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اسيةواكمهآثاره JاصاساJي، سادرحسين الشيخ ٢^> 
انميلينافع بن بندر ا•د• 

اورحيمأاورح0ن * liiiبسم 
ممثمحأ

آلهوعلى محمد، على ارك وبوسلم الله وصلى العالمين، رب لله الحمد 
أجمعن.وصحبه 

يعد!أما 

الملامةالشيخ كب جل قراءة والفضل- الحمد -ول علي الله من ففد 
—الله —رحمه عقيمين ابن شيخنا ممعت أن مند الله- —رحمه معدي بن عبدالرحمن 

عبدالرحمنشيخنا قول ااوهدا بقول! ... — الله —رحمه وترجيحاته اختياراته يذكر 
>سعديا.ابن شيخنا*واختاره صعدي،ا، بن 

اللم.طلبة بعض مع علمية لقاءات ق ورسائله كتبه بعض على وءلمت، 
الشخ)مؤتمر ق الخلية اللجنة قبل من تكليفي ومحرورآ شرفتا زائف ومما 
والتجديدالاجتهاد ز ومنهجه آثاره عدى، الناصر بن عبدالرحمن الملامة 

التخصصيناسب ما على اختياري فوقع المؤتمر، محاور أحد ق بالكتاية والدعوة(، 
الأبرارأنموذجنا(.قلوب بهجة كتاب معدي ابن عندالشخ السنة )فقه وهوت 

الله—.—رحمه الشخ عند السنة فهم ل الحديثي الجانب إبراز والمراد؛ 
شرحالأحيارj عيون الأبرارلقرة قلوب ربهجة كتانه على اخياري وينع 

لياق حيث، الحديتي، تنزه فيها ظهر التي كبه أجمع من لأنه الأخيار، جوامع 
المنان(كلام ير نفق الرحمن الكريم )تبير المبارك يره نفيعد اكانية المرتبة 

وشرحهامتفرقة الله- —رحمه التح انتقاها الجوامع من حديثا ( ٩٩)فيه جمع 
الجليلة.ومعانيها مقاصدها يبين شرحتا 

أحاديثهمن صالحة جملة أذكر أن لي بدا *وقد مقدمتهت ق الله- —رحمه نال 

٣٢٣اتشرعية لسراسات عثيمين ابن الضخ ضأسى مع بدتطون اممميم، ^٠٧^ عسرد واvداب، اسوم ممية 



واأدعوي4اسبمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
أضوذجاالإخعارر جوامع شرح الآخيارإ< عيون وقرة الأبواو قلوب >بهجة كتاب سدي ابن الشيخ ض اكنة فقه 

العلم،أبواُّح من باب أو نؤع، أو حس، ق والجوامع الكلة، المواصح ق الجوامع 
ْعوالبيان الإيضاح يه يحمل وجه عالي عاليه، تدل وما مقاصدها على التكلم مع 

.السهل٠٠يقتضي لا المقام إذ الاختمار، 

حدماوتعين تع ثرح على المشتملة الرمحالة هده ررتت بفولهت وختمه 
والعقائدالنافعة، والمواضيع العلوم، أصناف ق الجوامع، النبوية الأحاديث من 

والفواندالشاملة، والإصلاحات والأداب، والفقه التكريمة، والأخلاق المحيحة، 
.٠٠العامة 

خلالمن نة الفقه ق الشخ به تميز مما ثيء إبراز الثحث، هدا ق وأرديت، 
دكرهارا،.يعلول كثيرة مميزامته له الكتاب أن مع هن.ا، كتابه 

—رحمهالعلامة هذا حقوق من حق وأداء الخزتمر، ق لإخواق منى ومشاركة 
١١ له. وغفر الله-عليه 

عبداغبن عمر الدكتور الزميل فضيلة حققها التي العلثعة على اعتمديت، وقل 
اف،رأ؛.وفقه المقبل 

رحيم.بر كريم جواد إنه لوجهه، خالصأ يجعله وأن به، يضر أن أسأل واممة 

مقدمةق عليه المآخذ وبعفى الكتاب مميزات الكتان محقق القبل عمر الدكتور ة فضيلذكر )١( 

ص)ا،-مآ(.تحقيقه 

ه.١  ٤٣٣الأولى ءل٠ بالرياض والتورع للنثر المنهاج دار حل وهى )٢( 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالشاون القضميم، حامعة عتيزة، لأياب، وا اسوم كلية  ٣٢٤



عويتJJوااسمية آتاره العلي، ناصر عباوالرحمنس اوث|يخ مؤتمر 
انمدمناض س بتير ا*.د. 

|ودمصد

اثيحث■-أهمية 

—الآتةت النقاط ق الب1حث أهمية تكمن 

ناصرين الرحمن عبد العلامة وهوالشيخ الأعلام الأئمة باحد يتعلق أنه ١. 
اف—رحمه عيي ال

وهوير التغْع الله— —رحمه الشخ -با نمير التي الجواب من جاب إبراز ٢• 
الحديثى.الفقه حاب 

جوامعشؤح ل الأخيار عيون وقرة الأبرار قلوب ®بهجة الكتاب هدا قدر عظم ٣• 
.— الله —رحمه يره نفبعد الثانية المنزلة ق اق فهو الأخمار،ا 

يامتنباطاتالعناية فكانت الجوامع، الأحاديث من هي فيه الواردة الأحاديث أن . ٤ 
بمكان*الأهمية من منها الفقهية الشح 

مسممةافءث|-

^كلةاسإفياشاؤلأت،الآتية:-
الكتاب؟.هدا ق النه— —رحمه الشخ به تميز الذي الحديثي الجانب ما . ١ 

 .٢ U الكاب؟.عاليها اثتمل الخي الأحادث هي
 .٣ U الأحادث؟من ا-تنياطه و الثيح هها الي الأّاب هي

لا؟أو استنباطاته عالي الأئمة من أحد الشيخ وافق هل • ٤ 
-اتيأءثأ أهداق 

نةالفقه ق هو كتابه ق افه— —رحمه الشخ به تميز الذي الحديني الجانب ١• 
النبوية.الأحاديث الجاليالةمن المهان(واستنباط 

٣٢٥الشرعية |الوواسات عثي0اأو، ابن اثتسخ كر،وس مع بالتعاون القصيم، حا#عة صتيزث، والأياب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤت4ر 
أضوذجاالإخبار، حواعع الأخياراشرح عيون ويرن الأبرار قلوب ■بهجة هتاب ي سسابن الشيخ عند السنة فته 

الجوامع.الأحاديث من هي ال؛كتاب عليها اشتمل التي الأحاديث ٢. 
متعددة،الأحاديث، من استتباد ق اممه— —رحمه الشخ سالكها التي الس—، الأس٣. 

.الأحاديث،.. قواي، مع الإجمالي المعنى ذكر وأبرزها 
منغيره يوافق وقد به عليه الله فتح مما هي الأس—تساطارتت، من الشح ياوكره ما . ٤ 

وهلهركثيرا، حما تام فقد القيم وابن تيمية ابن الإمامين الشيخين ميما لا الأئمة 
\ج\م.ص ي ق ذلك 

ا1سابقات1-اتد،راسات 

حاتميز التي الجوانبا من الج1ذّ_ا هن،ا تبمرز ة درامعالي اليحثإ بعد أمم، لم 
الأحاديث،.من الفقهي استنباطه وهو الله~ب ~رحمه الشيح 

—اوح،ث،ت منهج 
الكتاب،قراءة حلال، من وذللث، ٠ الاسقراثي. المنهج على هن،ا بحتي ق رت، س

التيالجليلة المعاق استنباط ق الله— —رحمه الشيخ طريقة واستخراج مرة من أكثر 
الحل.يثح.ّ.تضمنها 

حطاتاءيأءث:-

وهيوالقهارس الخمائر مع وخاتمة، ومقدمة، مملين، إلى البحث، قسمت، 

لكم؛
م.احث(!وفيه وشرحه، الحديث، عرض ل طريقته الأول؛ الفصل 

ومكانته.الحاليثإ أهمية إلى تثير اش الكلية العباران، الأول؛ الب«ح>ثؤ 
مفرداته.على بالكلام .يث، الحاوتضمنها التي الجليلة المعاق الئاق؛ البمصث، 
ومفهوم؟منهلوق إلى الحاليثإ يم تقالثالث،؛ البأح>ث، 

الشرعيةتلدراسات عثبمين ابن اتشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اكلوم كلية  ٣٢٦



موالدعوية اسبمية آثاره السعدي. ناصر بن سالرحص الشيخ مؤت٠ر ا
انمدلينافع بن بتدر أ*د• 

وتقسيماته.لجمله الحديث على الكلام الراع1 المحث 
الراجح.القول ذكر هع الفقهي الخلاف إلى الإشارة ت الخامس الم1حث 
بعمومه.يثماله وما الحديث ءواJال ذكر ادست الالمحث 

ونقالهالأحاديث على والإيرادات رالامتطرادات والقواعد الأصول الثاف: الفصل 
مباحث:وفيه . • القيم• ابن وتلميده تيمية ابن الإسلام شخ عن 

والقواعد.الأصول المبحثالأول: 

الأحاديث.بعض شرح ق الاصتهلراد الثاق: الميحث، 
والتعقبات.الإيرادات الثالث: ابث 

اممه.رحمهما القيم وابن الأسلأم شخ عن نقله الرابع• المبحث 
هداو الئخ به تميز ا مإلى إشارة فيها حلاصة مبحث كل بمد وحملت 

الجانب•

الصادر.

•ااءئات4ال< 

•اتقهارس 

٣٢٧الشرعية لليراسات عثي4ان ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرص والأداب، العلوم كلية 



موالدعوية اسبمية آثاره السعدي. ناصر بن سالرحص الشيخ مؤت٠ر ا
انمدلينافع بن بتدر أ*د• 

وتقسيماته.لجمله الحديث على الكلام الراع1 المحث 
الراجح.القول ذكر هع الفقهي الخلاف إلى الإشارة ت الخامس الم1حث 
بعمومه.يثماله وما الحديث ءواJال ذكر ادست الالمحث 

ونقالهالأحاديث على والإيرادات رالامتطرادات والقواعد الأصول الثاف: الفصل 
مباحث:وفيه . • القيم• ابن وتلميده تيمية ابن الإسلام شخ عن 

والقواعد.الأصول المبحثالأول: 

الأحاديث.بعض شرح ق الاصتهلراد الثاق: الميحث، 
والتعقبات.الإيرادات الثالث: ابث 

اممه.رحمهما القيم وابن الأسلأم شخ عن نقله الرابع• المبحث 
هداو الئخ به تميز ا مإلى إشارة فيها حلاصة مبحث كل بمد وحملت 

الجانب•

الصادر.

•ااءئات4ال< 

•اتقهارس 

٣٢٧الشرعية لليراسات عثي4ان ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرص والأداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر عبدالرح4نبن الشيخ مؤتمر 

انمدشنافع بن بندر ؛*•د■ 

وشرحه.اليهديث عرض ؤ طريقتم I الأول اتمم،ل 

وشه*داحثأ

وملكنته.الحديث أهمية إلى تشير التي الsكالية العبارات الأول؛ المبحث 
مفرداته.عر بالكلام الحديث تضمنها التي الجليلة المعاق القاف؛ البحث 
ومفهوم.منهلوق إر الحال.يث تميم الثالث؛ البحث 
وتقسيماته.بجمله الحديث على الكلام الرابع؛ المبحث 
الراجح.القول ذكر مع الفقهي الخلاف إر الإثارة الخامس؛ المبحث 
بعمومه.يثمله وما الخديث فوائد ذكر المادس؛ البحث 

٣٢٩الشرعية ل1دواسات عثي4ان ابن الشيخ كرسى عع يالضاون الئميم، جامعة عتيوق، والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٠ السعدي، ناصر عيدالرح4نبن الشيخ موذمر 

أتبموذجاالآخبارأ جواعع الأخيتراشرح عيون وتر؛ الأبرار هوب تاب،بهجة سسي ابن ااشيخ مند اسة  ٠٥

ومتانته.ار،ءديث آصة تشيوإلى ام الكلية اممبارات 

الأحاديثلبعفس سرحه عند حامعة كلية عبارات الله" ~رحم4 النسخ أطلق 
نيا.والعناية أهميتها على تدل 

ذلك:فن 

إنماالأعمالالجي ص ه الحطاب بن عمر لحديث عندثرحه ١( 
بالياتءرا؛.

Jالمؤمنفحقيق الخيركلها، لأمور جامع الحديث هدا أن ؟ر-ذاإ "فعلم ال! ن
نمببه العمل يكون وأن الحديث، هدا معنى يفهم أن ونفحها ه نفنجاة يريد الذي 
ا.وأوناته®؛ أحواله جمح ق عينيه 

الأولين:الحديثين شؤح عند وقوله ٢، 
بالنيات...را.الأعمال "إنما ه: الخهناب ن صر 

أمرناق أحدث "من اطه رسول قال قالت: عنها افه رصي عاسة وحديث 
ا.فهورد٠١ منه ليي ما هدا 

ظاهرهوفروعه أصوله لكله: الدين فيهما يدحل العظيمان الحديثان "هدان قال: 
للأعمالميزان عائشة وحديث الياطنة، للأعمال ميزان ءه عمر فحديث وباطنه، 

١(.٩ ■ نم)٧ وم(، الخاري)١ رواء )١( 

)'ا(>ا:بمأةنلوبالأيرادءص)لإأ(•

(.١٧١٨)ومسلم (، ٢٥٥٠)البخاري رواه )٣( 

الشرعيةلسراسات عيج ابن الشيخ قوس مع بالتعاون القصيم، عنيزتي»؛طمعة _، bV،jاسوم كالئة  ٠٣٣



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر سوالرحمنبن الشيخ مؤتمر 

المبدلينافع بن بندر أ>د• 

؛.١١((الظاهرة 

قفقهه خرا يه ثردافه *من مرفوعتان ه معاؤية لحدث نرحه وعند ٣( 
،.عاJه١٢مممق الدينء 

عرعلامة النافع العلم وأن العالم، فقائل م أعغلمن الحديث ارهذا قالت 
حيرآ(ار'''ا.به أراد اض وأن العبد، سعادة 

.. *اشفعوائوجروا. ت قال س الخم، أن ه موس أبي لحديث وعندشرحه ( ٤ 
ءاليها؛ا.متفق الحديث* 

للحبدينبغي أنه وهو عفليمة، وفائدة كبير، لأصل متضمن الحديث *وهدا ت فال، 
لمأو بعضها، حمل أو ونتائجها مقاصدها أنمرت سواء الخير أمور ل يعي أن 

ومنوالك؛راء، الملوك عند الحاجات لأصحاب كالثماعة وذلك شيء، منها يتم 
حاجتهمءرماارْ،.تعلقتا 
إلاأحد الدين بثاذ ولن يسر، الدين إن  ١٠ت هريرة أبي لحديث، شرحه وعند ( ٥ 

الحديثا«رآا.غلبه...

والأصولالنافعة، والوصايا للخير وأجمعه الحديث، هدا أعغلم *ما نال؛ 

راأاابمجتضباهماد'صرآأا•

١(.• لم)٧٣وم(، ٧١الغاري•) ،اصحح )٢( 

)م(>ا:آجتذلوبالأبراد«ص)آ؛ل

(.٢٦٢٧المخارى«)ه1ما(،رطم)صحح )٤(>، 

٥(.ص)٩ الأبرار• نلوب "بمجة )٥( 

المغارى)بمم(.)1(روا، 

١٣٣ الشرعية لليراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاممة عنيزة، والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ عؤت٠ر 
اضوذحاالأفبار( جوامع شرح •،< هيوزالاحيإو ر|رت الأبرار قلوب ابهجغ كتاب سعدي ابن القيخ س لمنة اك 

(('١،.الجامعة 

®منهال؛ تعالى اف أن الني عن أيما هريرة أبي لحديث شرحه وعند ٦( 
١٠٠ث الحد بالحرب... آذنته فقد ول—ا لي عادى 

وقفلهمالأولي—اء، اف أوصق حديث أشرف حلل، حديث ®هدا فال! 
.٢٣١٠١ومقاماتم 

اللهرص—ول قال قال! ءنهما~ افه —رصي عبامحي ابن لحاويث شرحه وعند ٧( 
علىاليمين دلكن وأموالهم، قوم دماء رجال لاض الماس؛دعواهم ارلونمر و:. 

ا!مل؛،؟مرواه ءليهاا المدعى 
القضاياأصول من كبير أمحل وهو القدر، عظيسم الحديث ®هدا قال! 

والأحكاماارْ،.
منكمُرما افه رسول قال قال• ه حاتم بن عدى لحديث، شرحه وعند ٨( 

•۶^١٦٢متفق •٠٠ • ترجمان. وبينه بينه ليس ربه، سيكلمه إلا حد أس 
ولاالعقول به تحيط لا ما اري البعفلمة من نقمن عظيم، حديئ، ®هذا قال؛ 

محهالألن(ار٧،.نمر 

١(.• )ا(»بمبُا|وبحالأبرار«ص)\ 

الخاري)تما'آاآ■(.)أ(رراْ 

(١٠ ٢ ص)٥ الأبرار، تلوب ب )٣( 

)إ(برقمر\\ي\(ء

(.١٧٦)ص الأبرار، قلوب »:اجت )٥( 

١(.• ١ وسلم)٦ ٧(، • البخاري،)٤٧ ءمحمح )٦( 

(.٢٢٩ص)الأبرار، قلوب ».آجة )٧( 

الشرعيةللدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، حامعة عتيرة، والاداب، الخوم كلية  ٣٣٢



واودعوي4العلمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موتعر 
العبدلينافع بندربن أ.د. 

تفيقول يدعو، لكن الك،. أن ُر ه■ ممد بن عداف لحديث شرحه وعند 
مسا!مرأ/رواه ا؛ والغنى والعفاف، والتقى، الهدى أسأللثج إف اللهم 

الدينخير موال وهوينقمن وأنفعها- الأدعية أجمع رن مالدعاء راهدا ال؛ ف
.٠٢١الدنيا((وخير 

واستنادالله— —رحمه الشيخ فقه تثرز الكلية العبارايت، هذه مثل أن والخلاصة! 
تنيرحليلة معان من تضمنته وبما تبما العناية إلى يثير وهو السوية، الأحاديث، من 

ما.والعمل تهلبيقها عند ؤلريقه للسالك 

)ا(رواْماوم)\أ¥آا(.

٣٣٣الشرعية لليراسات عثيمين ابن الشيح ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والأداب، العلوم كلية 



وا1دعوي4اسمية ^٠ ٥١السعدي، ناصر بن عبدايرحمن موتحرالشيخ 
الآ>باواأضوذبابواعع شرح مون الأبراروعرت قلوب ابهب تاب سدي ابن الشيخ س السنة فته 

بامملأماآ،دديث تضمنها التي الجليلة ائعائي الثاني: اثبحث 

*شريانه،على 

الحديثلمفردات الإحمالي المعنى شرحه ق الله" ~رحمه الثسخ يدكر 
وميسرة.سهلة يعارة قرأه الشي.لمن مراد ليتضح 

ذلك:ضن الأحاديث، من كير j هدا على وحرى 
®الدينالله ول، رسال فقال: ه الداري تهيم لحدث شرحه عند ١( 

فه،قال: افه؟ رمول يا لن قالوا: النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، 
.٢١لم؛ مرواه وعامتهم" المسلمين ولأئمة ولرسوله، ولكتايه، 

حقيعلموا أن للأمة ؤإرشادا للمقام، اهتماما الكلمة هدْ ه الّص ُماّ قال• 
-ود0التام القيام وهي الصيحة، ق منحصر وباطنه— —ظاهره كله الدين أن العلم 

ا(.ة الخمالحقوق 

ويثرحهاالحقوق هده ق يفصل بدأ نم 
الدين®إن اطه رمول قال ال: نه هريرة أبي لحل-ين، شرحه وعند ٢( 
بالغدوةواستعينوا وأشروا، وقاربوا فددوا أحدإلاعليه، الدأين اي يولن ير، 

متفق ٠٠الدلجة من وشيء والروحة، 
ميسرأي: يرا، الدين ®إن فقال: الحديث،، لفرداُت، الإجمالي المعتى شرح 

وتروكه.أفعاله ول وأعماله، وأحلاقه عقائده ل هل م

يقتصد:ولم وغلو، بنية الدين هدا قاوم نمن غلبه٠٠ إلا أحد الدين يشاد وررلن 
فقال:عليه، وحثج بالقصد، أمر ولهدا القهقرى، ور*جع واصتحر الدين، غلبه 

والمقاربة.يد يالتي وصى ثم ا، تبلغوا القصد *والقصد 

الشرعيةلليواسات مثيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرق والآطس اسوم كلية  ٣٣٤



واثدعويةاسمية آتاوه السعدي، ذاصر عيدالرحمنبن مؤتمرالشيخ 
العبدلينافع بتيربن أ-د• 

ؤيسلكالسديد، العمل ؤيعمل ديد، الالقول ان الإس—يقول أن ديد1 فالت
وجه.كل من وأفعاله أقواله ق الإصابة وهو الرشيد، الطريق 

فمنالغرض. وليقارب اّمتطاع، ما الله فليتق وجه كل من دال اليدرك لم فإل 
مامه فليعمل كله العمل عن عجز ومن يالمقاربة، فليكف ه كلالصواب يدرك م ل

،.٤١١٠يستطيعه 

تتكافأارالمسالمون افه رمول قال قال! ه علي لحديث، شرحه وعند ٣( 
مواهم،من عر يد وهم أقصاهم، عليهم ويرد أدناهم، يدمتهم وبمص دماؤهم، 

ابنورواه ائي. والنداود أبو رواه ءهدْ،ا ق عهد ذو ولا بكافر، لم ميقتل لا ألا، 
،.١١٠عباس ابن عن ماجه 

حدعلى كلهم لمون فالمالحديث،، لمفردات الإجمالي المعتى شرح 
المماثلةبنرؤل منه يهتموا أن فلهم عدوانا، متعمدا طرفا قهير أو قتل فمن مواء، 

لعضو.اق 

الكافراستجار فمتى واحدة؟ لمين المذمة أن ت يعني ا؛ أدناهم بذمتهم عى ارؤي
أي:أقماهم« عليهم ارؤيرد وقوله: تأمينه، بقيتهم على وجب المسلمين من بأحد 

كأمتن•ال 
جميعل لمين المجمح على يجب أي؛ سواهم® من على يد رروهم وقوله؛ 

والمساعدات،والفعل، بالقول الكفار، من أعدائهم على يدا يكونوا أن الأرض أنحاء 
وسيلة.بكل والمدافعة الاقتصادية، والأمور الحربية، الأمور ق والمعاونة 

أوبذمة الكفار من عهد له من قتل يحل لا أي؛ عهده® ل ذوعهد "ولا وقوله: 
تحريمعن البيان لث، احترز؛دلبكافر® لم ميقتل لا رر قال: لما فانه هدنة؛ أو ان أم

الخارى)ا،م.)؛(دوام 

٥٣٣ الشرعية سواسات عثيم\ن ابن الشيخ كرسي مع بالدعاون القصيم، حاسة عتيرق، والآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر مؤت٠رالشيح 
أضوذجاجوامع إنشرح الأخيار مون وقرت الأبرار قلوب •بهجة تاب سدي ابن الشيخ عند لمنة اص 

؛.١١حوازهااالظان يظن لئلا المعاهد؛ قل 

تفيقول يدعو، كان البى. ارأن ه؛ عود مسمابن لحديث ثرحه وعند ٤( 
مسالمأأا.رواه والعفافواكيء والتقى، الهدى أساللث، اللهمإق 

اللهنهمز ما وترك المالح، العمل ت والتقى الناير. العلم هو الهدى! رافإف ال! ق
فهيصادقة. ومعارف نافعة، علوم الدين فان الدين• بملح وبذلك عنه• ورموله 

عنالعفاف يتضمن والغنى والعفاف التقى. فهو وله! ورسالله بطاعق وقيام الهد«ى، 
ماوحصول فيه، بما والقناعة وبرزقه، بالله والغنى حم. القلب تعليق وعدم الخلق، 

وهيالقلبية، والراحة الدنيا، الحياة سعادة تتم وبدللتج الكفاية؟ من القلب، يه يطمئن 
اس^.الحياة 

فقهق — الله —رحمه الشيخ مكانة يبموز ما أكر من المبحث، هذا أن والخلاصة! 
ومينر.ّهل الوب، وأسبعبارة الأحاديث، لمفردات، الإجمالي المعنى بيان نة! ال

;١٦٧-١٦٦)١(>ا-١جةضبامار«ص)

(.٢٦)٣(>ابمذنئوب،الأيرار٠ص)•

ايت،رعيةدراسات 11عتي4بأو، ابن الشيخ كرسي مع بالضاون اJقصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية  ٣٣٦



واثدعويةاسمية آثاره ادسسي، ذاصر بن صدالرحمن الشيخ مؤتمر 

انمدلىنافع بن بتير أ-د• 

وهمهوم.متطؤق إني ايهديث تقسيم الثاثث: ائبحث 

شرحهق افه— —رحمه سعدي ابن الشيخ الكها ّالتي والطرق الأساليب من 
ومفهومه.الحديث مطوق إلى الإثارة 

الطق.محل ل الحكم على دل ما هوت المنطوق 
أولالمنهلوق اوينا مكان إن موافقة بمفهوم الحكم على دل ما هوت والمفهوم 

وصفالمنهلوق لكون حكمه، ق المنهلوق حالم، إذا المخالفة أو؛مفهوم منه، أولى 
،.الحكم١١تخلف، الشرط أو الوصم، ذللث، تخلف إذا شرط فيه شرط أو بوصف 
لك؛ذس 

ء^تالله رمحول قال قالت،! عتها— الله —رصي عايشت لحيين، شرحه عند ( ١ 
أمرناعليه عملالس عمل أوررمن فهوردرا، منه لس ما هذا أمرنا ل أحدث "من 

فهوردلأى.

وبالمفهوم.بالمتهلوق "يدل قال1 
قأصل لها ليي الدين ق أحدلتتا بدعة كل أن على يدل فإنه منهلوئه؛ أما 

والرفضكالتجهم الكلامية، القولية البيع من كانتتا واء مالمسنة، ق ولا الكتاب 
ولاالله يشرعها لم لله؛عبادايت، كالعبد العملية البيع من أو وغيرها، والاعتزال 

أصحابه.على مردود كله ذلك، فإن ٠ رسوله 

وهو— ورسوله الله أمر عليه عملا، عمل من فإن إ الحديث، هدا مفهوم وأما 
فعمّلهتحس،— ومسسواحسج من إ الصالحة والأعمال الصحيحة، بالعماني لله التعثد 

٧(.٠ )٦٦" ص سعدي لاثن جامعة٠ لطيفة ءرصالة ( ١ ) 

تخريجه.تقدم )٢( 

٣٣٧للمراسات عثبمين ابن اثشيخ كرسي مع يالتماون القصيم، جامعة عتيرش والآداب4 اسوم كلمة 



Aوالدعوية اسية آتاوه ناصرالمعدي بن سادر>ءص مؤjعر١ثشيخ ج
سمرإلهمحجمامالآضارأا'سمذجا'بهجة قاب "،سي ادسخابن مند المنة  ٠٥

مشكورءأه.وسعيه مقبول، 

افهيقبل ءلأ اف رسول قال 3الت ه هريرة أبي لحديث شرحه وعند ( ٢ 
متفقيتوضأا( حص أحدث إذا أحدكم صلاة 

مقبولة.'غير فصلاته أحدث إذا يتوضأ لم من أن بمنهلوقه1 الحديث ؛ايدل قال؛ 
مابقية ْع أي صلاته؛ قيالت توضأ من أن ويممهومه؛ مجزئة، ولا صحيحة، غير أى 

لالصلأةااأ'ُأا.ويشرط يجب 

الغتيررمطل افه.I رمول قال قال؛ فه هريرة أبي لحدبث، شرحه وعند ٣( 
ءاليهل؛أ.متفق فليتع* مالئ عر أحدكم أنع يإذا ظلم. 

مالءعالي يعحقه حول من وأن الحوالة، اب بق أمجل الحديث، ®وهذا قال؛ 
يمتغ.أن له وليس يتحول، أن فعليه 

الضررمن فيه لما اكحول، عليه فليس مليء غير على أحيل إذا أنه ومفهومه: 

اللهرمول أن حده: عن أبيه عن ثعيب، عمروبن لحديث، ئرحه وعند ٤( 
أبوداودوالسائياآأؤرواه فهوضامن١٠ طج،، منه يعلم ولم تجب *من مال؛ 

(.٢٨ص)الأبرار* نلوب وثهجة آ )١ 

و.ّالم>هآآ(.له، )آ(راصححالخارى«)أهها'(واسل 

•( ص)٩٧الأبرار• نلوب ءبمجت )٣( 

١(. ٥٦٤وسلم)له، واللففل ٢( ١ الخاوي•)٦٦ ءصحح )٤( 

(.١٣٨ص)الأبرار• نلوب ب )٥( 

عمروعن جريج، ابن عن لم، مبن الولل- طريت، ٤  ٨٣واياتي)• (، ٤٥٨٦داود•)ابي ْسنن )٦( 
فيكرم.جا-ْ■• عن ابيه، عن شسإ، بن 

السرميةعثي4ين!لدراسات ابن اثتمخ كرسي مع باوعاون القصيم، جامعة عنيز؛، واfلآداب، العلوم كلية  ٣٣٨



وايدعؤيةاسمية ١^٥ ناصرالسعدي، بن عبدالرحمن الشيخ تمر مؤ
اسوشتام بنيربن أ.د. 

I(jLi  يتعاطىأن لأحد يحل لا أنه على• وفحواه بلفظه يدل الحديث هذا
علىتجرأ من وأن أوغيره، طبا كان واء ّيحسنها، لا وهو المناعات من صناعة 

منصا فهو ت نحوهما أو عفو أو نفس تلف، من عماله على ترتب، وما آثم، فهو I ذلك 
له...

وترتب،يده تجن ولم باشر إذا ونحوه الحاذق الءلسكج أن الحديثح! ومفهوم 
ترتب،ما نكل أووليه، المكلف، من فته، مأذون لأنه ضامن؛ فليس تلفج، ذللثج على 

فإنهفيه، المأذون ذللئ، غير على ترتيإ وما مضمون، غير فهو فيه المأذون على 
.٢١١مضمون 

الُمن اممه رسول، مال، مال،ت ه الله عبد بن حرير لحديث، ثرحه وءنال ( ٥ 
•٢ عليه؛ متقق الله"® ى~رحمه لا الاست يرحم 
ى~رحمهلا الماس يرحم لا س أن على تهلوقه ٠Jالحديح، هدا يدل  ١١ال؛ ف
الله-.

الحديث،ق ئال. كما افه-، ى-رحمه الماس يرحم س أن على ويمفهومه 
لص يرحمكم الأرض ل من ارحموا الرحمن. يرحمهم الراحمون الأحرت 

الدارنهلني•ونال، لا؟ ام صحيح مر ندرى لا الوليد إلا يروم لم ا من• ٠ أبود.اود؛ قال صمف، ؤإساده 
ثببن ء٠٢ّء. ءن جريح، ابن عن يرينه دغتره لم مبن الوليد غثر جريج ابن عن يندم م ل٠ 

هآ؛-ا-ا<ا(انمارنطنى«)"آ/ مسلأ'«»سنن 

التحديث.يصرح لم حنث حرج ابن عنعنة ت نعلته 

١(. ٦٨)ص الأبرار® تلوب ®مجه )١( 

(Hصححالخاري«)وساوم>؟امأ(واسل.له، (وس ٦٩٤١)٢

٣٣٩الشرعية سراسات عثيمين ابن الشيخ عرصي مع بالتعاون القصيم* جامعة عتيرص والآداس اسوم يية 



واتدعويةاسميذ ١^٠ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤذ4ر 
أضوذباالأخبارإ جوامع شرح ■ا 'لأخيار مون ديرئ 'لأ'بر'د قلوب ابهبمن تاب سدي ابن الشيخ عند اينت فته 

اس«ءهص.

الحديثمنطوق إلى الإشارة النه~ ~رحمه الشح به نمير مما أن ت والخلاصة 
فهمها.على يعين الأحاديث من وثيق امتنباط وهو ومفهومه، 

والأمتيلأل.الامتنبامحل ق الأصوليين ْسالاث اعتمال الشح أن أيضا ووأوثد 

مداشعن نابوس، أش ص دثنار، بن عمرو طريق من ١(  ٤٩٢ ) والرمن-ى (، ٤٩٤١)داود أبو وواْ ( ١ ر 

فيكره.عنه اف رصي عمرو بن 

صح٠حاا٠حسن حديث هدا رل الارمديت قال 

شول«»ء حجر: ابن عنه ال، وندفالماص، عمروبن بن مداف مولى أبوقابوس إّتادْت وق 
(.١١٩٢القريب«ص)

(.٢٣٧ص)الأبرار(" قلوب ب )٢( 

الشرعيةلكراسات عثي4يرور 1بن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرق، العلوم كلية  ٠٣٤



واتدعويةاتعلب آتاوه المعدي، ناصر س عيدالرحمن الشيح مؤتمر 

العبدتينافع بن بندر ا*-د- 

^ديثبج4لهوسميمامم.الواى: البحث 

بعضق بديعة طريقة على ثرحه ل اف~ —رحمه سعدى ابن النسخ جرى 
قمتنوعة يمات تقذكر وعلى الحديث حمل على الكلام وهى الأحاديث 

الحديث.

والتقامحسموالفروق الجامعة والأصول *القواس مها؛ امالة رسوللشخ 
الجانب.هاوا ق يبيع جعلته البديعة 

ذلك;من 

صّلوا* الله رسول قال نال. هد الحويرث بن مالك لحديث شرحه عند ١( 

٠٠أكبركم ولومكم أحدكم، لكم فليؤذن الصلاة حضرت وإذا أصلي، رأيتموق كما 
؛.عليهُ متفق 

أعظمهاتأولها حمل، ثلاث على احتوى الحديث وهذا قالت 
.أحدكم٠٠لكم فليؤذن الصلاة حضرت وإذا قوله; الأولى; الجملة 

به.للأمر ووجوبه الأذان مثروعية فيه 

أفلهاوأن الجماعة صلاة وجوب فيه; أكركم٠٠ راوليومكم قوله; الثانية; الجملة 
ومأموم.إمام 

رأيتمونبكما *صلوا ه; قولالحديث— هدا ق الأولى —وهى الثالثة; الجملة 
.١٢٢١١ والفعل. بالقول منه. تعليم وهذا  ٠٠أصلي 

الملمحق  ٠٠الله رسول قال قال; ه هريرة أبى لحاد.يث، محرحه وعند ٢( 

(.٦٧٤)وملح؛ ل، واسظ 

)'ا(رربمجةضباهمااص0ه(.

٣٤١الشرعية رiدراسات عتيمحن ابن الميخ كرسي مع يالتماون 1وتصيم، ياسة عتيرق، اسوم كلية 





وا1دعوي4اسميد آتاره ناصرالسسي، بن عبدالرحمن الشيح مؤت4ر 
انمدلينافع بندربن أ*د• 

انثه((,يصثره يممبمء\ر ومن رر قوله•  ٧٧١

العطاءفهوأفضل العبد النه أعطاء إذا الصر أن الرابعةت ة الجملل ذكر ثم 
.٢١١..®الأمور. على إعانة وأعظمه، وأوسعه 

ه;افم رمول لي قال  ijLsه محمرة ين ءبد.الرحمن لحديث شرحه وعند ( ٤ 
إليها،وكاJتS مسالة عن أوتيتها إن فاك الإمارة، نأل لا محمرة، بن عيدالرحمن *يا 

حيراغيرها فرأيت يمين على حالفته ؤإذا عاليها، أعنت، مسالة غير عن أدنتها محإن 
.^٠١٢٢متفق يمينلئا® عن وكفر هوحير، الذي قامتا منها، 

عفليمتيزتجملتين على احتوى الحديث *هن.ا فال؛ 

 Iأنللعبد ينبغي لا الخلق، على الولأيااتا من وغيرها ارة الإمأن إحداهما
والسلامة.العافية اممه يسأل ل لها، ويتعرض بالها، 

فاتتمنها حيرأ غيرها فرأيت يمين، على حلفت، ارؤإذا س؛ قوله الثانيةت الجملة 
نون؛مأوترك واجبج، ترك على حلفا من يشمل يمتنلث،® عن وم هو■تحر، الذي 

ؤيثملتركه، على ، حلفالذي نون والمالواحب، ذللته ؤيفعل يمينه، عن يكفر فإنه 
واككروه،المحرم ذللثج بترك يؤمر فإنه مكروه فعل أو محرم، فعل على حلما من 

بمتنه•ؤيكمرعن 

المأمورفعل لأن هوحير® الذي ارفامته ه•' فوله ق داحلة الأربعة ام فالأن
الخيرأله.من معللقا: المنهي وترك مطلقا، 

أبايا افه رمحول قال قال؛ ه الغفاري ذر أيي لحديث، ترحه وعنلؤّ ٥( 

(.١١—٦  ١١٠)ص الأبرار® تلوبؤ أأ7أجة ( ١ ر 

وسلم)r؟o\•١(.له، واللاظ ( ٦٢٤٨ءصححاوخارى«))٢( 

)'ا()ا.آجتالوبالأير^ص)اآا-مآأا(.

٣٤٣اتشرميت يدراسات عتيمين ابن الشيخ كربم4ي مع بالضاون القصيم، حامعة منيرة، والاداب، ءديد.اسوم 



والدعويةاسبمية اتاوه السعدي، ناصر بن عبدالرحبمن الشيخ موضر 
اضوذباالأ'خب1را جواعع شرح ءيونالآحيار_|ن |رة jالأبرار قلوب *بهجة كتاب سياي ابن الشيخ عند المنة فقه 

قالبيهقي رواه الخالق١١ كحن حسب ولا كالكف، ورع ولا كالتدبير، عقل لا ذر، 
الايمازرا،.شعب 

علمحتها 

الممدوحالعقل وأن وعلاماته، وآثاره العقل بيان ل فهي الأولى■ الجملة ا أم
العد...على  ١٢٠افه أنعم ونعمة قوة هو والسنة. لكتاب اق 

تدبيرت أي كالتيبئر،؛ عقل لا رر الت فق.الهليبة، آثاره الحدث ا هن، ق فبين 
دنياه...ولأمور دينه، لأمور العبد 

.كالكف١١ويع *لا قوله الثانية؛ الجملة 

يكفهواللءي الحقيقي الولع أن اطه رمحول يه بين للورع، جامع حد فهلءا 
الضارة.المحرمة الأمور عن جوارحه وحميع ولسانه، وقلبه ه، نف

الخإقاا.كحن حب راولأ قوله.؛ الثالثة؛ الجملة 

وشرفاعتبار له الحب وصاحب الخالق، عند عالية مرتثة الحب أن وذللث، 
٢. ١١١..٠ فيهما فصل يم نوعان؛ وهو دلائ<، يحب 
رالأحسادإلاه^؛ اطه رمحول قال قال؛ ه عود مابن ث لحل، شرحه وعند ٦( 

الخكمة،اطه اتاه ورجل الخز، ل هالكته على الهله فمالأ، اطه اتاه رجل ثنتين؛ ال 
متفق ١١ويعلمها بها، يقضى فهو 

نوعان؛ا. راالخ،قال؛ 

دينيةالعبل. عن اطه نعمة زوال يتمنى أن وهو حال، كل ذوعمحرحِفم^حإءلى ِ
(.٤٢١٨ايما)ماجن ابن ورواه (،  ٤٣٢)ث برقم ( ١ ) 

أ؟(":حةنلربالأمحار'اص)م-أ(•

٨(.١ لم)٦ ومله، واللفغل )٣^١( الخارياا راصحٍح )٣( 

الشرعيةث1دراسات عتيبمين ابن الشيخ عرسي مع باكLون القمسم، جاسة عتيرت، وا٢لآداب، اسوم كلية  ٣٤٤



والدعويةالعلمية اتارء السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

العبدلىنافع بن بندر أ-د• 

عنها،ه نفيجاهد ولم قلبه، ق تقرث، امحمحبة ذللئ، أحب وسواء دنيوية، أو كانت 
مكرر.ظلم فإنه أقبح، وهذا ؤإحفانها، ازالتها ل ذلك- -مع أوسعى 

الحطب.النار تأكل كما الحنان، ياكل الذي هو النؤع وهذا 
مثلهاحصول يتمنى ولكن الغير، عن افّ نعمة زوال يتمنى لا أن الثاف• والنؤع 

.٢ ١ فيهما؛٠ فمل ثم . محمود.. وغير محمود، نوعازت وهل.ا دونبا، أو فوفها أو له، 
استحضارعلى وتعينه القارئ، ذهن تجمع نافعة بديعة طريقة الطريقة ه وهل. 

المعنى.

حملةومن منه، إبالاع هي إنما فبله، أحد من الشح يفوها لم التمميمايت، وهذ.ه 
عليه.به اض فتح ما 

٢(. ٥٧)صن الأبرار*؛ قلوب، رُباجة )١( 

٣٤٥ألشرعية سواصات عثي«,يرن ابن الشيخ كرص مع بالضاون القميم، جامعة عتيرق والآع1ب. العلوم كليات 



والدعويةالعلمية آياره السعدي، ناصر بن سالرحمن الشيخ مؤتمر 
اضرذجاالأخبار( جوامع الأ'غياراشرح مرن الأبرارريرن للوب ابهجة محاب سدي ابن مدالشيخ انمنة  ٠٠٥

ايثامسالبحث 

الراجح.الص4عذكرالقوو امحفلأف الى الإشارة 

خلافإلى سميرة مواضع رق أحياسا اف— رحمه — عدي مابن الشح يثير 
الراجح.القول يذكر ثم تفصيل بدون ما مسألة ق العلهاء 

ذلك:فمن 

ُعرالله رسول قال نال: ه جندب بن سمرة لحديث شرحه أثناء ق ١( 
إلاالنسائيأا؛.السنن أهل رواه تؤديه® حتى اليدماأخذت 

هو—كما ضمنه من العلماء فمن تفريط، ولا بغيرتعد العارية تلفت ®فإن فال؛ 

الأمناء.كسائر يقمنه لم من ومنهم أحمد— الإمام مذهب من المشهور 
الأنوالأحسن وهو فلا. ؤإلأ ضمنها، ضمابا شرط فإن فصل: من ومنهم 

الثلأثت«اأ،.

اّالثفعة١ ق ه جابر لحديث شرحه أثناء وق ٢( 

منحق بينهما كان إذا جاره، على الجار شفعة ق العالماء ®واحتلم ال: ن

ؤأونحوهما بئر أو مشترك، كطريق المالكين، حقوق 

(سشسذlدة،صاض٢٤(،واينماد0•١٢٦٦^^بى)

العميقة.حديث إلا منه سعع لم إنه نيل؛ وتد سمرة... عن اليصري، 

)مآ(>ابمبمقالوبالأيرار(ص)-؛ا(.

اكعانامحار م الشخ رجحه والدي ٤( • ٧ اوجهو«)T/ وابداية ٣(، ٤ ١ >االمدي،)لأ/ وانظر: 
(.٢٢٢اللام()ه/ >اسل (، ٢٣ص)١ راالأ.محٍاراُت،( انظر: تمة، ابن الأسلأم وشخ 

(.٢١٣٨الخاوي)رواء )٣( 

ألشرعيةلسراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عتيزد والأداب، العلوم كلية  ٣٤٦



والدعويةاسمية آتاره اتسعديا ناصر بن عيدالرحمن اوث|يخ تمر مؤ
انميضنافع بن بنير ا'-د• 

الحقهذا ق الاشتراك هذا إن وءالت النؤع، هذا ل الشفعة أوجب من نمهم• 
هناك.كالضرر هزا ق والضرر الملك، جمح ق الاشتراك نظير 

الأدلة.عله تدل الذي وهو 
أحمد.الإمام مذهب من المشهور هو كما شنعة، فيه شن، لم من ومنهمت 
كماأولى، باب من عنده الصورة وهذه مطلقا، للجار الثمعة أتبتح من ومنهم! 
حنيفةارهّأيي الإمام هومذهب 

فرصةله كون أن غير من حا، الأخذ إلى جدأ المبادرة اشتراط *وأما فال! ثم 
عليه.دليل لا فول فهذا عليه: المتفق الحق ذا هل 

العفالاالآ؛ّكحل ارالثنعة أوردهما! اللل.ين الحديثين من به استدلوا وما 
واثبهاا(ل''أ،.لمن وارالشمعة 

شيء«ل؛أ.ه النيئ عن منهما يصح فلم 
اللهرمول قال قال• ه هريرة أنح، لحدث شرحه وعند ٣( 

—رحمهتيمية ابن الأسلأم شخ اختيار م الثخ رجحه (•والذ-ى  ١٤١)صى الأبرار® تلرب وحجت آ ١ ر 
(.٤٣٦و«اوغنىا)7/ ٢(، ٥ ٥ >االإماف«)أ/ اض- 

عم•ابن عن ألأ، م الملماف، بن همدالدحمن بن مصي طرين من ٢( ٥ • • ) هاجع ابن أخرجه )٢( 
•ل حجر ابن ثال كما حان وابن عدي ابن اتبممه وغد ضعيف ال—لماق بن محمد جدا، صعق ؤإصادْ 

اكتريباص)ا،أح(.

(.١٤٣٤)حاتم أبي لابن الحل.دث® ءعلل مكرء حدث هذا ٠ زرعة• ابر وقال، 
ثريح«.قول س الرزاق همد ذكرْ ؤإنما أجيم، »لم ٢(: • ٣ ل»الدراية«)Y/ حجر ابن نال )٣( 

(.١٤٢)٤(»-٢جةiالوبالأ؛ر٧ص)

٣٤٧الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عئيرة، وا^لآداب، اصوم كلية 



ئلدعوية وا سمية ا آتاره لسعدي، ا ناصر بن عبئا}وحض لشيخ ا مؤت«ر ا
اضوذجاالأخبار! حواما شرح الأخيارL، عيون الأبراروقرة قلوب ،بهجة كتاب سعدي ابن عندالشيخ المني فقه 

ا.مسالمأ١ ه رو! ا، القرTن ثالث تعدل ي محتتئ -آ
وتوجيهها.المعادلة هذه معنى على العالم أهل *تكلم قال؛ 

Iالعظيمة المعاق من تضمنته لما القرآن؛ لثلث معادلتها أن فيها؛ قيل ما وأحس 
عليها؛القرآن اشتمل التي الجليااة المواضع فان الإيمان، وأصول التوحيد، محاق 

محاملأيت،.أو عباداُت، باؤلتة، أو ظاهرة شرعية؛ أحكام ما إ— 
المكلفينوأحوال واللاحقة، ائقة السالخخالوقادت، عن وأحبار قصص إما ؤ~ 

الأعمال.على لجزاء اق 
بالوحا.انيةوتفرده وصفاته، اف بأمماء تتعلق ،، ارفومعتوحيد إما ؤ— 

الخالوقادتجّمن أحد وممائلة عيب، كل عن وتنزهه والكمال، 
يجبما لكل وشاملة هل.ا، على مشتملة ه ٥^؟ أحد هّوآش فل ؤ ورة ف

،."١٢الأًول'كلها أصل هو الذي الأصل، هاوا من اعتقاده 
وقولسفيان أبى امرأة عتبة بنت هنل. قمة ق عائشة لحديث، شرحه أثناء وق ٤( 

٢.ءليهل متفق ويكفي؛نيلئ،اا يكفيلث، ما بالمعروف ماله من *حزي لها؛ التي 
ومكامم،زمامم ~في الناس أحوال يحس، بالعرف معترة الكفاية *إن قال؛ 

فلمنتكميلا، أو أصلا النفقة عن ّح أو امتغ إدا النفق وأن وعمرهم" رهم ؤي
علمه.يغير ولو ماله، من ياحذ أن الإنفاق يباشر أو النفقة له 

قيدخل فلا خيانة، إلى الحالة هذه ق ينم، ولا ظاهر، بس، اللأن وذلك، 

حانك"•من تخن "لا قولهو:. 

(٠'٥ ١ أفا)٣ الخاري واخرجه ٨(، ١ برقم)١ )١( 

(.٢٥رأص الأبرار" قلوب >ا.آجة )٢١( 

١(.٧ ١ ومسلم)٤ (، ٥ ٠ ٤ ^حاري*)٩ 

الشرعيةمم^واطت عتي4ين ابن الشيخ ض!مر مع بااضاون المميم، جامذ ص^زق، والأداب• الض،؛ كلمة  ٣٤٨



ئوالدعوية اسية آتاره اسدي. ناصر بن صداثرحمن الشيح دمر مؤ ا
العبدثىنافع بن بنير ئ- •ا 

بغيرعليه حق له من مال من الأخذ مسالة ق الصحيح الوسط القول هو وهذا 
إلاذلك، يجوز لا أنه أحمد، الإمام مذهب من المشهور وهو حفه، بمقدار علمه 

وكحقونحوهم، والمماليك والأولاد الزوجة على كالنفقة ظاهرا، الممسبج كان إذا 
الضيفإ«أ؛/

الدليلكان فما الدليل، مع يميل أنه الترحيح ق الشيخ طريقة أن ت والخلاصة 
ولوالدليل عليه دل( بما العناية وهي العلم لطالب، مهمة لفتة وهذه رجحه، يعقده 

حالم،.من حالفح 

الرواياتاختلاف وتحرير أحمد الإمام مذهب، ببيان الشيح عناية أيمات وفيه 
عنه.

الدليلدل إذا بل مقلدآ، ليس فإنه أحمد الإمام مذهب على كان ؤإن الشبح وأن 
أعلم.والله الن.هبا... ا حالفولو به أحذ حكم على 

اض-—رحمه المم ابن واحتارْ (، ٣٤* راالمغنىء)أ\ا واننلر! ٢(،  ٥٤)ص الأبرار® نلوب "حجت  ٢٤١
انذلر»إءلأماوونمن«)؛/>ه؛(.

٣٤٩الشرعية للدراسات ءثيم\ن ابن اتشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة منيرة، والآداب، العلوم كلية 



وا!دعويةاسمية آثاره ي، المسناصر الشيخ ^ ٠٥٢
أضوذباالآ>بارا جوامع شرح  iLالأخيار عيون رقرة الأبرار قلوب •بهجة كتاب سدي ابن الشيخ عند المة فقه 

بعمومه.يشمله وما ايمحديث ذكرفوائد السائس! البحث 

منمتنبهلة قواني ذكر على ثرحه ق اف— —رحمه عدي مابن النسخ جرى 
الشرح.آخر ي أو الأغالب وهو الشرح ل مفرقة إما • • • الأحاليث 

بعمومه.ويش٠اله ث الحلو ق يدخل ما أيضتا وذكره 
ذلك:فمن 

.٢١١٠١وجروا...رراشفعوا ه الأشعري مومحى أبي لحديث شرحه عند ١( 
عيوالاكلاللأ_ا فإن الياس، يزيل ما كل ق عي الالفوائد: من •وفيه قال: 

بضده.وصده المراد، حصول ق والهلمع الرجاء على عنوان 

وأنالخير، نمل إلى الناس توجيه ق الترغيب على دليل الحديث ن، و~ 
الواجبة،المحقوق فيإيم.ال يشخ أن إلا قبولها عنده المشفؤع على يجب لا الشفاعة 

ذللئ،ويتأكد فيه، يشفع ولولم مستحقه، إلى ؤإيمال أداره يجب الواجب الحق فإن 
الشفاعة.مع 

سفرد وهدا ؤلريق. بكل لأمته الخير حصول ق الني. رحمة أيمان فيه و- 
•، ورأفته.١٢رحمته كال على تدل مؤلفة آلاف 

(.٢٦٢٧ومنم))ا(ءءححالخارىا)هآما(، 

ناردبالأيراد«ص)'آ(• ٠٩٣٠٢١٢)

الشرعيةلسواسات عثيمبمن أبن الشيخ مع باتاون اتقصيم، جامعة عتيرش اسوم  ٠٣٥



والدعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن مؤJمراتشيخ 

العيدلييافع بن بنقر أ'د* 

.٢١١الفر...دعاء ل الطويل عمر ابن لحديث شرحه وعند ٢( 

الأدعيةهذه اشتمالي وقد يالفر، تتعلق عظيمة فوائد فيه الحديث ررهدا ق1لت 
ّمردها.. ثم رارى، الدنيا ومصالح الأمور" أهم هي "التي الدين مصالح طلب على 

تالثافان يالجنازة. ررأسرعوا مرفوعتان ه هريرة أبي لحديث شرحه وعند ٣( 
متفقي« ّ إليه. تقيمونها فخير صالحة 

و؛الإسراعوميتا، حيا لم المأحيلئ، بثان الاهتمام على الحث رروفيهت قال؛ 
ودنياه.دسه ق له حير فيه ما إلى 

قحتى المجرمين، ومباعدة الشر، أساب عن البعد على الحث فيه؛ أن كما 
بمباشرته.فيها الإنسان يبتلى التي الحالة 

الأحاديث^، Jbتواترت، وقد وعذابه. البرزخ نعيم إبان الحديث؛ هذا وق 
هزهق يث_رع ولهدا دفنه، تم إذا قبره ق وضعه لث، ذلمبتدأ وأن النبي عن 

الثبات،.ه لالقه ومنال لامتغفار، وا له، والدعاء قبره على الوقوف، الحال 

النعيمباب أصوأن وعذابه، برنخ النعيم أساب على التنيه ا؛ أيفهذا وق 
.٢٤١صالحة؛؛كانت، ارفإن لقوله؛ الصلاح 

ارالبيعانالله رسول قال قال؛ ه حزام بن حكيم لحديث، شرحه وعند ( ٤ 
محشت،كذباوكتما؛ وإن بيعهما، لهماق بورك صدقاوبيتا؛ فإن يتفرقا، بالخيارمالم 

)آ()ا-بمجتضبإامار«ص)هأآ(.

(.٩٤٤(،وسلم)١٢٥٢>اصححالخاوي"))•٣( 

(.١١١—  ١١٠)ص الأيرار" قلوب 7أجة ٠ آ ٤ ) 

٣٥١يمإنسأراطتاممرعية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدادرح4نبن الشيخ مؤت4ر 
أضوذباالاضار! جوامع الآخيارأيثمح عيون رفرت الأبرار قلوب |بهجة كتاب سعدي ابن ١^^ هند لسة اس 

آ.عليهر متفق ه بيعهما يركة 

المعقودوصف وق والمثمن، الثمن مقدار ق الكذب ،،; ٠٥ؤيدحل الا ن
أواللم أحوك فيه أن تكره شيء كل أن ذلك; ومحايمل ذلك. وغير علته، 
والغش.والإخفاء الكذب باب من فإنه به، خرك ولا غيره 

المعاوصات،وحمع والخشاركات والإحارات، البيعبانواءه، لهذا; ويدخل 
الكذبله يحل ولا والبيان، المدق فيها، العبد على يتحين فكلها ووثاتقها، وآجالها 

والكتمان.

المتبايعينمن واحد لكل وأن الثح، ل المجلس خيار إثبات الحديث،; هذا ول 
،؟٢١التبايع... محل ق داما ما الفخ، أو الإمضاء بين الخيار 

بليغلا 'ر •' اض رسول ال ففال; ه هريرة أبي لحدينج شرحه وعند ٥( 
،•■^'١٣متفق مرض؛؛ واحد جحر من المزمن 

ومنالأمور، جمح ل والكيس الحزم على الحث، الحديث،; هذا اروق قال; 
ّليتجنبها الفارة والأسباب بيا، ليقوم النافحة الأسباب تعرف ذللث،; لوازم 

الوقؤعمقاربتها من يخشى التي الريب ثاب أمتجنب، على الحث، على ؤيدل 
معت؛رةاار،ا.الذراع أن وعلى لثر، اق 

فبكلمةيجد لم فن ٠ • آخره وق ه حاتم بن عدى لحديث، شرحه وعند ٦( 
ءليهرْ،.متفق ءل؛؛ةا، 

(.١  ٥٣٥)وملم ٢(، ٠ ٠ البخاري*)؛ صحيح ( ١ ) 

١(.٢ ص)٩ الأبرار، تلوب، ب )٢( 

(.٢٩٩٨وملم)الخارى،>آخيْ(، ءصحح )٣( 

>ل(»:آجتقالوب،الأبرار«ص)ا*آ(ّ

١(.* )ه(راصححالخاري«)أي>ب(،وطم>1ا 

الشرعيةىدرا،،طت عتي4ايرن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اثقصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ٣٥٢



W ئواكعودت اسمية ^^ديءأتاوه
اتعيدثىنافع بندربن أ.د- 

إلىالإحسان النار، من المنجيات أعظم من أن الحديث! هدا اروق يال! 
يئاولوشالمعروف من يحتقر أن له ينبغي لا الممد وأن والأموال، بالخال الخلق 

إلىؤإرثادهم يجهلون، ما بتعليمهم للخلق النصيحة تثمل الهليبة والكية قليلأ، 
والدنيوية.الدينية مصالحهم 

والمقر،للبناشة المقارن للصدور، اوث._ارح للقلوب، المسر الكلام وتثمل 
اشإلى يقرب كلام فكل وشرائعه. أحكامه وذكر عليه، والثناء ممه الذكر وتشمل 
الطية((ر^.الكلمة ق فهوداخل الله. لخباد النفع به ؤيحصل 
بقٌارمن قال! اف رمحول أن مفرص! بن أمحمر لحديث شرحه وعند ٧( 

داودرص.أبو رواه فهوله® مسلم إليه بق يلم ما إلى 
ملكتالمت، المح، الماحات جميع إلى بق الالحديث،! هدا ق يدحل  ١١قال! 

فمنالوات، الأرض إحياء إلى بق الفيه! فيدخل أحد؛ ختماص يا ولا لأحل.، 
^ونيملكها ولا ا، ملكهاء! بثنأو ا، عليهأوإحرائه اء، متخراج باسإليها بق م

الإحياء«سؤ

بهتميز مما بعمومه أويثمله منه يتنبهل وما الحلي.ث، قواي. ذكر أن والخلاصة 
المنة.فقه من تمكنه على يدل وهانا الله—، —رحمه الشح 

إليهنص ما على الخالم، ق تنثهلة الخالفوائد ق يركز الشح أن أيضتا! وفيه 
المعنى.هدا تحت تندرج التي المسائل تفرع على ؤيحرص اللم، حاجة 

(.٢٣)•ص الأبرار" قلوب ب )٦( 

(.٨١٤)ااالكيراا ز واسراق (، ١٣٢واليهقي)n/٣(، • ٧ أبوداود)١ أحرجه )٧( 
١(.٤ ص)٩ الأبرار" قلوب »-اجث )٨( 

٣٥٣الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاععة عنيزة، والأداس اسوم كلية 





والدعويةاسمية آتاره السسي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مزضر 
انمدلىنافع بن بندر أ-د• 

القافيالضمل 

الأحاديث،علم 9الإورادات 9الإاسهلرادات 9ااقواءد ااإص9ل 
الميم.ابن 9وو0يذ.0 تيمية ابن الأسنأم شيء عن 9لقاه 

■مباحث وفيه 

والقواعد.الأصول الأول! المحث 

الأحاديث.بعض شرح ل الأسمملراد ^! ١٠١١المبحث 
والعقبات.الإيرادات المبحثالثالث: 

القيم.وابن الاّلأم شيح عن نقله الراح• البحث 

٣٥٥الشرعية لليراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرء، والآداب، امموم كلية 



واووعوي4اسمية آثاره السعدي، ياصر بن عبدالرحمن الشيخ مزتمر 
أضوذباالأحبار! حرامع الاخياراشرح عيرن رعرذ الأبرار قلوب >بهجة هتاب سسي ابن اكيخ عند السنت فقه 

واتقواعدرا،.الأصول الأول! البحث 

للقواعدذكره ئرحه ق الأوبمس ~رحمه عدي مابن الشيح يميز ا مأكشر من 
اف~.~رحمه عنده الستة فقه قرن وهى الأحاديث من المستتبهلة والضواط 

ذلك:ومن 

الدينإن  ٠٠الله رسول ال فقال: ه هريرة أيي لحدث شرحه عند ١( 
بالغدوةواستنعيتوا وأيثروا، وقاربوا قيئوا غليه، أحدإلا الدين بمال دإن ر، ب

الدلحة((رأ،.من وشيء والروحة، 
قواعد:عدة العفليم الحديث هدا من يوحد أنه حدا: فعلمت ٠٠قال: 

العموم.وجه على للثريعة الشامل التيسير الأولى: القاعدة 
حصولها.وقت التيسير تجلي، المشقة الثانية: القاعدة 

اسثهنمتم.ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا الثالثة: القاعدة 
علىالمرتب والثواب بالخير وتبشيرهم الأعمال، أهل تتشيهل الرابعة: القاعدة 

الأعمال.

تغنىالش الله، إلى والسالوك السير كيفية ق الجامعة الوصية ة: الخامالقاعدة 

شيء.عنها يغي ولا شيء كل عن 
ونوافعهااال"ُأ،.الكلم جوامع أوق من على وسلامه الله فصلوات 

مالمين المعن الحدود ادرءوا  ٠٠مرفوعا: عائشة لحل.يث شرحه وعند ٢( 

المؤتمر.بحوث هن الموصؤع هذ.ا عن كامل بحث لوجود يسترة أمثلة عر اقتصرت )١( 
)'ا(رواْالخارى)ا'"ا(

)م(»:أجةئلوبالأ؛رار«ص)يىئ-ه'ئ(.

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيوة، والأداب، العلوم كلية  ٣٥٦



والدعويةاسبمية آثاره السعدي، ناصر س عبدالرحبمن مؤتمرالشيخ 
العبدلىنافع بن بندر '*•د• 

وموقوفال١،.مرفوعا الترمذي رواه الحديثآآ امحسنهلمتم.... 

تحقيقامقيتان تعارض إذا أته وهوت أصل على دليل I الحدث هذا ®ول ئال؛ 
فدنماهاتخفيفاللشر«اآا.اممرى، المفسدة راعينا أواحتمالا؛ 

اللهرمحول قال قال! عنهما— الله —رصي عباس ابن لحديث شرحه وعند ٣( 

واارحال<االنماء من والمتشبهات اء، بالتالرجال من بهين المتشاف ®لعن س؛ 
رواء

اللهحرمه ما إلا منها يحرم فلا الإباحة، العادية الأمور جمح ل ®الأصل نالت 
ام؛أنثلاثة فالأمور ® قال؛ ثم ار، • • • ورسوله 

حانزفهدا وغيرْ، الل—اس أصناف من اء والثالرجال بين مثارك م ف
تشبه.فيه ولا الإباحة، الأصل لأن 

للناء.يحل فلا بالرحال، محتمى وقم 

للرجالءل؛،.يحل فلا اء، بالنمختمس م وق

عن^٠٢,^،، ص الدسقي، نياد بن يزيد عن ربثعة، محمدبن طريق من ( ١٤٢٤الترمدي•) ا؛اسن )١( 
..فذكرته. عاتثة عن عروة، 

(.١٠٧٥)القريباص ء كمال متروك، زيادالدمثمي يزيدبن جدأ، صعيف ؤإصناده 
وروايةيرف>ه، ولم نحوه زياد بن يزيد عن وكح، ورواه ئال،:" فقد الرمدى مونوف—اورجحه وروى 

و'كحأصحاا.

)آ،ء:أجتنلوبالأيرار'ص)ايا<•

اوخارى)م\ا/\(رواْ )٣( 

(.١٨٧ص)١لأبرار٠٠ قلوب ؛ابيجة ر٤( 

٣٥٧الشرعية سراسات عتيبمين ابن الشيخ كرسي مع باثضاون الفنصيم، عتيزه، والأياب، اسوم كالئة 



واتدعوياتاسية آثلوه السسي، ناصر بن 
أنموذجالأخاد! جواعع الأ'حيادانةمح مئون وقرة الأبرار قلوب ابمجة كتاب سعدي ابن الشيخ هنئ السنت فقء 

الأحاديث.__ شؤح  '4rالاستطراد البحث 

ائلمذكر ق الأحاديث من لكثير ثرحه عند اف— —رحمه الشح تهلرد يس—
منه.تستنبط أن أويمكن الحديث من مستتبهلة أحرى 

وفقهه.فهمه سعة على ؤيدل شرحه، ق — الد —رحمه الشخ يميز مما وهو 
سذلك:

إنها ٠٠الهرْت ق اش رسول فال  ijliه قتادة أبي لحديث شرحه عند ( ١ 
وأهلوأحمد مالك رواه والطواءارت،اا عليكم الطوافين من إنها بنجس، ليستا 

النالأ;عرُ
الحيواناتا: أصحابنقال ولاللك ١١فقال: ات، الحيوانام أقيذكر تْلرد ام
ة:حمأقسام 

والسبيعكالكلأب وذلك وفضلاته، وأحزانه ذاته ق وميتتا حيآ نجس إحداها: 
ونموها.والختزير كلها، 

قدوما وما كالهرة وذللن، الممات، بعد نجنا الحياة ق طاهرأ كان ما الثان: 
غيرها.ولا الدكاة تحله ولا الخلقة، 

وذلالث٠أكله، لايحل ولكنه الممات، وبعد الحياة ل طاهرآ كان ما ث،: الثال
مائل.لها كالحشراتاليلأدم 

أكلها،المباح كالحيوانات وذلال2ا الذكاة، وبعد الحياة طاهرآق كان ما الرابع: 
ونحوها.الأنعام كبهيمة 

حنحدث »هازلأا الترمذي: ونال اتي)٨٦(، واك(، والترمذي)٢٩(، داويا)٥٧ابي ضن ء( 
ص>حااا.

الشرعيةسواسات عثبمتن ابن الشيخ كرسي مع بال،عاون اصميم، حامعة عتيرق والأياب* العلوم كلية  ٣٥٨



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ذاصر ض عبدالرحمن ٠ؤذمرالشيخ 
العبدتينافع بنيربن أ.د. 

وهوحلال،يذك أولم ذكي الممات، وبعد الحياة رأق طاه كان ما ت الخامس 
والخراد«لا<.البحركلها كحيوانات وذللث، 

افررإن اممه رسول أن ه.' أوس بن قياد لخديث، شرحه وعند ٢( 
مسامر'أ/رواه شيء...« كل على الإحسان كنّ-، 

■^^١٥وأصله الإحسان أنولع بذكر امتهلرد 
اللهأنزل راما الله ول رمقال قالت ه هريرة أبي لخديث، سرحه وعند ٣( 

البخارى١٤/رواه شماءا( له أنزل إلا داء 

مقدارها،ق الوذيايت، جمح ق الحمية واستعمال الهلب، أصول بدكر استعلرد 
ءاليهالْ،.تدل أحاديث، حملة ذكر ثم وقتتها... ق أو ذاتيا، ق أو 

تنصرونهل  ١١قال! المي أن ه صعد بن ممعبؤ لخديث، سرحه وعند ( ٤ 
رواهضعفاهم؟(( إلا وترزقون 

،.الرزق١٧التيستجالب،-بما والقدرية الشرعية والجهات الأساب، استطردبدكر 
أحس،من  ١١الله رصول قال ت قال ه ماللث، بن أنس لخدبمث، شرحه وعند ( ٥ 

)٧٨(.ص الأبرار* نلوب ءبمجة )١( 

(.١٩٥٥)لم مرواه )٢( 

(.١٨٤-١ )٣٨ ص الأبرار* قلوب را.لأجن )٣( 

)إ(رواْاوخارى)أهمه(.

)ه(»:بجةنلوبالأبرار*ص)'آا(.

(.٢٧٣٩اJخارى))٦(^ 

(.٢١٧)ص الأبرار* قلوب ء-بمجة )٧( 

٣٥٩الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون ارةضيم، جامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤJ٠راثشيخ 
أضوذباالأ'خ؛ارا جوامع عيون وقرت الأبرار علوب *بهجة هتاب سمدي ابن الشيخ عند لمنة اث 

عاJهل١،.متفق رحمه® فليصل أثره، ل له وينسأ رزقه، ل له يبط أن 
،.الJنيويةأ المحبوبات ثبا تحصل الش الأسبان يذكر اصمملرد 

 ٦ C وقولسفيان أيي امرأة عتبة بنت هند قصة ق عائشة لحدين، سرحه وعند
ءاJهل٣/متقق بتيالئ، ويكفي يكفيالث، ما بالمعروف ماله من حذى الض.لها• 
منالعلماء ارأحد فقال؛ الحديث،، من المستنهلة الفقهية ائل الميذكر استهلرد 

ذكرهار؛؛.تم يحفرق® ما إلى محاشير كئترا، فقها الحديث هذا 
أويمكنالحدث من متنعلة أحرى ار مبذكر نتهلراد الامأن ت والخلاصة 

السنة.فقه من الله— —رحمه الشيح تمكن على يدل منه تتنبعل أن 
يوقمخلأنه الشرح، مميزات من هو ل عيث—ا ليحر تهلراد الامأن أيضتا؛ وفيه 

إليها.يحتاج قد وأحكام او معلى القارى 

(.٢٥٥٧(،وطم)٥٦٤0٠)١("صمحسري

٢(. ٤٢ص)الأبرار• تلوب ب )٢( 

(.١٧١٤وسلم)٥(، •  ٤٩البخاري•)ءصحح )٣( 

(.٢٦٥ص)الأبرار• تلوب أرببمجة )٤( 

الشرعهللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عنيرق، والأداب، اسوم كلية  ٠٣٦



والدعويةالعلمية اتاره العيي، ناصر سوالرحصبن الشيخ موضر 
ليالعيد نافع بن بتير أ*د' 

والتعقبات.الإيرادات اتثاص البحث 

عنهاؤيجيب ايرادات الأحاديث لبعفى شرحه عند افه— —رحمه النسخ يذكر 
صعق.فيها التي الأقوال بعض ؤيتعقب الاشكالأت، بمثابة وهي 

سذس:

بذ•'ارفإن الإمارْ~ت سزال ق مرة حمبن جابر لحديث شرحه عند — قوله ( ١ 

عالاآجعفيع<مآدنيؤ ه! قولق المالية الخزائن ولاية يومحف. طلب كيف 
عيرهحضط ؤ,إذ ت تعالى ه قولعنه الجواب قيل• [، ٥٥]يومحض؛ ي آ٢لآابجا 

الحففلمن غيرْت حا يقوم لا التي المصلحة لهذه طلبها إنما فهو [، ٥٥]يومحف؛ 
تخراج،الاسحن من الخزائن. بيده المتعلمة الجهايت، بجمح والعلم الكامل، 
٢.الكامل،اأ العدل ؤإقامة التصريف، وحن 

حداالمبادرة اشتراط راوأما الثمحة—ت ق جابر لحدث شرحه —عند وقوله ٢( 
المتفقالحق هن.ا ق فرصة له يكون أن غير من ، — الجار شفعة -يعني -يا الأحد إلى 

عاوه«اا'؛.دليل لا قول فهذا عليه: 

حقهحق ذي كل أعش ئد اش إن أمامةت» أبي لحديث رحه ش-عند وقوله ٣( 
ففدلوارث أوصى ارفمن ماجهأم-ت وابن والترمذي أبوداود رواء لوارمثج،، وصية فلا 

الوصيةوجه على ذللث وقع وسواء بعض، على الورثة بعض وقفل اف، حدود تعدى 

(.٢٧٠ص)وانظر: ١(  ٦٢ص)الأبرار(( ظوب ب )٥( 

١(.٤ ص)٢ غلوبالأبرار(( )(■بمجة )٦( 

هماش،بن إسماعيل طريق من ( ١٢٧ ماجه)٣ وابن (، ٢١٢والترمذي)•(، ٦٣٥ داود(()٥ أبي )م()اسن 

صحح•طتادْ • • ه- أمامة ا؛ي، عن لم، مبن ترحيل عن 
(.٢٧٥ص)وانظر: ١(،  ٥٣ظوبالأبرار"))؛("بمجآ 

٣٦١الشرعية للدراسات( عتيمون ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حا*عة عتيزة، والإداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتتره السعدي! ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
ا'ضوغجاالآخبار1 جوامع شرح "*'خيمإل مون الأبرارُءرة هلوب ■بهجة كتاب سسي ابن امميخ لمنة،ند اك 

ورثته•بعض على لثلثه الوقف وجه أوعلى العلماء، هواتفاق كما للوارث، الهبة أو 
ومعناْ*؛؛/الحدت للقفل وهوماف فآحازها. المسالة، هذه ل بعضهم وشد 

الشرعيةلليراسات عثيمبمن ابن الشيخ ءترسي مع بالتعاون القصيم، جعاسة عييرع والآداس اسوم ممية  ٣٦٢



و|كمهاسية آد1ره السعدي، ناصر عيدالرحصبن 
انمدلىنافع بتيوبن أ.د. 

الله.رحبمهبما القيم وابن الأسلأم شيخ عن نقله ١^١^١ البحث 

وتلميدهتيمية ابن الامحلأم شيخ تلاميد من هو اش~ ~رحمه سعدي ابن الشيخ 
ابزاكم•

ترجتحهما•^1^، ؤيمتل إسلوبمما ناثر ومد 
مؤلفات؛مالا،.من والدرر الفوائد وانتقى 

شيخنااركان كثيرأدفولت اش~ ~رحمه عثيمين ابن شيخنا معتا موقد 
وابنتيمية ابن الشيخين كتب بفراءْ يوصينا النه— —رحمه معدي بن عبدالرحمن 

القيمء.

عنهما.القولان بعض ذكر هذا شرحه وق 

ذلك:فمن 

صاحبأن الهوى: صاحب وبين المجتهد، الحاكم بين راوالفرق ه: قول١( 
باعتقادالظاهر ق وهومأمور اد، والاجتهالقصد حن من به أمر ما فعل قد الحق 

ممدوبغير عالم، بغير يتكلم ه فإنالهوى، صاحب بخلاف دليله، عليه ءندْ قام ا م
الإسلأم«لأ؛.شيخ قاله للحق، 

النيحج حلاصة ق حدا ن حمكلام تيمية ابن الأم—لأم ررولشيخ قوله؛ ٢( 
كلامسرد تم عنه— ورصي روحه اطه —قدّس فقال الورانية،،، ارالقواعد ق ذكره .، 
الحجاال"'آأ.صفة ق بهلوله الأملأم شخ 

الشيخ.لفات مؤ مجموص مآ(صمن )٢ القيم" ابن وتلمين.ه يميت ابن كتب من اامائد كتاب )١( 

(.٢٤ص)وانظر؛ ( ١٧٥ص)١لأبرار" قلوب ءحجت )٢( 

(.٢٥ص)'الأبرار" نلوب ُربمجة )٣، 

٣٦٣الشرعية لليواسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، حاممة عتيرص والآداب، العلوم كلية 



والدعويةالسمة آتاوه العلي، ناصر بن عياوالرحمن الشيخ مؤت٠>ر 
أضودباالإخبار٠ جواعع الأ'خياراسرح مرن رقرق قلوب"أبرار ■بهجة كتاب سدي امميخابن مد لمنة اص 

ال*ثلاث اف رسول قال قال! ه مالك بن أنى لحدث شرحه وعند ٣( 
جماعقولزوم الأمور، ولاة ومتاصحة لله، العمل إخلاصي ملم؛ قلب عليهن يغل 
ا.ارل ورائهم من تحيهل دعومم فإن لمتن؛ الم

ولاغل القلب ق يبقى لا أي افه—ت —رحمه القيم ابن الدين شس رانال قال؛ 
القالبفإن منه؛ وتخرجه منه، وتنقيه غله، عنه تنفي بل الثلاثة، هدْ ْع الغل يحمل 

جماعةعن خروجه وعلى الغش، على يغل وكذلك غل• أعظم الشرك على يغل 
الغلهذا ودواء ودغلا، غلا تمالوه الثلاثة فهذه والضلال، بالبدعة لمين الم

انتهىاأُ؟/السنة. ومتايعت والنصح، الإخلاص بتجريد أخلاطه، واستخراج 

لمسلم.الشيخ عزا0 ( ١ ) 

(،٢٣٠)ماجة وابن ٢(،  ٦٥٨)الترمذي أحرجه وإنما وهم، لم لمالحديث عرو لأل المحقق؛ نال 
هر.ا. (• ٦٧)حبان ابن وصححه (،  ٠١٣٣٥ ) وأحمد 

(.٢٧٦)ص الأبرار* قلوب لاحت )٢( 

اتشرعيةيسراسات عثيمتن ابن امميخ كرصى مع بالتماون اتتصيم، حامعة عتيرمحت والاداب، اسوم ممية  ٣٦٤



والدعويةاسمية آلأره السعدي، ناصر بن عبدالرحص الشيخ مؤتمر 
العبدلينافع بن بنيي أ«د. 

الخاتمة

وصحبه.آله وعلى محمد على وبارك وسلم اف وصلى وحده ف الحمد 
بعدتأما 

مناف— —رحمه سعدى ابن الثخ فقه عن البحث هذا حلال من لي ظهر فقد 
الأحبارحوامع نرح ق الأحبار عيون وقرة الأبرار قلوب تبمجة  ٠٠الماع كتابه حلال 

—منها! نقاحل عدة ١٠

وفهمها.السنة فقه الحلم هدا من اله~ ~رحمه الشيح مكن ت— 
واصحةمفهومة وعبارات ومبرة سهلة بهلريقة الأحاديث نرح ق البدع سلوبه أ~ 

وأسلوبهللشخ، الله توفيق من وهذا المهقدة، واإحثاراأت التآكلف عن يعيدا 
التفسير.ق وؤلريقته أسلوبه مثل الأحاديث ْع هلأا 

المختمر...البحث هذ.ا ق حمعتها مميزات يعدة هذا شرحه ق الشيح مير ن~ 
وغ؛رهاممر•

اممدياتأومن 

مصنفاته.جمع ق للأحاديث — الله —رحمه الشيخ بفقه لعناية ا~ 
الأئمة.من غيره باستنبامحل الأحاديث من استنباطاته قارنة م~ 
واستباطوفقهها الأحاديث فهم ل الكتان بيدا الخصوص وجه على لعناية ا- 

المجل..جماعة على وقراءته منها، الجليلة المحال 

رسوله.ؤ•ستة ول كتابه ق فهمسا يرزقتا وأن علمتا بما ينفعنا أن أسأل والله 
تقريبمن قدم ما على حيرأ معدي بن الرحمن عبد الشخ العلامة يجزي وأن 

درجاته.ق ورفعة حناته موازين ل ذلل—، يجعل وأن للناس يهله وتبالحلم 
وسلم.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى 

٣٦٥ئنيواصات!}شرعية عتيعبن ابن ارشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعات عتيرص و١لآداس اسوم كلية 





اسمية١^٥ ا1سسما، ناصر عبدادرحصس الشيخ مؤت٠ر 
ا.د.بتدربنناهعاأبدبي

المصائر

محمدت.' للبعالي، سمتة، ابن الإملأم شخ فتاوى من الفقهية لاخيارات اء 
..٠١٣٦٩ممر المحمدية، المنة مطيعة الفقي، حامد 

اسمية.الخب دار المم، ش  ء
الفقي،حامد محمد ُت،ت للمرداوى، الخلاف،، من الراجح معرفة ق لإماغ، ا ء

ه. ١٤٠٦الثانية ط! ييروُت،، العربي، الاراثا إحياء دار 
هد. ١٤٠٨الخشرة ءل.ت العلمية، الكتي، دار رثد، ين لا المجتهد، داية بء 

اسمج.مة،دار الباكتاى، صغير أبوالأشسالر ت.' حجر، ابن للحافظ لتقريِح، ا ٠
ْلالأولى،ها؛اهؤ

اليماق،هاشم اش عبد ُتإت حجر، لأبن الهداية، أحاديث، تخريج ق لدراية ا ه
القاهرة.نمه، ابن مكتبة 

فتاواه.مجمؤع صمن معدي، ابن للشخ الفقه، أصول، ق جامعة لهليفة محالة ر٠ 
الإملامية.معود بن محمد الإمام جامعة ط لكنعان، اللام، بل مء 
القاهرة.العربية، الكتب، إحياء دار الباقي، عيد فواد محمد لتات ماجه، ابن منن ءب 

الإصلامية،المكتبة نشر الحميد، عبد محيي محمد لتا• داود، أبي س ّ ٠
إسطنبول,

الثانية،ط بيروُته، لامي، الإمحالغربي دار عود، ار بثت ته الترمذي، منن ءب 
٠٢١٩٩٨

بيرويتح.الكتب، وعالم القاهرة، المتنبي مكتبة الدارقطتي، سمتن ء
ط!حلبح الإملامية، المهلثوعايته مكتبة أبوعدة، المتاح عبد يتؤ؛ المائي، تن ٠ّ 

٣٦٧الشرعية يدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتمأون القصيم، جامعة عتيرة، والآد١ب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية ^٠ السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤءمر 
أضوذباالآخبار< جوامع إشرح الأخيم عيون الأبرارويرن لأوب ابهب كتاب سعدي ابن الشيخ ت السنع فقه 

مصر.لفية، الالمكتبة الباقي، عبد فواد محمد ت. البخاري، حح صه 
إمحطبول.الإسلامية، الكتبة الباقي، عبد فواد محمد ت! لم، مصحح ءي 

ه. ١٤٠٥يرون المعرفة، دار حاتم، أبي لأبن الحديث،، لل عه 
•الشح مؤلفات، مجمؤع صمن طح القيم، ابن وتلميده بمنة ابن كتب من فوائد ثو 
القاهرة،تيمية، ابن مكتبة الماشرت لفي، الحمدى رن،ت الكبير، الملراق معجم ءو 

الثانية.

القاهرة،هجر دار الزكي، المحن عيد افه عبد دت،ت قدامة، لأبن لمغني، اه 
الأورار«ئاه.

الشرعيةللمواسات عثي«اى ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيزة، والأداب، اسوم كالئة  ٣٦٨




