين عما 
آلوعث.إنحمثرهند١ مئ ؤمرؤي، . ^٧ ٠٣ن إلا أنتن إذ أكه- ؤ س أئلعثر 

^٠مييه دسنءليمن فلا اأج^أا محتمؤن ؤهم تلغيهم ه ؤحد صيحة إلا محا صندؤن 
اممهأن على وبرهان، لهم ودليل *أى: ٥ ٠ - ٤ ١ و أغل^اي٠وث الت 

هاث٠تافي:نعمه حمالة من الذي للنقم، ، الصارفبالنعم، المنعم لأنه المعبود، وحده 
آباؤهم.بن.لان،ت المراد المف.رينت من كثير قال ه ذريمم ■تلنا ث أؤ 

الفللن،،ذللن، مثل من هأي: بعدهم^^0 ْن للموجودين أي؛ ه ثل٠ناثم دؤ 
النعمةلأن الفن، ق بحملهم الاياء على نعمته فذكر به، ه ؤمامكوذا ه جنأي؛ 

فإنالتغير، ق على المواضع أشكل من الموضع وهذا الذرية. على نعمة عليهم، 
القرآنق لل يعهلا مما الاباء، المراد؛الذرية أن من رين، المقمن كثير ذكره ا م

الشرعيةسراسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرص اسوم كلية  ١٦٩٦



وا1دعوياتاسمية أثاره السعدي، ناصر عيدالر-حمنين الشيخ مؤد٠ر 

السعاعيلالغانم اف عبد بن إبراهيم أ*د* 

ماموصوعه، عن الكلام ؤإخراج الإيهام، من فيها بل الإباء، على الدرية إطلاق 
لعباده.والتوصيح البيان ؤإرادته العالمين، رب كلام ياباه 

هم،يانفهم وأمم الجنس، بالذرية المراد وهوأن هذا، من أحن احتمال وثم 
المعنىهذا ينفض ولكن آدم، بتي ذرية س هم لأن،م 
يركبونما المخامحلبين، لهؤلاء أي؛ الفلكؤ، ذللت، مثل من وحلمنا أؤيدت إن ه ممحف 

بقوله;أريد فإن القرأن. فصاحة ناياه للمعنى، تكريرا ذلك فيكون الفلك، أنولع محن 
واتضح،المعنى استقام الر، سفن هي التي الإبل، ه  ؤ
وآيةلقال; المعنى، هوا لوأؤيد فإنه تشويش، فيه الكلام يكون أن أيضا، يبقى أنه إلا 

أنقاما أو°ؤن0آ ما مثله من لهم وحلمنا المشحون، المللئؤ في حملناهم انا لهم 
أنإلا المعنى، يفلهر لا فانه حملناهم، الثاز(ت وق ذريتهم، ا وحملنالأول: ق يقول 
١^٢ص رم• الحال« يحقيقة أعلم واه الدرية، عائدإر الضمير يمال: 

الذهابعلى وحمله مرجوحا، جعله على النسخ حمل التكرار من النؤع هذا نابي 
العزيز.الكتاب نزل بما التي الكلام وفصاحة يتعارض لا آحر رأى إلى 

٦٩٦الرحمن! الكريم تيسير )١( 

١٦٩٧الشرمية للدراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيرة، والأداب، اكوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٠ السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

إتاومسيراكلأغيال،نسي الشيخ جهود 

العوبي،اللسان ا الثاني البحث 

ومدىعلوشأنه، ق بناننا، وأثرا لغوية، منزلة الكريم للقران أن حاف غير 
ذللث،ول وسلم؛ عليه الثه صلى الُربي التي محمد سيدنا معجزة كونه ول إعجازه، 

كتاببصالحه وأعوده بركة، وأعفلمه وأكرمه، وأعزه كلام أقفل المهثر:» يقول 
فهويجلأباّأا ل وشعراوها عنفوانبما، ل العرب حطياء عنه عجزت الذي العزيز النه 
معجزةوأنه الخلياءوالتاعرين من المتكلفين وزن من ؤيعفلم التكلمين، سجع عن 

وكرم«)ا(.ورحم لم، ومعليه اطه صلى حلمه، من وحيرته الله، أنبياء لأكرم باقية 
القرأننزل به الذي العربي باللمان الإشادة التفسير مواضع من العديد ق حاء 
عليهيوصفا سورة صدر عن الله" —رحمه الشيح حديثح ق مثلا ذللث، يأل الكريم، 

لتنفثؤإن ١لثزءال ندا أوحتنآإقلئا ^، icيقس نحن ?٠ قكلى 
روخرتعارأن_م،ب،يقولاص:١ ينتإو،ئألسسيرث: 

ومنومعانيه. ألفافله الواضحة البين أي: اأئب؛نأ الؤاك، هي}وئ القرآن آيات 
مالكل المض وأبينها، نة، الألأشرف العريي، باللسان أنزله أنه ؤإيضاحه: بيانه 

والتبيينالإيضاح هذا وكل المافعة، الحقاس من الماس يحتاجه 

وفروعه،ه وأصولحدوده لمعقلوا أي: ه شقلوى ةادتاقؤدإم 
هوأمرقالكريم، القرآن ه بنزل الذي العربي فاللمان ونواهيه*)آ(، وأوامره 
إيصالعلى القادر لغيره، البين ه، نفق لواصح البيان على اشتمل وقد الألمنة، 
ماالحائلون يعقل وبه غفلتهم، عن الغاقالون يخرج ثيا التي ات، والهدايالدلائل 

١١ الثعر: صنعة ق الممتع ر١، 

٣٩٣ارحمن: ص سر )٢( 

الشرعيةسراسات هتي4اين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرمح، وألآواب، اسوم كانمة  ١٦٩٨



والدعويةالعلمية آتاره ناصرالسعدي، س عبدالرحص مؤتمرالشيخ 
السماعيلالغانم ا1أ4 عيد بن إبراهيم ا.د. 

يه.يخاطبون 

هووالمقسم عليه، المةسم موصع ق يرد العربي اللسان هذا سرق ل ونيادة 
صبحانه؛افه عليه م أملما صفة العربي اللسان بقوة وذلك وتعالى، بحانه حمافه 

ؤنعالك،■ نال ذلك ل افه~ ~رحمه النسخ يقول عربيا، نرآنا كونه وهو 
وأوصحهااللغات بانمح جعل أنه علمه، القسم هذا ٣، الزخرف: في;<نايه 

هؤ فقال: ذلك ل الحكمة وذكر بيانه. من وهذا ا، وأبينه
الأذهان")ا(.من وفرحا لتسرها ومعانيه ألفاظه 

فيقول:المبين؛ بالقرآن القسم إلى آخر موصع ق الله— —رحمه الشخ ؤيثير 
أنهبيانه إلى يحتاج ما لكل المبين بالكتاب، فاقسم القرآن، على بالقرآن م فءاهذا 

الماركة،الليلة ظك ق المارك القرآن نزول أمر على الميز بالقرآل فالسم 
البيناللسان هذا وبفضل الكريم. القران من الستوحى البيان ق يدخل مم.ا وهذا 

فهاولأخفاء،ضآياتدالةءاإىاكراغ
—الل4 —رحمه الشخ إليه أثار ما وهذا ا خافيان،؟ البقات تكون ؤيكون والآداب،، 
يجأةمحك،شقاثلقؤ نول م، حد-ثه رًر، سل 

أي:بينان، إليهمآيات ا وأنزلنعادنا، لقدرحمتا أي: مخزصم.هاضر، 
والخُارففالمحمودة، والآدابا الشرعية، الخناصد حمح على الدلالة، واضحات 

فلمالضلال، من والهدى الغمح،، من الرشد وتين الل، ؛ذللث، فانفحت، الرشيدة، 
منتنزيل لأخا الصواب،، لمريد إشكال أدنى ولا ببما، يتعلق، لمملل لمهة أدنى ين، 

٧٦٢)؛(سسراممارص: 

٧٧١)آ(سرام_مارص: 

١٦٩٩الشرعية ياليراسات ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة منمزع والأيأب، اسوم ممية 



ئواJدعويات اسمية ١^٥ اثسسي، ناصر بن عيداثرحص مؤJ٠رالشيخ ا

الملاقيالتفسر ا اثسعدي الشيخ جهود 

ذلكبعد ه ؤثيهئ بيان بيانه بعد فليس بيانه، وكمل رحمته، وكملت علمه، كمل 
?3؟^علمم لسح أقه وإني بظ ص حمتك س ديحئ، بينؤ مأ هلك س  ٠٤١^.^٠^

بيانأكمل تعالى اض كلام بيان كمال عر دالة المئات الأيات فتلك الأشال«ره، 
وأوضحه.

حتىدلالاته؛ وأعظم تراكيبه، وأحن صوره، أكمل ل حاء الجلي اليان وهذا 
لإٍللأقاصالدالضالإْللأيىانموى،

قوليدحل مذهب، كل إطلاقه مع الدهن وليدهن حد، يحده ولا قيل.، يقيد لا حتى 
يدحل.أن أمم، U كل البيانية دلالاته 

قولهعن حديثه عند اض~ —رحمه الشخ كلام فحوى ق قرأه الذي وهذا 

ثثالإهوإلأمحمحا0بم.بحرىاث 
ولهذايمأى:مبينلابم،؛يانه. محو\مث0هصؤزتيان 

والإحمالية،التفصيلية بأدلته الحق، لجمح متن أنه على ليدل المعمول، حذف 
قالبيانية البلاغية فالكة رمحوله(()أ(؛ علهمر كذلك افه أنزله بطلانه، وأدلة والباطل 

ذلككان مجملا وجه، كل مجن، دلالته ق العموم إرادة أعلم— —والله المعمول حذف 
مفصلا.أم الوجه 

وقدوالخعتؤر، اللففل يثمل حفظا بحفظه تعالى اممه تكفل الذي المال من وهو 
حيثالقيامة، ه — تعالصؤ قوله عن حديثه ل اف~ ~رحمه الشيخ ذللث، على نص 

•يكوناا)'آ( ما أعلى وهذا معانيه، وحففل لفظه يحففل فوعده معانيه، بيان ت أي قالتاا 

١٥٧ الرحمن: نتستر ( ١ر 

٦٩٨ت الرحمن الكريم تيسير ( ٢ )

٨٩٩الرحمن؛ الكريم تيسير )٣( 

ألشرعيةلقيراسات عتيمئ ابن الشيخ كرسي مع باتاون ادقصيم« جامعات عتيرم والألأب، اسوم كلية  ١٧٠٠



وا1دعودةاسمية أناره السعدي، ناصر بن عيدالرحعن الشيخ مؤتمر 
السماعيلالغانم الله عبد بن إبراهيم ا'>د. 

البمجاجالثالث! البحث 

البلاغية...التيات الوراصستطورت أن مند ين الدارساهتمام بؤرة الحجاج 
والقانونية،والاجتماعية، والأخلاقية، فئة، الفلس—الحطابات ق بالحجاج اهتمت، 

والسياسية

هيمهمة، بلاغية قضية إلى فيها وأثار يره، نفق مقدمة الشيخ أورد وقد 
،وأعيدتء فيه سين قد علوم عدة على القرآن اشتمل وقد ررقلت: فهال،: الحجاج، 

لالمب2؛لالين،الحجاج ق سرع ؤإن اف~تار ~رحمه بقوله الحجاج؛ منها الثخ وذكر 
حق،إحقاق من شئت، ما فقل الضالين، مياهي، وبطلان بهين، المنشبه وتزيتفإ 

يقوملا الباطل أن وبيان المعاند، على الحجة ؤإقامة ضال، ؤإرشاد باطل، ودمغ 
يمونأسماء إلا هي إن له، حقيقة لا باطل اسمه على هو بل الحق، من ثيء لأقل 

منثورا.هباء تبينت حرين، إذا الباطل -با 

الاعتراضمن وأسلمها وأوجزها همااّة بأوضح العقلية، الراهين يوق ورأيته 
غيرإيجازا واحدة، كلمة ق والقلي القلي الدليل بين فيجمع والخفاء، والنقص 

بالبيان.يحفه يكفي ما الراهين من ري محيذللئح، يفعل وتارة مخل؛الطلوب،، 
والتكرارالحمد فلله 

فيهيحن لا الذي الوطن إلى التفسير كليات ق الله— —رحمه الشيخ ويثير 
يبقلم حليا، ظهورا وظهر الحمح، وصح إذا أنه الكليات؛ ءومن مقول؛ الحجاج؛ 

وتضمحلالمعارضات، تبطل بل محل، الخملية والمعارضات الخلمية للمجادلأت 

١٩ أحوزهية: الثيرزي، محمود بن لم لمالرملية الخطة ق الحجاج يفلر: )١( 

)آ(سراممارحمن:أم

)"آ(بالكربمارصخم

١١٧٠ الشرعية لأمرأسان عسن أبن الشيخ كرسي مع بالتعاون اصيم، حاسة عتيرص  ٣٣١ممية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موضر 
ثامممسوابدعيالسعدي السح جهود 

المجادلات((

3ءمواارفإذا يقول؛ الكلية هذه على — اه —رحمه الشسخ تهلبيقات إحدى وق 
قاللائق بل حجاجهم، ق فائدة يق ولم معاندون، أنم علم افتراه، أنه - هذا ع م- 

بثلآإ-مإبج، هادتاق:ؤشإنآمريته' قال؛ ولهدا عنهم، الإعراض الحال، هذه 
فلمهودأي: ه هادتاق:ؤوأدأمق،بئانحيثوف وكذبي، ذبي أي؛ ، ٣٥هود: 

٠يكذييى ق سسيحون 

٩٤٢ت الرحمن الكريم تيسير ( ١ ) 

٣٨١)٢(سثرصالرجمن: 

ارسرعيةعتيمءن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيرص والاداب، اسوم كلية  ١٧٠٢



واثدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤتمر 
السماعيلالغائم الئه عيد بن إبراهيم أ.د• 

اثلمقد,اصطقاء الوابع! البحث 

وعليهاوكرائمه، وواصسطته وزيدته، العرب، كلام لب هي القرآن اظ ألف ١١
الشعراءحداق مقنع ا ؤإليهوحكمهم، أحكامهم ق والحكماء الفقهاء اعتماد 
والمثتقايتجعنها المتفرعايتج الألفاظ وعدا عداها وما ونثرهم، نظمهم ق والبلغاء 

وكالحثالةالثمرة، أطايب إلى بالإصافة والنوى كالقشور إليها هوبالإصافة منها 
الحن2لة((لبوب إلى لإصافة يا والتبن 

إشاراتهصمن يدخل ما البلاغية الشخ وقفايت، ق عاليه الوقوف يحن ومما 
لفغلاصهلفاء عن الله— —رحمه ذكره ا مذلك، ومن القرآق، اللفغل اصطفاء إلى 

انمتفعونهم وأمم الموقنين، وعلى اليقين، على الله رءأثنى بقوله: )اليقين( 
الراسخ،العلم فهو؛ العلم، من أخص واليقين الأفقية. والآيادت، القرآنية، يالأيات 

الترسلوالطمأنينة"ل^.
أصول،من عقدية الة متقرير ق الله— —رحمه حديثه ق حاء ما لت، ذلومثل 

اصعلفاءعلى الصواب للرأي الانتصار ق رأيه وبني والجماعة، النة أهل اعتقاد 
حيث،لفغل)الإدراك(؛ هو اللفغل ذللث، المقارية، اظ الألفمن غيره دون قرآف لفغل 

لعظمته،؛ ١٠٣الأنعام; ه لأثديه=قمحآهثر هالتال:ؤ  ١١الل4—;—رحمه ال ق
وجههإلى يالنظر وتفرح تراه، كانته ؤإن الأمار، يه تحيهل لا أي; وكماله، وحلاله 

الإدراك،نفى إذا فإنه يالمفهوم. يشتها يل الرؤية، ينفي لا الإدراك فنفي الكريم، 
ثايتة.الرؤية أن على دل الرؤية، أوصاف أخمس هو النءي 

قليس أنه فعلم ونحوذللث،، الأ؛صارا؛ لاتراه  ١١لقال الرؤية، نفي لوأراد فإنه 

)ا(اوهمدات:هه

٩٤٢)آ(سراممارجمن: 

١٧٠٣^^يرنىيىراطت-اوثأرهية 



والدعويةاسمية أدأره ا!سسي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤJمر 
االممسيراشلأض٠ءد٠همدالثيخاثمي 

علىيدل ما نيها يل ق ربمم رؤية يتقون الذين المعطلة، لذهب حجة الأية 
•

مقولر، الكقراءة تأيني ق )المجيد( لنقل اصهلفاء إلى الله— —رحمه ؤيثير 
ألحدهالخلوقاتتؤذوأمى من غيره دون الخرس ذكر بب ممييئا النه~ ~رحمه 

الماراتوسح أنه عفلمته، من الذي الخظيم، الخرش صاحب أي؛ المروج، 
لمائريالمة فلاة، ق ملقاة كحلقة الخرش إلى يالمة فهي والكرسي، والأرض 
منهيالقرب المخلوقات أحص ولأنه لذلته، يالدكر، الخرش اممه وخص الأرض، 
الرح،قراءة على وأما للرش، نما }المجيد{ يكون الجر، قراءة على وهدا تعالى، 

وعظمتها((الأوصاف محعة والجد لنه، نمت الجيد فان 

تعالى- الله —رحمه المخ إليه أشار ما اللففلي الاصهلفاء ل يدخل ومما 
الصلاةعليهم المصطفين الأنبياء أدعية ويبن )الرب( يلففل التعبير يئن لربعل اق 

المرئيهو و)الرت(ت  ١٠الله—;—رحمه فتقول تعالى، ربمم ومناجاتم لام، وال
يإصلاحلأصغيائه ترييته هذا من وأخص النعم. اف وأصنيالتديير اده عبحميع 
لأممالجليل، الاسم حذا ل دعاؤهم كئر ولهذا وأخلاقهم. وأرواحهم ملوحم 
الخاصة((التربية هذه منه يهللون 

٢٦٨)ا(سرامالرص: 

)آ(-سيرام,مارصهاه

٩٤٥)٣(سراممارَ: 

الشرعيةسواسات ؛y_c ،Jابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرق والآداس العلوم كلية  ١٧٠



وا!دعويةسمية ا أناره المعدي، ناصر بن لرحمن عيدا مميخ ا مؤتمر 
اشمماعيلالغانم الله عبد بن إبراهيم ا.د. 

عن- < lJjl-رحمه 1واقويخ حديث ا!دال\ي: الفصل 
1لكرو0أالقرأن عادات 

العمومإرادة < الأوو البحث 

وكلياتهالتغير أصول من وكليات أصول إلى تعالى الله- -رحمه الشيخ يشير 
قويةانملة يد هوثد ما والكاليات الأصول هد٥ ومن للقران، المفر عنها تغنى لاي

—رحمهحديث ذلك ومن خاصة؛ منها والبلاغية عامة اللغوية يالقفايا ال الأتم
أوالهى، ياق حمأو القي، ياق حمق الكرة * يقول.' حنث العموم إرادة عن — الله 

كثيرة.ذللث، وأمئلة يعم، المضاف، المفرد وكدلاثج تعم، الشرط، أوسياق الاستفهام، 
معرفة،إلى مضافا مفردا أووحييتا المدكورامحتط، بحد واقعة نكرة وحييتا فمتى 

ا٠العارةفإن وحده، النول محسيج تعتبمر ولا اللففل، ذللثط ق لحل ما حمح فابتإ 
سبح.البخموص لا اللفظ، بعموم 

تحديثه،تزال لا والتي الواقعة، والأفعال الحوادُث، جميع تنزل أن وينبغي 
يحا.رثالا وأته شيء، لكل نيان القرآن أن تعرف ف؛دللئؤ القرآنية، المموماُتح على 

وتوصيحهءرا،.بيانه القرآن وق إلا الأمور، من أمر يتجد ولا حادث،، 

الله——رحمه هنا الشيح له وقعد مصتفاتم، ق الحويون عليه نص الذي وهدا 
ُرءم'"

إرادةعن الله— —رحمه الشيح حديثؤ مثل ق ذللثح نرى اكهلبيقي س، الجانوق 
مررحا؛وومامّعلوأ ؤ تعالى قوله ق الوارد الشرطي لور_ا الأّق الوارد العموم 

٩٤١)ا(-سرامماس: 

٤٩ الأعادب: كسح ص الب وض ،  ١٠٣ آ/ الحاجب، ابن امحالي ينفلر.ثلأ: )٢( 

١٧٠٥المرعية للدراسات طيصن ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم ممية 





والدعويةاسمية آثاره السيئ، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ •ٌؤتضر 
السماعيلالغانم اش عبد بن إبراهيم أ.د. 

والفوزوالثناء، المدح عليه يرتب كاملا إيمانا سسمينت الإيمان كان ولما إيمانه، 
لءقال:ؤهآتؤسهالأنفال،:التام، 

٥ت الشرح ه يت، قز هل ؤ الإيمان لشراغ للأساُراق واللام الألف ، ٢ 
ؤلؤ تعالى قوله ق الشرح محورة ل الوارد ر العلمقل ق ذلك، تطيقه ومثل 

يدلالآسين، ق وتعريف)العسر( اممه—ت# —رحمه قال حين ؛ ٥ لشرح: اه 
يرين-عر يغلب فلن تكراره، على يدل الير( ؤ وتنكير واحد، أنه على 

كلأن على يدل والعموم تغراق الامحعلى الدالة واللام، بالألف، تعريفه وق 
له*ملازم التيير آخره ق فإنه ~ ما الصعوبة من يلغ ؤإن — عر 

لاشتمالهلففل)الحمد(؛ على الله" —رحمه الشخ تطيق ق جاء ما ذلكا ومثل 
ُُؤد؛ّآمتعالى• اش~ —رحمه يقول حيث، تغراق؛ الاسبمعونة كلها المحامد على 

وملامةوالآءارت،، الدنوب، من لامتهم ل؛ ١٨١المافات<: ب ءق(متتإإرح. 
والسماواتر.الأرض فاؤلر به وصفوا ما 

\_واللأم،للأّتغراق،Ayسقنبمصىوهانماظت: 
بماربى التي والأفعال العظيمة، الكاملة ات الصفمن الحمد، أنوغ فجميع 

فتعالى ودبرهم الشم، ما عنهم ومحرق النعم، فيها علتهم وأدر العالمين، 
النقص،عن المقل-س فهو تعالى، ض كلها أحوالهم، حميع وق ومحكونبمم، حركامم 
المعظم*المحبوب كمال، يكل المحمود 

٣١٥ت الرحمن الكريم سر ( ١ ) 

اارحمن:ا،لإا،)أ(سرالكريم 

الرحمن:ه«بالكريم نمر )٣( 

١٧٠٧اثشرءية لليراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع يادعاون اتقصيم( جامعة متيرة، وألآداب، اسوم مميت 





والدعويةاسبمية آتاره السعدي، ناصر عيداJر■٠٠صبن الشيخ 4ؤدبمر 
السماعيلالغانم اك عبد بن إبراهيم أ.د. 

حاءما التعميم لإرادة ، الحذفعلى تعالى — الله —رحمه الشيخ تطسقات، ومن 
قالحين وذلك فيه، يدخل أن يمكن ما ليعم الإنفاق؛ مفعول ، حيفعن ديثه حق 

الفقايت،من وكثير بل الزوحايت، على خصهم وكيلك، I® الله— —رحمه 
قادتالا:هادتال(:ن رقوله هذامولعل اء• الثعن ؤيتميزون الرحال ما يختمس 
الفقه*عموم على ليدل المفعول وحذف، ٣، ٤ اءت المه أنمقوأ ؤوبما 

١٧٧الكريمالرحمن: )١(سر 

١٧٠٩ا1شرءية سراساذ، ءث4از، ابن الشيخ ترسي مع بالتعاو)؛، الصيم! جأس ءتيزة> والأءا،-،، اسوم كلي،؛ 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالوحمن مؤتمرالشيخ 
ثالتمسيراكلأغيالسعدي الشيح جهود 

االلفظي السرك الرادعا البحث 

الكريم،القرآل ق وردت لغوية إلى تعالى اشس ~رحمه الشيخ أشار 
تاءديةق الحروف من عدد اشتراك ق أيصا غرابة ولا ار اللففر، المشترك ظاهرة هي 

الشيخوصرب الالفaلياال١،، المشترك ؤيمى! اللغة، ق كثير هذا لأن واحد؛ معنى 
المثالينهذين من الأول الضمير، كليات ق اثنين مثالين اللفثلي المشترك على 

يرادت أوجه أربعة على القرآن ق )الأمة( لفظ قالت،ا حيث، )أمة(؛ لفظ ق المشترك 
)الملة(،و )الدين( به ؤيراد )المدة(، به ؤيراد الغالس،. وهو الناس( من )الهلائفة ه ب

ناب،.)الإمام( به ويراد 
هذااحتلاف الله— —رحمه الشيخ بين حيثا توى(، حم)ا لنقل ق الأحر والمثال 

رداءإبان ق اللغة بإزار يتأزر ذلك، ق وهو له، الصاحبة العوامل باختلاف اللفثل 
أوحه!ثلاثة على القرآن ق )امحتوى( لففل  ٠٠ت تعالى اممه— —رحمه ذللث، ق قال العقيدة، 

تحالىتهادتاق:ؤيمآستحئكقوله العلووالأرتق_اع، معناه كان د)على( عدى إن 
كقولهتهادتاق:ؤدمقصد، ممعناه -)إلى(، عدى؛ؤإن ٥، ٤ ^الأعراق: ■ءإ،آلعمح، 

فمعناهبشيء، يعد لم ؤإن ، ٢٩ت البقرة ه رمو؛رتي سح ضويهى آلتما؛ آننيثرإل 
٤٠٠١ هاكصص؛ جؤإما ؤ رركمل،؛،كقوله 

حيث،الكليات؛ ق الوارد هذا من قريبة بألفاظ إليه أشار الذي المعنى وهو 
السماعم لاماق:ؤ  ١٥وقوله  ٠٠ت البقرة محورة ير نفق — اممه —رحمه قال 

•الإقرْ ه عيم سء يؤ وم ثمويؤ سجع مويتهن 
٥٤٢)؛(المحوالوازآ/ 

٩٤٤رآ(سرامِماس; 

٩٤٥الكريماس: )٣(سر 

الشرعيةللدراسات عثيميى ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب، العلوم كلية  ١٧١٠



واتدعويةاءعاست آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحعن الشيخ مؤت«ّر 

المماعيلالناك، اطه عيد بن إبراهيم أ*د* 

معناها،فيكون بالحرف،، لاتعدى فتارة معازت ثلاثة على القرآن ل ترد }انتوى{ 
،١٤ت القصص ه أثن»> ؤتاج ؤ ت موسى عن فوله ق كما والتمام، الكمال 

تعالى!قوله ق كما د)ءالى( ءدي>ت، إذا وذللث، و)ارتسر( )علا( بمعنى تكون ارة وت
هومحم، ؛ْ،هالاتاق:هل،تاق:ؤ هالأعراف؛ ؤيمأستحئءل(آع( 

أي:الأية، د)إلى(كمافيهذْ إذاعييت بمعنى)ض(كما ذكون وتارة ، ١ ٣ الزخرف: 
البقرة:ب ^ ١٣^سبع ئئبتهن ؤ الماواين، حلق إلى قصد الأرض، تعالى خلق لما 
٢١٠ ٩ البقرة: ه هاثاتاك:ؤوءوبجاشءعيم ا، وأتقنهوأحكمها، ا فخلقه، ٢٩

٤٨ارحمن؛ الكريم نصر )١( 

ا٧ ١ ١ الشرعية }اليراسات ءثي4اون ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المميم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 





والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤذم-ر 
السماصيلالغانم الل4 عيد بن إبراهيم ا**د* 

1وذادْة

خاتمةإلى الوصول ينر أن ف الحمد الصالحات، تتم بنعمته الذي ف الحمد 
ناصربن الرحمن عبد لكيح الجهود بعض عن بحديثه ثرف الذي الحث هذا 

إلاالحث، هدا كان ا وملمين، والمووالدينا اض~ ~رحمه يرْ، تفق عيي ال
الشخلجهود الناملة والقراءة الاستقصاء المقصود ليس إذ عبارات، ق إشارات 
لوما البلاغية، الشح جهود من ورد ما لبعض إلماحه هي إنما اف-، -رحمه 

لغوية.كنوز من فير 

منها؛نتائج، عدة على الوقوفح إلى البحث، توصل وقد 
اللغة.علوم ق تعالى — اف —رحمه للشخ الكثير الإلمام — ١ 

والثلاغي.اللغوي التنفلير على اممه- رحمه — الشيخ قدرة ٢- 
لكتابمعايشته عن الا؛حة العامة الكليات إنشاء من الله- -رحمه الشخ تمكن ٣- 

تعالى.اممه 

ةوالورامالفلرية القواعد بين الربمل ق اش- -رحمه الشيخ م قلمحلواعية - ٤ 
البلاغة.لفنون المملبيقية 

توصيات:بعدة الثحث، هدا ختام ق أوصى ؤإف 
التفسيرية.المعلومة ير تيق — اممه —رحمه الشخ أسلوب، اقتفاء — ١ 

لالله— —رحمه الشخ منهج على البلاغة لفنون التهلبيقى الدرس س الإفادة ٢— 
الإءلالةّوعدم العبارة، سهولة 

الحجاج.ق البلاغي الدرس توؤليف، ق — الله —رحمه الشخ منهج دراسة ٣— 
ؤإفرادوالجماعة، نة المأهل لمعتقد الانتصار ق اللغوية الوجوه من ادة الإف- ٤ 

—.الله رحمه — الشخ بتهلبيقات ذلك، 

١٧١٣الشرمية ممدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيرذ، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةاسبمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ مؤت«-ر 
اتاوتصسرابدض^جهوداوسخادنامي 

وبلاغية،وتربوية، واجتماعية، ية، نقدقيقة، قراءة اليفرالعظيم هذاقراءة إعادة — ٥ 
المتأنية.القراءات تاللئ، من المعان؛ وتفتيق وعقديه، 

حميعاووالدينا وأميمتي واسعة رحمة عدى، الالرحمن عبد الشخ اممه رحم 
وميزانوالدي ومتنان نان،، بالحلميزال مثقلا الحث، ^ا وجعل المين، والم

والمسلمين.جميعا، ووالديهم المبارك المؤتمر هدا على قام ومن، العيي الشخ 
العالين.وب ف والحمل 

الشرعيةلكواسات عثي4اين ابن الشيخ كرسى مع القميم، جاممة عتيوق والأداب، العلوم كلية  ١٧١



والدعويةاسمية أناره السسي، ناصر عيداثرحمنبن الشيخ مرضر 
السماعيلالغانم اك عبد بن إبراهيم أ>د• 

ال0صادر9اوْر1مجثس 

الدينعمروحمال أبر يونس، بن بم أثي بن عمر بن عثمان الحاجب، ابن مالي أ■ 
دارقدارة، صاليمان صالح فخر د. ت وتحقيق درامحة المالكي، الكردي الحاحك، ابن 

م١  ٩٨٩— ه ١ ٤ ٠ ٩ بيروت،، — الجيل دار الأردن، — عمار 
افعيد بن ناصر بن الرحمن عيد ان، المنكلام ير نفل الرحمن الكريم ير يت٠ 

الأولىالهلبعة الرمسالة، ة مومحاللويحق، معلأ بن الرحمن عيد تحقيق المعدي، 

I محمود،رانية د. أحوزهية، الشيرزي. محمود بن لمسلم الرملية الخطة ل لحجاج ا
عمادةمحكمة، فملية علمية مجلة العربية، العلوم مجلة عياثى، نجاق اء تنود• 

والثلاثونالحادي العدد الإسلامية، عود مبن محمد الإمام جامعة العلمي، البحث، 
٥١٤٣٥

الجرجاويمحمد ض بكر أبي بن اش همد بن حاك التوصيح، علمح، اكهم؛ح نرح ٠
—ييروين،—العلمية الكتب، دار بالوئاد، يعرفخ وكان المصري، الدين زين الأزهري، 

\م٠ • ٠ اه-  ١٤٢ الأولى الطعة لمان، 
أبويومفح، ابن اش عيد بن أحمد بن يوصف بن الئه عبد الصدى، وبل اكى تطر رح م٠ 

القاهرة،الحميد، عيد الدين محيى محمد تحقيق؛ ام، هثابن الدين، حمال محمد، 
١٣٨٣عشرة، الحادية الطبعة 

الفتاحتلخيص على التفتازاق الدين عد مالعلامة مختصر وهي اكلخص شروح ٠
المغربييعقوب، لأبن الفتاح تلخيص شرح ل الفتاح ومواهب، القزويتي للخهلمب، 
العلميةالكتب، دار المكي، الدين لهاء الفتاح تلخيص ثرح ق الأفراح وعروس 

يوصفح،ابن اف عبد بن أحمل بن يوسم، بن اف عبد الأءاريّتح، كتب عن اللبيب غنيا ما 
حمدعلي ومحمد ارك، البمازن د. تحقيق؛ هشام، ابن الدين، حمال محمد، أبو 
١ ٩٨٥ازدسة، الطعة دمشق، - الفكر دار اض، 

١٧١٥اممرمية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالمماون الئصيم، حاميت عتيرة، والاداب، اثموم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي. ناصر عبداترحمزس الشيخ مؤتمر 
اتادتضسءرالبدتج^الندي ايسخ جهود 

دارداوودي عدنان صموان تحميق — الأصنهانر الراغب القرآن; ألفاظ مقرئات 
القلم-دثق-اسالأورأا؛اه-آ؟هام.

الدكتورتحقيق القيرواق، الهث_لي الكريم عبد النهثر، الشعر. صنعة ق الممع 
العربيةممر جمهورية الإسكندرية، المعارف، منشأة ملام، زغلول محمد 
عشرةالخامسة الهلبعة المعارف، دار حن، عباس الوال، الحو 

الشرعيةللدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالدعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٧١'




