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 علماء
 قبٌلة بنً تمٌم
 الجزء الثامن

 

: الشٌخ :  السادس والثالثون

سعدي ناصر العبدالرحمن بن 

 :التمٌمً 

 المٌالد :

 م عنٌزة .1889



 الوفــاة :

 م عنٌزة .1956

 النسـب :

 هللا عبد بن ناصر بن الرحمن عبدالشٌخ 

 من آل سعدي الناصري السعدي ناصر بن

 . ن من النواصٌر من تمٌمامن الحمر

 الســٌرة :

 بلدة فً ولد  (سعدي ابن) اختصارا   ٌعرؾ

 ألؾ عام محرم 12 ٌوم  القصٌم فً عنٌزة

 وتوفٌت النبوٌة الهجرة من وسبع وثالثمائة

 وتوفً سنوات أربع العمر من وله أمه

 ولكنه ٌتٌما   فتربى السابعة فً وهو والده



 األنظار استرعى قد وكان حسنة نشأة نشأ

 فً الشدٌدة ورؼبته بذكائه سنه حداثة منذ

 تٌسٌر كتاب وكاتب مصنؾ وهو التعلم

 رأق المنان كالم تفسٌر فً الرحمن الكرٌم

 ظهر عن حفظه ثم والده وفاة بعد القرآن

 اشتؽل ثم سنة عشر أحد وعمره وأتقنه قلب

 قدم من وعلى بلده علماء على التعلم فً

 الحظ نال حتى وجد فاجتهد العلماء من بلده

 من بلػ ولما ومالعل من علم كل من األوفر

 للتدرٌس جلس عام وعشرٌن ثالثا العمر

 فً أوقاته جمٌع وٌقضً وٌعلم ٌتعلم فكان

 وثالثمائة ألؾ عام فً أنه حتى ذلك

 إلٌه راجعا   ببلده التدرٌس صار وخمسٌن

 . التعلم فً الطلبة جمٌع ومعول



 : طالبهمن 

  (العثٌمٌن صالح بن محمد) الشٌخ 

 تأثرا   وأكثرهم السعدي تالمٌذ أشهر

 وعرض التدرٌس طرٌقة فً بشٌخه

 . والمعانً باألمثلة للطلبة وتقرٌبه العلم

 عبدالرحمن بن عبدهللا) الشٌخ 

 منصب تولى السعدي تالمٌذ من (البسام

 عام وفً الطائؾ بمحكمة القضاء

 هٌئة فً عضوا   تعٌٌنه تم هـ1390

 الؽربٌة بالمنطقة الشرعٌة األحكام تمٌٌز

 . المكرمة بمكة

 . التالمٌذ من وؼٌرهم

 



 : مشاٌخه

 جاسر( بن حمد بن إبراهٌم) الشٌخ 

 ٌصؾ وكان علٌه قرأ من أول وهو

 عن وٌتحدث للحدٌث بحفظه شٌخه

 حاجته مع للفقراء ومحبته ورعه

 فً الفقٌر ٌأتٌه ما وكثٌرا   ومواساتهم

 وٌلبسه هثٌاب أحد فٌخلع الشاتً الٌوم

  . ٌده ذات وقلة إلٌه حاجته مع الفقٌر

 الشبل( عبدالكرٌم بن محمد) الشٌخ 

 العربٌة وعلوم الفقه فً علٌه قرأ

 وؼٌرهما .

 (القاضً عثمان بن صالح) الشٌخ  

 التوحٌد فً علٌه قرأ عنٌزة قاضً

 وعلوم وفروعه أصوله والفقه والتفسٌر



 والزمه علٌه قرأ من أكثر وهو العربٌة

 . توفً حتى تامة مالزمة

 الشٌخ من كل من وأخذ تعلم كما 

 . عاٌض( بن عبدهللا)

 (التوٌجري صعب) الشٌخ . 

 السنانً علً الشٌخ . 

 قرأ (وادي أبو الناصر علً) الشٌخ 

 عنه وأخذ الحدٌث فً (السعدي) علٌه

 ذلك . فً وأجازه وؼٌرها الست األمهات

  عبدالعزٌز الشٌخ بن محمد) الشٌخ 

 فً المعارؾ مدٌر (المانع المحمد

 الوقت ذلك فً السعودٌة العربٌة المملكة

 . عنٌزة فً علٌه قرأ وقد



 نزٌل (الشنقٌطً أمٌن محمد) الشٌخ 

 عنٌزة قدم لما الزبٌر ثم قدٌما   الحجاز

 فً علٌه قرأ للتدرٌس فٌها وجلس

 كالنحو العربٌة وعلوم والحدٌث التفسٌر

 . ونحوهما والصرؾ

 بن عبداللطٌؾ بن محمد) الشٌخ 

 . الشٌخ( آل عبدالرحمن

 عٌسى بن سعود بن ناصر الشٌخ 

 منه استفاد الذي شقراء فً (شوٌمً

 تفسٌر كتاب تصنٌؾ فً شرع عندما

 . القرآن

 

 



 : أجازوه الذٌن المشاٌخ

 ناصر بن عبدالرحمن) الشٌخ 

 المشاٌخ من مجموعة بالرواٌة (السعدي

 : هم

 . القاضً عثمان بن صالح 

 . عٌسى بن صالح بن إبراهٌم 

 . الشنقٌطً محمود األمٌن محمد 

 . وادي أبو ناصر بن علً 

 . الكتانً الحً عبد 

 . ومذهبه علمه

 الفقه فً التامة بمعرفته (السعدي) تمٌز

 متمسكا   أمره أول فً وكان وفروعه أصوله

 بعض وحفظ لمشاٌخه تبعا   الحنبلً بالمذهب



 أول فً مصنؾ له وكان ذلك من المتون

 بٌت أربعمائة نحو رجز نظم الفقه فً أمره

 ٌرؼب لم ولكنه مختصرا   شرحا   وشرحه

. أول أعماله  ٌعتقد ما على ألنه بظهوره

 شٌخ بكتب وانتفاعه اشتؽاله أعظم وكان

 (القٌم ابن) وتلمٌذه (تٌمٌة ابن) اإلسالم

 علم فً بسببهما كثٌر خٌر له وحصل

 وؼٌرها والفقه والتفسٌر والتوحٌد األصول

 بكتب استنارته وبسبب النافعة العلوم من

 بل الحنبلً بالمذهب ٌتقٌد ال صار الشٌخٌن

 وله.  الشرعً بالدلٌل عنده ترجح ما ٌرجح

 تفاسٌر عدة قرأ إذ التفسٌر فً الطوالء الٌد

 عدة فً التفسٌر فً كتابا وألؾ فٌها وبرع

 ٌكون أن ؼٌر من بالبدٌهة فسره مجلدات



 ؼٌره وال تفسٌر كتاب التصنٌؾ وقت عنده

 الكرٌم القرآن فً والتالمٌذ ٌقرأ ودائما  

 معانً من وٌبٌن وٌستطرد ارتجاال   وٌفسره

 الفوائد منه وٌستنبط وفوائده القرآن

 ٌسكت ال أن ٌود سامعه أن حتى والمعانً

 سٌاق فً وتوسعه لفظه وجزالة لفصاحته

 علٌه وقرأ به اجتمع ومن والقصص األدلة

 المعلومات فً مكانته عرؾ معه وبحث

 . وفتاوٌه مصنفاته قرأ من كذلك

 : مصنفاته

 أهمها : كتبا   السعدي صنؾ

 تٌسٌر المسمى الكرٌم القرآن تفسٌره 

 أكمله مجلدات ثمانً فً الرحمن الكرٌم



 التفسٌر هذا نال وقد هـ 1344 عام فً

 طبعات له طبع حٌث االهتمام من الكثٌر

 . عدٌدة

 على استدراكا   الفقه على حاشٌة 

 المذهب فً المستعملة الكتب جمٌع

  تطبع . ولم الحنبلً

 لمعرفة واأللباب البصائر أولً إرشاد 

 األسباب . وأٌسر الطرق بأقرب الفقه

 بمطبعة طبع والجواب السؤال على رتبه

 على هـ1365 عام دمشق فً الترقً

  مجانا  . ووزعه الخاصة نفقته

 اإلسالم محاسن فً المختصرة الدرة 

 عام السنة أنصار مطبعة فً طبع

  هـ . 1366



 إلٌه آل لما القٌمة العصرٌة الخطب 

 ٌخطب أن اجتهد بلده فً الخطابة أمر

 فً الوقت ٌناسب بما وجمعة عٌد كل فً

 الناس ٌحتاج التً الجلٌلة الموضوعات

 الدرة مع وطبعها جمعها ثم إلٌها

 على السنة أنصار مطبعة فً المختصرة

 . مجانا   ووزعها نفقته

 طبعها القرآن لتفسٌر الحسان القواعد 

 1366 عام السنة أنصار مطبعة فً

 . مجانا   ووزع

 مما ورجاله وحملته الدٌن تنزٌه 

 فً طبع أؼالله فً القصٌمً افتراه

 على العربٌة الكتب إحٌاء دار مطبعة



 الشٌخ السنة نصٌر الحجاز وجٌه نفقة

 . هـ1366 عام (نصٌؾ محمد)

 توحٌد شرح فً المبٌن الواضح الحق 

 .  والمرسلٌن األنبٌاء

 كالشرح وهو الشافٌة الكافٌة توضٌح 

 .  القٌم ابن لنونٌة

 المسلمٌن بٌن التعاون وجوب 

 الثالثة وهذه الدٌنً الجهاد وموضوع

 على السلفٌة بالقاهرة طبعت األخٌرة

 . مجانا   ووزعها نفقته

 طبع التوحٌد مقاصد فً السدٌد القول 

 نفقة على اإلمام بمطبعة مصر فً

 . هـ1367 عام (بطٌن أبا عبدالمحسن)

  ٌطبع لم الفقه أصول فً مختصر . 



 خالصة فً المنان اللطٌؾ تٌسٌر 

 المؤلؾ نفقة على طبع القرآن تفسٌر

 اإلمام بمطبعة المحسنٌن من وجماعة

 . مجانا   وزرع

 اإلمام بمطبعة طبع الناضرة الرٌاض 

 فً كثٌرة وفتاوى منثورة فوائد وله 

 وؼٌره بلده من إلٌه ترد شتى أسئلة

 على شتى تعلٌقات وله علٌها وٌجٌب

 وكانت الكتب من علٌه ٌمر مما كثٌر

 أنه حتى جدا   علٌه ٌسٌرة سهلة الكتابة

 كثٌرا   شٌئا   وؼٌرها الفتاوى من كتب

 : كتب ومما

 (القوي عبد ابن نظم) وأراد المشهور 

 شاقا   فرآه مستقال   شرحا   ٌشرحه أن



 ٌده بخط اإلنصاؾ وبٌن بٌنه فجمع علٌه

 له كالشرح فكان فهمه على لٌساعد

 ؼاٌة وكان مصنفاته من ٌعده لم ولهذا

 العلم نشر هو التصنٌؾ من قصده

 . الحق إلى والدعوة

 علٌه ٌقدر ما وٌطبع وٌكتب ٌؤلؾ ولهذا

 ٌستفٌد أو عرضا   منها ٌنال ال مؤلفاته من

 . بها النفع لٌعم مجانا   ٌوزعها بل منها

ا مصنفاته ومن  : أٌض 

 عٌون وقرة األبرار قلوب بهجة كتاب 

 وجمع األخبار جوامع شرح فً األخٌار

 الدٌنً العلم لفروع شامال   حدٌث ا 99 فٌه



  أحكام فً واأللباب البصائر نور 

 واآلداب والحقوق والمعامالت العبادات

 . مقتضب وهو الحنبلً الفقه فً

 : هــوفات

 الدم ضؽط بمرض هـ1371 عام أُصٌب

 69 ناهز عمر عن وتوفً الشراٌٌن وضٌق

 قرب الوفاة وادركتهُ  العلم خدمة فً عاما  

 22 الموافق الخمٌس ٌوم من الفجر طلوع

 مدٌنة فً  هـ 1376 عام اآلخرة جمادى

 . القصٌم فً عنٌزة

 : الثقافً اإلرث

 متواضعا   األخالق من كبٌر جانب على كان

 االجتماع فً وقته بعض وٌقضً للجمٌع



 نادٌا   مجلسهم فٌكون حضوره ٌرؼب بمن

 ٌحتوي أن ٌحرص (السعدي) كان علمٌا  

 واالجتماعٌة العلمٌة البحوث على المجلس

 من عظمى فوائد المجلس ألهل وٌحصل

 فٌها وقتهم ٌشؽل التً النافعة البحوث هذه

 علم مجالس إلى العادٌة مجالسهم فتنقلب

 بإرضاء المشاكل ٌحل ما وكثٌرا   وعبادة

 شفقة ذا وكان العادل الصلح فً الطرفٌن

 ٌد مادا   والؽرباء والمساكٌن الفقراء على

 لهم وٌستعطؾ قدرته بحسب لهم المساعدة

 فً الخٌر حب عنهم ٌعرؾ ممن المحسنٌن

 األدب من كبٌر جانب على وكان المناسبات

 أعماله كل فً والحزم والنزاهة والعفة

 تعلٌما   الناس أحسن من بأنه ووصؾ



 وٌعمل التعلٌم ألوقات مرتبا   تفهٌما   وأبلؽهم

 لشحذ المحصلٌن تالمٌذه بٌن المناظرات

 بعض ٌحفظ لمن الهدٌة وٌجعل أفكارهم

 اختٌار فً تالمٌذه   مع وٌتشاور المتون

 علٌه ما وٌرجح الدراسة كتب من األنفع

 الحكم هو ٌكون التساوي ومع أكثرهم رؼبة

 إذا الدراسة وقت طول من التالمٌذ ٌمل وال

 حصل ولذامجالسته  من ٌتلذذون ألنهم طال

 . كثٌر عدد المحصلٌنعلى طالب العلم 

 : بها قام التً عمالهأ

 محبا   (السعدي الرحمن عبد) الشٌخ كان

 إلٌه ٌؤدي باب كل ٌطرق فٌه   ساعٌا   للخٌر

 إقامة فً إٌجابٌة مشاركات لهُ  كانت ولذا

 على نفعها ٌعود التً الخٌرٌة المشارٌع



 وأنشطته مشاركاته ومن.  عامة المجتمع

 : ٌأتً ما بها قام التً

 جمٌع فً وعمدتهم بالده مرجع كان

  : وشؤونهم أحوالهم

  الطالب مدرس . 

  العامة واعظ . 

  وخطٌبه الجامع إمام . 

  الوثائق كاتب . 

  والوصاٌا األوقاؾ محرر . 

  األنكحة عاقد . 

  ٌهمهم وما شؤونهم كل فً مستشارهم 

 . ودنٌاهم دٌنهم أمور من



 وال حسبة بها ٌقوم األعمال هذه وكل

 كبٌرا   جعله ما وهذا أجرا   عنها ٌتقاضى

 عامتهم لدى محبوبا   الناس أعٌن فً

 . وخاصتهم

  : العدوي عنه ٌقول

 من (السعدي الرحمن عبد) الشٌخ كان لقد

 )عنٌزة( فً شًء كل هو الدٌنٌة الناحٌة

 والخطٌب واإلمام والمعلم )العالم كان فقد

 وصاحب والقاضً والواعظ والمفتً

 .( منتظمون تالمٌذ فٌها له دٌنٌة مدرسة

  بعنٌزة الوطنٌة المكتبة بتأسٌس قام 

 هـ1360 عام أو هـ1359 عام وذلك

 السلٌمان عبدهللا) الوزٌر نفقة على

 فبذل الشٌخ إشراؾ تحت (الحمدان



 فً كبٌرة جهودا   له المترجم الشٌخ

 لها العلمٌة المراجع وتأمٌن تأسٌسها

 المراجع آالؾ لها جلب وقد مكان كل من

 العلوم شتى فً ومخطوط مطبوع بٌن ما

 ذلك فً خدمه وقد والمعارؾ والفنون

 مكان كل فً المنتشرون تالمٌذه

 ٌلتقً ناد   بمثابة المكتبة هذه وأصبحت

 وٌتدارسون وٌتذاكرون الشٌخ طلبة فٌه

 للمكتبة الشٌخ خصص وقد وٌتحاورون

 ألنها بالزائرٌن تعج فأصبحت جلسة

 هذه وتعد كبٌرة علمٌة حركة شهدت

 فً العامة المكتبات طالئع من المكتبة

 الدٌار فً وخصوصا   السعودي العهد

 .النجدٌة 



  هـ1360 عام عنٌزة لقضاء رشح 

 بعمل ٌعمل أال وحرص تورعا   فامتنع

 وطالبه للعلم التفرغ له لٌتسنى رسمً

 ولكنه مرارا القضاء علٌه عرض ولهذا

 الحرص ومبدؤه ٌرفض مرة كل فً كان

 للعلم والفكر القلب وجمع التفرغ على

 سرٌرته صدق هللا علم وقد والتعلٌم

 المناصب كل من وسلم أراد ما له فتحقق

 عٌنه . أبى أم شاء العلم عن تشؽله التً

 إماما   (عودان بن عبدالرحمن) القاضً

 فً بعنٌزة الكبٌر للجامع وخطٌبا  

 فٌه واستمر هـ،1361 عام رمضان

 بن محمد) الشٌخ تلمٌذه خلفه حتى

 هذا الناس عد   وقد .( عثٌمٌن بن صالح



 ابن) الشٌخ حسنات من حسنة التعٌٌن

 له وحفظوها أجلها من وأحبوه عودان(

 البالد بها هللا نفع مباركة خطوة ألنها

 من نادٌا   الجامع المسجد كان إذ والعباد

 شٌخه وحٌاة حٌاته فً العلم أندٌة

 من العلم طالب ٌأتٌه القاضً( صالح)

 لالنتفاع القرٌبة واألمصار البوادي كل

 مٌولهم اختالؾ على بالطالب وٌزدحم

 درجات فً وتفاوتهم ورؼباتهم

 الرؼبة هو للجمٌع الدافع لكن تحصٌلهم

 مجالس وكانت والتحصٌل العلم فً

 وؼٌره المسجد فً وشٌخه له المترجم

 وتوجٌه، وتربٌة وتعلٌم علم مجالس

 . نفع حل أٌنما كالؽٌث العالم وهكذا



  من التبرعات هـ1363 سنة فً جمع 

 لبناء استطاعته قدر على كل المحسنٌن

 علٌه انهالت وقد الكبٌر الجامع مقدم

 المال من وجمع مكان كل من التبرعات

 وبناء المسجد توسعة من مكنه ما

 األعداد مع ٌتواكب مناسبا   بناء مقدمته

 . فٌه وتصلً المسجد تؤم التً الكبٌرة

  مرة التبرعات هـ1373 سنة فً جمع 

 وقد الكبٌر الجامع مؤخر لعمارة ثانٌة

 إتمام من به تمكن ما المال لدٌه اجتمع

 هذا ولٌس وأكمله وجه أتم على العمارة

 تصدوا إذا الموثقٌن األخٌار فإن بؽرٌب

 كل فسٌجدون الخٌر لعمل وتصدروا

 لثقتهم المحسنٌن من ومساعدة عون



 تجود ما مصٌر على والطمئنانهم بهم،

 . أنفسهم به

  عام بعنٌزة العلمً المعهد على أشرؾ 

 المعهد لطالب كبٌر لدعم وإنه هـ1373

 اإلشراؾ الشٌخ ٌتولى أن لهم وتشجٌع

 بٌنهم العالقة سٌوثق ذلك ألن علٌه

 مشكلة أي عرض من وسٌمكنهم وبٌنه

 . علٌه تواجههم

 أحد (العدوي عبدالرحمن) الشٌخ ٌقول

 : الفترة هذه خالل المعهد فً المدرسٌن

 فً بعنٌزة العلمً المعهد فً الدراسة بدأت

 وفً هـ1373 عام من الثانً ربٌع شهر

 عبدالرحمن) الشٌخ أن بلؽنا الوقت نفس

 من المعهد على مشرفا   ُعٌن قد (السعدي



 شهري براتب تعٌٌنه وكان العلمٌة الناحٌة

 .(  لاير ألؾ قدره

 

 والحمد هلل رب العالمٌن

 دائما وأبدا
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 جمعه ونقله توثٌقا :
 عبدالعزٌز بن عبدالرحمن بن ٌحٌى

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0507988088واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

 ٌكرمنا وإٌا كم وموتنا 
 بالعفو والرحمة الواسعة

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 من الجنة آمٌن


