


صءظ،اكهئ؟

ابن،،مديعند القلي اثدرس 

دراسةقارنةاأواسط؛ةسمذجا شؤح 

1ورسيدم1وع بن ءدداا>ح0ن عبداثأبن د• 

مميةامحاصرة، والذامب اثثدة بقسم الساعد الأستاذ 

اثقصيمجاسة الإسلاميات والدراسات 

تأًما^ًت<



والدعويةاسمية ١^٠ اتسعدي ناصر بن ءيطواورح4ن الشيخ مزضر 

الرشيدمالح بن عيدالرحمن بن عيداض د. 

او0قدئ:

والمرسالين،الأنبياء أثرف، عر واللام والصلاة العالين، رب ف الحمد 
أجمبن•وصمه آله وعر 
اثبمث،اهكرة 

تراثلاحتضان بيئة منها هيا نجد بلاد إر الحتبر الذم، انتقال إن فحيتؤ 

الجددالشيخ دعوة فإن فيها؛ العلم طلاب بين وتداوله تيمية، ابن الإسلام شيخ 
حت،فالهجرى عثر الثاق القرن ق الجميع— اممه —رحمه عبدالوهاب بن محمد 

نجدتجف عثر الرابع القرن ق إنه بل العقدي، تراثه وحاكمه أكثر، له الجال 
تدييسدلك ومن العاهد، ق لم احد، السسق للتدردس كمادة تيمية ابن تراث 

لكتابة درامحفكرة فجاءت، واللامية، والتدمرية، والحموية، الواسعلية، I رسائله 
ممهلالح1تحتإ وذللته العلماء، عناية به وتعلقتج ومدارسته، تدليه حرى عقدى 

تللتحق الخبدولة الجهود لتؤ لتلالعلمي النهج لما ليكثمج العقدى(، )الدرس 
الجامعيةاد، انمراّسأصثحتح حيث، الجامعات،، ل اليوم امتدادها كان الش الفارة، 
عليه.للتفرع ومادة التراث، ذلك، لخدمة ميدانثا 

عبدالرحمنالعلامة الشيخ هو تيمية ابن الإسلام مخ تراث حدم من أبرن من 
فوقمعدي ابن والشيخ عشر، الراح القرن علماء من وهو ، افه— —رحمه معدي بن 

ابنوتلميده تيمية، ابن تراث بتلخيص عناية؛الغة عني فقد واكمنيف،، للعلم تفرغه 
منكثيرا وتمني والمعقيد، المقعر عن بعيدأ والتانة، هولة بالنمير تلخيصا القيم، 

—-أيضتا وتقريبه عاليه، والإضافة التراث، ذللث، بتقحيد وئام واختيارامما، أقوالهما 
مجالوق والقعيد، الماصيل مجال ل مواء حد على ذللث، وكان لعليفة، سهلة بلغة 

ذات،مدرسة سعدي ابن أصح حتى إلخ؛ • • • الموازل مع والعامل والحوار، الردود 

٤٩٩ا1شرعية ممدراسات عثيمبمن ابن امميخ ترسي مغ يالضاون القصيم، جامعة عتيرة، ىية.اسوم 



واثدعويةاسب آثاره ناصراتسعدي، سوالرحمنبن مؤت«>رالثيخ 
مقارنةيواسة نموذجا الواسطية شرح سعدي ابن عند العقدي اليرس 

الفقهوق الإلحاد، على والرد العقيدة وق القرآن، وعلوم ير التغق بارز، صيت، 
مااض— —رحمه صنف، وقد الإسلام، محاسن وبيان الأخلاق وق ونوازله، وأصوله 

وقالعلماء، حهابذة من مدرسته من تخرج فضلا'عمن مصما، أربعين يربوعلى 
اض.رحمه عثيمِين بن صالح بن محمد العلامة المحقق الفقيه طليمتهم 

•شتهةادح،ث،|

للعقيدةوهوشرحه العقدية، الشخ كتب لأحد الباحث، تتبع حلال من 
الشروحات،مادة ق بروزْ عدم لاحفل اللهليفة(، )التنيهات، مى المهلية، الوامح

أن•ع المشروح، والمتن الشارح سهرة »ع الاستشهاد، جهة من للواسهلية، التالية 
بكتبهيتشهد أوممن مدرسته، أومن طلابه، من إما الواسهلية العقيدة رح ث من أكثر 

الدراسات،أن الباحنج لاحفل كما والتدبر! والأستباط التقعيد ق وخاصة الأخرى، 
الباحن،رغبإ فلدللث، اللهليفة(؛ شرح)التنسهات، مادة تحليل على تركز لم الجامعية 

بننلرانه،له مقارنة ثم لمادته، وصم، خلال من الشرح، هازا عن ، تكشفرامحة دق 
القريب،.العلمي الوافر ق أنره ومدى الكتامحب،، مكانة عن ذللئه يكشف، أن ق رغبة 

البحت،!أمدايا 

تيلي ما تحقيق إلى الحث، يهدف، 
له،وملخص مدخل إعداد خلال من اللهليفة(، )التنبيهات، شرح عن الكشف، — ١ 

الواسهلية.العقيدة شرؤح مدخلألبقية يكون أن يصلح 
شخلرايئط خدمته خلال من عل-ى سابن الشيح شخصية معالم عن الثحث، ٢— 

المتشا*رة.الموانحعر تتح خلال من وذللث، وعلومه، تيمية ابن الإسلام 
اللهليفة(.)التنبيهات، كتائب، وطباعه اليف، ظروفج على التعرف، ٣— 

القريب،.العلمي الواغ ق أثره ومدى الكتائب،، مكانة عن الكشف، — ٤ 

ا1شرعياتسراطت هثيمين ابن امميخ ترسي مع باوتعهون اتقصم، جامعة عتيرد اسوم كنية  ٥٠٠



واثدعويماسمية آثاره السعدي، ناصر س عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الرشيدصالح بن صدالرحمن بن عيداطه د، 

ا1يحث|حدود 

يغلبما وخاصة البحئ،، لمجال الرئية المصادر صمن ة الدرامتكون م

ابنللشيخ العقيدة، متون وشروح كتب من ة، الدراسمفلان من أنه الظن على 
العلماء.من لغيره الواسملية، العقيدة وشروح سدي، 

•ح1ىرالبحث|

والواسطة،عدى س ابن بالشيخ يعرف تمهيد حلال من ة الدراسحاءين، 
)التشيهاترح ث مقارنة والثازت ومزاياه، اللهليفة(، )التتبهات شرح منهج وبحثين؛ 

البحث.لنتائج خاتمة ثم الأخرى؛ بالشروح اللهليفة( 
•تهجاتي|ح،ث،|

الحث،وسيكون مقارننا، وتطبيما استقراباتحليلي1ا، الحثإت منهج يكون س
معالمه،ؤإبراز عدي، سابن منهج بوصمج الشرح إلى الأول نمقه ل متجهنا 

منالممكن القدر بتناول له، المشابه العقدى بالرامثح بمقارنته الثاف المم وق 
لهابالمتاح والومت، الدراسة طيعة ب، ؛حمالمقارنة، 

أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى أعلم والنه 

٠٠١اثشرعية سراسات عثيمئن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون جامعة1ئنصهم، عتيزة، اسوم لية كإ 



والدعؤيةاسمية آتتره ا1سسي، ناصر بن عيدالوحمن موضرالثيح 
ممارئةيراسة يموذجا شرح سسي ابن عند اسندي الدرس 

التْصد:

وتعليما،شرحتا، الاعتقاد، ق بمتن وعنايتهم العلماء جهود حول البحمث، حاء 
تحصيلق مرحلة باتخاذه برزت، والتي لأهميته، ذلك، كل ونفلمح، 1ا، وتالري

قبلبنا يحن وكان العقدي(، )اليرمى عتوازت تحت، تلحمي ما وهذا الحالم، 
سعدىابن الشيخ وهما طرفيها، ونعرف، نتحرق أن الدراسة موصؤع ق الدخول 

■وشروحها الواصعلية، وهومتن المقصود، والمتن العقدى، وتراثه 

اثعثندي.وتواله سعدي ابن بالشيخ تعؤيف أولا> 

معدي.ابن ترحمة 

التميمي،الناصري الماأي، عدايثه بن ناصر بن عيدالرحمن الشيخ هو 
عاموتول ها  ١٣٠٧عام بنجد، القصيم إقليم من عنيزة، مدينة مواليد من 

العقيدةبعلم عناية وله الهجري، عشر الرابع القرن أعيان من فهو ، ه١  ٣٧٦
لهيكن ولم جاورها، ا ومبللءه علماء على تتالمن■ والأصول، والفقه والتفسير 

أوبلد.ْ، وردوا الدين ار الأههنعالخاء اء بلقعنها تعاض املكن ا، خارجهرحلة 
كتبعلى حينا وبالانكفاء ات، والممتفائل المبعفى حول احرين بمراّلة 

ومنعجيبثا، معنا ذللث، من وانتفع القيم، ابن وتلميده تيمية، ابن الإسصلأم شخ 
كلامير نفل الرحمن الكريم ر رتيت ره تفعدي سابن الشخ كتب أمهر 

كتبهأبرز ومن الفقهية، القواعد ق ومنفلومة الكين، السمنهج وكتاب،؛ ان(، المن
المأمول،العلم إلى الوصول ْلريق ؛ ائب، كتالشيخين برايتح تعلقه فيها ؤلهر التي 

تيميةلأبن كتابح عن وأصله كتبهما، محن ولهليفة خلاصة ، ألفمن أك؛ر وصمنه 
بلغت،حتى كتبه وتعددرّتح عليه؛ زاد ثم تقامة(، الأّ)قواعد وهوكتاركح1 فقده، 

اتضرميةسراسات هثمؤن ابن 1وشيخ كرسى مع القميم، عتيرد اسوم كلية  ٢٥٠



ئواليعؤيق اسمية أناره السعدي. ناصر س-ا1رحصبن شيخ J١مؤتمر ا
صالحبن عيداثرحمن بن عبداطه د• 

الةأاا.ورّمصنفح عين تعلى تزيد الرسائل وْع مصنما، أربعين ارب مايق
العقدي:تراثه 

تمة،ابن الإملأم شخ بمدرسة ناثر من أبرز هومن عدي مابن الثثخ 
عقيدتم،نثر ق عي وموالجماعة، المسنة أهل معتقد فهوعلى القيم، ابن وتلميده 

التيالعقيدة، ق كتبه منها يعنينا ومما كتبه، ق حليا ذللث، ظهر وقد ا، عنه ٤١٠والد
يلي:ما أشهرها ومن والردود، والمرح، التأصيل، بين تدور 

التتييهايت،اللطيفة،ّرحالعقيدةالواسهلية،وهوموصعالدراسة.أ،١٠~ 
القيم.لابن النونية، القصيدة ~ثرح المائية الكافية توصح ٢— 
اكفية.الكافية من والمرسلين الأنبياء توحيد شرح ق الميز الواصح الم، ٣" 
تيمية.لاين القدرية، المشكلة حل ل التائية القميدة شؤح ايهية الدرة ٤" 
بنمحمد المخ اب كتعلى تعليق التوحيد، مقاصد ق الميد القول، ه~ 

عيدالوهاب.

المعيدة.للحياة المفيدة الوسائل ٦' 

 ~U الإيمان.كجرة والبيان التوصح
ه. ١٣٧٢عام ألفه الملحدين، أصول إبطال ل والبراهين القواطع الأدلة ٨- 
أغلاله.ل امحممي افتراه مما ورحاله وحملته الدين تنزيه  ٠٩
المهمات.أهم ق وجواب سزال " ١٠

ومجمؤع٢؛ ٦ ، ٣٨صءم— العمدة، توصح ق وجهوده سعدي، بن همدالرحمن الشح اظرت ( ١ ) 
.١  ٧٧/ ١ الميمان، دار العيي، ناصر بن عبدالرحمن الملامة الشخ مؤلفات 

مؤلفاتمجمؤع انفلرت الإيمان(، ل متفرقة )رسائل اسماآخرت الع>هلوءلات بعض حملمت، وربما )٢( 
٠٢٥٨\ا داراليمان، السعدي، 

٠٥ ,.؛٣ ِ الشرعي4 ىدراسات عثي4ين ابن الشيخ ترسى مع ا1مميمتحبالضاووا جإسة عنيرق والآهاب، اسوم ممية 



والوعويةاسمية ^٠ السعدي، ناصر عبداور>حصبن الشيخ مؤت«ر 

مقارنةماسة نموذجا الواسطية شرح معدي ابن عند السيئ القرس 

وشراوحهاIاتواسعلة اىوقيد،ة ثانيا1 

وهي—(، ٥٧٢٨— ٦٦١)تيمية ابن الإملأم نخ ائل رسإحدى الواسطية 
نضاةأحد من وردإليه سؤال على حوابح —، ٠٦ ٩٨عام ا كتبهصغيرة الة رس

الكوفة،قرب العراق، باليان أحد وواسط الواسهلى(، الدين وهو)رصي واس—هل، 
وذكرفاحابه، والجماعة، المنة أمل عقيدة له يكتب، أن الشيخ من ا فيهطلب 

والجماعةالمنة أهل منهج فيها قرر فملأ، ( ١٢)حلال من باحتمسار، عقيدتيم 
قوأطال اد، الاعتقائل محلال من له وتهلبيئهم والتلقي، تدلال لاساق 

اليوموخاصة الإيمان، لأركان تهلرق ثم وصفاته، الله أسماء حول أولها 
،.والإuمة١١ة، والصحابكالإيمان، أحرى: لسائل تطرق نم والقدر، الأحر 

تاثرواممن مخالفيه، من أذى بسبها تيمية لابن وجرى الرسالة، هذه انتشرمت، 
شخعنها تحديث، وبينهم، بينه لث، ذلمن وحرى لث،، لدلوحاكموه الكلام، يعلم 

ا.ورسائلمه؛ فتاؤيه مجمؤع ق موجودة الة رسق الإسلام 
الواسطة;شرؤح 

مرحبين• ما تصنيفها يمكن ،، وحواس؛ ثرؤح عدة الواسطية سرحت، 
لأيذكر يرد لم والإيمان ، ١ ٨ - صرب١ اللطثة، التنتهات انظر: هدا، عر العيي ض )١( 

حوله.مسألة 

المرجمر،نفس من ، ١ ٩ ٤ — ١ ٦ * ص من الواسطة ومناظره ، ١ ٦ ١-• ٢ ٩ م/ الفتاوى، مجمؤع انثلر؛ )٢( 

العقيدةت مقدمة انقلر وشروحاما ونسخها وموصوعاتأا واممها ومسيها هلية الواّممتن وحول 

.٤٢مرإما~ عبدالمقصود، اشرف ت> الوامطيه، 

منهانقل الوشم، أهل من عدوان، بن عبدالعزيز الشح منفلومة ذلك ومن نفلمتا، الواسهلية خدمت )٣( 
الوامطية،العقيدة على ماغ بن عبدالعزيز بن محمد الشخ العلامة حاشية انظرت ماغ، ابن الشح 

عددالحكمة، بمجلة منشور بحنا ل الشبل، علي د* وحققها ، ١ ص٦ عبدالمقصود، أشرف تا> 

اممرهيةسراسات ابن ١أديخ كرسي مع بائتماون ا1عميم، جامعة عتيوع والآداس اسوم كمة  ٠٠٤



Aوا1دعويات اسميات آتاره اتسعدي، ناصر س عيدايرحمن الشيخ عرضر ا
الرشيدصالح بن عبدايرحمن بن عيداض د. 

هناوأسر ومطول، متوسط؛ وشرح وتعليقات؛ تقريران مي يما ومنه مختصر، 
شرحهمن وخاصة أوتلامده، أوشيوخه، الشيح، طبقة ق هم ممن الئراح على 

يلي•كما هم والقراح الهجرى، عثر الرابع القرن من القاف النصف ول ا، ^٤١ ٥٠
مختصر.— ه،  ١٣٨٥لتا/ ماع، بن عبدالعزيز بن محمد الشيح شيخه ~ ١ 

وهوالشرحمختمر، ~ ها  ١٣٧٦لتا/ معدي، بن عبدالرحمن الشيح ٢" 
دارطبعة على منها الإحالة ل اعتمدُتؤ طبعالت،، عدة وله يالدراّة، المقصود 

نشرايت،عن تميزها؛تأخرها ومع ، ٥١٤٣١عام الأولى الطبعة الجوزى، ابن 
١^١^٠،نسخة على ومقابلة وتصحيح بتحقيق، حفلمج أتيا الأخرى؛ الدور 

المعنمدةهي الطيعة وهذه البسام، مليمان بن محمد الشيخ! تلميذ قيل من 
صعدي.ابن الثخ أبناء من 

٠٢مختصر ه،  ١٤٢٠ت/ باز، بن عبدالعزيز الشيخ ٣" 

وكيلكعبدالمقصود، اشرف ت. صا"ّآ، الواسعليت، العقيدة واظرت ٦؛ ٤ - ١ صرو ، ٤ ٠

ص'ُاه.التوحيدوالعقيدة، كب ~ الكب خزانة اظرت المراكشي، الخغريي نفلهاأبوالمساكين 

ومذكرات،مسودات شكل على وأخرى واحد، لشارح متعددة وربما كثترة، صوبة شروح يوجد )١، 
التعليماتوانظر.* اثر، على له انف ولم عنس، ابن للشيخ شرح القدبمة! الشروح من ذكر ومما 

٠٢ص؛ الخضير، الواسهلية، العقيدة على النية 

دارطعة ل كما سعدي، لاين اللعليفة، التنييهات مع طاعته باز ابن للشخ التعليق هذا اشتهر )٢( 

البسام،سليمان ين محمد الشخ تحقتق الجوزي، ابن دار وطعة )الإفتاء(، محلمة دار وطعة الشبل، 
ينهما،التلازم المحقمن صنيع وربماأدحى الحلي، حن بتحقثناعلي الميم، لطعادالابن 

جهةعن ا سهليبمّع علاتة لا لكن اللطفة، التنيهات على كاسح باز ابن الثسخ سلمان وأن 
ظهرعنكما الواسعلية، متن عر ؤإنما ذاما، التتيهات عر باز ابن تعلق يكن فلم ابتداء، اة الث

والتيللكتاب، الأولى الفة ل حماد، بن وعلمان رويني، بن •مدالرحمن تلمذيه؛ مقدمحة 

٥٠٥اتشرعية سراسات عثأي4يرق ابن الشيخ ضسي مع بالضاون الئصيم، حامط متيرق و١fلآداب، اسوم كلية 



واووعؤيةاسميان آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ موتعر 
مقارنةماسة ضوذحا الواسطية شرح سعدي ابن ضد الملي الدرس 

.متوسط ~ السنية( )التعليقات ى  ١٣٧٦ت/ مبارك، بن فمل الشخ " "٤ 
—سلول.ه  ١٣٨٩ت/ الخخ، آل يراهيم إن 

~النية( )التنبيهات ه،  ١٤٠٨ت/ يد، رثبن ناصر بن عبدالعزيز الشخ ٦" 
مطول.

متومط.— الشهية( )الثمار ه،  ١٤١٥ت/ مارس، بن خليل بن محمد الشخ ٧— 
مطول.— الدية( )الروضة ه،  ١٤١٦ت/ ماصى، بن نيد الشخ ٨" 

معلول.~ وشمح( )أسئلة الثالمان، محمد بن عيدالزيز الشيخ — ٩ 
ومطول.متومحعل. )شرحال( ه،  ١٤٢١ت/ عثيمين، بن محمد الشح — ١ ٠ 

الشيحيرأسها كان والي بالرياض، الإيتاء دار ياشراف ية، دار عن ثم الثسل، دار من صدرت 
بالرياض،العلمي المعهل. ل يدرصهعا كان حين باز ابن شيخهما تقريران بعض انتخبا كو باز، ابن 

الثانية،الطعة ل الشرحين بين الارتباتل زاد ثم الكليفة، اكبيهات طبعة عر اكعليقات س0 وأصافا 

انفلروتمحيحات، زيادات إصاية •ع الأور، للطعة باز ابن الشيخ ؤإيرار حبناحنلستابم_اج*ة 
الزيادايتهوبت، موضع بعد ر يتضح لما لكن ية؛ دار طبعة ، ١١ص"ا— الالءل؛مة، التنبيهات 

باجتهادمانع، ابن الثبخ حاشية ْع —أيضا— طبعت، باز ابن الشيخ تعليقات علمتاأن والتصحيحات، 
عرماع .العزيزبن ء؛الين محمد الثخ العلامة حاشية انفلرت عدالمقمود، اشرف المحقق، من 

الشحوتعليقات اللمليفة، اكبيهات بين الارتباط عدم يرجح مما ومذا »_A؛ علية، الوامالعقيدة 

"•البمثع اف رحم ~ باز ابن 

الشرمةابن الشيخ كرسى باقضاوزمع القصيم، جامعة ظيزد والآداس أسوم كلية  ٥٠٦



واثدعويةاسمية آتاوه الميعدي• ناصر بن عيدايرحمن الشيخ موضر 
الرشيدصالح ءيدالرح٠نبن بن عبداطه ئ، 

ومزاياهمنهجه i اللملمة( )التنيهات شرح الأول/ البحث 

اللطيفة(.)التنبيهات ق الثارح منهج الأول؛ لمطلب ا ٠
اللطنة(.)اكييهات ثرح مزايا الثازت لمطلب ا ٠

اللظيفة(اددLJمLت jLJ)افم اواف1اراع سمو الأ9ل: المطالب 
وممهالذي لشرحه منهما اف رحمه عدي مبن عبدالرحمن الشيح م رّ

منيفة،مباحث على يحتوي انه الشروح، المتن وصف كما لطيفة، بتنيهات 
مقدمته،ق منهجه وذكر افعح، لهليفتا يكون أن الله يدعاء شرحه سعدي ابن وامتهل 

إلىتحتاج ~ البان محكمة العاني( واضحة كانت، ؤإن )وهى، ت الواسطة عن فقال 
وتبينالنبوية، والأحاديث، القرآنية الأيات من فيها ما بعقم، توضيح ل يزيد تعليؤ، 
ماوحمع ببعضط، ائل المبعض( ارباط وجه وبيان القص—ود، على دلالتها وجه 

القلوب،3، وفوائدها آثارها، بعض إلؤر والإشارة واحد، موضع j، جمعه إل5ا يحتاج 
التعليهم،هذا يكون أن وأرجوالله عليه، التشته إلٍا يحتاج ما لكل، والتنمه والأحلأؤ،، 

ألفاظهن، سهلا افعا، إليه مقربا الكريم لوجهه حالما يكون وأن الوصفا، هذا على، 
ا(.ومعانيه١١

التالية:النقاط ق ^ ١٠٧١عمل تلخيص يمكن إذن 
الاعتقاد.أصول على النبوية والأحاديث، القرآنية الأياُتؤ دلالة — ١ 

واحد.موضع ؤ، جمعه إلى يحتاج ما وجمع المائل، بين الرا؛هل. بيان ~ ٢ 
والأحلان(.القلوب ق وفوائدها الكتاب ائل مآثار بعض إلى، الإشارة ٣" 

عليه.التنيه إلؤر يحتاج ما لكل التنيه ~ ٤ 

)ا(اكيهاتاس،صما.

٠٠٧الشرمية سراسات عتيمين ابن الشيخ ترسي مع بالضاون المصيم، *بمامعة عتيرص والأداب، اسوم ئية 



واردءوي4اسمية آثاره عبوالرحصينناصوادسدي، الشيخ 
•ظرنةماست ذ4وذجا الواسملية شرح سسي ابن عتد اسندي الدرس 

لهدهالشارح تهليقات المطالب هذا ق أمتعرض أن المستحسن من يكون وم
تحقيقق التطبيق، هذه أبرزه مدحلألما لتكون ، ١٠٥٥^ومدى الأربعة، الجواب 

التاليةتالقاؤل ق يتضح وهذا والشرح، المتن مقاصد 

الاعتقاداصوو على اتنبويات والأحادس، اهرأتية الايات دلأتة أولا، 

المنةأهل منهج توافما*ع القالية، مشحونتابالأدلة الوامعلية العقيدة متن جاء 
الكتب،وعموم القرآن لمكانة امتداد الوافق وهذا الإيمان، ائل مبناء ق والجماعة 

سبحانه!نوله ق كما دله، النزيه بكمال الرمل جاءت فقد الرسل، على أنزلت، الي 
Lالصاب أو؟ عزأثليك لموأنسام ييموت< ^١ لجي' ف؟ ثه حتل سؤ   iت

لغايةيوصل بأنه للرمل السليم سر مبرزآ عدي مابن الشيح علق اخا،*خا[، 
هأج^ُ دم،آدثليابم ؤيثتدثي ؤ تعالى! ال فقالأيات، >ا_اوحتم اض، يرمحاها

الحمد)لدلالة عدي! مابن يقول الغاية، هذه حققوا فالرمسل آ؛ ١ ١ت٢٨ ]المحاف
نزللما والإذعان اليم اكيلزم ولذا الوجوه(لا؛؛ جميع من المهللق الكمال على 
أنيقتضى القرآن وخصوصا ذرالإيمان؛الكتب، الماؤية، الكتب، ق الرسل على 

فمنالجليلة، والحال العقائد من عليه للم، وما ومعانيها، ألفافلها يكل العبد يؤمن 
إيمانه(لى.يتم فلن ذلك، بجميع يزمن لم 

يلي!ما الخصوص مذا إليه يشير ومما الجاJ٣ح، هذا لمرز مرحه ق الشاؤح جاء 

لهما.بالتسليم إلا يتم لا والإيمان العقائد، ل رمله وكلام افه كلام تطابمح، ~ ١ 
المنة)وحكم فيقول! أوضح، بلففل المعنى هذا على محيي ابن الشيح يزكي 

القرآنتوضح المنة فإن والعمل، والاعتقاد واليقين العلم نوتر ق القرآن~ حكم 

اللطمة،ص؛آ.)>(اكنيهات 

.٨٣»_AU، السمة، الشيهات، )٢( 

اممرعيةسراسات ءتي4اين ابن امميخ كرصي مع باثاورأ التميم، جاسة ءسزة، والآئب، اسوم ممية  ٠٠٨



والوعؤيةاسمية ١^٥ تاصرانمعدي، بن عيداترحمن الشيخ مؤت٠ر 

اضاث|يدصالح بن عيدايرحمن بن عيداك د. 

نؤؤكجئأتلك>أصث وأنزلاقة ؤ ت افرتعالى ال نوتمدممللمه، مجمله ونين 
)وهدانيقرلت المهم، الجاب هدا يكرر آخر مقام وق ، ٢١[(؛ ١١٣المس_اءت له 

•••،والتقين، العلم درجات أعلى إلى يوصل رسوله وكلام افه كلام أن على برهان 
شخأن إلى يشير والشارح كلها(رأآا، الأصول أصل هو الذي الباب هذا ل ئما سلا 

إح٠الأوتفصلأ٣،.العظيم الأصل هدا على مصنفه بني تنمية ابن الإسلام 
حصرها.يمكن لا متكاثرة، والمنة القرآن من أدكها الاعتقاد أصول ٢- 

متحددة،مواصع ق الاعتقاد أصول على القلية الأدلة ذكاتر المعدي الشيخ يقرر 
علمه؛الكائناتأسن، النه أن أيضا الصوصن روتشت، م! العلصفة مشلاعند فيقول 

إحصاؤها(؛؛ا،يمكن لا نموصن ق المحفوظ باللوح وحليلها دقيقها والموحودات 
علىدلألأما تنؤع على ينو0 بل الأدلة، أفراد تعدد على الكاتر هذا يحصر لا والشيح 

.١٠٠-الاستدلال حجة يقوي مما وهذا الأءتقاد؛ْ،، ائل م

التيوالمنة الكتاب رونموص افه—! —رحمه إحمالأيقول الصفات باب وق 
علىالصفات إنبات وهو! الأصل هاوا على دلاكها ق تشرك• كلها إحصاؤها يتعذر 
الوصوحغاية ق ورموله الله فكلام ، ١ ؤ ١ أحل•، كمال يشبهه لا الذي الكمال وحه 

هوأصلالأصولكالها(؛آا.الذي الت بلأبافىهذا

الالط؛فة،صأه.)ا(اكيهات 

أل)٢(اك_هاتاي،ص٤٢

٢.اللينة، التنيهات اننلر: )٣( 

اسنة،صاا<.)أ(اكنييات 

'١ص'اللينة، اكسهات انظرت )٥( 

.٢٤- YT>_'اللس، اكتهان، )٦( 

اممرعيةسوامات عثي4ان ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون 1لءصيم، جامعة عتيرش واكأداب، اسوم كلية 



W شيخJئوالدعوية اسمية آتاوه نلخرالسعدي، س>ا1رحصون مؤات٠را
مقارنةثراسة ضوذجا اثواسطية شرح سعدي ابن عند اسدي الدرس 

عقديةمسألة على الأمة سلف إحم1ع بدليل سق ما سعدي ابن الشيخ ويؤكد 
مماوهدا فيهمارا؛؛ بما فيها عنهم النقل أوبتواتر ته، والالكتاب ضوصن يوافق بما 

الباب.هدا ق والسنة القران دلالة اعتمادهم يرمخ 
والحسوالفهلرة والإجم؛ع العقل دلالة مع متوافقة الاعتقاد نصوص أن ٣" 

والضرورة.

هعمتوافقة آما وكفايتها، كثرتها، ْع والسسة القرآن دلالة أن عدي مابن يقرر 
—فيقولإحمالأوتفصيلأ، ويقررذلك بينها، تعارض ولا الأحرى، الأدلة دلالة 

منإلا الله، بعلو الإيمان ومضملرةإلى بل معترفة والعقول الحلوت)اشنرة صفة عند 
الجزاءأصل أن الأحرت)واعلم اليوم عن ؤيقول الباءللة(رآأ، العقائد فهلرته غيرمن، 

ذلاائ،العقولإلى نبه اطه فإن مع، بالوواغ بالعقل ثابت وشرما حيرها الأعمأل على 
يليقلا أنه من الصحيحة العقول ل تقر م هو بما وذكر الكتاب،، من واصعكثيرة مل 

ولايؤمرون لا عبثح، حلقوا يكونوا أوأن سدى، الناس يترك أن وحمده الله ؛،حكمة 
وهذاالإنكار، أشد تنكرذللئ، الصحي.حة العقول وأن ولايعاقبون، ولايثابون ينهون، 

اللهيزال ولا الثلث،، يقبل لا الذي بالتواتر الناس بين متناقل محسوس مشاهد شيء 
(أم.والألباب، العقول لأولى الحق به يسين ما هم أنفوي الآفاق، ل منآياته هماده يري 

والضرورةكالحس الأحرى، الأدلة دلالة على يؤكد محيي ابن الشيح ونرى 
العبدس الفعل ونؤع ق فيقول التقلية، الأدلة ق الثلث، لغ س لها لما العقلية، 

غيرأنه صرورة وهويحس باحتي—اره، واغ المذكوربلاريب —ارم•)وفعله باحتي

.١ ٠ ١—٩ • ص"اللطيفة، اكيهات )١( 

._AUاللطيفة، )٦(بت 

.٩٢ص1ا/- اللطيفة، اكيهات، )٣( 

الشرعيةىلدراسات صج ابن الشيخ كوسي مع بالتعاون اتقصيم، جاممة عتيزص اسلو.م كلية ;  ٩١٠



ئواكمية اسمية آثاره السوي، صر ذ
اثرشيدصاJح بن ساورحمن بن صدايله د. 

أوالترك(أا/الفعل، على مجور 
وتضمنه.يالمعنى، وعلاقه الآيامحث، مماق ~ ٤ 

والمنةالقرآن دلالة لفهم عدي حمابن المخ عليها ينوه التي الضوابط من 
غيرها،ق وكيلك، الاعتقاد، ائل مق -بما الراد تحديد عند الآياتا سياق مراعاة 

أوالعامة المعية الراد هل تعرف، أن أرديت، )ؤإذا العيةت نؤع تحديد مثلأل فينول 
يقويما يضن فد والنص المياق أن كما الآياتا(أآ،، ساق إلى فاننلر الخاصة، 

المخونجد نيل، الملدى لماحك وذهنك تأملا، وحد إذا وخاصة الاستدلال، 
الجارية1حديث، على تعليقح ~ اف رحمه ~ فيقول اللعليفة، بميهاته ذلك يطبق 
دليلرموله ورسالة اض بعلو اعرفتإ التي للجانية بالإيمان الرسول شهادة )ول 

وأتهلهم، ومباينته خلقه على بحلوه ا الأعزافالباري أوصافا أعظم من أن على 
كلمن المهللق اطه علو أنكر من وأن الإيمان، أصل هدا وأن توى، امالعرش على 
الإيمان(لم.هذا حرم فقل وجه 

واح،و.هوضع وح4ع والسائل، الأصول بين اثترابطؤ بيان ثانيا< 

لإبرازعي والالمنة، أهل عند الاعتقاد مائل ترابط على التأكيد إلى اللجوء 
ؤإحكامه،المدر اتحاد جب، هوبإنما واحد؛ موضع ق —أحيانح- بجمعها ذللث، 

عقيدتهبني تيمية ابن الإسلام وهوشيح المتن صاحبا أن وبما إليتا، نقله وسلامة 
أهلءلريقة ذكر )لما فيقولا الجانب، يجلي عدي مابن المارح فنجد ذللتح، على 

وفروعه،أصوله دينهم أخد ل الكلي يقهم حلرذكر الهينة، الأصول ائل مل المنة 

)؛(اك_هاتاس،صمم

اوسن،ب^الميهات )٣( 

J٥١١نضيمينسواساتاسرعية 



والدعويةالسية ١^٠ السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤد4ر 
مقارنةلراذت ضوذجا الواسطية شرح سيئي ابن عند انمقدي اليرس 

واتبعواوالسنة، للكتاب النافعة والعصمة المستقيم، الصراحل ذلك ل سلكوا وأمم 
عنهماف رصي الصحابة وهم والمنة، للكتاب، واتباعا وعالما معرفة الناس أعظم 

تصحيينمالطريق ذلك القه إلى الكوا فخصوصا، الراشدون والحلفاء عموما، 

وزنوهالمقالات، من إليه أوذهبوا الناس قاله مما جاءهم وما الجليلة، الأصول( هده 
طريقتهم،تقامتا فاسالفضلة؛ والقرون الصحابة ؤإ-جملع نة والسالكتاب، بمعيار 

كماالاعتقاداتح، ل وأصحابه الرسول، عليه لما الخالقة الأقوال، بيع س وسلموا 
٢.ورسوله(؛ القه شرعه ما إلا يشرعوا ولم يتمدوا فلم الأءمالا، بلثع س سلموا 

وجه،من( أكثر ملن المعنك، هذا حول سعدي ابن الشيخ جهد يثرن أن ؤيمكن 
يلي:ما ذللث، وس 

المقيئ.الاسدلأل( j القواعدالأصولية من الاستفادة الأوو الوجه 
حننة الأهل عند المقيئة ائل المبين والتناسق التراج أساب، من 

اممه~ت)الأحكام~رحمه عدى صابن الشخ فول ذللث، وس الأصولي، تدلاهم ام
أبواب،3، فعدوه ما وكيلك، ، ٢٢١ا(وعللهبا>اا أ،مع تدور والفروعية الأصولية 

الشخنوه يوالدات،(رم،، على اللكدم تح الصفات، عر )الكلام كقولهم: الاعتقاد، 
ذللث،اممه إلى الكوا المنة،)فأهل عليه فتبعهم y، الصحابة س ابتداء وجد هدا أن إلى 

إليهذهبوا أو الناءس، تال مما جاءهم وما الجليالة، الأصول( هده مستصحبين الملريق 
القملة؛والقرون ة الصحابوإج٠اع نة والالكتاب، بمعيار وزنوه القالأت، من 

وأصحابهالرسول( عليه لما المخالفة الأقوال( بيع س وسلموا طريقتهم، فاسقامتا 

. ٦٤صا<٥- وانم: ، ١ ٢ ١ = ١ ٢ • ص اللينة، اكيءا-ت، )١( 

•١.ص؛ اللينة، )\(اك_هات 

.ص٧٥الليفي، اكيهان، )٣( 

اممرعيةسراسات ءض4اين ابن اتخيخ كرسي مع بالتاون اوصيم« جامعة عتيرد والأداب، اسوم ممية  ٥١٢



ئاوسيةواكعوا أناره ^رانمعدي، ا
الرشيدصالح بن عيدالرحص بن عبئاطه د. 

لكوتملتهجهم السنة أهل واتباع الأءمال(أه، بلع من لموا سكما لاعتقادات، ال 
الحقبراهين من لهم وحمل والسنة، للكتاب واتباعتا وعلمتا، معرفة الناس أعفلم 

محبتهم،دواعي س وذلك الإيمان، إلى سموا ضم لخيرهم، يحمل لم ما وطرقه 
؛.ءاJهم١٢الخل ص القلب وملامة 

لكون)يضم والمقاصد، المصالح لباب رعايتهم السنة أهل منهج حن ومن 
اف،إلى الخلق بنصيحة متقربين والسهولة، بالرفق المقصود به يحصل طريق أقرب 

محاذلكاعتن — شر، كل عن وكفهم حتر إركل ئ؛بمالهم الخلمح، شع قاصدين 
ونمليلوتكمالتها، المصالح تحصيل الوحيد غرضهم لأن وذلك وسعهم؛ حسب 

فولأوفعلأ،فيه، وترغيبه الخير على الظالم مزإعانة يمتتعون فلا وتقليلها، المفاسد 
الاتفاق،على ؤيحرصون الشر، ق ويفارةون٦م الخير، ل الظلمة الولاة اركون فيث

الأفراق(ص.عن وينهون 

الاعتقاد.ائل متفاصيل بين الإيمان ق والتلازم الترابمد الثاق: الوجه 
الأنه يقرر الأرع، ومراتبه بالقدر، الإيمان على عدي مابن الشيح تعليق عند 

—رحمهفيقول، مجتمعة؛ المعروفة الأربع بمراتبه الإيمان بتحقيق إلا الإيمان يتم 
إلىبالاحراف إلا لاينقصم وثيقتا، ارتباطا ببعض بعفبا ارتبعل ت)وفد اف- 

على—أيضتا— تعليقه عند الترابعل هدا مثل ي؛رز الشيح ونرى ؛ ٢٤١المنحرفة(الأقوال، 
فيهاالخلاف وحمل انموص، ق عليها الدلالات تفاصت اصالتي اش ات صف

.١ ٢ ١ -  ١٢• ص اللطس، اكسهات )١( 

.ص؛'١ اللطيفة، اكيهات انفلر: )٢( 

.١ مرآ٢ اللطيفة، اكيهات انظر: )٣( 

اللطيفة،صاه.)أ(اكيهات 

٠١٣ارشرسل سداسات مسن ابن الشيخ ترسي مع بالتماون الصيم، عتيردءاس اسوم ئية 



والدعويةالعلمية أثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤد4ر 
ملارتتعواسة ضوذجا امااس^د^، شرح سدسي ابن عك الثوي الدر؛س 

وأنالمحبة، وصفة والإرادة المشيئة صفتي بين التفريق كلزوم المخالفين، مع 
وصفشالعلو إناث، وكيلك الف،را؛، البين عليها الخفق الثابتة الأصول من هدا 

مرتبهل؛ثباين،المسائل ق الثبات وهدا ٢، الثابتة١ الأصول من وأنبا والنول، المعية 
والأدلة.الأصول 

)الحيامحبمي على تدور وهي مين، ثإلى ترمع الصفات أن الثالث،! الوجه 
القيوم(.

فنحيه،، لفالبن علها المتفق الأصول ترايهل إلى صعدي ابن ير يّكما 

تنفك،لا ذاتية؛ صفات فمان! الباري صفات )أن فيدكر السائل، على ذلك، يْلثق 
وقت،كل ق أفعاله بها تتعلق فعلية! وصفات ؤ..، والعالم، الحياة، كصفة الذات عنها 
قالذكر من الموصى هذه ق ما اممير الأصل هذا على دل وقد ...، ان، وزموآن 

تقعالش الخنوعة الأفعال من ونحوها ، ٠٠٠ويكلم، وكلم مع، ؤيوسمع ؤيقول، 
الأصولأكر من وهذا آما، الذكورة الموصى هذه ق سمحت، كما باوقاما، مقيدة 

أمفعلية كتوعها! معيار فهو يبوتها يوكو أنه كما الصفة ألفاحل فتتؤع ، ا( وأعظمه
ذاتية؛

عفليمين،لأسمين لاحتوائها الكرسي، آية مكانة إلى آخر وجه من يثير كما 
والصفاتالفعلية، المنان على والقيوم الذاتية المحقات على المحي )بدلالة وينوْ 

والهمحفالضحكؤ بعمى، من بعضها يتفئ الصفات أن كما إليهما(ل؛،، ترجع ا كله

٤٠ ٥ - ٤ ص٤ اللطيفة، التنيهات ( )١ 

. ٤٥٥، ٩ ٤، ص! اللطيفة، اكيهات؛ انفلر )٢( 

.٤ ص؟؛-٤ اللطيفة، اكيهات، )٣( 

٠٣ص• اللطيفة، )أ(اكبيها-ت، 

الشرعيةللدراسات عتيمتن ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيوة، والاداب، العلوم كلية ٥ ١



والوعويةالعلمية أناره السعدي! ناصر بن صدالرحمن الشيخ مؤت4ر 
ا1ر|قيمصالح بن م^دامحمن بن صداظع د• 

حديثق كما الجنان، بدحول النعمة وتمام والإحسان، الرحمة وسهما غايتهما 
تلكنه ، ٢١١الجنةاايدخل الآحركلأها أحدها يقتل رحالين إلى الله اريضحك اJرحاJن; 

٢.ل غاياته( ق ولا أسابه ق ولا ذاته ق لا خالقه، من أحد مح يثبه لا )فرح 
والأحلاق•اثقلوب، وفوائدها اتكتاب، آثارسائل بعض إلى الإشارة t حالثا 

وتنبيههوالأخلاق، الإيمان بجاب عنايته هو سعدي ابن الشخ رح ث يميز مما 
يلي؛ما ذللث، ومن وأسرارها، الشريعة مقاصد بعض إلى اللهليمؤ 

المؤمن.عند الشك، يتقي والستة للقرآن التسليم الأولى؛ الميزة 
بنانمن بق موما المزمن، ةلسا لخليل كاف، والس—نة الكتاب على الاقتصار 

الخقيدة،ة أدلمتانة بيان ق الشيخ جهد يوضح الاعتقاد أصول على دلالتهما 
سعدىابن الثخ أن ذلك، ومن والجماعة، المنة أهل منهج خلال من ودلألأتيا، 

الله—؛—رحمه ال قالأربعة؛ القدر مراتب على المموص دلألأيت، رتب أن بعد 
مشيثتهعموم إثباتا بين للجبمع قلبه ؤيتع الإشكال، الخبد عن ينحل )وبوا 

باختيارهم(D وعق وحثا ثرعا وقوعها مع الخبال لأفعال وشمولهما وقدرته 
كدللث،أما تعرف أن أردت فيقول؛)فإذا آخر، موضع ق هازا يفصل ونجده ،، ٣١

تشملهاوكيفا القدر ق داخلة تكون كيم، وقال؛ معرض، واعرض منهم، واقعة 
وشرها،خيرها الخبال من الصادرة الأعمال هذه وقعت شيء بأي فيقال؛ المشيئة؟ 

قدرتمحلمح، النه إن أيضا؛ ؤيقال أحد، كل به يعترف وهذا ؤإرادمم، بقدرمم فهي 
خلقالذي هو الله وأن أحد، كل به يحآرف كذلك والجواب ؤإرادتبمم. ومشيئتهم 

.١٨٩•)ا(الخارى،ح/

اسمة،اكيهات انظر: )٢( 

)٣(

٥١٠|وشرعية تليراسات ^_5؛J، ابن اتشيخ كرسي مع يالشاون القصيم! جامعة عتيرق والأداب، العلوم كلية 



ئواتدعوية اسمية أياوه اثسعوي، ناصر ساثرحسين مؤت«راوديخ ا
مقارئةيراسة ضوذجا ا1واس1ْيات شرح سعدي ابن عند اتعقدي الدرس 

وهداللأفعال، الخالق أنه كما الأفعال شر به ما حلق الذي وهو ؤإرادتم قدرتم 
والقضاءالقدر اجتماع بقلبه يعقل أن العبد ويتمكن الإشكال يحل الذي هو 

والأمحار(را<.

الصربركاته ومن كله، بالدين أخدا السنة أهل بعقيدة الأخذ اكانية: الميزة 
والمكين.

الهلمانينةلأهله يثمر الحق العتقد على الاستقامة أن سعدي ابن النسخ يؤكد 
الحقيدة،هذه باركة لهم حمل وأنه)إنما والصر، العزة وكذلك ،، العاءبة١٢وحن 
هوعليه! تبنى الذي وأصلها الدين، أمور بجمحر بالقيام وتحقيمها ا، -بموالعمل 
حملةكثيرة، مواصعر ق والمنة الكتاب -بما صرح التي المتة، الأصول -بمذه الإيمان 

الشهور(لم.ح١ريJ حديث، ق الذكورة وهى وتاصيلأوتفريعنا، وتفصياد، 

الإيمانأصل على المنيفإ تحليقه عند بوضوح الجانب، هذا الشيح ؤيجلى 
الخامةالاستعانة لهم يوجب القدر بعموم رذإيما"ءم افه~ت ~رحمه فيقول ادس، ال

ألطاياالؤ٠نين عباده ق له وأن يكن، لم يشأ لم وما كان اء ثما أنه لحلمهم بر-ام؛ 
بالثٌرع،ايمايهم لهم وأوجب والتوكل؛ الإيمان إلابقوة منهم أحد لايناله وتيبرأ، 
قوالاجتهاد الجد قدرا، سرعا بباتبما بممرتبهلة وأنبما والأساب، والهي، والأمر، 

•حير(ل؛ا لكل سبب الصحيح الإيمان أن تعرفه وبذللتح الافعة، الأسباب فحل  (i)/

.٩٣التنيهاتاللطتفة،ص\-أ،)١(انفر: 

.١ • ٢ ، ص٥٩السة، التنيهات انظر: )٢( 

. ١٨صتما>- الاس، اكسهات )٣( 

اللطمة،صأه-هآ.)؛(التنيهات 

الشرعيةلليراسات عثبمين ابن الشيخ ترصي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرى والآدابأ النوم كلية ٥ ١ ' 



ئوالدعوية اسمية آثاره ناصر ض سأاترحمن الشيخ مؤتمر ا
اترشيدصالح عيدالرحمنبن بن عبداطم د. 

قيولدواعي من بها والتوسل وصفاته إسمائه اش على التعرف ت الثالثة الميزة 
الدئء.

وأفعالهوصفاته باممائه عارفا كان كلما العيد أن عدي مابن الشيح يؤكد 
علىمعلقح الشيخ يقول دعائه، لقبول أرجى بدلك له تومحوكان أعظم، رجاؤ، كان 

والأرض،السماء ق أمرك اسمك، تقدس ماء، الق الذي الله ربنا  ٠٠الرقية• حدبث، 
أنتوخطايانا، ذنوبنا ا لناغفر الأرض، ق رحمتك اجعل ماء الق رحمتك كما 
نيرأ((لاا،الوحع هذا على شفائك من وشفاء رحمتك، من رحمة أنزل الطيبين، رب 

توسلمن دعاء يرد يكاد لا المتنوعة الوسائل )فهذه ت افه— —رحمه سعدي ابن يقول 
.٢٢١أزاله(إلا مرصا ييع لا الذي بالشفاء بعدها افة دعا فلهذا ما؛ 

والأخلاق.العقائد بين الجمع الإيمان كمال من الرابمةت الميزة 
لزومهمبب بوالجماعة، نة السأهل عاقبة حن عدي سابن يخ الشيقرر 
الطريقلهذا )بلزومهم وأنه; عليهم، اف أنعم الذين صرامحل المستقيم، المرامحل 

غيرملك من أما أخلانهم، وكملت، عقائدهم، وصحن، النعمة، لهم تمت النافع 
وادابه،رأ،ّوأخلاقه عقيدته ل منحرف، فانه السبيل هذا 

حمنعلى المحيح المعتقد أنر يبتان إجمالأ قرره ما الثخ يفمل وكذا 
يبقى...،،حين الدنيا ماء الإلى ربنا ينزل  ٠٠حديث. على فيعلق لربه، لم المتحثي 

بينوالتصديق بالقبول تلقيه على معالفتات)اتفق اغ— —رحمه فيقول الحديث،ر؛ا؛ 

.٣٨٩٢)ا(امداود،ح/

اسفة،صمآ■.)آ(اكسهات 

اكنيهاتاي،صآآّ)٣( 

.٧٥٨،وملم،ح/ ١٠٩٤)٤(البخاري،ح/ 

٥١٧اJشرعية دواسات 11عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الفتصيم، جامط عتيرم واملآداس العلوم كلية 



والدعويةالسية آثاره المعدي، ناصر عبدالرحسين الشيخ 
مقارنةيراسة ضوذجا الواسملية شرح سعدي ابن عند ايمدي الدرس 

وعرفواالبيع، تغيرهم لم الذين لمين المحمح يئن بل والجماعة، نه الأهل 
الدينيةلحوائجهم وتعرصه بعباده، واعتنائه حوله، وسعة ربمم، رحمة عظيم به 

الصفاتجمح يشتون كما النزول( ؛تثبتون يشاء، كيف حقيقة نزوله وأن والدنيوية، 
والرجاء،الخوف بين فيجممون ، ٠ ٠ ٠ ذللث، عند ؤيقفون والسنة، الكتاب، ق نشت، الش 

ومنلربمم، والإيمان التعظيم من قلوحم فتمتلئ عليهم، اض نعمة يكمال، ويعرفون 
التمديقوالإيةان(اا/

~رحمهعدي مابن فيقول، المعية، صفة على الشارح تعليق سبق ما ومثل 
أعظمهي التي الصلاة ل يحلن، إذا خصوصا اف، مع الأدب، تلزم روأن اف~ت 
اف،يدي بين ، وانقأنلث، وتعالم وتخشع فتخضع وربه، العبد بين ومناجاه صلة 

فهذهيميتلثج، أوعن أماملثج بالثصاق معه الأدب، تسيء ولا الحركات، من فتقلل 
أعظمفإما عباداته يما ملا أحواله كل ل استحضارها للمعبد حمل منى المعية 
بعلوالإيمان بين العبد فيجمع الإيمان، مراسب، أعلى هي التي المراقبة على عون 

اف(أآأ.ظء إن ذللمثج بيان سياق كما الأمرين، بين منافاة ولا قربه، واستحضار اف 

واثلطائف.اثقواعدواثضوابط من إليه عماج ما إش التنبيه رابعا> 

تحينولهنائف، وصوابهل قواعد إلى شرحه ثنايا ق عدي مابن الشيح يلمح 
ومنالاعتقاد، ائل متقرير ق السنة أهل مآخذ وقبول، فهم على والقارئ الدارس 

يلمح،•ما ذلك 

شيء.كمثاله ليس اش قاعدة: - ١ 
يدعيمن على تقهلح مهمة، ناءاJة الصفات تاؤيل دعوى لكر السنة أهل يورد 

.٥ ٦ - ٥ ص٥ اللطيفة، التنيهات )١( 

._TUواطرت ، ٦٦٥—ص؛ اللطيفة، كيهات، 

الشرعيةلأيراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي محع بالتعاون القميم، حاسة منيرة، والأداب، اسوم ٥؛*  ٥١٨



ئوالدعوية اسمية آثاره السعوي، ناصر بن عيداثرحص الشيخ موتهر ا
الرشيدصالح بن عبدايرحمن بن صداق د. 

يقولأ، مشثهه اضواردة لالص>فاات المبين وان السمجه، منه يلزم المهامت إمحيالتا أن 
نعوتهجمح ق شيء كمثاله ليس تعار اللة أن تقرير عند الأه~ ~رحمه عدي حمابن 

الثابتة،افه صفات من عاوائ> ورد ما كل ق  ci_Jالأصل )وهذا ت يقول وصفاته؛ 
ورضوله(له، ينفاعلم هو الذي اتنه هو أثبتها الذي فإن تتوقف،، ولا فأنبتها 

لغيرْ.مقصود والصفات الأسماء ي التفي ت قاعدة ٢- 
قاعدقبين الرابهل القاءال0ت هذه نة المأهل يورد والرد التأصيل عرض مل 

مكملةوهي الفاة، وبالأخص المخالفين، على للرد افه، صفات ق والنفي الإنايث، 
مقصود)والنفي —ت الله —رحمه سعدي ابن الشخ يقول الإنات، ل السابقة للقاعدة 

بقصدإلا افه عن والسنة الكتاب، ل منه ء ني نفي يرد لم ما إنات منه والقصد لغيره، 
ونفىبالكمال؛ وتفرده عظمته لكمال اممه عن والديد الثريلت، فنفى صده، إنبات 

وحكمته،وقدرته علمه عن شيء عزوف ونفي حياته لكمال والموت والوم السنة 
التنزيهكان ولهذا قدرته؛ وكمال حكمته، وتحول علمه، عة ملإثبات لئه ذلكل 

.٢٢١عامة(مجملة لأمور والنفي 
الست.وآل الصحاة، محل ي لطيفة فوائد ٣- 

وتفصيلية،إجمالية بالعليفتيزت y الصحابة بين التفاخل إر عدي مابن ينبه 
—رحمهيقول الإجمالية ففي حولهمر٣،، الواصطية ق جاء ما عر ثنائه بعد لثج وذل

وهذاوالحشر، التوبة مسورة ق الأنصار عر المهاجرين ذكر افه قدم اممه—ت)وقد 
الأحرين(من فرد كل على هؤلاء من فرد لكل لا الجملة، على للجملة التفضيل 

صهم\.اللطيفة، التنيهات )١( 

.ااالطشن،ص٦٢)أآ(اكيهات 

اكيهات)٣( 

٥١٩تاليراسات ملجخن من الشيخ ترسي مع بالتعاون القميم، جاسة عتيرع والآداس ال٠اوم ممية 



اسميةآتاره ناصرالسيئ، بن معدالوحمن الشيخ .وؤض1و 
مقارئةعواسة تموذجا الواسطية شرح سعدي ابن متد العقدي الدرس 

اختلفوقد هؤ، الك، اء نأقفل هما وخديجة )عانثة يقول؛ التفصٍلة وق را،، 
Loوالخمائص الفضائل من منهن واحدة لكل أن والتحقيق أفضل، أيهما العلماء 

لأمْ على وصلم عله اف صلى الني ومعاونة الق من فلخديجة للأخرى؛ ليس 
لعائثة،ليس ما مها— وسالم عليه اف صلى الني أولاد أكثر وكون ونميته، الأمر أول 

ءنهما(لأآ،.اممه رصي لخديجة، ليس ما الأمة وشع والتعليم العلم من ولعائثة 
براهينمن الممات، حتى الدين على وثياتمم الصحابة استقامة أن على يب كما 

،•لهم؛ مهادنه صدق على دليل ماتمم لأن الّمح، نتوة صدق 
قبه يتهمون مما تة المسخلوأهل إلى يتوه الله رمول بتت آل اب، بوق 

الدينفهم التواصبا الله—ت)وأما —رحمه فيقول النواصسج، مسمى تحت، الباب، هذا 
الأمة؛هده صدر ل وحوي لهم وكان ق^، المى ست، لأهل والأذية العداوة نصبوا 

.٢٤١لله(والحمد وجود لهم ليس محلويل زمن ومن معروفة، سيامية وأمور لأمثابإ 
القالوبؤ.أعمال صابهل — ٤ 

أعمال)وأما وءملهت القلم، فول بين التفريق ق اممه— —رحمه معدي ابن يقول 
الجازمة،ؤإرادته الخير محبة وصابهلها ورسوله، الله بمحبها التي حركته فهي القلم، 

^ّاكرواسممءلىركه(رْ<.

.١ • صء السة، اكيهان )١( 

صا<.ا.السة، )آآ(اك_هات 

صآ->.اللينة، اك-هات، )٣( 

اسفة،ص«اا.)أ(اك_هات 

>_U\<الاست، اكيهات، )٥( 

الشرعيةللدراسات عتيمؤث ابن الشيخ عرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب« اسوم كلية ٥ ٢ ' 



واثدعويةاسمية آثاره انسسي، ناصر عبدالرحمنس الشيخ مؤتمر 
الرشيدصالح بن سوالهمحمن بن عيدادلم د. 

vJboJI  :ولطيمة(سوء)اسبيمات مزايا القالي|

اللطيفة(،)اكبهات شرحه ق عدى س ابن الشيخ منهج تطبيمات، استعراض بعد 
بغيرْ،مقارنته دون من منفردا، بالنظرإليه الشرح، هذا أومعالم مزايا بأب—رز أنوه 

التالية:الفاط خلال ْن وذللث، 

وقصةكالتسمية المتن، والدارس؛مهدماين، القارئ يشغل أن ير لم الشارح — ١ 
المقصود،عن الدارس تبحي ند لكنها مقيده، كانت، ؤإن وهى المناظرة، 

مقصوده.س ليت، فهي ذهنه؛ وتثتتتح 

لالفهم.الدهن استجماع على يعين وهدا الشرح، ق الاصتهلراد قلة ٢— 
قذكرها ي،، مطالأربعة خلال من لث، وذلشرحه، ق الشارح منهج ذكر ٣" 

المقدمة.

حنعلى دلالة المقدمة ق المدكورة الأربعة لل،<اهلالم_إ الشرح تيفاء ام٤— 
والقارئ.لليارس وامتعل.اده الشارح، لدى العرض وجودة الرتييج، 

سّمديابن فيقول المشروح، المتن مكانة بدكر والقارئ الدارس نئويفه ه~ 
تيميةابن الإسلام شخ عقيدة عالي لعليفط تحليق فهل.ا بعد: قدمته؛)أما مق 

جمحا ووصوحهاختمارها على جمعّت، التي، ْلية( درالوامالمسماة 
المعانواضحة المحيحة،... وعقايوه الإيمان أصول س اعتقاده يجمتح ما 

.٢١١المبان(محكمة 

محلفالقرآن المتن، ق الذكورة القالية ة الأدلصحّة على الشارح تنبيه ٦" 
وحن.عليه، ومتفق وصحح، مستفيض، بين ما فهي الأحاديث، وأما إجماعج 

الاعتقاد.بأدلة والة الكتاب، امتلاء على التنويه ٧- 
بينما لألأيتح، لو الوتتؤع وظاهرة، مريحة بين ما الأدلة، تنؤع إلى التنويه ٨— 
اكٍهاتاي،بم)؛(

٥٢١الشرعية ئيراسات عثي4اأن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الممأيم، جاسة عتيزع والأيآب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح 
مقارنةيراسة نموذجا الواسطية شرح سعدي ابن عتل السيئ الدرص 

المائل.عند تهلبيقح ذلك ؤإبراز والتزام، وتضن دلالة 
وعدمنة، والالكتاب نموص جمح قبول ق نة الأهل منهج طية وٌّإبراز ٩" 

مثلالاعتقاد، ائل مق الاختلاف ذكر عند ذلك وتطبيق ا، منهشيء رد 
نصوصمن كبترا قنا منهما كل )قرئ القدر، مسالة ق والقدنية الجبمرية 
آ.المحح(ر للقول المؤيدة والمنة الكتاب 

الإيمانالة كموالمتهاربة، التثا>رة ائل للمسيم والتهامللفروق ذكره — ١ ٠ 
الإيمازص.و المرسن وتفاضل الإيمائ؟؛، ومطلق المطلق 

وصفاته.اف أسماء قواعد وتقريب تقرير على تركيزه " ١١
ابنالثخ فيقول وافية، ارات عبق الطويلة البارات تلخيص ق إبداعه — ١  ١٠

وقتأي ل تقمغ م لموجودة الكرامات تزل )ولم ت اممه— —رحمه عدي س
يذكرهاولم الكثيرة، والأمور انمجاست، منها الماص رأى وقد زمن، أي وق 
ؤإنكارهمجحودهم عن مع فإنه عليهم، غريبا وليس فة، الفلاسزنادقة إلا 

فلنأالكلام أهل من طائفة —أيما— أنكرها وقد وقدره، وقضائه الخلين لرب 
الولف،أبطله باطل، وهم وهدا الأنبياء، لمعجزات إبهثالأ إثباما ق أن منهم 

بكراماتيعرفون والجماعة المنة فأهل كتبه، من وغيره )المثوات( تاب كق 
عنورد كما المفصيل، وجه على ذلمثا ؤيثبتون وتفصيلا، إجمالأ لأوليائه افه 

الماسألحل قد ولكن وقوعه، تحقق وكما وسلم، عليه اممه صالي المعصوم 
ذجوالالعوام بما وخدعوا وافتروها، اخترعوما، أمورآكثيرة، لكرامات اق 

الخرافامنتحمن ما قإلا ولمّت، الكرامات، من ياما وأوهموهم النامس، من 
والأكاذيّتحبالخرافات اكمديق عن الماص أيعي. المنة وأهل والثحوذات، 

)ا(اكهاتس،صأآ.
اكثهاتالأطفة،صا-ا.)٢( 
اكيءاتاي،صمه.)٣( 

اممرعيةلعمواسات عثبمين ابن الشيخ كرمي مع باومماون اممصيم، جاسة عتيرم والأداب، اسوم ممية  ٥٢٢



ئاكنميةواكءوس آثاره ا
الرشيدصالح بن سوالرحمن بن صداقه د. 

المفآرين(أه.وافتراء الكاذبين كدب بما سين التي يالطرق وأعرفهم المفتراه، 
متعددة،مواصع ق عليه وثناؤه الواصهلية، العقيدة صاحب لكلام الشارح تقييم " ١٣

)ولكنI الله كلام صفة عند فيقول والقارئ، الدارس انتباه تجوّآا ووهو؛1^، 
الأدلةمن مأحودا نافعا جامعا التكلم ق كلأنا الفصل هدا ق ذكر ، المصنف
يانهالأحر اليوم حول الوامهلية ق حاء ما ؤيصفح ،، والقلية(١٢العقلية الشرعية 

نفليرله ليس بأنه )القدر( آحر موضع على ؤينوه ا، حامع١ واضح س نفيكلام 
حولالواسهلية خاتمة باب وق وتوصيحه(ر؛،، وجمعه وتفصيله تحقيقه ) ق 

كلام)وهدا الثس1رحت يقول المنكر، عن والهي يالمحروفخ والأمر الأخلاق، 
مزيدإلى ولا شرح إلى يحتاج لا واحد، موضع ق جمعه نادر، واضح جامع 

سالإذاح(لْ،•
علىالدارس ليتحول محمود، وهوجدال الشرح، إلى بالحق الجدال إدخال — ١ ٤ 

القواعدإبراز ق أبيع ا الأصولية١٦لملكته حدى ص ابن والشيح الحق، عن الدفلع 
فيقول;لفعله، واختياره العبد لمشيئة تقريره ذللث، وص عنها، والدفاع العقدية، 

كيف،وقال; معترض، واعترض منهم، واقعة كيلك، أبما تعرف، أن أردت؛ )فإذا 
هدهوقعن، شيء بآي فيقال; المشيئة؟ تشملها وكيف، القدر، ق داخلة تكون 

ؤإرادتم،ومئيثتهم يقدربمم فهي وشرها، خيرها الحبال س الصادرة الأعمال 
ؤإرادبمم؛ومثيئتهم قدربمم خلق افه إن أيضا; ؤيقال أحد؛ كل به يعزف، وهدا 

٨١٧-اسفة،ص٦١١اكسهات ١( 
.٨٧_UU- اللطيفة، التنيهات ٢( 
.1A_9اللطيفة، اكيهات انظر؛ ٣( 

.٩ ٦ وانظر! ، ٩١ص اللطٍفة، اكيهات، ( ٤ 
اك؛هاتاس،صأآا.ه(

ص؟.الأول،، المطلب، ل الجانب، هذا على التتويه سبق ٦( 

٥٢٣الشرعية لليواسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جاسة عنيرة، واvداب، العلوم كليه 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالوحمن الشيح مؤد«ر 
مقارنةدراسة تبموذجا الواسطية شرح سعدي ابن عند الثدي الدرس 

ؤإرادتم،قدرتم حلق الذي هو اش وأن أحد، كل به يعرف كيلك والجواب 
يحلهوالذي وهدا للأفعال، الخالق أنه كما الأفعال، تقع به ما حلق الذي وهو 

؛•والاحتتار(؛ والقضاء القدر احتماع بقلبه يعقل أن العبد ويتمكن الإشكال، 
العقيدةق لخصه ما فيها بط تيمية، ابن الإسلام لثسخ عمدية ركت_، التنويه — ١ ٥ 

التوسعق رغبته عند الموضعين بين والقارئ الدارس ليربط وذلك الوامهلية، 
يلي؛كما هي الثارح عليها نوه التي والكتب الواسطية، ائل ممن سألة مق 

أوردهاالتي وأفعاله الله صفات نفى من على الرد وهوق الاختيارية؛ الأفعال أ- 
وهوعلية، الواسالحقيدة من حيزأكبيرأ شكلت وقد الواسطة، ق مختصرا 

الأحتيارية(لالصفات ق الة )رسباسم؛ تقريبح صفحة سبعين من رسالة 
بين١^٢،^، وهوق الشيطازأم، اء وأوليالرحمن اء أوليبين ان الفرقب— 

الكرامات،عن الحديث، عند إليه الشارح أحال الشيطانية، والحيل الكرامات، 
نبيه^^.هدي واقتفاء الأو4 ولاية شروطها من وأن 

بينهاوالفرق والكرامة، والمعجزة، النبوة، إثبات طرق بيان ق وهو النبوات؛ ج~ 
الواطئة،من السابق الموضع نفى ق الشارح وأورده الحادات، خوارق وبين 
ومبطلمعارض إئباما أن بدعوى الأولياء، أكركرامات من على الرد عند 

الأنبياء.لمعجزات 

الواطئة،ائل محول وطة المبنة الأهل كتب، إلى معدي ابن الشخ تنويه — ١٦
التالية؛المواضع ق برز وهذا 

.٩٣ص )ا(اكنمهاتاي 

.٧٠— ١ y/ )٢(اظرتجامعالرمحائل،ابنتيمية، 

٣. ١٠—١٥٦/١١تيمية، ابن الفتاوى، مجمؤع انفلر؛ )٣( 

الشرعيةئيراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع Jالتنماون القصيم، جامعة عنيرة، والاداب، اسوم ممية  ٥٢٤



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤءمر 
الرشيدصالح بن عبدالرحمن بن عيدادك د. 

العلو.

الأخر.اليوم 

سعديابن الشح أن يظهر ولكن ثرحه، j( مصائره على الشارح ينمى لم - ١ ٧ 
عليهانوه التي تيمية ابن كتب وعلى نمها، الوامطية العقيدة على اعتمد 

قراءاتهمن استفاد يد ولا أنه إلا ا، منهنموصا ينقل م لكان ؤإن بالشرح، 
ققميدة ق كما غيرها على تعليقاته وربما الكتب،، لتللث، ه بنفوتلخيماته 

القيم.لأبن الشافية، الكافية لمنظومة وشرحه عنايته ذللئ، من وقرينط القدر، 

٠٢٥الشرعية مميواسات عثي«،1ن ابن الشيخ ترصي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرق والآد١l_٠t اسوم كلية 



والدعويةاسعية آثاره اتسعدي، ناصر عبدا1رحصبن الشيخ مؤت«ر 
مقارنةهراسة نموذجا اثواسحلية شرح سعدي ابن عند العقدي اليرس 

الأخرى.بالشيؤح الكلمة( )التنبيهات مقارنة الثاني/ البحث 

الأحرى•محعدي ابن بشروح اللطيفة( مقارنة)التنيهات الأول; لمطلب ا ٠
الأحرى•الواصملية بشروح اللطيفة( مقارنة)التنبيهات الئانرت لمطلب ا ص

uJboJI ارأ9ل

الأحرى.سعدي |ون بسر9ح اللطيفة( كنييهات هقارلة 
اللطيفة(،ات )التنبيهسرحه ق عدى حمابن الشيح منهج على تعرفنا أن بعد 

الأحرى،شروحه ق الشيح منهج إلى ننظر أن بنا فيحسن ،، ١١١٥ ٣ ٦ ٩ عام ألفه الذي 
عنفاعرض الواسهلية، موصؤع من قريسا كان أوما العقدية، الشروح منها ؤيعتينا 

قالمتشاتهة المصنفات بامسنعراصرر يتضح المقصود لأن مثلأ، الردود كتب يكر 
التالية.الكتب ل يتضح وطا موضوعاتما، 

الماجية)منظومةللفرقة الانتصار j الشافية، الكافية توضيح: الأول: الكتاب، 
ه، ٦١٣٦٧! ا/ ٠ بتاريخ سعدى ابن الشخ ألفه بالونية(، المعروفة القيم، لابن 

يلي:ما إلى نثير أن والتوصح الشرح هذا حول ويمكننا 
افيةالشالكافية منظومة كتاب على توضيحه مقدمة ق عدى مسابن أسى أ— 

للاصولباصتيفانه الكتاب على فأثنى ؛يت1ارأ؛، ( ٥٨٤٢يلغت،)التي )الونية(، 
العقائد.أبواب ل والفرائد بالفوائد واكتنازه والقواعي,، 

عامالاور جمادى ٨ ل صه الفرل؛ )وتم اشرحمه ~ يقول، حث ، ١٣صْ اللطف—ة الثنمه—ات ( ١ر 
هجرة(. ١٣٦٩

باخلأفب اخلف ربما والعدد ، ١ • ٦ • ٣; ->^، ٧١الأنصارللفرنة ل الشاب، اعاب انفلر: )٢( 

الكتاب.مخهلوطات 

ألشرعيةللمراسات ابن الشيخ كرسي محع بالضاون القصيم، جاهعة عتيرق والآداس العالوم كلية  ٥٢٦



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الرشيدصالح بن عيدالرحمن بن عيداف د- 

لأدتفااعا معه يصعب مما وامحسماهها، القصيدة مسسائل تناير السيخ رأى ما ل ب
البطمنه يلزم المعتادة، كالشروح شرحتا بشرحها يرغب فلم للدارس؛ منها 

عل،منثر إلى بتحويلها وتوصيحها، ا تقريهالشيح رغب بل والتهلويل، 
إلاعليه، دل ما على زيادة غير )من صياغته قاعاي منها فمل كل إلى فلجأ 

ذلكأمثلة ومن ءليها(لأ؛، يتوقف المعنى أوكان الزيادة، الحال اقتضت، إذا 
إناتعلى الماظم أوردها التي دليلا(، ٢ ١ ) القلية الأدلة ترتيب ق ذكر0 ما 

''/على؛yUاش واّتواء الفوقية، صفة 

وتعليق،توصيح غير من النونية الخفلومة آحر عدي مابن الشيح ترك ج~ 
ه،نفللناظم الأرواح، حائي كتاب محيلأ'إر الجنة، نعيم حول وكانت، 

؛.يرها(١٣نفقراءما المعاق، )واصحة يكويا! معتذرا ا؛ لهكالثرح 
لوببأمالمافلم، مقاصد تحقيق إلى ؤلريمته من عدي مابن الشيخ ا هدفد~ 

القليةوالردود الراهين لجمعه وشروحه، الأصل عن يغني منثور، سهل 
)ومتىفقال! تحققه، ومدى الهدف، هذا يختن أل للقارئ وجعل والعقلية، 

بماعليه تعن وامحالت5افية، فصول من فمل كل فتأمل مقداره معرفة أرديت، 
.بالطلوب(ل؛، وتحظى المقصود، لك، يحمل التعليق هذا من يقابله 

ص٣٠الشافية، الكافية توصح ( ١ ) 

قالناس أقوال اختلاف تصنيف حول صّآ'مآ، وانظرت ٦، الشافية، الكافية توصيح )٢( 

لالشيخ اختمار إلى الخضير عيدالكريم الشيخ فضيلة وأثار ، ١٧٠ص الشافية، الكافية توضح )٣( 
fx /t(، الدرب،)٢٧على نور انظرن اختصاره، مع وأهميته وتميزه، ودقته وانتقائه، توضيحه، 

١٤٣٣.^،

.ص٤ الشافية الكافية توصح )٤( 

٥٢٧الشرعية للدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، امموم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠ّؤتمر 
مقارنةيراسة تموذحا الواسطية شرح سعدي ابن عند العقدي الدرس 

منوأطول أومحمع الئافية(، الكافية )توضح الكتاب هدا أن يتبين محبق مما 
والشيخ أن كما الشروح، المن اخلأف سب اللطيفة(، ات كتاب)الميه

وألفاظه،مسائله حيث من متته، بسهولة مكتفينا والتقعيد، بالتاصيل اعتنى التنيهات، 
وكثرةألفاظه، لصعوبة النظم بتقريب الكافية توضيح ق اكتفى بينما عرضه، وطريقة 

هليةفالوامين، للدرامالكتابين توى م عمله ق راعى الشح أن كما ائله، م
للمتقيمين.الكافية بينما للميتدئين، 

منلين والمرّالأنبياء توحيد رح ث ق المبين الواضح الحق الثابيت الكتاب 
يلي:ما إلى الآكتاب هدا حول أنبه أن ؤيمكن الشافية، الاكافية 

الكتابفبل يا-ّأاه،أي ؛/  jxبتاريخ الكتاب هدا ألف، عيي الالشيح أن أ- 
فكرته.وبداية له، أصل وأنه بشهرين، الشافية( الكافية ابق)توضيح الم

ا؛قة،الالنونية القصيا.ة من لجزء شرح الميز( الواضح كتاب)الحق ب— 
نوهمن أحد ولم مقدمته، ق ذكر كما مهلول، أصل من عدي حمابن واحممره 

الأصل.وحول على 
توحيقبين والقرف التوحيد، ام أقفحل)ق من اب الكتالشارح ابتدأ ج~ 

توحيدمن اكاق يلكر)التؤع ه وحتم—المعطلين(، التفاه وتوحيد لين، المرم
ونقمنااعباداْ، توحيد به ويعنى الع2للين(راا، لتوحيد الخالق المرملين، 

غالبه.وامتغرق الحسنى، اش أمحماء مرح الجزء هنبا 
فتهفيخلط الميز( الواضح )الحق أما نثر، كله الشافية( الكافية )توضح أن تب— 

)الشرح(.والنثر النظم بين 

الأنبياءتوحيد مرح ق المبين الواضح الحق واننلر! ، ١ ٣ ٥ — ١ صّّآ١ الشافية، الكافية توضيح ( ١ ل 
الوءّام.ايز— ان دار ه، ١ ٤ • ٧ ط٢، المعدي، ^اصر 

اممرعيةلليراسات جبهذى ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيزة، والآدابt امموم كلية  ٥٢٨



موالوعوية اسمية آثاره المعدي، ناصر بن سوالرحمن الشيخ ا
ا1رت|يدمالح بن عيداترحمن بن عبدالله د. 

ثملكن ؤإن السابق، فرعه عن قريب الآكتاب هذا على الكلام أن يتبين سق مما 
قوالصفات الأسماء أدلة عالي التركيز فهوق اللطفة( وبين)اكبيهات ينه تثابه 

لأصله،تبعا الإيمان، مسائل بقية ق ذلك دون تعليق اللهليفة التنبيهات وق المتنين، 
والأثار.والاستدلال، بالتقعيد، اعتنى الأول الجانب ق التنبهات ق الشيخ لكن 

موضوعاتعلى تعليق وهو التوحيد، مقاصد ق السديد القول ت الثالث الكتاب 
ماإلى حوله التنبيه ويمكن عبدالوهات، ين محمد الإسلام لشيخ التوحيد، كتاب 

ش•'
)مقدمةأوله ق كتب حيث المؤلف، من إضافة الثانية طبعته ق الكتاب تضمن أ— 

،،وتوا؛عها(أ الأصول ق السنة، أهل عقائد مجملات على تحتوى مختمرة، 
لكنن،إن فالتتبيهات اللهليفة(، رالتنبيهات مع للمقارنة تصالح المقدمة وهده 
أثملاختمارها على وهم، استقلالا، كتبت، المقدمة فهذه للمتن، تيعتا كتبت، 

والهلوائفاالفرق ذكر من حلوها ْع لها، تغهليتها ق ومتوازنة وضوعانيا، مق 
الأمماءبابح على ركزت ؤإن التنبيهات بينما للعوام؛ تصلح فهي المخالفة، 

علىوالتنويه الاعتقاد، ة أدلق والتاصيل بالتقعيد اعتن أما إلا والصفات 
•المبتدئ العلم حلللب، ونتاست، مخالفيهم، بين السنة أهل وسطية 

مواصعj، وذللئ، وترتيبه، تبويبه وحن التوحيد، كتاب على عدى الأتني ب- 
هذامقصود على تدل الترجمة هن.ه التوحياست )كتاب قوله! ذللئ، ومن كثيرة، 
الكتابهذا أن أي الخطة، عن حا استغنى ولهوا أحره، إلى أوله من الكتاب 
وشروطه،وحدوده أحكامه، بذكر والعبادة الألوهية توحيد على يشتمل 
يزدادوما ومقتضياته، وثمراته وأسبابه وتفاصيله، وأصوله وبراهينه، وقفله 

•١ ٠ ص التوحيد، كتاب صرح السديد القول ( ١ ) 

٥٢٩سراسات عثي4تي ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، الضلوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٥ ناصرالسعدي، بن سوالرحمن الشيخ مؤتمجر 

•مارنةيراسة تموذجا الواسملية شرح سعدي ابن عند العقدي الدوس 

ؤيويديقرر كما ٠، يكمل(أ أو يتم، به وما ؤيوهيه، يضعفا أو ؤيقويه، به 
)وهذات التوسل حول نوله مثل من وذلك الكتاب، ائل موأهمية وصوح 

الإسلأم(رأا.دين من الضرورة معلوم 
الأبواب،عناؤين على التوحيد كتاب على تعليقه ق عدى الابن الشخ اعتنى جّ 

حتىالتعليق، ل استرسل وربما والأثار، ة الأدلإلى يتهلرق ولم انله، وم
علىوأثره الإيمان، لقمرامتج ذكره ق كما التوحيد، كتاب ائل لمامتداد كأنه 

أومقيدآحولهللكتاب، كالش_رح —أحياسا— كان وربما ّ_حلم؛ القلأعمال 
ائلهأ؛ا.محول والتقاسيم الفروق وبيان والفوايهل، واللهلاتم، المواتي 

الألوهية(،)توحيد العمالي التوحيد بين بالربط عدي سابن الشيح اعتنى د~ 
وأممائه؛صفاته وكمال بربوبيته الله معرفة على القائم المولي والتوحيد 

شمولهل السديد القول ارق يفاللطيفةا )التنبيهات أن يتبين بق ممم—١ 
التقحيد،على كيلك وتركيزه لأصله، تبعتا بالاعتماد، يلحق وما الإيمان، لأركان 

والآ'طر.والاستدلال، 

الردودق كان ما منها أحرى، عقدية كتب الله" ~رحمه سعدي ابن للشيخ 
فثحضهاالعقدية كتبه بقية وأما والمقارنة، ة الدراسموصع حارج الملحدين على 

إماولكن والمدر، بالمضاء وهوالإيمان الإيمان، أركان من واحدآ جزءأ اول تتن

١٠ _U التوحيد، كتاب شرح المدد القول ( ١ ) 

.ص٩٩وانظرت ٩، ص؛ التوحيد، كتاب شرح المديد القول )٢( 

.٢٨صّا؟إالتوحيد، كتاب المديدشرح القول )٣( 

.٢١٩،١٢٨،١١٩،١١٤،وام:ص٦٧،٥٨،٥٤^^وحد،ص)ة(القولالديدشرحكاب 

.٧٦، ^؛'YUالتوحيد، كتاب شرح المديد القول )٥( 

الشرعيةلليراسات عثهمؤن ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيزة، والأداب، اسوم كلية  ٥٣٠



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

الرشيدصاي بن عيدالرحمن بن عبداطه د. 

قالتائية القصيدة ثرح البهية )الدرة كتاب! ق كما القدرية، الهلائمة على بالرد 
المفيدة)الوسائل كتاب ق كما الإيمان، يمعالم بربطه ؤإما القدرية(؛ المشكلة حل 

)التوصحهوكتاب! الدراسة موضع إلى سعدى ابن كتب وأقرب عيية،؛ الللحياة 
يتعلقولما اد، الاعتقلأبواب نمول فيه كان ؤإن وهو الإيمان(، لشجرة ان والبي

الاعتقادائل لموالتقعيد التاصيل ينقمن لم أنه إلا اف، إلى السير آداب من ا 7ا
وهووالفرق، الهلوائف يكر يتفمن ولم اللطيفة(، ايث، )التنبيهل كما ا، وأدلته
)القولإلى سعدي ابن الشخ أصافها التي المقدمة من والسلاسة السهولة ق نرب 

الإيمان،لحقيقة امترمحال فيه التوضيح أن إلا ؛، التوحيد(ل كتاب ؤح ثديد ال 
كتبه.بقية ق ذكره ما يكمل بدع، بكلام زيادته، وأساب ولوازمه، وثمراته، 

عنتميزه خصوصية له تبقى اللهليفة( )التنبيهات كتاب أن مبق بما يتضح 
الشرح،هدا ومزايا معالم تعداد سبق أنه وبما الحقدية، سعدي ابن الشيح كتبا بقية 

بكتابخاصة والمزايا المعالم تلك يحفى اء بقالمءللّ_ا هدا خلال من تبين فقد 
مناسبوأنه المتن، وطبيعة الدارس، لمتوى مناسبته ؛ستا اللطثفة(، )التنبيهات 

كتبمن يكون ما وأقرب العقاJية، تصانيفه آخر ق جاء وأنه المبتدئ، العلم لهتاJ؟، 
ؤإنوهي المديد؛ القول ل ونححها التي المقدمة تلك، هو ات التنثبثهإلى الشخ 

المبتدئ. ٠٠٣٠١للطاخال مد تكون أن تصلح فإنيا للعوام تملح كاننج 

ثريأ.الإثارةإله1 )؛(سف.>

اتشرعيةسراطت ابن امميخ ترسي مع يالضاون القصيم، حاسة عنيوة، والآداب، امموم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي. ناصر الشيخ تمر مؤ
مقارنةفراسة نموذجا الواسطية شرح سعد.ي ابن عند العقدي اليرص 

الأحرى•اا9اسطية باسر9ء اللطيفة( )اJتادهيحات هقارلة 

الأصلمكانة صمن يندرج اللطيفة( رح)التنبيهات نمكانة عن الحديث 
وهلالعلماء، خدمها وكيف المؤلف،، بعد أتى من عند الواسطية( )العميدة 

لظاهر أواقتباس أواحممار، أونظم، لها، ثروح السنة أهل من للمقدمين 
العلامةالماخرين; من ذللثج فعل وممن اد، الاعتقلتاصيل المخصصة مؤلفاترم 

منةالمطبؤع الأثر(، أهل عقيدة ي الثمر )ههلف، فيكتابهإ حن، صديق النسخ 
جميعتوعب اسأنه ففلأعن هلية، الواصمن بأكملها فقرات نقل حبث، ه،  ١٢٩٥

مشرؤعالمجال هذا عن الكلام ولكن ا؛ اأ عيرهمجن بنقل هلية الوامسموضوعات 
بالشروحاتاللطيفة( مقارنة)التنبيهات هنا البحث، ومقصود بالمتن، متحالق آخر 

هذهل العلماء عناية اتجهن، فقد ؤإلأ مهلول،، غير منها كان ما وخاصة المطبوعة، 

العلميةالمعاهد بداية مع وخاصة للطلامحبه، كمتن تدريس)الواسطة( إلى البلاد 
آل،إبراهيم بن محمد الشبح ماحة ّأنثاها التي، ^٢٢، ١  ١٣٧ عام اض الري3، 

فشرحهاعلية، الواسوثرح تدريس يالبح ق بق ّوهوممن اش~، —رحمه النسخ 
العقيدةهذه الناس تناول، )وقد الخفير; عبدالكريم الشخ ؤيقول ، ٢٣١٥ ١٣٦١^عام 

لوصوحهامدونة، غير شروحها وأكثر والشرح، والإقراء، والدرس بالحففل 

٢•ص'آ الأثر، أهل عقيدة بيان ل الثمر يطمح انظر؛ القريوق، عاصم د. الكتاب، محق ذللتح إلى نبه ( ١ر 

وتدصزم، الرشيد، ناصر بن عبدالعزيز الشخ الوامعلية، العقيدة ثرح نية الالتنبيهارّث. انغلر؛ )٢( 
عامالشرح راصتكمل المعهدالعلمي، ؤ، حللأيه رغبة نزولأعند الشرح كتب، أنه المقدمة ل نعس 

س\,او.

ص!.الشخ، إبراهيمآل، بن محمل الواصعلية، العقيدة شرح انغلر؛ )٣( 

الشرعيةسياسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، حامعة عتيرة، وامآداب، العلوم كلية  ٥٣٢



ئوالدعوية اسمية آثاره السعدي، ناصر عيدامحصس الشيخ عؤت«ر ذ
لرشيدا صالح بن لرحمن عبدا بن عبداطه • د 

عالممن وما الشخ، على زاءي بمجرد الطالب فيفهم المتقدمين، عند هولتها وم
شسرحح،طلابه على وأملى الوامطية، العقيدة درس وقد إلا وغيرها البلاد د0 هل 

التاخرين(را،.عند الدونة شروحها فظهرت، 

معرفةهنا ؤيعنينا المختمرة؛ الشروح طتة من اللطيفة( )التنبيهات، اب كت
يه،والعناية اب الكتبرور على وأرها الوامطية، نرؤح بقية بين الكتاب مكانة 
أوالمتوسطة، أو )الختمرة، الأحرى الشروح بقية وبين بينه والتأثير والأثر 
همممن والمختمين، العالخاء عند بالكتاب الاحتفاء حبتا من وكذللثح ة(، المعلول

ومدارسه،مودة مراسلات وبينهم بينه وحرت يوحه، ثطبقة ول الشيح، بقة طل 
المهللبل جاء ما إلى وبالإصافة ا؛ التصنيفوببؤ الاهتمام يتقارب يوحى مما 

التاليةتالمقارنات حلال، من معالمه تتضح البحث؛ مقصود فلعل المابق 
ماحابن والشخ ه،  ١٣٨٥ت/ ماغ، بن عثدالعزير بن محمد الشيح حاشية ~ ١ 

علىمانع ابن الشيخ أش وقد آآآ، اش~ "رحمهما سعدى ابن شيوخ محا محدود 
المنة،أهل معتقد ق الأئمة ألفه ما أحن )مجن باما: وذكر الواسعلية، الحقيدة 

بمابالاعتناء حديرة فهي ...، ئلهاولا منها، 

مختمرتحليل هي مانع ان المخ وتعليقات ومهلالحة(ر''أا، ودرستا تحفظن 
القصيدةمن الفلم، من ذللئ، يتاصي، ما يدكر ا وربمالمتن، ألفاظ- لبعص 

ءدواذ(؛٤/ن لعبدالعزيز الوامعلية، نقلم القيع؛إومن س؛
.٢ ٤ ص الخضير، الواّطيان، العقيدة على النية التعليقات ( ١ ) 

٣.صرأ العقيدة، توصح ق وجهوده صعدى، بن عدالرحمن الشخ انظر■ ر٢، 

.١ صزه الواصطية، العقيدة على ماغ بن عيدالعزيز بن محمد الشخ العلامة حاشية )٣( 

والناظم؛ ٤١ص الواصملية، العقيدة على ماغ بن عبدالخزيز بن محمد الشح العلامة حاشية انظرت ( ٤ ) 
ت!الوشم، بلدان من انئة، اهل من التميمي، الحننللمح، رزين بن، همدارحمن بن مومحدالعزيز 

٠ ٣٣الشرمية سراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع باوتعاون القصيم، جامعة عتيرد والآدام«، اسوم ممية 



ماسمية ١^٥ السسين ناصر الشيخ.£يد\أوحض؛ن موضر ط
مقارنةيراسة نموذجا ا1واسطية شرح سسي ابن عند العقدي الدرس 

التقريرق أومع هي بل الحانية، هده تشبه لا سعدي لابن اللقليفة التنبيهات 
أواستفادةنار لي يظهر لم لكن المتن، على الثناء ل وتشاركها والآثار، والقعيد 

قظاهرأ ومنهجه بأسالوبه سعدي ابن تميز نيبقى ماح؛ ابن يخه ئمن عدي مابن 
)اكيهاتاسفة(.

أولأمامشفمت وقد -، ٥١٤٢•ت/ از، ببن عبدالحزيز الشيخ تعليقات ~ ٢ 
تعليقاتوهي ماع، ابن حاشية -؛امش طعت وثاني—طا اللطيفة، ات التنبيه

حولهاوالكلام الواضهلية، -؛وامش ألحقت متقلة أوتقريران متفرقة، يرة ي
ماع.ابن الشخ حاشية على كالكلأم 

ه،١  ٣٧٦ت/ مبارك، ش فيصل للشخ الواسهلية، العقيدة على نية الالتعليقات ٣— 
واصتنلهر، اض— —رحمهما عدي مسابن الشخ فيه تول الذي ه نفالعام وهو 

نية(ال)التنبيهات من أقدم وأنه هلية، الوامسعلى تعليق أول، أنه الكتاب، معحفق 
تخدم،لم عنايته كانت، ؤإن الحدي، الشيخ عناية من قريبة عناية له وكان ، ؛أ 

صمنالواسهلية بدراسة يوصي فيصل الخب وكان العيي، يح الكتجإ مل 
فيهفيصل الشيح وطريقة الكتاب، وحول تدرس التي الدروس 

التالية:الأمور إلى نثير أن بمكن 

لكلبخاتمة يلتزم ولم الكتابر، ^ ١٠١اكرح؛ق منهجه فيمل الشخ يذكر لم أ~ 
يك

وانتقلعبدالوهأب، بن محمد الثسخ الدعرة إمام على  ١٦٠رد الوتف، ق رسالة له وهو ى  ١١٧٩
—٤ ٠ ص٦ قرون،جّآا ثمانية خلال نجد علماء انظر؛ السام، عبداف الشح ذكر كما الأحساء، إر 

٤٠٩.

١٠ صرا٨ مارك، آل الواسطية، العقيدة على السمية التعليقات ( ١ ) 

١٠ ٠ صى مارك، آل الواصطية، العقيدة على النية التعليقات ( ٢) 

اتشرعيةسوامات عتيم،ى ابن اثشيخ كرسي مع بالتطون القصيم• جامعة عتيرق والآداسأ اسوم كلية  ٥٣٤



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤت٠ر 
١مشيدصالح بن عبدالرحمن بن عيداك د. 

فعندمقرئة، ائل كمبتحامالها -خاصة-، ة والأدلالمتن على العليق ب~ 
١^.من المقصود ْع يتناصب بما المقرين، كلام من النقل يطيل الآيات 

ائلمحول المنية الاعتقاد مصنفات ق المنة أهل كلام نقل ق يطيل ج~ 
نةالأهل ووسطية الافتراق، عن العلماء كلام من لطائف، ينقل ثم الكتاب،، 

والجماعة.

والمعيةوالعلو، )الاستواء فصول; عن الوامهلية، ق الإسلام شيخ كلام عند د~ 
والوعدوالإيمان، والقدر، الآحر، واليوم والروية، والكلام، والقربخ، 
بالمعروفوالأمر والإمامة والجماعق، والأجت٠اع والصحابة، والوعيد، 

إلامارك ثن فمل للشيخ يكن لم الأخلاق(؛ ومكارم المكر، عن والنهي 
العلماءوكلام لتعليق جمع وكأنه ؤلهر تيدا والشرح فقهل، سميران تعليقان 

والصفات.الأسماء أدلة على 

لايكادالآكتاب، من الثاق الهف، على فتعليقه غيرثاملة، الشيخ تعليقات ْ~ 
يذكر•

ؤإنوهي مطولة، ثرؤح بعدة الواسطية العقيدة شرحت الخإولةت الثرؤح ~ ٤ 
ومقاصدها،مناهجها إلى التنويه المهم أن إلا بالمقارنة، مقصودة غير كانت، 

المطولةالشرؤح تشارك المتوسطة والشرؤح سعدي، ابن ؤح ثمع ومقارنتها 
يلي!كما وذللث، نقاط، من محيري فيما 

منواحد، مجمؤع ق العلم لهلالبح الهمة ائل الرّجمع على الحرص روز بأ 
سماحةعليها أمحرف والتي (، ٠٥١٣٦٥)الودية العلمية المجموعق مثل• 

هممشحد مما وهدا الشيخ، آل إبراهيم بن محمد الديار مفتي العلامة 
الواّهليةلآا.الحقيدة منها وكان منها، الم^اثكرحي|بيسرح ِ

.٣٢٣٥، ص• عودة، الاسة اJج٠وءة انظر: )١( 

٥٣٥الشرعية يليراسات عثيمئن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عئيزة، والأداب، العلوم كلية 



واتوعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي. سالرحمنبن مؤتمرالشيخ 
مقارنةيواسة نموذجا ا1واسطية شرح سعدي ابن عند العقدي الدرس 

منوالمفات الأسماء ق ميما ولا الاعتماد، ائل متقريب ق الرغبة ظهور ب- 
عبدالعزيزالشيخ طريقة وق الشروح، مقدمات ق هدا وبرز الشروح، حلال 

،.المان١١ال

بشكلالمتن ألفامحل وتحليل الاعتقاد، ائل ممدخلالتقرير الشرح اتخاذ ج— 
والصفات،الأسماء ائل مق سئما ولا المخالفين، على الرد وتأصيل مومحع، 

العتيميزلصالح بن محمد الشيخ نرح مثل ق يفلهر وهدا للمتن، تيعح 
الشروح،بكثرة اثرأ ذلك وربما ه1يةأ'آ،، الواسمتن على الاستدراك بروز د— 

قالعلم طلاب، انشغال وحول مع خاصة للطلاب، كمرحع نشتها ق ورغبة 
الهلحاؤية.كشرح إشكالات، من تخلو لا وسروح بمتون الجامعات 

قظهر وهدا والصفات، الأسماء قواعد ذكر على الشراح من عدد حرص ه- 
نية(؛ال)التنبيهات الرشيد ناصر بن عثدالعزيز الشح شرح مثل 

القيم،وابن محمية ابن الشيخين كلام من النقل على وتواطزهم الثراح عناية و- 
وأساتدةالعلم طلاب تومع ذلك ونح للثروح، محمة ذللث، أصح حتى 

الدراساتق ذلك وبرز الباب، هذا ق والتنقيب البحثؤ ق ات الجامع
كالتنبيهاتالميسرة، احل يالد العناية من أصعق مما وهدا العليا؛ الجامعية 
الشروحات.من غيرها من حتى وربما اللهليفة، 

.ص؛ الواسطية، العقيدة على الأصولة والأجوبة الأسلة مختمر اظرت )١( 

هه،مد/ ١ الخيمن، الواث، الشدة شرح انظر: )٢( 

محمدللثح الواسطة، نرح ملحقناُكتابت الواصطية، ائل معلى القاف علوتما مستدرك انغلرت )٣( 

•حايلهراس،ص٦٦٢

.٢٢٦- ص؛ الواسطة، الش،وة ترح ين الاكب؛هات، انثلر: )٤( 

الشرعيةمميراسات طيمجح ابن ا}شيخ كرسي مع بالضاون ا|ممأ,يم، جامعة عنيزة، امموم كنية  ٥٣٦



ئاسمية آتاره ناصرالمعدي، عياJادرحصين الشيخ مزتمر ِظ 
اأرشياوصاثح بن عيدالرحمن بن عيداف د• 

اللطيفة(؛لشرح)اكيهات ماثر أوتاثير ناثر ظهور أجد لم صجق ما حلال من 
وقئالمصلح، حالي د. ثرح وهر عدي، مابن الشيخ تلميذ لتلميذ كتاب، ل إلا 

إلىإصافة القيم، وابن تيمية ابن الشيخين كتب على اقتصاره على مقدمته ل نص 
صعقأسباب، من ولعل ، ٢١مواصعأعدة ق منه ونقل سعدي، لأبن اللطيفة، التنبيهايتظ 

المعدي،الشخ بعد القرة ق الشيخين برايثج والعناية التوسع زيادة والتأثير التاثر 
المخالفة،الهلوائفح على والردود والصفايتح، الأسماء توحيد تاصيل ق والتوسع 

ولعلالنية، كالتنبيهاث، والمداحل، الختصرات، إلى معه الحاجة تجاوزتأ مما 
المثلى،القواعد تلميذه: كتاب، العلم طلاب، بما اعتنى التي الكتب، من أبرز من 

الله—,—رحمه العثيمين صالح بن محمد المسخ العلامة فضيلة التجيبم، لتلميذه 

_U.المصلح، الواسطية، العميدة شرح انظرت ( ١ ) 

٥ ٣٧اتشرمية سواسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالشاون القصيم، حاسة عتيرة، والأداب، 'سوم كلية 





واكعوطاسمية آثاره ناصرالسعدي، عبدايرحمنبن الشيح مؤتمر 
الرشيدصالح بن ^،الرحمن 

اآ،ءاذتة

تبينومما يره، وتيفضله على الله أحمد البحث هدا ثنايا ي الجولة هدْ بعد 
تيلي ما بحثه حلال من للباحث 

ابنوتلمده تيمية، ابن الإملأم شخ بكتب المعاصرين العلماء عناية ظهور ~ ١ 
وبروزهسعدى، ابن هو وقربما، قواعدها، ولخص بما اعتنى من أبرز ومن القيم، 

سواء.حد على والأصولية والفقهية الاعتمادية لجوانب اق 

وطبقها،الشارح الترمها نقاط أرع على قام اللهليفة( )التتثيهايت، شرح منهج أن ٢" 
عدىالالشيخ مدحلالكتب يصلح الأول المطلب، ق ورد ما أن الباحث، ؤيرى 

حصوصتا.الواسهلية ولشرح عمومأ، 

يلي!ما إبرازها منها لعل ومزايا، معالم بحدة اللطيفة( )التنبيهات، رح ث نميز ٣" 
المة.أهل معتقد على دلألأت؛ا وتطابق وضع والعقلية النقية الأدلة وافر تأ 

المنزل.الحق لللاكاإلأ؛رد ، حلافيكون ولا الاعتقاد، ائل مبين الارتباط بط- 

عادة؟والوالبركة الانتصار ق أصحابه على المحح المعتئد أنر ج~ 
المتن.صاحبف عبارات دقة ؤإبراز العبارات، تلخيص ل ال،رتببا حن د- 

ل)التنثيهاتوأن العقدية، عدي مسابن الشيح كتب، مجالات على التعرف، ~ ٤ 
الدارمى،توى لم بته مناست، بدلك؛ولعل تبا، تتميز حموصية اللهليفة( 

العقدية.تصانيفه أواحر من وأن المتن، وطبيعة 

كتبمن يكون ما أقرب وأن المبتدئ، العلم لهتالبح اللهليفة( )التنبيهات منامحبة ~ ٥ 
المبتدئ،لبح مدحلا وتملح المديد(؛ )القول مقدمة هي إليها الشيح 
للعوام.وتصلح 

عثر،الرابع القرن 3، برز بشرحه ويمش يدرس، كمتن الواسطية العقيدة بروز ٦- 

٥٣٩اتشرعية ثلدراسات عتيم،ن ابن كرسي'لشيخ مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن صدالرحمن الشيح مؤت٠ر 
مقارنةدراسة نموذجا الواسطية شرح سعدي ابن عند اسدي الدرس 

هذادواعي من ولعل منه، الثاف النصف ل إلا مطبوعأ ظهر لم الشروح وتصنيف 
لتمجالعلماء همم شحيت حيث العلمية، المعاهد ؤإنشاء الكتب،، طباعة ظهور 

الواسهلية.العميدة متن منها وكان العمائد، متون من يشرح لم ما 
 ~U لمأنه زمنءإلأ هلية الوامحثرؤح طليعة ق وكونه اللهليفة(، )اكبيهايت، تميز ،ع

يرمذللث، أن الباحث، ؤيرى عدي، مابن الشخ كتب، من غير0 بمكانه يكن 
مها:لأمور، 

المتميزة.الشروح من عدد ظهور فيها حمي فترة ق الكتاب، طباعة ناحر أ~ 
الس_عدى،الشخ يعد الفترة ل الشيخين بتراُن، والعناية التوسع ادة زيبه~ 

الطوائفجعلى والردود والمفايتج، الأمماء توحيد تاصيل ق والتوصع 
انمخاكة.

اممييإت,

)مقدمةأولها: يلي• منها يعنينا مراحل، على العقدية عدى الكب تمنف، أن ~ ١ 
العلم^١^، اللهليفة( ثانيها)التنثيهايت، للحوام.؛ وتصالح ديد(؛ ال القول 

المبتدئ.

الواّهلية.شروح عن عالمية دراسة تقديم ~ ٢ 

وصحبه.آله وعلى محمد نبينا على وسالم اف وصلى وأحكم، أعلم واف هذا 

الشرعيةلأيراسات طيهخن ابن الشيخ كرسي مع يالتعاون العصيم، جامعة عتيزة، والاداب! اسوم كالئة ٠ ٤ ' 



راJدعوUتاسمية أناره السعدي! ناصر مؤت٠ر١لشيخ 
صالحس سداضحمن بن عبداك د, 

|اهر|حءفمرس 

ى١ ٤ ١ ٦ ، ٢ ط الرشيد، ناصر عدالعزيز الواسهلية، العقيدة شرح تيه الالتنييهامت، ~ ١ 
الرياض.— الرشيد دار 

المنيفة،المباحث، من الواطئة العقيدة عليه احتومحت، ما على اللطيفة التنسهاات< ٢— 
باز،بن عبدالحزيز تعليقالت، ومعها ها ١  ٣٧٦ت! عيي، الناصر ابن الرحمن عبد 
ها١ ٤ ١ ١ محل؟، حماد، بن ونمان رويثد، بن عيدالرحمن ت. ه،  ١٤٢٠ت! 
بازابن مراجعة ؛سو ه، ١ ٤ ١ ٤ عام الإفتاء، دار راعادما — الرياض — الشبل دار 

بنءبل.العزيز ومراجعة ات؛ تعليقومعها المحيى، عبدالرحمن اللطيفة، التتبيهاث، ٣— 
دارإشراف، حماد، بن ومليمان رويثد( بن ءبدالرحمن ت،. ، ٥١٤١٢عام باز، 

الرياض.~ طيبة دار ه، ١ ٤ ١ ٤ ، ١ ط الإفتاء، 
تعليقامحت،ومعها هط ١  ٣٧٦يتح/ المعدي، ناصر بن عبدالرحمن اللهليفة، اكبيهاُتح — ٤ 

،١ ط ام، السليمان مسبن محمد ت. ه،  ١٤٢٠ت! از، ببن عبدالعزيز الشيخ 
اليمام.— الجوزي ابن دار ه،  ١٤٣١

تعايقاُتاومعها ه، ١  ٣٧٦ُت،/ المعدي، ناصر بن عبدالرحمن اللتليفة، اكبيها١تح — ٥ 
طا،ا،*؛اْ،الحلبي، حن علي ت،. ه،  ١٤٢٠ت! باز، ءبل.العزيزبن الشيح 

القيم-اليمام.ابن دار 
ت!مارك، عبدالعزيزآل بن خمل هلية، الوامالعقيدة على نية الا١تف التحايق٦— 

الرياض.— المميعي دار ه، ١  ٢٤٣٥، ط الشائع، عبدالإله ، ٠٠١٣٧٦
،١ ط الخفير، عبداض بن عبدالكريم الواسطة، المقياJة على المة التعاJقاات، - ٧ 

اليمام؟— الجوزي ابن دار الرياض، — المن معالم مؤسسة ، ٠٥١ ٤٣٨
دارهط ١ ٤ ٠ ٧ ، ١ ط ه، ١  ٣٧٦ت/ المدي، عبدالرحمن الشافية، الكافية توضيح ٨- 

الجوزي-اليمام.ابن 
ى١ ٤ ٢ ٢ ، ١ ط الم، رشاد محمل. دّ (، ٠٠٧٢٨تيمية)لت،/ ابن الرسائل، جامع — ٩ 

٥٤١الشرعية سراسات عتيمنن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، امموم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ ٠ؤJبمر 
مقارنةيراسة ضرذجا الواسطية شرح سعدي ابن عند العقدي الدرس 

الطاء-اراض.دار 
ت/الوامطية، العقيدة على مانع بن عدالعزيز بن محمد الشيح العلامة ية حاث— ١ ٠ 

،١ حل عبدالمقصود، أشرف ى  ١٤٢٠ت/ باز، ابن الشخ تعليقات مع هر،  ١٣٨٥
الرياض.— السالف أضواء دار ه،  ١٤١٥

الشافية،الكافية من والمرسلين الأنبياء توحيد رح ث ق المبين الواضح الحق — ١ ١ 
اليمام.— القيم ابن دار ها ١ ٤ ٠ ما ٍوآ، عدى، الناصر بن عبدالرحمن 

—الحديث دار ه، ١  ٣٩٣، ١ محل اليد، وعائل الدعاس، عزت ت. داود، أبي سن - ١ ٢ 
بتروت•

بنمحمد جمع ها ١  ٣٨٩ت الشيح أل إبراهيم بن محمد الوامهلية، العقيدة رح ث — ١ ٣ 
ها١ ٤  ٢٢٨،  Jsفاسم، بن محمد بن عبدالمحن د. إحراج ه(،  ١٤٢١)قاسم 
النشر.دار يكر يدون 

ت/هراس، خليل بن محمل- علية(، الوامورملحق هلية، الوامال.ة العقيشرح — ١ ٤ 
الخر.- الهجرة دار ه، ١ ٤ ١ ٥ ٣، محل القاف، القادر عبد بن علوي ، ٠١٣٩٥

،طء المميل، سعد ه(،  ١٤٢١)ت/ العثيمين محمد هلية، الوامالعقدة شرح — ١ ٥ 
الريام،•" الجوزي ابن دار ١ه، ٤ ١ ٩ 

المملح،افه عبد بن حال. تيمية، ابن الإسلام شخ كلام من الوامملية العقدة ثرح — ١ ٦ 
الجوزى-الدءام.ابن دار ، ٠١٤٢١ٍدا، 

بنءبل.الرزاق د. العقيا-ة، توضيح ل وجهوده س_عالى، بن ءبالالرحْ_ن الشيح — ١ ^١ 
الرياض.~ الرشد مكتبة ٠، ١ ٤ ١ ٤ ، ٢ محل العباد، عبدالمحن 

دمشق،~ كثير ابن دار ها  ١٤١٤ؤده، البغا، مصعلفى د. ت. البخاري، صحيح — ١ ٨ 
بتروت-

العلميةالبحوث إدارة ه، ١ ٤ ٠ ٠ مل عبدالبافي، فواد معحمل ت. لم، مصحيح — ١ ٩ 
والإفناء-الرياض.

دارهط ١ ٤ ١ ٩ ٢، محل البام، عثدالرحمن بن عثاداف قرون، ثمانية حلال نجل. علماء — ٠٢ 
الرياضي.— العاصمة 

اممرعيةسراسات ابن اتشيخ كرسى مع باJتاطون اتقميم، عتيرمح، والأداب، الوم اJ٠كلية  ٥٤٢



ئواكعوا اسمية آثاره ا
الرشيدصالح بن عيدالرحمن بن عيداللم د' 

ت/اكوجي، حان حن صديق محمد الأثر، أمل عمده بيان ل الثمر قطف — ١٢ 
وزارة— المعلوعات وكالة ه،  ١٤٢٢القريوق، عبداف ين عاصم د. ، ه ١٣٠٧

الرياض.- والإرشاد والدعوة والأوناف الإسلامت الشزون 
ه(،١ ٦^١٣ )ت/ عدى الناصر بن الرحمن عبد التوحيد، كتاب نرح السديد القول " ٢٢

الرياض.- والدءوةوالإرشاد والأوقاف الإسلأمة الشئون وزارة ه، ١  ١٤٢ .دآ، 
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