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انغلاقهاثفنخ اأبن،غةض، أخكام 
اJتضاىناصب بن اأرخس س ؟
واياوغالأهواء أهل ض الرد فنهغمحث وئ 

صاّالخدواص

اتعليااثدراسأت وأستاذ اثساعد الأستاذ 

العاصرةوالذاهب ايميدة بقسم 

أبها- حاثي اللك حا4عات الدين، وأصول اتشرععة كالئة 

لآًًًممت(



واكعوي4اسمية آتاوء السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
اسياضصاي جابربن بن ع1ي د. 

|امقدهة

يجددمن زمنية فترة كل ل لها مص بأن الأمة هذه على امتن الذي ف الحمد 
وشرائعه،الدين ياصول اك للتمؤيدعوها غفلتها، بات حممن ؤيوقفلها دينها، لها 

النبوة٠زمن عن الناس بعت كلما وحاصه والبيع، الأهواء أهل على ويرد 
آلهوعلى عليه اطه ملى عباده، من ومنيه حلقه، خير على لام والوالصلاة 

أجمعين.وصحبه 

رأسعر الأمة افهيبمث،سْ ®إل أنه ه النبي عن ه أبوهريرة روى 
ؤلمامحثسيجددلأاديءا«اه.

عنالناس س الكئير انحرف كلما ءانه دينهااا1 لها ءيجدد ه.ؤ.' قولومعنى 

إليهم؛عن، لينتا؛ لهم ورضيه نعمته عليهم وأتم لعباده، الله أكمله الذي الدين حادة 
ومنةالله، بكتاب النامحى يمر يذ،ا، رّوداعية بالإصلأم، بصيرا أوعالمنا علماء، 

عنويردهم الأمور، ات محدثؤيحذرهم البدع، ويجنثهم الثابتة، رسوله. 
تجديدأذللن،ت فمي ه، رسوله نة وماممه كتاب المستقيم، المحراط إر انحرافهم 

والضعف،القبر فإن وأكمله، اممه شرعه الذي للدين بة بالملا للأمة، بة بالم
بحفظفمحفوظ ه نفالإمحلأم أما الأمة، على مرة بعد مجرة يهلرأ إنما والانحراف 

ثإئانتإنامحنرداالدكن ؤ تعار نال له، المبة ه رسوله ونة تعار، افه كتاب 
محلالحجرته[ااأآا.ثيغلو0 

(،٥٦٧()٤/ ٨٥٩٢(وااحاىاjسرك)ح٤٢٩٣()ح١٧٨أبوداردفس)؛/ )ئ(أحر-بمبم 
T)__i;UJUljjUSlj،(Y/

٢(. ٤٧ء)T/ الداكة اليجة نتاوى )٢( 

٥٤٧اتشرعية لادو1سات عقيمين 1بن الشيخ كرسي مع ن بالنعم القصم، جامعة عتيرص 1سومو1لآىب، كلية 



iينناصرانمسي،أدارهاس4ي4واكعوه إ
واسعاإننا« أنل عش الأو ي ونقنن4 انمندي ناصر سالنحسبن اكلأنا الشيخ ش البينة أنكام 

الحديثأن الصحيح الدالماء1 من طاتقة *فال —ت اف رحمه — كثير ابن ال ن
أداءق الكفاية يفرخس يقوم ممن الأعمار؛ هذه من العلماء احاد من فرد كل يثمل 
الحمدوف موجود وهدا الخالق، من يدركه من إلى لف المن أدرك عمن العلم 

الثامن،ارا/القرن ق ونحن هدا زماننا إلى والمنة 

ماء،الل النجوم بمنزلة * اف—ت —رحمه القيم ابن نال كما الأرض ق فالعلماء 
الملعامإلى حاجتهم من أعنلم إليهم الناس وحاجة الفللماء، ق الحيران يهتدي مم 

امماباال'أا.بنص والأ؛اء الأمهات؛ طاعة من عليهم أفرض وطاعتهم والشراب،، 
كلولغ العقيدة، تقرير ق واضحة جهود لهم كان الدين العلماء هزلأء ومن 

والجماعة:الة لأهل المخالفين والبيع، الأهواء أهل على والرد يعارضها، ما 
تعالى.اف— —رحمه عدى الناصر بن ءبل.الرحمن العلامة الشخ 

عبدالرحمنالعلامة الشيخ منهج تعالى: اف بمشيئة البحث هدا ل أتناول وم
والبدع.الأهواء أهل على الرد ل عدى الناصر بن 

البحثأأصاد،

منها:لأمور البحث يهدف، 

الردق اف— —رحمه عدى العبدالرحمن الشخ عليه ار ٌالذي المنهج بيان ١• 
والبدع.الأهواء أهل على 

والبلخ؟الأهواء أهل على الرد ل عيي العبدالرحمن الشيح جهود إبراز • ٢ 
الشيحتركه الذي الناحر العلمي التراث م معالمن فيإبراز؛عض اهمة الم٣• 

اف—١—رحمه عدى العثدالرحمن 

(باخمار.٢٨٧)١(اJلؤاةوالهlة)٦/ 

٨(.اسلمن)\/ رب ص الوض إعلام )٢( 

الشرعيةسواصات ابن الشيخ كرسي مع القصيم، جامعة عتيرص والآطس العلوم كلية  ٥٤٨



واتدعويةالعلمية آثاره ناصرالسدي، عيدالرحمنس مؤJ٠رادشيخ 

د*عليبندردنصالخاسياض

البحت!سهج 

بتتعوذلك التحالير، الامتقرائي المنهج البحث هدا ق الباحث استخدم لقد 
عليهسار الذي المهج ريان واليع، الأهواء أهل على اف~ ~رحمه الشخ ردود 

وذلك.

البحث!حملة 

التالي;المحو على وخاتمة ماحث وثلاثة مقدمة من المحث ؤيتكون 

لمقدمة.ا ٠

البدعة.وأنولع والبدعت الهوى تعريف الأول. لمحث ا ٠
المدى.الشيح عند البيع وأهل بالمخ المعلقة الأحكام لبحث ا ٠
والبيع.الأهواء أهل على الرد ل المدى الثج منهج معالم الثالث; لمحث ا ٠
والتوصيات.النتائج أهم على وتشتمل لخاتمة' ا ٠

ألشرعيةسواطت طيمعن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون التصيم، جامعة عتيرق والآىو؟ا، اكلوم كلية 



ااسمية آثاره كمدي، إ
والبدعالأنواء أنل على الرد ا ونيهب السندي ثامر بن سالرننن النلأنة الشيخ عند أنكام 

البدعةوأنواع والبدعة الهوى تعريف < الأوو ائبحث 

:و|ْعطارإحأ لغة الهوى \ fi_Liالأول: الْْللب 

وهوياهوئا يهوى ~باكح~ ثوى بى ت الأول المعتى معنيان; له اللغة ق الهوى 
ومنهفوق، من ألمته إذا : يقال ثمل، علوإلى من مضل بمعنى•' وقوياسا، 
.، أ١ نمطت اى يهون؛ أنمهلها اى ؛ [ ٥ النجم;٣ ت ه تنئ ؤ قوله.; 

اللغة:أهل قال ؛، واشتهى١٢وأراد أحث، لمعنى: يهوى، هوي س الثاف؛ المعتى 
زعالى:ؤودهىأثلشاممه قال قلبه، على وعلته الشيء ان الإس—محبه ®الهوى؛ 

تدعوإليهوما ثهواما، عن النفس ومي [معناه: ٤ ٠ الأية من هلالنازعاينتج: ءيا 
.اممه.١١١٣٢معاصي من 

تشتهي،لما بالنفس يميل فإنه حميعتا المعنيين يجمع ا هنالمقصود والهوى 
ينغي•لا فتما بماهمه سموي 

Iاصهللاحا الهوى 

حولتدور وكلها الهوى، معنى يياي، ق افه رحمهم العياء عبارات، اختلفت 
استعمالغلس، أنه إلا أوحرام، حلال ق شهواما إلى النفس ميل وهو: واحد معنى 

الأعظم)والمحبمل المحكم (، ٢  ٥٣٨(،الصحاح)آ•/  ١٥/٦)١(اطر:٠عجمُقاسس)
'هأ(مادء)،صى(.ل/

(.٤٥٢/ الأعظم)٤ والممط الحكم (، ٢  ٥٣٨/ الصحاح)٦ (، ١ • ٥ / انمن)٤ كتاب، انم: )٢( 

(.٣٢٥/ )٢ سانىكلماتالاس j الزامر )٣( 

الشرعيةلليراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الممييم، حامعة عتيرة، والآدأب، اّوم ٥؛؛^  ٥٥٠





I اوالدصويات امممية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤت«ر

للعلمغيرتايعة أهويتهم تكون الذين الأهواءت،٠ أهل عن عدى الالشيح وقال 
منفإنه ؤإرادته؛ هواه الرمول ثريعة حالف من كل وهم حلفه، ماشية ولا 

يعالمونااأُ"ا.لا الذين أهواء 

لقولمخالف قول إلى وذهب ه، للرسول نجب يلم من كل ٠ أيضتات وقال 
•٢٧؛هوى إلى ذهب ؤإنما هدى، إلى يدما لم فإنه ه؛ الرسول 

تيمية؛ابن الأسلأم شخ قال كما البيع أشل على يهللق الأهواء أهل ومصعللح 
الأهواء،أهل من الدين من شيء ل الشريعة عن حرج من كل يعدون السلف *كان 

دلو(؛ بذر:٦٠بألا ؤازوئ بذللثا، ييدمويم الأهواء، أهل هم الدع أهل ؤيجعلون 
والكلأما(س.العلم من أظهروه ما أظهروا 

XjJJaoJI  :1 اود1ووا \Aj^sj 9اصطال!حآ:لمه ريدءة

اللغةل ولها وابتداياراّ،، بيعتا يدعه الشيء بيع مصدر اللغة؛ ق البدعة 
معنيان؛

سابق.مثال غير على وابتدأه أنشأه بمعنى الأول؛ 
والهزال.والكلأل الأنقهiاع بمعنى والثاف؛ 

الشيءابتداء أحدهما؛ أصلان؛ ( بلع ) والعين والدال الباء فارس؛® ابن ال ق

(.j(«_UUU_كلام شم j الرحمن ام؛م يثر )٦( 

(.٦١)_U شه المصدر )^١( 

(.٢٥٤)ام(الأطا.ة)ا/

؛(.n)_(ouمآم>(،ننالمب)ح/ / )٢ ١^ والمحط المحكم انظر: )٩( 

اتشرصةسواسات عقيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القميم، جامس عتيزة، و١لآدابi اسوم علية  ٥٥٢



درالدعوية اسمية آثاره السعدي. ظَ سالرحمنس الشيح تمر مؤ ا
د-علىينجابرينصالحاسمني

الشيء؛أندغئ قولهم: فالأول والكلأل، الانقطاع والأحرت مثال، عس لا وصنعه 
الراحله،ادعت قولهم؛ الأحر والأصل مثال، سابق عن لا ابتدأته إذا فعلأ، أو قولأ 

إذاكلت«اا،.

تفعلهوفيما الألة، به تنطق وفيما القلوب، تخارعه فيما يدخل الدعة ولفغل 

الجوارحأ''ا•
ار>متعمالهعلب ثم أم، وغيره الدين من استحدذح ما كل ق عامة اللغة ق وهي 

.، ٤١منه نقصان أو الدين، ق زياده هو ما على 
ابق®،مؤمثال غير على احدث ارما اف~ث ~رحمه الشيح عند اللغة ق والبدعة 
التتنزتديع ؤ تعالى لقوله يره نفمن اش- —رحمه عنده المعنى ونأحذهدا 

أتقنهما،قد وجه على حالقها ررأي؛ قال؛ حيث، [، ١١٧الأية؛من ٠ اليقر ] ه والأه 
،.سق"رمثال غير على وأحسنهما 

بيع(.مائة) باحتمار، ( ٢١'؛—■اللغة)ا/ه■مقاسس معجم )١( 

(.صزا٢ المادُث>والدع) انفر:كتاب، )٢( 

(٤٣(،ابلjس)١/•٣٣/٢سطالأمحلم))٣( 
بدع.مائة 

(.٣٨/١(،اساحاض)٦٢/١مب)

٦(.المنان)صة كلام تفسير ل ارحمن الكريم نتستر ره، 

٠٥٣الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة منيرة، والأداب، العلوم كلية 



I ،اواكعوية اسمية آثاره ^^،ي
والبدعالاهوا* أنل غلى االرد ونتنب السندي ناصر بن س٠١لرءس النلأنة الشيخ ضد البدمة أنكام 

الأ»سطللأحاا البدعة 

أصللها ليس الدين ل أحدثت بدعت كل ار بانياI الله— —رحمه النسخ عرفها 
والرفضكالتجهم الكلامية، المولية البيع من كانت مواء المسنة، ق ولا لكتاب اق 

ولاافه يشرعها لم بعبادات لله كالتعبي العملية البيع أومن وغيرها، والاعتزال 
رّولها(ل

التبي^^به حاء ما هوت الدين فإن الدين، ق ارالأُتداع بانيات لث، كدلوعرفها 
حالم،وما الدين، فهومن والمسه الكتاب أدلة عليه دلتج وما والة، لكتاب ال 

حلاف،هي؛ البدعة * 1ات أيفوقال الجامع"لأآا، الضابط هو هدا البدعة، فهو ذلك 
الة«رم.

فيه.يكن مالم الدين ق أحديث، من هو؛ والميتلع 
إليهيبقه لم ما فيه لأحداثه عتا؛ مبتل. ؛ الدين ق المبتيع مي ))محالهلارىت قال 

ميهتالحرب فإن متقدم؛ فيه يتقدمه م لقولأ أو محسين، كل وكل.لائإ غيره، 
؛.٤١١١مثتدء1ا 

ق^،ورسوله يه الله أخر ما بغير احتر من هوت،٠ عيي الالشخ عتل. والمنيع 
،.يثلإرعهاا١ ولم ورسوله، به الله ياذن لم بشيء تعبد أو 

•( الأخيار)صم؛؛ حوا،ع شرح ق الأخيار عيون وترة الأبرار نلوب ث|جة ا )١ 
العدة)ص"؛آ•(.الفتاوى )٢( 

المهمات،اهم ل وجواب، ّرال )٣( 

)أ(-ن؛رالطرى)'ا/-أه(.

(٠الأخأار)صم؛؛ جوامع رح ث ق الأخيار ءٍون ونرة الأبرار قلوب 7ءجة ، ٠١

اتشرميةلسراسات مثي4ان ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جامعة متيرة، والآداسأ امموم كلية  ٥٠٤



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
العليانيصالح جابربن بن علي د• 

؛٢١١٠فهومبتيع،يحرمه لم ما أوحرم الشؤع، بغير تعبد ررفمن أيضءت وقال 
حرممن المبتدعة إلى اض— —رحمه أصاف إنه بل 

منالمثلى الطريقة عن زلغ من كل على بمللق فإنه الأهواء أهل مصطلح ا أم
؛.أهلالقالة١٣

حرجمن كل يعدون لف الكان ار اممه— رحمه — تيمية ابن الأسلأم ثيح قال 
أهلهم البدع أهل ؤيجعلون الأهواء، أهل من الدين من ثيء ق الشريعة عن 

العلممن أؤلهروه ما أخلهروا ولو يعتر-بم؛ بالا ؤيامرون بذلك، ؤيدمونيم الأهواء، 
،.٤١))والكلام 

اثبعوالأنيم الأهواء، أهل لع البأهل ئى م ٠١الله—ت —رحمه اطبى النسوقال 
حتىعليها؛ والتعويل ا، الأفتقارإليهمأحد الشرعية الأدلة ياحدوا فلم أهواءهم، 

الشرعيةالأدلة جعلوا مم ارائهم، على واعتمدوا أهواءهم، قدموا بل عنها؛ يصدروا 
،.٠١١٠ذلك وراء من فيها مفلورآ 

x٢٤)١(خمالوجوابjلمابت)ص٣٢-

(.١٧ص الأخيار) جواهع رح ث ل الأخيار عيون وقرة الأبرار قلوب بأجة ، ٢١
(.٣٩٢/ ٢ الثعرب) ترتيب j النغرب اطر: )٣( 

(.٢٥٤ا/ )؛(الاستقامة) 

(.٦٨٣)ه(الأءممام)ا/

٥٥٥الشرعية تليراسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيزق واvداب، العلوم كلية 



Iوالدعوية اسمية آتاره السعوي، ناصر بن عيداثرحمن مؤتمراJشيخ ا
راليدعالأيوا٠ أنل غلى االرد ونتهنه السنوي يامر بن سالرءص النلأنة الشيخ عند أننام 

البدعو:أنواء الثالث: المطيب 

!٢١نوعا0آالبدعة أن اف~ ~رحمه الشيح ذكر 
والرقصكالتجهم القولبة، البيع لهات ال ؤيقI الاعتمادية البلع ت الأول، النؤع 

وغيرها.والاعتزالء 

هذهاروستئترق قوله ق المذكورة — اطه— —رحمه الشيخ ذكر ~كما وهي 
افهي:ازئوو ثن يالوا: ثاحدة، إي النار قي ئها فزقة دتن ثلاث عار اه 

الأصولق وأصحابه ه النبي عليه كان بما تمسكوا الذين اليع من لمون ؛ ال
وغيرها.الإيمان اثل وموالقدر، والرسالة التوحيد أصول، كلها، 

تهمعومن ومرجئة ورافقه وقدرية وجهمة ومعتزلة خوارج من وغيرهم 
الأءتقادية"لم.البدع أهل من كلهم عنهم، 

ق^،أوورسوله افر شمع ما بغير اكثن وهي• العملية؛ الفعلية البلع الثاق• الّوع 
عليهعملا'ليس عمل »من قوله ل داخلة وهي ء، ورمرله اممه أحل ما تحريم 

فهوميتدعل؛ا.الشارع يحرمه لم ما أوحرم الشيع، بغثر تمد فمن فهوردُ، أمرنا 

عييةالالفتاوى (، ١٧ص الأحبار) جواهع ثرح ق الأحبار عيون وترة الأبرار تلوب بهجة انظر• ا ر١ 
(.٢٨ص التوحيد) مقاصد ل السديد القول )ص٣٦(، 

(٣٦٩االإبانة)١ j الكوي بملة وابن ٤<، ٤ )ح؛ ٢( ١ ٨ )آ(أخرجهالحاكافياسرك)ا/ 
)حهآ"أ(.

(.٢٣المهمارت،)ص ا،وم ق وجواب، موال ٦(، ٤ ~ العل.ية)صمآ" الفتاوى انثلرت )٣( 

jالزاهرة النرة والحدائق صأ الرياض ٢(، الهمان)صمآ-أ أهم j وجواب -وال اظر: ( ٤> 
(١٠  ٥٧رصي الناحرة المتنوعة والفنون العماني 

الشرعيةلعيراسات عثبميى ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزص والآدابأ العلوم ءلية  ٥٥٦



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر س عبدالرحمن الشيخ تمر مؤ

د.علىبنجدربنصارحاسياض

؛:لاك١١كljنوعين على يشرعها- لم بعبادات ض التعبد -أى: النوع وهذا 
أصلا.يشرعها لم بعباده لله التعبد الأولت 
تلكغير على فتفعل مخصوصة، صفة على شرعها قد بعبادة لله التعبد اكاز(ت 

الصفة.

إدخالالناس بعض لدى العلم قصور من أن إلى اللبم~ -رحمه الشيح أشار نم 
الحلمنمور س ااولهذا قال! حيث البلع باب ل عبادات ليت التي العادات بحفي 
فإنبالعكس؛ الأمر أن ْع تجوز، لا بدعا عبادات ليت التي العادات بعض جعل 

حرمهما إلا العادات س يحرم فلا المتلح، هو وتحريمها منها بالمخ يحكم الذي 
فهووالطاعة؛ الخير على منها أعان ما أقس—ام! إلى م تنقالعادات بل ورمحوله؛ الله 

هلءافيه ليس وما الحرمات، فهومن والحيوان؛ الإثم على أعان وما القرت، من 
.٢٢١١١الباحات من فهو هدا؛ ولا 

(.المان)>_nUكلام مم ل الرحمن الكريم نتستر )١( 

(.)٢(اكاوىاس)ص٤٦

٥٥٧اممرعية لد1أراسات ابن الشيخ كرسي مع با}تعاون جاسة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



I إوالدعوية اسمية آثاره اثسسي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت٠>ر
والبدعالأيوا، أنل على االرد ونتهب ناصرالمندى بن النلأنة الشيخ عتد البدعة أنكام 

المعديالشيخ عند البدع وأمل بالبدع ال،عاقات الأحكام الث1ذي> المحث 

كتابهق حاء لما الكامل والتلم ا وترك لأتباع، يا اممه. أمرنا لقد 
ب:وسنة الرين، 

ه]الحثرس
لأ>وؤؤأبؤأأشُوبينء ^؛١^^ ؤ وقال ٧[، ١^: 

[.٣١;أشُغمحبم0ه]آلنمان: 
يهوردراره.منه ثس ما هدا أمريا قي أحدث ؛رمى وقال 

الفقهية;القواعد منظومة ق الله— —رحمه الشيخ قال 
ْذكودرشرعنا ي الذي غيث الأمور س مشروعنا وليس 

الدليا:في باليدء 1وْتعالقة الإحخام ألأ9ل؛ المطلب 

ضلالة:أزالبدجة ١. 

عرك\و من الاجية:رر الفرقة عن قوله. اممه- -رحمه الشيح نقل أن فبعد 
صاحبفهو الوصف هدا عر كان رافمن قال: ؤأصحارىلم<<، التوم ع1ته أنا ما مثل 
.٢٤١((صلالة بدعت وكل ميتيع، فهو الفرق بقية من كان ومن محفة، ئنة 

)"ا/( ١٧١الأمور)حم وردثندثات ^، ١UsUiلأحكام نمض باب الاشة، كت^ب ق لم مأحرجه )١( 
■١٣٤٢.)

)أ()ص>"آا(.

المحث.ط؛ من تخريجه)ص٤( سق )ما( 

(.irrYYالمهمات)ص أهم ق وجواب سؤال )٤( 

الشرعيةللدراسات ءثيم-ين ابن الشيخ كرسى مع بالتماون القصيم، جامعة عتيرة، واvدابt العلوم كلية  ٥٠٨



والدعويةاسمطت آثاوه السعدي، ناصر عيدالرحصس الشيخ مزتعر 
طيبنسربنصالحاسوياضد. 

'•التخبط ز كذلك محبب أنها كما الشر، رحمول العناء ل سبب البيع أن • ٢ 
نميرل قانا حث الشر وحصول العناء ق سسأ البيع اله~ —رحمه جعل وقد 

®ودلقال: [، ١  ٥٨الآةأ من البقرة ثلآعيئِه اقن ؤ)؛ جا تلؤغ نماروش ه قول
الأته رسوله، ولا اف شرعها لم التي بالبيع، تطؤع من أن بالخير، التهلؤع تقييد 

عالمنامتعمدأ، كان إن له؛ ثرآ يكون قد بل له؛ بخير وليس العناء، إلا له يحصل 
العملاال١،.مشروعية بعدم 

منمعه ما بحب كل الظلمات، ق التخبط ق سمبآكدللث، البيع وجعل 
هؤلاءكل الغافل أوالمعرض أوالمعارض، المنافق، أو ®والكافر، فقال; ا، مواده

،.٢١((١٢واصبا.موادها من معه ما بحسب الظالمة من له كل الفللمات، ق يتخبهلون 

الحق!عن بعدها أو قربها بأص_، تتفاوت البيع أن ٣• 
بحبتتفاوت يل واحدة؛ درجة على لمن، أنيا البلخكذلاJثجت أحكام ومن 

منالبدعت أهل عن اض— —رحمه المدى الشح قال الحق عن أوبعدها فربما 
عنهم،تهميع ومن والمرجئة والرافضة والقد;ئة والجهمية ة والمعتزلالخوارج 

عنبحدهم بحسب متفاوتة وأحكامهم الاعتقادية، البيع أهل من "كلهم قال; 
المنةأهل ملامة وبعصح أوتاؤيلهم، عقائدهم مب، ويحوقر-بم، اكJن أصول 

بحسبالبلخ ®وتتفاوت أيمان وقال ، ٢٣١وعدمه والأفعال الأقوال ق شرهم من 
النة«ر؛،.عن تعدها 

كلامالمان)صأ"تما(.ق-ض الرحمن سرام؛م )١( 

(.٩٥الشاب)ص الكاب من والمرين الأساء توحيد نرح ق الجض الواضح الحق )٢( 
(.٦٤عدة)ص-ئآ•-الالفتاوى )٣( 

•سمالوحوابفيأمالمهمات)صمآ( )٤( 

٥٠٩الشرعية سراسات عتيمحن ابن الشيخ كرسى مع يايضاون القصيم، حامعة عتيزق الملوم كلية 



I ;ديJاسءدةواكعوية آثاره ظصراشمi
والبدعالأ'نوا* أنل على ١^ ا ونتهجه النندي ناصر بن سالننص النلأنة الشيخ عند البينة أنتام 

متحرفع،حوصأ القدر ق حاصوا الت_لأثأاأ الطوائف فكل  ٠٠كيلك; ال وف
ناكبون«أآ،.الصراط عن وكلهم بعض، من أغلظ وبعضهم 

البيعأشغ من القول اروهدا القدرت ق الجمِية قول عن اش~ ~رحهه ال وق
الصحابةمن المهتدين، الأئهة وإحمساع واله للكتاب مخالف، وهو ا، وأنكره

قولوكل للمحسوس، ومخالف، والفطر، للعقول ومخالف، بإحان، لهم والتابعين 
،.٣١٠٠٥وبهلردبه يعمل أن يمكن لا فانه الشنح، القول هدا إلا يهلرده أن صاحبه يمكن 

فقال!البيع، أهل أشر بأنهما والجهمية الرافضة على الله— —رحمه وحكم 
الشتتنمن العلم أهل بعض أحرجهم بل اليع؛ أهل أشر هما اللتين ارالطائفتين 

والجهميةا،ل؛/الرافضة وهمات فرقة، والعين 

الدليا:ف5ا أوبدء بامل لخنعلمة الأحخام 1وئالي: اا0ْلااب 

قوالبيع الأهواء أهل الله- —رحمه الشخ قم واليدعت الأهواء أهل أمام . ١ 
متتوعق!أقسام إلى الدنيا 

الأسماءنفوا الذين الجهمية، كغلأة ريب بلا كام هو من الأول! م الق ٠٠
مكذبونفهؤلاء ه^، الرمحول به حاء لما مخالفة بدعتهم أن عرفوا وقد والصفاني، 

اعتدرواالدين المشركن- بالقدؤية ؤيقصد المشركين، والقدنية المجآرة، والقدرية التماة، القدريه ( ١ ) 

ماآذهع لرشاء فقالواؤ محيته، هي اف مشيئة وجعلوا بالمثيثة، اض أباح ما وتحريمهم شركهم عن 
(.١٤٨زلأ-متناينحمءه)الأنعاممنالآ؛ة: ولآءاتائ١ أبيكنا 

(.١٦)ص التائية القصيدة شرح البهية الدرة )٢( 

٢(.٤ ص ) شه المصدر )٣( 

٨(.١ )ص التوحيد مقاصد ق السديد القول ( ٤ ) 

الشرعيةللدراسات عثيمئن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، الطوم كلية  ٥٦٠



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحس الشيح مؤتمر 

د.عايبنحابرينصارحاساض

ذلك"اا<.عالمون للرسول 

لكنتؤإن اكمين؛ عر اليع أهل تكفير عدم إر يدهب اض- -رحمه وممه 
هوكما لكفر- فهو .y{ عمل أو اعتمدها من ية-الت ؤإنما كفرأ، الاعتقاد أو ة المقال
والجماعةالستة أهل من السلف منهج 

^حااةوالنامن،فإناسمعاض،ضرت
النصوصرد على مشتملة ونحوهم والقد;^4 والمعتزلة الخوارج كبدعة مامم زق 

تكفيرهممن امتعوا لكن كفر، وذلك، ا، وتحريفهوذكديبها والستة، الكتاب من 
وتكذيبهمالشفاعة، لنصوص الخوارج بينتكذيب فرق فلا التاؤيل، لوحول باعتامم؛ 

الصحابةلدماء واستحلالهم الكبائر، أهل ؤإيمان إسلام على ة الدالللنمحوص 
والنعهليلالقدر، ونفي الكبائر، لأهل يالشقاعة المعتزلة وتكذيب واللين، 

والأمتناثةالله غير دعاء أحاز من تاؤيل وبين مقالامم، من ذللثح وغير افه، لمفات< 
أوتا'ويالآحهلأوتقليدآ، الأمور هذه مثل منه وقعت من أن ذللث، محن لنا فاتضح به، 
كفرآ((؛"*/منه الواقعة الأمور هذه لكنت، ؤإل بعينه بتكفيره يحكم لا أنه عناد؛ غير من 

والمعتزلةالمتاولين، لكلخوارج فاسق، صال، ميتيغ هو من الثاف• لقم ا٠ 
؛بدعتهم،صلوا ولكنهم ول.، للرمحتكذيب عندهم ليس الذين التاولين، 

علىالحكم ق عنهم الله رصي الصحابة اتفق ولهذا الحق، هو عليه هم ما أن وفلنوا 
واتفقوافيهم، المحيحة الأحاديث بذلك وردت ا كمومروقهم؛ الخوارج بدعة 
وأموالهم،الملمين دماء استحلوا أمم مع الإسلام؛ من خروجهم عدم على 

(.٢٤)صء الناجية للفرقة الأنصار j الثانية الكافية توضح )١( 

موانعه.وانتفاء التكفير، شروط توفر بعد إلا المعين تكفير عدم أي■ ، ٢ر 
ياحتصار.( ٥٨١— ٥٨٠)صن السعدة الفتاوى )٣( 

الشرعيةلعمواسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع ياتضاون القصيم، حاسة متيزم وا^لآداب. اسوم كالئة 



I واكمه اسمية آثاره السمدي، نلخمر ساررحصبن •|ؤضرالشيخI
والبدع١^^١، انل نش الرد ونننبرإل السندي نمر بن سالنح4ن ارشيغاوولأ4ات عند أن٤امالبنءة 

مغتأؤيلهم ولكن الدينية، الأصول من وكيرآ الكبائر، أهل ق الشفاعة وأنكروا 
مزتكمرهم•

والأثعرية؛والكلأبية القدرية من كلكير هؤلاء هودون من الثالث: م الم
معروفةوهي والمة، الكتاب، فيها حالفوا الي الأصول ق صالون عه بل فهؤلاء 

بغيهمب، وبحوقر-م، الحق عن بعدهم يحسبح مراتب بدعيم ل وهم مشهورة، 
إلىالوصول على قدرمم وبحبح والتبديع، يق والشالحق؛التكفير أهل على 

.٢١ذلكاالوصد فيه، واجتهادهم الحق، 
فال:حسن، بالضلال؛ والبيع الأهواء أهل اممه— —رحمه الشيح وصقإ وفد 

عقائدهم،ببمم قامتا أعمالهم بم قعدتا إن المنة أهل يقولون: لف، الكان ار 
المسنةأهل أن الاعتبار ووجه عقاندهم، بم قعدت، أعمالهم؛ كثرت، إن البيع وأهل 

٢•صالوزا،؛ الميع وأهل مهتدون، 
العبدلكها ياش الط—رق أحن من الميع اب اجتناممه— —رحمه وجعل 

لالاجتهاد الدينية: أمورم ق العبد لكه يطريق ررأحمن فقال: الدين، مور أق 
وقولعمل كل ق للمعبود الإحلاص وتحقيق ج^، رموله وسنة اش كتاب تفهم 

والبيعالاعتقادية، البيع اب واجتنالرسول.، متابعة وحقيق وطريقة، وعقيدة 
العملية"رم.

شرهم:يتكمه لا الدين البيع إلى الدعاة قتل جواز ٢• 
دعاةقتل يجوز أنه الدنيا: ق والبيع الأهواء بأهل المتعلقة الأحكام ومن 

٢(.٤  ٤n-Y الاج؛ة)ص>، كزق- الانتصار j الشاية الكانأ توضيح )١( 

(.)٢(اصاس)ص٤٤

^(YA^^^I.)

اممرميةسواسات عثيمتن ابن امميخ كرسي مع )، jbkJUجامعة عتيرص والآئدأه اسوم كلية  ٠٦٢





Iوالدعوية اسمية آتتره السعدي، ناصر بن عبداثرحمن اثشيخ موذنمر ا
رانبدغ١^^١' ا*نل على اارد ونتنند المندي نامم بن سالنن4ن انملأنة امميخ ند البدس انكام 

سبأ،بن الله عبد يمل أن طلب ه طالب أبى بن على ولأن ءاد«له، ممل لأمملنه_لم 
لمفإذا الأرض، ق الممدين أعظم من هؤلاء ولأن مه، هرب حتى الرافضة، أول 

القول،هذا يظهر لم إذا منهم واحد كل قل ولايجب قتلوا، إلايالقل فسادهم يدفع 
لئلاابتداء؛ الخارجي ذلك قل الّكا. ترك ولهذا راجحة، دة مفقتاله ق أوكان 

ولهداعام، اد ففيه ذاك إذ يكن ولم أصحابه، يقتل محمدآ أن الناس يتحدث 
الطاعةق داخلين وكانوا كثيرآ، حلما كانوا لأمم ظهروا؛ ما اول، قتلهم ه علي ترك 

•٢٢٠هم أّبمم له يتض يكن ولم الجماعة أهل يحاربوا لم ظاهرآ، والجماعة 
فهولمين، المأمر بولي متوط ~ اللع دعاة قل أعني ~ الحكم هذا وتنفيذ 

الناس.لأحاد ذلك وليس الشرعي، والحاكم الملم، الإمام اختصاص من 

الأحرة:9ألدءفم اا؛ع9اء بامل اا0ت،دالعة الاذم 1وثاوث: اسلب 

-إليها ؤثدعون ببدعهم يفرحون الذين - والملخ الأهواء أهل أحكام ومن 
ؤيدعوببيعته، يفرح الذي فالخبتيخ القيامة، يوم للعذاب تحقاقهم املأخرة اق 

يرهنفعند الأوه~ —رحمه الشيح ذكر كما القيامة، يوم للعذاب تحق م فإنه إليها، 
3^■لميسلوأ ءسروأاوا ونحتون آنوأ ؤ تعالى! لقول 

[.١٨٨لأية;١ ءمران ]أل ه ألؤأ قث عذاب يمم محسجممسداررؤُاالمذاب 
قدل وملامة؛ منه نجوء بمحل ^أي; ث؛مس\ررتي؛ائاب قال; 

الأيةهذه ق ؤيدخل ه ألم عياب ولهم قال^ ولهذا إليه، يصيرون ومتحقوه، ام

عؤبموؤتمبمم سمح همادفاميعضأ دلق ؤ • افه نول اب بالأنبياء، كتاب ق البخاري أخرجه )١( 
(.١٢١٩()•٢/ ٣١٦٦لالحاتث:٦[)ح

•٥(.• - ٤٩٩.ج،رعاكاوىصأ/ )٢( 

الشرعيةللمراسات ^،؟4^( ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جاسة منيرة، والأداب، العلوم كلية  ٥٦٤



دواكمية اسمية آثاره السسي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ................................................ح 
اسياضصالح س جابر بن علي د* 

محقأنه وزعم إليها، ودعا حا، وفرح أوفعلية، نولية بدعة ابتيع من •كل الكريمة 
.٢١١البيع أهل من الواغ هو كما مبملل، وغيره 

والضلال،البيع وعلى القصد، موء على المسي ®الممل أن الله- -رحمه وذكر 
القوميهدي لا واممه جهنم، نار j ده فانمار هار، "؛ضف شفاءر الؤ'س ءوالُمل 

الظالين«لى.

باحتصار.( ١٦٠)ص المنان كلام نمير ل ارحمن الكريم نتستر ، ١ ر 
(.٣٥٢ف)ص المصدر )٢( 

٥٦٥الشرعية سراسات عقيمين ابن الشيخ كرصي مع باصادن الصيم، جامعة عتيرق والآداس العلوم كلية 



I اواتدعوية اسمية ١^٥ ناصرالسساي، بن عيدايرحمن ٠ؤضراتشيح
واسعفهءعLلامدضنىاإم١٠

أهلعلى الرد طن اتسعدي الشيخ منهج معالم الثالث< البحث 
والبدع<الأهواء 

والردوالبيع، الأهواء أهل لأقوال عرصه ق اف~ ~رحمه الشخ منهج ضع 
الشخمنهج معالم ؤيتجلى والجماعة، نة السمأهل منهج فيه حالفوا فيما عليهم 
تيلي فيما اف~ ~رحمه 

الأهواءأهل على زالرد والسنة امماب موص الاعتمادعلى الأول: المهلاوس( 
والدع:

والسنةالكتاب، نموصر على بالاعتماد والجماعة السنة أهل منهج م انلقد 
وفيهماوالدنيا، الدين صلاح ففيهما الحياة؛ مناحي نى ثق ومكان، زمان ل كق 

والبيع،الأهواء أهل منهج بخلاف، غواية؛ كل من والرشاد صلألة، كل من الهيابة 
للنقل،العقل على واعتمدوا سنة، والمالكتاب، نصوصي عن أعرصوا الدين 
واصلوا,فضلوا 

لورموله اف.، وصح لقد اف—إ* ~رحمه عدى الالشيح ال ق
ثمث—لث،فمن القطعثة، والراهين التقينثة، والحقاتق المساووالدلائل، الوحيين؛ 

عارضهما؛أو عنهما، أعرُض ومن والأحرة، الدنيا ل عد ميهديهما واهتدى حما، 
الخاسرْ*أاا.الصفقة ونال وثقي، الهدى عن صل 

علىيعتمدون ارلا تيمية ابن الإسلام شخ ذكر كما والبيع الأهواء فأهل 
القرآنيتاولون واللغة، الحقل على يعتمدون ؤإنما لف،، ال^٤ ٠٩ؤإ-والستة الكتاب، 
وجدلت،حججهم يدثريتح b^' ه، وأصحابه الني عن آثار بلا وفهمهم؛ برأيهم 

٣(.الماوحاوين)ص أصول إبطال ق والبراهين ١لقواني الأدلة ( ١ > 

الشرعيةلليراسات عتيمحن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اتقميم، حامعة عتيرى والأداب، العلوم كلية  ٥٦٦



ئوا1دعويه اسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ مؤت«-ر ؤ
اسياتيصالح جيربن بن علي د. 

دليل؛ارا،.عليهأ يقوم لا دعاوى 
علىمار والبيع؛ الأهواء أهل على الرد ق اممه- -رحمه عدى الوالنسخ 

بنصوصهما،والامتدلأل والسة، الكتاب، على الاعتماد ق المالح لم، المنهج 
وادومحِاس مينوة همدأملإذعبم ف،سث تعاليىؤ؛نمتم امثالألقوله 

[.٥٩الأية;من ]الن~اء ه ئريلأ ولحسن حز ألاحبأديللك 
وأنحكمتا، اض غير يتخذ لا أن أحد كل على والواحّح  ١١الله-: -رحمه مال 

ونوحيدْض، كله العبد دين يكون وبدللث، ورصوله، اف إلى الناس نيه تنانع ما يرد 
اض«اآا.حالمتالوحه 

بيانمن وأوضح أعظم ولا وحييتنا، ء؛الآ ورمحوله اممه من أصدق لا فإنه  ٠٠
ماحمح لبيان — التفصيل وجه على — والمنة الكتاب، تكفل وفد وله، ورسالله 

والمعاملأيت،والحقوق، والأعمال، والأخلاق، العقائد، من الحبال يحتاجه 
يأتواأن يقدروا لم آخرهم إلى أولهم من كلهم العقلاء اجتمعت، لو وتوضيحا 

والإحكامءأم.واكوضح، الحسن، ق يقاربه بشيء 
الكتاب،من المتالقاة المحرفة هي المانمة، المعرفة أن — اض —رحمه وذكر 

اكمثيل؛داء ومن التعطيل، داء من محالمة معرفته تكون أن للمؤمن اافينبغى والسنة، 
تكونبل الرصول به جاء لما المخالفة البيع أهل من كثير حما ابتلي، اللذين 
ان،بإحلهم والخابعين الصحابة عن روي وما والسستة، الكتاب، س متلقاة المعرفة 

•( ١١٩)ا('جمعاكاوك،ري/

)صالتايأ الضن.؛ شرح البهية الدرة وانظركدللث،ت (، )صآ"ئا التوحيد  JUعقا»ق المديد ااةولا )٢( 
٦٦.)

(•١  ٥٧رم، الفاخرة المتنومة والفنون القاني ل الزامرة النيرة والحدائق الناصرة الرياض )٣( 

٠٦٧الشرعية سراسات عقيمين ابن الشيح ترسي مع بادتaاون القصيم، جامعة منيرة، واfلآداب، اسوم تالية 



إاسمية آشاره لمعدي، ا
رايدغأنل غنى ١^ •4 ونتهنه الننوي ناصر بن سالنن4ن العلانة الشيخ صد اننام 

وطمأنينةيمينه، ق وقوة إيمانه ق زيادة ق صاحبها يزال لا الش النافعة المعرفة فهدم 
إيمانهازداد رموله، ومحنة اش بكتاب معرفه العبد ازداد فكلما  ٠٠، ٢١١ه حوالأق 

-رحمهالشيخ جعل بل اليقين«ل'أ؛؛ مرتثة إلى ؤإيمانه علمه ل يمل وفد ؤيمينه، 
حيثونحلال باطل سواهما وما للحق، الموصلان المصدران والسنة الكتاب اض— 

ه4تالأحزاب•^سمحإ،آلصوثنمىآكيل تعارت قوله تمر و قال 
ؤإمانافعة، ائل مإما العلم; أن ائج وذلصحح، علم كل حمعت الأية هده  ٠٠[ ٤ 

والمهلوالعدل وهوالمدق ~ الحق على المثتمالة ائل المفأنسر مصيبة؛ دلائل 
إلىالموصل السبيل هدى ما وأرشدها الدلائل وأهدى ~ و؛اطنتا ظاهرأ والاستقامة 

 ،JطاJراب، العالية، اJ؛_ كفيلان والسنة فالكتاب السامة، واJ^ علىالأمرين
الحقبعد فماذا وضلال؛ باطل فهو ذللثح سوى وما وأبينها، وأتمها الوجوه، أكمل 

ؤالجحيم، محبيل إلى الهداية إلا المستقيم السبيل إلى الهداية بعد وما الضلال، إلا 
ّآّآ[«أم.مزالأية: ]الفرقان 

بشكلالعقيدة تقرير ق تعالى اف~ ~رحمه الشيح كتبا ق ظاهر المنهج وهدا 
يتناولأن يندر فإنه الخصوص، وجه على والبيع الأهواء أهل على الرد وعند عام، 

المعلهرة.والسنة الكتاب بأدلة ذللثح على ويستشهد إلا الاعتقاد ائل ممن مسألة 
سأذكرولكن عليه، يستدل أن من وأوضح أعفلم الشيح كتب ق المنهج وهدا 

المثالسبيل على اف~؛ —رحمه الشخ عند النهج هدا تبين الش الأمثلة بعفر هنا 
الحصر:لا 

٤(.الإيمان)صْ لشجرة والسان التوصح )١( 

(.)٢(اJمدرشه)ص٦٤

>؛(.• القرآنتة)ص الأيات من الربانة المواهب، )٣( 

الشرصةسواصات عتأي4اى ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اتمصيم، جاسة منيرة، والأداب، امموم كلية  ٥٦٨



واثدعويةاوطهّية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيح مؤت٠>ر 

ع1يبنجابربنثلحاسياشد. 

الأية؛من ]البقرة ه ?ؤأ أيدث ؤ تعالى1 قوله رررق اف~ت ~رحمه قال 
٤tY  ات، من ونحوهاJوالنارالجنة أن والج٠ءا•ءة، نة الأهل لمذهب دليل الآ

بعضارتكبوا ؤإن الموحدين أن أيمات وفيها ة، للمعتزلخلافا ان مخلوقت
عماةفلوكان فال:ؤاءدتِمن0يم لأنه ازر؛ ل لايخلدون الكإئر 

للخوارجحلاقنا وحدهم، للكافرين معدة تكن لم فيها، يخلدون الموحدين 
وانمتزلة"اا/

الأية!من ^البقرة لأصسخإتقيز أق، ؤوماَكاد( ه:٠ لقولضميره عند ال وق
تدخلالإيمان أن والجماعة؛ المنة أهل لمذهب دليل الأية، هذه ُوفي [ ١٤٣

الجوارح«ا'<.أعمال فيه 
أفملبْلروفإلأ ؤ ت تعالى قوله نمير ق اف~ —رحمه وقال 

[٢١٠ت الأية ]البق_رة ألأمور.'ه ودمىألآرىث،آشفيجع ثأتشنقه أيساو 
المشتينوالجماعة، نة الأهل لمذهب دليل أثبهها وما الأية وهذه  ١١قال! 

المماتمن ونحوذلك والمجيء، والنزول، كالامتواء، الاختياؤية، للمفات 
وجهفيثتونااعلى رموله. أوأخثرببماعنه ه، نفأخثر•بماتعارعن التي 

علىللمعتللة نا خلافتحريم،، ولا تثبيه غير من وءذل«ته، اف بجلال يليق 
ينفيممن ونحوهم، عرية والأشوالمعتزلة، الجهمية، من أنواعهم، اختلاف، 

ا.محلهلان،،ل من عليها اطه أنزل ما يتاويلأُت الآيات، لأحلها ويتأول الصفات، هذه 

آزثمنجان—رالطؤي ثن ودا-ننتم ؤ آ• الحق قول ير نفق الله" سرحمه الشيخ وقال 

(.٤ )ص٦ المنان كلام نمير ل الرحمن الكريم نتستر )١( 

•١لابقرص١٧٢المصدر )٢( 

)مالخصاورف)صأو(.

٥٦٩الشرعية د1دراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، والأداب، العلوم كلية 



موالدعوية اسميه آتاوه ادسسي، ناصر بن عيدايرحس مزنمرالشيخ ا
تيوبميارتضنىانيا٠و١تيغ٩

هوالداء أن والجاء، الداء بين الآاةتأه[ااواافرق ]مريم وربم،يحاأو^ب 
وأنواعه:تعالى فه الكلام إثبات هذه وق ذلك، دون ما والتجاء الرمع، الموت 

أنكرلمن حلافا والجماعة، نة الأهل مذهب هو كما والتجاء، الداء، من 
نءحوهمُأا،•نحا ومن والمعتزلة، الجهمية، من ذلك، 

ط؛أي( ذ1ت/0او دسذبم.او، أن هءءن؛ؤم ؤبنأ لقوله مسيره محي و ٠
ردت فيها الأية ارفهذْ :حأ-؟أا[ذال،:الآيتان ]التكوير ه ٠ \لو؛اوهك رب أس 

السنةأهل عليه الذي للحق ؤإتثات الجvرة، القدرية وعلى الفاة، القدرية على 
والجماعة.

حقيةي1ا،وفعلا حقيقية، مثيثة لهم أنه أبت ه 1نممة تؤ؛إ 1^1؛ فقوله: 
هأح؛رؤإعن'ثاءيكإأن وقوله• الج١رية، على رد فهذا وهوالاستقامةباختيارهم، 

لميشأ لم وما كان، افه ثاء فما يدوما، توحد لا وأما اطه، لمشيئة تابعة مشيئتهم أن 
لمشيئةتابعة وليست، مستقلة، العباد يثة مش إن القائلين: القدؤية على رد ففيها يكن، 

.٢٢؛يقدرهولا اطه يشاؤْ لا ما ؤيفعلون العباد يشاء عترهم: بل اطه؛ 
يمكنلا حدأ، كثيرة اطه- -رحمه الشخ عند المنهج هذا على والأمثلة 

■حصرها 

(.٤٩٦١)^ف المصدر )١( 

wمحاسةاس)ص٣٢(٠

المرعيةسراسات عتيمين ابن الشيخ كرسى عع بالتعاون الصيم، جامعة متيرد والأداب، اسوم كالئة  ٥٧٠



والدعويةاسيبة آتاره السيئ، ناصر بن عبدالوحين الشيخ مؤد4-ر 
د>عانيبنجابرينمطلحاسياض

علىالرد فم السلف باقوال الأستسمهاد الْحللب 

9اوبدء:الأمواع امل 

عنهمعرف الذين المالح اللف ياقوال يتشهد اممه— —رحمه الشخ كان 
الماُمماد.وسلامة الشؤع، لنصوصي الأتبلع 
)ناخيروايقولون; وغير0، أحمد، كالإمام الأئمة كان ررولهذا اف—I —رحمه ال ق

القدريةأن ت يعني حمموا(، به اعرفوا ؤإن كفروا، العلم أنكروا فإن بالعلم، القدمنة 
المصرحةوالسنة، الكتاب، لنصوص جاحدون عياله، بانمال الله لعلم النافض 
وحل،دق مما وأسال، وأوصاف، أعيان من يكون وما كان بما الله، علم بإحاطة 

اعرفواؤإن هوالكفر، لث، وذلصريحا، والسنة الكتاب، كدب، فقد ذللث، أنكر فمن 
استقرالذي القول هو كما — وقوعيا قبل العباد وبافعال شيء، بكل الله علم بإحاؤلة 

ا.نءصموا(ا((ر — مذهبهم عليه 
فلل؛جام الإمقال ال:» فقالأمراء مسالة ق ماللثح الإف، بقول واستشهد 

مجهول.والكيف، معلوم. )الاستواء العرش: على الاستواء كيفية عن اله ملمن 
أوكيفيةالله، علم كيفية عن أل مضن بدعة(، عنه والسوال واجّت،. به والإيمان 

تئبههالا فصفاته الذواُنتح، تشبهها لا تعالى اممه ذايت، أن فكما له: قيل وتدبيره، حلقه 
وأماوأفعاله. صفاته من به، لهم تعرف محا ويعرفون الله، يحرفون فالخلق ايتتط، الصف
الله*؛"؛.إلا تاؤيله يعلم فلا ذللمثج كيفية 

قوالجماعة المسنة أهل من الملف، إحماع ينقل ما كثيرآ اممه— —رحمه وكان 
والبيع:الأهواء أهل مع يناقثها التي الخالة 

٢(.١ )ص السائق المصدر ( ١ ) 

(.١٨٤)ص الأحبار جوامع شرح ل الأخيار عتون وترم الأبرار قلوب 7اجة ، ٢١

٥٧١الشرعية لقيواسات ابن الشيخ كرسى ٣ بالت٠اون القصيم، جامعة عتيزئ، والآداب، اسوم كلية 



I واثدعوية اسمية آثاره ناصرالسعدي، بن عيدايرحس امميخ مؤو«رi
والبدعا1لآدزاء ءاأىأنل السندمأوننهءي ناصر بن ءيدالر>ءس النلأمة الشيخ مند آنء1ماوودء،ت 

الأفعالصفات أن I الباطل الكلام أهل بعض يم تقاروأما اف—ت —رحمه قال 
تهوالبالكتاب باطل قول فهدا المفعول؛ عين عندهم الفعل بل اض؛ بيات تقوم لا 

الإفا،اأاا.من والإحماع 
يفعلونبه ما والإرادة القدرة من للعباد حلق اممه أن على لمين الماتفاق ونقل 

لأءياتامللعباد حالق اممه أثبتواأن ®وهؤلاءالقدرية فقال؛ أوالمحصبة الطاعة 
الله،قدر عن الحبال أفعال قأحرحوا لأفعالهم، حالق أنه يثبتوا ولم وأوصافهم، 

حلقحلقهم، الذي أنه كما اممه أن من الة، أهل إليه اهتدى ما إلى يهتدوا م ول
ومحميةطاعة، من المتنوعة ال الأفعفعلوا ثم ؤارادمم، قدرمم من يفعلون به ا م

٢.لميزال المباتفاق اممه حلقهمااللتين ؤإرادتمم ؛قدرترم 
يكزارم.يشألم ومالم كان، ماثاءافه أته لمون؛ الم®كماأحمع أيما؛ وقال 

المتأولق الماس ®احتلن، المخهلئ! المتأول حكم ق الله— —رحمه وقال 
أوكفروه،قوه نواليع الكلام أهل من فكير المؤمنين؛ من الأصول ل المخطئ 
علاته.على بقولهم أحد من وتعهم 

٢٠ومد المائلل الخطأ أن تهم؛ المقتل.ى الأئمة ائر وسالأمة، حمهور ، ٥
المؤمنينعن فيها المؤاخية رفع القّ أن العملية، ائل المق كالخلما العلمية 

المحرمعلى المجرؤ أو عذر، لغير الواجب، ترك ل والإثم اللوم ؤإنما المجتهدين، 
.٢٤١٠١أعالمتعالى وافه محرما، يعلمه الد.ى 

(.١٠١)ص الشافية الكافية والمرصلتن الأبناء م"حيال شرح ف الجثن الواصح الحق )١( 

(.١٨)ص التائية القصيدة شرح البهية الدرة ( ٢ ) 

(.١٨)صى؛ نفه المصدر )٣( 

(.١ الأواول)صبآآ واقتناص الفوائد مجمؤع )٤( 

اممرميةسراسات عتي4ين ابن الشيخ كرسي عع بالضاون القصيم، جامعة منمزت< والاداب، اسوم كلية  ٥٧٢



داسمية آثاره السعدي، ناصر عيدال>رحصس الشيخ ميت«ر ا
طيينجادرسصاوحاساش

لورد ما إلا والصفات الأمحبماء من ممه يثت لا أنه على كيلك الإحماع ونقل 
حوازإطلاقعلى اتفقوا السنة علماء أن يعلم أن يجب *ومما ؛،؛ ١٥٥والسة الكتاب 

منالإذن ما ورد إذا وعلا حل اري البعلى العلى والصفات الحسنى، الأسماء 
عنهءأالمغ ورد ما على امتناعه وعلى الس-ارع، 

|وْط_وب

9أوبدء:الآع9أع اعل علص او>د في بالخمل الاستدلال 

علىالاعتماد ق لف المنهج على ار ٌ~ بق حمكما ~ اله~ ~رحمه الشيخ 
تعالى:لقوله امقالأ والبيع الأهواء أهل على الرد ل والمنة الكتاب نصوص 

يأزهخمولصن أسوأنووألأم؛؛،٤< مديأوث متدوْإئ٠أسوالرسولإكأ ف،كرعم 
بملباسجكان ابمع؛ ناضةأهل ٠J^نه

أهلمذهب اد وفوالجماعق، تة السأهل مذهب صحة لمان العقلية والراهين 
والبلع.الأهواء 

قله الرثطو وهو للعبد، الدليل هو رر الإة~ "رحمه الشخ ذكر كما فالعقل 
ونفعحير كل إلا علمه يرتب فلا ءقلأّحقيقي1ا، العقل دام ا فمالمهلال_ح، حميع 
وتقصيره،نموره إما أمرين: أحل من والضرر اكر يخشى ؤإنما وآجل، عاجل 

تقامتهاميعقد الحالين ق صاحبه كان إذا له؛ حد الذي الحد ومجاورته تعديه ؤإما 
؛.٢١١٠ؤيناسبهاما يليق بما منهما حالة كل من يحرز أن عليه فحينئن. وكماله، 

—رحمهاكيح قال عليه، ومعتمدا ، ٤٠٣٧١مرتبعلتا؛يكون أن يجب العقل أن إلا 
(C١ا.الحسنى)ص١ اف أمماء نمير  ١

اس)ص'؛ه(.اكاوى )٢( 

٠٧٣ايمرصة وسراسات هتي4يرن ابن الشيخ كرسي مع باثضاون القميم، جامعة متيرص و١لآداس، اسوم ممية 



إوا1دعوي4 اسمية ١^٥ اتسعدي، ناصر بن عبداثرحمن الشيخ •،أؤت4ر إ
والبدعالأنواء أنل على ا١^٥ وننهنه السعدي ناصر بن س،رنن«ن العلامة الشيخ عند البينة أنكام 

إلىمضطر وأنه وهدايته، الثميع يكمال ومعزف مريد العقل ررولكن اف~ت 
حقتمم تولا تتير، تلا فالعقول وانوار0، ومهتد بإرثاداته، ومكتمل الشؤع، 

الأّتقائ؛إلأامنوامعلأاا.
والسنةالكتاب ق المذكورة العقالية الأدلة أن يرى اف~ ~رحمه الثسح وكان 

التقمى،من والسلامة الدلالة، وضوح ْع الأدلة؛ من المتكالمين عند مما أعظم 
وتنبيهية، الحسسوالأدلة العقلية، البراهين من والمنة الكتاب ق ما فإن قال.'،، حسثا 

والمتكالمينالنظار عنت ما حميع حمحت، لو ما العالية؛ الم3لال_، جمع على العقول 
دلالته،وضوح مع والسنة، الكتاب ق لما ية بالنيرآ سمجزءأ لكان الرامين من 

يفهمهابراهين وهي الوجوه، من بوجه والاحتلال والشص، اسل من وسلامته 
واوليد،ال'<.والدكي والجاعل، العالم 

اش.مناّمة،والمعتزلة،يفيصفات، من على الرد ل اض~ -رحمه نال 
دليلمعهم ليس ارفهولأء قال؛ القرآنية، الآياُت، لأجلها ؤيتاول ونحوهم، والأثعرية 

الكتابق الواردة انموص أن اعترفوا فقد القلي U عقلي، دليل ولا بل نقلي؛ 
تحتاجوأنبما والجماعة، المنة أهل مذهب على دال صريحها بل ظاهرها؛ والمنة، 

كماوهذا ؤينقمى، فيها ؤيزاد ظاهرها، عن تخؤج أن الباطل مذهبهم على ا لدلالته
إيمان.من ذرة مثقال قلبه ق من يرتضيه لا ترى 

أنعلى دل العقل بل الصفات؛ هذه نفى على يدل ما العقل ل فليس العقل وأما 
والمتعلقبنمه المتعلق تعالى فعله وأن الفعل، على لايقدر الذي من أكمل الفاعل 
الكلاملهم- قيل بخلقه، التشبيه على يدل إناما أن زعموا فإن هوكمال، بخلقه 

(.٢٣• الفاخرة)ص انمزعت واكون القاني ق الزاهرة المرة والحدائق الماصرة الرياض )١( 

(.١  ٥٨— ١  ٥٧)ص السائق المصدر )٢( 

الشرعيةيلدراسايج عثيبمين ابن الشيخ ترسي مع يالتعاون المصيم، حامعة عتيزة، وا^لآداب، اسوم تلية إ  ٥٧٤



والدعويةاسية أناره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ مؤتمر 
اسامصالح جابربن بن علي د• 

فللهالذوات، تشبهها لا ذاتا ف أن فكما الذات، على الكلام يتع الصفات، على 
فليسلدواتم، تع خلقه، وصمات لذاته، تع فصفاته الصفات، تثبهها لا صفات 

،٠دو-جهاال التشبيه يقتضي ما ثباتها إق 

ياحديكون الخصم قول إيطسال أن الله" *"رحمه السعدي الشبخ يكر وقد 
التالية:الأمور 

به.استدل الذي الدليل بطال إ ٠

وبإطالدلأكعالىض.أ ٠

ادها.ؤإفي1صئها التي المقالة ص  JliajL;يكون قد و ٠
متىللشيء النقيض لأن ودليلا؛ قولأ الخمم قاله ما نقيض بإسات يكون قد و ٠

،٢١الأخر((بطل أحدهما صح 
فيراش— —رحمه الشخ عليها يعتمد كان اش العقلية والحجج البرامنر دْس 

يلي:ما والبيع الأهواء أهل عقائد ممر 
أهلعلى يرد افه— —رحمه فكان المبتدعة: العماني علؤر الفامدة اللوازم ذكر • ١ 

ورموله،ف مثاية فيها التي الباطلة؛ الفامحدة اللوازم بذكر والبيع الأهواء 
والأخرة.والدنيا للدين اد فوفيها 

الجهمية،عند الإيمان لمعنى، عرضه عند اممه— —رحمه ذكره ما ذلك من، و ٠
اللمانوقول الجوارح أعمال ؤإخراجهم فقط، المعرفة بأنه له: يرهم ونف
العلومالفاسد، القول هدا لوازم ررفمنر افه~: —رحمه قال الإيمان، مسمى من 

نوحوقوم ولمود، عاد وقوم وقارون، وفرعون إبليس أن بالضرورة: قائم 

(.٩٩٥— ٤ )ص المنان كلام شير ق الرحمن الكريم محسثر ، ١١

القرآنة)صه؛(.المواهباربابسالآ1ت انظر: )٢( 

٥٧٥الشرعية لليراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عثيرة، والآعاب، العلوم كلية 



I والدعوية اسمية آتاره ارسسي، ناصر عيداثمر»سنبن مؤتمرالشيخI
وايدعأنل غنى ١^٥ بز ونننند اينندي ناصر بن سالنننن افنلأنة الشيخ عئد أنكام 

الكمرةوسائر الكفر أئمة من ونحوهما لهب وأبي جهل أبي ؤإيمان ونحوهم، 
الباطل؛القول لهذا اللازم وهذا كفارآ، ليسوا حلمهم اف أن يعرفون الذين 

ْعالوممحاوكلأحولباشملأا/
علىرُفلزمهم العبدت فعل ينفون الدين الجهمية على الرد ل التح~ ~رحمه قال و ٠

باطلازتأمران هذا تقريرهم 
أفعالهم.على قدرتم العباد عن نفى أن أحدهما: 

منهم.صدورها ينفى أن ثابا: 
والصيامالصلاة ولا والإيمان، الإسلام على يقدروا لم قولهم؛ على ال فيق

وجهعلى ذللث، يقال ؤإنما منهم، تهدر لم ال: يقأن يصح فحلوها ؤإذا وتحوها، 
الحقيقة.لا المجاز 

ا.وبهللأنهاار اده فبه تعرفه المذكورة بلوازمه قولهم فتصور 
أفعاله!على مجبور العبد بأن القائلين؛ الجمية على الرد ل اش— —رحمه ال قو ٠

ؤينهىيؤمر كيفح لأنه والنهي؛ الأمر قاط إمأيفهأ: الحرية قول على ررؤيلزم 
المهي؟.واجتناب، الأم، امتثال على له قدرة لا من 

كيفاإذ الجرائم؛ أهل جمح عن الحدود قاط إمقولهم! على أيما ؤيلزم 
الباطلالقول فهاوا إ مجبورون؟ بل قادرين؛ غير وهم الحدود، عليهم وتقام يعاقبون 

وفروعه.الدين أصول لجمح ، مخالف
أنوذللئ،! والدنيوية، الدينية الأمباب تعطيل الج\رية! قول على أيضا ؤيلزم 

نافرسب، كل لولث بالعباد وأمر ثياترا؛ ْسسإلى موصلة باب الأمحجعل تعالى افه 

١(.٧ - ١ ٦ )ص الماجة للفرقة الأنصار j الشاب الكافة توضح )١( 

باختصار.( ٢٦رصي نفسه المصلر )٢( 

الشرعيةئدراسات عثمئن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والآداب، اسوم كلية  ٥٧٦



و|ووعوياتاس4ية آثاره السعدي، تسر بن عيدالرحص الشيخ ٠ؤت٠ر 
د.عليبنحابربنصارحاساني

.٢١١٣٠ودنيا دسهم ل لهم 
نقصق والوضوح القوة غاية ق اض— —رحمه الشيح ذكرها التي اللوازم وهذ0 

دليل؛لهم يمح ولا قول، لهم ستقيم لا فالمثتدعة والبيع، الأهواء أهل عقائد 
رسولهوسنة الله لكتاب المريحة لمحالفتهم 

الإشكالتويزول المقصود ليحصل الأمثال صرب ٢• 
والسنة،الكتاب طريقة هو ، — الله —رحمه الشخ عليه سار الذي المنهج وهذا 

والحيرة.الشك به ؤيزول والمقصود، البيان به يحصل الأمة، سلمإ ومنهج 
للناسالأمثال ضرب بحانه راواممه الله —رحمه تيمية ابن الإسلام شيح قال 

القياسوهو الحال، به يظهر مما الأمثال ب وصن البيان، محن ذلك، ق لما تابه كق 
عثاده،اأأآا.س يشاء س الله به يهدى الذي العقلي 

العالي،التعاليم طرق س الطريقة فهذه الله—!٠٠ —رحمه عيي الالشيح وقال 
ضربقد البي وكازلك الهمة، للأمور كتابه ق الأمثال اممه ضرب ا ولهن. 

بصيرة،البصير تزيد ة #الأمثلأن كما الإشكال^،، رزول البيان ليحمل الأمثال 
والحيرة«ل؛،.الربي، ليحق؛ الخالب، الشاك، عن وتزيل 

القفاءألة بموالمتتعالقة المتنوعة، الأمثلة بعفى الله— —رحمه ضرب يم 
وهياْأ:والقدر، 

(.٢٥الناتئة)صى القصيدة شرح البهية الدرة ، )١ 

باخممار.UT'(A-T )؛')آ/ النبوية )آ(مءاجاوة 

(.٣٣)ص الاج؛ة للفرقة الانتصار j الثانية الكافية توضيح )٣( 

(.٨١رصي الناتئة القصيدة شرح البهية الدرة )٤( 

الإطالة.خوفامن الأ.ثوة س ذمتفاصيل عدم آثرت رند (، ١ • ٢ -  ٨٢)ص ف انمدر )٠( 

٠٧٧الشرعية أأمرا«،ات عتي4ين ابن الشيخ ترسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيرة، وا^لآداب( العلوم كلية 



iوائدعوية اسميه آثاره اتسعدي، ناصر بن عبدايرحمن مؤد.-رالشيخ ؤ
والبدعا*نل نلى الرد وننضب،ا النندي نامر ءبدالر»صبن النلأنة الشيخ عند الينمة آنكام 

الماصح.وصاحبه رق، معاص رحل بين المحاورة الأول: المثال 
أمرإلى ترثين أن أحب له: فقال العلماء، لبعض حاء رحل الثازت المثال 

والقدر.القضاء جهة من نفي، به وتقع قلبي، له يهلمئن 
جليلسياكىكامسربالقدرمحيكل 

صحوكلما العاصي، أصناف، وانتهاك الاستهتار، إلى الحال به ■>شآلت، وحقير، 
أحواله.كل ق له حجة القدر جعل أفعاله، على  ٢١١٢٠^

أفعالأل يعتقد! فالقدري والجبرى، القدرى بين مخاصمة الرابح! المنال 
علىمجبورون وأتم ذللث،، صد يعتقد جبرى وبين اف مشيئة ما تتعلق لا البال 

التحاكمعلى فاتفقا نقيص، ؤلري ق متباعدان لأمما احتيارمم؛ بغير واقعة أفعالهم، 
ديته.وكمال معرفته، كمال يعرفان المنة، أهل علماء من عالم إلى 

بقضاءمربوطة الأشياء؛ كسائر وأنهما والأرزاق، الأجال ق الخامس: المثال 
آ-بملهم؛دامآ» ول،لإ،أثذول، ؤ ؤيفدر؛ يثاء لمن الرزق هل يتعالى فاطة ونمرْ، اض 

فيهلأينب أمر فهد! الآية:؛ما[، ®ه]لأءراف 
مائية،طبيعية باب وأمحدينية، أسباب لها أيماكغيرها: فهي ذللث، ومع ثلثا، ولا 

وقدرء.اض قضاء تع والأسباب 

٠فعله مر أحد لامه ت يعني اللوم، من ( ١، 

الشرعيةلسراسات عثي«بأوأ ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، وامآداب، العلوم كلية  ٥٧٨



اسميةا'تاره اثسعدي، ناصر بن عبدالرحمن اJشيخ مؤت«ر 

د-علىبن->اورينمالحاسمني

ثم9البدء9أةوبمهأم الأحواء احل أقوال عرض الرابء؛ المطلب 
:LajlLcاثري 

ثموسبههم، والبيع، الأهواء أهل أقوال يمرض اممه— ~رحمه الشيخ لكن 
وهداالعثلية، والدلائل الشرعية، بالنموص وتفيدها ونقضها، عليها الرد ي يشرع 

افه—رجمه كتبه ل وظاهر ثاتع المهج 
العبدإن القائلي_نت الجبمرية رر لمدمت، عرضه ق اف— —رحمه ال ق ٠

بلمنها؛ ثيء على له قدرة لا ؤإنه وأفعاله؛ أهواله جميع على مقهور مجبور 
اختياره.بغير واقعة عندهم هي 

المسالمينوجمح والحس، بالعقل ويامحلل والمنة، بالكتاب باطل القول وهدا 
منه.وسرؤون هب الم. هذا ينكرون وغيرهم المنة أهل الهلوائف جمح من 

ءالإًرقضى الله لكن إذا ت لهم المثكالث، الملمين، على المشبه هل.ا فيقول 
ءلات٠ا.lا؛أكون وألا المعاصي، على قدر أو ملخا، أكون ألا على وقدر بالكفر، 

والماصى؟.الكمر من الخلاص لي فكيف، 

فهلوالخصية؟ الكمر علئ قضى بعدما والهناعق الإيمان من أتمكن وكيغح 
قلي حيلة لا ا وأنوالعصيان، والفسوق الكفر على تجرأيتؤ إذا معذورا أكون 

محها؟.الانفكاك 

والخاصي؛الكفر من بالمقضي، الرضا وبين بالقضاء، الرضا بين أجمع وكتما 
لايرضاها؟.وهو علي، قدرها فكف، والعصيان، والفرق بالكفر يرضى لا اممه فإن 

جمهورمذهب، على يرد لا فإنه الحمد، وفه يهل بالإجمال وجه على وجوابه 
لهمالمشهود الهدى وأئمة بإحسان، لهم والتابعين الصحابة من المسلمين، طوائف، 
منوغيرهم والخواؤج والقدرية المعتزلة ب، ملأهعلى ولا بل والإيمان؛ بالعلم 

٥٧٩:؛* ل1اوراطتبممرعية £_y؛j، ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون السيم، جاسة والآد1ب،.عتيوص اسوم كلية 



إواثدعوية اسمية آثاره ناصراتسعدي، عيدادرح4نبن السيخ إ
والمدغالانزا٠ أنل االردعلى ونئننع ناصرالتندي بن النلأنة القنخ عند البينة انكام 

تالأصلين إثبات من والسة الكتاب به حاء يما يقولون الجميع فإن البيع، أهل 
بقضاءوأفعالها وأوصافها أعياما، كلها الأشياء جمح بأن الاعتراف أحدهما! 

يكن.لم يشأ لم وما كان اممه ثاء ما بل ؤإرادته؛ الله مشيئة عن تخرج لا وقدر، 
بإرادممواقعة وغيرها والمعاصي الهناعات من العباد أفعال أن ال؛ازات والأمل 

القدرةمن لهم الله حلق بما فعلوها؛ الذين هم بل عليها؛ يجروا لم وأنم وقدرتم؛ 
والإرادة.

-هايحتج التي الإيرادات من أشبهه وما المشكك، هدا أورده الذي الإيراد فهذا 
الكتانأدلة دلت، فيقولون! الممحم الجواب تهذا يجيبونهم بالقدر، المعاصي أهل 

شيءكل وأ0 قدير، شيء كل وعلى شيء، كل حالق افه أن على الكسرة والسنة 
والأفعال.والأوصاف الأعيان وقدر! بقضاء 

حقيقةلفعلهم الفاعلون هم العماد أن والسنة! الكتاب ة أدلأيما ودلت، 
إيمانمن فعلوه ما كل إليهم وأصاف، إليهم، نسمتا تعالى فإنه واختيارهم، بمدرتم 

إلىحببا تعالى ولكنه هذا، ومن هذا من مكثهم تعالى ؤإنه ومعصية، وءلاءة وكفر، 
وولىوالحصان، والضموق الكفر إليهم وكزه قلوبم، ل وزينه الإيمان المؤمنين 

علىالعقاب وأسباب الخير، على الشر احتاروا حيتؤ هم، لأنفتولوا ما الآ'؛مّين 
الذيبالحس فهومعلوم الشؤع، من بالضرورة معلوم أنه كما وهذا الثواب، أسباب 

ؤيقهرؤيجر يمر التي أفعاله بين يفر3ا المد فإن فيه، المكابرة أحدا يمكن لا 
حصولهارا،.ؤيحب، ؤيريدها، يختارها التي أفعاله وبين عليها، 

أفعالإن يقولون! أنبمم مذهبهم أروحقيقة الشاة! القدرية —ي، مذه ي تمال و ٠
وقدره؟الله قضاء تحتإ تدحل لم ومعاصيهم وءلاءات٠م الحبال، 

باحممار.١( ٣ - ٩ )ص التائه القصلّة شرح الهة الدرة ( ١ت 

اتضرصةسواسات ءثي4اأو( ابن اثشيخ ترسي مع يالضاون القصيم، حاسة عتيرع والأياب، اسوم ئية ■  ٠٨٠



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عبداور>من اJشيخ 
اسياضصام طدربن بن على د. 

أفعالعلى محيرته ونفوا واوصاهها، المخلوقات أمان على النه محيرة محآثبتوا 
وثازوها،أرادوها الذين هم بل منهم؛ بثاها ولم يردها لم الله إن وقالوا• المكلفين، 
اض.مشيئة دون اسنلألأ ^وها 

عليهم،المعاصي لومدر لأنه الظلم؛ عن الله ينزهون القول تيذا أنم ؤيزعمون 
الجم،أفعالهم على الله مدرة إث-ات، من وللزم لهم، ٠إالما لكان عليها، عدمم ثم 

والعقل.باحلل هو الذي 

تثستحمة، والسالكتاب، من كثيرة نصوصنا ردوا الباطل القول حذا ولكنهم 
وقوره،الله بقضاء ومعصية؛ وؤنامة ر، وشمحير من العباد أعمال جمح أن وتص_ئح 

. ٠١١٠يكنلم يشأ لم وما كان، اممه شاء ما أنه المسلمون أجمع كما 

الأعواءاعل الرد كي 9ألإنماك الخيل اوحأهاس: المطيب 
والبدء:

كتابه،من كثيرة مواضع ق بالعدل الله أمر ®قد ت اتله— —رحمه عاوي الالشخ نال 
والأعراض،والأموال، والدماء، والذاهب، القالأت؛، ل الناس بين بالعدل وأمر 

٢•عقوباتما'أ وذم الظالمين، وذم شيء، كل ل الظلم عن ونص الحقوق، وصائر 
حالوق والبعيد، القرست، مراعاته«ع يجب نبوية؛ وسة رباف، منهج وهذا 

بمدوييى فأيناأؤ؛ينث• ؤ تعالى! نال والثغض، نمداوة ١ أو حبة، مل١ 
للتثوئهوآئرب آلاتي.أوأ عق م ثكاة يجرت=ظلم ولأ أكنط متدأم 
١لأية!٨[.]الاJدة ُجآه 0نملون• معا أقن وأققوأ 

باحتصار.( ١ ٨ — ١ ٧ )ص السابق المصدر ( ١ ) 

(.٣٣الفاخرة)ص المثرعة والفوز الزامةفيالقائال المرة والخدام )آ(الراضالاصرة 

٠٨١اثشرعية لليراسات مثي4بأو، ابن الشيح كرسي مع بالتعاون ارئصيمأ جامعة عتيرق والآعاب< اسوم كلية 



I وا!دعويان اسمية آثاوه اوسعدي، ناصر بن عيدا الشيخi
^نهإتاورعضأنلالأ'ما*راسغ

الصحابةدون هو فيمن تكلمنا إذا أنا ١اومعالوم تيمية! ابن الإملأم شخ قال 
والدينالعلم ق المختلفين والمناخ والعلماء المالك على المختلفين الملوك مثل 

أحدلكل واجب العدل فإن وظالم، بجهل لا وعدل م بعالالكلام يكون أن وجب 
^ويتعار! قال بحال، قط ياح لا معللما محرم والظلم حال، كل ق أحد كل على 

للكفاربغضهم يب بنزلت الأية وهذه ه، آلانعدلوا عئ نوي شتثان يجرمثصكم 
منيظلم أن صاحبه ثهى قد به اف أمر الذي البغض كان فإذا به، مأمور وهوبغض 

يظلملا أن أحق فهو نفس، بهوى أو وشبهة، يتاؤيل لم مبغض ل فكيقإ أبغضه؛ 
والعمل،القول ق عليهم عدل من أحق اض ول رسوأصحاب عليه، يعدل يل 

ومحبتهم،أهاله على والثناء ومحبته، مدحه على الأرقى أهل اتفق مما والعدل 
وبغضهم،،؛ا/أهله وذم وتقبيحه وذمه بغضه على اتفقوا مما والفللم 

هأعدلوأ هلتع ^^٥١ تحار! قوله ير نفق الله— —رحمه عيي الالشخ قال 
هقولأءحكمونبهبينالناص،وتفملونبينهم[قال؛•؛^^١ينثن ١٥٢]الأنعام: 

بمراعاةقولكم، ق ب وعدزأ والأحوال المقالات على ه بوتتكلمون الخطاب، 
فإنبيانه، يلزم ا مكتمان وعدم والإنماف،، تكرهون، ومن تحبون من ل المدق 

الحالمتكلم إذا بل المحرم؛ الذلالم من مقالته؛ أوق فيه، بالكلام تكرم مجن على الميل 
فيهاما يبين وأن حقه، حق ذي كل بمطي أن علته فالواجب اليع، أهل ممالأُته عر 
.٢٢١منه وبعدها الحق من قربها ؤبمتثر والماطل، الحق من 

كأ؛أا٠ ؤ تعار: ه قولوالإنصاف، الحيل وجوب عر كدللث، الأدلة ومن 
إنوآ'لأربتي او.لدتن آؤ آنم؛بة؛ عق وأؤ أه ألتنط م.ماث ئؤ؛ »امتوا آكى 

نمدزأؤإزتاقأآدهمقوا؛0أقنآن آثوكآ ق :jit أوق آس عساآددق؛را 
)ا(.نهاجالذةامة)ه/

(.٢٨•)ص المنان كلام تمثر ل الرجمن م؛؟ ُثر تت، ٢١

؛١الشرعياتللدراسات عثيمين ابن السيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص والأدابا العلوم كلية غ!  ٠٨
■„ ءء..اأي. ء  *



والدعويةاسمية ١^٥ المعدي، ناصر عبدالرحمنبن الشيخ 

د-ءدىبنجابدينماياسمني

[.١٣٥ثشءنءإا0يملابىءالأية: 'لكن 
يكونواأن المؤملمن اده عبتعار اض~ ~رحمه الممعدي النسخ قال 
أحوالكمكل ق كونوا أي; ْسالغة، صيغة والقوام ب ثيداء.ف آلمط ؤم.عين 

اضحقوق ق نالمط عباده، وحقوق اض حقوق ل العدل هو الذي بالقط، ئانمتن 
الآدمٍينحقوق ل والقط طاعته، ق ، مرقبل معصيته؛ على بنعمه يستعان لا أن 
القسط؛أنو١٤ أعظم ومن حموقلئ،، تهلل—، كما ، ^iicالتي الحقوق جمع تؤدى أن 

ابهلأنتالمتازعين أوأحد القولين لأحد يحكم فلا والقانلين، المقالأيته ق الفعل 
.٢١١بينهما العدل وجهته يجعل بل لأحدهما؛ ميله أو 

معوالمستل العدل من مانعتا وءاJقآا صبيأ الهوى انلع افه~ ~رحمه جعل وقد 
نفهنصح من على فيتعين الأمور، أعفلم من عل بالفاروالميام قال؛ حيث الناس، 

وأنإرادته، ومحل عينيه، مسج يجعله وأن الاهتمام، غاية له يهتم أن نجاما وأراد 
عائقوأعفلم به، أوالعمل القتل إرادة عن يعوقه وعانق مانع كل ه نمعن يزيل 

آلتوكآسعؤا بقوله؛ الماع هذا إزالة على تعالى نه ولهذا الهوى، ابلع لذللث، 
للحق،المعارصة أنفكم شهوايتح تتبعوا فلا أى؛ [، ١٣٥الأية؛ النساء ه تميلوا أ0 

يعميأن إما الهوى فإن للعدل، توفقوا ولم الصوا'—،، عن عدلتم اتبحتموها إن فإنكم 
ؤيركهالحق يعرفا أن ا ؤإمحقح، باطلأوالباطل الحق يرى حتى صاحبه؛ بصيرة 
المتقيم<اأأأ،.الصراط إلى وهدى للحق وفق نمه هوى من ملم فمن هواه، لأجل 

ببهمسوالجماعة السنة أهل عند المعتدل المنهج هذا أن اط4~ ~رحمه وبين 
منعتارهم والجماعة نة الفاهل ٠ قال؛ حيث، والسنة للكتايبح والأتبلع ليم الت

اختصار.٢( ٠ ٨ رصن نفه المصدر ( ١ ر 

٢(.٠ ٩ - ٢ ٠ ٨ )ص شه الصدر )٢( 

٥٨٣الشرعية سراسات عأتي4ا؛و، ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص والآدابأ اسوم كلية 



I إوالدعوية اسمية آثاره ناصراتسعدي، صاوالرحصض «ؤضراوسيخ

كله،بدلك والتصديق نة، والمالكتاب، عاليه دل ما وملازمة الصحيحة، الأصول 
البدعأهل من أعدائهم وعلى الخلق، على التعدي من يمنعهم ما اف من والخوف 

مخم،بدزةاسثم؛لبمزرن
،.١١((أصوله عليه دلت، وما الوحي، به حاء ما ذللث، ل متبعين منزله، امهم أمكلامن 
والجماعةالستة أهل أما  ١١ت انية الثللكافية شرحه ق اض~ ~رحمه ال وق

الأصولعلى المبني المستقيم، للث، المالبلح أهل جمح ومع معهم لكون في
اضكفره من إلا منهم يكفرون ولا م، يتصفونيالمرضية، والقواعد الشرعية، 

ورموله((له.

الأنه والبيع الأهواء أهل لمقالأُتؤ عرضه ق افه- -رحمه إنصافه فمن 
أقوالها،يمض اكى الفرقة إلى ينتسب من كامل على اكعمم أسلوب يستخدم 

عليهميهللق الدين فهم الفاة؛ القدرية ارفأما القدريةت مدهبؤ عن الله— —رحمه يقول 
ابًلل«ص.الدهب هدا على العتزلة أهل وأكثر القدرية، اسم العلماء أكثر 

يتنخدمولم كافة، نولأللمعتزلة - القدر نفي أي - القول هذا يجعل فلم 
عدلهعلى يدل وهذا العالم، من بقاعته قلت، من عليه يسير الذي العميم؛ منهج 

أصحابه.إلى المذهم، ية نق ؤإنمافه 

ولاالخق، من والبيع الأهواء أهل عند ما يذكر أنه افه— —رحمه إنصافه ومن 
إلالقاتليزت الخمية مذهب، ذكر فعننوما فقهل، والخماعة الستة أهل على يقمرْ 

ئال;منها، شيء على له قدرة لا وأنه وأفعاله؛ أقواله جمح على مقهور مجور المد 

(.٢٤الناجين)»_1 للفرنث الانتصار ق الثانية الكافية توضيح )١( 

(.السابق)ص٤٤٢الممدر )٢( 

باختصار.التائية)_U١( القصيال.0 شرح الهية الدرة )٣( 

الشرعيةسراسات عتي«.ين ابن الشيخ ترسي مع بالتماون القصيم، جامعة عتيزق والأداس اثملوم كاية  ٥٨٤



والدعويةالعلمية آتاره السعوي، ناصر عبدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
د.عديسجابرسصالحاسياش

لمينالموجمح والحس؛ بالعقل وباطل والمنة، بالكتاب باطل القول رروهدا 
منه،ؤسروون المذهب، هذا ينكرون ~ وغيرهم نة الأهل ~ الهلوائف، جميع من 

اى~ فانه الجهميه، غلاة محوي الطوائف جممح منه ترأ الذي الجرية مذهب، 
الصحابةمن لمين، المطواف جمهور مذهب على يرد لا — الج؛رية مذهب، 

علىولا ل والإيمان؛ بالعلم لهم المشهود الهدى وأئمة بإحسان، لهم والتابعين 
.٢١١البيع،؛أهل من وغيرهم والخوارج والقدؤية المعتزلة مذهب، 

ابنعن ذكره ما باعيانم، الأشخاص مع — اف —رحمه وإنصافه عدله ومن 
الخاطر()صيد كتابه ق منه وقع وما الممات، مسألة ق ، افه—ل —رحمه الجوزى 

الوعقلق إمام له وغفر الله— —رحمه الجوزي ارابن ! — اممه —رحمه الشيخ قال حينا 
ولآكنهالحنابلة، فقه ق المصنفين الأصحاب أحد هو وكدللث، والتاريخ، ير والتغ

الجهميةذلك ق ونبح الصفات، اب بق عفليما تخاليط_1ا حلمهل الله— —رحمه 
علىحملها ق لف الوحاف منها، كثير تحريفا ق بيلهم سقس—لكؤ والمعتزلة، 

أغلاطه،أكر من الموضع وهذا البلاهة، إلى وسبهم المثبتين، ق وقدح ظاهرها، 
معدودوهو كثير، وحير عفليم، علم فيها حسنة، جدآ كثيرة ، نيفتما له فإن ذللئ، ومع 

منالأكابرالأطصل«سم.

آ.١ ٠ )محي ه نفالمصدر ( ١ ) 

أحدكل أن الشيح ذكر كم1 وإنما الدع، أهل صمن يصنف لا اه~ ~رحمه الجوزي ابن كان ؤإن )٢( 
الإنسانلكان الناس؛ بين موجودة الكتب هذه أن ولولا النبي سوى ومتروك كلامه من مأخوذ 

والضر،والويع بالدين معروف وهو وأفاصلهم، العلم أهل أكابر من لأنه فته، الكلام عن ندوحة مل 
(.)^؛٥٧السعدية الفتاوى انفلرت كبوة- جواد لكل ولكن 

باحتصار،( ٧٦" ٧٥)ص السعدية الفتاوى )٣( 

٥٨٥الشرعية للدراسات عثي«اى ابن الشيخ كرسي مع بالضاون المصيم، جامعة عتينة، والآداب، اىJالوم كلية 





واثدعويةاسمية آثارء تاصءرالسسي، عيدالرحمنبن مؤتمراثشيح 
اممياتيصاJح جابربن بن طي د. 

التاتمة

ؤإنعامه،فقاله ءعالى أحمد0 الصالحات، تتم بنعمته الذي ض فالحمد وبعدت 
اضوأّال ه، حلمه حير على وأسالم وأصلي وامتنانه، توفيقه على وأسكره 

حالصتايجعله وأن ه، يتقبالأن ؤإتمامه؛ البحث، هذا إكمال على أعانني ا .كم
الكربم•لوجهه 

اتيحث|تتام أهم 

كالتالي1فهي اJحشا هذا حلال من إليها توصلت، التي النتائج أهم أما 
الكتاب،ق أصل له ليس الدين ق احدث، ما كل ® عدىت الالشيخ عند الدعة ن أ ٠

العملية،.البيع أومن الكلامية، المولية البيع من كان سواء الستة، ق ولا 
لمبشيء أوتعبد ورمحوله^^، يه اممه أحبمر ما احبربغير من ٠ ت عنده والمشيع 

—رحمهوأصافا ارع، الثسبمحرمه لم ما أوحرم يسرعه، ولم وله، ورمبه اش يأذن 
المباحان.حرم من المستدعة إلى اف" 

الحق.عن أوبعدها قرما بمحب تتفاوت البيع ن أ ٠
يومللعاو|ابا تحقافهم وام سرهم، ينكف، لا ١لذاين البيع إلى الدعاة قتل وار ج ٠

لمين.المأمر بولي منومحل اليع دعاة على القتل حكم وتتميذ القيامة، 
والجماعةنة الأهل بمنهج اش~ ~رحمه عيي العبدالرحمن الثٌثح لترام ا ٠

وحهعلى والبلع الأهواء أهل على الرد وق عموما، الاعتقاد ائل مق 
ههال لعلماء الامامات يكيل من على رد وأبلح دليل، أكثر هذا وق الخصوص، 

الوسهلية.منهج عن والبعد والتهلرفح، بالتشدد ؤيصفهم المباركة، البلاد 
لها،وامحتقرائه والبيع، الأهواء أهل أنوال عرض ق الله— —رحمه الشخ راعة ؛ ٠

- ٥٨٧'- - ٧داراسLت١ممرهية طيمين ابى الشيح كرسي ٢ القصيم،.طصاون ءنيزة،.جام،وة اسوموالآداب، كلية 



I اوالدعوية العالمية آثاره اتسعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤت4ر
والمدعالإيواء أنل على دالأع ونننجه اينندي بن سا1رحمن اكلأمة الشيخ ت اليدعت أنتام 

ذلككل والبيع، الأهواء أهل على للود بالعمل الاستدلال ق كيلك وبراعته 
والجاهل.العالم يفهمها واضحة، مهالة بألفاظ 

الأهواءأهل على رده ل والإضاقه بالعدل م ان— افه —رحمه الشيح منهج ن أ ٠
والبيع.

تقرأوكانك٠ ه، نفل أثرأ لدللث، يجد - اممه -رحمه الشخ كتب ق يقرأ الذي ن أ ٠
جعلالذي الإحلاص إلا ذللئ،؛ ق حامعتا أرى ولا المتقاوص، لف اللعلماء 
الذلك، كل قال؛ عنل.ما وافه وصدق يقرأه، هن عند وقبولا نورا، كلامه على 

الأصلينله الله جمع فمن الله لرمحول والمتابعة لله الإحلاصى من فيه بد 
تارةكان ومن مبين-ا، حرحسرانتأ أوأحدهما الأمران فاته ومن عد، ومأفلح 

وكثرة،قلة ومتابعته إخلاصه بقدر والمدح والثواب الخير من تحق امحوتارة 
قعينيه نمب والتابعة الإخلاص جعل من للعبل. أضر فلا وصعما؛ وقوة 

نماله الإخلاص كون حتى ويفعل؛ يقول ما كل وق يذر، وما باق ا مكل 
النافيةوالأغراض القاصل- حمحر قلبه عن وتضمحل وصفتا، له والتابعة 

للأخلأص"رااّ

منالأعلى الفردوس وأسكنه المل.ى، ناصر ين عبدالرحمن الشيح الله رحم 
درحاته،ق رفعة هلره ومكتبه ما وجعل الجزاء، خير اللين عن وجزاْ الجتة، 
محنزلته.ق وعلوا 

أعمارهمق لهم ارك يبأن المؤتمر هدا على للفانمن اطه. أسأل كما 
ووقتهم،جهدهم على حترآ يجزيهم وأن والذلية، النية لهم بملح وأن وأوقاتبمم، 

ناصربن عيدالرحمن العلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن الأوايد راتتناصن الفوائد مجمؤع ( ١ ل 
(.١٢٧/٢١المدي)

الشرعيةسراسات مثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، وامأداب، اد،ولوم كلية  ٥٨٨



واولعوي4اسمية أناره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٢^> 
عليبندربنصالحاسياضد. 

ّسهموالذي المؤتمر، هدا لإقامة به قاموا ما لتاء والمثوبة، الأجر بمحرمهم وألا 
المدىعبدالرحمن الشيخ تركه الذي الراحر العلي التراث إبراز ق ثك بلا 

تعالى.الله— —رحمه 

اأمنمّلص،عر وتلام يصفوو(، عما العرة ونم، ربك نبحاف 
الماَلمين.

ايمعبنواصحايه أله وعر محمد، بينا عر وتنم اممه وصر 

٥٨٩الشرمية لادراسات هسن ابن الشيخ كرسي مع يالشاون السيم، جامعة ءتيرةأ والأداب، اسوم ممية 





والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر بن عبدايرحمن مؤتمرالشيخ 
صانياكيانيجلبربن بن علي د• 

ألْ>احء

تحقيق/العك؛زى، حمدان محمد بن الله عبيد الفر عبد لأثي الكبرى، لإبانة ا ٠
وحمدالنصر، مف بن والوليد الوابل، ويرث الأثيوبي، وعثمان معطى، وضرا 

٢١٩٩٤—- ٠١٤١٥الثانية/ الطعة الرياض، — والتورع للنشر الراية دار التويجري، 
تالناشر الم، ٌاد رثمحمد د. تحقيق/ تيمية، بن الحليم عبد لأحمدبن الاستقامة •

١.٠ ٤ ٠  ١٠الأولى/ الطبعة المنورة، المدينة — سعود بن محمد الإمام جامعة 
عفانابن دار الهلالي، همد بن سليم تحقيقا الشاطئ، موسى بن لإبراهيم لاعتصام، ا ٠

.٠١٤١٨الأولى/ الطعة لحبر، ا— 
قيمابن الدين ثمى أيوب بكربن أبي لمحمدبن العالمين، رب عن الموقعين علام إ ٠

الطعةييروت، — العلمية الكتب، دار إبراهيم، لأم عبدالمحمد تحقيق/ الجوزية، 

والحكمالعلوم مكتبة ت الناثر الجزائري أبوبكر الكبير، العلي لكلام التفاسير يسر أ ٠
.-٠١٤٢٤ة/ الخامالطعة المنورة، لمدينة ا— 

اللٌثقي،تحقير(/القرشي كمحر بن عمر بن ماعينء أسالفداء لأبي والنهاية، لبداية ا ٠
م.١  ٩٨٨-  ١١٠ ٤ ٠ ٨ الأولى/ الطعة بيرويتخ، — العربي الرايث، دارإحياء شتري، علي 

افعبد لأبى الأحبار، جوامع ثرح ق الأحيار عيون وقرة الأبرار قلوُبا جة مب ٠
٠(،١  ١٠٧٦عدي)المتوق; محمدTJ( ين ناصر بن اض عبد بن ناصر ابن عبدالرحمن 

الرياض،- للنشروالتونع الرشد مكتبة الل.رينى، ال رسمير بن الكريم همد تحقيق،/ 
«آميمآآ؛اه-آ،الأولي،/ الطيعة 

وتحقيؤرتدراسة عل.ي، الناصر بن عبدالرحمن للشع^/ الحنؤر، القه أسماء ير فن ٠
—١ ١ ٢ العاوي المنورة، بالماريتة الإسلامية الجامعة الناشر/ العبيد، علمر بنر عبيد 

/تحقيؤر الطري، جرير بنر لمحمل. القرآن، تأويل ق البيان جامع بري، التلير فن ٠

٥٩١ذيمينأالJوtساتاسرعية ابن 



I اواكمبم اسية آماوه السمدي، ناصر بن ساورحمن مؤتمراوسيح
والبدع٠ امحأنوا ا'نل على الند بت ومنني انمندي ناصر بن ساترحص العلامة الشيخ ش البذغت آنكام 

.٠٥١٤٢٠/ الأور الطبعة بيروت، ~ الرسالة مؤسسة شاكر، محمد أحمد 
للشيخ/الجونية، نيم لابن الناحية للفرقة الانتصار ق الشافية الكافية توضيح 

ينأشرف محمد أيو عاليه/ وعلق ونسفه يه اعتنى عدى، الناصر ابن عبدالرحمن 
, ٢٢...- ١ ٤ .٢ الأولى/ الئ الرياض، - اللفج أضواء مكتبة اسود، عبد 

اعتنىعدى، الناصر بن عبدالرحمن للشيخ/ الإيمان، لشجرة والبيان التوضيح 
الهلبعةالرياض، — والتوزيع للنشر المنهاج دار مكتبة المهليرى، حامد ابن ر يامبه/ 

ا-م؛امالأولى/ 
عدى،الناصر بن عبدالرحمن للشخ/ الخنان، كلام ننفير ل الرحمن الكريم نتستر 

ه١ ٤ ٢ ٠ الأولى/ الطبعة الرسالة، ة موماللويحق، معلأ بن عثدالرحمن تحقيق/ 

لممبن الحجاج بن ملم الحين لأيي ملم، صحيح المسمى المحح الجامع 
.؛يروينث، — الجديدة الأفاق دار ؛يروين،، — الجيل دار النسابوري المشيرى 

للشح/الشافية، الكافية من والمرسلين الأنبياء توحيد شرح ق المتين الواصح الم، 
م.١  ٩٨٧— ه ١ ٤ ٠ ٧ الثانية/ الطعة القيم، ابن دار عدى، الناصر بن عتدالرحمن 

محمدبشير تحقيق/ الهترؤلوشي، الوليد بن محمد بكر لأبي، والملخ، الحواديث، 
الطائف.- ١^^ مكتبة ه، ١ ٤ ١ ٢ الثانية/ الطبعة عيون، 
بنعبدالرحمن للشح/ القدؤية، المشكلة حل ل التائية القصيدة مرح البهية الدرة 
~اللف، أضواء مكنثة المقصود، عبد بن أشرف أبومحمد تحقيق/ عدى، الناصر 

اuثعةالأور/الرياض، 
الناحرة،الخنوعة والفنون العقائد ل الزاهرة الميرة والحدائق المارة اض الري

الأولى/الهلثعة القاهرة، — الخهاج دار عدى، الناصر بن عبدالرحمن للشيخ/ 

الهلعة/الرياض، — المعارف مكتبة الألثاق، الدين ناصر محمد الصحيحة، الململة 
بدون.

ادهمٍصاتسراسات طيهخن ابن الشيخ كرسي مع با1ضاون القميم، عتيرم والآداس اسوم كلية  ٠٩١





I <^إوا1دعهموات اسمية ١^٠ نسرا|صسي، بن عيدايرحص امميخ ٢
واكدغالانزا* ننرأنل ونننند أونندي عاصر بن ساامحنن أانلأنة امميخ هئد ايدنة أقام 

>٢١٩٩٥ه/  ١٤١٦التشرت عام المعودين، العريية المملكة النبوية، الخدينة الشريف، 
صمنالمعدي، ناصر ين عيدالرحمن للثسخ/ الأوابد، واتتناصن الفوائد مجمؤع 
وزارةنفقة على طع العدى، ناصر بن ءباوالر-حمن العلامة الشخ مؤلفات مجمؤع 
. ٠٢٠٢ ١ ١ -  ٠١ ٤٣٢الأولى/ الطبعة قطر، - الإسلامية والثوون الأوئف 
الكتب،دار هنداوي، الحميد عبد / تحقيق سال0، لأبن الأعظم، والمحبط المحكم 

. ٠٢٢ ٠ ٠ الشر سنة بيروت، — العلمية 
محمدالشخ تحقيق/ العباس، بن عيال ابن إسماعيل القاسم لأبي اللغة، ل المحيْل 
.٢١٩٩٤-—٠١٤١٤الأولى/ الطبعة بيروت، — الكتب، عالم ياسين، آل، حن 

محمدبن اض عيد بن محمد الحاكم اش أبو^LJ الصحيحين، على تو.رك الم
الهلبحةبيروت، — العلمية الكتب، دار ^JI، القادر عبد مصعلفى تحقيق/ النسابوري، 

الأولى/
الفيومي،المقري علي بن محمد بن لأحمل الكبير الشرح عريبج ق المتر المصباح 

.بدون •' العلتعة بيروت، — العلمية المكتبة 

الفكر—دار هارون، محمد اللام عبد / تحقيق فارس، لأبن اللغة مقاييس معجم 
.٠١٣٩٩الثانية/ الطبعة بيروت، 

تحقيق/المطئزى، ۶^؛، ن المني عبد بن الدين لناصر المعرب، ترتبب، ق المعرب، 
الأولى/الهلبعة حالبه، — نيد بن أسامة مكتبة وعبدالحميدمختار، فاحوري، محمود 
٢١٩٧٩.

أبوالل.ين سمى تة، الألعلى المشتهرة الأحاديثح س كثير بيان ؤ، الحنة المقاصاس 
الخم،،عثمان محمل تحقيق/ الخاوي، محمّل. بن ءبل.الرحمن بن مجحمّد الخير 

١٠٢  ٩٨٥- ٠ ١ ٤ ٠ ٥ الأور/ اسة بيروت، - العربي الكتاب، دار 
بنأحمد أبوالعباس الدين لتتير القدنية، الثيعة كلام نقص ق النبوية نة المنهاج 

محمدبنالإمام حامعة الناسر/ ادسالم، رشمجحملّ تحقيق/ تيمية، ابن الحليم عبد 
.٢ ١  ٩٨٦— ٠١٤٠٦الأولى/ الهلبعة الرياض، — الإسلامية سعود 

اJدرءياتسراسإت عتيمؤن ابن الشيخ كرسي عع باثتطون >؛Lمعان عتيزد واملآداب، اولألوم كلية  ٠٩١






