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سح|وهاحمد سيئ هحهد ا.د. 
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الأزهرأسيوطجاععة 

ادبمعاتحاسة بالزممي الترسة وممية 
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واإال،ءوياتاسبمية آثاره ناصرالسسي1 بن عيدايرحبمن الشيح  ٠٣٥٢
هحاتهأحمد سد بمحمد أ.د. 

الرحيمالرحمن aillبسم

إلهلا أن وأشهد الأمن، نبينا على لام والوالصلاة العالمين، رب، ض الحمد 
بعد.أما ,,  ٠٠٠,...٠  ٠٠٠٠ورسوله.عيده محمدا نبينا أن وأشهد الله، إلا 

ذلكوهومع للمتديرين، وبين للذاكرين، ميسر الكريم القرآن أن المعلوم فمن 
يتقنلم من بعض على فهمه يمعب ما الوجيزة، والألفامحل اليليغة المحاق من فيه 

شاءوفد أحكامه، وجمعوا معانيه، باهلهار وقاموا فمروه عفنام أئمة فعمد العربية، 
بهيعمل ومن يفسره، من مصر كل ول عمر كل ي العزيز لكتابه يهيأ أن اطه. 

يثلهرونالعزيز، الله لكتاب، ممر كل ول عمر كل ل الجهابذة عاش إليه، ؤيرثد 
للنفيرعاش وكما غثاء، من محلويقه يعترض أن اه عما ؤيزيحون أضواء، من له ما 
كثير،وغيرهم والقريي، كثير، وابن حاتم، أبي وابن الفري، الأئمة لقديم ال 

الرحمنعبد كالحلأمة هامتهم وّت همتهم علت أناس العصور هده ل له عاش 
وغيره.، — الله —رحمه عدى ال

ثمالحاJيث،، ثم بالقرآن، الله كتاب ير نفجميعك هؤلاء منهج من كان وقد 
؛— الله —رحمه عدى الالرحمن عبد الشخ فعاله ما وهدا والتابعين، الصحابة أقوال 

هللكن الآيارت،، به ر يفما ثمارها س مقتهلف—ا النبوية السنة نحو وجهه صوب فقد 
الإطلاقعلى الروايات؛ يقبل أنه بمعنى بالروايات؟، الاستشهاد ل منهج للشيخ كان 

أمالتفسير، روايات ل اهل بالتالمائل المدهت، على بناء ،، والفعيفمنها المحيح 
وهلبضوابهل، ، الضعيفيقبل أم ، الضعيف، عن الهلرف، ويغص الصحيح يقبل كان 
رواياتعند المنهج نفس الشخ النزم وهل الكتاب؟، ل مضهلردأ كان المنهج هدا 

البحثطعنه ميجيسم، هدا كل والتابعين؟، الصحابة آثار تناول وعند الإسرائيليات؟، 

٤٤١ارشرعية }ييراسات عتيمجن ابن اتشيخ كرسى مع ياتتعاون القصيم، حاسة عتيرق، واملآداب، اسوم كلية 



والوعويةاسممية آتاره السعدي، ناصر عيدالر،ع«نبن الشيخ مؤتمر 
بالسواياتا٢لآستشهاد ا السعدي الرحعن عيد الشيخ منهج 

تعالى.اض ثاء إن 

اتيحث.آيمية 

عبدالشيخ كتاب عن يتغنى يكاد لا القرآن ير بتفالمشتعل أن المعلوم من 
كلامنفير ل الرحمن الكريم ير ءرتيالموسوم اض~~ ~رحمه عدى الالرحمن 
الاستشهادل منهج للشخ وكان تناوله، ق هل صبابه، ل متميز فهوكتاب المنان(، 

علىعلمي حب أش، ولم الكتاب، مع يتعامل من يعرفه أن إلى يحتاج بالرواياُن، 
الشخمنهج على ، الوقوفبمكان الأهمية من فكان المنهج، هده لإفلهار تحرصى من 
الروايات،.ياق سق 

اتيحم،.مشممت 

الأتية.التساؤلأات، حلال من تنلهر 

؛الأحاديث،؟الاستشهاد ق اممه"■ ~رحمه عدى الالرحمن عبد الشخ منهج ا مص 
برواياتالاصتشهاد ل اف~ ~رحمه عدى الالرحمن عبد الشيخ منهج ا م٠ 

والتابعين؟الصحابة 

التصحيحل حاصى منهج اله~ ~رحمه عدى الالرحمن عبد للشخ ل ه٠ 
والتفعيف،؟

الإّرائيليات،؟ذكر ق اف~ "رحمه عدى الالرحمن عبد الشخ منهج ا م٠ 
ذكرق اض~ ~رحمه عدى الالرحمن عبد الشيخ ير نفحمامس أهمم ا م٠ 

الروا؛ات؟

l_i ،iاثيحئ،.)؛

الأستثهاد؛الأحاديث،.ق الله" "رحمه عدى الالرحمن عبد النخ منهج يان ب ٠
الامحتشهادق افه" "رحمه حدي الالرحمن عيد الشيخ منهج على لتعرف ا ص

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بادمماون القصيم، جامعة عتيرق والأداب، انملوم كلية  ٤٤٢



واووءويا|تاسمية آتاوه السعدي، ناصر مؤذمرالشيخ 
شحاتهأحمد سد محمد أ«د• 

والتابعين.الصعحابة بروايات 

والتفعيف.الصحيح ل اف- -رحمه عدى الالرحمن همد الشخ منهج عرفة م* 
الامتشهادل اض- -رحمه عدى الالرحمن عبد الشيخ منهج ظهار إ* 

بالإسرائيليات.

يكرق اف~ ~رحمه عدى الالرحمن عبد الشيح ير نفحصانصن براز إ٠ 
الروايات.

اليمث،.حلوي 

المنان.كلام نمير ق الرحمن الكريم نتستر كتاب ي الواردة والآثار لأحاديث ا ٠
اثيحمه.منهج 

ثمالله"، ~رحمه عدى الالثخ كلام محأسوق فإنني تنبامحلي، امتقراتي، ام
منهجه.على يدل ما منه أستنبط■ 

■اتيحم، حطت 

وخاتمة.مباحث، وخمسة مقدمة، ق تعالى اممه شاء إن البحث مينطم 

عرتوتشتمل المقدمة1 

وخطنه.ومنهجه، وحدوده، وأهدافه، ومشكلته، ، البحث، أهمية 

زالاستشهادافه- -رحمه عدى العبئالرحمن الشخ منهج الأول؛ المبحث 
بالأحاديث.

مطالب;أربعة ونحته 

بلفظه.الءاJيثإ اطبم~ ~رحمه عدى الالشيخ ذكر الأول؛ المهللب، 
يمعناه.الحديث، اطهس رحمه — عدى الالشخ ذكر الثانب؛ المهليب، 

٤٤٣الشرمية لادراسات عثيمبن ابن الشيخ كرسي مع القصيم، حاممة عنيرة، والأداب، اسوم كنية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر س عيدايرحمن الشيخ مؤوم>ر 
الاستشهادJالروايات١لس٠ديث الرحمن عبد الشيخ منهج 

والاكتفاءالحديث اف~ —رحمه عدى الالنسخ اختمار ت الثالث المطالب 
منه.هد لنا يا 

ذكره.دون الحديث إلى الإثارة الراع! المهللب 
—رحمهعيي الالرحمن عثد الثسخ عظ التيوي التفسير صور ^* ٧١اليح«ا 

اف-

تمطالب أربعة وتحته 

الزول.سب ذكر الأول: المطالب 

المعنى.بيان الئاى: الطلب 

الشرعي.الحكم تقرير الثالث: الطلب 
العام.تخميص الراح: المهللب 
الا،سشهادي افه— —رحمه العيي عيدالرحمن الشخ منهج الثالث: المحن، 

والتابعين.المحابة ؛رراياُت، 

طلبان:وتحته 

الاستشهادق ال،ه— —رحمه حدي الالرحمن عيد الشخ منهج الأول■ المطلب 
المحابة.بروايات 

الاستشهادل اف— —رحمه حدي الالرحمن عبد الشيخ منهج الثاف• الطلتا 
برداياتالتابعين•

عريل اف~ -رحمه العيي الرحمن عبد الشخ منهج الراح؛ المحث 
درحته.وبيان الحديث 

مطيان:وتحته 

الشرعيةلليراسات عصخن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامجعة عتيرص والاداب، اسوم كلية  ٤٤٤



والدعويةاسمية آتاره ناصرالسعدي، بن عبدايرحمن مؤتمرالشيخ 
شحاتاهأح^د سد محمد ا*«د« 

الحديث.و عز ق منهجه الأول! الممللب 

للحديث.نقله عند امتعماله.ا التي المصطلحات الثان؛■ المهللب 
لافه— ~رحمه عيي الالرحمن عبد الشيح منهج المحامى؛ المبحث 

الاضادبالإمرايليات.

مهللبان!وتحته 

الإسرائيليات.رواية من افه— —رحمه الشخ موقف الأول! الطلب 
الإسرائيليات.ببعض الشيح استشهاد الثاف• الطلب 

Iم، وتشتمل ■ التانمة 

النتائج.أهم 
التوصيات.وأهم 

أه اثشرعية ثليراسات ^_؛rj، ابن امميخ ترسي مع بالتعاون القصيم! حامعة عتيزق والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السسي، ناصر بن سوالرحمن الشيخ مؤتمر 

JاJرواياتالاستشهاد ائسسيا اثرحمن عيد الشيخ منهج 

الأولالبحث 

الأستسهادي الله- -وحمم السعدي الرحمن عبد السيخ منهج 

بالأحاديث،

لهمفكانت الحدشة، الروايات على اعتمدوا النمير عالماء أن المعلوم من 
الني.عن أثر ما حلال من القرآنية الأزيات ير بتففقاموا معين، وأكثر زاد، حير 
أصدقيعتثر التمسير من النؤع ذلك إن يقال أن ؤيمكن وتقريرات، وأفعال أنوال من 

هدهعلى اف~ ~رحمه عيي الالرحمن عبد الثسخ اعتمد وقد اض، لكتاب ير نف
منهجتنؤع وند منه، ومعينناينهل يره، نفأصول أصلامن وجعلها الأحاديث، 

المحوالتاليتعلى للأحاديث تناوله عند الله— —رحمه للشيخ 
يلفظه.الحديث اض— —رحمه عدى الالشخ نقل الأول: 
يمعناه.الحديث، اف— —رحمه عيي الالشخ نقل الئاق: 

منه.بالشاهد واكتفى الحديث، الله— —رحمه عيي الالشيخ اختصر ال؛الح،ت 

ذكره.دون الحديث، إلى النه— —رحمه العيي أفارالشخ الراع: 
النحو.هدا على مْلال-ا ل الميحث، هدا ميتتظم لذا 

الشرعياتسراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعات عتيرم والأيأب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر س عبداترحمن الشيخ 
شحاتهأحمد سيد محمد ا*.د. 

اسلبألأ9ل

والفذلا<:ااحديث 1اله- رحمه - السعدي ذهرالشيخ 

ميرْ،عند كثيرة مواطن ي للفظه تامآ الحديث اش— —رحمه عدى الالشيخ ذكر 
منها:نماذج هنا وأذكر الأية، من المقصود ك؛يين سمامها ارواية إلى احتاجه عند 

منفأصح أحيه قئل و ه يفذدم محلوعت ؤ لى. تعا لقوله يره نفعند 
هدءمن قد وأصح واحرتم، ؛ادنياهم _التق٣[ ٠ لالماودةأ ه لدممئرل> 

يومإلى بها عمل من ووزر وزرها فعليه تنه، تسئنه نى ومن قاتل؛؛، لكل السنة 
عاىإلأكاف تمثل ئفى من ما ار ،، أنه١٢المحح الحديث ق ورد ولهدا ،، ١١٠٠القيامة 
اكئلاال"ا،.ثن من أول لأنه دمها، شمحلرمن الأول ابنآدم 

يدلمما واحد، موضع ق بروايتين تدل اسالله— —رحمه الشح أن ترى وهنا 
وقحديث،، أنبا إلى يشر لم الأولى والرواية التوي، بالتفسير الشيخ عناية على 

وأجرنلةأجزها، حتنه، ئنه الإنلأم ني تسه ءتن وفه؛ لم، مالإمام أ"مجه حدث من جرء )١( 
علتهكال نكه، ئثه الإنلأَم في نس ونس ثيء، أجووهم بى عترأذنممص ثى بمدة، بجا ز صش 

كاب،مسلم، أخرجه شتيأ«، مذ تشش أف عتر مذ يحد؛، مذ بما عجل مذ وودز يروها 
ُه•جرير حديث من (، ١٢٣ رقم)؛ ( ٨٦رم حنة، ستة الإسلام ق سن من باب الزكاة، 

الأرضق جاعل إق للملأتكة ربك ئال رؤإذ تعالى• الله قول باب الأنبياء، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
ىابالأصامباممابرافة،بابم•م[)م ]القرة: خليفة( 

والديات،الحدود كتاب وملم، (، ٠٦٨٩ رنم) ( ٢٦٦٩سيئة،)٦/ ستة أوسن صلألة إلى دعا من 
موا(رقم)مأأة(،(،أسدفيافد،)٧/ ٤٣٩٥(رؤمر١٠٦/٥م،)

ررحسنوقال: ٢(،  ٦٧٣رقم)( ٤٢ره/ كفاعله، الخير على الدال باب العلم، اب كتوالترمذي، 
مسعودابن حديث، من صححء، 

٢(.٢ ٩ رص: العيي، المنان، كلام تفسر ق الرحمن الكريم نتستر )٣( 

٤٤٧الشرعية للدراسات مثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، والآداد« العلوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤJ٠ر 
الاستشهادارسسأيا الرحمن عيد الشيح منهج 

بتمامه.الحديث وذكر حديث، أما على نص الئانة 
عن.؛يؤم >كإإ(أفيب؛»امرأ ؤ تعالىI لقوله تمره عند مثالآحر إلى وأنتقل 

ّيزأمبجددث.ف، آلقفؤُا ءل فيئآ ألثؤبجث يمل ١؛:^ محبم أئثبم؛ي يأي، مون ديبجء 
هال![، ٥٤ت المائدة ] أوأه عيثِ يع ن؛ ؤآذم يثة محنوتن ه محل د'.لش لائم لذمه ثلأبخامن 

و١لنوافلاا،بالفرائض افه إلى التقرب من الب. يكثر أن للعيلء، اش محبة لازم من  ٠٠
بشيءعبدي [آئ وما  ١١! ٢١١اف عن الصحح الحديث ق النبي قال ا كم

احبية^٥١ احبه، حص يالنوافل ١^٠ يتمب ي-زال، وما عليه، امصت مما إلئ احب 
اشووحله ها، يبطش الى ويده يثصربه، الدى وتمحّزه ه، سمع الدى شمعه كنت 

لأعيدته«لأ'ا.انتنادتى زكن آغطتتة، عدى تألمي ولمن ثها بمشي 
هوإذ قال وهوكما بداية، الحل.يث درحة إلى اف~ —رحمه الشبح ار أثوهنا 

قالشخ اعتماد وحل البخاري، لففل من قريبة الرواية ماق ثم البخاري، حح صق 
الصحيحة.الأحاديث على يره نف

ءاموأكورا ؤ تعالى: لقوله يره نفعند ثالث مثال على الأن وأعرج 

ا١ّ * ١ 

أصبممأثم هملبم^كم من قوم لها آ منله ؤ عنها ميتم الى ايل الموهد٥ ٠ قال 
اٌرثاد.لا تحنت، موال وشبهها، جنسها أي: [ ١٠٢]المائدة: ه أوأ :تاكيرتث> 

اءالااني،هفيضوحاءبمؤلأ٦ءوأة١كنجث.هكم-
انثطنم،ما مته ثاتوا ئه ُتلأب زنا محاجتيوه، عنة ئهتمحم ررما الصحيح! الحديث 

هريرةه.أبي حديث من (، ٦٥٠٢،ح)١ ٠ ٥ / التواصع،)٨ باب الرقاق، كتاب البخاري، أحرجه )١( 

(.٢٣٥العيي،)ص؛ المنان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم نتستر ( ٢١

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، عتيوة، واvداب، اثعالوم كلية  ٤٤٨



والدعويةاسمية ١^٠ المعدي ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مزتمر 

أحمديصد أ«د< 

|ض1اوهناسَيشيها«را<، 
ولفظه.الحديث درحة ذكر 

ٍدتن
الحديثق ه البي قال ند ال; هي[ن]التوبة: واه 

نإدااحلم،، وعد ؤإدا كدبؤ، حدث، إدا ولأدث،ت المنافق ®آية الصحيحين؛ ق الثابت، 
ذجر*ل"''أ.خاصم »وإذا ولرواية؛حا0االآ؛، اوثمى 

الثاب،،بقوله الصحيحين حديث، عن عمّ حين الله- -رحمه الشيخ أحن ند 
بتمامه.الحاا.ينإ ذكر ثم 

تعالى؛لقوله يره نفعند الله— —رحمه الشيح كتانم، من رابع أنموذج ومع 
أنقنهٍم' ءق رثُ حمج ح؛جرةُءث،أمءتن ءثءأعج ه تج ر<ءو،أمحء->، قؤ 

أنيطترأرثثيه ثييي،لمحأًقلم آذ متصج أن ثابمآلآًًقم ثمحه آن تنثيهًقم 
^ء١نمحص١نمحهصمأنئ

(.٢٤٦العيي،)ص• المنان، كلام مير ل الرحمن الكريم نتستر آ ١ ر 
افصلى اش رّول نن بالاقتداء باب نت، ر_اابالكتاب الاعتصام مماب البخاري، ا-؛م_جه ر_الحديث، 

اني.،؛ابمخلمنخاكهضال محاب (،^، ٦٨

همِرةهاابي حديث، س ٦(، رقم)أمل ٩( ١ السائل،)U/ كرة عن والهي 

(.٥٣٤ عدى،)ص؛ الالمنان، كلام تمر ل ارِحمن الكريم تيسير )٢( 
محابلم، ومرتم)مم(، ٢( ١ / المانق،)١ علامة باب الإيمان، مماب المغاري، احرجه والحديحح 

ه.مريرة أبي حيينه من (، ١ رنم)مآ ( ٥٦/ النافق،)١ حمال باب الإيمان، 

/المنافق،)١ علامة اب بالإيمان، كتاب البخاري أحرجها عمر ابن رواية إلى الشيح يثير )٣( 
(٨٦٨فجر،)أ/ خاصم إذا اب بالفلالم، كتاب البخاري، عممِواحرحها وابن رنم)؛م(، ( ١٢ 

(١٢٢٠(رنم)٥٦/١النانق،)خصال بجان باب لإيمان، 

٤٤٩ايشرهية تقيراسات عثي4ين ابن اتشيخ ترسي عع باثتماون الئصيم، جاععة عتيرة، واvد١ب٠ اسوم كلية 



واتدعؤيةاسعية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحس الشيخ 
بالسواياتالأسشهاد ث السعدي الرحص عيد الشيخ منهج 

آق__تاظو جيي_عا تيكاثإ آن ؛قج - ءيًظم هئى ملإييقاًظم أد ممثابجهُ ممًكثم 
دكث,للكثتين>آسثبأ ثثيتقة بمدآس وآمكإ مشإ دثلترط لإدا 

ساصاشلأحدثالئاتتااُ[قالت سلوىأعهلانيرت 
ؤإنبكم، كمن أكلتم ما أطيب إن رر والحديث  ٢١؛لأيك ومالك أك 

تاما،جاء والئاق الأول،، اخمحر بحديشن الشيح حاء وهنا ررأى، كسبكم من أولادكم 
إليهاأثير أحرى مواصع وهناك واحد، نص ق الالففلان الروايات بعض ق حاء وقد 

بالحدس،،سهد ايه لممير تعرصه عند الموامع هد0 ق فالغ ، لهامن اق 

افأئليىتاونول يمال؛ ايرس رجلاأش أف جد؛ ض عذأيي ئعتب عنووبن ص الحديث؛ ص )١(( 

٣(١ ٢ )\أ ؛، Jjj JUمن الث-محلتأكل ثى باب الإجارة، كتاب أبوداود، أخرجه "، كن_،أنلآدكلم 
(،٢٢٩٢(رنم)v٦٩/٢^بابuمحلسم١لونم٠،)

I،_x،الشيخ ال ون٦(،  ٦٧٨ردمؤ( ٢٦١)آآ/ الممني، ل وأحمد   J نمره.صحتح إٍناد

(.٥^١٥)ص؛ علي، الالمنان، نميركلام ل الرحمن الكريم يسير )٢( 
ئلأك،ظأمئتجا".

(،١ ٣  ٥٨رذم)( ٦٣٩ولده،)م/  JUمن احد الوالد أن حاء U باب الأحكام، محاب الترمذي، أ-محه 
(٧٦٨)y/ ولده، مال من لارجل ما باب التحارات، كتاب ماجه، وابن صحح، حس وق—اوت 

(.٢٥٢٩٦(رiم)١٧٦/ ٤٢(،صفيافد،)٢٢٩٠رثم)
الني.ذكر أركما (، ١  ٨٨)ص! السعدي، المان، كلام شتر ق الرحمن الكريم تيسير انفلر؛ )٣( 

كتابالبخاري، احرجه ، فيها وما الدنيا من حير الجتة ق صوحل موضع أن عنه— الثابت لحديث اق 
سهلحدث من ٣(، ٠ رنم)٨٧ ( ١١ ٨٧)"Y/ مخلوته، وأتبما الجتة صفة ل حاء محا باب الخلي، بدء 
فهتع.الساعدي سعد بن 
الحديثل ورد ولهذا قال• ٥(، ٠ ١ ت )صن السعدي، المنان، شيركلأم ق الرحمن الكريم تيسير وانفلرت 

١^^٠١،بدء كتاب البخاري، أحرجه الحدين،، ٠ .٠ ح؛ري-لت تائي عبدا، أحب إذا افه إن الصحيحت 
=ائ،اهسا، إذا تاب ^تابالآداب، 

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى محع يالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، وا العلوم كلية  ٤٥٠



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت4ر 
احمدسءاو4سد محمد أ.د. 

الحديث.امثولاله عند الق،— —رحمه الشيخ مناهج أحل وهذا تمامه، ااالفذل ؤيذكر 

ه.هريرة ابي حديث عن رةم)حبمم\ا■(، ٤( • ح/ )= 
الحديثول ال؛ ن٨(، * ٠ )ص؛ عدى، الالمنان، كلام تر شل الرحمن الكريم سر وانظر؛ 

المائل،الإمام ياب، الإمارة، مماب، لم، مأ"؛مجه ، ...الخدم، اف، عند الممهلون اكعمح؛ 
ءمرو-رصيابن حديثه ^)Y\<؛\C،._ ( ٣٢ي(رتم)\/؛ي؛(،وأحماوفيالال،)اا/ )٦; 
اف

الخديثل ورد كما نال؛ (، ٨٤٠المدى،)ص؛ الضان، كلام تمر ق الرحمن الكريم سر وانغلر؛ 
الجهاد،كتاب، البخاري، أحرجه ، الدرحتين.١.الخدين، بين ما يرحه، مائة الجنة ل إن الصحيح؛ 

ه.هريرة ابي حويث س ٢(، رنم)'\"اأ• ١( ٠  ٢٨اض،)م سيل ي المجاهدين درجات باب 
ين،الخل ل كما نال؛ (، ٩٥٨الد.ى،)ص؛ المنان، كلام ير نفز الرحمن الكريم ير تيوانقل—ر؛ 

لايقبلباب الزكاة، كتاب البخاري، أحرجه الخاليثح(، بالتمرة...البدليتصدق الصحيح؛)إن 
سب،ف،،)أ/ااه(رةم)أأما(،وسلم،ىابازكاة،

(،سحدثأ;ءJ،هميرةلأ•٢٣•٥V<د٨٥
افه.؛رصول نقال نال؛ (، ١  ٩٧رص؛ السعدي، المنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم ير تيواتفلر؛ 

فرضباب الصلاة، كتاب لم، مأحرجه نال، أوكما نته"  JUsناقبلوا عليكم حا الثه تصدق دقة ص" 
ه.عمر حدين، من (، ١ ٥ ١ رنم)آ ( ١٤٣)T/ الفر، ق الصلاة 

عنالصحيح ل ثبت، وقد قال؛ ٣(، ١ ٠ )ص؛ الخلي، المنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم ير ستي
الشريط'كتابا الخاري' أحرجه الجة(، لحل أحصاها عن اصما، عين ونعه تفه ران الني. 

Lت٠ؤإذاقال بينهم يتعارفهاالناس التي والشرومحد الإقرار واكبال الأسراءل س مايجوز اب ب
ثعالىأنماءافه في تاب الل.عوات، كتاب لم، وم٢(، رنم)هخه ( ١٩٨ )y/ أوثتتين، إلاواحدة 

ه.هريرة أبي حدين، س ٦(،، ٩ • رقم)خ ( ٦٣أحصاها،)ارإ من ومحمل 
يذهبنالحنناُت، }إئ (، ١٣٩ )ص؛ الد.ي، المنان، كلام ير زنفالرحمن الكريم ير تيوانغلر؛ 

قول؛مل النم،.، م، الصحيحة الأحايين، قيدتما كما المغاتر، .^،؛ jbوالمراد قال؛ الئيئا>ت،ا 
مااجتنبتالمابيتهن مكفرات رمضان، إلى ورمضان الجمعة، إلى والجمعة الخمس، الصلوات 

إرورمضان الجمعة إلى والجمعة الخمس الصلوات باب الملهارة، كتاب ملم، أحرجه ، الكبائر 
(لأ٤٧(رقم)•١٤٣الكباتر،)\/ لما مكفرات رمضان 

!زا٥^٤^^^اسراطتاممرب;ب



واتيعييةاسبت آثاره ناصراتسعدي، سوالرحصبن اتشيخ مؤتمر 

با1رواياتالاستشهاد اتسسي.ق اثرحمن عيد الشيخ منهج 

1وث1فيال0هو1ب 

بْعناْالحديث الله- -رحمه السعدي الشيغ لعل 

يعصق الحديث ينقل المقرين— بعض عادة على اف— —رحمه الشيخ كان 
ذاكرته.على اعتماده أقلن فيما ذلك ل جب والبمعناه، المواصع 

ء،نيرءمن أقع ءاثيم  Iujينحلون أك؛ن بمن—؛U وث* تعالميرؤ نوله ير فعندنف
آكثثوثِدةدمخذأمحلآنيظإ مآ قمُثممؤمن م-نيرإئمثلهمثث 

[.١٨٠ئونخر.ب]شءمران: 
الحديثق ورد كما ، ® به يعذبون أعنانهم، ق ؤلوقا به بخلوا ما يجعل • أي  ٠٠• قال 

يأحدزبيبتان، له أنؤع، شجاعا القيامة يوم ماله له يمثل البخيل ®إن المحيح، 
.٠١الآيةأهذه ذلك، مصداق اممه.ؤ رسول وتلا كنزك؛، أنا ماللئ،، أنا يقولت بلهزمتيه 
رغمبالمعنى رواه ولكنه المشهور، بالحديث، الموضع هذا ق الشخ تدل ام

بتمامه.له ذكره 

لؤم؛وشثإ ءتسارث لا ن؛تؤ ثنبه ■بمآ*و؛آلإمح، أك!ن ^ تعالى؛ لقوله يرْ تفوعند 
ءثابءيم.بيلإلإهث ك.كبجُ ماأكتبثزألإفده محأل؛^،أنمهثتثم ى م 

ذلك،صار عموما، بالزنا الرمي تعظيم تقدم، فيما ذكر ءلما قال! [، ١١]النور؛ 

نزيزةأيى ض موخ<■' ونص (، ١٥٨عدى،)ص؛ الالمنان، كلام شتر ل الرحمن نتمرالكريم ا ١ ١ 
زب؛ثانثة أينع ئج؛ع النتانة يوم لت قتل تودزكاثن نالأنلم افن آنا، نى اقوه؛ رنول، ئال، نال، 

ثلاميب؛م كنزك، ^١ أما يمول: م - شيمي تش - طهزنتي تأحذ م القثانة، يزم بملوئت 
لهوؤإلإ:زوثثصؤئتاءلوا

أحرجه[، ١٨•ءم_رانت ]آل ه شرؤ؛ ئاسون وأس أل—موُي؛ئأأوفي يمح>ث، أمحنثود-ه ثوم يي' 
رنمص'ا'اا(.٥( • ٨ )T/ الزكاة، ؛؛ jUإثم ؛اب، الزكاة، مماب، الخاوي، 

اتشرهيةللدأراسات ميحن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعات عنيزة، والأداب، العلوم كلية  ٤٥٢



واتدعؤيةاسمية آيارء ا1سسي> ناصر بن عيداثرحمن امميخ ■إتبمر 
سطمماحمد سعال يسمد أ«د« 

اممه—رصي المومنين أم الماء، أشرف على وقعت التي القمة، لهذه مقدمة كأنه 
والسالصحاح ق الثابتة المشهورة، الإءائ، نمة ل نزك الآيات، وهذه ا، عنه— 
الصديقةعاتثة زوجته ومعه غزواته، يعص ق ق^، الّص أن وحاصلها انيد، والخ

فلموهودجها، ا جملهورحلوا محلله ق فانحت، عقدها فانقهلح الصديق، ست، ين
فقدوها،إذا أتيم وءلت٠ مكابم، وجاءيت، راحلا الجيش تقل اسثم يفقدوها، 

أفاصلمن السلمي، العطل ين صفوان وكان يرهم، مق تمروا فاصإليها رجعوا 
عنه~االله ~رصي عائشة فرأى ونام، القوم أحربات ل عرس قد ه، الصحابة 
بعد-بما يقود جاء ثم تكله، أو يكلمها أن دون من فركتها راحلته، فأناخ فعرفها، 

النيصحية ق الذين النافقين بعمى رأى فلما الظهيرة، ق الجيش نزل ما 
الحديث،،ووشى أشاع، ما ١^٤ الحال، هذه ق -بما صفوان مجيء فر اللك، ذق 

الكلام،هذا يتناقلون وصاروا المزمنين، بعمى اغتر؛ذللث، حتى الألمن، وتلقفته 
بمدة،ذللث، بحد عاتشة الخر وبلمر الرسول عن ؤلويلة مده الوحي ى وانحب

المزمنين،الله ووعغل الأيايته، هذه ق يراءتبما تعالى اف فأنزل شديدا، حزنا فحزنت، 
ا.الافعة١١بالوصايا ووصاهم ذلااثإ، وأعظم 

إلىأشار ولكنه بمعناها، المشهورة الإفلث، نمة الله— —رحمه الشيح ذكر فهنا 
لشهرتبما.واختمرها؛ معناها ذكر فكأنه والسنن، والمانيد الصحاح ق وجودها 

منثهل؛اسا مذعنهده ننبمم ٠ ؤ تعالى: نوله ير نفعند ونال 
ومزأيب' ظوأ محنيمء ين ءائتهر ئلمآ ?ه ألمنتلجس ئ لثدمأ قيئ، 

أ-؛مجهمطولا والحديث (، ٥٦٣رص■' عدى، الالمنان، كلام تمر ق الرحمن الكريم سر ( ١ ر 
كتابوؤ، (، ٢٥١رثم)م ٩( ٤ ٢ )أ/ بعضأ، مضهن الماء تعديل باب، الثهادات،، كتاب، البخاري، 

خديثجتاب،ي الموبة، ممابئ لم، وم(، ٣٩١رنم)• ١( ٥  ١٧)(/ الإغلث،، حديثه باب، المغازي، 

ءنه-ا.اض -رصي حديث، من ٧(، ١ ٢ • رمم) ( ١ ١ ٢ )A/ الإنم،، 

٤٥٣اتشرعية |ادو1طت £_4l؛j، ابن الشيح كرصي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرص _ bV<Jاسوم كلية 



واتدعؤيةاس4دات آتلره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
بالرواياتالأسشهاد ادسعدىث الرحمن عبئ الشيخ منهج 

وبثاماؤثدرة ينآ ينموئت ى إق هإومم ف، يبم-اْا أ©امتؤثوت ؤبمم 
عكثِأقث ولى وئجوئيم مزهز بملم أثن تثوأآذك\ أز ذكزبجرى.؟ ء=قام_أ 
يقالالمنافقين من رحل ق نزك الأيات راوهاJه [، ٧٨—  ٧٥ت ]التوبة ه ألغيوب 

إنوأنه قفله، من اممه يعهليه أن له، الله يدعو أن ومآله ه^، الحم، إلى جاء ارثعلبةٌ له 
لهفكان ه^، النبي له فدعا النوائب، على ؤيعين الرحم، ؤيمل ليتميقن، ا0، أءه!

الصلواتيعص يحضرإلأ لا فكان المدينة، عن  ١٢-حرج حتى تتنامى، تزل فلم غنم، 
الفكان -٢١، فأبعد كثرت ثم الجمعة، صلاة إلا يحضر لا فكان أبعد، نم الخمس، 

المدقاتيآحد من فبعث، بحاله، فاخر هؤ•! الشى ففقده حماعق، ولا حمعة يحضر 
لمفلما الجزية، أحن إلا هده ما حزية، إلا هده ما فقال; ثعلبة، على فمروا أهلها، من 

فلماثلاثا،  ٠١ثعلبة وج يا ثعلبة ؤج رريا الحم، فأمحروا؛ذلل—، جاءوا يعهلهم 
فلمبزكاته، فجاء إياها، فبلغه أهله يحمس  ١٢-ذهب، أمثاله، وق فيه، الأية هده نزك 

بعدبما جاء ثم شلها، فلم الني. وفاة بعد بكر لأبي 7؛ا حاء ثم الني.، ا شله
افه——رحمه الشيح ذكر ، ءث٠ان١١٢زمن ق هللثج إنه أيىخينميظمايخ^؛يقالت 

=اممراق أحرجها ثعلبة وقصة ٣(، ٤ ٥ )صرت السعدي، المنان، تمسيركلأم ق الرحمن الكريم تيسير ( ١ ) 
٤(،٠ سي(،واّفيبالإبمان،)أ/ العجمهم،ص/ يف= 

الشيحوقال والأأعLJمء، الممسير، أقل تى فيما مشهور وهو ئظر، الحديث هدا إنثاد ءوش ودالت 
ومعانمتروك، وهوالألهاق هذا، يزيد بن عاي وآفته شهرته، على متكر حديث وهذا الألبازت 

•١(  ١٢/ ٤ ) الألباق، الأمة، ق السيئ وأثرها والموصوعة الضعيفة الأحاديث، )مللة الحديث^. لين 

المقرين.ومن بل الأئمة، من كثير القصة صعق إلى أشار وقد هذا 

أولق بيانه يأق ما حب بالإيمان؛ ورسوله له الله شهد وممن أنصارى يدري للوثعلة القرطي* قال 
الذيالزكاة ماغ أنه ثعلة ق قال من قول ولعل عمرت أبو قال صحح. غير عنه روي فما الممتحنة 

بننبتل المنافقين من رحال ل تزلت الأية إن الضحاك؛ وقال أعلم. واف صحح، عير الأية فيه نزلت 
=(. ٢١٠)a/ القرطي، القرآن، لأحكام الجاهع نشير*.) ين ومعتب قنص بن وجد الحارث 

^نىودرأبتاكرعية ٤٥٤



والدعويةاسمية ١^٥ الممدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

سمحاتمأحمد سيد محمد أ.د. 

صعيفة،القمة أن تسن وقد رين، المقجمهور ذس ق متابعء الضعيفة تعلبة قمة 
بأحد.مات فالمشهور الشهور، غير احر تعلية نيا الراد فان يبرما فرصي وعلى 

محبمهدكتلاصنلحاثؤأتيشوءامى تؤإلأسثاُِ، تعالى لقوله يره نفوعند 
قوورد قال٠ت ٧[ ٠ ]الفرقانت ه ?ه لهثا ■محصإ ^)؛٠أس ثثثت - أثم تدث 

كلمكان أبدل، ثم عليه، فعددها ذنوبه ببعض الثه حامبه الدي الرجل حديث ذلك 
أءالم"اه.واممه لاأراهاهامحا" ميثات لي إن "يارب فقال،: حنة سيئة 

علىغفاصة ولا بالمعنى، المحيحة الرواية ذكر أيفتا المرصع هذا ول 
اللغةيتابع من أوق لأنه بالمعنى؛ الأحاديث لبعض روايته ق اف~ ~رحمه الشخ 

أويغيره.المعنى يحيل ما يعرف ما 

الدريم يصخ- انك ولا الخر صغ إن القصة- _0 صاحب كون ءول حجر: ابن الحافظ نال و= 
ويقوياسثهدباحد، اول.ري إن الكاJتي؛ اين يقول بينهما المغايرة ونداكدت نظر، نله~ المن.كور 

)الإصابةالذكورة. الأية ق عتاس ابن عن عطية ٍلريق من مٍرj 0 روى مردؤيه ابن ان ايضا ذلك، 
(.٥١٦/ ١ ) حجر، اين الصحاية، مييز تل 

غنالحديثت ونمى (،  ٥٨٧)صن• عدى، الالمنان، كلام تفمير ل الرحمن الكريم بتر انظرت ( ١ ) 

حروجاًالنار رآحرأنل الجنث، يحولا الجنة لأعلمأحرم إز افوه؛ رئرل نال نال• دئ، أبي 
غثيصن قم كتانها، غنه وارئعوا ذنوبه، صنار علته اعرصرا سالت القتاتة، توم ب؛ يوز رجل =منها، 

هنأجنتمول* وكدا، كدا وكدا كدا توم وعمك وكدا، كدا وكدا كدا توم غماك نيمالت ذنوبه، صنار 
تسثهكز مكاذ لك ؛إل لةأ ثمال عشه، تعرفن اذ ذنوبه كنار من ومحومنفق ينحر اذ لاتنقيح 

ندتحص صحك ايله^^ رسول رأيت ئلثد هنا، ها لأأراها أنثاء عملت ئد رب، ؛يمول* حسته، 
رءم)أحمآ(,( ١٢١/ ١ ) النار، من بمخرج من ثيان ؛اب، الإيمان، كتاب لم، ماحرجه ، نواجده 

إ٥ ٥ الشرعية سراسات ابن الشيخ كرصى مع باممLون القصيم، جامعة عثيرص والأداس اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ^صر ءبدالرح٠lنبن الشيخ مؤت4ر 
ارسعدياالاستشهادوالرأواياتالرحمن عبد الشيخ منهج 

الحديث،الله- -رحهه السعدي اصْأارالو1إوخ او1واوث ال0حلالب 

سهJاJساامد 9الأهعغ1ء 

قبحديث تدلاله امعند يكتفي اف~ ~رحمبم الشخ لكلن( الأحيان عمى بق 
الشامي.بموصع مكتفينا الحديث إلى بالإشارة للايات يره نف

أمتذ إلا ئجويم ^٠ تعالى؛ لقوله تمره فعند 
محولمحامزن أش •مرضاب اتئآء ؤإك يفعل وش ألنابج، برك آوإمثج آومعروف 

^لأوشاأوأىنيكان،لسيدحل]النماء: قظيثا0ه 
بكلإن الجي فال كما ونحوم، والتحميد بيح كالتالقاصرة ادات العبفيه 

صدقة،بالمعروف وأمر صال.نة، تمليلة وكل صدقة، تكبيرة وكل صدفة، بيحة ت
الحديث((را/صدقة® أحدكم بقح وق صدقة، النكر عن ومي 

ونرجنمهل وهدا التفسير، يفي؛معلالويإ الذي الناهد بموصع اكتفى ذكر فهنا 
أكثرق الحديث، ^٥^ كان الذي البخاري الإمام مثل الحدتين كبار حتى انتهجه 

موضع.من 

تيءامتوألأطبإط_اىيتيمحكمؤ تعالى: لقوله يره نفوعند 

كتابلم، موالحاني.ث.اأ-حرحم (، ٢٠٢عل.ى،)ص؛ الالمنان، تمركلام ل الرحمن الكريم نمر )١( 
١٠رةمر٦ ٦(  ٩٧/ المعروف،)٢ من تؤع كل على يقع  ٧٠١٠۵١١اسم أن بيان باب الزكاة  وهدا(، ٠

أصحابذ،نب اقو، رئرل تا للّك، تاليا ه الخم، أصحاب؛ من ناي اي، ذره ايي عن نمه 
أولينالدئوربالأجوربملوذكناصشؤصوثوي،كناصوموإنحتؤ)أبمفول^١^،ئال; 

صدئئ،ةقي؛رة وكل صذئآ، ئغثيدة وكل صدئه، سجتحة كق أل بته؟ ثصدئوذ ما لكم اممه جنن ئد 
نيئال: أز - أحدكب نفع وني صدئه، مكر عن ونهق صدئه، بالنموف، وأم صدئه، ئهيلة يكل 

أرأيتمئال؛ أجر، يه ؤيكوذله أحدنامهوثة هش اممه يانبي ئالوات ~ صدقه أنله أحي.كم متاصنه 
صاؤتجايىسكانل'ي4اأيت''.وزن؟ بجا محا أكاف 

الشرعيةللدراسات عثي4ان ابن الشيخ كرسي مع Jادتاaاون القصيم، جامعة عتيرةأ والاداب! الملوم كلية  ٤٥٦



والدعويةاسمية آتاره المعدي نسر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
تهقطأحمد سد محمد أ«د• 

ijli  يرهنفوعند أأدحلاا؟لا؛، عليكم، لام ال ١٠الحدثت ق حاء ما ذلك، وصفة
—٨٨اتات ]الصافب ?جأل مقم ةئال،إفي ?ؤآ فيأك>رأر ؤ تعال_ىت لقوله 

أى.كدبايت، ^، ١١٧إلا لام العليه إبراهيم ^lJ^، لم اكحح! الحديث، ق [ ٨٩
بموصعمكتفينا الصحيحين ق محلويل حديثا إلى ار أثالموصع هدا وق 
الحديث،.من الشاهد 

يمم^١٠ ءقُاأكئار آثداُ معه7 ءآك؛ن أللي ئؤل ئغ ؤ تعالى لقوله وعندنفيره 
خؤئأدبلن دم؛هّتيأرأيهممح ذ سئماهم يغويا أش ثى ثنة نجدايبمف زيزثقآ 
عإ<،ثوضءةنمث،$، ٣١٥«أنتثل>ل نهلثققاقْ> أثغ فيألإنجلَلإغ وظئر إ،آمحأمم 

^١نيئز تنغن؟ تبم ألثدنم نعطوا :ا:ءأ ازن أتت نثن أه ى شل ألجغ 
أرعاعتمر . الني. أن أنى، عن الصحيحين وق ت نال، [ ٢٩]الفتح! .ه 
وخمسمامح،ألف معه ولكن الحديبية، عمرة منهن فذكر القعدة، ذي ق لكلهن عمر، 

قالونعى عى ١ل٠حدJثت ونص (، ٥٦٥)ص• السعدي، المنان، كلام تمتر ل الرحمن الكريم نتستر ، ١١
لحادبثه الص قال ألج ق-ال، ثت تح، وم 1. اي ير انثأذذ ءابرأثئ بذتى يجز حدسا 

لإيزقاوضَمس "
/الأسثذان؟،)٤ كف، باب، الأدب،، مماب، أبوداود، أخرجه فيحز، هؤ الض نأذذتة آآذخز ظم 

)ا</بابحكفجبمأذن؟، اليلأ، الثوم عمل كتاب، اعرى، المن ى والمائي ٥(،  ١٧٩^)٥( ١ • 
وفوايدعا،فقهها من وشيء انمحيحة الأحايين، لة )ملالأJابي، وصححه (، ١٠•رفم)هلأ ( ١٢٦

الأس،)آ/اأأ(رقم)ا/اخ(.
أخرجهوالحديث، (، ٧٠٥عيي،)ص; الان، المنتمركلام ق الرحمن الكريم تسير اننلرت )٢( 

)V/[، ١٢٥زاياء: ؛ 0 ائا;ئئ تعاليى;ؤ اف فول باب، الأنبياء، كابح الخاوي، 
ه،)U/الخيل ُذايو؛إيرايم من تاب، الأبياء، أحاديثه كاب، لم، وم٣(، رفم)ا،'اا ( ١٢٢٥

ه.مريرة أبي حديث، من ٦(، ٢ ٢ ١ رنم) ( ٩٨

٤٥٧اممرعية دواطت 11ميئن ابن امميخ كرسي بااضاوJامع القصيم، حاسة عتيرد والآداب٠، امموم كعية 



والدعويةاسعية المعدي، ذ\صو بن عيدالرحمن الميخ موتعر 

بالرإواياتاامحستشيد المعدي الرحمن عبد الشيخ متهح 

.٢١١وأربعمائة((ألفا ااكانوا فيهما؛ وعنه جابر، عن الصحيحين ق هكذا 

أوبيعةالحدسية صلح ق كانوا الذين الصحابة عدد ذكر الموضع هذا وق 
الهلويل.الحدث من بجرء مكتفيء الرضوان، 

حظيئل للدئ أثبفآآدمْىم ؤتعار• لقوله ميره وعند 
^قآسيرؤلإنئ؛ام\رقوإنماقلإلآؤ؛ 

لأنَهوثمحهظنمحتبماأضشِثزثان 
لأمدرونم»ابآوةو ؛؛آأؤ ؤ»بج، ومثن بمد ئ يمحوألثدس محإ-مأ جم؛ 

[١١ءلمئاع1ثا.ه]الماء: جم؛ اقن إة أثب يث م?ضته سأ ظ أهمب هثب 
المىأن ملة بن ومحمد معية بن المغيرة عن تن الق يبت قد لكنه قال(. 

العلماءعرذلكأاآ،.[؛؛ ٠٢مع؛الدس، أعهرالجدة 
سيأحذ اش— —رحمه الثسخ كان الواضع من غيره ون( الموضع هذا ؤ( 
هذاالمتا أا>وكما الأية، س الراد المعنى إر يثير أوما الأية، به ر يفما الرواية 
الحدثين.من كثير عليه درج ئهج 

أخرحهيث والحي.(، ٧٩٦عل.ي،)صرت الان، المنتفّيركلأم ق الرحمن الكريم تيير انفلرت )١( 
الحج،كتاب لم، وم(، ١ رةم)حغآ ( ١٦٣ )T/ س، الم، اعتمر كم باب الحج، كتاب الخارق(، 

ه.انس حدبن، محن ٣(، • • رذم)ح ٦( • )أ/ وونانهى، عددعترالش. ثان تاب 
أحرجه(، ١٦٦)ص! المعدى، المنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم تيسير انفلر؛ )٢( 

كتابوالترمذي، (، ٢٨٩٦رنم)٨( ١ )آ/ الجدة، ق باب الفراتض، كتاب أبوداود، 
٢١٠رقم) ( ٤١٩)؛/الجدة، ميرايثإ ياب الق—راض،  الفراغي،كتاب ماجه، وابن (، ٠

(Y٤٩٣/ )٩ ند، الق وأحمد (، ٢٧٢٤رنم) ( ٩٠٩)Y/ الجدة، ميراث اب ب
>ه.مسلمة، بن محمد حديث س (، ١ م١ ٩٧٨رنم)

المرميةممدراسات سنن  ٤٥٨



واووعوي4اسمية أناره السعدي، ناصر ض عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
شحاتهأحمد سد مح^د أ>د. 

ذهر0د9ن الحديث إلى الإشارة الرابء: او0ط1ب 

ؤيثيرإلماحنا، فيلمح ار، الاختممج ينهج الأحيان بعض ل الشخ كان 
ذكردون الحديث، إلى بالإثارْ فيكتفي وانتشار0، لاشتهاره الحديث؛ إلى ارة إث

أوالممى.الأفظ 

وأقفالهاالقرآن آيات أعظم الكريمة الأية هذه ذالت الكرمي يرآية تغفعند 
فلهذاالكريمة، والصفات العظيمة الأمور من عليه اشتملت، لما وذللثؤ ا، وأحله

صاحتاأوقاته ق للأتان وردا وجعلها قراءما ل الرغبي، ق الأحاديث، كثرت 
الأيةهذه أن ُأمحره^ ت الط وف،، الكتوباتر الصلوات وأدبار نومه وعند اء وم

الصفاتوسمعة والعقلة، التوحيد معاى من عليه احتوت لما القرآن، آيات أعظم 

(،١١•)ص؛ عدى، الالمنان، تمركلام ل الرحمن الكريم يستر ، ر١ 
بنآت أحثفئهانأئايي ثكنت، رتفاذ، بزكاة وتلمم ئلتي صرالئث افن رمول، وكلض نال،• مريرة، بي أض 

إرأفلتاو ثلاث وغزي؛ إطلابي في الحدين، مدكن  ١١نآحدتة الطعام ذلاثح يقوبى نجعل الثل، 
نإرلااعود،يغني، ٠ نمال،: وتد، افرصرافأ■^j؛؛ ؛ررنوو ، i،_3Vعنت،؛ ئاو،ث 

ثدلآاك1لأ اشُ ؤ الأتي بهية محاف-ك إذاأثيث، نال ونامي؟ نال: افآبما، يسلت، كينا?، 
ولايئزتلث،اطوحافظ، بى عثلته توال، لن نإئأ [ ٥٤لص•' ثننها خن ؛! ٢٥٥هلالقرة• أليوم آلم 

إئةمدصدئلئ،1لم،ألفال،•ئال،رنول،اطوصراهغلتيوتلمم: سطاوحصتنبح،ندكرالحب•؛—، 
شأطإنداك ئ1ل; لا، ،; Jljمنزْ؟ ؟^١ و\ ؤآي ثلاث تنذ نن أثيري وهوكدوب>، 

ؤإنفهوجاتز الموكل فأجازه يتا ثسالوكيل فترك رجلا وكل إذا باب، الوكالة، كتاب الخارى، أحرجه 
ابطةس؛ص، بدء (،ومماب ٢١٨٧رنم)

/الغرة،)٤ سورة فضل باب م\6، فقائل محاب ول ٣(، ١ • ١ رنم) ( ١١٩٤وأعوانه،)م/
أااا(رنم)"األإأ(.

٤-أ٩^٥ '، الشرمية; سراسات عثيمإ؛و؛ اJشيخإبن كرس لأشاوززمع خسؤااسصايم« اساوم؛للآدابر لبة فز 



اثعنميةآثاره السعدي. ناصر س.اورحصبن الشيخ مؤت«ر 
بالرواي1تاملآسثهد ا ادسىوي اتر.سرؤ عبئ السح مهج 

.٢١١((ل0رىتعالى 

لاشتهارنظرأ يكون الغالب ق وهذا ذكرها، دون الحديث إلى أثار فهنا 
والعامة.الخاصة عند الحديث 

ألحصنشتثامح^ح آن هلولأ يكأ متؤ لم ومن ؤ تعالى لقوله تفسيره وعند 
ئهطظ آعلت؛ وأق؛' ثستقأالثوشتأ تن أي1ن3محم نذكت مآ شن 

ولافيرّمصنبخت تحهت بيتسأتتإتي وء١مهمى ةدكمسطدنأتلهف بمي 
برك>المحصثت ماعؤ بمف قثين ضحشت شمك أحمس؛ن ^؛١ مثخذآب•أخدان 

وهعمدرحت حركهأوآثث ثيوأ وأن يظ'، آيتنق كثئ نص د'.للئ، آأمLJاب 
iJL[، ٢٥اءت ]الن  i الحدودأن إلى ارة إثالحد ذكر بعد المغفرة ذكر ق ولعل

قالذكر العبد وحكم ا، ر الحديث بذللث، ورد كما عباده ذنوب -ها اف يغفر كفارامحتج، 
بينهمارم.الفارق لعدم الأمة حكم المذكور الحد 

٩(، ٥٣)صن؛ السعدى، المنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم نتمر )١( 

عرباينؤيي نماوت مجلس، اقو.في رئوو مع كنا ئال: الصامت، بن ئتاذة عن المحديث ض )٢( 
محهم>ماله1ُلأ؟لخق،ص3شنلآتزما،نلآمملنلآمحا 

ذبكبن ننئا وش نة، ■قمازْ ثهز يه سوفب ذبك ئ سئا أصاب وش .، illعلى نأجزه بم 
عينت.ثاء نإل عنت، عما شاء إذ اممو، ولى نأره عش، افن سؤ0 

كابلم، وم(، رذم)اا١ ١( ٥ / الأمار،)١ حب، الإيمان علامة باب الإبان، ئ1ب الخاوي، أخرجه 
(.٤٤٨١(رةم)١٢٦/٥سودمماناتلأ'غبما،)

(.١٧٥ت )صن السعدي، المنان، كلام تصير ق ارحمن الكريم نتستر رم 
علىأا>إلإمتي ئثالر؛ مجلس، يي وسل؛؛ عقي اطوصر!طن رئرل كنامع ؛ نال( الئابّت،، بن ■ماذة عن 

=امانيمماشُإلأمح،ُط سمظوا
ئثنتا أصاب< وش له، نهوكمارْ به ثئوم، ذلك ئ ثنتا أصاب( وش اقو، على نأ-م0 منكم قى و= 

الشرمياتىادواسإت مثيمبمن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرق، اسوم كلية إ  ٤٦٠٦



واثدعويةآثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت«ر 
شحاتهأحمد سيد محمد أ>د. 

معروف،مشهور الحديث لأن كفارات®؛ رواية إلى ار أثهنا وكدا 
حمل.قد هكذا ذكره من والمقصود 

وآنقزحءى!^^٥ لا يتأبماآؤ؛ُا؛ام>وأ ؤ تعالى لقوله تمره وعند 
ثمرأووعق ء تشاوأنازمحر ثئ شل عانجبم، ويجساإلأ ما نحنتوأ حئ 

ةم1ث>مأ^١ مثزأصعءدا ه محدوأ ؛ ٥٥ألن1آء أوقمم أيهيط نن لْد^؛ ر-اء 
jL[ ٤٣اء: قماسا0ه]المنأشلإإنآشِحمن مهبم؛ -ة i : مهضز »بل

كمدافعةفكره، يشغل شاغل كل عنه يقطع أن الصلاة أراد لن بمبهم، أنه إلى إشارة 
لمانوهنا ٢، الص،ححااأ الحا..يث، دللث، ق ورد كما وتمحوه لطعام والتوق؛ الأّتحثين 

للحدينؤ.إشارة أععلى الفقهي المعنى 
ثهرألثتيحتمت،»لويا ؤبمعزأ ؛ •،١٣ؤآئ!؛ى I تعالى ه لقوليره نفوعند 

التيالجنة، ق التي طوبى شجرة ذللئ، جملة ومن [ ٢٩]الرعد؛ ه أع؟ مثاما ؤجنن 
،.الصحيءحة١٢الأحايين، بما وردت، كما يقطعها، ما عام مائة ظلها ق الراكب، يبر 

•ءاوتآ«.شاء ؤإذ •ئنة، عما ثاء إذ الني، إر ئ1مْ ظي.أ  ٥١ننؤ، دلك 
كتابلم، وم(، ١ ردم)م ( ١ ٥ / ١ ) الأنصار، حب الإيمان علامة باب الإيمان، كتاب اJخارى، أحرجه 

(.٤٤٨١رنم) ( ١٢٦ره/ لأنلها، كمارات المحدود تاب والديات، الحدود 
عاتثهعن الحديث نمى (، ١٧٩ت )صن المعدي، المنان، كلام نمير ي الرحمن الكريم سير ( ١ ر 

ولأمويدافعةالطعام، بحفزة صلاة لأ اف^^مولت رسول شمعت ءنه~ا اش ~رصى 
الأحيثان،وهويدافعه ولا حلعام بحضرة صلاة لا باب الصلاة، كتاب مسلم، أحرجه إ الأحثان 

حي(رقم)ّآماا(.)م 

كتابالبخاري، أحرجه (، ٤١٨)ص؛ السعدي، المنان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم نتستر انفلر■ )٢( 
فيإل تاب المحنة، كتاب ومسالم، (، ٤٥٩٩)رقم ( ١٨٥١)؛/ الواقعة، سررة تفسير باب التفسير، 

هريرة.أيي حديث من (، ٧٢٣٨رقم)( ١٤٤صجزة،)٨/ الحؤ 

٤٦١اممرمية سياسات ءثي4يرو( ابن الشيخ كرسي مع بالتماون الصيم، جامعات متيزة، ^١^٥١،؟،، العلوم كلية 



والدعويةالسمة آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحعن الشيخ ميت«ر 
باتحوايأتالاستشهاد ا السعدي الرحمن عيد الشيخ منهج 

علتهموثيب بمبمؤتك متهم ؤآستفنزمزآمحغلعت ؤ تعالى• لقوله تفسره وعند 
ضياهإلأ ألقتطنن تعدهم وما وعدهإ رآ*لأوكد آلأنول ذ وقادئتر دضؤلك بمؤث 

الأموالق الشيطان مشاركة ق يدخل أنه المرين من كثير ذكر يل [ 3٦٤الإمؤراءت 
ذلكق اف م يلم إذا وأنه والجماع، والشراب الهلعام عند مية التوالأولادترك 

روايةمن أكشر إلى هنا الشخ أثار الحديثر١؛، فيه ورد كما الشيطان فيه ارك ث
الأية.معنى نوصح 

وثثؤوزينه وأدحم^رلأيفبوها رألما3( أآ-لثل تعالى*ؤ قوله تغير عند ءال 
٨[،]الحلأ ه ٥؟ 

—قتستعمل لا والخيل أكلها، محرم والحمر ال البغلأن الأكل يذكر ولم  ٠٠
ؤإلاممدكانقطاعها من خوفا لأجرالأكل ذحها عن ينهى الغالب-للأكل،بل 

)a/شجزة، الجن في إن تاب الجة، كتاب ومسلم، والنار، الجنة صفة باب الرقاق، كتاب والبخاري، 
^تصينس،واوخارى،كتابدء

انس.حديثح من ٣(، ٠ )٩٧ رنم ( ١١ ٨٧ fvوأمامخلوقة،)الجنة صمة ماجاءل باب الخالق، 

حديثالأحاديثت  oJLaمن (، ٤٦٢)ص! المعدي، المنان، يركلام نفق الرحمن الكريم تيسير ( ١ ر 
جنيتااللهم اش، لأنم ظِإذاأراذأذاتيأنلة،ئالت اينهماس،ثالتدالرسولاش.ت 

احرجه، ١^١ ث1طال تفره لم ذلالئ٠، إذبمدربيتهماوندفي لإثن اك1ضاذماررقثا، وجب الثغلاذ، 
وسلم،(، ١٤١رنم) ٦( ٥ / الوناع،)١ وعند حال كل على التسمية باب الطم، مماب البخاري، 

عتز،ابن حديث ومنها ٣(، ٥ رنم)ّآآ ( ١٥٥)؛/أهله، اتى إذا الرجل بموله ما باب التكاح، اب كت
اضنال:ألكئكثزنضظِو شرب مألكأطىامحألكبم،نإذا 

بالشمال،والشرب الأكل عن الهي باب الأشربة، كناب سلم، أخرجه بثنالي، ؤتئرب بشمالي، 
)ا-/ا،«ا(رتم0ام(.

إسرا.طت عصجن ابن الشيخ ترسي مغ بالشاون القصيم، جامعي عتيرص والاداب، اسوم كلية ■ ِتيأ.  ٢٨م



والدعويةاسية آثاره ناصراسدي، ^٠-^عيدا ١٠٣٥٢
سحاى،أحمد سسن محمد ؛•د< 

—رحمهالشيخ أشار وهنا الخيلاال١،. لحوم ق أذن البي أن لصحيحين، اي 
صحح.حديث إلى الأه~ 

ويخئوزينه وآكإتتيط؛وها ؤالغاد محآ-قل ؤ ت تعالى لقوله يره وعندنف
قورد كما الصد، كلب اقتناء ررحواز قال1 [، ٤ تالمائا«ةت ه ثُتدودآ ما 

وتعليمهصيده إباحة لازم من لأن محرم، الكلب اقتناء أن مع الصحيح، الحديث 
حوازاضائهءرى.

•الها ي إليها أشير أحرى نماذج وهناك 

عنمائت الروايات هاو0 ومن (، ٤٣٦)ص■ عدى، الالمنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم نتستر آ ر١ 
؛،٣١لئوم في زآذذ الأغث، الخئر لقوم ص حمت يوم نهى ه ام رئول، أف الم، غد بن جابر 

لم،وم(، ٥٢٠١رقم) ( ٢١٠١)م/ الخيل، لحوم باب والميل، الذبائح كتاب، البخاري، أحرجه 
٥(.٠  ٦٢رقم) ( ٦٥)٦/ ١^^؛، لحوم أم؛ في تاب، الذبائح، كتاب، 

هريرةأبي عن والحديث، (، ٢٢١)صى• عيي، الالمنان، يركلام نفل الرحمن يرالكريم تي)٢( 
إلاقيراط؛ عمله من يوم كل كانثافايآيشس أسلئ، من اممه:ا رمحول قال ءنه~ اف ~رءي 

(٨١٧للحرث،)آ/ الكلِ، اضاء بابؤ المزارعة، مماي، البخاري، أحرحه ، • أومائية حزيث،، كلث، 
تنهممأا،)ه/يم(رنم)هم.ئ(،واسللأبخاري.

بكي-،ليس كيا اقتنى من باب، والصيد، الذبائح كتاب، البخاري، أحرجه عمر ابن حديث، من وروي 
(٣٦كلنا،)ه/ اض من ؛اب، البيوع، كتاب، لم، وم٥(، ١  ٦٣رقم)٢(  ٠٨٨أودثية،)ه/صيد 

رةمصآ'إ(.

اقئكؤوخ؛ا قال; ٣(، ٥ ٤ حدي،)ص؛ الالمنان، يركلأم تفق الرحمن تيسيرالكريم )٣( 
الصحاحق معروفة، متهورة وقصتهم وصاحباه، مالك،• بن لاكع_، ت وهم [.. ١١٨]التوبة; ه ئتبأ 

وحل;عز الثه وقول، ماللثإ بن كعب، حديث، اب، بالمخازي، كتاب، البخاري، القمة أخرج نن• وال
التوبة،كتاب، لم، وم٤(، ١  ٥٦رقم)١( ٦  ٠٣)؛/ [، ١  ١٨ه]التوث: ؤ'نء\ه4\ؤتهو\ 

(،٧١ ١٦رقم)( ١٠٥وصاحته،)٨/ بنماللث، ئب وبق حدبث، باب، 

٤٦٣الشرعية ثلدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اتقصيم، جامعة عتيزة، والاداب، الملوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر س عبدالرحص موتمرالشيخ 
بامواياتالأس|ثيد السيئ.ان اتر»سمرإ عبئ الشيح منهج 

ضهيذكر ولا الحدث إلى يثير المواصع هذه كل ق اف— —رحمه فالشخ 

بالشهادة،التصريح من بد (! Jli(، ١٧١)ص؛ السعدي، المنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم تيسير 
أثشمحثهيأتمى- واقي ؤ ؛ ijliلما الآ؛ة هده إليه وتومئ الصحيحة، الأحاديث ذلك على دلت، كما 

توقهىثئ ألثثوت ق آسمؤئث جذوآ إن يناً=محا اربمث ءقإس ظنقيولأ يثايبمتظثر بن 
بابالشهادات، كتاب البخاري، صحح انظر [. ١٥اءت تالنسءمثسلأج^ي أؤعتدزآلدة'لإ؛ الوم، 

 Uاء ج j ض الية ،__ /Y(٩٢٩.)

وإنتيمألكئفاءإلأؤ وقوله؛ (، ٢١٤عيي،)ص؛ الالضان، تمركلام ل الرحمن الكريم تت—؛ر 
علهصى إلى راجع [..•• ١٥٩اء؛]النأواه نجدا ءيأ حا وممالإ؛تي عومحء ئل ف}ٌوئي 
الدجال،،يقتل الأمة. هن.ْ آحر ل الملام عليه نزوله ن، الصأبحة الأحاديّّثج تكاثرت .فانه ■ • اللام، 

ينهيثبيدا، عليهم عيي يكون القيامة لنوم المؤمنين. مع الكتاب اهل به ؤيومن الجزية، ؤيضع 
ذكرباب الفتن، كتاب البخاري، صحيح اننلر لا؟، أم الثه لشيع موافقة عي وهل بأعمالهم، عليهم 

أ-ها(رقم)مآا/أما(.)A/ ذكرانمجال، باب الفتن، محاب الم، وصمح.(، ٢٦٠٥الدجال،)آ•/ 
الثابتةالأحادبمثؤ تكاثرت ووقي. قالت (، ٤٥٣العل.ي،)ص؛ الخنان، لتفسركلأم الرحمن الكريم تيسير 

هناك*0 به مج ثم القدس بيت إلى به امرئ وانه رأى  ١٠وذكرتفاصيل الإسراء، ل ه الني عن 
مرانهمعلى والأنياء والنار، الجنة ورأى الملي ماوات مافوقاالإلى وصل حتى المادات إلى 

حمساصارت حتى الكليم موصى ياثارة ربه يراحع زال ما ثم حمسن، الصلوات عليه وفرصن 
اشإلا مقداره يعلم لا ما وأمته هو الليلة  wJLILiالمماحر صن وحار والثوابر، بالأجر وحمسين بالفعل، 

اءت]النه د%ءممما أقهتعارت يوله باب التوحيد، كتاب البخاري، أحرجه .؛، 
=بمالإدسميرشولاف.آر 

(.٤٣٢(رتم)١٠٢/١الذiزات،)%>و =اوئننات 
هوخلؤأياعدن جنتمتا ؤ _الت ء(،  ٤٧٦)صن! عيي، الالمنان، كلام تفسير ي الرُحمن الكريم تيسير 

وماالكريمة آلأية ودك [ ٣٣لفاءلر! ه وآ بمقثياخآثمح 
قوله!اطلقهاق لأنه الصحيحة الأحاديث كماوردل للدكوروالإناث، عامة الحالية، أن على أشبهها، 

أنهد، الخيري صعيد أيي عن روي ما الأحاديث هذه من تلت! ونحو٠٠، الحرير وكيلك ريحلول( 
[٣٣]فاطر! ه مزدم سؤأثاظثياخ١سامح عادؤ جقئ ؤ اف.ت تلانول ه' الض 
قالحاكم أحرجه والمغرب المشرق بين مجا لتضيء منها لولوة أدنى إن التيجان عليهم ءإن فمالت 

الشرعيةسراسات ابن الشيخ ترسي مع بادمماون اصميم، حامعة عنيرد والأىب« اسوم ممية  ٤٦٤



والدعويةالعلمية آثاره اثسعدي، ناصر س عبدالرحمن الشيخ تمر مؤ 
شحاتهأحمد سيئ محمد ا.د. 

اشتهارإلى مرده الغالب ق وهدا الرواية، إلى ارة بالإشيكتفي ؤإنما معناه، ولا 
لارواية.المجمل الذكر هدا من المقصود وحصول الرواية، 

ووانقهالحاكم، وصحح4 (، ٣٥٩٤رنم) ( ٤٦٢)؟/ التمسر، كتاب الصحمن، على المستدرك 
الذمي.

٤٦٥اوشرست سراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسى مع يالتعاون حامعة عتيرص وا^لآداب، اسوم كلية 



Jمر ٠jوايوعويةاسمية اتاره السيئ. ناصر س يرحمن عيدا الشيخ ؤ

بالسواياتالاسسهاد السسم|مإت الرحمن عيد الشيخ منهج 

الثانيالبحث 

اللم--رحمة السعدي عبدالرحمن صوراصسيرادبويضدالشيخ 

فامدلالثه~، ~رحمه عدى الالغغ عند النبوي ر الفصور |تا رتوع|
بعضلتفسير بالأحاديث استعان كما الأيات، يعفى نزول أّباب على بالأحاديث 
الصور.بعفر المبحث ط؛ ق وماورد الخ، المجمل... وبيان الكلمات، 

لز9لسب ذه> الأ9ل: سب 

فهمق النزول أص—باب بأهمية درابة على اف~ —رحمه ى المن. الشخ كان 
بعضنزول أسباب ق الواردة الأثار من حملة ذكر لل.لكا الأيات؛ من كثير اق مع

معانيها.وتقرير الأيات تلك ير نفق عليها واعتميه الأيات، 

ولا٠يثنiءألأمغيمرندماكم ^.؛١ تارالى1 لقوله يره فمثالآعناوتسس
قالت[، ٨٤^^ريمومحدثتدوف.هتاكرةت 

بالد.ينة،الوحي زمن ل كانوا للدين فعل الأية، هن.ه ل الن.كور الفعل ا ®وهل. 
ْثركتن،. الك، بث ثل لكنوا ~ الأنصار وهم - والخزرج الأوس أن لذلك 

اليهود،فرق س الثلاث الفرق عليهم فنزلت الجاهلية، عادة على يقتتلون وكانوا 
المدينة،أهل من فرقة حالفت، منهم قرفة فكل وبنوقينقاع، النضير، وبتو بنوقريظة، 

الأحرىالفرقة تعينهم الأين مقاتليه على حليفه اليهودي أعان اقتتلوا إذا فكانوا 
ثمدبب، جلاء حمل إذا ديارْ س محيخرجه اليهودي، اليهودي فقتل اليهود، من 
بعضهمفدى الطائفتين بين أساري حصل قد وكان أوزارها، الحرب وصعت إذا 

التمعيركتب على معتمدأ الأية نزول ضبب اش~ ~رحمه الشيخ فدكر ، بعضا® 

اليان،جا،ع النزول• وانظرّسب (، ٥٨رصن• السعدي، المنان، الرحمنفيمسيركلأم الكريم تيسير ( ١ ) 

الشرعيةلليرأسات ابن الشيخ ثربمس مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، اسوم يية  ٤٦٦



وا1دعوياتاسية أناره اتسعدي، ناصر سالرحسس الشيح ٠^^> 
قسئىهاح^د اسد مح^د ا«د• 

والحدين؛.

أقنعدئزآ بث ثرئ ؤو1 ٤^، يثادى وإداثاللش ؤ ت تعالى قوله وعندتمر 
راهذا؛ jLi[. ١٨٦]البقرة; ه تثدوث تلهم ي، إدادعاةظين-نج-؛رأ 

نماحيه،ربما أقريب افه، يارسول فقالوا؛ أصحابه بعض ه الني مال موال، جواب، 
الأية.نزول صب بين الذي بالحديث امتدل وهنا ،، فنزل فاديه؟ بعيد أم 

نثهنِْلاإمَه ثنت، ورخمتن عثش وزلاثنلرآس ؤ تعالى: لقوله تمرْ وعند 
آو$ئف^٠ ٥٤ذغرإوأنزلأس ين ومابمثونك أسم دما بجرق أن 

.'ه]الماءتّآا١[.أشعثاأئ>عدت١ ٠٢نعاموةا>ىدليكعهدعقاسماأم
فلماالمدينة، ق رفوا صبيت أهل أن نزولها؛ سب أن رون المق'رذكر قال؛

منهوبريء من محت فرموها سرقتهم وأحيوا الفضحة، خافوا سرقتهم عر اُللع 
صاحبهميبرئ أن منه ؤيطلبوا الله ول رسياتوا أن بقومه المارق نعان وامذللنا، 
ببيتهالرقة وحدتا من مرق الدى ئن٠ا يرق لم إنه وقالوا؛ الماس، رءوس على 

الأيأت!ندكيرآهده الله فانزل صاحبهم، يبرئ أن الله. رسول فهم بريء. وهوال

كفاقوبن ع بن الرحتن جت عن شاهد وله صاس، ابن عن ،، ١  ١٤٧  ١٣٠٠١'٣( ٥ الط؟ّك،،)آ/ 
المنj والمهقي (، ١ ٥ رنم)؛ ( ٧٦ا/ الكر،)٩ المعجم اممراف الجرجه أبته، ض أظنه مالك، بن 

(،١ ٩ • رنم)آ٩ ١(  ٨٣)آ/ الأوثاjا، أنل ئ الجريه م-ه توحد لا نس باب الجزية، كتاب الكبرتمأ، 
(.١٩■/ يامن،)١ حكمته بالمأتور، التمر من المسور )الصحيح حن. وإطدْ 

قأبوالنخ أحرجه والحديث، (، ٨٧عل.ي،)ص؛ الالخان، شركلام ب، الرحمن اُيم ير تن، ١١
الممات،،ق حسان وابن (، ١  ٦٦٧رنم)٣( ١ ٤ همه(،راينرحاتمقالخير،)ا/ المقلمة،)؛؟/ 

(،.>،حدبت،انملته١٤٣٦(،وانمارم،فياسمد،واسش،،)آ/ )م/ 

بنعبلة عن الحمد مد بن حرير به تقرئ ْءرسط النيران: ابن و؛ذال، حده، م، ابنه عن الحكم بن 
(.٤٣٥ المراق،)أ/ ابن والأنراد، المرائي، ا>اذح اض،اا. قن الجتانيء برزة أبي 

٤ ٠٦y زاِ. بتأمموب ع،يمين كبس-يالشيخابى مع جللإؤاوسسم،بالتاون عنيرع اسوموالإداب، أبية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مزتمر 
بالسواياتالأسشهاد الس|د1،ية الرحمن عيد الشيخ منهج 

فإنالخاسض، عن المخاصمة من للرسول وتحذبرأ الواقعة _؛، وتسلما 
وهناكنماذجأصإلهافيابمص؟زانمللساسلأا،، عن المخاصمة 

الترمدي،أحرجه والحديث، ٢(، • ١ )ص؛ عيي، الالمنان، كلام نمير ل الرحمن الكريم سمير ( ١ ) 
أندمأحدا لانمالم )ارسح وقال: ٣(، • ٢(رةم)ا-"ا ٤ ٤ سورةالماء،)o/ وس باب محابالضر، 

(،والحاىإفيالمستورك١ و(رءم)ه \/ سراقلالمسماعير،)ه 

سلم•شرط على صحح وئال ٨(،  ١٦٤رقم) ( ٤٢٦)؛/ الصدري، كتاب الصسمن، على 

ولاشوؤ ئوله؛ ررول قال، ٢(،  ٥٨رص• المعدي، المنان، تفسركلأم ق الرحمن الكريم ستر )٢( 
عقيصثق يئ وما كيء نن حثاثهم يى عثك تا ونهق م>دوئ لصي محا ربهم دعون أل؛ث 

الآيات،هدْ نزول سبب ا؛وكان نالا [ ٥٢لالأتعامت ه يرنآلْلنامإك■ ثءن سرذثنلردفإ نن 
فاطردونتبعك، لك نومن أن أردت إن للنبي.ت قالوا الُرب أجلاف من أوآ قريش، ا-من أناسا أن 

فحملهالفقراء، هؤلاء مع -^١١^ العرب ترانا أن نستبمحيي فإنا الصعحاية، فقراء من أناسا وفلانا، فلأنا 
مختصراأخرجه ونحوها، الأمة بأذْ اش فعاتبه يذللث،، نفسه فحدثته له، واتباعهم لإسلامهم، حبه 

وو(، ١٦٣ رقم)و ١(  ٢٧ه،)U/ وناص أيي بن سعد قفل باب الصحابة، فضائل كتاب ق ملم 
 /U(٠نحمثسعد-ضافمحه-.٦٣٢٠(رنم)١٢٧،)

رول١لآيةسبب قالا (، ٢٧١)ص! المعدي، المنان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم نتستر وانظر 
ممدوؤوصن ثو-مئإثت آلسطمى نإن كنى ؤإفدُ عقه أؤ أنم دؤ ؤ مثآ لأحفزأ أتُ حمؤ 

= ٠١٤١تحريم ممعوا -حنن المشركن فان [.. ١٢١لالأنعام: ب . يوكز أثسوم ؤين 
ومجادلةورسوله، ف —معاندة قالوا الميتة— أكل ستحلون وكانوا للمدكاة، وتحليله الميته، =ورسوله 

الميتة.ت بذلك يعنون اف؟ قتل ما تاكلون ولا قتلتم، ما أتأكلون برهان— ولا حجة بغير 
ض،^ا()م/هه(رةم)اآخآ(واكرطي،

غريبء.وحسن وقالا ٣(، ٠  ٦٩رقمر( ٢٦٣الأنعام،)ه/ صورة ومن باب التفسير، كتاب 
أثثأنم دمل، ثإد ؤ قالا (، ٥٦٦ رص؛ المعدي، المنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم بسير 

محآشآلشاس ؤمحش مندد آثه ما ف محيص أقن ؤأق فك أثلمك عالمه ؤأنمت، عثو 
^>ء،أمحبجءفاّأعدا

=١^^،، هذه نزولر سح ولكن ، [ ٣٧زالأحزاب; ه .١ )" lyliAآترأش ختأجائ هثؤأيمن إدا 

الشرعيةلنمراسات عثيمحن ابن الشيخ كرسي مع القصهم، حامعة عتيرت، واvدؤب، امموم كلية  ٤٦٨



العلميةآثاره السعدي! ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
شحاتهأحمد سيد محمد أ«د• 

فمنالتزول، باب امحالأحاديث ربط أهمية تظهر مبق ما عرض خلال من 

جمحمن حمقة، الأبناء حكم ق لسوا الأدعياء أن لالمؤمنين، عاما رعا شؤع ين—أن أراد تعار اف ن أح 
الخيالمعتادة، الأمور من هذا وكان نكاحهن، ق تناهم، من عر جناح لا أزواجهم، وأن الوجوم 

أمنا،اض أراد ؤإذا وفعلا رمرله، من قولا الثؤع هذا يكون أن خاراد كير، بحادمث، إلا ترول، تكاد لا 
حشإله نماريدعى تناءالني.، ند محمد زيدبن يدعى حارثة بن نيد وكان سا، له جعل 

رمولعمة ابنة جحش، ينت، نم، نحته، وكانت، ، حارثة بن نيئ له؛ فقيل لأتايهم{ اائءو*م نزله 
مازيد، وين يثها يكون أن اش فقدر لتزوجها، زيل، لو الرمحلر، غلب، ق وتع غد وكان ه، اش 

وكان؛اب، التوحيد، كتاب، البخاري، صحح فراقها، ل ال~يه يستأذن حارثة بن جاءزيد أن اقتضى 
رنم)أخبما'(،( ٢٦٩٩)آ/ [، ١٢٩]التوبة! العنليم العرش وهوربح ]٠ودت٧ا، الماء عر عرته 

عن٣(، ٠ رفم)ه ( ١١•/ ١ ) أحزي، ولميراءئزله بابه! الإيمان، كتاب، لم، ومه، أنس عن 
محه-.اف -رصي عانثة 

ألأدي؛١^؛ ^^١^١ نال(؛ (، ٤٨٥ )ص؛ المعدي، ان، الخنكلام ير نفق الرحمن الكريم تيسير 
١٤٤٧ألد"-وثا عفيمة ، ٣١يف جام بتا دبمَِةثتأ ألتودء ُلئدتنث،نجم أدل؟؛ وعيرهم عدزى شددأ 

اعتنزآئأ ألود؛ ذئأة،ءالإم 'م١ث١ي، وأمحعة 'يي، ف، جندا إزكمنأقم ام محزا ئا 
منكبر ذكر [، ١ ]الختضة؛ ه التجئا ّآ' تل ثذ يم يخئنث دس أهلم ومآ لغيم بمآ 

بلتعة،أبي بن حاحلبح نمة ل الكريمامتح الآيارتح هذه نزول( مت، أن اف[، ]رحمهم رين، المق
إليهم،اش. رّولا يمر يخآّءم نربم، إر حاط7، نكب الفتح، غزوة المي. غزا حين 

فأرمليشأنه، هؤ الّ؟ي، فأجمر امرأة، •ع وأرمله ونفاقا، شكا لا عندهم يدا لت، ليتخذ؛ذل
ه.التك، نله بعذل ه فاعتدر حاطا، به وعاتالكتاب،، منها واحذ وصولها قبل المرأة إلى 

(،٢٨٤٥رنم) ( ١٠٩٥)v/ الجاسوس، باب، ير، سوالمالجهاد كتاب، البخاري، صحيح ل بح حاحلنمة 
الفتح،غزوة بابؤ ول (، ١٠^١ ٦٢رقم) ( ١٤٦١")أ/ بدرآ، شهد من ضل باب، الغازي، كتاب، ون، 

١( ٦٧/ U) ،yتذرأنل نقاتل نامت، الصحابة، فقائل كتاب، ومسالم، •٤(، ٢٥(رقم)١٥٥٧/٤)
عنه-.افه -رصي علي حديث، من ٦(،  ٤٨٥رقم)

وولحئ^أنك.أ'هنبز ؤ قال،؛ (، ٩١• افدي،)ص؛ الخان، كلام تفسير j( الرحمن الكريم تيسير 
أق•كك ن، ه تدئ ثن ه،أنت آ-ئتئ س ٥^١ ؟^؛؛؛ ١١ثس دو أذ ه يرق ه درك '، jه 

وست،؛ JLJ[ ١ ٠ — ١ ]مس؛ ب ُلمروا ته اه،امت، رم،تئئ  ١٥مقءآ«ك من وأما ,رق()ج 

٤٦٩؛ الشرمية سب|سات ابن 'مخيخ كرسي مع بايعاون اممصم، جاسة عئيزق وا؛أياب، اسوم لية ؤإ 



ئوالدعوية العلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيد<ا1رحمن الشيخ مؤذعر ا
|محسشهادطورواياتالسعدي^ الرحمن عيد الشيخ منهج 

منالأية موصؤع يفهم أن ؤيمكن الحدث، لدلك والمكان الزمان يعرف حلاله 
الصورة.هذه مثل ق النقل من اش— —رحمه الشيخ أكثر لدا حلاله، 

1وْعذٌويأن الثالي: ال0طووا 

رسولهفرها كما اف كالم من المراده المعاق بيان الأحاديث، ذكره ق الأصل 
علىيرد لم أته مع لأية، يرآ تفيكون ما ث، الأحاديمن أن الملاحثل ومن ه، 

الربهلق الاجتهاد يانمط من وهدا ها، ير لتغيصلح ولكنه صراحة، للأية ير نفأنه 
الله—.—رحمه عيي الالشخ فعله ما وهذا الحديث،، ومعنى الأية معنى بين والتوفيق 

هؤ لوثرآيألإئ أف إلا تعالك،ؤثث،بمروث قوله تر نف3، قوله ذلك ومن 

[.١٥٨]الأjعامت ?واب ح؛أمآغلتوأإدانئظثوة ؤآ'إش؛ا أوكثثئ، 
ببعض[يات،المراد أن الني. عن الصحيحة الأحاديث، تكاثرت، راوقد هال،؛ 

ؤثغلقإيمامم ينفعهم فلم آمنوا رأوها إذا الناس وأن مغرببما من الشمس محللؤع الله 
الأية.س المراد لبيان يالأحاديثج هنا الشبح استدل فقد ا، ١١التوبة١اباب، حينئذ 

وجاءْمنه، ؤيتعلم النما أل يأعمى المؤمنين من رحل جاء أنه الكريمالت،، الآياءّتخ هذه نزول، 
عنوصد الغتي، إلى ]وأصض[ نمال. الخلق، هداية على حريصا وكان،. الأعباء، من رجل 

أحرجهاللطم،، العتاب، ٢آن٠ا افه فعاتيه تزكيته، ل ا وحلمعالغنى، ذللث، لهداية رجاء الفقير، الأعمى 
غريب،"،"حن وقال،: (، ٣٣٣رقم)ا ( ٤٣٢ره/ عس، ّررة ومن باب ير، النفكتاب الترمذي، 
صححوئال،؛ (، ٣٨٩٦رئم)( ٥٥٨)y/النمير، كتاب الصحيأحين، على المستدرك ل والخاكم 

عنه~ا.اف —رصي عاتثة حديث من الدهيا ووافقه ، الشيخن شرط على 

كتابالبخاري، صحيح اننلر؛ (، ٢٨٢السعلوي،)ص; المنان، كلام تفسر ق الرحمن الكريم تسير )١( 

الشرعيةلليراسات عثي4اتى ابن الشيخ كرسى مع بالتماون القميم، حاسة عتيرة، اسوم كلية ٤ ٧ ٠ 



اس4يعواكعوبمآثاره اسدي، ناص سالرحمنين الشيخ > ٠٥٢
أسطتهاحمد سيد محمد أ«د• 

وألأةمحّنجسئاأثمثرب يمي درآ تعار'ؤ قوله تفسثر وعند 
بمبنسزإلثلأ وساإسميائعا هنداةإةنمهتِ 3ثالوأ 

هبمًظموث.أ ما صتاء شرءظزه،ز الق أود4وبم—د ًكاكت وما أئي 
عنالصحيح ق بت ما الكريمة، الأية تاؤيل أن ؤيحتمل I قال . [ ١ ٣ ٦ ت لأنعام ا] 

أغنىاكركاءصالخركسأثركررأنا ام،.محقالءنض-مارلقال;
وهد0مممل أومعنى الأية معنى على نص فميها ، ٢١١٠١وشركه تركته شيئا معي 

يالمعاىالأيات الإ4~ ~رحمه الثخ ر فلن«ا الايايت، بعضي معاق بينت الروايات 
الروايات.ق الواردة 

|وشرصتم>يرالحخم : uJLaJIاو0هواوب 

وطاذلك، أوغير أوعام بيان، بمزيد السوية السنة فتأق أحكاما، الآيات ق ترد 
يثنيثنمذ بجيم دش ؤ تعالى؛ قوله ير نفعند فقال اض~، رحمه — الثخ انتهجه ما 
ومأونهجهمآئه انك ، J__«Uصمثؤ إل أدمحه١ .^١^ مثكإبماإلأ 

منعذر غير من الزحف، من الفرار أن على يدل وهدا [، ١٦]الأنفال؛ ه و؟ ألبق 
-بذاوعيده على هنا نص وكما الصحيحة الأحاديث، وردت؛ذلك، كما الكبائر، أكم 

الأية.ق الموجود الشرعي الحكم قرر هنا فالحديث، ا، الئليد١٢الوعيل■ 

سررةباب التمر، كتاب والترمذي، (، ٤٣٦• رقم) ( ١٦^١٩ )؛/ الأنعام، مورة باب التمر، 
•٣(.(رقم)٢٦٤١٧الأنعام،)ه/ 

الرناق،كتاب لم، مأحرجه (، ٢٧٥العا-ى،)ص: المنان، كلام تمر ق الرحمن الكريم سير )١( 

ه.هريرة أبي حديث، من ٧ْ(، رنم)٢٤٨(  ٢٣)A/ اق، عي صله في سأفنك تاب، 
كتابالبخاري، ت أحرجه (، ٣١٧)ءست المعلءي، المنان، كلام ير نمؤ، الرحمن الكريم ير تي)٢( 

٤٧١ألشرعية للدراسات أبن الشيخ ثرسي مع يالدعاون القصيم، حامعة عتيزة، وألاداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آياوه السيئ، ناصر بن س،الرحمن الشيخ مؤتعر 

الاستشهادالسس<يا، الرحمن عبد الشيخ منهج 

uJJaoJI  :العام___ الرابء

تفسيرهعند ثال العام، المعنى تخصيص — اف —رحمه الشخ ير نفصور من 
قد؛ثهإنَقمنأق وألتيهؤ تعالى؛ لقوله 

الحكم'آ[ت،اهذاورت ]الم ه ١٢٥٤٨^^ؤؤندمحلأزمه/■
دلتفقد الثيب،، وأما جالية، مائة منهما كل يجلد  ١٠٣١البكرين، والزانية لزاق اق 

ااأ١ا.الرجم حده أن المشهورة، المحيحة المنة 
الله—،—رحمه المعدي الشيح ير نفق جاءيت، التي الصور من نماذج مده 

يره.نفق المثوية بالمنة اهتم افه— —رحمه المخ أن تبرز والك، 

ياآؤ،بملدذهم إسانأى قللت؛ أنيدأيقث يأءذ؛إون أق؛أت ^٤ النب نوو باب صاي_ا، ١^٠ 
الكبائريان باب الإيان، كتاب وملم، (، ٢٧٦٦^)[ '١ دمثنتؤث>ضياواه[اكاءت 

ه.مريرة أبي حديث من (، رنم)٢٩( ٨٧ر١/ وأيدها، 
كتابالبخاري، صحيح (، ٥٦١عدى،)ص' الالمنان، كلام مم ل الرحمن الكريم ر سا 

رأ'لآأت<ا'لأمجر؛ثمىأله إشى أتنش آ0 ثةساءايمجآ ؤ ت تعالى اف نول، اب بااديات>ا 
ئربمتقموش لم ًقمادء نهو  ٠٨ةمثرث^ ئش ةمثاص ؤأيميخ ألسى ئألتس إلاذن دأ'لآدذنك 

محابوسلم، رقم)؛ا/إ٦(، ٢(  ١٥٢ )٦; [، ٤ ٥ ه]اواتدة: لأأسُءأويئ،مصث0 
ه.عود مابن عن (، ٤٣٩٠رنم) ( ١٠٦المنلم،)ه/ دم به يباح ما تاب والديات،، الحدود 

الشرعيةلقهراسات ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون العصيم، جامعة عتيرص والأى!-،، اسوم كلية  ٤٧٢



واثدصةاسمية آتاره اوسسي> ناصر بن سوالرحمن الشيخ مزتهر 
أحمدءسد محمد أ«د< 

الله--رحمه اتسعدى اتوحمن اتسيخعدد منهج البحث 
واثنايعيىاتصحابة برإوي1ت لاستسهال اي 

والتابعينالصحابة روايات أعس الآثار ٌن اللأّ~ ~رحمه عدى الالشيخ يكثر لم • ١ 
تيلبلا وهوأنه الفل هذا ل متهجح انتهج إلا المتقول ملة ورغم تابه، كق 
لأيةبا يربطه ما المرفوعة الأحاديث ل يجد لم إذا رحمه أنه وذلك نادرآ، إلا حا 

الأف؛حلال من ذلك على وماعرج والأثار، إلى يذهب فإنه بما ؤيفره 
في- الألم -وحمم اوسأعدي الرحهن عبئ منحوالشيخ ارإ9ل؛ المطلب 

|وصحاوهالأسيضعإدبرويات 

أز١^١^؟وإدآلخ يتكثلأ رجويورئ ئلعندشرذولهساليتؤدإجاث> 
ئفيآلثألب ئتيٍقاي أءًك-رصيجد4لم ٠=قامأ ؤ)، أقدس يئهما ءثلإ(وجمح كة 

[.١٢وأقشثه؛ثه]افاء: سأس 
أنعلى العلماء وأجمع القراءات. بعض ق هي كما أم، من أي؛ 
للميتليس أي: كلالة يورث كان فإذا للأم، الإخوة هنا بالإخوة الراد 

بنتولا ت ولا ابن ابن ولا ابن ولا حد ولا أب لا أي: ولد ولا والد 
،٢١طهدر الصديق يكر أيو بذلك فمرها كما الكلالة هي وهذه ٠ نزلوا ؤإن ابن 

افنهمثى صوابا يك لإذ برأيي فتها 'تأئول أنى الكلالة عن ه أنوتكر ؛أنيل ئانات الئعص عن )١( 
ءنلثهةال;إنىلأص

 uا'أ'ا(رثم)ها•٣(،/ الكلالة،)١ اب الفراض، كاب الدارس، أيوم". اهألأئئشتانا
شيبةأبي وابن (، ١٩١٩٠رنم) ٣( ٠ ٤ / ١ ٠ ) الكلالة، باب الفرائض، كتاب مصنفه، ق الرزاق وهمد 

١٦٠رنم) ٢(  ٩٨)٦/ هم؟، من الكلالة ق باب الفرائض، كتاب صنفه، مل  شرحل واليغوي ٣(، ٠ 
A )الأخوة، ميراث باب الفراتض، كتاب السنة،  /aصعيف إلاانه ثقات، رجاله وهوسندْ (، ١٢"؟=

٤ ٧٣الشرعية تلمواسات ابن اتشيخ كرصي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرقر والأى،-،، اسوم كالئة 



وا}دعوي4اوعد4دات !^٥ السعدي، ناصر بن عبدالرحعن الشيخ مؤتمر 
ادسمياالأس|تيداهمح^بن م^و المسخ ميجج 

الح،<دلآأ.وف الاتفاق ذلك على حمل وقد 

لماف- -رحمه أنه ذلك محه-، اف -رصي كر أبي بتفسير استعان فالشيخ 
لعنه— اف —رصي عمر بقول استدل كما به، يستدل ما المرفوعة لأحاديث ق يجد 

ؤإقثثثآللثاثبم، وتنبع ْضث مؤثآإثم ثذ يأشر ألم منح ،^ >٠ه ؤ 
أقيمحإأ'لآبمهظماث،برّ'كدألدثث ؤ م\داينمبى ويكؤئش ًىثعنسوئ اآ

انتهنا«اأ؛.انلأاعمره: فآل »لمانزك، قال: ٢[. ١ ٩ ]١^: مموون0ه 

وثيلحمنرة ولدذنع انه الحديث j تقدم فالنعي وصر، بم ابي وين الشمي بتن لانقطاع ل= 
رالتمميرمنه. يسمع لم وانه عمر أيام صغيرا يكون أن يفضي ومحيا يكر، أيا يدرك لم وأنه ذلك، يعد 
(>١١٨٦ ١٢١حميد آل العزيز عيد بن اش عبد بن صعد د ت«>قيقت متصسور، بن سعيد نن ممن 

(.١  ٦٨)صزت المعدي، المنان، كلام تفسثر ل الرحمن الكريم نتستر ، ١١

(.٩٨)ص؛ العاوي، المنان، كلام تمسثر ل ارحمن الكريم نتستر ، ٢١
ثمتالأثناةملم،الأضئم:نالخلاي 

بللئاثبم، ًًشةوقئ ئلنيتآءائم مي>أدممثمحئق ٠ ؤ الثم؛ نى الخى 
حتينثامح،اكرت1نا_ئزَلت: ;;ئال:ئدعنصئ،نئرتتغد١١iiJ[ ٢١٩]ايقرة: 

مىعىنيأنامحونثئ\لأ

بمدوأقم أؤتآ» آوأنمم بمنا'شل اوقدثئرآثمحلاتتل مئ نهز مه 
ظتامحا0هلاكا،:م،[ثكالصى

١^_lJ غد نئرثن ئنئ ن_ماذ الملأْ لاتئزتن ألأ تنادى الأئلأ'1 أيتت اف. زنوو 
أبوداود،أحرجه اقهثا، عم قال ثتتهوذ( أنم الآيه)قهل ئد؛ فزلت، نماء الحمرتانا لنافى يس 

القرآن،تمر كتاب، والترُدي، (، ٣٦٧٢^)( ٣٦٤اليمر،)r/ تحرم j ؛اب، الأثربة، محاب، 
الخمر،تحريم بايج الأث—ربة، كاب، والناني، ٣(، ٠ ٤ رنم)ه ٢(  ٥٣المائدة،)ه/ مورة اب، ب

 /a(٦٨١ ،) صحح.إصناده ثعس_جت الشيخ ونال رتم)خيم(، ( ٤٤٢/ ني،)١ المق واحمد

الشرعيةلقيراسات عتيمئن ابن الشيخ كرسي مع باتتئون القصيم، جاممة عتيرد واfلآدهب، الملوم ممية ا٤ م٤ 



عوياتJJوااسمية آلتره السعدي، ناصر بن عبدالرحص عزتمرالشيخ 
اح^^ا^سمو اءد• 

قصراحة وصعها التي القليلة النماذج من يعد اش~ ~رحمه الشيح ذكره ما 
دونوالتابعين الصحابة ير تفامحمن كثيرة مواضع ق الشيح افاد فقد ؤإلأ كتابه، 

أواكابم،•الصحابي باسم تصريح 
التابعونثايات 

ماأكثر أن والسب التابعين، عن النقل من أيما الله- -رحمه الشيح يكر لم 
دسالمرية، الأحاديث إلى وجهت التي العناية يلق لم التابعتن الصحابة عن ينقل 
نقلهاتالني المواضع هذه 

بيعةشهدوا الدين الجماعة كان كم المب! بن لميل قلت قتادةت ال ف
كانواال! فافه عبد بن جابر فإن ٠^،؛ قال؛ مائة، عشرة حمس نال1 الرضوان؟ 

عشرةحمس كانوا أنم وهوحدتني وهم، الله- ي-رحمه نال؛ ، ٠١١ماتةعشرة أرع 
الحديسةعام نحروا أنم عنه وصح القولان، جابر عن صح وند قلتا؛ ،، مائة؛ 

بخيالناوأربعمائة، ألفا قال! كنتم؟ كم له! فقيل بحة، حمعن البينة بينة، بعين حم
وراجلهمل٣،•فارسهم يعز،ت ورجلنا، 

بنومحلمة يسار، بن ومعقل عازبا، بن الراء قول وهو أمل، هدا إلى والقلب 

دلائل(، ^١٢٢٩٣(  ٥٢٦)؛/ الحدسة، ض؛ بابط العازي، البخاريكتاب صحيح )١( 
(.٩٦المهقي،)؛/ النوة، 

>'آا(رقم)'آ\>'ا'أ(،• الإمحلأم،)j /T النوة علاش اب بالمانب، محاب الخاري، صحيح ( ٢) 
(.٣٩٢رثم)ا١(  ٥٢٦الحدية،)٤; غزة باب العازي، وكتاب 

(.٧٩٦المعد.ى،)ص; المنان، كلام تمر ل الرحمن الكريم بثر )٣( 

بابالمج، كتاب للمهمي، الكرى والمتن رةم)\/هار( ( ١٦٢الطثالمي)أ/ داود ابي سند انفلر: 
(.٧٢(رقا)٢•٤٢٩/٤ي0•٥>١(،سخرجره)

,■٤٢٥■^نىJاJرامLتاممرصة 



والدعويةاسمية ١^٠ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ 

ارسس.ياالأستشهادالرحمن عيد الشيخ منهج 

سعيدعن قتادة، عن سعية، ط حزئ بن الصبمبب وقول الروايتّن، أصح ف ، كؤع ألا 
غالطاوغالط وأربعمائة، ألفا الشجرة تحت، اض رسول مع كنا أيه؛ عن المسسب، بن 
جاءند والبينة بينة، بين يومئد نحروا أمم وعيره ،، بد٠انة١٢كانوا قال؛ من ا ين

بأنصرح قد فانه القائل، هذا ناله ما على يدل لا وهذا أوعثرة، سبعة عن اجزاوها 
أربعمائةلكانوا جميعهم، عن السبعون فلوكانت بعة، سعن الغزوة هد0 ل كانت، البينة 

وأر؛حمادةلم.ألفا كانوا أمم بعتنه، الحدين، بتمام قال وقد رجلا ونعين 
قولوهو الصحيح، هو وهدا القعدة، ذى ق س_تا متة كانت، ناغ؛ وقال 

وغيرهمأ؛ا•إسحاق بن ومحمد عقبة، بن وموسى وقتادة، الزهري، 
يمكنلكن نمقلةوجودذلالأجفيكتا؛ه 

بالنقل.واكتفى كثيرة، مواصع ق عنهم نقله بما يمرح ولم بندرة، موجود بانه القول 

(.٤٨٤٨(رiم)٢٦)٦/ الهجرة، أبواب ملم، صحح ( )١ 

'ا'آ(.•ا<آ(رذم)آ-آاآ(رنم)-اأ،ا/ا(،صمحاينب0ا )يذ\سد)\^ 
الدينتحديد (.اظرق ٧٩٦عيي،)ص; الالمنان، كلام تمر ق الرحمن الكريم تسر )٣( 

غردةؤ، ال—لمتن جيش عدد الحكمي، حافظ ودوامة؛، وتخريج جمع الحديثة غزوة ُامروي—امن، 
أصحاب،،كاذ مال; أوش، أبي بن افر غبي عن المحمن ق جاء وتد قلت،; (، ٣٩رص؛ الحديثة، 
باب،الغازي، كتاب، البخاري، صحيح المهاجرين؛، ثمن أنام وكانت، مئه، وثلاث ألما الشجرة 

أآ(رنم)آ؛ااإ(.لم،ممابؤالهجرة،)٦! (،صحح ٣٩٢٤(رنم)١٥٢٦تروأ\ب'ح)اا 

(.٧٩٦عيي،)ص: الالمنان، كلام تم—ير 3، الرحمن الكريم تثير ر٤( 
^^اندي>ا/مخم(،واساتحامرى،ابنّهد،)أ/هه(،

ت،صّتة كانّتؤ ياثأا الغزوة لتار^ح ذكرْ يعد البيهقي وقال (، ١٦٤رة/ كثير، ابن والتهاية، واليل.اية 
بنومحمد عقثة، ابن وموصى وتتادة، الزهري ذهب ؤإليه هوالصحح، ههذ.ا تلتإث القعدة; ي ذق 

(•٩١اليهقي)إ/ النوة، دلائل ١^■ بن عروة ■^1 ب واختلف، لغيرهم، يسار بن إسحاق، 

سراساتا|شرهيةمتيمين ابن اتشيخ كرسي مع بالتا<اون أوقميم، حاسة عتيرد و1/آطبأ، اسوم كيية  ٤٧٦



والدعويةاسمية ١^٠ السعدي، ناصر س■١لرحمنبن الشيخ مؤJمر 

سمحاتاهسدا»سد عح^د أ.د« 

الله--رحمه السعدي الرحمن مبد الشيخ منهج الرابع: البحث 
وذكردرحتهلوالبمديث عة 

درجتها،وذكر للأحادث عزوه عند الشيخ ار حمالعصر أهل منهج على 
١^:خلال، من ذلك وميظهر 

الحديثعزو منمحوفم اuول: اوْطالب 

محةاهتمامه بالعزوبقدر لايهتم العزوأنه ق اف~ "رحمه الشيخ منهج 
يدلما المحث، هذا ق والأمثلة الحث،، ق الذكر الفة السسالأمثلة وق الحديمث،، 

يعزوإلى;فإنه عزا إنا اف~ ~رحمه إنه ثم عزوه، عدم على 
اثضوإشاسمحبن.أولا■ 

ارالمحيحين((لا/ق ييقول; 

الخاوي.اسزاوإشصاءيح ثانيا■ 

.٢٢١البخاريااصحح ءق 
اكقواشاسم.دامما'أ

 Iالأربعة،؛.السنن أصحاب، ؛اؤيقصدببمم ءدت،تالسنن؛ارم، ارق فيقول

(،٤٣٦)ص: (، ٣٤٥)ص؛ (، ١٩٥العيي،)ص: المنان، كلام تمر ق ارحمن اميم سر )١( 
(.٧٩٦)ص: 

(.١٦٦عدى،)ص؛ الالمنان، كلام تمر ل الرحمن الكريم سر )٢( 

(.١٦٦العدى،)ص؛ المنان، كلام تمر ق الرحمن الكريم سر )٣( 

٤ ٧٧الشرمية يليراسات عقيمين ابن الشيخ ترصي مع بالتعاون القصيم، حامعة ءتيرتأ والآداس اسوم تلية 



واووعوي4اسمية \كاوه ذاصرادسيد بن سواثرحمن الشيخ موضر 

االاستشهادبالمواياتالسعدي الرحعن عبد الشيح منهج 

اسحاحواثسان.اثضواثى > راب،عا 

والس*ُاا.الصحاح *ق ت نقول 
وارسانواثساسال،.اسمحاح اآ،م؛واش خاسا! 

والمسانيداره.والس الصحاح *ل فقول1 
العزويدكر ولم الإجمالي، العزو اعتمد اف~ ~رحمبم الشخ أن الملاحظ من 

قمتبعتا منهجنا هذا كان وقد البخاري، صحح إلى عزاه ما إلا اللهم تهل التفصيلي 
العالخاء.معفلم عليه مار الوقت ذلك 

٣(.٥ ٤ )صزت عدى، الالمنان، كلام نمير j، الرحمن الكريم تيسير ، ١١

(.٥٦٣)ص؛ المعدي، الختان، كلام نمير ل الرحمن الكريم بتر ، ٢١

UA  اممرصةسراسئات عتي«.ين ابن الشيخ كرسي مع بالشاون القصيم، جامعة طمزق وايلآداس اسوم كلية ٤



آثارهالسعدي. ناصر بن ءيدالرحص الشيخ موضر 
شحاتمأحعطل سيد محمد ا>د« 

jJboJI ،اود1في

ؤليديثومدا< عند اسد،د0الح.1 الدٌ 1و0مأهاالح1ت 

الحدث،صحة تفيد التي المصطلحات بعض اض— —رحمه الشيخ تخدم ام
العبارات.هذه ومن عداه، ما وترك الصحح، على الاعتماد منهجه من لأن وذلك 

الصحيءحين(أاا.ق )ثبت لخصطلح استخدامه 
الصحح(أأ،.ق تبت )ما لخصطلح استخدامه 
الصحح(أم.الحديث ق ورد )كما لخصطالح استخدامه 
السنن(؛؛،.ل )تبت، لخصعللح اّتخد.امه 
الثابت،(ر°،.)الحاوي>ث، لمصطلح استخدامه 
)ذكر(لآ،.لممهللح استخدامه 
،.عنه(١٧)صح لخصهللح استخدامه 

٢)

٣)

٥)

٦)

(٧)(٧/

٢)

٣)

٤)

(.٤٣٦رص• عد-ى، الالمنان، كلام تمر 3، الرحمن الكريم بتر ا

٤(. ٥٣>ص: ٣<، ١ • )ص: (، ٢٧٥>ص: المعدي، المال، كلام تمر ز الرحمن الكريم ا('سير 

(،٢٢٩رص؛ (، ٢٢١)ص• (، ١٥٨رص• المعدي، الخان، كلام نمير ل الرحمن الكريم ثر با 
(.٨٤• رص؛ ٥(، • ١ رص؛ 

(•١٦٦رص؛ المعدي، الخان، كلام نفير 3، الرحمن نيرالكريم تا 

(،١٩٥رص؛ (، ١  ٨٨رص؛ (، ١٦٦رص؛ المعدي، الخان، كلام تمر ق الرحمن الكريم ير با 

(.٥٧٥ه(آ(،رصث رص؛ 

١(. ٨٨رص: (، ٩ ٠ رص: (، ٤٢رص: المعدي، الخان، كلام تمر ل الرحمن الكريم ير سا 

(.٧٩٦رص: (، ١  ٩٨رص: المعدي، الخان، كلام ير نفق الرحمن الكريم سير ( ٧١

٤٧٩الثسست لادراأطت ضنمه.ون ابن الشيخ كرسى مع بالاعاون اممم^؟م، جاهدت ^^٥، كلية 



والدعويةالعلمية آثاره ا1سسي، تامر سوالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
بايسواياتالاستشهاد السسيات الرحمن عيد الشيخ منهج 

الحديثصحة على ندل مجملها ق جاءت النسخ عبارات أن الملاحفل من 
فللهالضعيفة، الروايات يعتمد يكاد لا الشخ أن واضحة دلالة يدل وهذا وثبوته، 

صعقها.رأى التي الروايات ترك نفعه، وعم حيره عظم محقر من دره 

الشرعيةلليواسات ءتي4ان ابن الشيخ ءر»س مع بالضاون القصيم، جاّة عتيوى والاداب، الملوم كلية ٤ ٨ ' 



والدعويةاسمية ١^٠ ثاصراتسعدي، بن عبداترحمن اتشيخ مؤتمر 

شحاتهأحمد سهد يصد أ«د« 

-رحمهاتسعدي اثوحمن عبئ الشيح منهج اىئامسا البحث 

بالإسرائيلياتالاستشهاد ث الله- 

كتهم،ل هوموجود أوما رائتل، إمبمي ثقافة من أحذ ما الإمرانيات معنى 
كتبمن كير — للأمسف ~ الآفة هدْ أصات وقد وأباطيلهم، اطيرهم أسمأومن 

بالله ~رحمه عدى الالشخ موقمح ما ولكن الكتب، بهلون بيا وامتلأت ير، التغ
الله.شاء إن الهيحث هدا ل مترام ما هدا الإسرائليات؟ هذه مجن 

الآ9لالمطلب 

الإسراوياوواتا'ار9اية من االه~ 'رحمه موقفاالسبمج 

ذكرهاالتي الإسرائيلية الروايات رفضه ل واضحا العا.ي الشح موقف كان 
فيهاالتي الروايات تلك وبخاصة يا، بطلا على التنبيه دون كتبهم ق المفسرون 

أوصحح، نفلر به أويقر عقل، يصدقه لا ما ات والخرافوالعجائب الغرائبإ من 
أفسحواالذين رين المقأولئلث، على أنكر نم ومن ثريعتتا، ل هوثاستا ما تخالف، 
تمحيص.أو نقد دون الروايات لنللثج المجال( 

يره،نفق الإسرائليات مع التعامل ل منهجه عن ارلبم~ —رحمه الشخ أبان وند 
مناليهودة سافة لكن وما ليضر، اليهودي اللون على بث1اءر0 لكن ؤإن الإسرايليات، لنقل ( ١ ) 

و١لالوناليهودي الالون يعم مجا به فتريد وأثمل، ذلك من هوأومع ما به نريد أئا إلا فيه، ظاهر أنر 
والصرانية.اليهودية الثمانين من ير النفبه وماتأنر للتفّير، المراتى 

الجابعلى اليهودي _، لاجانالتعاليم، من؛اب، رات؛الي1>ت،اا، ااالإمحلففل. ذلالثه جمح عش ا أطلقنوإنما 
وفلهورأصله، لكثرة لته وذلعنه، النقل فكثر اشتهرأمره هوالن.ى اليهودتم، الجانب، فإن النصراني، 

بلادكبرس على رواق بط أن 1ر، الإسلام ظهور مدا من بالملمن اختلاطهم وشدة أمرهم، 
(.١٢١/ ١ ) الذ.هيي، والمفسرون، )التمير أفواجإ. افه دين ق الناس ودنمحل المالم 

٤٨١الشرعية تليواسات ابن اتشيخ عرسي مع يالتءاورأ اتقصيم، حامعة عتيرص والاداب، اسوم علية 



واتدعويةاسمية آثاره اتسسي، ناصر ياوا}وحضون الشيخ مؤتمر 
الاستشهادث السعدي ام»همن عيد السيخ *تهج 

البقرة.ذح قصة على للكلام تعرصه عتل 
قأكثروا قد اف، رحمهم رين المقمن كثيرا أن •واعلم اطه—ت —رحمه هال 

وجعلوهاالقرآنية، الآيات عليها ونزلوا إسرائيل، بمي نمص من حشوتفاسرهم 
،.١١•حرج ولا إسرائيل بمي عن حدثوا موله محتجين اف، لكتاب، نفيرا 

مقرونة،غير مفردة تكون وجه على أحاديثهم نقل جاز ؤإن أنه أرى والذي 
تمحلم إذا هلعا افه لآكتاب يرا نفجعلها يجوز لا نإنه افه، كتاب، على ة منزلولا 

ولاالكتاب، أهل تصدنوا لا هال كما مرتبتها أن لت، وذلافه.ؤ، رمول عن 
بالضرورةالمعلوم من وكان فيها، مشكوكا تكون أن مرنتها كانت، فإذا ، تكدبوهمأ١٢

أنيجوز فلا ومعانيه، بألفاظه والقعلمر به الإيمان يج_، القرآن أن الإسلام دين مجن 
أوكدما الظن على يغلب التي، المجهولة، بالروايات المقولة القصص تللثؤ تجعل 
ث،بيولكن أحد، حدا يٌؤتريسمح ولا حا مقهلوعا القه، لكتايؤ معال أكثرها، كدي، 
،.((١٣الموفق واف حمل، ما حمل هذا عن الغفلة 

هذهأن ذلك التفسير، ق وصعها يجز فلم النقل أجاز ؤإن افه~ ~رحمه والشح 
فيه.الإمرائيالياُتجمشكوك 

رسولهعلى يقص أنه ذكر افه أن •واعلم يوسف• لسورة يره نفبداية ل وقال 
فيها،جرى ما وذكر وبطها، القصة هذه ذكر تم الكتاب،، هازا ق القمص أحن 

هَاأا(دنم>إمامآم،ءناينعمد)ا(أخرجهالخارى،مماب،اس،بابذكربنىإمابل،)م 
ءنبم-ما.اف —رصي 

حديث،من (، ٤٢١٥رنم) ( ١٦٣•/ الغرة،)٤ سورة ومن باب التف—؛ر، كتاب البخاري، أحر-بم )٢( 

أبيمرُرةه.

(.٥٥)ص؛ المنان كلام تفسير ل الرحمن الكريم نتستر ، ٣١

الشرعيةسان ليمرا؛ صتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزد والاداب، امموم كلية  ٤٨٢



واتدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عيدا1ر>ءمنبن الشيخ مؤتمر 
شحاتاهاحمد سد محمد أ.د. 

قيذم يما نها أويحيكملها أن أراد فمن حنة، كاملة تامة نمة أما بذلك فعلم 
علىتدرك م فهو كذب، وأغلبها ناقل ولا صني لها يعرف لا التي رائيليات الإس
فإلفبحا، الحد هذا إلى يتتهى بأمر بك وحناقص، أنه يزعم لشيء ومكمل اف، 

الشنيعةوالأمور الأكاذيب من التفاسير، من كثير ق ملئت فد السورة هذه تضاعيف 
ؤييعنمه، ما الله عن يفهم أن العبد فحلى كثير، بثيء تعالى اف نحه لما المنانحة 

التيالزيادة جعل اJوصع هذا وق يقل*أه، الني. عن ليس مما ذلك سوى ما 
الكلأ ناي جاء الذي افه كلام على تدراك الاسمن رتيليات الإسؤلريق عن ترد 

بيان.مزيد إلى يحتاج 
إياها،الل4 أءهلا٥ التي باب الأسرروهذه قال،1 القرنين ذي لقصة تعرض وعندما 

الفلهذا، العلم، يفيد وجه على الأحبار تساقلها ولم ببما، رسوله ولا الله يخبرنا م ل
ونحوها،للإسراتيليات النقلة يذمء لما الالتفات وعدم عنها، الكون غير حنا ي

الخوصعهن.ا وق ،، وحارجيةا٠ل داخلية كثيرة، قوية أسباب أنيا بالجملة نعلم ولكننا 
إلىتركالإّرتي0ت.دعا 

قاليهدين سربي مهاجرإلى إق تعالى قوله ق إبراهيم لقمة يره موعند 
فشربالبعوض، باب قومه على فتح تعالى الله أن الإسرائيليات، ق يذم ما ®قاما 

الدليلعلى به الجرم يتوقف ؛هذا آحرهم، عن وأتلفهم لحومهم، وأكل دماءهم، 
الأممإهلاك ذر كما لذره استاصلهم؛العد.اب اممه كان فلو يوجد، ولم الشرعي، 
الخلقأرحم من لام العليه الخليل أن ذللث،، رار أسمن لعل ولكن المكذبة، 
كنولم غيره، دعا ا كمقومه على يدع فلم وأجلهم، ]وأحلمهم[ وأضلهم 

(.٣٩٣)ص! العيي، المنان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم تسير ( ١ ) 

(.٤٨٥ت )صن العلي، المنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم نتستر ر٢( 

٤ ٨٣الشرعية للدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عنيزه، والآدابt اسوم كلية 



Aاسمية آتتره السسيل ناصر عيدا1رحصبن الشيخ مؤءمر ؤ
اوسسياالاستشهادالرحمن عبد الشيخ منهج 

مناه— —رجمه الشيخ موقف أن ترى فأنت عام_اااآا،، ا عيابسه ليجرى الله 
لمإذا بالمرة ؤيردها عندنا، ثابت بدليل مقرونة غير مفردة تنقل لا أتيا الإمحراتيليات 

إلافيه توحد لاتكاد بل الإمراتيليات ذكر من الله— —رحمه الشخ محلل لذا تصح، 
نادرأ.

ولكنالإسرائيليات،، من النقل ق تشددوا الذين من كان الله~ رحمه — فالشيخ 
مطلقآا؟.النقل من تجرد أم الإسراتليات، هذه من بعض التفسير ق وقع هل ترى 

(.٠٦٣ العلءي،)صزت المنان، كلام مجر ق ارحمن الكريم تتسير ا ر١ 

عثبميىابن ٠^^ مسي مع المصيم، جامعة عتيزق والاهاب، اسوم كلية  ٤٨٤



وا1دعويةاسمية آثاره ناصراثسعدي، بن عبدايرحص الشيخ مزتمر 
أحمدسيد مح^د أ«د» 

الإ1سراوإولياتببعض او1ةأدغ ا1ساضد1د الئالم: او0طاوب 

المقرينعادة على الإسراتيلة الروايات ببعض الله- -رحمه الشيخ امشهد 
وردوما العقول، تصدقها لا التي الأشياء يذكر ولم ما، الاستدلال ل يغرق لم لكنه 

والنمير.الحدث تب كل 

ه]ءستوألآءكثاؤ، منحاألأؤق مقم،غيى تعالى• ثوله نضر ل ( ر١ 
وأءناقهاأ١ا.سوقها ق بسيفه، يعقرها جعل ااأى1 قال؛ [. ٣٣

ءايمسحمعالق1ات البخاري ق جاء ما والصحح الإسرائيليات من ير التفررهدا 
الخلوءرامها«صبأعراف 

الأية؛بتأؤيل أشه عباس ابن عن ذكرناْ الذي القول رروهذا الألباق: الشيخ قال 
حيوانا؛العرنةح٠الأمنuلهشنىافيجهلميكن-إنشاءافه-ليعذب، 

بالفلرباشتغاله لها ذنب ولا يالتنلرإليها، صلاته عن اشتغل أنه محوي بب حمبغير 
٩•إلها 

عنه-افه -رصي عثاس ابن عن القل بان الشح تمرح عدم من الرغم وعلتما 
عنه.وا؛تا أنه إلا ما 

نممئامحناواءمح،صممح©هلص:
الملكق ؤيتصرف ملكع، كرمي يلي يجلس أن وندر اف شيهتانانفى أي؛ [. ٤٣ 

كماعباس ابن نمير وعذا (، ٧١٣)ص؛ عدى، الالمنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم ير ي)١، 
(،ونالصالأgني:ءش،٦٩٩٧•١<رةم)٨/٧ال»لرنيفياسمالأوط)أخرجه 
٩(.٣• / ا )٤ الألاني، الأفة، ق واثرعااليئ والوضرعت الضعيفة الأحاديث )صلسلة 

(.١٢٥٨)٢(صحيحالمتاري،)م/

(.٩٠٥ا/ )٤ ١لأJاني، الأمة، ق واترهاالسيئ والوصومة الضعيفة الأحاديث، ّلمالة )٣( 

٤٨٥اثثرعية مميواسات ع،تي4؛أن ابن امميخ كرسي مع باصاون اتقصيم، حامعة عتيرك وا؛لآعابأ اسوم كلية 



وا1دعويعاوع1مي4 آداره المعدي، ناصر بن عيداثرحمن الشيخ مؤت4ر 
الاستشهادث المعدي الرحعن عيد الشيخ منهج 

(١) ا.وتاب.ل تعالى اف إلى مليمان أثاب(  ٢١ّاليمان، فتة مدة ق
عنئزيزة، أبى حدث من اكمححين ل بت بل الإمرابليات من »ومده 

ايلةَشمحاتزأة،
^،١١ء مس! إ0 •' ش أوالنلك،! حبه، ص! ثة ممال الله، بيل تسفى ماتل بئلأم نأيي ئهى 

ومحوليثال، علام، بيس جاءُت، واحدة إلأ نثاته مذ واحده ثأت؛ قلم ونبي، مل قلم 
زلكفافه،َليبمث، شاة إف بجفاو،ث الل4ِه: 

قالملكور الجد وهو الولد بشق ابتلاه — وعلا حل — الله أن واضح وهو 
للرواياتوطرحتا بالحديث أحلآ المقرين من جمع ذما هذا ؤإلى الكريمة ية ألا 

الكدوبة.

ثلماهإثما الظاهرأية ولكذ قوى عباس ابن >رإن1ادهإلى كثير: ابن الإمام نال 
تثماذنبوه لأونؤبئو0 طاتثة ويهم الكتايه، اهل عنه—مذ صح —إذ عباس ابذ 

٧(.١ ٣ ت )صن العدى، المنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم تيسير ( ١ ) 

^مدفيافدركضاسمنساكم)٢/

الذيموالشيطان نال: ٣[ ٤ ]ص: حدا{ عركرب إوألقنا توله ل ءنه-ما، اف -رصي 
بتنولكن جرادة لهات يقال لسليمان ولكن يوما، أربعين الناس بين يقضي كرب على لكن 

انهإليه اش فأوحى لأهلها، الحق ودان إلاانه بالحق بيتهم فقضى حصومة، قومه أهلهاوبين يعمى 
الأرض•س أو الماء محن يأتيه يدري لا ولكن بلاء، سيمحسك 

٢(، ٦٦رنم)؛ ١(  ٠٣٨)v/ للجهاد، الولد حليبق من باب والمير، الجهاد كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

ص/ آ أواب إنه العبد نعم صليمأن لداود ووهنا ا تعالى اله تول اب ب" ٤١اء، الأنبيكنناب ول 
 /r., /وفيىاباكىح،يابتولالرخملأ>س٣٢٤٢الراجعالمبب،رم،)

كابالأيمانواكJور،سلم،  ٠٧الليلةضناش،>ه/ 
صرتمصا'آة(.)ه/ 

الشرعيةلداور1سأت عثيعبى ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عنيرد والاداب! العلوم ثلية ;إ  ٤٨٦



وا!دعويةاتطمية اثاره اوسسي، ناصر بن عيداثرحهن اتشيخ مؤت4ر 
شحاتهأح^|ط|| سيد محمد أ«د• 

اممهعممهن بل ئلبمال ساء عر يطل ر ذلك ١^ النثهور لإ0 النثاء ذكز 
القلق،من جماعة عى مهوله القصة هذه وؤثث وقل لثتؤ.، ويرط\ __؛^1 منة 

أهليمص بى متلماة وظها وجماعة أملم بن وريد المسي بن كنعتي 
الكث1د_،ثالأأمإثناب((را/

ولاوالزنادقة، اليهود أوص_اع من ة المقالهذه ءإن ت وغيره حيان أبو وقال 
حتىنى بصورة الش_يهلان تمثل يجوز وكيفإ فيها، ما صحة يعتقد أن لماقل ينبغى 

وحولأمكن ولو إ النبي؟ هو المتصور لث، ذلأن ؤيعتقدوا الناس، على أمره يالتثس 
زعمفيها ما أقبح ومن وعقولنا، لينتا ملامة اممه نال نهم،' ال بإرٌيوثث، لم هذا 

عفليم،بfتان هذا أكر، اش حيفي! وهن وؤكهن حتى نبته اء نعلى الشيطان لط ت
هوفناهرما المنذر وابن الرزاق عبد برواية عباس ابن عن وحاء ا ا جيم وخفا 

يوثقلا وهي اليهود، كتب عن يرؤيه كمقا أن ومعلوم كمتخ، أحبار س ذلك ن أق 
القالةهذه صحة يايى الفتنة يعد خيرالشياطين تبان ياق إشعارما أن على تبا، 

كالأيخنى<^.

ذكرهق حتى الشيخ أن يظهران اللذين المثالين هذين بذكر وساكتفي 
بحصل وجودها على بناء ذكرها ؤإنما ليل، كحاطب، وقها يلم للأّراتياليايت، 

الإمامأمثال الحدتين بعض من بالصحة عليه حكم ا بعضهؤإن بل المسنة، كتب 
الحكمصاحب حولفإ ؤإن حتي الله، رحمهم اهالهم تمن وهو وغيره، الحاكم 

هلور.مموجود أنه إلا 

(.٦٩/٧اينممر،))١(تمر،

وأثرهاوالموصوعت الضعيفة الأحاديث مالمالة (، ١٥٥أيوحنان،)آ/ير، الضق المحيهل. البحر )٢( 
جداء.ررمكر الحوت: عن ونال (، ٩٨٥ا/ الأزن،)٢ الأمة، ق السيئ 

٤٨٧الشرعية تليراسات ابن الشيخ كرسي مع ياتئعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤت٠ر 

بالرواياتالاستشهاد المعدي-ق الرحمن عيد الشيخ منهج 

الإسرائياتإلى يلجا الثخ جعل الذي ما الملح السؤؤال على وللاجابة 
فيها؟.قاعته عدم مع أحيانتل 

قيعفها ورد أته الإسرائيليات هدم تخريج خلال من هوواضح كما ت أقوال 
كتبق ورد ويعضها الشيخين، ثرؤلء على أنها أصحا-ها يكر الش بل اله كتب 

أعالم.وافه صحيحة، أتيا يظن اطه~ ~رحمه الشيح جعل مما الكبار، الأئمة ير نف

الشرعيةللدراسات ءثي4اأن ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، حامعة عتيرة، والآدا1->ا، اسوم كلية  ٤٨٨



والوعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عيداثرحمن الشيخ مؤت4ر 
سمحاتهأحمد سال محمد أ.د. 

(٢)

النائمة:

أذكرنتائج البحث هدا حلال من ظهر فقد بعد، ا أموآخرآ، أولأ طه الحمد 
أهمها.

واحيانتأيلفظه، الحديث يتقل كان أحيانح اش~ "رحمه السعدي النسخ أن ( ١ ) 
بموصعؤيكفي الحديث يختصر كان وأحيانا يمعناه، الحديث يروى كان 

ذكره.دون الحديث إلى الأحيان يحض ل أشار كان وأحيانا منه، الشاهد 
كاناف~ ~رحمه السعالى الرحمن عبد الشخ عن النوى التمس—ير ور صن 

وتخصصالشرعي، الحكم وتقرير المعنى، وبنان نزول، ب ذكر منها؛ 
لحام.

برواياتالاستشهاد قليل كان اله~ ~رحمه عدى الالرحمن عبد لشخ ان 
والتابعين.لمحابة 

التفصيليالحزو يذكر م ل— اطه ~رحمه عيي الالرحمن عبد لشح ان 
الإحمالي.يالعزو اكتفى يل _-_، 

الممهللحاتإلا يستعمل لم اطه— —رحمه عدى الالرحمن عبد لشح ان 
الحديث.صحة على تدل لتي 

حوازيرى لا كان اطه— —رحمه عدى الالرحمن عبد الشيح نهج من 
شريعتثنا.ق أصل لها ليس التي بالإّرائيلتات لأستشهاد 

الإسرائيلياتببعض استتشهيه الفر— —رحمه عدى الالرحمن عبد لشح ان 
وتضعيفها.تصحيحها ق احتلفا لتي 

ذكرق اطه— —رحمه حا.ى الالرحمن عبد الح ر تميمز ما هم ان 
الضعيفة.الروايات ندرة لروايات 

(٣)

(٤)

(٦)

(٧)

(٨)

٤٨٩اتشرعية لليواسات عتيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، الخوم كلية 



والدعويةاس4ية أناره ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن الشيخ مؤو«ر 
اتالأسشهادبالرو١Jث السعدي الرحمن عبد الشيخ منهج 

ا1توسات.أمم 

العالميةأو الالاجتٍر®، التخصص ائل رمطلاب أحد ون_رع أن ( ١ ) 
ماففيها مؤلفاته، حميع حلال من الموية المسة ق الثمخ متهج بتان ل اءالدكتوراه® 

لناما.أحد اطه ثاء إن البحث وهذا جامعية، لرسالة يكفى 
تثرنالتي والميدان الؤت٠راءت، عقد طريق عن الأمة بعلماء ام الاهتم)٢( 

الدعوية.يرمم ومالعلمية، جهودهم 

لادر|ساتإلشرعيةعشمهخن ابن الشيخ كرسى ياساون اممصيم، ^اسة عتيزة، ؤءالأداب، العلوم كلية 



Jسعديد ناصر بن عيداترحمن الشيخ ؤت٠ر ٠Jوالدعويةاسعية آتاوه ا
شحاتهاحمد سد محمد .د. ٠١

الهعجم.حر9ف علٌ ادره-رت؛ة اا0حأدس 

الم1نالكريم.)١( 
حجربن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو الصحابة، تمييز ل الإصابة )٢( 

معوض،محمد وعلى الموجود، عبد أحمد عادل -(، ٠٨٥٢قلأل)التولت الع
ه.١ ٤ ١ ٥ ~ الأولى بيروت، ~ العلمية الكتب دار ط؛ 

للإماملم ومعليه اش صلى اض ول رمحديث من والأفراد الغرائب أطراف، )٣( 
الئيباى،المقدس أحمد بن عالي بن طاهر بن محمد المضل لأبي الدارمملني، 

محمودمحمد محمود الحقنرت ءه(، ٠ ٧ القسراق)الت_ولت بابن المعروف 

١٤١٩الأولى، ؛يروين،، ~ العاإمية الكتب دار محل؛ ،، فيوسيد النمار/ حن 
.٢١٩٩٨ه—

حيانن يوسم، بن على ن يومف ن محمد أبوحيان التفسير، ق المحيط البحر )٤( 
دارط.' حميل، محمد صدقي المحقق; ه(، ٤^١ ٥ ي)التوق! الأندلالدن أبر 

ه. ١٤٢٠بيرويتط، — الناكر 

الدمشقيثم المري القرشي كثير ن عمر بن إسماعيل الفداء أبو والمهاية، البداية )٥( 
الأولىالرمح،، التراث اء إحيدار ط: شري، علي، المحقق: ، ٤UUU )المتول: 

.٣١٩٨٨—ه ، ١٤ ٠٨

ثماليصرى القرشي كشمر ؛ن صر بن إٌّما'ءثل النداء أبو العظيم، القران تفسير )٦( 
طيبةدار ط؛ سلامة، محمد بن مسامي المحققت ه(، ٧^١ ٤ )المت_ولت الدمشقي 

٠م  ١٩٩٩اه-  ٠٤٢ الثانية كشرواّ، 
المناوربن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد أبومحمد العظيم، القرآن تفسير )٧( 

أسعدالحمزت -(، ٥٣٢١^)المترJt؛ حاتم أبي ابن الرازي الحظلي، التميمي، 
.٠١٤١٩"الثالثة السعودية، ~ الياز مصطفى نزار مكتبة ط؛ الطيب، محمد 

الحراس1نيشعبة بن متصور بن سعيد أبومحتمان منصور، بن محيي متن من الشسير )٨( 

٤٩١الشرعية سراسات عثبمين ابن الشيح كرسى مع بالتماون القصيم، حاسة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السددىي ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤت٠ر 
بالمواياتالأسشهاد السعدي^ الرحمن عبد الشيخ منهج 

دارحوت حمياس،  jTاف عبد بن د.سعد تحقيق؛ أه(،  ٢٧الجورجساق)المت_ولت 
.٣١٩٩٧— ه ١ ٤ ١ ٧ الأولى، والتوزيع، للشر الصميعي 

ه(،١  ٣٩٨الذهبي حسين السيد محمد الدكتور والمفسرون، التفسير )٩( 
القاهرة.وهبة، مكتبة الناسر؛ 

عبدبن ناصر بن الرحمن عبد للشخ الخنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم نتستر ( ١٠)
محل؛اللويحق، معلأ ين الرحمن عبد المحمق؛ ه(، ١  ٣٧٦المعدى)التولت اش 

٠٢٢٠ الأولى الرسالة، مؤسسة  ٠.
حاتم،أبو التميمي، تغبي، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمل الثمالت،، ( ١١)

العيدعبد محمد الدكتور مراقبة؛ تحت، ■(، ٤٠٣٥ الممش)المتول؛ الدارمى، 
الدى'.آياد Jح٠د١ العثمانة ف المعاو ة دائ محل؛ العثمانة، ف المعا} ة دائ مدد حان 

الأملي،غالب بن كير بن يزيد بن جرير بن لمحمد القرآن، اويل ل المال جامع ( ١٢)
مؤسسةثاكر، محمد أحمد ت المحقق (، ١٠٥٣ ٠ الط؛ري)التوقت أبوحعفر 
م. ٠٢٠ ه-•  ١٤٢٠الأور، الرسالة، 

السلميالترمذي أبوعسى ءسى بن محمد الترمذي، سن الصحح الجامع ( ١٣)
التراُث،إحياء دار ٍل; وآخرون، اكر ثمحمد أحمد تحقيق; ه(، ٢٧٩)المتول: 

بتروت•الربي~ 
ومننهوملم عليه اهر صلى الله رمول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع ( ١٤)

ممْلفىد. تحقيق؛ الجعفي، البخاري عبدافه أبو إمسماعيل بن محمد وأيامه، 
ابندار تل; دمشق، حامعة — الشريعة كالئة ل وعلومه الحديث تاذ أمالبغا دب 
م.١  ٩٨٧- ه ١ ٤ ٠ ٧ الثالثة، بيروت، - اليمامة كثير، 

الأنصاريفرح بن يكر أبي بن أحمد بن محمد النه أبوعبد القرأن، لأحكام الجامع ( ١٥)
مهيرالبخاري،هشام الحقق; ، هء(  ٦٧١التوق;القرطي) الدين مص الحررجي 

م.٢ ٠  ٠٣ه/ ١  ٤٢٣المعودين، العربية الملكة الرياض، اتكتب، عالم دار ط; 

اثشرعيةسراسات عقيمين ابن امميخ كرسي ٣ بالتعاون القصيم، سمعة منيرة، وا^l_، اسوم كلية  ٤٩٢



واثدعويةالعالمية آثاره السعدي، ناصر عددالرحمنس الشيخ موتهر 
شحاتهأحعد سيئ محمد ا«د• 

موصبن علي بن الخض بن أحمد الثريعة، صاحب أحوال ومعرفة النوة دلائل ( ١٦)
الكتبدار ط؛ ؛ه(،  ٥٨رالمتول؛ البيهقي يكر أبو الخراماق، الخسزوجردي 

ه.١ ٤ ٠ ٥ — الأولى بيروت، ~ العالمية 
محمدالرحمن عبد أبو وفوائدها، فقهها من ونيء الصحيحة الأحاديث، لة محل( ١٧)

مكتبةمحل: ه(،  ١٤٢٠^^٠; ٠١١الألبانر)الأثفودرى نوح، الحاج بن الدين، ناصر 
الأولى.الرياض، والتوزيع، للشر المعارف 

أبوعبدالألباق، الأمة، اليئق وأثرها الضعيفةوالوصوعة الأحاديث، محللة ( ١٨)
الألباقالأثقودري آدم، بن نجاق بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن 

الودية،العربية المكلة — الرياض المعارف، دار ت تل ى(،  ١٤٢٠)التولت 
.٢١٩٩٢الأول،آا؛اه/ 

أببهامحم وماحة القزويتي، يريد بن محمد الله أبوعبد ماحة ابن ماحه، ابن محسن ( ١٩)
الكنم،إحياء دار ط.; الباقي، عبد فواد محمد ت تحقيق ّابآهّ(، )التولت يزيد 

الحلي-الا؛ي عنى فتصل " العربية 
دارط.; آه(،  ٧٥المجستاق)التولت الأمحث، ين محليمان داود، أبي سن ٢( )٠ 

العر؛ي-؛ترد'تح•الكتاب، 
مدبن بهرام بن القفل بن الرحمن، عد اف؛>( همد أبومحمد الدارمي، سن ( ٢١)

أحمل.فواز تحقيزن ٢ه(، ٥ ٥ المرقندي)التوق؛ التميمي الدارمي، الممد 
ه. ١٤٠٧الأولى، بيروت، ~ العربي الكتاب دار ط•' العلمي، الع حالي زمرلي، 

ءلأ؛ه(،  ٥٨البيهقى)المتول; عالي بن الحسين بن أحمد أبوبكر الك،رى، المنن ( ٢٢)
٤- الأولى حيدرآباد، الهندببلدة ل الكائنة الظامئة العارف دائرة ي مجل

ائيالنالخراساق، علي بن عيبج ثبن أحمل الرحمن أبوب- الكثرى، نن ال( ٢٣)
عاليه؛أمحرف ثالبي، النعم عبد حن أحاديثه؛ وحرج حققه (، ٠٠٣ ٣ )المتوق؛ 
الرسالةمومحة تلّ؛ التركي، المحن عبد بن الله عبد له؛ قدم الأرناؤوءل، شب 

٤٩٣اييرعية لادراسات عتيمحن ابن امميخ همسي مع باوتعاون 1رهسيم< حامعة عنيزق، واملآعاء؛ب، اسوم ممية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحعن السيخ مؤت«ر 
باليوايات^ناشموديةالأست|هاد عبد الشيخ منهج 

-يروت،الأور،ا'ا؛اه-ابلإم.
وحف|اقمكسب المه^قى■ المسام^، سعسب بن أحمد ارحمن عبد أبو اكساُى، ّحن ( ٢٤)

ه. ١٤٢٠الخامة سروثت، المعرفة دار ط؛ التراث، 

محمد،أبو المعافري الخميري أيوب بن هشام بن !^، ٠١١عيد هشام، ابن سيرة ( ٢٥)
١٠ ٣ )المتوفيت  ه، ١٤١١الجيل دار ط-ت سعد، الرءوف عيد هله تحقيق (، ٥٢

محروت-

بسيوفالسعيد محمل تحقيقرت الييهقي، الخسين بن أحمل يكر أبو الإيمان، شعب ٢( )٦ 
ه. ١٤١٠الأولى، ييروتر، ~ العلمية الكتب دار طأ زغلول، 

صالحبن الممرة بن حزيمة بن إمحاق بن محمد أبوبكر حزيمت، ابن صمح ( ٢٧)
مصهلفىمحمد د. المحقق؛ ■(، ١٥٣ ١ ابوري)التول؛ النسالمالمى يكر بن 

الإسلامي—بيروت.الكتب ط؛ الأءفلى، 
الحاجبن الدين، ناصر محمد الرحمن أبوعد ونيادته، الصغير الجامع صحيح ( ٢٨)

الكتبط؛ ه(،  ١٤٢٠اني()التوق؛ الألبالأثقودرى بزآدم، نجاني، بن نوح 
الإسلامي.

دار٠ ط ياصين، بن ر ببن حكمت د« أ. يالمامور، ر التممجن بور الالصحبمح ( ٢٩)
م. ١٩٩٩- ه ١  ٠٤٢ الأولى، الموية، الدية والتوزيعوالطباعة- الآرللشر 

رسولإلى العدل عن العدل بقل الختصر الصحيح المد لم، مصحيح ٣( )٠ 
المابورىالقثيري الحجاج بن الم مأبوالحين الم، وسعاليه افر صالي اشر 

الجيل—ييرومتؤ،دار حل؛ المحققين، من مجموعة المحقق؛ ه(ا  ٢٦١)التوؤ،ث 
ّئة؛"آماه.استانبول j المطوعة التركية الطيعة من مصورة 

البصري،بالولاء، الهاسممي منح بن عد مبن محمد افر أبوعبد الكبرى، العلبقات ٣( )١ 
حل؛عباس، احان الحقؤ(؛ -(، ٠٥٢٣ عد)الختوق؛ سبابن المعروف العدائي 

م.١  ٩٦٨الأولى، صادر—؛يرومحت،، دار 
المعروفالأنصاري حيان بن جعفر بن محمد بن افر عبد أبومحمد المقلمة، )٢'٢( 

اممرعيةراسات س ذيا4ين ابن  ٤.٤٠٩^



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ 
شحاتهاحمد سد محمد  ٠٥٠١

إدريسمحمد بن افه رصاء ت المحقق -(، ٥٣٦٩الأصيهاق الشخ بابي 
ه. ١٤٠٨الأولى، الرياض، ~ العاصمة دار حوت المياركفورى، 

الحكمي،اش عبد محمد بن حافظ ودرامة، وتخرج جمع الحدسية غزوة مرويات )٣٣( 
السعودية،العربية المملكة المنورة، المدينة الإمحلامية، الجامعة مهلابع ط! 

٠٥١٤٠٦.

المسابوريإبراهيم بن إسحاق بن يعقوب، عوانة أبر عوانة، أبي مستخرج ٣( ٤ ر 
دارط؛ الدمسقي، عسارف، بن أيمن ت تحقيق -(، ١٠٣ ٦ ت لمتوق ا ر الإسفراييتي 

م.١  ٩٩٨ه-  ١٤١٩الأولى، بيروتآ، — المعرفة 
بنمحمد ين الق، عبد بن محمد الحاكم اف عبد أبو الصحيقحتن، عر المسدرك ( )٥٣

البيعبابن المعروف، المسابورى الهلهماق القسي الحكم بن نعيم بن حمدويه 
—العالمية الكتب دار عطا، القادر عيد مصهلفى ت تحقيق (، ٠٠٥٤ ٥ )السوقت 

الأولى،يرون، 
البصريالطيالمي الجارود بن داود بن سليمان أبوداود الهليالمي، داود أبي مسند ( )٦٣

دارحزت التركي، المحسن عيد بن محمد الدكتور المحقؤرت —(، ٠٠٢ ٤ )المتسوقت 
.٢١٩٩٩—٠٠١٤١٩الأولى، مصر، ~ هجر 

الثيياىأمسد بن هلال بن حنبل بن محمل بن أحمل اف أبوعيد أحمد، مسسد ( )^١٣
تإشراف، وآحرون، مجرمي، عادل — الأرنووؤل شعيب المحققت -(، ٤٠٢ ١ 

— ٠٠١٤٢١الأولى، الرم—الة، مؤسسة ط؛ التركي، المحمن عبد ين اش بد عد 
٢٢٠ ٠١•

اليماىالحميري ناقع بن همام بن الرزاق عبد بكر أبو الرزاق، عبد مصنف )٨٣( 
المجالسط: الأعفلمى، الرحمن حبيب ت المحقق (، ١j،Y ١ اق)التولت المنع

ه.١٤٠٣الثانية، بيروت، ~ الإسلامي والكتب الهند، العلمي" 
ينمحمد بن اف عبد يبة، ثأبي بن أبويكر والإل—ار، الأحادث ق الحنش ( )٩٣

يوسم،كمال ت المحقق ،(، ٥٢٣٥العبسي)التونرت حواستي بن عثمان بن إبراهيم 

٤٩٥اثشرعية سراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع باثضاون القصيم، حامذ عتيرة، والآداب« اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاوه السيئ، ناصر س عيدايرحص مؤتمرالشيخ 

الاستشهادث السعدي الرحمن عيد الشيخ منهج 

ه. ١٤٠٩الرواض،الأولى، — الرشد مكتبة ط؛ الحوت، 
أبوالشامي، اللخمي مير بن أيوب بن أحمد بن ملمان الأوسط، المعجم ( ٤٠)

عبدمحمل، بن اف عوض بن طارقا ت المحنق -(، ٥٣٦* )المتولت العلراق القاسم 
القاهرة.- الحرمين دار ط: الحسيي، إبرامم بن المحسن 

حمديتحقيق! الطراق، القاسم أبو أيوب بن أحمد بن ليمان سالكبير، المعجم ( ٤١)
—١ ٤ ٠ ٤ الثانية، الموصل، — والحكم العلوم مكتبة ط! لفى، العتدالمجيد بن 

١٩٨٢

أبوالمدق، بالولاء، الأسالمي السهمي واقي بن عمر بن محمد الواثدي، مغاري ( ٤٢)
الأعلميتدار حل جونس، تمارمحساون تحقيق آه(، ٠ ٧ )المتولت الواندى الله، عبد 

م.١  ٩٨٩ه/ ١ ٤ ٠ ٩ - اكالثت رون ي- 
مسعودبن مهدى بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو والمخلف،، المؤتلف ( ٤٣)

بنموفق ت تحقيق —(، ٠٣٨٥)المتوقت الدارقطي البغدادي دينار بن النعمان بن 
ه~١ ٤ ٠ ٦ الأولى، بيرومت،، ~ الإسلامي الغرب، دار ؤزت القادر، عبد بن الله عبد 

٢٠١٩٨٦.

الشرعيةسواسات طيمج، ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القميم، جامعة عتيزد والاهاب( اسوم كلية 




