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اسياثرحس اااهلأرةس جهود 

أفوذجإ()اللاحدة  ٥٥١٥٥١علئ اثري إ، 
صل()ورقة 

|اسحس|صهحْد عهربن بن علم .د. 

العاصرةوائدامب ايميدة أسءذ 

الإسلاميةوالدراسات ممية 

القصيمحاسة 

ت؟بمِت<



واتيهويةاسمية أثاره السعدي، ناصر بن عيدايرحص الشيخ ٠ؤدمر 
اوساسانيمحمد عمربن علمأبن  ٠٥أ.

|امقدئ؛

لهكن ولم يولد، ولم يلد، لم الذي الممد الفرد الأحد الواحد اطه الحمد 
واشهدالمين، الحق الملان< ل شريلئ، لا وحده اممه إلا إله ألا وأشهد أحد. كفوا 

تسليمالم وموصحبه أله وعلى محمد على صل اللهم ورسوله. ب"ْ محما-أ أن 
كيرا.

وبس،

اللف؛عقيدة إلى للدعوة عديدة وأبوابا حلوقا اك هنأن فته شك لا مما فإنه 
نامحتيملهمحلقه، لعض قدبارك الله إلاأن له؛ الله يسرْ الدى الهلريق لك يفكل 

الأ؛واب،.حميع لهم وفتح الهرق كل لهم ؤير الصحيحة، العقيدة شر نق 
يركفلم له؛ الله ارك بالذي عيي الارحمن عبد العلامة هرلأم؛ من وكان 

سلكه.إلا المال المعتقد إلى يوصل ؤريها الشخ 

لعقيدةدعوته نثر ق فتحها اش والأبواب الشيح سلكها المح، العرق أبرز وْن 
شبههمحفى بد وذللئج السنة، أهل لمعتقد المخالفين على بارئ هوالتصد.ي اللف 
حججهم.وإبْلال 

عقيدةلنشر جهوده صمن الشح لكه مالذي اه، لك الملهذا ؤإبرازا 
لك.الملهدا يموذج الملاحية لشبهات ردوده من يحضتا ألكر السلف، 

التالية؛الخهلة وفق عملتح الشخ جهود ولبيان 
وفيه؛المخالف، على ارد الأول،؛ الميحث، 

المخالفين.عر ارد -أهمية 
الخالفج.على ارد ق الناس ام نأ— 

٥٩٩الشرعية لليراسات عتيمين ابن الشيح كرسي مع بالتعاون ا1ةصيم< حامعة عتيرة، والآىس امموم ممية 



واثدعويةاسميي آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح مؤضر 
أنموذجا()اللاحدق ا1خالمين على االرد السعدي الرحمن عبد انملأمة جهود 

وب;الإلحاد، على الرد ي معدي ابن الشخ جهود ١^^،؛ لمحث ا~ 
للإلحاد.التصدي ق الشخ جهود من عامة ماذج ن~ 
انتشاره.ودواعي الإلحاد، سبح م— 

الإلحاد.حهلر من لوقاية ا~ 

المعاصر.لإلحاد ا— 

ذللتح.بيان ق للشخ العام والنهج الإلحادي، الدم، د ر~ 
عليهم:الرد ل ومنهجه الملحدين مناقشة ق الشخ ممنفات الئالث،: د؛عصثإ ا— 
أغلالهق القصيمي انراه مما ورجاله وحملته الدين تنزيه رسالة: مع نفايت، و~ 
.الملحدين أصول إبهلالا ق والراهمن اصواي الأدلة رسالة مع قفايت، و— 
.الحق ائتمار رسالة هع قفايت، و~ 
والتومجيات.النتائج أهم وفيها لخاتمة، ا~ 

علىالمباركة، لجامعتنا وأؤلمه الشكر بأزكى أتقدم المقدمة هده أمي أن وقبل 
والتقديربالشكر وأنممى والمعرفة، العالم نثر سبيل ق وجهد عون من تقدمه ما 

نمارآياتعة،آتتح جهودمباركة من يبدلونه ا مالمؤتمرجزاء ا هن. على القائمين 
الجزاء.حيز اف فجزاهم للأمة وجهوده الإمام حذا للتعريف 
سبحانهأله أسكما والعمل، القول، ق داي والالتوفيق تعالى اممه أل، وأصهدا 
الصالح،والعمل الناغ جميماللعلم يوفقنا أن العلا وصماته الخنى باسمانه 

تعالىواش المؤتمر، حذا والعلم الدين خدمة من فمدنا ما على جميعنا ا يعيننوأن 
وعلىمحمد نثينا على وبارك وسلم اض وصلى المل، سواء إلى والهادكا الموفؤا 

الحالين.رب ض والخمد أجمعين، وصحبه آله 

اتشرعيةتسواسات عثي4ان ابن ارديح ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزمح، اسوم كلية 



داس4يةواكعوبم آثاره ِالمسي، ج
ا1سسانيمحبمد عمربن بن ظي أ.د. 

سص،على الرد الأول! البحث 

علىاثرد أمهية 

إلىالدعوْ مجال ق العظيمة الأصول من عليهم والرد المخالفين متافترة إن 
توفيقوكان-بعد الة، بيضة حمقك وبه مهم، أصل هذا أن ومعلوم تعالى، اف 

بعثسكان حتى المعرصة، وسهامهم الميتدعة رماح عليه تكسرين، متينآ درعأ اش~ 
المخالف،.على الرد تركه لعدم للقتل ه نقيعرض السلف، 

محمدبن افه عبد إسماعيل أبا ممعن، الحافذل1 المقدسي ؤتاهر ابن قال 
عنارجع لي يقال لا مرايتج، حص الق على عرصنإ الأنص_ارىف_ول: 

أسكأإ"اا؛.لا فافول: حالفلث،، عمن اّكأج ليأ يقال ل،كن مدهبلث،، 

الخاثف.اثردعلى اثناسطت أقسام 

هدهق الناس وصار المخالف،، على الرد مس—ألة ق الخوض اليوم كثر وقد 
ووس3ل.طرفان ام؛ أنثلاثة إلى الثرعية ائل الممن وأشباهها المسالة 
إلاأومخالفة، بدعة كان— من كائنا — فرد أو طائفة من ير إن ما غال؛ م فق

متدرعناالمخهلئ، ذللث، على والضالين المثتدعة أحكام وإماع عليه للرد ؤينتصبا 
للشروطمراعاة دون وزجره، وعقوبته المخالف، على الرد ق لفإ ال؛مقالأيتط 

ومغالاجتهاد، اب، ببإغلاق ذللئؤ على وزاد اثتهل ربما بل الشرعية، والقوابط 
أعظممفاسد إلى ذللئ، فيجره نوله، على ؤيعادي يوالي، وصار ذللثإ، ق لغيره التقليد 

المنة،أهل بين القرفة كإحاJا>ثV لإنكارها، تمدي التي والدعة الخطاء ضمدة مس 
ذللثه.وغير للعالم، المنتسبين بن والأحقاد الضغائن ويشر متهم، والتنفير 

لأين.نالح)؛/ما*آ(.الشرب )ا(الآداب 

١الشرعية سواسات ءثي4يروا ابن الشيح كرصي مع بالضاون القصيم، حاسة ع1يزة، والأياب، العلوم تلية 



ئواثدعوية العلمية آثاره السعدي، ناصر س عيدالرحص الشيخ مزتمر ا
أضوذجا()اللاحدق على الرد ه السيئ الرحس عيد العلامة جهود 

العقيمالأصل حذا العمل عن تجال الأووت عن حطرآ يقل لا مازن م وم
جهادبحجة للمخاشن الشرعية العقوبات من عليه يرتب وعما الكبير، اد والجه

فادىلئ،، ذلوغير والفرق ، الاحتلأفوترك لمين، المصف، ووحدة ار، الكف
الفرق،رووص وظهور اليع، كانتثار وهوعه، من حاف، مما أير لة مقإلى ذلالثؤ 

وغيرالأمور، ات ومحدثبالبيع المة واختلاط المنة، أهل عامة بين ورواحهم 
ذللخ،.

أهل~يعني المستنة بعفى يبغى قد تيمية. ابن مانهما ل قال مان؛ الشوهدان 
وهوبه، افه أمر ما على بزيادة المتدعة، من نؤع على ؤإما بعضهم، على إما السنة— 

هدرتاوإسائاتيأمُا رما ؤ قوله: الذكورق الإ<سراف،، 
منبه أمروا أوفيما الحق، من يه أمروا فيما آخرين تقصير العدوان هذا وبإزاء 

بعضقال ما أحسن لما كلها، الأمور هذه ق النكر، عن والنهي بالمعروفج الأمر 
غلوآفلفر بأيهما يالي، لا بامرين، ب الشيطان اعترض إلا بأمر اف أمر ما السالف،؛ 

.٢١١أوتقصيرآا
القياموصرورة ، الخالقعلى الرد بمسروعية آمنوا الوسط! هم ثالثؤ؛ م وم

ستةأتباع هم وهؤلاء الشرعية وضوابطه أحكامه وفق وحكمة، وعلم بفقه لكن به، 
حقارى.المالح والك الني.، 
الرحمنعبد العلامة الشيح التآخرة؛ العصور هذْ ق المم هذا من وكان 

مجذللث، ل ملتزما هؤ•' نبيه ومنة كتابه ق التمثل اممه منهج انح الذي عدى، ال
أجمعين.عليهم النه رضوان الصالح السالف، 

را(اكاوى)؛ا/-اخ1(.

•عتتق ابن العزيز عبد بن لحمد المخالف على الرد آداب ق ولطائف شدور كتاب مقدمة ينظرت ( ٢ ) 

الشرعيةلليراسات جصن 1بن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيومح، والأياب، اسوم كالئة  ٦٠٢





والدعويةالعلمية أثاره السعدي، ناصر الشيخ مؤJ٠ر 
أنموذجا(راتلاحدة الخايمؤن على الرد د السيئ الرحمن عبد انملأمة جهود 

الإمحهاد.على الرد طن سعدي ابن الشيخ جهود التائي: البحث 

للإيماد.اتتصدي جهود من عامة نماذج 

حريصالكن أنه يجد عدى الالرحمن عبد العلامة ائل ورمحكتب ق الناظر إن 
انتهرهاعليهم الرد ل فرصة له نحته فكلما الإلحاد؛ أهل منازلة عر الحرص كل 

صلألأت.من به ينطقون وما شبهات، من يبنونه ما على تقضي ردودا إليهم ووجه 
والملحدين،الإلحاد، على الشخ ردود من الثماذج بعض امحمتعراض يلي وفيما 

بمواضعبصيرا دينه، عر غيورا الشيخ لكن كم للقارئ توصح كثتر؛ من قليل وهي 
تعار،لله الدعوْ على حريما لائم، لومة الله ل يخشى لا الحق، ق قويا الخطر، 

وأهاله.للامحملأم ناصحا 
شانهولكن حوله، من الواقع بإدراك اش رحمه عدى الالشيخ به نمير ما ْع 

أيمن ويعلم الإسلام أمة على الزاحف الخهلر يستشعر العلماء من الربانيين كشأن 
رسوله.،وستة الله لكتاب وفهمه اطلاعه لسعة إلا ذإان، وما الخهلر، يأق الأبواب 

الإسلامشخ ئما سولا بعدهم، ومن والتابعين الصحابة من العلماء أثر ولاقتفائه 
القيم.ابن وتلميذه 

وأراضيهم.لمين المأفكار غانيأ الإلحاد قدوم الشيخ استشعر الإدراك وبيذا 
زنادنةحبيثة فرنة المتاحرة ان الأزمهذه ق اانثغ.ن، ! ٠٥١رحمه الشيخ يقول 

العلوممن يشتوا ولم الباري، وحول وأنكروا الرسل، به جاءت ما جميع أنكروا 
المذهبهذا على فبناء القاصرة، معارفهم إليها ت، وصلاش اتجيب العلوم إلا 

اللهذكره وما وحواء، آدم أنكروا وعقلا شرعا الحقيقة عن المدام، أبعد هو الذي 
حتىبالقرد، شبيها أو قردا، حيوانا لكن ان سالإنهال.ا أن وزعموا عنهما، ورسوله 

الشرعيةلليراسات ءدي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالمماون الصيم، جامعة عنيرد والآداب، العلوم كلية  ٦٠٤



وا1دعويةاسمية اياره اوسسي، ناصر ءبد<ادرحمنبن اثشيخ مؤتهر 
المحيياش4حيا، سربن 

علىالمبنية الخاطت_ة Jتفلريات٠م اغتروا ومولأء الخوجوده، الحال هده إلى ارتقى 
خصوصاالصبؤة، العلوم حمح لأحلها وتركوا أصلها؛امحدة، من عقول فلنون 

لهمبافياترئ—جاءنهم }ملئا ت تعالى قوله عليهم وصدق الرمل، به حاءتبم ما 
وهؤلاء[، ٨٣]غافرت بمتهزئول{ يه كائوا ما بهنر وحاى ال؛ل»إ بى عندهم بما مرحوا 
أصلأمم يعلون الباري، وجود المثبتين ولجمح المسلمين، لجمح ظاهر أمرهم 

بعضالدهري المذهب هدا من اللين بعض على رب تولكن الطوائف،، 

القول«اا/هدا على المبنية والفرؤخ الآىر 
انتشاره!ودواعي الإلحاد، ب س~ 

فيماؤإعماله العقل اتبيع هو الإلحاد سبم، أن المواصع من كثير ق الشخ قرر 
العللجمع لاكشافح مؤهلة وغير قاصرة العقول أن وبين فته، له احتمساص لا 

والاصهلرابالزلل من لها لأبد نضجت، مهما العقول وأن وحوادثه، للكون والحكم 
خالقها.عن بعدها ل ظل 

له،ورمولكتبه لله المعهللين فة الفلاسملاحدة ^إن اد،وهث رحمه الشحح يقول 
عنالبحث، ق حكموها حيث، الهلاك، ق دة الغامعقولهم أوقعتهم لهم الخكدبين 

هداأن مهم كثير فزعم وتقصيرها، لقصورها لدللثج متد فلم الكون هدا إيجاد علة 
بابومن العظيم• الرب وجود أنكروا وبل"لك يزال؛ ولا يزل لم وأنه قديم، العالم 

صدقولقد وأصلوا. فضلوا الغامدة نظريامم وتفارست، وكتبه رمله، أنكروا أولى 
وحارتبيمإبمابمد-ئمييىآدفي لأثبثب رئلهم ظثا-بماءدهم ؤ تعالى ه قولعليهم 

ئ0ه]غاءر:مخ[نمإنسملأءالفلأّفةاللأحدةفيهدْ
متضاربة،متعددة ننلريات، لهم وأحدثوا أسلافهم نظرية هم بأنفأبطلوا الأوقات، 

النانفيطئشرمآن)ا/حيا(.)ا(-سراللطيف 

ا٥ اممرمية سراسات عثيمتن ابن امميح كرسي مع باثضاون السيم، جاسة عتيوع والآداس اسهمم كلية 



والدعويةاسمية آتاوه السعدي، تامعر بن عيداترحمن الشيخ مزتمر 
أذموذبJا()اللأسة ايخاسن على -%١^٥ السعدي الرحمن عيد العلامة جهود 

منكل حالة وهد0 اصطراب. j يزالوا ولم الركب والجهل الخرص، على مبية 
•ددثهامحآقنأيثاويآوأؤوة0 ؤ ت تعالى قال يعمله، وتاه عنه تكم وامالحق ترك 

ذخته؛جهب]يى:ه[ااأاأ.^^١فهايزلإ 
الإلحاد.انتشار دواعي عن ما أ- 

الناصؤإمال الزمان، ذآحر الفتن هوكثرة الإلحاد انتثار محب أن يقررالشيخ 
وقوعهموكدللخ، بالمادة، وارتباؤلهم الدين، ق والتفقه العلم ق وزهدهم الال.نيا على 

■علم بغير الشبهات وملأيستهم المحرمة، لشهوات اق 

وأسابه،الخير يقل الزمان آخر ل أنه أخثر، ررفأنه. اش؛ رحمه الشيح يقول 
القليل،أقل الماس من بالدين المتملث، يكون ذللئ، عند وأنه وأسابه، الشر ؤيكئر 
قوةمن الجمر، على القابض ة كحالعفليمة، ومشقة محية حالة ق القليل وهدا 

وفتنوالإلحاد، والشكوك الشبهات فتن المضلة، الفتن وكثرة المعارصين، 
وصعقاوباؤلنا، ظاهرا فيها، وانرماكه_م الدنيا إلى الخلق وانمراف الشهوات 
القائمبدينه، لث، المتمولكن والمس—اعد؛ المهين لقلة المقرئ؛ ومحية الإيمان، 

وأهلواليقين، الميرة أهل إلا لها يصمد لا الض والعوائق المعارصالت، هده بدفع 
قدرا.عنده وأعظمهم درحة، اش عند وأرفعهم الخلق، أفضل من المتين، الإيمان 

وأنالحالة، هذه على هم أنفيوطنوا أن لأمته، إرشاد فانه الإرشاد، وأما 
—■عؤإيمانه دينه على وصر العقبات، هده اقتحم من وأن منها، بد لا أنه يعرفوا 

يحيهما على مولاه يعينه ومحالدرجات، أعلى اش عند له فإن ~ المحارضات هذه 
المونة.قدر على المعونة فان ؤيرضاه؛ 

إلاالإسلام من بقى ما فإنه ج^، ذكره الذي ، الوصم، -!ذا هدا زماننا أشيه وما 

(٤٠ "٩ ٤ ٨ )صن؛  auJLaالمثكاة!)حل ل التائية القصيدة شرح البهية الدرة ( ١ ر 

الشرمة.مميراسات ٌء بالساون القصيم* جامعة متيزة، والإياب، العلوم 'إكليف ٦ ؛,••. ق; 



مواثدعوية اسمية أثاره السعدي، ناصر ساثرحمنين الشيخ تمر مؤا
السحيبانيمحمد عمربن بن على آ.د. 

متشتتة،وحكومات متفرقة، وقلوب ضعيف، إيمان رممه، إلا القرآن من ولا اسمه، 
سرايعملون وباطنون، هرون  llsوأعداء المين، ال٠بين ;اعدُت، ويغماء وءداوا>ت، 

وأمواجهاتيارها بخبث جرفت وماديانا، ؤإلحاد الدين، على للقضاء وعلنا 
الرمق،بقية على والقضاء الأحلاق، اد فإلى ودعاياُت، والشبان، الشيوخ المتلاؤلمة 

همهم،وأكر علمهم، بلغ هي أصبحت بحيث الدنيا زخارف على الناس إبال ثم 
علىبالكلية والإقبال الأجرة، ق للتزهيد خبيثة ودعاية ؤيغضبون، يرمحون ا وله

ونخرإليه، ينسب ما وبكل باهله، والاستهزاء واحتقاره الدين، وتدمير الدنيا، تعمير 
وشرورهاوشرها التىآثارها الإلحاد على المبتية بالمدنيات؛ تكبار واسوفخفخة، 

والمزءجامتاالمتلأكلمة، والأمواج المزاكمة، المرور هده فع العباد• اهده سقد 
تجدوغيرها~ الأمور هده ~مع المدلهمة تقثلة والمالحاضرة والفتن الملمة، 
ولااف'، رحمة من يقن2ل لا المزمن فإن ذللث،، مع ولكن الحديث،. ا هن• محداق 

ملتفتايكون بل الفلاهرة. الأسباب على مقصورا نغلره يكون ولا اش، روح س يياس 
عيتيه،بين الفرج ؤيكون الوهاب، الكريم باب، الأسبث، مإلى وقت كل لبه قل 

وأنالكرب، ْع الفرج وأن يسرا، عسر بعد له يجعل سبأنه يخلفه، لا الن>ي ووعده 
هدهق يقول س فالمزس المنغمات،. وحلول الكربان،، ة شل مع الكرباتؤ تفرج 

توكلنا.اف على الوكيل. ونعم اف جتا *حو باق* إلا قوة ولا حول *لا الأحوال؛ 
حولولا المتنغايثج. وبلث، تعان. الموأنت المشتكي. ؤإليلثخ الحمل.، للث، اللهم 

والوعرة.والمح الإيمان س عليه يقدر بما ؤيقوم ار العظيم العلي الله إلابنوة ولا 
ذلكغير تعير إذا وتخفيفه، الشر بعض وبزوال الكسر• يمكن لم إذا بالستر، لنفع 

هؤوتر(يو،أثتبجمز،ممؤرش؛تيأمحبجعل،مميا 

(,٢ ٢ ١ ٢— ٢ ٠ )صزت الأحبار جوامع شرح ل الأخيار عيون وترة الأبرار قلوب مجة ( ١ ر 

ا|شرستللدواسات ءثايا4ين ابن امميخ كرسي مع با}ض1ون ا1مميم، جامعات عتيرة، والأداب، اسوم كليات 



والدعويةسمية ا ١^٥ لسعدي، ا ناصر بن لرحمن عيدا الشيخ 

)األأ»د3اضوذ،ءا(^عاسمةعبدامسناسدياامدضاساص 

الإلحاد:حهلر من لوقاية ا— 

هوالإلحاد اب بولهمج من لم المتمي الش باب الأمأهم أن الشخ أكد 
النفس،ق الشيهنان يلقيه فيما العقل ْع الاسترسال عن والأفكار الخواؤلر ة حراس

والاستعانةباض الاستعاذة إلى يحتاج الأمر وأن ثبهات، من الإنسان له يتعرض وما 
وتخهلاْ.ولا يتعداْ لا معين حد له العقل لأن ذللئ،، عن والتوقمح الانتهاء ثم به، 

خلقمن فيقول: أحدكم الشيطان ررياق لحديث، سرحه ق اف رحمه الشخ يقول 
ولينتهااأ١،:باق، تعد فليبلغه فإذا اش؟ خلق من يقول: حتى كدا؟ خلق من كذا؟ 

إماالبامحلل: الإيراد هدا الثي3ل1ن يلقي أن بد لا ه أنعلى الحديث، هدا *احتوى 
فإنأخبمر، كما وقع وقد وملاحدتيم، الإنس شياطين لسان على أو محفة، وسوسة 
السؤالهدا بصيرة لهم ليست، من قلوب إلى يدغ الشيطان يزال لا وقعا، الأمرين 
وسكلمونالشبه، أبطل هى التي الشبهة هده يلقون الإلحاد أهل يزال ولا الماطل، 

،.معروفّخيمج بكلام العلم مواد وعن العلل عن 
ثلاثة:السؤال؛أمور هدا دير إلى العظيم الحديث، هدا ق الخم،.ؤ أرّد وقد 
وبالإيمان.الشيط!ان، من والتعوذ بالانتهاء، 

حداوالعقول للأفكار جعل تعالى اف فإن ~: الأول الأمر وهو ~ اء الانتها أم
محال،لأنه تستهليع، أن مجاوزته حاولت، لو تحيل هميتتجاوزه. ولا إليه، تنتهي 

المؤثرينق ل الالتالحال أمحل ومن قه، والالباطل من الحال ة ومحاول
أمورهامن كثير ق ل التتوقد انتهاء. ولها ابتداء، لها الخلوقات فإن والفاعلين. 

والعناصوالمواد الصمات من فيها ما وأوحد أوحيها الخى اف إلى تنتهي حتى 
الأولفإنه وانتهّتج، وقمت، تعالى اف إلى العقول وصلت، ^فإدا  ٧٣١١رأىآزإل وؤ 

الم)؛م\(.;ا(اوخارى)ا-7:آّا(،وُ

الشرعيةلسواسات عتبمين ابن الشيخ كرسي مع  OjLuJLiا1قصيمأ جامعة عتيرى والأياب، اسوم ممية  ٦٠٨



والدعويةالعلمية آثاره السعدي! ناصر عيدالرحمنبن الشيخ موذمر 
السمياتيمحمد عمربن بن على .د. ٠١

مهمالها متدأ لا تعالى فاوليته شيء• بعده ليس الذي والآحر شيء، قله ليس الذي 
هيالش والعقول والأحوال الأزمان أوحد الذي وهو والأحوال. الأزمان فرصت 

البامحلل؟السؤال هاوا إيراد ل يتثث أن العقل يحاول فكيف ان. الإنقوى بعض 
والانتهاء.الوقوف، ١^!^ هد0 ق المحتم عليه فالقرض 

القلوب؛ق ؤإلقائه وساوسه من هل.ا فإن السيهلان، من بافه التعوذ اائالأ الأمر 
فمنمنه، بالله يستعيد أن ذلكأت وحد إذا الحبي فعلى بر-رم، الإيمان ق الناس ليثكلئ، 

الباطلت.وساوسه واضمحلت، الشيهنان، عنه وطرد الله أعاذه وقوة بمدق بافه تعوذ 

ورسلهاتثه فإن ورمله، بافه الإيمان من يفاده بما يدفعه أن ت ث، الثالالأمر 
بالوحدانية،المتمرد تعالى وأنه شيء، قبله ليس الذي الأول تعالى بانه أحبروا 

واللاحقة.السابقة للموحوداُت، والإيجاد وبالخلق 

المنافيةالثبه س يفاده ما جمح يدغ اليقيني الصادق الصحيح الإيمان فهذا 
اليقين.تعارض لا والشكوك الباطل. يدفع الحق فإن له، 

عرتزال لا التي الشبه هذه ^تبطل الني ا ذكرهالي الثلاثة الأمور فهذْ 
للالتيبهلل الذي بالانتهاء فأمر متنوعة، ا؛حبارارتؤ يلقونبمالملاحية، ألسنة 

المححوبالإيمان بهة، الثلهذه الملقي هو الذي الشيطان من وبالتعوذ الباطل، 
مباشرة،الشر قطع فبالأنتهاءت لله، والحمد الباطل، س يفاده ما كل يدفع الذي 

اللجأوالامحصام؛الاعتقادوبالإيمان الشر. إلى الداعي بس، القطع ويالامتعاذة; 
معارض.كل يوسر اان.ي اليقيني المحح 

الإيمان.تعارض بهة شلكل الدافعة باب الأسهي الثلاثة الأمور وهذه 
مباشرةالعبد يدفعه واشتباه شبهة من للأيمان عرض ما كل ق -يا العناية فينبغي 

الضلال،إلا ليس؛حل.ه الذي وهوالحق صده وبإنات إبطاله، على الدالة يالراهين 

٦٠٩الشرعية سراصات ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون الضسيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية 



والدعوية A_J|آتاره السعدي، ناصر الشيخ ٢^> 
أضوذجا()اللاحدد الخاسن على االرد السعدي الرحمن عبئ العلامة جهود 

الشهوات،وفتن الشبهات، فتن القلوب، إلى يدفع الذي الشيهنان من باش وبالتعوذ 
منالسلامة العيد ينال، واليقين فيالصر المعاصي. بأنولع ؤيوقعهم إيمانبم، ليزلزل 

ا.الحافظاار الموفق هو واض الشبهات. فتن ومن الشهوات، فتن 

المعاصر:لإلحاد ا- 

نيونالذي الزمان هاذ.ا ق انتث—اره الأزمنة من زمن ق الإلحاد ينتثر لم لعله 
ونشرها،أفكار0 بث، من الجمع وتمكن والأفراد التحوبج بين التواصل وسائل فيها 

تبدوبصورة للإلحاد روحوا العصر هن،ا ق بين الالحالأن اف رحمه الشخ وقدبين 
لمومهم.التلقين لدى مقبولة 

إحوامممكابرة المتآحرون الأعداء هزلأء ، عرفوقد  ١١اش: رحمه الشيح يقول 
زورهاوبان واصمحالت،، قد؛طالت، مقالتهم أن ورأوا الرسول، تكدستح باشروا الدين 

تروج،التمويه ببمدا أنيا موهوهمتاوظنوا بعبارة الكاو؛ون هؤلاء صاغها أحل.، لكل 
كانوأنه ه؛ نفمن يتعلم كان محمدا أن ~ زعم ٌن واكذبه مجه أص—وما ~ فزعموا 

ويناجيهالبه، فيعهليها والنجوم، والقمر والشمس والأرض الماء يخلوبالطيحة؛ 
علىاف وحي من أم-ا زاعما الناس إلى 7،-ا فيأق التخاييل، أصنافج إليه فيختل بقله، 

الرأيأهل بما الإتيان يعتاد التي العالية الأمور من التخيلات هذه وأن ج؛ريل، بد 
للأمم،وتقويمه وتعاليمه وأهاله، الإسلام ق الجاليلة أنارها رأوا ولما والحجى. 

صورواأبمم وغايته منتهاه الذي التحذلق هذا إلى لجاوا الحظتم النور هدا وبمرهم 
ملاحدةأحل الباطل القول هازا قال كما الهلبيعيين، من رحل إلى ورنوه الني. 

وجودإنكار على وهومني العصرين، الملاحية بعض عنه وتلقاها الإفرنسيين، 
المزورالقول هذا أن المساس علم ومحي الطيعة، عمل إلا ثم ما وأنه العالمين، رب 

—٨٢(.YU)_؛الأحبار جوامع شرح ل الأخيار عيون وقرة الأبرار قلوب 7لآجة را، 

الشرعيةسراسك عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بادعاون القصيم، حامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية  ٦١٠



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيح مؤتمر 
ايسحيياتيمحمد عيربن بن على أ.د. 

متاتيعد ولدوه الذي الافتراء هذا وأن الأولين، قول من ومباهتة مكابرة أعظم 
الأراذلهؤلاء وأن الأولين، زور من ووقاحة وجراءة وظلما صلالا أوصح الين 
عقولاوأن قالوه، فيما كذحم الله بين قد بعقولهم وناموا بارائهم أعجبوا الذين 
سافلةلعقول الفاسدة والمقالات الفاسدة والخيالات المؤتفكة الأقوال هذه ولدت 

ولهذاالحقاس، أحالي ؤإنكارها ومكابرما، ؛نتائجها فائها يعرف محاقطة، وآراء 
ا"[؛فالرُب،يتالفرقانت ^^٠^٠ ذآقتؤت أكر بمام ^ ٢٠١ثل، ؤ تعار• نال 

حاصرهاالعباد أحوال وعالم الأمرار، بجمح عالمه أحاط الذي العظيم، ادر الق
وقت،كل ق المهتدون به يهتدي وعلما متارا وجعله لهدايتهم، فانزله تقبلها، وم

نافعةثابتة حقائق القران وهذا ول الرسهذا إليها دعا التي الحقائق فجمح وحين• 
أوأومثلها منها أصلح ثيء ياق أن ومحال يغيرها، ما الحقائق من ياق لا للعباد، 

علمهكمال ومن [، ٥٠ت المائدة ] ب بجهنوف -ماهدب• أش مل لحن ونس ؤ ت ا يقارببم
ببماحاء من أيد فلما لعاحله؛العقوبة، المقالة هذه بمثل أحد عله لوتقول أنه وقدرته 
الحق،أنه بيا يتبين التي هم، أنفوق الأفاق ق آياته العباد ورأى وحججه، بتمره 

وأبرهموأنصحهم الخلق أصدق الرسول هذا أن بذللثح علم ص—لأل، سواه وما 
وأعشهم،الخلق أكذب، له المكذبين أعداءه وأن لربه، وأنماهم وأحثاهم وأعلمهم 
.٢١١ومكان زمان كل ق ادا وفوغيا وضلالا جهلا وأعظمهم 

ذلك،:بيان ق للشيخ العام والمنهج الإلحادي، اامذمs د ر- 
بسنةولا بكتابه يومتون ولا سبحانه الحق لوجود منكرين الإلحاد أهل كان لما 
وقل•رسوله.، بقول ولا اممه بقول أحل• عليهم يحتج ألا لزاما كان ه، رسوله 

والمنهلق،العقل متهللق من الملحدين فنافش المنهج، هن.ا اف رحمه النخ انتهج 
ينكره.أن سليم عقل واحخ^؛خ^^^إث^دلأٍس^طع 

-٧٣(ا٣٦/١المانjحلأتضرمTن)

٦١١الشرعية للدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب< امموم كلية 



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
أذموذ>ءا'()اللاحدء الخاصن على الرد ا المعدي الرحمن عبد العلامة جهود 

وماؤهاوالسفالي العلوي العالم ق الأشياء جمح رافوجود اليه! رحمه الشيخ يقول 
مدعهاوجود على واJراهين الأدلة من ذك كل السوعة، الأوصاف من عليه هي وما 

أجلىوأنكر وكابر باهت فقد هذا أنكر ومن إليه، اج تحتما بكل وممدها ومعدها 
وأجهلهمالخلق أصل الملحدين المائيين أن تعلم هاهنا ومن الحماس. وأعظم الأمور 

الأرضيالكون علوم بعض على وقفوا حين اغزوا حيث واغترارا غرورا وأعظمهم 
وتكبمرواالحيرة عليهم توك وامعندها، القاصرة عقولهم وقفت الطلييعي، المائي 

أنءراJا فتعرف سواه، ما وننفي معارفنا إليه وصلت، ما نتست، وقالوا! الضئيلة بمعارفهم 
كذبهعلى برهن فقد يعرفه لا ما نفى من فإن العقلاء، باتفاق و؛اءلل جهل هدا نفيهم 

علم،بلا سيئا نفى من فكدك غاو، فهوصال علم بلا سيئا أتت من أن فكما واقترانه، 
هداأن معارفهم إليها ت، وانتهعرفوها التي الهلبيعة لحلوم إتباتأ_م أن ا أيفوتعرف 
الطبيعةحالق إلى بذللثج يملوا فلم وحقيقته، غايته إلى يصلوا لم قاصر منهم الإبان 

عنوهم منهاا ظاهرا عرفوا بل ببيتها؛ و"نظامها من المقصود يعرفوا ولم عها، ومبل. 
حائرون،هدا علمهم ق وهم المقمود، عن وعموا السبخ بحص فاثبتوا غافلون، النافع 

دائمافهم مستقيمة، صحيحة نفلرية لهم تتثت، ولا الأمور، من أمر على قدم لهم تئت لا 
هذاقالوا! قولهم يبطل ما الحق الراهثن من جاءهم وكلما وتناقض، وتمهل لطل حل 

طريقةغير طريقة ه لابتكر وأذكيائهم فحولهم من مبرز برز وكلما الطبيعة، فلتات من 
بليى!ه[ظ!و'ةح»وج ثا-كهلم انؤ ذي' ؤ تعالى؛ نوله عيهم فصدق إخوانه؛ 
يدءما'؛انوأ يهم رحارث^ العلي يى دبتمأيماءك-د.هم إمحتب يتلهم قعاآءئهم ؤ • وقوله 

الأدلةجميع عليه دك فد العظيم الأصل هذا أن والمحمود [ ٨٣]غافر! ه ممزءوة 
إلافيه يقل.ح ولم النظم، العام والقدر المحكم الشؤع عليه ودل وأنواعها، ؛أجناسها 

ءقولهم"؛آ؛.اد فعلى وبرهن اعتبارهم، أّقعل فيه قدحهم كان الذين الصلأل هؤلاء 

(.•٤^٢٤٣)؛(تمر

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عنيرة، والآداب1 اسوم ثلية  ٦١٢



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

اكحيباشص»مد صرس س طي ا<د• 

Iيهم  ٧١ين سل، 

علىوأهله للإلحاد التصدي ق عدى الالرحمن عبد العلامة دور يقتصر م ل
حباهبما يعلم— افه رحمه كان حيث المختلفة، وكتابته مؤلفاته ق متفرقة ردود مجرد 

المرضبه يثوأنه لمين، المديار إلى الزاحف، الخهلر هدا مدى بصيره- من اض 
منيتمكن حتى أعراض أى له تظهر أن دون صاحبه يداهم الذي الخبيحا 

عليه.القضاء 

ناحيةمن لينبه والتمستيفا؛ الموصؤع هدا الشيخ أفرد البصيرة هذه منهللق ومن 
أحرىناحية ومن المسلمين، ديار عقر إلى الخارج من المتسلل الخلر هدا على 

أبناءليحير وثالثا ة، والتوبالفيء رعة العضال؛الداء ببمدا اغ ابتلاهم من ينصح 
قلوبرم.لاحتراق مهلا ؤلريقا الإلحاد فيجد عقولهم إلى الشلثط يتلل أن الملمين 
الملحدين،على الرد تتناول عليه— وقفت فيما — كتبا ثلاثة الشيح صنفؤ وقد 

توهي أمولهم، وهدم 
أغلاله.ق القصيمي افتراه مما ورحاله وحملته الدين نزيه ت~ 
الملحدين.أصول إبطال j وازاهين القواطع لأدلة ا- 
الحق.نتصار ا— 

بدلهما على نتعرف حتى الثلاث، هده من رمالة كل مع مريعة وقفة يلي وفيما 
الإلحاددعاة على الرد ق اتبعه الذي والنهج العفليم، الأمر هذا ق جهود من الثخ 

أغلالها؛.ز القصيمي افتراه مما ورجاله وحملته الدين ارتنزيه رسالة! مع رةفاُت، 
علىالرد ميدان ق الشيخ شخصية يجد عمليا نموذجا الة الرسهذه تعد 

وقوتهوأهله، للأملأم نصحه ومقدار الدين، على غيرته مدى وتبين الخالقين، 

٦١٣اوتأرءية وإدراسات مصخن ابن الشيخ عرسي مع بالاعاون اتقصيم، جامعة عتيرق والأداب، اسوم ممية 



وا1دعويةا1عامية أناره السسي. ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤJمر 
أضوذجا()اللامية الخاسن على دالرد ايضدي الرحمن عيد العلامة حهود 

وجزالةالعرض، سهولة مع ذلك كل حجته، ريان العلم، ق ورموحه لحق، ال 
الرد.ؤإسهاب المعانر، ودقة العبارة، ووضوح الأسلوب، 
اارسالة.هذْ عليها اشتملت، التي العناصر أهم امحتعراض بلي وفيما 

الرسالة!هدم متيم،  ٠٠٢٠٣~

الأمروأن الرد صيب يبتن أن المخالف، على الرد ق افه رحمه الشخ منهج من 
دينشعار هو الذي المنكر عن والنهي بالمعروف، الأمر ؤاقامة ف يعدوالنصح لا 

وحدإن عليه والثناء نه محاّذكر من المخاف، حق يغفل ولا ،. الحنيفالإمحلأم 
ذلائ،ميلأ.إلى 

عليبن اض عبد صنفه كتاب على وقفت، قد رافإل اف! رحمه الشيح يقول 
والدعايةالدين، نبد على محتو هو فإذا الأغلال(؛ هي )هده ئاه! القصيمي، 

لهذاؤإظهاره كتابته قبل الرجل هدا وكان وجه، كل من عنه والانحلال نبذه إلى 
مانتفهوكانت، المالح، لم، اللمدهب، والانحياز بالعلم ، معروفالكتاب 

عند، له؛^٠١٧فصار والملحدين، المبتدعين على والرد الحق بنصر مشحونة السابقة 
هداق بما فاجأهم حتى العام هن.ا ق الناسي ييع فلم حنة، معة ويمقام الناس 

أكرهذا فكان ابقنا..... سالدين عن كتبه ا مجمح وأبعلل به خ نالذي اب الكت
كتابهعليه يحتوى ما يبين أن علم عنده من كل على وجب، للدين ومهاجمة عداء 

بصيرة؛كلأمهاأاأّله ليس اغترارمن حشية العظائم من 

اممسهي>كناب، اجمانية.ف ظرة ن- 

الإجمالوجه على ١ ال٠خاالفمنهج عن يتكلم أن الله رحمه الثخ منهج ومن 
واقترانه.أدءه على المفمل والرد التصدي قبل 

)\(يألدين)ص:؟-؛ا.

اممرمةسراسات عتيعين ابن اتشيخ همسى مع باJتاطون اتقميم، جامعة عتيزص والآىب« اسوم كلية  ٦١٤



ئاسمية السعدي. ناصر عيدالرح>ضبن مؤت٠راJسخ ا

سصرينصحسالمحيباني

كتبما أنه عرف ،،؛ Lobحق وتاءمله القصيمي كتاب ق نظر ارمن افه.' رحمه قال 
أحداجترأ ما وأنه منه، ومنقرا الإملامي للدين ومحاربة عداوة وأعظم وطأ؛ أسد 
الدينعلى مفتر افترى ولا الرحل، هذا عليه اجترأ ما بمثل وغيرهم الأجانب من 

والاستهزاءبالوقاحة أحد صرح وما تحريفاته، نظير له أحد حرف ولا كافترائ—ه، 
وسحريته؛كاصتهزائه وحملته وادايه وأحلافه وتعاليمه وأصوله بالدين خريه وال

تضمنته؛إلا شنئا الثر من تبقى لا ثلاثة ومناقمته ومنابيته الدين ند على اشتمل فإنه 

قفلاوأصوله؛ عقائده عن تام وخروج بالكلية، الدين عن الانحلال ل صريح فإنه 
البهرجةمن وفيه وأهله، للدين ومقاومة للالحاد، دعاية أكبر وهو فروعه، عن 

والمكروالكيد النفاق أعفلم من يعد ما الدين نمر صورة ل جعلها التي والتزؤيرات 
ه...إلح«را؛للأملأم 

وتتطورتتفاعل الهلبيعة إلا هي ما ت يقول القصيمي .وهذا را.. ١^ رحمه وقال 
وقدرهاممه اء قفوأنكر والدقيقة الجليلة الأمور وتفلم وتدبره العالم أمر وتدير 
ولمناته،ه ولأفعاللنه ه منإنكار وهذا الهلبيحة الحلم؛انتظام إلى ذلك ورجع 

قالهبما يرتض ولم والعبادة الإلهية توحيد أنكر فقد الربوبية، توحيد أنكر ا وكم
إلىومكم؛المفتقرين إليه الافتقار وأنكر بالكلية، اممه ادة عبأنكر ل المشركون، 

الربوبيةأنكر وكما بمم، حرية المن كتابه وملأ لرببمم، المخلمين لنه الداعين ر71م 
الرسالة،نمي إلى يرجع الذي الخت التمسير فرها؛ذللثح إذ والرسالة والألوهية 

بالمؤمنينوسخر بانها أسوأنكر والأخروية، الدنيوية ومثو؛اتا، الله ءقوباتا أنكر فقد 
الأناموهداة الأعلام العلماء منهم وخص الأمة محلبقات جمح رمى وكل.للئ، —ا، -ه 

منوصفوه قالوه ويما ويعلومهم -بم الكفر وأوجب والرأي، والعقل الحلم بضعف 
تحفونيمجرمين وجعلهم والفرؤع، والأصول والفقه ير والتنفالحدث سبا كت

٦(.)ص؛ الدين سنيه ( )١ 

٦١٥الشرعيات لليواسات ءثبم\ن ابن الشيخ كرسي مع بالتياون القصيم! جامعة عتيوة، والآدابi العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي; ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
أتموذحا(راللاحدة ادخا1غيرت على االرد اسيدي الرحص عيد العلامة جهود 

بتحقيروصرح باهت أنه وأطم ذلك من وأكبر يالكلية، فضائلهم وأمير العقوبة 
والهداةوالأنبياء الرسل جمح أن بصرح إذ ملحد، إليه يمل لم تحقيرا الأساء 

سمابميروا أن يقدروا ولم النفع، ْن ء بثي الحياة ق الناس ينفعوا لم أناعهم من 
الصحيحةالأديان وأهل الأيتاء رمى وكما ببما، يهتدي فقال لهم متآلقة مخلوقات 

والأحرينمهم الأوليين الملحدين زنادقة عفلم فانه أحدا منهم يستثن ولم كلهم، 
إلح*أاا.• • منوالهم- والحذوعلى الأخذعنهم وأوجب 

الإسلام!محاسن إش تطيفة شارة إ- 

عنفيه ذكلم فصلا زعمه ؤإطال القصيمي على الرد قل الله رحمه الشيخ عقد 
البطلين.بشبه ولا الحاقدين بحقد أصوله تتأثر لا شامخ دين وأنه الإسلام محاسن 

إلىموجها القميمي- أغلال يعني الكتاب- هذا كان راولما اللهت رحمه فمال 
هذاوكان مقوماته، وجمح وقواعده وأصوله علومه هدم ؤإلى وروحه، الدين قلب 

وعلىوأنفعها وأجلها الحقائق أعظم على واشتماله وحقيقته بذاته الحفليم الدين 
الشبهاتوجهه ل يقوم ما كل ؤيبطل يدغ المتلألئة؛ والأنوار ال-اطعة البراهين 
هذاقول إبطال قبل لهليفة إشارة ير أثأن أحببت الثاطلة؛ الأقوال من ويقاومه 

شيئايعطل أن الخلق س لأحد سبيل لا وأنه الدين هذا محامن بعض إلى الكتان 
والأرضالموات تزول العظيم الدين هذا وأن وأسه، وقواعده أصوله من 

محرقة،للباؤلل وبراهينه مشرقة وأنواره نابتات وقواعده راسيات وأصوله والجبال 
ذللثجعند وأبين الدنيوية والأمور العقلية الأمور به توزن الذي الأعظم الميزان فهو 

إلخ«رأ<... الكتاب. هذا لقول منافتها 

٧—٨(.)ءست الممدر نفس ( ١ ) 

الدين)ص:ه.)آ(ميه 

اوثرستات لأاواوا.عثي«يرو، ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القميم، حامعة عتيزى والأداس الخلوم كلية 



اسياتآثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
اكسم1نيمح4او مربن عس 

الشيحدعاء 

اللهرحمه إنصافه مدى على تدل يكلمن القصيس على رده الشيخ تهل امنم 
أيأحد وبين سه ليس وأنه غير، ليس الدين عن اع الدفهي الرد من الغاية وأن 

للحق.الله يرده أن للقصيمي ;دعاء كلمته حتم نم الدين، يوجه ما إلا عداوالتا 
الدين،على اعتداءاته رد من كتاته علينا يجب، ما نكتب ونحن  ٠١ت الله رحمه فقال 

يعيدهأن ونرجوالله لم، مكل على المتمن الواجب هو كما بمللأما، على رالتييه 
واجترأءاوه*أاأ.كته ما ونقص والتنصل بالتوية، الحق إلى 

ياؤلله;القصمي عليهمأ بتي اللذان الأصلان 
تحتقوله شتات ؤيجمع المخالف، منهج يزصل أن اف رحمه منهجه ومن 

عليهما;نى اللذين الأصلين سان ق شئ لذللث، عليها؛ الرد هل يعامة أصول 
ت4119البا;حوثه القصيمى 

وبرهنلها واحتج البامحللة لحوته عاليه بتي ما مدار أن —م *واعل ؛^! ١١رحمه فمال 
أمران•عليها؛ 

الفنونق عيرهم عن متأحرون الأحيرة الأوقات هذه ق لمين المأن - أحدها 
;أنواعها.الطيعة وعلوم الرانية ^، ١۶والمحناوالاحتراعات العمرية 

الأفكار.تتصورها لا مهارة الأمور هذه ق مهر الأمور هذه ل غيرهم أن الئاف• 
يهماأنه ذلك، على ورتب البامحللة ;حوته حميع الأمرين هدين على بني ثم 

٠٢وأعه,الاار وعلوم وأحلاق عقائد من لمون المعليه ما رفقن 

٩(-رص• المصدر نفس ( )١ 

)آ(ميهانمين)ص:ا،--ا(.

ا٧ اتشريية ييراصات ءثي4ااإوأ ابن 'لشيخ كرسي *ع القميم، مLمعات عتيرش اسوم كلية 



وا1او|عويةالعلمية آثاره المعوي، ناصر الشيح مؤتمر 
اضوذجا()اللاحدة االردعلى السعدي الرحمن عبد حهودالملامة 

اأقمريهي|ضلألأت على الرد بداية 

والقدر:للقضاء القصص إنكار على الرد 

الأهمالإيمان؛ يقفايا يبدأ أن ، المخالفعلى رده ق اض رحمه منهجه ومن 
أمهاتعلى يرد بدأ العموم وجه وعلى إجمالا الخالم، على رده فبعد فالهم، 

الإيمان.قضايا 

وقارهاض بقضاء الإيمان إن يقول الذي الكانس، هذا را... اف: رحمه الشيح قال 
التوكلوأن ذللن، ترك عليهم يجب وأنه ويفعفهم لمين الميوهمن عليه والتوكل 

يذللث،صرح كما والقدر بالقضاء الإيمان وكذلاثا الهلبيعة، ينثلام هوالعلم الاثه على 
السلمينأن بذللث، ؤيتضح كتابه، من ٣( ١ )٥ ٢(،  ٦٨)٢(، )٩ (،  ١٧فحات)صل 

وأثيمحقيقة، الله على المتوكلون هم وتعاليه ديتهم لإر'سادارتت، المتبعين حقيقة 
منواستمدادا لم.الحهم وطلبا ربهم لأمر امتثالا الأسبان فعل على الخلق أقوى 

الذميمين:العلريقين يبهلل الإسلامي الدين وأن لثوابه، وارتقابا قوته 
هومهينؤإنما افه على متوكل أنه صاحبه يتعلل الذي والضعف، العجز ~ءلريق 

به.يعذر لا بما معتذر الهمة ساقعل 

بإيجادعندهم باب الأسعلى يعتمدون الذين المعهللين اللحدين طريق و~ 
هذاصاحب، قرره كما معارضتها على قدرة له ولا بمنعها ولا ولاإصعاف، تقوية ولا 

تحل(...لم ت)مشكلة المعنون الأخير الفصل ق خصوصا كتابه ثنايا ق الكتان 
إلح«را<.

والعقاص،:الثواتر إنكاره على الرد 

اماهييقولون الذين الدهمريين أيضامسلكاوقدسللش  ١١الله: رحمه الشيخ قال 

(.١٢الدين)ص: )؛(تريه 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اتقصيم، جامعة عتيوق والأداب، العلوم كلية  ٦١٨



اسبامء السعدي، ناِ عبداترحمزبن الشيخ 

اكحياشصيمد صرض 

الإيمانأن أنكر حيث والعقاب؛ للثواب المنكرين ونحيا{؛ نموت الدنيا ا حياتنإلا 
والفسوقالكفر وأن والاحل، العاجل للثواب سبب الصالح والعمل والتقوى 
المعتةاJينبه وبالقايلين بذلك ومكم ، وا؟-؟lJaالعاحلة للعقويات أمحباب والعصيان 

٣(،١ )٩ ٣(، ١ )٥ (، ١٧٨)(، ١٦٥)(، الصفحات)٥٣ق ورددْ يه صرح كما له، 
بابالأممى إنما وصدها الدنيوية المصائب ق ءند0 الوحيد والسمي، (، ٣٢)٥ 

.٢١١٠إلخ الهلييعة... وعمل فقط، المادية 
الديزتيفهموا لم رحلفا ملفا الملمين علمام أن زعمه على الرد 
لمينالمأن أحد على تروج لا اش حرجته من *وزعم اف؛ لحمه الشخ ئال، 

المحدثينوأصناف، المقفلة والقرون والتابعين الصحابة من طقاتمم احتلاف، على 
يفهموالم أمم 3ءم كلهم الأمة طقات وساتر والأصوليين والفقهاء والقرين 

وأنهبنبيه إلا ذللئ، لهم ممكن وغير مصالحهم، ل عوا يأن مستحيل وأنه الدين 
)٧٧(،)٨٦(، )٧٦(، (، )٦٣(، ١ صفحات)٧ ل بدك صرح كما التقدم تمنع قيود 

أدنىعنده أحد كل فإن خبيثة، دبة وهذه كتابه، من ٣(، ١ )٥ (، ١ ٤ )٠ (، )٧٩ 
٠التكلية،للدين منافية كتابه عليها اشتمل التي المثاحثا هده أن العلم حق يعلم تمييز 

فهمهما الإسلام دين ليس ليقووت الوسيلة حده جاء ولكنه وجه، كل من له ومنافقة 
مجهولاحر شيء هو ؤإنما ُلبقاتبمم، اختلاف على والعلماء والأئمة لمون الم

الملحديندين معانقة من إليه عي ومأرائه ما وهو الكاتب، هذا علمه وقد عندهم، 
•إلخا'أآا • • المرملين• وماتر لمين المدين ورقص 

الدين)ص:)؛(نزيه 

(.١٦)ص! الدين تنزيه )٢( 

إ٩ 1وشرءية سراسات 1بن الشيخ ثر٠نني مع بالتعاون اممصيم، جاسة عنيزة! والاداب، اسوم ";كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠ؤدمر 
اضوذجا(راللاعدة ادءا1غين على الرد إن السعدي الرحص مبد العلامة جهود 

توأغلال قيود الدين أن نصه عر الرد 
أمحروبما باممه بالإيمان التقييد أن الكاتب هدا اروزعم افت رحمه الشخ قال 

المافعت،العالية اامهلالب وبين ان الإنسبين يحول وغل قيد رّمله ألة على به اض 
هداكان لمن فيحق هؤلاء، أمثال محي الغاية هي الش الطبيعة ادة عبعن ؤيقيده 
لامحيرثآؤ:لخث ٠ تعارت نوله و يدخل من أول يكون أن وطله مراده منتهى 

مأديهمأيبجش أه ثيؤن ءابحثا ءن تم وأؤ؛ى وأءل»أمأبما أا!وإ( ئلتؤق ومحوأ لثا»را 
وريقناآليتا آلثيوء بريئ منَكان ؤ ت قوله وق ب ?٠ قكستزرتث> ْفامأ يثا ١^ 

ال٠لحدينالمنحرفين هؤلاء إن نم الايات، آخر إلى ه رئنذ؛يا بما ممحاإد،م 
كلواتحناق قديم كل نبذ إر يدعون الخبيثة بدعايتهم الكاتب هذا انخيع الذين 

هدمالقديم تهدم مريدا ذللث،؛ وكرر وأعاد هذا ل الكاتب، هذا أبدى وقد حديد، 
٧(،)٠ (، )٦٩٦(، )٤ )٧٣(، (، ١ صفحات،)٦ و تجدْ كما وقواعده، الدين أصول 

الخبيثةالدعاية وهذه الصفحات من وغيرها كتابه، من ٣(،  ٠٢)(، ١٦٠)(، ٩٦)
والانحلالوالأديان، الشرائع رفض عليه بنبمج الذي ها اّوأّالأعفلم مقصودها 

المعْللينيلئا ق والانخراط أحكامه، وحميع وتحريمه ه وحلالدين قيود من 
الأصلهذا ق يدخلون ما وأول الدين، ثراغ حميع من المنحلين العالمين لرب 

وتوصلواوغيرها، وأعمال وأخلاق أصول من ه الرسول به حاء ما رقص الباطل 
وجميعبل وعلومهم، وعقائدهم أنوالهم ؤإهدار القرون ختر 3، الطعن إر بمذا 

رآ،.إلح الدجى.... وممابح الهدى وأئمة الشريعة حمله على والحمل محاسنهم 
عيه.'ؤيحثون والضعف، الفقر يطلبون لمين المأن زعمه عر الرد 

وأهلهالل.ين محاربة -٠—ا يريد الك، الثبية تمويهاته •ُومن النه رحمه الشخ ال ق

نزيه

اتشرعيةسواسات عسبن اتشيخابن ءربمس مع باثت■اون ا1سميم، جامعة عتيزش اسوم كلية  ٦٢٠



والدممويةالوامي،ت أثاره ااسسي، تاصر بن عيدالرح4ن الشيخ مؤت4ر 
السحيياتيمحمد عمربن بن علي أ>د■ 

ؤيهللوبالمصائب وأنولع والضراء والبأساء الفقر عر يحثون المسلمين أن يزعم أن 
نةوالالكتاب من الأدلة ذكر ومن مهم ؤيخر طريق، بكل ا تحمليهل عون ؤي

قبذلك صرح كما المهانب وأنولع والأمراض الفقر على الصر فضيلة على الدالة 
منذلك اضوصانمالةطى ٣ا،وكذلك 

الإسلامي،الدين محاصن أعنلم من ذللت، فإن الحقانق قلّط باب من وهذا والسنة، الكتاب 
حميدةآثارا وأكترها وأحلها اارييات١ أنم هي التي العالية الآربية إلى أهاله أرثد حيث 

وأنولعوالأمراض المصائب على الصر نمل ق والمسنة الكتاب نصوص تكاثريت، فقد 
عندلهم وما الصابرين نماتل الداروذكر هذه اق منهكلهم لابدللخلق التي المحن 

وفقر،غنى من الدنيا اة الحيهذه تقلباتر على هم أنفليوؤلموا وذللت، الثواب، من الله 
كفؤيطمهم مرض، إر عافية وس وسراء، خر إلي، باساء ومن ر، عإلى بمر ومن 

.٢١١إلخ((. حياتيم.. أطوار ق للبشر اللازمة الأمور هدم يتقبلون 
والمخلوق:الخالق بين فرق لا أنه زعمه عر الرد 

الفظاعةل التي؛الغت، الضارة الكتناب هذا مثاحئ، "ومن افه: رحمه الشيخ قال 
منوبصيرة عقل أدر له أحد عليه تجرأ ولا إليه وصل ما مبلغا الخلاعة ق وبلغت، 

وترقيهاتطورها ق تزال لا انية الإنأن ؤيكرره ؤيعيده يبديه ما والأحرين الأولين 
انفالإنبلففله— يثيته كان إن المفليم— الرب بصفالت، افح الأتمتملإلي حتى 
كانما علم قد وأنه قديرا، شيء كل وعلى عليما، شيء بكل يكون أن يمكنه بزعمه 

علوم، وحلفالخليقة، هذه مبدأ علم وأنه آحرها، من يكون وما الوحوداُت، ول أق 
بقيما مقدار علم بل المالم، هذا ق سيكون ما علم وهويحاول ظهره، حالم، الرمل 

الخالمعلم وسيرك يحاول وهو المقلي الخالم حالة علم وقد المالم، هذا عمر من 
يبدلا فهر ارّدح؛ فيها ينفخ أن وهويحاول ^^^اكوروإلأجمسام 

)ا(مبم1لوين)ص:؛آ-هأ(.

٦٢١الشرعية سراسات هلجخن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون العصيم، جامعت عتيرق وا^لآطب، اسوم كلية 



العلميةأناره السعدي، غاصر عيدالر،عمنبن الشيخ مؤتمر 
أضوذجا()اللاحدة الخالفا؛ن على االرد السعدي الرحمن عيد العلامة جهود 

فقدورسله؛ ف مثال؛تكذيبه غير الصناعي؛ ان والإنالصناعي للحيوان إيج_اده 
والمخلوقالخالق ين التفريق أن ؤيزعم الحيوانات، يوحد أن يتمكن قد أنه زعم 
منوأن الأنان وبين العفليم الرب بين نفرق لا أن يجب وأنه الأغلاؤل، أكبر 
كتابهمن الصفحات هده ق بدلك صح كما وغالهله؛ وضلاله فلجهله بينهما فرق 

كيف،رْىبوام (، ٩٧))٨٧(، )٧٧(، ٧(، )٠ )٧٦(، (، ٥٨))٨٣(، اJالكور 

إلىالله أرمله رسول كل حلقه— وبين الله بين للمفرقين وهوتضليله الفظيع— الأمر 
مازيدة فان الدجى؛ ومصابيح الهدى أئمة عن فصلا محمد. مقدمتهم وق الخلق 
بجمعانفراده واعتقاد الباري هوتوحيد والرسل السماوية الكتب به جاءت 
ا ١١٠إلخ الأفكار... تتصوره ولا ارات العبتدركه لا الذي المهللق الكمال معاق 

لها!حل لا مشكلة الرب وجود إثبات أن زعمه على الرد 
ءنواتهتالذي كتابه من الأخير المبحث، انفلرإلى راثم ت الله رحمه الشيخ قال 

أتىكيف، كتابه؛ آخر إلى بعدها وما ٣(،  ١٥)صفحة ق تحل( لم التي )المشكلة 
يافهالإيمان بان وصح حاول ، وكيفالمنكرات، وأنكر والفظائع ات بالهتامفيه 
الأمورأصل وهي المشكلات، أثكل من ه وأفعالوربوبيته وجوده ات ؤإثث

منأط إليها وصل ما التي الجراءة ؛، ^LJصرح تم براهين، وأجلاها ا وأوضحه
صرحوقد بالكلية، وجحدوه العالمين رب أنكروا الذين وأشباهه البشرإلافرعون 

التوراة،اطه؛ من الخزلة الكتب، فجميع المشكلة هذه يحلوا لم والأمحرين الأولين أن 
ؤإمامهمسيدهم وقاله عموما الرسل قالته ما وجمح والقران، والزبور، والإتجتل' 

الجمحوالأٌاءلين؛ والحكماء المهتدين والهداة الربانين العلماء وجمح خصوصا 
عندهؤلاءفثقيت؛ زء٠ها الش المشكلة هذه يحلوا ولم يافه الإيمان يعرفوا لم عنده 

إلخ،ا..... الكانبؤ هذا عند والتعقيد الإشكال غاية ق الإيمان مشكلة 

(.٠^١٣)ا(ميهالدين)ص: 

اادراسات.اممرعيةابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ٦٢٢



وا1دعودةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤتمر 
السساتىمحمد عمربن بن على أ.د. 

اهسينأ.أصول أطال اثقواطعواتبراهينا أالأدلات رسالة 4ع وقفات 

افلوحود المنكرين الملاحي0 على بالرد الشخ فيها اعتنى صغيرة رسالة وهي 
الأولمعلمهم أصله فاسد أمحل ينقص الة الرمهده ق عنايته أكثر وكان وحل، عز 

وجها.وثمانين نلائة من بطلانه وبين الأصل، هذا الشيح نقص وقد أرسطو،،،  ٠٠
ردودمن عليه استملت، لما النني عظيمة فإنها الحجم صغيرة أنها ْع الرمالة وهذه 

ابنالشخ ُرغ وقد الكفرة• الملاحية هؤلاء دعوى بطلان تكشف وقوية رصينة 
■^١٣٧٢١٢سنة رجب ١ ٤ ق الرسالة هده -1وف من سعدي 

Iالرسالة هذه ؤ الشيخ منهج 

ةالملاحي ا عليهيني التي الأصول أن الرمحالة هده ق الله رحمه الشخ بين 
منقولحسث، أصل عندهم ا رروأعظمهفقال؛ د؛ فامواحد أصل إلى ترجع بنيانهم 

العالينلرب والجحد المعروف؛الإلحاد اق اليونأرسعلو الأول معالمهم عن 
حمحقلبه من فليمح الإلهية العارف ق الشرؤع أراد من *أنه وهوت به، والكفر 

الأشياء،ق وليشلث، مقدوره، بحب قليه من إزالتها ل ولمح والاعتقادات، العلوم 
للمعلوماتبحصرهم الخبيث الأصل هدا وكملوا ورأيه*، وحياله بعقله ليكتفا نم 

٢.نفوْ*أ يحواسهم أدركوه ما سوى وما ؛المحسوسان، 
الإسلامشخ كلام حلال من الأصل هذا على بالرد سيقوم أنه الشيخ ذكر نم 

بينالإسلام— شخ ~أى ررفإنه بقوله• ذللثح معللا نير ما كلامه هومن يتم ثم أولا، 
احتمعتطإذا فكيف، إبaلالها؛ ق كاف منها وجه وكل و؛هللأترا، ادها فق وجوه عدة 

•( ٤٤)ص• العقدة، توضح ل وجهوده معدي بن الرحمن ب. الشخ يفلرت )١( 

٤(.القواطع)ص: )"؛(الأدلة 

ا٢ ٣ الشرعية سراسات عثيععن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاثسية أناره ناصراثسعدي، بن عيدالرحض الشيخ موضر 
علىالخاسن)اللاميةأتوذجا(االرد جمودالهلأمةمدالرمضاكسي 

سرهيما ذلك نتم ثم عليها كلامه فتنقل 

هوعليهاوزاد تيمية، ابن الإسلام شيخ كلام من أوجه حمسة الشيخ ذكر نم 
حاصلفكان تيمية، اين الإسلام لشخ كلام يعفها يتخلل وجها، وسعين ثمانية 
وجها.وثمانين ثلاثة الأوجه هذه 

كلق الإلحاد أصول لضرب قوية جبهة تمثل بمجموعها الأوجه هذه وكانت، 
للعامةغنىكدللث، ولا والظرفيها، دراستها عن العلم لأهل ض ولا ومكان، زمان 

ومحللته.العلم أهل من الناصحين يد على وفهمها دراستها عن 
علىردا الرسالة هذه ز اف رحمه الشخ ذكرها الش الأوجه يمض ذكر 
ال٠لأحاJ٥ت

صاراكاسإرالرسلوالرّالأص

هدى،فيه ليس جهولا ظلوما حلق الإنسان فإن ١١الساع! الوجه ق افه رحمه قال 
جهةمن إلا المقصودة، العالية المطالي، ق ؤيقين برهان ولا صحيح، م علولا 

يضطروالرسالة النوة كانت، ولهذا كته، بما وأنزل له رمبما اممه بعث التي الطرق 
حيابممقوام من يه وما والشراب، الطعام إلى صروربمم من أعظم اJكلفون ا إليه

القهيرحمة يليق فلا افه، هوهدى والتفصيلي الإجمالي والهدى م فالعالالمادية؛ 
يصلحهمما لهم وتعريف، رسالة يلأ سدى مهملين العباد يترك أن وحمده وحكمته 

ؤلثلأ"ءللالنارىورحمة، منه حكمة الكتس، وأنزل الرسل فارسل حالاومآلا؛ 
ينيمولاؤدوتد يثير جاءياعي ما ؤ فيقولوا ارسؤره بمد حجة ملرأش 

النافعة،والمعارف الأرض، ق الموجودة النافعة والعلوم الهادى وثذيد 

السابق.لمصدر ا ا

الشربسرااiLت مثيمجن ابن الشيخ كرسي صع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرق والأداب، اسوم كلية  ٦٢٤



والدعويةالعلمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

السحيباتيمحمد بن عمر بن أ-د-علي 

.٢١١١١والرسالةالمرة آثار من ذلك ونواح الصحح، والإيمان 
iاللاحدة قول قيقة ح- 

يعاندونالملأحدةس يعني ~ هؤلاء إن  ٠٠ت عير الحائي الوجه ز اف رحمه قال 
إترإدث؛رؤندإق ؤناأ'زلإيناوما ملوا»امكاإق ؤ يقول• قالاه معاندة أعفلم ورسوله الاه 

الويهني ين اشحذك أية ومآ نمحثى موتئ أوف وما رالأّتاط دبمموب محإنص ناشمو 
ئإقالا ائ;أكت• تعالىؤإو< ونال ه، ثإتوف. ثن تنهزوثن بوم مزى 

ل Liأنه وق؛لصحيح ه، ألامحامأ متردعقهزاديطه أنتشمإ 
باض،آمنت قل: " قال: بعدك؛ أحدا محه أسأل لا قولا الإسلام ق لي قل له: قال لمن 

الأصولهذ0 اصحوا يهولون: المالحدون وهؤلاء الإيمان، على أى ٢ ١ تقم امحثم 
وسكواقلوبكم من غيرها— العبد عد يولا أنفع ولا منها أصح لا التي والعقائد— 

دةالفاسوالأراء المتحرقة القلوب حا تجيش جديدة، وعقائد ا علومكشؤدثوا 
ريبلا وهدا الباؤلل، إلى وتوجهت، وعارصته الحق عن أعرصتا التي والضمائر 

ا(ر'آا.ورمله دله ومحاربة مشاقة أنه 

القواطع)ص:'ا(.)؛(الأدلة 
(JL_(Y.)؛"A<؛

(.١٠القواطع)ص: الأدلة )٣( 

م٥ الشرعية لليراسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القميم، جامعة عتيرق والأداب، العلوم كلية 



وا1دعوي4اسمية آظره ادسي، ناصر بن عيدالرحعن مؤJ٠رالشيخ 
)ا1لأءدةأض>ذ.؛وا(^ةسوارسناسديدادرعضالخاص 

اللحدين!تنامض 

الأصلهدا من الأعظم المقصود أن ٠١رت عشالئالث، الوجه ل اض رحمه ال ق
الاس؛أكدب من فأهل، ؤإلأ محه، والانحلال الرسل به جاءت بما الكفر 

وعقائدهموأقوالهم الملحدون، أئمتهم عليه بما التمك غاية متمسكون فإمم 
كانوافلو التعصب؛ غاية لها ؤيتعمبون الرسل، به جاءت ما على عندهم مقدمة 

التيوعقاثدهم أئمتهم أقوال قلو-آم من يمحوا أن عليهم لوجب محقين صادقين 
وهو، ، معروفكلامهم من فالغرض أعمى، تقليدا لها ومقلدين بما متمكن مازالوا 

،القالين®؛ هؤلاء باقوال لث، والتمالمحح الدين من الانحلال قصدهم 
تالملاحية؟ بأصل الناس لوعمل ماذا 

يمحوالإنسان أن وقدر فرض ارلو عثرت الخامس الوجه ل الله رحمه مال 
تقيمالخبعقله يزن ثم والباؤلل الحق من حاليا القالي، ويصير عقيدة كل قلبه من 

الأحرى،الحقائد من يضادها بما الرمل بما جاءمت، التي النافحة الصحيحة العقائد 
أنله ويتضح العفليم، الفرق له يظهر فانه صحيح وفهم ، ؤإنصافوعدل بحق ؤيزبما 

والضياءوالمهار الليل بين كالموي غيره وبين الرسل به جاءت ما بتن سرى من 
وبراهينهبهلسعته الحق فإن العباد رب دين على الإلحاد فضل بمن فكيفا والفللمة، 

قرار((آم•معه له ييقى ولا الباطل يمحق 

والاعتقادات،العلوم جمح تلب عن نليمح الإلهية المعارف ق الثرؤع أراد من ْأته تولهم يعني ( ١ ) 
ورأيهٌ•وحياله بعقله ليكتف، ثم الأشياء، ق وليثالث٠ مقدوره، وأصس_ح قلبه من إزالتها ق ولمع 

ا؛(.)ما(الأدلأالقواطع)ص:

(.١١القواطع)ص: الأدلة )٣( 

 ٦ T اتتهرعيةسراسات عثيمؤن ابن اقتأيخ ترسي مع بادمماون القميم، جامعة عتيرد والآعاس اسوم ممية ٦



والدعويةاسمية السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

المساشمحمد مربن عس 

وعقلأتشرعا باطل الملاحية قول 

الدركةالعلوم حصروا الملحدون ررهولأء ت الثرين الوجه ق اف رحمه قال 
نفوهبدلك يدركوه لم وما أثبتوه، وتجار-م هم بحوامأدركوه فما صيقة؛ ائرة دق 

وأفعاله،الله ربويية وجحدوا كلها، الغيب علوم لثج ذلأجل ُن فأنكروا وأنكروه؛ 
باطلوهذا القاصرة، مداركهم تحت، ذلك يدخل لم إذ وأفعاله، صفاته من وعمللوه 

وعقلا.شرعا 

وحصرهمقولهم نعلل محل الر وجمع الماؤية الكتب فجمع السرعت أما 
مناليقينية بالراهين وست، عداها، لما ونفيهم الفلاهرة الحس بمدركات< العلوم 
الصحيحةالمافعة الحقائق من بالوحي إلا تل.رك لا التي العلوم ومن الغيب علوم 

إلخ.آخرها.... إلى أولها من إليها كلها لعلومهم نسبة عالا الصادقة والحارق، 
الحس،غيرمدارك مّدارك للعلوم يثبتون الهت؛رين العقلاء فجمح المقل• وأما 

أعلاهاالصادقة فالأخبار الصادقة؛ ار والأخبوالعقل، الحي، ال٠الومت مل.ارك فإن 
وهدىشيء، لكل تبيان ذللث، ول له، رمحوخر الله خثر بالحق وأحقها ا وأصدقه

ؤيلزمنافع، علم لكل توجيهها على للعقول وتسنه للحقائق، وتوضح للخلائق، 
ميراث،وهال.ا هم، بحواصيدركوه حتى كله ذللثج إبْلال الملحدين هؤلاء قول على 

تثعادايتج،امحبمجرد الرمل به جاءت، ما ردوا الدين الرسل؛ مكذ.دي من محقق 
بهتمسكوا الال.ى دليلهم ينقضون لايزالون وهم علما، يه يحيهلوا لم ما ونكروا 
ولانفوه ما وتثبت، أثبتوه ما تنفي ولقومهم لهم أخرى وننلريات تجارب فيشتون 

بالحق.كدبوا حين مريح أمر ل هكذا يزالون 
الجهلوهو الحق؛ تكذيب، إلى هؤلاء أمثال دعت، التي باب الأمحاطه ذكر وقد 

والكثرالرسل، لخلوم الخالقة العالوم من عندهم بما والتبجح بعلمه، يحيهلوا لم يما 

٦٢٧. اJشرعية سراسات محيصن ابن إلشيخ كرسي مع بالشاون القميم، جيممة والآداب>عنيزد ةإيةٍاسوم 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر الرحمنبن عيLJالشيخ مؤتمر 
)اUلآءدتآذ٠وغU(علىالخاسن ^^ ١٠ادرسنادسسي.عبئ الخلأمة جهود 

أئمةوتقليد التمييز، فضعفت الضالين؛ أئمتهم وتهليد يالغيه، هم ما قلوحم ق الذي 
هؤلاءمكنت التي الأسباب أكبر من الرمل به جاءت عما والإ'عراءض الملاحية، 

منلزومابطل«اا،■

ال٠ادسنتالملاحية وعلوم الرمل علوم بين المقارنة 

وأتباعهمالرّل أحوال على اراننلر I والعشرين الراح الوجه ق اف رحمه قال 
وكيفصالح؟ وعمل جميل حلق كل ؤإلى نافعة صالحة عقيدة كل إلى هدوا كيف 
والحكمةوالرحمة الملاح نثروا وكيف ؤيناممه، ذلك يفاد عما وحذروا مرا 
عادةوالصلاح بعده ليس الذي الملاح بإرشادهم تم وكيف والعباد؟ البلاد على 

أوشراناميا حيرا أو فانحلا أوحلقا نافحا علما تجد فهل والفلاح؟ والاحلمة العاحلة 
وسمهم•وهدايتهم ؤإرشادهم الرمل بسبب إلا مرفوعا؟ أوصرارا مدفوعا 
علومهمآثار فإن ذلك من العكس فعلى الماديون الملحدون مولأم ا أم

شفواكما دنياهم ق وشقوا سافلين، أسفل إلى والأنانية بالبشر هبطت وأعمالهم 
ماتوسلوا هل وبغوا؛ وطغوا ما تكبروا التي المخترعات وهذْ وعقولهم، ينهم دل 

مصيبةوأعغلم البشر على نكثة أكبر صارت أم والرحمة، الهليبة والحياة الخير إلى 
نوممن الصحيحة الأحلام وأين العقول وأين الرشد فاين غيرهم؟ وعلى عليهم 

إنكاره؟أحد يمكن لا الذي لأحوالهم الطابق أعمالهم ، ووصفوصفهم، هذا 
جمهورفجرفت باطليم روجت والثهرجة القاصر والنفلر والأشر الكبر ولكن 

والزهورالأعمى التقاليد معهم ؤإنما صحيحة، عقول ولا لهم بصيرة لا الذين البثر 
والغرور«>ى•

القواطع)ص:ه؛-آ■؛(.)؛(الأدلة 

القواطع>ص:ا'؛(.)آ(الأدلة 

الشرعيةلسراسات هبخن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جاسة عتيزق واملآعأب، العلوم كلية  ٦٢٨



واثدعويةاتعلميق آتاوء المعديا ناصر بن عيدالرحهن مؤJمر 
اثسمباضمحمد سربن بن ص أ.د. 

بلاءاتا،حالين|آصل 

وال٠احدينالمثركن بلاء أصل  ٠٠ت والعشرين الراح الوجه ي اف رحمه قال 
كمثالهليس اش أن يعرفوا ولم الحقير، الناقهس بالمخلوق العفليم الرب اس قي

والك^رياءكلها العفلمة له وأن والأرض، الموات، ق الأعلى المثل له وأن شيء، 
وعنلمةقوة س إلىآخرهم أولهم من للخلق ما وأن والجلال،، والحمد والجد كله 

إداالوجوه من بوحه ية نلها يبقى ولا الاصمحلأل، غاية تضمحل فإما ا وأوصاف
لجمحالخالق هو تعالى افه أن فلوعلموا ؤإلأ وكماله، وحلاله الله عفلمة إلى بت، ن

الخلل؛،مالك، ه وأنمخلوق، مواه ومن وأفعالها ا وأوصافهأعياما ات، الموجود 
الرحيمميء، بكل عله أحاحل الذي الحليم وأنه مملوك، عبد مواه ومن المهللق 

علىعلا الذي العزيز شيء، يعجزه لا الذي القدير شيء، كل رحمته عت، وسالذي 
قبلهليس الذي الأول، وأنه وقدرته، لعزته ودانت، كلها الخلوقات< وقهر شيء، كل 

الذيوالثامحلن شيء، فوقه ليس الذي والذلاهر شيء، بعده ليس الذي والأخر شيء، 
آخرإلى وجزاء وقدرا شرعا به وحكم حلقه ما كل 3، م الحكثشيء، دونه لص 

عليه،تتاء أحد يحصي فلا أوصافه من وأتثاعهم الرمل معارف، إليه وصلت، ا م
الكذبوأشع البامحلل أبهلل واعتقادهم قولهم أن لعرفوا ذللئ، من شيئا لوعلموا 

نغؤ الخليقة لها محفعت، الي، وبراهينه لاياته والمكابرة الله على الجراءة وأعفلم 
^٠٥١يئئأممهوف ب" بجتْءؤؤق مج ؛١^٠ _؛ نن يإن ومزني؛ ؤآمح( لتةوث،أي اث 

تشمض ■تداره ءاؤ،اؤني إنءقلشف،آد؛وب -ءل-ثاءمو، 
تصللم لما اللحدون فهؤلاء ه يحمدا القي—ئؤ يوم ءيه وكلهم عت-ا ؤعدهم 

إلمح،ترمح( ولم الأباب بعض ل وحصروها ذلك من شيء إر الضئيلة معارفهم 
إليهوصلوا ما أن ظنوا محاكها، إلى الخلوقات، س يصلوا ولم باب، الأسمس_إ 

فياوعتادا، ظلما كذللئج كان س ومنهم وضلالا، جهلا المعرفة ومائة الحلم غاية هو 

٦٢٩اوت(رع؛ة سراسات عثي4ين ابن اتسخ كرسي مع باتاون تميم، 11عتيردواملآىس اسموم كالئة 



والدعويةالسية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحض الشيخ مؤت4ر 
يامدضادئص)اللأءدةأضوذب1(

عقوبةمن والسالآمة النعم أكثر هي الش اكُمة هذه على افه احمد باض المؤس أيها 
الإلحادمهيأكراتم"اا/

الملأحادْتحصاد هما والشاك لحيرة ا~ 

أهلأن تقدم مما تقرر را1ثمانين(تااقد )الثالث، الأحمر الوجه ل اف رجمه ة—ال 
أوبل، بأوجهل مركب جهل إلى إلا علومهم ل يصلوا لم والإلحاد الجحود 

أوقاممأفنوا الذين والفعلة الذكاء أهل وأماملينهم رؤساءهم لأل العناد، ْع جحود 
 jوارتاب،حيرة إلى إما بل ملوحم، له تْلمثن يقين إلى يصلوا لم الحوُن، ذه ه

عرفكما الأحزاب،، هؤلاء محن مكابرة إلى ؤإما واصعلراب، كثير اختلاف إلى ؤإما 
يثالغوالم الذين يمقالديهم فكيف اء الرومح ٢٠٠هؤلاء كان فإذا لأم-»إ؛ مقا من لت، ذل

وأؤغ1أٍقزنأؤ قال كما فهم واابعحثv، والفعلة الذكاء ق عثرمعشاره«إ 
نورعلى ورمله وكتبه بافه والمزمنون أيتإ، الأيأحر إلى ه إني*ؤ آحمنلهمكمبي، 

علىوأعماله،ا ؤإيمانم ومعارفهم علومهم بنوا حيث، إيمانم من ؤيقتن رحم من 
وآياتالأنبياء ونموص المنزلة ب، الكتنموص وهى الثابتة، الصحيحة الأصول 

الدنيابخير ازوا ففالمستقيمة، والفعلر الماليمة والعقول اق والأفالأنفس ق افه 
الخاسرة"؛*؛.يالمفقة الأحرون ورجع والأحرة، 

ؤإيماناؤيقينا ا علميرزقنا أن سالأارااه جامع. الته؛دعاء رّالشيخ حتم ثم 
والعملبالحق العال٠إ على المشتمل الخستقي%إ للصراط وسلوكا وبن.كره به ومحلمانيثة 

إنهرحمة لدنه من لتا ؤيهب بعدإذهدانا، قلوبنا وألايزيغ خير كل إلى الوصل ه ب
هوالوهابج.

اماطع)ص:\<آ-'"ا(.)ا(الأدلت 
(.Al-A؛،القواطع)ص: الأدلة )٢( 

الشرمهة1اواوراساات جيمؤن ض الشيخ كر^ لأس|ون.سم جاممة صيرة، والاداب، سوم ِءليات ■ . . إA؟؛ 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
اساسانيمحعد سرين بن 

>اس،اراىءق1|وقفات٠عرسالة 

jجهوده صمن ذي بن الرحمن همد العلامة الشيح كتب ما بدع ومن 
لطيفةمناظرة عن عبارة وهي الحق® ®انتحار بعنوان رمحالة وأهله للالحاد التحدي 

جراءمن الإلحاد إليه الل تأحدهما العلم؛ بعللب يثتغلأن لمين مرجلين بين 
يجتاحهولا شك يعتريه لا بعقيدته متمك والآ"حر الغربية، بالحفارات اره انبه

وساوس.

معاقمن إليه ترمى فيما وعميقة لو-بما أمق بديعة المناظرة هده فجاءت 
مجلةمن أعداد ق نشرت مقالات أصلها ل المحاورة هدْ كانت وفد وأهداف، 

لخيفةرمالة j الطيار افه عد الدكتور الأستاذ جمعها حش ه(،  ١٣٦٧المنهل)عام 
المحاورةوهده ... ® مقدمتها! ق وكتيح ه(،  ١٤١٢)ة/؛/ ساريخ مرة لأول وطبعت 

نهفمن يقرب ما قبل سعدي ابن طزقه الكتابة من حديدا نمطا تمثل أيدينا بين الش 
ووصوحالحجة قوة بين حمم1، الهادئة اللطيفة المحاورة وهده الزمان، من فرن 

الوصولثم وعلاجها الأسباب عن والتحث، الطر، ويعد النهج، وسلامة الحجة 
صفحة*أا؛.لاتتجاورالعشرين يسيرة صفحات ق ذللث، كل المرجوة، الثمرة إلى 

الح^ااا1®انتصار رماله في الشيح منهج 
محاورةصورة ®هذه ت رسالته ق منهجه موصحا المقدمة ق افه رحمه الشخ قال 

نميناّ،بمنلأنفيلجا
قدالغائب هذا فإذا التقيا، نم طويلة، مدة صاحبه عن أحدهما فغاب جميعأ، العلم 

عليهتغلبت قد هو فإذا ذلك، عن صاحبه أله فأحلاقه، وتبدلت، ه أحوالتغيرت 
فحاورهلون؛ المرمبه جاء ما ورفض الدين لبذ يدعون الذين الملحدين دعائه 

؛-Y(.الحق)ص: انممار عن الأولى الفة عقيمة )١( 

٦٣١الشرعية 1الدواطت عثي4اإن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون الهصيم، جامعة عتيزتأ و١٢لآدادit اسوم كلية 



لدعويةوا سمية ا آثاره 1سسيا ا ناصر بن يرحمن عبدا لشيخ ا مزتمر 
راللأحمةا'ذموذحأ(الحالمين على الرد ي السسي الرحمن عبد العلامة حهود 

ذلكأن وعرف ذلك، ق الحيله فأعينه الغريب الانقلاب هذا عن يرجع لعله صاحبه 
ذللئ،أن وعرف الدواء ومعالجته الداء امتئصال إلى يفتقر ومرض عظيمة علة 

المخيفةالحالة إلى أوصلته التي والطرق حولته الش باب الأممعرفة على متوقف، 
ؤينمعهايفادها بما ا ومقابلتهوتوضيحها، وتخليصها وتمحيصها ا فحصهؤإلى 

واوسدادااأاا.الحكمة وجه على 

tالبليغة ائتاخلرة •لخص 

إلحاد1ْسب عن الملحد لصديقه الملم من ~رءؤال 
علىله الحامل عن ل متكشفا - صاحبه ل ارفقال افه: رحمه الثّخ يقول 

إلىدعاك الذي وما أرى؟ ا معلى حمالتلئ، التي ثاب الأمهذه ما أحي، يا انا~ت ذل
فاعرفذلك غير كان ؤإن شريكين، وأنت أنا كنت، حيرا كان فإن عليه؟ كنت، ما نبذ 
يضركاال'أا.ما على تقيم أن ترصي لا وأنلئ، أنتي وأديلئ، ودينك، عقللثؤ من 

الكفار;وقوة الخلين بضعف، اللحد -احتجاج 

المسلمينرأيت قد أق أكتملث، لا قالأ; صاحبه فأجابه ١٠اف; رحمه الشيخ يقول 
وأمورهموحمول، وذل جهل ق رأيتهم العالية؛ الهمم ذوو يرضاها لا حالة على 

الفتونق وتفننوا الحياة هذه ل ترقوا قد الأجانس، هؤلاء الأحر الجانس، وق مدبرة، 
لهمدانت، قد رأيتهم المتفوقة، والصناعانه المدهشة العجيبة والخارءاا«ت، الراقية 

ثاوابما الضعيفة الأمم ق يتحكمون وصاروا اب، الرقلهوم وحفحتا الأمم، 
أدهشنيالذي والتفنن _، الذي العز فيهم فرأيت، والأجراء، كالميد ؤبمدونمم 

علىوالمسلمون الحق على وأمم القوم، هم القوم هؤلاء أن لولا نفي• ل فقلت، 

٨(.الحق)ءست انممار )١( 

«ا(.)أ(اصارالض)ص;

الشرعيةسواسات عثيهبن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عتيرت، والآىس اسوم كلية  ٦٣٢



والدعويةاسبمية آتاره غاصرالسعدي، بن عبدالرحمن الشيخ مؤJ٠ار 
ايسحيباتىمحمد عمربن بن علي آ.د. 

مسيلهمصالوكي أن .فرأيت لك ذكرت الذي الوصف هدا على كانوا لما الباطل 
رأيت«لا؛.ما إلى صرن الذي فهذا عاب، وأحس لي حير ببمم واقتدائي 

الخالحدتصديقه شبهة على الناصح المسلم رد 
كانإذا ■محامات كان ما أبدى حين صاحبه له ال ارفئرحمه الشخ يقول 

عاليهايبني التي الأس—باب من ليس فهذا أرى ما إلى حولل—١ الذي ب هوالهذا 
يافامْع أمرهم، تقبل وموأعمالهم وأحلافهم عقائدهم والعقول الألباب أولوا 

وحقيمتهتغرك الذي الأمر هذا تمحيص صديقي 
لهمن كل علم قد فإنه ديتهم، عن ئح نامليي ذكرت فيما لمين المناحر إن 

ولالدين أمور 3، والإصلاح الصلاح يدعوإلى الإسلام دين أن وبصيرة نغلر أدنى 
ؤيدعوإلىالافعة، والفنون اللوم تعلم من تعداد الامعلى ؤيحث الدنيا، أمور 
وأصرارهم،شرهم من والسلامة الأعداء، لمقاومة والمائية المعنوية القوة تقوية 
وهذهالدين، هذا من إلا الدينية النافع ضلاعن دنيوية متفعة أحد نتقد يولم 

الأمثاُ—،يجمح نتغال الاثإلى *هلم أهلها تنائي لدينا قائمة ؤإرشاداته تعاليمه 
علىتحتج اللين أفبتفريهل ودنياكم؛ دينكم ق وترقيكم تعليكم التي المانمة 
المبين.!الئالإ لهو إن،^١ الدين؟! 

قالخلين أحوال ل الفلر والتعمب،، الهوى ومن الننلر قصور من أليي 
وفقل.واوأحلافهم، وأعمالهم علومهم فيها تدهورت التي الزمن من الحقبة هذه 
المدرق والدين الإمحلأم زهرة ل إليهم الفلر وترك دينهم، مقومات جميع فيها 

يدعوؤلريق كل مالكين الدين، على متقيمين بالدين، قائمين كانوا حيث، الأول، 
إيهيمل ولن إليه وصل ما ملئا بلغتا حض وأعمالهم أحلاقهم فارتقت، الدين، إليه 

(.١١الحق)ص: )؛(انتهار 

٦٣٣اممرعية سراسات عتيمين ابن امميخ كرسي مع طو؛اطون اتقميم، جامعة عتيرق اسوم كلية 



وا1دعويةاسمية آثاره اوسسي، ناصر بن عبداترحمن الشيخ مؤتمر 
أضوذجا()ا1لأ>سة الخاسن هش االرد السعدي الرسن صد العلامة جهود 

وحضتمغاربما إلى مشارقها من الدنتا لهم ودانت والآحر!ن، الأولين من أحد 
وبالأوصافوالرحمة، والحكمة والعدل الحق بالدين وذلك، الأمم أثوى لهم 

....إلخ«اا/اشكاراضا؟أ البالة 
عاليالملحد إصرار 

تتوقونمي لك،، ذكرت ما هو الأمر الخصوحت فقال اف! رحمه الشيح يقول 
الحياة.هذه ل وترنوا والصناعات، الفنون أتقنوا الذين الأثوام أولثك إلى 

الملحينلصديقه المسالم من جديدة نصي«حة 

كاملقيما دينا رفضت، وهويحاوره! صاحبي له فقال افه! رحمه الشخ يقول 
عادةالعلى ويحشر حير كل يدعوإلى الرهان، مشرق الأركان ثابت القواعد 
واسلكواونجاح، وإلىكل-حير محاصلاح، صلاح ^(i^،كل لأهله ؤيقول والفلاح، 

الراقيةالحضارة على مبنيا دينا والأخرؤية• الدنيوية المعادة إلى يوصلكم محلريق كل 
والعلموالحكمة الرحمة على وأسست، والتوحيد، الخيل على بستا التي المهبحة 

والأحلاقوالجشع الفللم من وسلت، والمتصة، الواجبة الحقوق وأداء والثنقة 
الكامل،و-راتها الشامل، وحيرها العلويل وإحسانرا الغلليل بفللها وشملت، المافية، 

.أتركها.٠ الخالق، والمتصف، الموافق وأقر؛ذلك، والغارُبؤ، المشارق بين ما 
الفللمعلى مومة والإلحاد، الكفر على مبنية وماونيات حضارات ق راغبا 

الخلملنور عائمة ورحمته، الإيمان لروح فاقدة الخبال، وحللم وة والقوالجشع 
الوجود،تعمر ونقلنها حرابج، وباطنها مزوق، منحرف ظاهرها حضارة وحكمته 

احتوتوما الأوقات، هاوه ق ترآثارها ألم والتدمير؟ الهلاك، مآلها الحقيقة ق وهي 
.......واكJمجير؟ والفناء الهلاك من للحلائق جلبته وما والويلأت، الأفات مجن عليه 

(.١ ~ه ١ ١ )ص• الحق نتصار ا( 

الشرعيةسراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بايضاون المصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية  ٦٣٤



اسي4واكمهآثاره اودسيا ناصر بن ساورحمن الشيخ مزتمر 
اسعيباضييد ربن سس 

إلخ•
ال«امتصدمه لنصيحة سماعه يعد الملحد تردد 

وصئاث، فيما صدنش لقد المشرح: له ارفقال اف: رحمه الشيخ يقول 
فدمهذبون، بيية ثالرأي هذا على ولي مثقفون، أصحاب الذم، هذا على لي 

قدالعباد، رب بدين المستمسكين واحتقار ؛الإلحاد لث، التمعلى معهم تعاقدلتا 
الثهوايت،، أصنافمن النفوس تدعوإليه ما وامتحنا اللذايث،، س وافرا نصيسا أحدنا 
غايةبم اتصلت، وقد بمبايتهم لي وكيف، الغرر؟ المائة هرلأء يمقاؤلمة لي فاني 

الحقداعي داعيان: ~ دليله واتضح بيله سبان بعدما — يتتازعني فالأن الاتصال؟! 
فكيم،الخافاة، غاية للحق اق الخنالأصحاب ببمولأء والاتصال النفس وداعي 
سمليني؟ااراا.الأمر هذا عن الذي وما ويشفيتي، ينترف الذي الطريق 

اللحد:صديقه إلى الاّح الملم من جديدة نصيحة 

أو-محس،س أن م تعلألم الناصح: صاحبه له ®فقال اف: رحمه الشيخ يقول 
هوفيهما ؤييع له تبين الذي الحق يتع أن اللمب الرجل فضانل وأكبر الواجات 

الموفق،وأن الدنيوية؟ والأغراض ية النقالخازعاتح عند وحموصا اناطل، من 
أنأما الخجية؟ باب الأستحصيل إلى يلة الوسءلل<با الهاللثج، ق وقع إذا 
ؤيأمرونهالخير إلى يرمدونه الذين الناصحين له يقيض أن العبد على اه عمة نس 

المحمةهذ0 تمام س ثم وفلاحه؟ سعادته ق ؤيعون المكر عن ؤينهونه بالمعروف 
اعلمثم ب محزألقهجثك لا دثيث ؤ • فتهم افّ هال، بمن يتنبه ولا لطاعتهم يوفق أن 
نموالضلال الغي من فيه ما وشاهد المحرفين مذهب، ذاق إذا الإنسان كان ربما أنه 

فار-جا وأكرلنفعه لوقعه م أعقيكان القلوب، هوحبيبه الذي الحق، إلى تراجع 

ا٥ رص؛ الحق انتصار ( )١ 

٦٣٥؛- الشرمية ابن الشيخ كرسآي؛ مغ بالتعاون السيم، جامعات ٥،؛^؛ والأداب، اسوم مملية 



والدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ تمر مؤ
)اللاحدداضوذت(ض،امحاسن 

.٢١١ه لاعءلثا١دئاد اقن ون الله بوعد وثق صادقا الحق إلى 
الشبهات!رد ^،_L؛، عن يسال اال،ءد، 

الباطلأن أحي يا عليك يخفى لا  ٠١المنصوح!له فقال اف! رحمه الشخ يقول 
تاماتوصيحا لي توضح أن قارئي بسهولة، يخرج لا منها وتمكن القلوب ق يحل إذا 

ليغرقولهم تروح ق المتنوعة الشبه يقيمون فإنبم الملحدون هؤلأء عليه ما يهللان 
بصيرةلا من به 

المسالم؛من شافية إجابة 
متقابلان،والباطل الحق أن اعلم الناصح؛ ه لفقال النه؛اا رحمه الشيح يقول 

أوالآحر حن بملهر الضدين من واحد وبمعرفة ان، متنافيوالشر الخير وأن 
الأشياءبين تقابل أن أردت إذا الس_،؛ والتنبيه الإجمال وجه على فانبثك نبحه، 

عليها،انبتت التي قواعدها ؤإلى عليه، ت؛ أسالذي أمامها إلى فاننلر المتباينات؛ 
التيوبراهينها أدلتها وانفلرإلى عنها، المتفرعة ولمراما ونتاتجها آثارها إلى وانظر 

المقاس—دومن والمناسر، الصلاح من عليه وتشمل تحتوى ما إلى وانفلر ثبتت، بما 
للئ،ظهر رجح، وعقل صحيح بفهم الأمور لهذه ننلرت إذا ذلك، فعند والفار؛ 

الرسلإليه دعك الذي الحق الدين فهذا الأصول هذه عرفت فإذا ا؛ عيانالأمر 
التوحيدعلى واص يني قد حمومحا، ه محمد ؤإمامهم وخاتمهم ا عموم
ؤإذعاناوانقيادا، ا، ؤإحلاصورجاء، وخوفا، ا حثشريك،، لا وحده ف ه والتأل

أصولجمح أكر هو الذي الأصل هذا على دل قد لخبوديته، لأما واستلربوبثته، 
الأنبياءجمح وقرره الماؤية الكتب، جمع عليه ودلت، والفهلرية، العقلية الأدلة 

(.١٨الحق)ص؛ انتصار )١( 

'ا(.-)آ(انتصارالحق)ص:

عرأطتاءشرعي114ءثيم؛ن أبن الشيخ كرسي مع بالضاون الهصيم، جاممة عتيرص اسوم كلية  ٦٣٦



لدعويةوا سمية ا ١^٥ السعدي، ناصر بن يرحمن عبدا الشيح مؤت٠ر 

اكحيياضمحمد سربن بن عالي أ.د. 

والأخلاقالرزينة، اب والألبالرامحة، العلوم أهل من وأتباعهم والمرملين 
منعوتبالوحدانية، منفرد اممه أن على اتفقوا أولئك كل السامية، والأداب العالية، 

الخالقوأنه والجمال،، والكثرياء والعفلمة الجلال، بغاية موصوف كمال،، صفة بكل 
المخلوهين،مماثلة وعن نقص صفة كل عن منزه وأنه الأمور، لجميع المدبر الرازق 

هذاعلى الإسلامي فالدين هو؛ إلا والشكر والثناء والحمد العبادة يستحق لا وأنه 
واستقام.قام وعليه ائس، الأصل 

إنكارعلى بي، فإنه المنافاة غاية الأصل ينانرهدا فإنه الإلحاد أهل عليه وأماما 
وأفرضالواجبات بأوحب القيام وعن بالكمال له الاعترافح عن قفلا رأتا، البارئ 

مكابرةالخلق أعظم المدمي، هدا فأهل له، سريلئ، لا وحده عبوديته وهو الفروض 
ثدمثرنأى ؤ يعرف،؟ ثيء فبأي اممه أنكر فمن وأوضحها، ياء الأشلأظهر ؤإنكارا 

التخلقوعن إليه، والإناتة الله عبودية عن الناس أبحي وهؤلاء ه. بمدآئو»اسء.جسون 
ومعالصبية العقول ا لهوتخضع الشراع، تدعوإليها التي الفاصلة بالأخلاق 

بصيرةوأقلهم الناس، أجهل فهم ذللت، وتوابع به والإيمان الله توحيد من حلوهلربمم 
محنيعونؤيتكلمون يكتبون فتجدهم وفروعه، الدين وأصول الإسلام بشريحة ومعرفة 

•• • • • العلماء أكابر إليه يصل لا ما واليقين والثقافة والمعرفة العلوم مى لأنفسهم 
يعتقدولا الأخر باليوم ولا بالله يؤمن لا من أخلاق عن تال فلا الأخلاق أما 

مافغاية والقاسية، الصحيحة الاعتقادات نتائج الأخلاق فإن الصحيحة، ان الأدي
هداس وهم للمخلوقين، الكاذب والخضؤع والمعلي، القولي التملي هؤلاء عند 

عنوالاستنكاف، الخلق واحتقار والكير الحجت، س ءن\.هم تجل. افل انالخضؤع 
•وتيها كبرا وأعظمهم الله خلق، أوصع فهم كيرأ، شينح يستنقصونمم ص مخاللة 
والتجملبالتمنع بالثقافة عندهم المسمى الخلق هدا على تعيتون يإنمم تم 

حرابوقلو:»-م يدللث، اوقابم من كثيرا ؤيفنون والزخارف، والفرش، بالملابس، 

٦٣٧الشرعية وإارراسات مثيعين اس الشيخ عرسي مع اصميم، جاسة متيرة، أسوم ممية 



والدعويةالسية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤض>ر 
اورسناوسي.يالرعء|ىامحاس)استسةأضوب(س العلامت جهود 

الجمالعن يخي ماذا الباطل الظاهر فالجمال الجميلة، والأخلاق الهدى من خالية 
غليهمومقاصد دنية أغراض هي فإذا ومقاصدهم غاياتم لحفلت إذا ثم الحقيمي؟ 

مجتمعينأصدقاء تظنهم اجتمعوا إذا رأيتهم أحوالهم سرت ؤإذا شخصية، ومهنا،ع 
اممامؤحمبجاسسبم.....إلج'"•فإذا 

Iاتئجاة سبيل عن اثلحديسال 

ذرة،مثقال وصفهم ق تعديت ما والاه المنصوح! فال  ١١اف! رحمه الشيح يقول 
الأخرؤية،عادة والالدنيوية عادة اليئن يجمع طريق على تدلي أن أريد ولكني 

إمانوى؛ إلابأمر ألمته عما لاترُح هؤلاء باخلاف، وتخلق تربى من نفوس لأن 
.٢٢١يقمعها((وحوق يرهيب ؤإما يجيبها، وهوى ب،رءسءح 

الملحد!موال عر المؤلم إجابة 
الدينهدا ق أدركت، لقد والاه الناصح! صاحبه له فقال ١١الاه! رحمه الشخ يقول 
الدنياعادة مبين جمع الذي الدين فإنه ومرغوبك، مرادك كل وافه وفيه معللوبلتح، 
القوسمهلاو_، من تفقد ولا دية، والجوالروحية القلبية الالدارت، وفيه والأخرة 
تشتهيهما ففيه حصلته، شيئcإلأ رات المأنولع من ولا أدركته، إلا شيئا الحقيقية 
ذللث،.للئح وماوصح الأعين، وتلد الأنفس 

المعللوبة!اللذات أصول أن فاعلم 
همومهاوزوال ا وبيجتها وفرحهوطمأنينتها، وسكونيا القلوب، راحة أولأ! 

وعمومها.

الجدية.المهلال_ح من العبد أؤتيه بما والعلمأنينة القتاعة ثانيح! 

(.-١٨٤٢)١(انممارالض)ص:

(.٢٦الحق)ص: )آ(انممار 

الشرعيةسراسات عثبمؤير ابن الشيخ مع بالتعاون ايتمييم، جامعة عتيرة، والأداب، الملوم ممية ٦  ٣٨إه 



ٌوالدعوه اسمية آثاره الشيخسامحعنصذ1ِاسدي، ^؛٠> ا
السحيياتيمحمد عمربن بن على أ.د- 

i^Ij  والاغتباط.السرور به يحصل وجوه على ذلك استعمال
بهتعلق ما كل نال ئد وجهها على واستعملها رزقها من الثلاثة، الأمور فهده 

ذكرنا.ما إلى ترجع اللذات جمح فإل الطامعين، طمع 
القلوب;-لذات 

ذلكأصل فإنما كدرها وزوال مرورها وحمول الملوب لذات قاما 
نعوتيجمح بترحيدْ الإيمان من به الإيمان إلى عباده اف دعا بما التام بالإيمان 
إليهوالإنابة وعثوديته له التاله ومن وجلاله تعظيمه من القلوب وامتلاء الكمال 

لعبادالمح من ذلك يتح وما الأعلى، لوجهه والاء؛لن الظاهر العمل ؤإحلاص 
ذكرمن والإكثار إليهم ان والإحسنفعهم من الممدور وبذل لهم الخير ومحة اف 
والرحمةالهداية من لثلثه حمل ممد الأمور هذه أوق فمن والتوبة، والاستغفار الق 

الآحرْ،نعيم من نمونج هو ما والعموم والهموم الأكدار وزوال والسرور والنور 
يرونبل وريامامم؛ لذامم على والملوك الدنيا أرباب يغعلون لا الشأن هذا وأهل 

العيموهذا مضاعفة، بأصحاف هؤلاء أعهليه ما يفوق الأمور هذه من أعهلوه ا م
قيل:كما فانه وجربه ذاقه من إلا المعرفة حق يحرفه لا القلي 

يثريهبالروح غدا دواه وض • • • • بدريه الموم يمم طعم اق دض 
نعيم.كل أصل هو الن.ى القلبي النعيم هذا لطريق إشارة فهذا 

والطمأنية:لقناعة ا- 

مالمن ذلك يتع وما والصحة القوة العباد أعطى افه فإن الثاق الأمر ا وأم
صارتم قنوعان: الأشياء لهذه بة بالنوالناس وغيرها• وحول وولد وأهل 
أماومنحا، وحيرات مما حقهم ق صار م وقوئقمتا. محنا حقهم ق النعم هذه 
والاغتباطممه الشكر وجوه على وتلقوها العم هن.ْ قابلوا ممد الحقيقي الدين أهل 

٦٣٩الشرعية سواسات عتيمين ابن الشيخ ترصي مع بالضاون القصيم* جامعة عتيرة، والآداس العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاوه السعدي. ناصر عبداترحمنبن الشيخ موضر 
اوسي.إلا1ردهشاأخاص)اللأسقآضوذجا(الرسن عبد العلامة جهود 

أكثرمن أتبما وعلموا المنعم طاعة على حا لامستعاتة ا وجه على ونتاولوها يفضله 
وحلمتله هست فيما تعملوها امإذا وثوابه وحيرْ ربم رصي إلى لهم الومائل 

لهالذي اممه عند من أما علموا فإمم الرصا، كل الثه عن حا رمحوا وقد لأحله 
ولهتدابيره، جمح ق الواسعة الرحمة وله وأقداره، أقضيته حميع ق التامة الحكمة 

العلمعلموا فحيث أجمعين الخالق من حم أرحم وهو ءهلاياْ كل ق السابنة العمة 
القناعق،كل وكثير فليل من منها، اعيلوه بما قنعوا أنه شهذا ممن صدورها اليقيني 

الطمأنينةحصلت، ومتى لهم، يقدر لم لما ، والطلالتهلي عن قلوحم وّهكثت 
حقأدركت، فإذا الطيبة، الحياة ت، حملفقد أعطى بما الله عن ا والرضوالقناعة 

افه،برزق القناعة هونعيم الحقيقة ق الدنيا نعيم أن عرفمتط هذا نحتهم الإدراك 
منعنده يكن لولم هؤلاء من الواحد وأن وطاعته، النه بذكر القلويج وطمأنينة 

لكانالمليل ذللثط وتوابع والولد والأهل والمال والصحة القوة وهي الأمور هذه 
الصللأمور وتشوقها القس تطلع وعدم القناعة جهة جهتين؛ من ومرور احة رق 

القلبيةادة العبهذْ على والأجل العاجل الله ثوايؤ من ترجوه ما وجهة حصل، 
١٢والاعترافح نعمه بمعرفة لله العبد فإن البدنية، ادات العبمن كثير على تزيد اكي 

وأنأحرى نعم إلى يلة وسيجعلها وأن ؤيتمها يديمها أن فه والرجاء ا ببموالرضا 
أفصل؛لطاعاتمن الملبية الأحوال هذه أن رست، لا الأبدية عادة للطريقا يجعلها 
لهوحملتإ الدين بروح تنبي الذي هذا سرور ين فرقا من فكم الهمبات، وأجل 
وثقيالمنعم بنحمة الاعرافط وعدم بالغفلة الحم هذه تلقى من وبين الهليثة، الحياة 

ثرقبل به يرصل لم النفوس مْلال من شيء له حمل إذا وكان وعمومها، بممومها 
ثديدآتعلقح تحلق ئد يلبه لأن أحر، إلى كدر من ينتقل فهذا لسواه وتطافي غيره إلى 

وهوالملق، أشد ملق ؤيريده يؤمله ما حلاف، على جاءت فحيث، الجد، يمطالب، 
يوافقهلم واحد وافقه فلو جدأ، متتوعة النفسية المطال لأن مستمر، قلق ل يرال لا 

السرميةسراسات ابن الشيخ كوسى مع بارسون القصيم، جاسة عتيرة، والآدأب، اسوم كلية  ٦٤٠



والدعويةاسمية آمء ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن 
ايسساتيمحمد بن ممر بن على آ.د. 

ضموهآخر وجه من وحزن وجه، من سرور الواحد الشيء ل اجتمع وربما الأحر 
الحياةؤإنما لهدا؟! الطيبة اة الحيخمأ بعحزنه، مختلمل روره ومحبكدره ممزوج 

والرضا.والقناع؛، بالقبول ا كلهيتلقوما الذين البصائروالحجى اب لأربالهليثة 

النعم!استعمال هة ج~ 

المححالدين فصاحب النعم، هذه استعمال جهة وهو ؛ الثالث، الأمر وأما 
ماعلى التقوى حا ؤينوى بنضاله، والفرح نعمه على لله الشكر وجه على ا يتناوله

العاجلوحلفه وفضول، الله رصا -يا با محتؤيتفقها وطاعته، الله عبادة من له حلق 
نفقتهفإنما به يتمل أومن أوولده وأهله ه نفعلى أنفق إذا أنه م ويحلوالأجل، 
يقوللأن الطريق هدا ق النفقة كثرة يتثاقل فلم موقعها وؤقع.تإ محلها صادفت 

والعروض،الراجتات من به نمت ما ألزم وهدا مالي، فيه بدلت ما أولى هذا معتقدات 
حثالله من الخلف له أرجو ما أعفلم وهذا المستحبات، من يه قمت ما حير وهدا 
ولاه، نذئئرآؤزمح> ننتيىودهومحيمة> يجوصتث ؛ الوذ الكريم وهو يقول 
وانواعهدلك أجناسي مصرفه ول بكيه سعيه ل الأجر اثب احتعينيه نمح—ب يزال 

ماحتى عليها أجرت إلا افه وجه بما تبتغي نمقة تنمق لن إنك لقوله؛ متفطنا وأفراده 
الحقيقيةاللذات هي الدنيوية لذاته فإن وصفه هذا كان فمن ؛ امرأتك ل ل ه تجعل

كانتومن الله، من والأجل العاجل الثواب من يرجو ما مع الأكدار من المة الس
غايةأموره ه لرت ؤيمحلها ل ووضعها جلها من الأحذ عليه هل مصفته هذه 

الأعرافل ؤيفكر والغفلة، الشره وجه على النعم هذه تعمل اممن وأما ير• التي
بمافرح بل الله نمل من لأن»ا بالنعم يئمرح الله، وينعم الأوقات وكل الله يقفل 

لاحتسب ولا اممه، طاعة على الاستعانة بها نوى ولا النفسي عرصه لمواممة فقط 
صكانساوصمهلإنامم.رالأحر عليهم المتفق على وصرفها نيلها 

٦٤١الشرعية 1قدواعات عقيمين ابن امميخ ترسى مع بالتعاون الهصيم، جامعة عتيزق Jالآعاب، اسوم كلية 



واكمي4اسمية ٠^٠ اوسعدي، ناصر بن عيداثرحمن الشيخ موسر 
أضوذحا()اللاحدء ه1ى الود اذ السعدي الرحس عيد العلامة جهود 

ماأدرك ؤإن حزن، ية النقالشهوات بعض فاتته إذا فإنه بالمرصاد، ه لوالحزن 
ومنولده منه أراد ؤإن حزن، وجه كل من خاطرْ ل ما على محنكن ا منهأدركه 
محإنالأنفس بشق إلا منه تخرج ولا حزن، تحبة مأو واجة أوكوة، نفقة به يتمل 

لقمهونحرن ماله بماء يحب لأنه قلبه، سرور من بقعة معها حرج منه حرجنا 
بخيل،غير كان إن الأمر، عليه يهون ما ات الاحتمن عنده وليس كان وجه أى على 

والمتملينوأهاله أولأد0 مع حياته فإن البخل على معلبوعا القس ثحح كان فإن 
عليهيهون عنده إيمان لا تمّرة، موأحزان متواصلة وأكدار وعدايت، شقاء حياة به 

حاصرعياب من له فيا المكرمات؛ نيل عن لاتتعمي سمحية نفس ولا الفقات<، 
كلههدا باكملها؟ العلية الحياة له حصلت الذي ذاك من هذا فاين مستمر، وعذابح 
أنلخ اتضح قد العقلاء، عند اللذات أصول هي الش اكلاثة الأمور هذْ إلى بام 

؛.١١الكد1رات من وسلم الحقيقية فاز؛اللذات هوالزى الصحيح الإيمان صاحِت، 
Iالناظرة خاتمة 

عليها،وبرهن الخواصح، هذه لصاحبه المح تلا فلما رحمه الشج يقول 
وانزاحعلي، تلوته موضع أول ق أجد ما عني انجلى لقد واف النصوحت له نال 
الافعةالهلريقة مذْ ونصيءحتلث، أحي يا لث، مجلؤإن الأول، شرحلئ، ق الباطل عني 

شكراوأشكرك لى، فيضك حيث أولا اف فاحمد عليها، وما الدنيا عندي تعود 
منرأوا إذا الذين القول أهل يصنعه ما تصغ ولم الصحبة، بحق وفيتا حبشا كثيرآ 

عليهم،الشيهلان وأعانوا الحال، ق الوداد حبل عنهم لطعوا ؤوهم يما أصحاتيم 
معروفلئفجميل أنى لا ؤإق الفاهم بيتهم وصاع عليهم، الثر ؛ذللث، ازداد ف

أناما بمني شتي برأيي، معجبا بنفسي مغرورأ الهامة ادرآ3، مرأيتني حث 

٤(.٠ - ٢٦الحق)ص؛ انتصار ( ١> 

اممرعيةسراسات عثي«أين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيزة، والاداب، امموم كلية  ٦٤٢



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر عبدالرحمنبن الشيخ موضر 

المحيياتيصحمد عمربن بن على أ-د• 

مضىمما اممه أستغفر فالأن فيه، وقعت الذي الهلاك على بحكمتك وأوقفتتي فيه، 
يالصالحاتيختم أن إليه وافنع ْرصاته، ملوك على الإعانة وأماله إليه، وأتوب 

غزيرالشم، دافع النعم، مولي فإنه و;-اءث، وظاهرا وآحرآ، أولا اش وأحمد أعمالي، 
إلخ<اأأ/والكرم.... الجود 

رحمهالس_عا،ى ناصر بن الرحمن عبد العلامة الشيح كتبه ما أهم بإجمال، هذا 
ففيهكلامه نقل على حرصت، ونصره، الحق وبيان وأهله، الإلحاد على الرد ل اممه، 

العبارة.بإيجاز الجهود تللث، ق منهجه إلى وأشري—، والكفاية، البيان 

(.٤٤الحق)ص: انتصار )١( 

ا٤ ٣ اتشرعية لأيراصات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالزماون القصيم، جامعة عنيرة، والاداب، اصوم كلية 





وا1دءوياتاسمية آثاره نسرالسعدي، عيدالرحصس مؤتمرالث،يخ 
السييياضمحمد ممربن ء1يبن أ.د. 

1اخ1و0و

واثتوسات!اينتاتج 1هم وفيها 

الردق وجهوده علي، الالرحمن عبد الشيخ; ميادين ل التهلواف هذا وبعد 
منكان والتي والتوصيات، النتائج أهم أمجل أن لي يطنب وأهله، الإلحاد على 
يلي:ما أهمها 

أنوالخاصة العامة على يجب الكا الطوم أولويات من وأنه العقيدة علم همية أ~ 
لتعلمهم.به يبدؤوا 

العبارةجميل من عليه، وفتح اممه~ ~رحمه عدى الالشخ افه مح فيما لتأمل ا~ 
الوصاياأهم من يجعل مما زمنه، ق الواغ وفقه المعني وعمق الصياغة وأدب 

وعملا.علط منه والاستفادة فيه، والطر تراثه على الإهبال، 

عليهالضوء ؤإلقاء به والاهتمام الربوبية توحيد بيان ق فيه، والتنؤع الْلرح، عادة إ~ 
لمواجهةوذللث، والمنان، ماء الأسوتوحيد الألوهية توحيد حنب إلى جنبا 

والملحدين.الإلحاد 

لاهه ينانع من لوجود الوقت، هدا ئما سالربوبية، العناية؛توحيلو على لتاكيد ا~ 
وتدبيره.حلقه 

فنمنوبيها لتعليم مادة تخصص أن الحقيدة  jJjXJالمعنية الجامعات لى ع~ 
المخالف.على والرد المناظرة 

علىالرد موضع ّتإ ناءنّوالتي العلم أهل لدى المعتمدة بالكتب الباغ لاهتمام ا ~ 
الاعتقاد.مجال، ل المخالف، 

منابرمن الل.ءوية الإعلام وسائل حلال، من والملحدين الإلحاد من العام لتحدير ا— 
ومجلات.ا وصحفوكنما وفوات وجامعات ومدارس 

٦٤٥ا1شرعية سراسات عببن ابن الشيخ كرمعي مع التصيم، حاسة عتيرد و١لآداب، اسوم علية 





واآدءوJاتاسمية آتاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
اسحيياشبن«حمد سر بن ظي ا**د• 

1و0راحءفمرس 

-(.PDFازثر:)المدي- الرحمن عد ١^ الحق- نممار ا— 
مفرج،بن محمد بن مفلح بن محمد المؤلفات المرعية- والمنح الشرعية لآداد-ا ا— 

الكتب،.عالم الناثرت -(- ٥٧٦٣مفلح)المتوق؛ بابن المشهور 
عدى—الالرحمن عبد المؤلم، الملحدين- أصول إبملال ل والراهين القواءني لأدلة ا— 

٠المعارف، مكتبة اكانر— 

اش،عبد أبو المولفح؛ الأحبار— جوامع ثرح ل الأحيار عيون وقرة الأبرار قلوب جة مب~ 
رمميبن الكريم عبد المحقق• ه( ١  ٣٧٦العل«ى)المتوق• ناصر بن الرحمن عيد 
والترنحللنشر الرشد مكتبة النشرت دار اللي 

وزارةاكاثرت عيي— الت المرلفج القرأن ير نفحلاصة ل ان المناللهليف، ير يت— 
السعودية.العربية الممالكة — والإرشاد والدعوة والأوناف، الإسلامية الشئون 

الرحمنعبد ت المحقق عيي، الالمّولفجت المنان— تفسيركلام ق الرحمن الكريم يسير ت— 
الرسالة.موٌة الناشرت — بنمعلأ 

بنالرحمن عبد ،: المؤلف- أغلاله ق القميمي افتراه مما ورحاله وحملته الدين نزيه ت— 
وشركاه.الحلبي اليائي عيس — العربية الكتبا إحياء دار الناشر؛ المعدي— بن ناصر 

بنالرزاق عيد الولفج؛ القيل.ة— صح نو ق وجهوده عدي مبن الرحمن عبد لشيح ا— 
عودية.الالحربية الملكة الرياصن، الرشد، مكتبة الناثر؛ البدر؛ المحن عبد 

حمدبن عثدالمزيز بن حمل المولفج؛ الخالق،— على الرد ؤ،آداب ولطانفا دور ش~ 
 fi.■ض

نمير،محمد الحقق؛ -(، ٥٢ ٥٦البخاري؛)المتول؛ المرلفج؛ — البخاري حيح ص— 
لهّ ٤٢٢الأولى، الطبعة؛ الجاة، ضق دار ازشر؛ 

عثدفواد محمد المحقق؛ -(، ٦٥٢ ١ الحجاج)التول؛ بن لم للم، محح ص— 
طعة.بدون ؛يروُنه، — الحربي التراُث، إحياء دار الناشر؛ الباقي، 

1٦٤٧وشرءية سراسات عثي4ان ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون اتقميم، جامعة عتيزق والآداس اسوم تلية 



والدعويةاسمية ١^٥ ناصرالسعدي، عبدالرحمنبن موضرالشيخ 

اتبموذجا()اللامية الخاسن ملي مءالرع السعدي عبدالرحمن جهودالعلامة 

بنالرحمن عبد (" ٠٠٧٢٨اينتيمية ت المؤلف الفتاوى" جمؤع م' 
المدينةالشريف، المصحف لطياعة فهد المالك مجمع الناشرت ~ م ئامبن محمد 

السعودية.العربية الخملكة النبوية، 

الشرعيةلليراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرت، والآدااب، اسوم كلية 




