


تضظ،كم؛0تتءءهظكح؛0

 uذيابق امملاعات طي،، م اثني الأحادب
باثرئو«قهجعشها
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الدراساتقسم وعصائرهاه السنة فقه الساعد.ق الأستاذ 

حاسةالرس.فت و4حافقلة والأداب العلوم كلية الإسلأميةث 

م١ ٤ ٤ ١ القصيم 

لآءم|يم<



وا1دعويةالعلمية أثاره السعدي! ناصر س عيدالوحمن الشيخ مؤتمر 
القرلأنمحمد بن إبراهيم ياسربن د. 

ممثمحآ
وّميئاتنا أنفشرور من بافه ونعوذ ونسثنفرْ، ونمت نحمدْ ض الحمد إل 
إلاإله لا أن وأشهد له، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا اه بهده من ا، أعمالن

الهوعالي عاليه الله صالي ورمحوله، عبده محمدا أل وأشهد له، مريك لا وحده الله 
يعدتأما ؛ الدين يوم إلى كيرا ليتا توملم وصحبه 

كلامخدمة بعد الدرجات، عالي به ؤيل الأوقات، يه صرفت ما أعفلم فال 
اممهفاختار وساونا، وعمالآ وفهما حفظا رسوله.، خدمةكلام وعلا- -حل اممه 

خاليقته،من الله أمناء فهم المهمة، -يده قيام خير فقاموا الأمة، بين من الحديث أهل 
ملته،حفظ ق والمجتهدول وأمته، — وملم عليه افه صلى ~ المحا بتن والواٌطة 

يحثاوالأيام، اللبالي هروا وموالقفار، المفاوز وقهلعوا والأمصار، المدن فهنافوا 
كتثهم،ق ذلك يعد جتشو0 -؛ واللام الصلاة عاليه - محمد الأنام، خير كلام عن 

القادحين،ثيب، عن له وصيانة لمين، المبين نة للنثرا حلقهم، ق يه ؤيحدثوا 
أحكمو0،ما على العطاء عظيم لهم وأحرل، مايدلوه، على الجزاء خير الله فجراهم 

ق، الفعفدب، حتى قرن، يعد قرئا النهج، هذا على سائرين الشأن هذا أئمة زال فما 
العلمهذا خدمة ق أمرهم فاقتمر المتاخرة، القرون ق وخاصة الشأن، هذا علماع 

والعلمية،العمالية أحكامها ان وبيالأحاديث، شرح على — قدموْ ما جلالة لى ع— 
ومنوتعديلا، جرحا ا رجالهوعلى وصحئا، صحة ا عليهالحكم ق كلامهم فقل 
وقعامة لمين المبلاد ق الماضي، هوالقرن ، الضحفذللث، نالها التي القرون تللث، 

علماءكلام ق البحث، على عزيمتي وقويت، همتى فنشطت، خاصة، المباركة بلادنا 
الذينالقرن ذللث، علماء أبرز من فكان —، قلته على — كلامهم وجمع القرن، لث، ذل

ينالرحمن عبد العلامة هوالشح أحكامه، ق والنغلر كلامه، جمع على حرصتا 

٣٧١الشرعية لليراسات عتي4يروا ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرص والاداب، العلوم كلية 



ئوالدعوية اسب آثاره المعلى، ناصر بن عيدالرحص الشيخ ا

فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

علىحكمه ق ~ 7ا—ا بأس لا ~ مادة لدي فاجتمع ~، الله رحمه ~ السعدي ناصر 
ومنهجهبالرد الأحاديث على أحاكاْه على الاقتصار فرأيت وردا، قبولا الأحاديث 

التيالأحايين، على ~ اض رحمه — الشيخ كلام ولأن البحث،؛ بملول لا حتى فيها؛ 
نحننبالقبول، عليه حكم التي الأحاديث، على كلامه من أكثر بالرد علتها حكم 

سعلىابن العلامة عليها حكم الش ارالأحاديث> ت بحثي سميت، وقد عليها، الاقتصار 
•دال والالتوفيق — وحل عز — المولى سائلا فيهاء، ومنهجه بالرد 

اإوضوعأأمبمية بيان 

يلي!فيما الموصؤع أهمية وشرن 
عصرهق الرفيعة ومكانته ~ تعالى اف رحمه — عدي مابن الشح منزلة عظم . ١ 

ورائه.بأقواله واهتمامهم بعدم، من وعصر 
القرنل الحديثية العلمية الحركة جهود من شيء على الاطلاع أهمية ٢• 

به.عهدنا قريب، ْع ذللثه تناولت، التي البحوث قلة مع ~؛ فئتج ؤإن ~ الماصي 
متحلقة~ تعالى اش رحمه — الشيخ عنها تكلم التي الأحاديث، ط، عامة أن ٣. 

وليلته.يومه ل العبد حاجة تمس التي الأحكام بأبوامحبح 
اختيارائوضوعأأسياي، 

يرنفيما المرضؤع هذا احتيار إلى دعت التي الأسثابظ التماس ويمكن 
كماالماضي، القرن ق الحديثية العلمية الجهود تناوك التي البحوث ندرة ١. 

بيانه.مبق 

حدمةق ~ منزلته مع — حيي مابن الشح حهود تناولت، التي لقالت، المؤ قلة ٢. 
وعلومها.نة ال

اتشرعيةللدراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جامعة عنيزة، والآداب، العلوم كلية  ٢٣٧



والدعوية iU4_lآثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 

القرلأنممحصي بن إبراهيم بن ياسر د• 

Iاتسابيت اتدراسات 

اعلم.واض الموضع، هذا ق أويحث مؤلف على ~ طس حب ~ أقف لم 
اثيمثا!،نطة 

مقدمةإلى م تشوهم، الحث، هدا ق عليها رت مالتي الخعلة يلي وفيما 
التالي:المحو على وذلك وفهارس، وخاتمة وبحثن 

السائقة،والدراس_ارتج اختياره، وصب الموضع، أهمية يبان وفيها الخقدمة؛ 
الحث،.ق العمل ومنهج البحث،، وخهلة 

بالرد.الأحاديث، على حكمه ي سعدى ابن العلامة منهج الأووت الحث، 
وفيهبالرد، ى حلو مابن العلامة ا عليهحكم التي الأحاديث الشال• البحث، 

مهنالبخ:شمانية 

الأنجاسل بغ)أمرنا : عنهماالله رصي عمر ابن حديث، الأول،: سبج المهلل
سبعا(.

الجنابة.غل ق ثلائا البدن سائر غل حديثج القال: الخطلس، 
وأتممته(.الله رمول )قمر — عنها افه رصي ~ عانثة حديثا اكالث،: المهلييا 

أنمنكم تهللع ام)فمن الغرة: ق ه هربرة أبي حدبمثه الرابع: __، المعلل
يطتل••(•

بالتراب(.المامنة ه)وعفروه مغفل بن الله عبد حديث، الخامس: الطلب، 

ن،كاحعن نس ه الني ه)أن طالبط أبي بن علي حديثح السادس: الطلب، 
الأهلية(.الخمر لخوم وعن خيمّ، يوم المتعة 

صلاةس الواحدة الركعة ق ركوعين من أكثر زيادة أحاديث، اياع: العللب، 
الكوف.

وهست،المي المرأة ل ه الس—اعدي عد مبن سهل حديث، الثامن: الهللب، 

٣٧٣الشرعية لأيواسات عتيعين ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره ظصراسدي، ساآرحصبن 

فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

بعدك(.أحد عن تجزئ )ولا وفهت ها، نف

والتوصيات.النتائج أبرز وفيها ت الخاتمة 
الموضوعات.وفهرس المراجع، فهرس هما: فهرسض وصئنتها الفهارس: 

اثبحث<اسل.ئ، منهج 

قمردها ياق سكما المتخممة، الكتب س للبحث العلمية المائة جمعت . ١ 
البحث.ذيل ق الصادر، فهرس 

 .٢cJJb  هولةمذلك ق مراعيأ العربي، لوب الأسوفق البحث كتابة ق الومع
القررة.ومتاسمباما الترقيم بعلامات ملتزما العاصرة، الإملاء وقواعد العبارة، 

وجعلتوثيما، ارتباطا المرتبهلة؛موصوعه العلمية للمائة البحث صلب ، JL.1-؛«»٣. 
ونحوها.الصادر عزو مثل ذلك،، سوى ما لتدؤين الحاشية 

المور.س مواصعها إلى البحث ق الواردة الكريمة القؤآنية بعزوالايات قمن، . ٤ 

لكان( فاذ< الثحن,،، ق الواردة الشريفة النبوية الأحاديئ، بتخريج قمت، ٥. 
لفائدة،إلا غيرهما معهما أذكر ولا بدلك،، أكتفى فانني أوأحوهما الصحيحين 

علىتة الالكتب، بقية مقدما الكتب، تلك، س أحرجه فإنني غيرهما ق كان ؤإن 
قمقتصّزا مولفيها، وفيات فعلى عداها وما ق(، _، ت، )د، المشهور الترتبب، 

الحديث،.ورقم والصفحة الجزء رقم على دلكا 
لفائدة.إلا دونه س أذكر ولا الأسانيد مدارات على الخخرج ق اقتصر ٠ ٦ 

-تعالى اممه رحمه - الشيح ذكرها التي الأحاديث، على التخريج ق اقتمرت ٧. 
صعقه.على بيان زيادة أو الحديث،، كتقوية لفائدة، إلأ غيرها أذكر ولا 

يطوللا كي، ~ لي ترجح مما مختصر بحكم الرجال، على الكلام عند أكتمي ٨• 
أوراو، تدليس ات كإئبفائدة، فيه مما إلا ذللثؤ غير ق أفصل ولا ، — الكلام 

الشرعيةتلدراسات عثيمون ابن اتشيخ كرسي مع يادماون القصيم( جامعة عتيزة، والأداب، امموم كلية  ٣٧٤



اسيدواكءويءآلتره ء؛دادوعضبنذامراسي، الشيخ ،رنم 

د-با'ربنإبرابرينمحساممرلأن

ذلك.نحو أو عدمها، أو صحبة إثاتا 

ااكااJناتمن — تعالى اف رحمه ُ معدي ابن الشخ كلام م ق اعتمدت ٩• 
الأوقافوزارة ق طبت التي مؤلفاته، مجمؤع صمن الأحكام* عمدة على 

.٠٢٢ ١ ١ م- ١  ٤٣٢سة الأولى، الطعة قهلر، ة دولل لأمة الإّوالثزون 

٣٧ه الشرمية سواسات ءتي4اى ابن اتشيخ مسي مع بالتعاون الصيم! جاسة عتيرة، والآداس اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن ترحمن عيدا الشيخ مؤتمر 
فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

الأووالبحث 

•بالرد الأحاديث على حكمه سهدي.قذ ابن العلامة منهج 

الأحاديثعلى حكمه ق — تعالى الله رحمه — عدى مابن الشيخ منهج تميز 
ذلك؛فمن عدة، بمزايا بالرد 

مله،العالم أهل من جمع ذلك إلى بفه حمقد الأحاديث، على أحكامه كل أن ١. 
عبدوابن القيم كابن وتلاميدْ تيمية ابن أحكام على — غالنا ~ اعتمد وفل 

اللهرحمهم - والذمي الهادى 
يقتصرما فعالإتا التهلويل، وعدم الاختصار هو الأحاديث على أحكامه مة حم٢. 

ذكرتماالتي ~ النه رحمه ~ الشيح أحكام وكل تفصيل، دون من حكمه على فيه 
ذلك.على شاهد البحث ن.ا هق 

القحف،نؤع على ~ طا غالب~ نصه ْع الأحاديث؛ على أحكامه تعديت ٣. 
ليرد م ليثت، لم مدرج، اذ، ممنكر، راموصؤع، الأحكام؛ شذ0 فجاءت 

.٠٠صحيح حديث 

ومنعليه، اللكدم بمليل وقد أحيانأ، إلأ الحديث صعق سبب يذكر لا ٤• 
)فمناروقوله ال؛ نحيث المال.رج، ة الغث ق هريرةه أبي حديد ذلك؛ أمثلة 

علىؤيدل ه، الرسول كلام من وليس هميرة، أبي كلام من إلح ٠( تظع.. ام
المتعةتحريم ق ه هنالب أيي بن علي وحديث ا، ذدهثم  ١٠٠١ ١ أمور؛ ذلك 

بعضمن وهم -صر، يوم يحرم لم أنه والخحح حتار،حيثقال؛ يوم 
الحمرتحريم علي ذكر ■ولما ١ الأهلية. الحمر حيبر يوم حرم والذي الرواة، 
حيثر،يوم تحريمهما أن وقلن الرواة بعض وهم حمبعا المتعة ونكاح الأهلية 

الشرعيةلليواسات ابن الشيخ كرسى مع باتاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ٦٣٧



مواثدعوية اسبمية آتاوه اثسسي، ناصر بن عبدالرحص الشيح مؤتمر ا
د.ي،س-ربنسماصينصسداملأن

.الفتح٠١يوم حرم أنه الصحيح ولكن 
لحكم— — ذكره ْع الأحاديث، على حكمه بذكر ~ الله رحمه ~ يكتفي • ٥ 

—1الأغلب وهو ~ فقط بحكمه اكتفى ما أمثلة فمن سمه، ممن العلماء من غيره 
وحديث،سعا(، الأنجاس ل بغ)أمرنا — عنهما الله رصي ~ عمر ابن حديث 
ومنوغيرها، بحدك(، أحد عن تجزئ )ولا محه الله رصي - عد مبن سهل 

حيثالغرة، ق ه هريرة أبي حديث ت مسفه ممن غيره حكم فيه يكر ما ة أمثل
قالواحدة الركعة 3، ركوعتن من أكنر زيادة وأحاديث المم، ابن كلام نقل 

والبخاري.حنبل ين أحمد كلام نقل حيث الكسوف، صلاة 
الحدثتني لنقده أمثلة فمن ومتنا، منيا للأحادث نقل.ه على يحرص ٦• 

نيادةوأحاديث، حيبر، يوم المتعة تهحريم ق ه طالب، أبي بن علي حدث 
رواتبما،غئهل حيث الكوف، صلاة ل الواحدة الركعة ق ركوعين من أكثر 
الثامنة)وعفروه ه! مغفل بن الله عبد حديث، الحل.يثت لمتن نقده أمثلة ومن 

أبىوحديث المتراترا،، ؤيترك به، يوحد فلا شاذ، هذا  ١٠حيث، بالرامحّح(، 
الساقليس وأيقا: ّ ّ ممكنة. غير الغرة فاحتالة ٠> نال; حث الغرة ق ه هريرة 

٠١١الحلية...موصع والعضل 
هريرةأبي حديحؤ ذللثح: ة أمثلومن نادرا، إلأ الأحرى الحديث، طرق يذكر لا ٧. 

عننعيم عن الحدين، هذا روى أحمد الإمام أن منهات  ٠٠قال؛ حيث الغرة ل ه 
هريرة"•أبي على الزيادة هذه بوقمإ هريرة أبي 

بقوله:فيهم الكلام يجمل ؤإنما وتعديلا، جرحا الحديث، رواة عن الكلام ينفل ٨• 
المتتعةتحريم ل ه ب، طالأبي بن علي حديثح ذللثح: أمثلة ومن ارواة،،، بعض  ١١

ّالكوفح صلاة ق الواحدة الركعة ق ركوعين من أكثر زيادة وأحاديث، حيبمر، يوم 

٣٧٧الشرعية ئليراسات عثي4يرو، ابن الشيخ كرسي مع بالضاون جام،ىت عتيرة، وا^لآداب، اسوم كالئة 



اسمية AjUiا1سسي، ناصر بن سوا1رحمن الشيخ مؤت«ر 

فيهاومتهجم بالرد سمدي ابن العلامة عليها ذكم التي الأحاديث 

الثانيالبحث 

بالردسعدي ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

■مطاتب ذ«اتيات وشد 

الأ9لالمطلب 

سبغا(.الأنماس بغسل )أهرنا ؛ عنم1ْ الاه عمررضم ابن حديث 

الأنجاسبغل أمرنا ) ت عمر ابن حديث وأما  ٠٠ت اف~ ""رحمه معدي ابن قال 
.٢١١٠١موضعفهو معا( 

يدكرهذكره ممن عليه وقفت مجن جمح ؤإتما مخرج، أو له ناد إٌعلى أقنإ لم 
عبدوابن عمررآ،، أبي ابن أحيه وابن فدامة؛أأا، كابن التمريض، بصيغة عزوأوإمناد بلا 

أنهعلى أيما الألاف نمى وفد وغرهم، ، ٢٦١رٍلان وابن آ؛ا،والزركشيرْا، الهائي 
الحديثهدا على  ٢٨١الهادى عبد ابن حكم وفد أومخئجر'ا،، له إسناد على ينف م ل

(.)صزم١ الأحكام عرعمدة التعلقات انظرت ١( 

اوغني)ا/-أ(.اظر:٢( 

(.٢٨٧اعير)Y/الشرح انظر: ٣( 

ص)؛٩(.الهادي •مد ا؛ن الحافظ ُجموعوائل اطر؛ ٤، 

(.١٤٦/١ان>:شرحاصضطماسمفي)٠( 

(.٣٩٢ام:شرحصرداودلأينرمخن)آ/٦( 

(١٨٦/١٠اكاJل)إرواء اطر: ٧( 

٩(.همدالهادي)ص٤ ابن الحافظ. رائل مجمؤع انقل.' ٨، 

الشرعيةللمراسات صيهخن ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اللوم  ٣٧٨



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
القولانمحمد بن إبراميم ياسربن د. 

مماوغيرهم، اء الفقهنة السمعلى المشهورة الأحاديث ق له رماله ل بالرد اللفظ مدا 
.إلخ.عليه.. يعتمد لا صعيف أو باطل، مركب إمماد له أو بالكلثة، إسناد له يعرف لا 

العاليالمطيب 

اوجن1وة.غسل ف5ا  IjUjالبدن سائر غسل حديث 

،.١١صحيحااحديت ق يرد رالم —ت اش ~رحمه سعدي ابن قال 
يآّآ،ح/ الديللمي)١ ند مق حاء إلأما اللقط حذا حديث على أقف، م ل

بنيحيى بن أحمد نا ^ ١٥٥سمويه، الحاففل عن رجس،أأا ابن إسناده وذكر (، ١٢ ٩٧
هافء،أم حدثتني صالح: أبي عن مكين، أبي عن ذرع، بن يزيد نا كيسان: بن نيد 

مرات(،ثلاث منه عضو كل فليغسل أحدكم اغتل )إذا اممه رسول ط قالت: 
منها:العلل، من حملة فيه فإن منكر؛ ث حل. وهو 

مصحفهق يبة شأبي ابن رواه فقد الوقف، فيه الصواب أن الأولى: العلة 
على— الصواب وهو موقوقا، مثله به مكين أبي عن وكح عن ( ٧٠٤،ح٦٦/١)

رجمإرم.ابن أيقا وقفه ر->ح وممن ~، الثانية العلة ق سياق كما إستاده ق صعم، 
وهومشهورهانئ، أم مولى ياذام وهو: صالح أبا إّتاده ق أن الثانية: العلة 

الحالماءأ؛،.عند بضعفه 

عنلهصفة ق وغيرهما الصحيحين ق الثابتة للأحاديث، مخالفته الثالثة: العلة 

الأحكام)صأم.عمدة عر اسمان انظر: )١( 

ان>م:قحالارى)ا/ها"آ(.)٢( 

(.٢٦٥/١اظر:قحالادى))٣( 

تمالباصل،)أ/آ■(انظر: )؛(

٣٧٩الشرعية مميراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون الصيم، جامعة عتيرص والاداب؛ اسوم ممية 



ئوالدعوية اسمية آتاره ناصرالسعدي، بن عبدالرحص مؤد«<رادشيخ ج
فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

ثلائا،يدنه غل أنه عنه ينقل فلم — عنهما الأ4 رصي — وميمونة عائنة كحديث هن 
حثصححه، ق الخارى ذلاك،1 فمن العلماء، من عدد المعنى هذا على أكد وقد 

واحدة{(أه،مرة ل الغررياب بقوله* ~ عنها الله رصي ~ ميمونة ثا لحديترجم 
مرةالغل ٠اباب بقوله• ه ميمونة لحديث، المغرى ننه صؤق النسائي ترحم وكدا 

مييما أقل على فحمل مرتين، ولا مرة يذكر ؛اولم ،! Jliajابن وقال، ،،، ١١واحدةاا
عليهاممه صلى الني غل نقل من فان  ١١تيمية؛ ابن وقال، واحدة<اا"''آ، مرة غسلأوهو 

قالزركثي وقل، ثلأئا*أ؛أ، كله بدنه غل أنه ينقل لم ومتمونة كعانثة لم وموآله 
علىالإفاصة أن الأصحاب، من قليل وكلام كلامه ظاهر نم  ١١الخرقي! لمتن شرحه 

هذهوظاهر  ١٠رحب؛ ابن وقال، االْا، الأحاديث، وهوظاهر فيها، تثليث، لا الجد سائر 
٠.دللت، غير من حده على الماء بإفاصة اكتفى . امح، أن على يدل الأحاديث؛ 

(٢0٧•٦،حصح؛حالخارى)ا/ )١( 

(.٤٢٨•٢،ح٨/١النالمغرىللناش))٢( 

(.١  ٤٣٧ ) الخاري صحح على ;طال ابن شرح )٣( 

(.rU'T\'\'ُجموعاكاوى)*أ/ )٤( 

شرحالزركثيءرسالخرفى)ئ/ئئمك)٥( 

الشرعيةuدواسات عثبمين ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرص داب٠ و١vالعلوم كليق  ٣٨٠



واثدعويةاثعلمية آتاره اتسعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيح مؤتمر 
القرلأنمحمد ياسربنإبراديمبن د. 

1uJLaJIاههلااد\ 

اثر9ات00ت(.)قصررسول ~ اثرعنحا رضي ~ ءائشا٠ حديث 
وأتممت(اف رسول )قصر عاتثة! اروحديث ~ت اف رحمه ~ عدي مابن قال 

.٢١١٠يثت،لم منكر 

منكلشرح ق والطحاوى (، ٥١٤ ،ح٦  ١٢٢)آ/المغرى السنن ل التائي رواه 
مننهق والرارقطني نعيم، أبي عن طرق من وعترهما (، ٤٢آ،ححه ٥ / ١ ١ ) ار الآث
 /V(٢ ٩ ،ح؛ ١  ٦٢ )يال:زهير بن العلاء عن كلأهما الحكم، بن القاسم >بمق من ٢

رمحولْع اعتمزينف ~)اثها عنها الله رصي ~ عانثة عن الأموي بن الرحمن عبد حدثنا 
افه،رئسول، يا ،ك.' مكه، ئدمت، إدا حر نكه إلى المدينة مس ونلم علته اممه صر اممه 

وما، ٠٠عائشة يا أحننت، يال،؛ وصمت،، واءطنت، واتثمتج، قتنزت، وامى أين، نابي 
ئته)مآأا،حآهآآ(،والهقيفيالناممرىةاب،ش(،ورآْ 

عنزمر بن العلاء عن، الفريامح، يوسف بن محمد عن طرق من (، ٥٤آ،حماآ ٠ ٣ ! ٢١
رمحولئع قالتؤ؛)■حزحنؤ عنها~ الثه ~رصي عائشة عن أبيه عن الأمحود بن الرحمن عبد 

الحديث.رمقا)؛...( عمرة قي ونلم عليه القّ صر اللب 
أنه— زهير بن العلاء عر الأخلاق أعر ~ الأخلاق هدا ل والصراب 

عنفيه فال ٠امن اليابوري: أبوبكر قال الأكثر، رواية فهي ®الأسود*؛ ذكر بدون 
تلكمحتووذ يزيد ومما ، ٢٣١٠٠به أث®والمرسل الدارقطنيت وقال أحطأاار٢ا، فقد أبيه 

النم،.فإن رمضان(؛ ق ~ت)عمرة عنها الله رصي ~ عائشة قول فتها أن الرواية• 

٦(.ه الأحكام)ص عمدة على اكطقات )١( 

•( ٥٢• الهائي)آ/ مد لأبن التحمق تشح اننل: )٢( 

عللالوراض)؛أ/مهأ(.)٣( 

٣٨١الشرعية ات ٠٠ممJواعتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



وا1دعوي4اسمية آتاره السسي، ناصر س عيدايرحمن الشيخ مؤتمر 
فيهاومنهجه بالرئ سعدي ابن العلامة عليها ذلم التي الآ'>اديث 

وممننبذا، واعلها ابن حكام كما العلماء، ياماق قط رمضان ق يعتمر لم 
وابنوالذميأْا، الهادىل؛ا، همد وابن ١^٣٢، وان الووىأأ'ا، أيقات بمذا ا أعله

•^٥٠٠٢حجرأم، وان الملقزرآ؛، 
وهو؛رمتمل، الأصولت بن الرحمن عبد حدث على حكمه ل الدارقطني وقال، 

أوحن ارإستاد النووىت وقال( ، ٢٩١صحيح،؛الإستاد اJيهةيت وقال، حسناالما، إسناد 
هوبل الحديث، لثبوت تكفي لا شل نه حأو الإسناد صحة أن إلا ، ٢١محتح٠أ 

بيانه.صيأق كما العلم، أهل اصتتكرْ منكر، حديث 
سرحj( والعلحاوى (، ٨١،ح٧٨ ٢ ٠ ٦ / y ) محنفه ل ثيبة أبي ابن ورواه 

(،٢٢٩٩،ح١٦٤/٣والدارقطنيفيسننه)(، ٢٣٨٩،ح٠٤١عافالآثار)١/ه
(،٢٢٩٧^١٦٣والدارقطنيفيّننه)م/ وغيرهمس>3،ءناسرةينزياد، 

بنطلحة طريق محن ٥(، ٤ ٢ آ،حه ٠ ٣ )"y/ الكبرى نن الj( اليهقي طريقه ومن 

٨(.• / Y٢)اكاوى مجمؤع اتظرت ( ١ 

 )Y :حلاصةانفقuya/y)^Si.)

 )Y- :زاد؛_)انثرY/Y،،؛.(Aa

Y )الهادى همد لأبن التحمق تشح انظر؛ ٤،  • /Y  )٥.

(•٢٧•اظر؛ممحاسقللل-سم)ا/ ٥، 

الدرالض)أ/خآه(.انظر: ٦( 

(.١١١اكلخصالمءر)Y/اننر:٧( 

 )A (.١٦٢الاواض)'أ/صتن

النالكيرى)م"ا-أ(.٩( 

(٧Y٧الأح؛كام)Y/خلاصة •١( 

سرأساتتعبن ابن السيغ معم،ي باتاون الصيم، جاسة عتيزق والأداب، اص ممة  ٣٨٢



واثدعويةاسمية آتاره اتسسي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
اممزلأنمحمد بن إبراهيم ياسربن د. 

المنق اليهقي طريقه ومن ( ٢٢،ح٨٩ ١  ٦٣سننه)V/ ق وانمراقطن-ي عم-رو، 
الكترىالمن ل واليهقي سعيد، بن عمر طريق من ا ٥ ٤ ٢ ،ح٢ ٢ ٠ ٢ رّأ/ الكثرى 

عنرباح أبي بن عطاء عن أرمهم صالح، بن دلهم طريق من ٥، ٤ آ،حّاآآ * ٢ رّآ/ 
منهاتيأمور، معلولة فإما منكرة؛ أيصا الرواية هذه أن إلا مرفوعا، بتحوه ه عائشة 

صالح،بن ودلهم عمرو بن وطلحة زياد بن اJغيرة صعقا الأولى: العلة 
الثانية.العلة ق سياق بما معلولة روايته أن إلا ثقة، فإنه سعيد بن عمر ؛خلاف، 

عثدروى فقد الوقمح، عهناء عن الرواية هذه ي المواب، أن الثانية: العلة 
الكثرىالمن ق والههقي جريج، ابن عن آ ٤ ٤ ٥ ،ح٩  ٥٦٠مصنفه)آ/ي الرزاق 

عائشةعن صناء عن كلاهما المرهبي، ذر بن عمر عن (معلها  ٥٤٢٦،ح٢٠٣/٣)
علىنص كما عتناء عن الرواة أستا من جريج وابن موقوفا، - عنها اض صي ر- 

توبعواوقد أيقال''،، وهوثقة ذر؟ بن عمر تابعه وقد ، فكيفأ-حمدرا،، الإمام ذلك، 
الثالئة.العلة ق يياما سياق كما قاصرة، متابعة 

إنمافر، الق الملأة إتمام أن نلها وما الرواية، هذه ق الصواب، أن الثالثة؛ العلة 
صحيحهق البخاري رواه ا مذللئ، ومن ~، ا عنهاممه رصي ~ عائشة على موقويا كان 

طريقوغيرهمامن ( ٦٨٥،ح٤٧٨/١صحيحه)ق لم وم)؟/؛؛،ح*ه*ا(، 
شرحق الهلحاوي ورواه ، - عنها اممه رصي ~ عائشة عن الزبير بن عروة عن الزهري 

(،٢٧٣٨،ح٤٤٧/٦(،وابنحبانفيسيحه)٤٢٦٠،ح٢٧/١١)
عنمسروق عن الشعبي طريق من ١( ٦ ،ح٨٩  ٥٣٣/ الكبرى)١ تن المسق والمهقي 

الأحيعبن ومسروق الزبير بن عروه الراؤيان: وهذان نحوه، ■" عنها اض رصي ~ عائشة 

٤( ٩٥اش)آ/ بو ابنه رواية ى الرجال ومعرفة الُالل اننلر: )١( 

(.١٥١ الكمال)A/ منوب انظر: )٢( 

٣٨٣الشرمهة يدراسات متبمئن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة متينة، والأداب، امموم كلية 



ئوالدعوية اسمية أناره السعدي، ناصر صداترحصبن الشيخ مزمر ا

فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

عطاءتابعهم وقد كيف فيها، والمقدمين - محها اض رصي - عائثة عن ارواة عيون من 
روايته"من المحح عر ~ راح أبي بن 

التمومحىأن المافة، طرقه بكل مرفوعا الحديث نكارة يزيد مما ت الرابعة العالة 
أتمهاأنه يعلم لا وأنه فر، الق للصلاة لم ومعليه افه صلى الني قمر ق ظاهرة 
منأحد عن ينقل م ولبل ، ٢١تيمية؛ ابن حكا0 كما العالماء، باتفاق واحدة مرة ولو 

حكمولذلك ٢، حضرته؛ ق هديه. فيخالفوا صفر، ق معه الصلاة أم أنه الصحابة 
وابن، حنل بن أحمد ت منهم بالنكارة، الحديث هدا على العلم أهل من جمع 

والألافلأ'ا•حجرم وابن ، ١٢٧١٣^وابن ،، وااذمي١٦الهادمح،أْ،، همد وابن تيمية؛؛،، 

/٨٧(.T٢الخاوي)مجموع انظر: ١( 

انظر:زاداوعاد)\/؛هأ(.٢( 

انظر:صالإيمأضرواةلخبافص)هاا(.٣( 

ان>:'جموعاسوى)أآ/*مل٤( 

•( ٥٢• الهادي)T/ همد لأبن التحقيق تشح انظر: ٥( 

(.٢٧•اظر:صاسمقمموص)\/ ٦( 

(.٤٤٧/١انظر:زادالUد)٧( 

\(.بلؤغالمرام)_UAانظر: ٨( 

(.n/vانظر:إرواءالخلل)٩( 

الشرعيةسراسات عتيمون ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اممصيم! جامعة عتيزة، والأداب، العالوم كلية  ٣٨٤



واثدعويةامممية ١^٥ السعدي، ناصر عيداترحمنس الشيخ ٠ؤتمر 
القولانمحمد ياسربن د. 

|ورابءالمطلب 

يطيل..(ان ا،سطاءصحم )فمن الغرة: في ه مرور0 ابمي حديث 
.(إلح. اسط؛ع. )فمن وقوله مدرج،  ١١~ت اف رحمه — عدي حمابن الشخ قال 

أنمنها; أمور: ذلك على ؤيدل الرسول.، كلام من وليس هريرة، أبي كلام من 
أبيعلى الزيادة هذه بوقف هريرة أبي عن نعيم عن الحدث هدا روى أحمد الإمام 

الوجه،غل على هريرة أبو يزد لم ولهدا ممكنة، غير الغرة ة فإطالأمات هريرة، 
مرصعوالعضد الساق ليس وأيقاI اعتراض، عليه يكن لم كلامه. من ولوكان 
حديثهتقدم الونية...،وقد ل — تعالى الله رحمه — القيم ابن قال ولهذا الحلية، 
زادأنه منهم أحد يدكر ولم وصونه.، بوصغا زيد بن الله عبد وحديث، حمران، 

تعال5،"لا،•الله حدود على 

صحيحهق لم وم(، ١ '؟،حأُّآ ٩ / ١ ) صحيحه ق البخاري رواه الحديث، هذا 
اللهعبد بن نعيم عن هلال أبي بن معيد عن ؤلرى من وغيرهما (، ٢٤آ،حآ"  ١٦))/
•مرفوعا ه ٥^^٠ أنح، عن 

اللفغلة؛الإدراجهده على الحكم ق — الله —رحمه الشيح وافق وقد 
المملْ؛،وابن تيمية؛؛،، وابن ،، والمندرى١٣، ابن؛هلال١٢٠منهم: العلم، أهل من حمما 

(.١٧-١ الأحكام)ص٦ عمدة عش اكيقات )١( 

(.٢٢١محصمحالخأرىلأينيطال)ا/)٢( 

الترء-_،وامم،)ا/-ه(.اظر:)■٢( 

•( ٢٧٩/١انذر:سرعاكاوى))٤( 

-آ(.ءاديالأرواح)صاانظر: )٥( 

٣٨٥الشرعية للوراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حاممة عتيرة، والاداب، اللوم كلية 



ئوالدعؤية السية أناره ناصرا1سسي1 بن عيدايرحص اJشيخ عوضر ا

فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

الشيخلخص وقد وغيرهم، والأوافر؛أ، وابنحجررآ،، ، ٢١١حماعةوابن 
بالأدراج.اللفظة هده لإعلال مسهم ق العلم أهل كلام حلاصة ~ الله حمه ر~ 

الميكلام من مرفوعة اللفظة مده أن فرأوا العلم أهل من جمع حالفهم وقد 
هومدرحة بأما القول أن إلا وعيرهما، الملقزأه، وابن ،، النووىل ت منهم .، 

أعلم.واف، سبق، لما الأظهر؛ 

(.٤٣٠اسير)أ/مض انظر: ؛(

انظر:ذحانرى)؛/آمأ؛(.٢( 

اظر:ءسلةاكاري)أ/ه؛آ(•٣( 

انذر:إرواءاكول)ا/مما(.ة(

اوجموع)ا/هآأ(.انم: ٥( 

اكوصح)أ/مم(.انم: ٦( 

الشرعياتلكراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة متيرص والآداب، اسوم كلية  ٣٨٦



واكعؤيةاس4يات آتاره السعدي، ناصر بن ءيدالرح4ّن الشيخ مؤت٠ر 

القزلأنمحمد ياسربنإبراميمبن ئ. 

ااخأ0اسالمطلب 

و1ودراب(.اادا0نة ر9ءف>90 ه مغغل بن اثا عبئ حديث 

المتواتر؛ؤيرك به يوحد فلا ث—اذ، *هدا —I تحار اف رحمه ~ معدي ابن قال 
ءسااةاالا/الغلان إحدى ق الثري عدالتراب أته ؤيحتمل 

عنطرق من وغيره ا/هّاأ'آ،ح'م'آ(، صحيحه) ق لم مرواه الحديث هدا 
^نهمدالهينمغفلهعنامهطه.

، ٤٢٣ / )١ صحيحه ق لم مرواه ما بالمتواترت ~ اممه رحمه ~ السح ومراد 
)أولاهنوفيه: هريرةهصفوعا أبي عن ّيرين بن محمد من'؛ريق وغيرْ ، ٢ ٧ ِءه 

العلم،أهل من جمع الإعلال هدا إر ~ افه رحمه ~ الشيح بق موقد بالتراب(، 
مم،لم حديث، ررهو الشافعي: وقال قدامةل؛ا، وابن ، ٢٣واليهقيلا، ابنبهلال١٢منهم: 

.٢٠١صحته«.على 

بنالله عبد حديث فصححوا — كثير وهم ~ العلم أهل من غيرهم خالفهم وقد 
وابن*، والدارقطني١٦مبق، كما صحيحه ق رواه فقد لم، مالإمام منهم: ه، مغفل 

اسقاث،علىص;الأحلكم)محرآ١(.)١( 

(.٢٧'/ البخاري)١ صحح ملي بطال ابن شرح انظرن )٢( 

\موى)\إ\ا-ي.اون اظر:)٣( 

اوغنى)؛/ه'م(.انظر: )؛(

الءاوىالك؛ير)؛/ه-م(.انظر: )٥( 

(.١٠٧انظر:سنالدرس)؛/)٦( 

٣٨٧الشرمية للقراسات عتيبى ابن الشيخ ةرسي مع ^٥٧^ القصيم، جاممة عتيود وؤلآد١ب، الملوم كلية 



ئوالدعوية اسمية آثاره ناصرالسعدي، بن عيدايرحض اتشيخ عزضر ا

فيهاومنهح4 بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

،?-١^١٧٨تميةأْ،، وابن البدل؛،، دنيق وابن والووىل٢،، ،، والغوى١٢،، ١١٢٠٠٣٠■
ومخرجهالإسناد، حيث من فيه مطعن لا الحديث فإن قالوا؛ وهوكما حجراص، وابن 

®مختلفابابا فهومن المسابق، ه هريرة أبى لحديثا متته معارصة وأما مختلفا، 
التيالتموص من غيرها كحال حالها بينهما، الجمع فيه يمكن المدى الحديث® 

بينهماجمعوا وقد الترجيح، من أولى والجمع التعارض، ظاهرها أن مع صحت، 
إحدىل المثري الترابج عد أنه ®ؤيحتمل بقولهأ — الله رحمه — المسخ ذكره ا بم

عدانه والصحيح ٠ بقولهت بيايا المعنى هدا تيمية ابن وزاد الة*ائ، غالغلان 
^سزبمصه]ّ_ورة

عيمن اكدد ثش ئاعل ٣ كان إذا قالوا: م أن ذلك بمقق [ ٢ الكهف:آ 
هقوبم»>منمكاستإلأمثال زائداكما يجعله المفعول جس 

إلاؤ لموله: أ-حدهلم جعله جنسه من كا0 ؤإيا الجادلة:ب[، ]محورة ب رإُعهز 
بىأئئتيلذثافي1ممحهنثثوأ نصثمملذ دس 

عقيوآكث،'—ئدهضكيثثهء ثأنآثه يثقودإمتتحسيءلامحزقارنتة إد 
ألثئلأتمحقلمهأوْ=قثثروأ ألمك< صقينتة 

اوحر)ا/اآ؛(.اظر:)؛(

\ظو.-شمحى)\\ا)٢( 

(.١٨٤اظر:درحالووىشبم)م )٣( 

اظر:إحكامالأحكام)ا/لأ؟(.)أ(

(.٨٦ر١/ الفقه صدف شرح انظر؛ )٥( 

(.١٢٤>حالتترب)Y/ انم: )٦( 

(.٢٧٧اظر:ذحاواري)ا/)٧( 

اسمتشسةاسمم)صآا(ا)٨( 

الشرعيةتليراسات عتيمعن ابن الشيخ كرسي مع باJ٠اLون القصيم، جامعة عتيزد والأداب، الهاوم كلية  ٣٨٨



والدعويةاسعية آلتره السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيح 
القزلأنسممد بن إبرابأ بن ياسر د. 

مات«ررنغ ثاو: ينثا [، ٤ ٠ ااتو؛ةت ىوممضطهث.ه]سورة 
و.ءفئوة CjUjئاعس_لوء د1وت ؤإلأ الجنس همر مذ وامث-ا!ذثث تما0 اتياب اف علم 

محاءسأوهالإناء قي الكنب ولغ هميرْت)إدا ابى حدث في ابوذاوي روى كما الثامنه، 
ابنعنه أجاب فقد ابق السسالشافعي قول وأما الثايعهيالؤادتا(ااأا/ مرات نع 
هداولكذ صحته، على أقف لم هوحدث قال انه الئافعق عن *ومل بقوله• حجر 

لآئامحكننش،ظىث«ص.

(.)ا/٦٨صداسه شرح )١( 

)آ(فحالارى)ا/ييآ(.

٣٨٩الشرعية لادو١سLت عثي4ان ابن الشيخ كرسى مع ^ ijuJUالقميم! جامعة عتيزص واvدابt العلوم كلية 



واثدعويةاتعالمية آثاره تاصرالسعدي، س.الرحسس الشيخ 

فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

اولأو|ادوساالبمسب 

ض؛حاءفعٌ ه ه)ان  uJUaاوا5ابن عدي حديث 
الأحلية(الحمر لحوم وعن حيبر' يوم المتعين 

حديثورد يرا )يوم وقوله؛ ١١—؛ تعالى اش رحمه ~ —عدي ٠٠٠ابن الشيح قال 
قالحرم• ثم ابتح ثم حرم، ثم أبيح إنه فقيل• الفتح، يوم حرم أنه صريح صحيح 
نكاحإلأ مرين، وحزم مرتين، أبيح الأحكام من نيئا أعلم ما الشافعي: الإمام 

حرموالذي الرواة، بعض من وهم ؤإنما حتثر، يوم يحرم لم أنه والصحيح المتعة• 
رجعوممه الضرورة، عن ذللث، حل يرى هماس ابن ولكن الأهلية• الحمر تمر يوم 

بعفىوهم حميعا المتعة ونكاح الأهلية الحمر تحريم علي ذكر ولما ذلك• بعد 
،.١١١١القح.يوم حرم أنه المحح ولكن تمر، يوم تحريمهما أن وظن الرواة 

قلم وم(، ٥١١،حء ١ ٢ صحيحه)U/ ق البخاري رواه الحديث، هذا 
عيينةبن سنيان عن طرق من وغيرهما له، واللفظ ( ١٤٠،ح٧ ١ ٠ ^١٢ صحيحه)آ/ 

أبيبن علي عن أبيهما عن علي بن محمد بن والحسن الله عد عن الزهري عن 
طالب،همئاله.

منهم؛العالم، أهل من جمع القول هدا إلى ~ افُ رحمه ~ الشخ بق موقد 

عمدةالأحلكم)ًسس.اسقات،على )١( 

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، واvداب، العلوم كلية  ٠٣٩



وأووسقاسية ١^٥ سالرحصينظسمانمسي 

الغزلانياسربنإبراباينءحس د• 

وتالحجرأْ؛، وابن اكمل؛ا، وابن وابن ، واليهقي١٢٢■^*١^ بن سنيان 
ّ»زث1اضألأممحأط

حتزاس.ين؛ حزمن ال٠ثثة الأثرأ0 ووواة السير أنل ثى 
منهم:ظاهره، على الحديث أن فرأوا العلم أهل من جمع حالْهم وقد 

محسم"ه،والمارريرا^،

اطر:١( 

العصيرالسابق.أ( 

اطر؛بوعاصص/آآ(.٣( 

زادالماد)مآ/يى"ا(.اطر: ؛(

اطر:نحالاري)ا'/ايا(.٥( 

)٦

الروضالأف)'\/ا<ا<(.٧( 

الخاويث)صإهأأ(,اختلاف اطر: ٨( 

٤(. ٥٣جان)٩; ض صمح طر؛ ا( 

أعامالقرآن)>/أ<بمأ(.١(اطر: 

اسلم)آ/اما(.ا(اظر:

١٣٩ اأشرءية سياسات عثبمؤن ابن الشيخ كوسي مع بالضاون اممصيم، جامعة صذق دالاداب، يءة 





والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤد4ر 
القرلأنمحمو د. 

حرام،محال• المتعة،  ٠٠عن عمر نن اش عبد نأل رجلأ أف اللب عبد نن نالم أحبريي 
ونلممعلبؤ الله اللوصر رنول اف علم لمد )واف5 ت ممال مها، يمول، يلانا إن سالت 

إّنادهونوى مق، كما أبوعوانة صححه وقد منافحص(، كنا وما حنت يوم حزمها 
والصنعاره.حجررأ؛، ابن 

الذي— الفتح يوم المتعة تحريم ل ه الجهني سبرة حديث ل حاء أنه رابنا؛ 
فيلتئز أذنت ئدكنئ إش الناص، أيها يا ) وفته؛ الأول"، القول أصحاب به يستدل 

سابزرم.إلآلم>م ررأذنت« قول يصدق فلا اشاء...(، من الإنبماع 
أيئاالفتح يوم المتعة تحريم ق ه الجهتي مبمرة حديث ق حاء أنه حامنا؛ 

إلأسابق تحريم عر تييه ذلك ففي المامة(، يوم إلى دلك حزم ئد افة )نإف قوله؛ 
اامؤ؛در؛،.التحريم هدا فتبعه مؤقت، أنه 

^٣٣٣)م/التلخصانمر انظر: )١( 

(.١٨٥اظر:سلاولأم)'ا/)٢( 

(.١٧•)م(اظر:نحانرى)ا</ 

(.١٠٣)أ</•■الكر الحاوي انظر: )٤( 

٣٩٣السرعية لادراسات عشمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعات عتيرة، واملآداس، اسوم يية 



اسميةآثلره المسي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مزدمر 

فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

1وواوو1وءاو0هلوب 

صلاةهن اا9احد0 الرهعة فم ره9ءدن من أهئر زيادْ أحاديث 
الهسوق.

تالكرف صلاة ص وهويتكلم ~ تعار اف رحمه ~ معدي ابن الشيح قال 
ركوعينعلى تشتمل ركعة وكل سان ركعتفهي الصلوات، جميع حالفت ءولهدا 

أصحهده لكن الصفة، هذه غير على ووردت سياق. كما فيها، بملول وسجدتين 
أحمدالإمام نال لكن الواحدة، الركعة ق ركوعات ة حمإلى ورد فقد ورد، ما 

كانؤإن الرواة. من فغلهل. الرواية هذه حالفه ما كل الحفاظت من وكثير والبخاري 
محركوعينركعة كل ل أتى أنه يعني؛ ~ الرواية هده لأن لم؛ مصحيح ل ا بعضه

غيرأن فتعين ه، زمنه ق مرة إلا يقع لم والكسوف الروايات، أصح — وسجدتين 
؛.١١٠رواته.بعض من غلط. الروايات هن.ه 

الكسوفصلاة ق الواحدة الركعة ق ركوعين من بأكثر جاءت التي الرواياُت، 
صفات؛على 

الواحدة.الركعة ق ركوعات لأJة رواية الأولى• الصفة 
حديثان:فيها ورد ما وأشهر 

عنهاالله رصي ~ عاتثة حل.يثا ادحد«ي«ث،الأول؛ 
نال:جريح ابن ؤلريق من (، ٩ ٠ ١ رقم ٦، ٢ ٠ صحيحه)أ/ ل لم مرواه فقد 

متهحأمحدق، مجن ®حدثتى يقول: عمير بن عبيد معت، ميقول: عطاء، معتا حم
بنعبيد حالف، فقد شاذة، رواية وهي ، الحديث،  ٠٠.• • ا عنهاممه رصي عائشة يريد 

(.١ —٢٠ ١ )صرا٥ الأحكام عمدة على التعليقات 

 I الشرميةسؤاسات عثي«أين ابن الشيخ ترسى مع باساون ايقصيم، جاسة ءميوة، والأياب! اسوم ءلمة ٣ ٩



وايدعؤيةاسمية آثاره ناصرالسعدي، عيدايرحمنس الشيخ مؤت«ر 
القز؛لآنمحمد بن إبراهيم ياسربن د. 

فيماالزبير بن عروة •' وهما عنها، الله رصي عائشة ل وأصبهل منه أكثر هو من عمير، 
عبدبنت وعمرة (، ٩٠١،ح ٦ ١ ٨ Y/ ) لم وم(، ١٠٤٤'آ،ح ٤ T/ ) البخاري رواه 

ا\%،رب'ه(،١(،وساJم،)٢/  ٤٠٦٤،رiم٠ ءيمارواْالبخارى)أ/ الرحمن 
اركانت عيينة بن فيان محمقال عنها، اممه رصي عائثة بحديث الناس أعلم س وهما 

بنتوعمرة الزبير بن وعروة محمد بن م القامت ثلاثة عايثة بحديث الناس أعلم 
عبيدس لها وألزم يعائش—ة أحص وعمرة وعروة ٠١القيم• ابن وقال ، الرحمن® عد 

عائثةإلى الحديث تاد بإمحميجزم لم عقناء أن •' أيقا ش—يؤذها ؛،ويزيل- ءمير؛ررين 
وابنالشافعي^، ذللث، أثارإلى كما ءائثة« يريد بته ح ٠٠فقال: محها افه رصي 
والأبفأْ،.؛، ٤٣

—عنهما الله رصي الله عبد بن جابر حديثا الئاق• الحديثا 
ئليمان،بن ءلرصءثل-الماللث، س (، ٩٠٤٣^

عنالزبير أبو حالفه فقد أيما؛ شاذة رواية وهي عنه، الله رصي جابر عن عطاء، عن 
والتي٩(، ٠ رقم؛ ، ٦٢٢)Y/ صحيحه ل لم مرواه فيما ~ عنه الله رصي ~ جابر 

متكلممليمان بن ال٠اإلثc عثل- إن ثم الكوفج، صلاة صفة ق الرواة أكثر فيها وافق، 
عليهأحذ قو  ١٠القيمت ابن وئل يخْلئ®ل٦ا، ®ثقة حجل• بن أحمد عنه قال بهله، صق 

المحواسل)ل/ه؛^اظر:)ا(

انظر:زادالعاد)ل/^أ()٢( 

الناهمىص)مهْ؛كانم: )٣( 

اظر:زاداوعاد)ا/ماملأ()؛(

٢(. Y_jالكسوف)لصلاة وصلم عله اف• صلى الني صلاة صمت انظر: ( ٥١

٢(.)صرآه أحمد للإمام داود ا;ي سولأت )٦( 

٣٩٥شرعية j١تلدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن اتشيخ مؤت٠ر 

فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم اتض الأحاديث 

منالحديث وهذا ، ٢٢١أوهامااله صدوق ١١حجرت ابن وقال حديث<الا؛، غير ق الغلط 
والألباق١الةيمُ؛أ وابن ا الثاءعي١٣هذا على نص كما فيه، أحهلآ ما حملة 

الواحدة.الركعة ق ركوعات أربعة رواية الئانية1 الصفة 

—1عنهما الله رصي ~ عباس ابن حديث فته ما وأشهر 
ابنوهو حيب طريق س (، ٩ * -٩ ٩ ٠ ،ح٨ ٦  ٢٧/ Y ) صحيحه ق لم مرواه 

حالففقد شاذة؛ رواية وهي محهما، الله رصي عباس ابن عن طاوس عن ثابت أبي 
وسلمعليه الله صلى البمح، أن عنهما الله رصي عباس ابن عن الجماعة رواية طاوس 

وهم؛ركوعان ركعة كل ق ركعتين الكسوف صلاة صلى 
(،١٠٤٦،ح٣٥/٢)صحيحه ق البخاري رواه فيما امحي، عبين كثير / ١ 

آ/*آاُ،حآ*ه(.صحيحه) ق لم وم
 /yالبخاري رواه ا فيميار، بن اء عهن /Y(١٠٥،ح٢ ٣٧ ،)قلم وم

V'^).صب>ه)٦إ٦ص
 /Y" مسنده، ق أحمد رواه فيما عباس، ابن مولى مقسم /Y"(١٨٦٤،ح٣٥٨ ،)

وهومشهورثابمتإ أبي بن حيب عنضة طاومحى، رواية صعق، من ؤيزيدأيما 

زادالعاد)؛/،/"؛؛(.)١( 

اكهمب)صمآمبرثم)أاب؛ث(.)٢( 

(.٤٥٨المنالكثرىلييهقي)T/انفر: )٣( 

بماس)؛/ار"؛؛(.)٤( 

)»_A"؛(.الكسوف لصلاة وسلم  aJLpاف صلى الض صلاة صفة اننلرت )٥( 

الشرعيةللدراسات عتيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، امموم كلية  ٣٩٦



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر س عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
واسربنابراب|ضمصداملأند. 

والههقير؛أ،، والدارقطني١٣٢حباذر^، وابن ،، حزب٠ة١١ابن ذلك عر ض بالتيلس 
أيقاالرواية مدم صعق وممن وغرهم، حجررآ،، وابن العرافيرْ،، وأبوورعة 

امحمواينِموالأبلآ/
واحدة.ركعة ق ركوعات حمس رواية الثالئةت الصفة 

حديثان:مها روي ما وأشهر 
عنهالله رصي ~ كعب بن أبي حديث الأول: الحديث 

،١ ٤ ٨ "Y/ نيه)٥ مق وأحما، (، ١١٨٢ّآ،ح ٠ /مننه)١ أبوداودي رواه 
٨١ ١ / مستدركه)١ ق والحاكم (، ٢ ١ ٢ ٢ ٥ ح  حعفرأبي طريق من (، ٤

-،عنه الله رصي ~ كحب بن أبي عن العالية أبي عن أس، بن الربح عن الرازي، 
أيصاالحديث هذا صعق وقل اآ، وهوصع-فآ الرازي، أبوجعفر إسناده وق 

(٢٢٩خزبمة)١/ ابن صمح انظر: ١( 

اكمات)أ/مام\(.اظر:٢( 

)_U'Y(.التقديس أهل تعريف انظرت ٣( 

(.١٤٩للمهقي)ْ/ ص المن انظر: ٤( 

الدلض)صه'ا(.انظر: ٥( 

لأي.القديس)ص أمل تميف انظر؛ ٦( 

السننامرىص)ه/بمأا(.انظر: ٧( 

(.٢١٦•التلخصالمتررآ/ انظر: ٨( 

الكسوف)ص7آ(.لصلاة وسلم عله اش صر الني صلاة صفة انظر: ٩( 

(.١٩٢تماو.باصال)م انظر: •١( 

٣٩٧الشرعية لكواسات صهين ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جامعة عتيزة، ؟،، ibVtjاسوم ممية 



ئوالدعويات السية آثاره السسي، ناصر بن سواورحص مؤت«رالشيخ ا

فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم ائتي الأحاديث 

مح"<،رابيى'"،رابج"'،رالأبق'«
عنهاف رصي "" طالب أيي بن علي حدث الخديث 

سدعن الأعلى، عد >يق من ( ٣^٦٦)Y/ سدْ، ق البزار رواء 
فيها:لأن محعتفة؛ ومي عنه، اض رصي علي عن ليلى، أبي بن الرحمن وتمد علي بن 

،الحديهدا صعق، وممن ، ضعيف، وهو الثعلبي، عامر وهوابن الأعلى تمد 
.١٢٦٧٧٠٠^أيضا 

أيما؛صعقها من يريد ومما سق، كما ضعيفة الروايات هده فكل فعليه 
وأنهللكوف وسلم عليه اف صلى الني صلاة صفة ق الكثيرة للمروايات مخالفتها 

ركوعان.ركعة كل ق ركعتين صلاها 

المنالكمىّ)م/هه؛(اظر: )١( 

خلأصةالأحك1م)أآ/خهبنانظر: )٢( 

(.u(yyu/Y:،_انظر: )٣( 

الكرف)صهْ(.لصلاة ضوصلم صراف الني صلا؛ صفة اظر• )٤( 

(.Y-aYا/ الكمال)٦ مذيب انظر: )٥( 

الكسوف)صا"ه-ماه(.لصلاة وسلم عله صراش الني صلاة صفة اننلر: )٦( 

الشرعيةممراسات عتيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرق اسموم كلية  ٣٩٨



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدايرحعن الشيخ مؤدمر 
د.ياسربنإبراصينمحساملأن

1و0را0في ه عدي  LlJjJIسعد بن سحل حديث الثاهن: او0طالب 
بعدك(احد عن ر9لأتحزئ 9فيه؛ 9عبدانمسحا، اليم 

ارلم-ت تعار اف رحمه - معدي ابن الشيخ قال 
الفبمريرمعاؤية أبي عن ( ٦٤٢،ح٢٠٦/١)سه ق متصور بن سعيد رواه 

صلىاممه رسول )زوج قال؛ الأزلي العمان أبي عن الفايشي أبوعرفجة حدثتا قال؛ 
مهرأ(،يعدك لأحد تكون لا قال؛ تم القرآن، من محورة على امرأة وسلم عليه اض 

علل•'يعدة أعلت وقد منكرة؛ رواية وهي 
ابنعليه نص كما الأندى، العمان وأبي عرفجة أبي جهالة الأولى• العلة 

(،٦٨٧)U/ الخلخن وابن الهائي^، تمد وابن ١^^< الض وتمد ، ^١١٢
وغترهم•جمم؛"، وابن 

الأمحسياليأآ،،الحق وعبد لْا، حزم ابن عليه نص كما مرسل، أنه الثانية؛ العلة 
(،٦٨٧)U/ الملمن وابن الهادىّ، عبد وابن ، ٢٧١تتميةابن المجد الركات، وأبي 

اوحار)؟/هه(.اظر:)؛(

(.١٤٨الومطى)م الأحكام انظر: )٢١( 

م١(.٨١الهادى)أ/ حمد لأبن تشحالتحقتق انظر: )٠١( 

'آا'ا(•)؛(انظرتذحالارى)ا'/

انظر:المحاليى)ه/خآ(.>ه( 

(.١٤٨الأحكامالومحظى)•r/ انظر: )٦( 

٢(.الاوطار)ا•/٢• نل انظر: )٧( 

(.٣٨١الهادى)؛/ عد لأبن التحقيق تشح انظر: )٨( 

٣٩٩الشرعية للدراسات عشمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآدابر العلوم كلية 



موالدعوية اسمية آثاره السعدي■ ناصر ءيداورح4نس الشيخ مؤت4ر ذ

فيهاومنهجه بالرد سعدى ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

وابنالأيرل؛ا، وابن نممُم، ا وأب، ٢٢١الطبراق أن إلا وغيرهم، حجرم وابن 
أعلم.واض الصحابة، ل ذكروه حجرلْ، 

حيث،الحديث، هذا لأصل الكثيرة لالرواياتج الرواية هذه مخالفة الثالثةت ة العال
أهميتها.ْع الزيادة تلكا تذكر لم 

غارينيَُاا،وال، ٢٦١الذهبي — ذكر ما غير — ا أيقمالرواية هذه صعق وممن 
وعترهم•

)ا(اظر:ءتحالاري)ا'/آاأل

(.I^(T-'Y /YYالعجم انظر: )٢( 

٣(.• ٣٧الصحاة)I/ سرئ انظر: )٣( 

اتفر:أداكاة)آ-/خ-م.)؛(

(.٣٤•اسم)يم انظر: )٥( 

١(. ٩٧للدمي)Y/ انممق تشح انظر: )٦( 

ا.أ(.انظر:ممف،الكام)ه/)٧( 

الشرميةممدراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والأداب، اسوم كلية  ٤٠٠



وايوعويةاسمية آتيه السعدي، تهصر الشيخ مؤتمر 
مصيبن ابراميم ياسربن د. 

الخاتمة:

نتائج!من إليه توصلت ما أهم أذكر البحث هدا حتام ول 
به.عهدنا قرب مع الماصي بالقرن المتعالمة الحديث البحوث قالة ١. 
ق~ تعالى اطه رحمه ~ عدي مابن الشيح جهود تناوك التي البحوث ئة ٢. 

وعلومها.الستة خدمة 

فد~ تعالى الله رحمه ~ معدي ابن الشيح عليها حكم الش الأحاديث عامة أن ٣. 
أحكامعلى ~ غالبأ — اعتمد وفد سمه، ممن العالم أهل من غيره إليها مشه 

•~ اف رحمهم ~ والذهبي الهادى عبد وابن القيم كابن وتلاميذه تيمية ابن 
التطويل■وعدم الاختصار الأحاديث على ~ تعالى الله رحمه — أحكامه سمة أن . ٤ 

المعف،نؤع على ~ 1ا غالث~ مه مع الأحاديث،؛ على أحكامه تعددت ٥. 
ليرد لم يثت، لم مدرج، اذ، ثمنكر، موصؤع، الأحكام! فج_اءدت،ىلْ 

.صحح حديثا 

عليه.الكلام بمليل وقد أحياثا، إلأ حديث، صحف سست، يذكر لا . ٦ 
لحكم— أحيانا ~ ذكره مع الأحاديث،، على حكمه يذكر — الله رحمه — يكتفي ٧. 

سبقه.ممن العلماء من غيره 

الحديثلعلرؤ، ~ نادر ~ ذم مع ومئا، محنيا للأحاديث، نقده على يحرص ٨. 
•الأحرى 

بقوله:فيهم الكلام يجمل ؤإنما وتعديلا، جرحا الحديث رواة عن الكلام يعقل ٩• 
الرواة"."بعض 

١الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي، بن ءبدالرح٠ن مؤتمراثثيخ 

فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عاليها حكم التي الأحاديث 

أبرزالت9سات:
يلي■ما البحث هذا حتام ق به يوصى ما أهم إن 

ةالخدمة ل \د\>وي القرن ذ العلماء لجهود العالمة الدراسات الإكثارمن . ١ 
وعلومها.

خدمةل وجهوده — تعالى الله رحمه — عدي مابن الشيح تراث ة بدراسالاهتمام . ٢ 
وعالومجها.المنة 

تمابالي للحث المقترحة المواضيع ومن 
للأحاديث.شرحه ق سعدى ابن منهج أ. 
المتحارصة.الأحاديث بين الجمع ق معدي ابن منهج ب. 
وعلومها.السنة ل القيم وابن تيمية ابن يمدرسي سعدى ابن تاءثر ج. 

والحمدكثيرا، تسليما وملم وصحيه اله وعلى محمد نبينا على وسلم اممه وصلى 
العالمين.ب رف 

الشرعيةلااوراسات عثي4ين ابن الشيخ كرصي مع القصيم، جاسة عتيزق والآدأب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره اددديد ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
القزلأنمحمد بن إبراهيم ياسردن ئ- 

فمر1س1و0ر1حء

معاذبن حبال بن أحمد بن حبان بن محمد حبان، ابن صحيح تقريب ل ان لإحا *
الأرتووط،سعيب تحقيق -، ٤٥٣٥ ت تي، الثالدارمي أبوحاتم التميمي منبد بن 

م.١  ٩٨٨— ه ١ ٤ ٠ ٨ الأولى، الطعة بيروت، الرسالة، مؤسسة 
الاثبيليالمعافري العربي بن أبوبكر اف عد بن محمد القاصى القرآن، حكام أ *

—بيروت العالمية، الكتب دار عطا، القادر عبد محمد تحقيق ، ٤٥٥ ٣ ت المالكي، 
م.٢ ٠ ٣• - ه ١  ٤٤٢ الثالثة، الطبعة لينان، 

بناف عبد بن الرحمن مد بن الحق حمد ه، المي حدبمث، من الوسطى لأحكام ا *
تالخراط، بابن المعروف، الأثبيلي الأندلسي الأزلي إبراهيم عيد مبن ين الح

والتورع،للنشر الرشد مكتبة امرائي، السسصبحي لفي، الحمدى تحقيق ه،  ٥٨١
.٣١٩٩٥—ه  ١٤١٦السعودية، العربية ال٠ماjكة — الرياض 

بنمحمد اض أبوعبد الشافعي للمشانعي(، بالأم ملحقا )مهلبؤع الحديثج حتلأف ا ٠
المطلبياف منعبد بن المهللب، همد بن شافع بن عثمان بن الم—اس بن إدريس 
.٣١٩٩٠ه/  ١٤١٠بيروت، ~ المحرفة دار ، ٠٥٢ ٤ ت المكي، القرشي 

سراجالمالقّن ابن الكسر، الشرح ق الواقعة والأثار الأحاديث، تخريج ق المنير لدر ا ٠
تحقيق، ٠٥٨ ٤ ت المصري، الشافعي أحمد بن على بن عمر أبوحفمس الدين 

والتونعاالنشر الهجرة دار كمال، بن وياسر سليمان بن الق وعبد الغيهل أبو محصهلفى 
٥١٣٢٠-  ١٤٢٥الأولى، الطبعة لرياض—السعودية، ا—  ٠٤

بنعلي بن أحمد أبوالقفل يالتدليى، الموصوفتن بمراتب التقديس اعل ت/؛ف *
القريوق،عبداض بن عاصم د. تحقيق ، ٠٨٥٢قلانر، العحجر بن أحمد بن محمد 
.٣١٩٨٢-"١ ٤  ٠٣الأولى، الطبعة عمان، - النار مكنة 

العسقلأل،حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو التهديب، قريب ت ه
—١ ٤ ٠ ٦ الأولى، الطيعة مّوروا، ~ الرشيد دار عوامة، محمد تحقيق ، ٢٠٥٨٥ لت، 

٤٠٣الشرعية ات J٠٠إدراابن ا1ثيخ كرسي مع بايعاون القصيم، جامعة متيرد والآداب، اسوم ئية 



اكسةآثاره السدي، ناصر س.الرحصبن مؤتمرا1شيخ 

فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

١٩٨٦.

بنعلي بن أحمد القفل أبو الكبير، الرانعى أحاديث، تخريج ل الحبير التلخيص ،و 
الأولىالطبعة العلمية، الكتس، دار  ٢laAo ت العملاق، حجر بن أحمد بن محمد 

ها؛اه.هخهام.
بنمحمد بن اف عبد بن يومف، أبوعمر والأماني، المحاق من الموطأ ق لما لتمهيد ا ٠

العلويأحمد بن مصطفى تحقيق ه، ٤  ٦٣ت القرطبي، التمري عاصم بن الر عبد 
الغرب،،— الإسلامية والشؤون الأوناف عموم وزارة البكري، الكبير عبد حمد م~ 

ه. ١٣٨٧

بنأحمد بن محمد اف أبوعبد الدين من ثالتعليق، أحاديث، ل التحقيق قيح ت ٠
عجسيط،الحي عبد الغيهل أبو مصطفى تحقيق ، ٤٥٧ ٨ ُن، الذهبي، ئالماز بن عثمان 

،؛.٢٠• ه-' ١٤٢١الأولى، الطبعة الرياض، - الوطن دار 
الهادىعبد بن أحمد بن محمد الدين نمى التعليق، أحاديث، ل التحقيق تنقيح ءو 

ناصربن العزيز وعبد اش حاد بن محمد بن امي مستحقيق ه،  ٧٤٤ت الحنبلي، 
.٢٢٠ ٠٧—ه  ١٤٢٨الأولى، العلثحة الرياض، — السالف، أصواء الخباق، 

حاتمأبو التميمي معبد بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد لثقاُتج، ا #
الهند،الدكن اد بحتدرآبالعثمانية العارف، دائرة ، ٤٥٣٥ ين، تي، البالدارمي 

.٢١٩٧٣ه،  ١٣٩٣الطثُةالأولى، 
التميميالمنير ١دريرابن بن محمل بن الرحمن عبد أبومحمد والتعديل، لجرح ا *

؛،حيدر— العثمانية العارف، داترة مجلس ، ٧٥٣٢ ُتج حاتم، أبي ابن الرازي الحتغللي 
م١  ١٢٧ الأولى، الهلبعة ييروُتف، — العربي الاراُثف دارإحياء الهند، ~ اليكن اد آب

٢١٩٥٢.

الا.ينثمن مسعد بن أيوب، بن بكر أبي بن محمد الأفراح، بلاد إلى الأرواح حادي ءآ 
القاهرة.المدق، مهلبعة ، ١٠٧٥ ت الجونية، فيم ابن 

الحنأبو المزق، مختصر وهوشرح الشافعي الإمام مدهبج فقه ل الكثير لحاوي ا ٠

ا1شرءي،تلقيراعات عثيصن ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جامعات عتيرع والآتاس العلوم  ٤٠٤



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
\}فنزلأنمح4د إبرامبمابن ياسربن د. 

ى٤ ٥ ٠ ت بالمارردى، الشهير البغدادي البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي 
الكتبدار الموجود، عبد أحمد عادل الشخ ~ معونحن محمد علي الشيح تحقيق 

م.١  ٩٩٩ه— ١٤١٩الأولى، الهلتعة لبنان، — بيرومتح العلمية، 
بنبممى الدين محي أبوزكريا الإسلام، وقواعد المن مهمات ل الأحكام لاصة ح* 

لبنان— الرسالة مؤسسة الجمل، إسماعيل حين تحقيق -، ٦٥٦١^ين، النووي، شرف 
.٣١٩ ٩٧— ه ١ ٤ ١ ٨ الأولى، الهلعة يرويتج، ب— 

افعبد بن الرحمن عبد القاسم أبو هشام، لابن المرية الميرة ثرح ل الأنف لروض ا ٠
التراثإحياء دار اللامي، اللام عبد عمر تحقيق ه،  ٥٨١ت الهيلي، أحمد ين 

٠ه/  ١٤٢١الأولى، الطبعة ييروُت،، العربي،  ٠  ٠٢١٢.
الدينمر حمعد حمبن أيوب ين بكر أبي بن محمد الحبال، حير هدي ق ال الممزاد ءأب 

الإسلامية،النار مكتبة — بيروت الرسالة، مومة ^، ١٧٥ مت، الجوزية، قيم ابن 
.٢١٩٩٤ه/ ١٤١٥والعشرون، المائعة الطعة الكويت، 

المنعانرثم الكحلاق الحني محمد بن صلاح بن إسماعيل بن محمد اللام، بل س ٠
الحالي٠ثا.دار هط ١ ١  ٨٢ت بالأمير، كأسلافه المعروف الدين عر إبراهيم أبو 

أحمدالله أبوعبد وتعديلهم، الرواة جرح ل حنبل بن أحمد للأمام داود أبي سؤالان ءي 
محمدنياد د. تحقيق ، ٤٥٢ ١ ين الشيباق، د أصبن هلال بن حنثل ين محمد بن 

ه. ١٤١٤الأولى، العلبعة المنورة، المدينة — والحكم العلوم مكتبة منصور، 
بنالتارك أبوالعادات اكين مجد الأيير، لابن افعي الئمسند نرح ل لشافي ا ٠

،٠٦• ٦ ت الأثير، ابن الجزري الثيباق الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد 
—الرياض مكتيه إبراهيم، بن ر يامتميم أبي ~ سليمان بن أحمد تحقيق 
م٢ّ ٠ ٠ ٥ - ه ١  ٤٢٦الأول، العلبعة المودية، المربية المالكة 

الرحمنعتل أبوالفرج المين سمس والإنصاف(، المقغ ح )العليؤع الكبير الشرح ءي 
عبدبن اف عبد الدكتور تحقيق ه،  ٦٨٢ت الشومي فاا.امة بن أحمد بن محمد بن 

والتوزيعوالنشر االْلثاءة هجر الحلو، محمد الفتاح عبد الدكتور — التركي المحن 

٤٠٥الضرمية يدراسات ابن الشيخ كرسي مع ايقميم، جامعة متينة، واfلآداب، اسوم ممية 



ئوا1دعوية العلمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرحصبن الشيخ مؤتمر ا
فيهاومنهجه بالرد سسي ابن العلامة عليها حكم التي الأحاديث 

.٢١٩٩٥—٠٥١٤١٥الأول، الطبعة العرفة، مصر جمهورية — القاهرة والإعلان، 
رّلأنبن علي بن جمثن بن أحمد أبوالماس الدين نهاب داود، أبي سن مّح ث* 

بإشرافالملاح يدار الباحثض من عدد تحقيق ى ٨ ٤ ٤ ت الثافعي، الرملي المقدسي 
مصرجمهورية ~ المنوم التراث، وتحقيق العلي للبحث الفلاح دار الرباط، حالي 

م.٢ ٠  ١٦- ه ١  ٤٣٧الأولى، اسة الرين، 
عياضمنلم، بفواتي المنل، إكمال المنمي ياض للماضي مسل، صجتح رح ن٠ 

قحقتقءى ٤ ٤ ت الفضل، أبو التي اليحصي عمرون بن عياض بن م'س بن 
الأولى،الطعة مصر، والتونيع، والشر للطاعة الوفاء دار بمصإفاعيل، الدكور 

ملةبن الللثج عبد ين ملامة بن محمد ين أحمد جعفر أبو الأيار، معاق رح ش٠ 
زهريمحمد تحقيق ■، ١٥٣٢ يت، يالهلحاوي، المعروف المصري الحجري الأزلي 
م. ١٩٩٤ه، ١ ٤ ١ ٤ — الأولى الطعة الكتب،، عالم المحق، جاد سيد محمد — الجار 

بنصالح بن المغيرة بن حزيمة بن إمحاق محمدبن حز؛مة،أ؛وبكر ابن حيح ص* 
المكتجحالأعفلمي، محصْلفى محمد د. تحقيق ، ١aT ١ ت اليايوري، اللي بكر 

~محروصالإسلامي، 
الأسانيدوترتيتحتقريب، ب،ت بالقري)المقمود ب، القريثرح ؤب التثربج، لرح ٠ُ 

أمح،بن الرحمن، مد ؛ن، المن، الرحيم؛ن، ب الدين، نين( الفضل( أبر انيد(، الم
المحسنين الرحيم عيد بن أحمد ا؛نهت أكمله -، ٠٠٨ ٦ محتح العراقي، إبراهيم ين يكر 

الطعة-، ٦٠٨٢ ت العراقي، اين الدين، ولي أبوزرعة المصري، ثم الرازياز( الكردي 
القديمة.المصرية 

أمسدبن هلال ين حنبل بن محمل. ين أحمد اف أبوعبد الرحال، ومعرفة لعلل ا ٠
الطعةالرياض، الخاى، دار عباس، محمد ين اف وصي تحقيق ، ٤J،Y ١ ُت< الشيثانر، 

«مآم.الأانية،؟آ؛اه-ا'
بنم، موسبن، أحمد بن محمود أبومحمد البخاري، صحيح شرح القاري مدة ع٠ 

الشرعيةسواسات عثي4ين ابن ارسيخ كرسي مع بالتعاون ايقصيم، جامعة عتيرد والاداب، اسوم تلية  ٤٠٦



والدعويةاسمية آتاره ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
القزلأنمحمد بن إبراهيم ياسربن د• 

التراثإحياء دار ى  ٥AO ت العيني، الدين بدر الحنفي الغيتايى حمين بن أحمد 
الممح،~بتروت■

بنرحب بن أحمد بن الرحمن ب الدين( نين الخاري، صحيح ثرح ^ ٧١ح ن# 
بنمحمود تحقيق -، ٥٧٩٥ت الحنبلي، الدمثقى، ثم البغدادي، النلأمى، الحسن، 
ماعيلإمحبن إبراهيم ~ الشافعي الخالق عبد بن مجدى ~ المنمود عبد بن ثعبان 
سالمبن صلاح ~ المنقوش عوض بن محمد — المرسي عزت يد ال~ القاصي 

مكتبةالشافعي، الخالق عبد بن صرى ~ همام بن مصهلفى بن علاء ~ المراق 
م.١  ٩٩٦— ه ١ ٤  ١٧الأولى، الهلبعة النبوية، المدينة — الأثرية الغرباء 

أبوشجاعفناحرو، بن شيرويه ين ثهردار بن ترويه ئالخْلاب، باتور لفردوس ا ٠
العليةالكتب، دار زغلول، بسيوق بن السعيد تحقيق ءه، ٠ ٩ ت الهمداق، الديلمي 

م.١  ٩٨٦— ه ١ ٤ ٠ ٦ الأولى، الهلعة يرويتج، ب~ 
تاجبن الرووف بعبد المدعو محمد الدين زين الصغير، الجاعع ثرح القدير يض ف ٠

ه،١ ٠ ٣ ١ ت القاهرى، المناوئ ثم الحيادي العابدين نين بن علي بن العارفين 
.١٣٥٦الأولى، الطبعة ممر، ~ اعري التجاؤية الكتبة 

بنمحمد بن اض عبد شيبة، أبي بن أبوبكر والأثار، الأحاديث، ق المصنفج لكتائب، ا #
الحوت،يومفإ كمال تحقيق ، ٥٢٣٥لت، ي، العبتي حوامبن عثمان بن إبراهيم 

ه. ١٤٠٩الأولى، الهلثعة الرياض، — ارثد مكتبة 
المبن أحمد بن محمد أبوالعون الدين، ثمى الأحكام، عمدة شرح اللثام ا ثفك# 

والشؤونالأوقاف وزارة محتالت،، الدين نور تحقيق ه، ١ ١  ٨٨يتح الحنبلي، السفاريي 
٢٢٠ه— ١٤٢٨الأولى، الطبعة سوريا، — النوادر دار الكوبمثؤ، — الإسلامية  ٠٧.

عليين ارحمن عيد القمح أبو الدين جمال الصححن، حديا من المكل ا نك٠ 
ارياض.— ارؤلن دار البوايبج، حمين علم، تحقيق ، ٥٥ ٩٧ت الجوزى، محمد بن 

الحرال،تيمية بن الحليم عبد بن أحمد أبوالعباس الوين تقي اوى، الفتجمؤع م# 
لعلباعقفهل الاالئ، مجمع قاسم، بن محمد بن ارحمن عبد تحقيق ، ٥٧٢٨لتا 

٤٠٧الشرصة للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيرة، واملآداب« العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاوه المعدي، ناصر بن عبداترحمن مؤت٠والشيخ 

فيهاومنهجه بالرد سعدي ابن العلامة عليها حكم اتش الأحاديث 

م.١ ٩ ٩ ٥ ه/  ١٤١٦السعودية، العربية المملكة النبوية، المدينة الشريف، المصحف 
أحمدبن محمد اطه عبد أبو الدين صص الهادي، عبد ابن الحافخل ائل ريمجمؤع يإد 

عكاشة،بن حين الله أبوعيد تحقيق ه، ^١ ٤ ٤ ت الحنبلي المقدسي الهادي عبد بن 
الأولى،الهلثعة العربية، مصر جمهورية — القاهرة والنثر، للطباعق الحديثة الفاروق 

yy.ير-٦"م\^

الدينمحني زكريا أبو واامطتم^آآ، يكي التكملة المهيب))ْع ثرح لمجمؤع ا ه
الفكر.دار ه،  ٦٧٦ت، النووي، سرق، بن يحيى 

أبوزرعةالمصري ثم الرازياف الكردي الحسين ين الرحيم عبد بن أحمد لمل.لين، ا ه
ناندد. المْللب، عبد فوزي رفعت، د. تحقيق ، ٦٠٥٨٢ ت اليراقي، ابن الدين ولي 

.٣١٩٩٥ه،  ١٤١٥الأولى الهلعة الوفاء، دار حماد، حين 
دناقينإيراممانيابر,رىالإضانم،،ءب 

الأولى،العلبحة بيرومته، — المعرفة دار الدمشقي، عارف بن أيمن تحقيق ؟ى ١ ٦ ين، 
٣١٩٩٨^١٤١٩.

بنمحمد بن اش عبد بن محمد الحاكم الله أبوعبد الصحيحين، على تاJرك لما ه
تاليع، بابن المعروف، النيابوري الهلهماق الضي الحكم بن ثعيم بن حمدويه 

الهلبعةبيروت!، — العلمية الكتب، دار ا، ءْلالقادر عبار مصهلمى تحقيق ، ه٤ ٠ ٥ 
اا؛ا-،ههام.الأولى،

ل،أمبن هلال بن حنل بن محمل. بن أحمد الله عبد أبو حنبل، بن أحمل. الإمام ند م# 
مرمةوآحرول، مرثد، عائل — الأرنووؤل عيب، ئتحقيق ، ٤٥٢ ١ ين، الشيتاق، 

.٣٢٠ ٠١- ٥١٤٢١الأولى، الخلعة الرسالة، 
بنالخالق عبد بن عمرو بن أحمد يكر أبو الزحار، الءم_ باّم المنشور الزار ند مءآ 

زينالرحمن محفوظ تحقيق ، ٩٥٢ ٢ ءّتج بالبزار، المعروف، العتكي الله عبيد بن حلاد 
المل.ينة— والحكم العلوم مكتبة الثّافعي، الخالق عبد صري — سعد بن عائل — الله 

(-٠٣٢ ٠ ٩ وانتهت، م، ١  ٩٨٨)بدأيته الأولى، الخلعة المنورة، 

اثشرعيةتلدراسات عقيمين ابن اثشيخ كرسي مع بالتعاون اتةضيم، حاّوة عنيرة، والآداب، امموم كلية  ٤٠٨



وا1اوءويتاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدايرحعن الشيخ تمر مؤ
القزلأنياسربنإبراميمبنمح4د د• 

تالهنعان، اليماؤ؛! الحميري نافع بن همام بن الرزاق عبل أبوبكر لمصنف، ا ٠
الثانة،الطبعة الهند، العالمى~ المجالس الأعفلمي، الرحمن حبيب تحقيق ، ١٠٢ ١ 

القاصمأبو الشامي، اللحمي مطر بن أيوب بن أحمد بن طيمان الكبير، لعجم ا ٠
—تنمية ابن مكتبة الفي، الالجيد عبد بن حمدى تحقيق ، ٠٠٣٦ ت الهلمرانر، 

الثانية.الطبعة القاهرة، 

المالكي،المازرى التميمي عمر بن علي بن محمل اف عبد أبو لم، مبفواتي لمعلم ا ٠
~ر للنية التونالدار المفر، المساذلي محمد ^^ الفضيلة تحقق ه،  ٥٣٦ت

والدراصاُتحوالتحقيق للمرجمة الوطنية المؤنسة للكتاب؛الجزائر الوطنية المؤنسة 
.٢١٩٩١؛تاريخ صدر الثالث، والجزء م، ١  ٩٨٨الثانية، الهلبعة الحكمة، بيّتج 

قدامةبن محمد بن أحمد بن اض عبد اكين موفق أبومحمد فاوامة، لأبن لغنى ا ٠
تالقدسي، قيامة بابن الشهير الحنبلي، الممئقي ثم القدمي الجماعيالي 

م.١  ٩٦٨ه—  ١٣٨٨طبعة، بدون القاهرة، مكتبة ، ٠٠٦٢

بنمحمود أبومحمد الآJار، معال شرح فا الأُتحار ُّباف تقيح ل الأفكار نخب ءأ 
-،٥٠٨٥ ت المك،، الدين بدر الحنف5، الغتامح، من بن أحمد بن موس بن أحمد 

الهلثعةقهار، ~ الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة إبراهيم، بن ياسر أبوتميم تحقيق 
'آم.الأولى،هأ؛اه-خ،

الزيلعي،تخريج ل الألمعي بغية يته حائمع الهJاية لأحاديث، الراية ب من٠ 
تحقيق٦^١٠، ٢ مت، الزيلعي، محمد بن ف، يوسبن اض عبد أبومحمل انمين حمال 
للثقافةالقبلة دار ان/ —لبنبيرويتح — والشر للطاعة الريان موسة عوامة، محمد 

.٢١٩٩٧اه/ ٤  ١٨الأولى، اطبحة الودية، - حدة الإسلامية- 
اه،تحقيق ٢٥^داشاكوكانياليمني،رتح• مب 

.٢١٩ ٩٣-  ٠١٤١٣الأولى، العليمة ممر، الحديث،، دار المثابعلي، اكين عصام 

اثشرعيةسراسات عتيعين ابن الشيخ كرسي مع باتاون القصيم، حامعة عتيزى والآbب، اسوم كلية 




