


محهءظكهه0تثءءظ^^ْء؛0

اسليناهم بن عبداثرحض امملاعة منهج 

*عانيهاوبيان ،،،( ٥١٢١٢١شؤح ا، 

^نسيح09د بى ذئب أحمدبن • د ا
I وعلومهاالستة قسم ائساعدث لأسناذ ا

الإسلاميةسعود محمدبن الإمام بجامعة الدين أصول ممية 

لآًًًمستآًبِت(



وا1دءويةاثعلمية آثاره ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن مؤJ٠راتشيخ 
ا1عسيحمود بن ذئب بن أحعد • د 

ممثذبم/ا

ومننا، أنفشرور من باق ونعوذ تغفره، ونتعينه وننحمده ف الحمد فإذ 
إلهلا أن وأشهد له، هادى فلا يفلل ومن له، مقل فلا اض يهده من أعمالنا، محساتر 

Iبعد أما ورسوله، عبده محمدآ أن وأشهد له، شريك لا وحده اض إلا 
وماالأمة علماء ولذات؛دل، التشريع، مصائر من الثاق المصدر هي النبوية السنة إن 
جيل.بعد حيل الكثيرة المولفايت، ذلك ق وألفت ودرايه، روايه، خدمتها، على يزالون 

عبدالرحمنالعلامة فائقه عنائه النبوية بالسنة عنوا الدين العلماء من ؤإن 
منالحا.يث لعلم أحده ق حليء ذللث، يفلهر تعالى، الله رحمه حدي الناصر ين 

وكيلكالحديث،، مصنفايتح من وغيرها الست، الأمهات فقرأ الله، رحمهم مشايخه 
ونحوها.ؤإملأء وشرحنا اليفء الحديث، علم تعليم j، الفائقة عنايته 

ولاشكوغيرها، واكءوية العلمية جهوده تبرز أن الجليل العالم هدا حق ومن 
معبالتعاون بعنيزة والأداب العلوم كلية ؤ، ممثلة القصيم جامعة إليه دعت، ما أن 

العلامة)الثسخ بعنوان مؤتمر لحمل. الشرعية للدراسأت عثيمين ابن الشخ كرسي 
هوواللءعوة( والتجل.يل. اد الاجتهق ومنهجه آثاره عل.ي الناصر بن ارحمن ١Jءثا

الحركةؤ( ة مشاهل. محالومة لجهودْآنار ازى الالعلامة العالم لهذا حق أداء من 
المثاركةالل.ولة هده بلدان باقي ول الخصوص، وجه على عنيزة يته مل ق العلمية 
الإسلامية.والل.ول، 

وبيانالأحاديث، شرح ل تعالى الله رحمه الشيخ منهج بيان ل بالله تعنت، فاس
فإنؤإلأ البحث،؛ مقصود هي إذ فقهل، الحل.يثإ علم ؤ( مؤلفاته حلال، مجن ا معانيه

ليوردها التي للأحاديث، شرحه ق فريدة وفوائل. تم كلام تعالى الله رحمه للشيخ 
وغيرها.والفقه التفسير ق الأحرى مؤلفاته ثنايا 

٤١٣الشرعية لعيراسات جمج، ابن اتشيخ ترسي مع بايعاون اهصيم1 جامعه عتيرة، و|لآد|س اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مزتمر 
معانيهاؤبيان الأحاديث شرح ا المعدي ناصر بن عيداترحمن ا1هلأمات منهج 

■اختياره وأساب اثيحث أم«يات 

الحدث.علم ل الله رحمه سعدى ابن العلامة قدم وخ رم ~ ١ 

علمق حهوصء ما؛ والعناية سعدى ابن العلامة لمولفات بالقبول الأمة تلقي ٢" 
الحديث.

الموصؤع.لهد<ا متملة درامحة على أقف لم أي ٣" 
■متهجاءب|ءث 

التحليلي.الاصتقرائي النهج بملوك البحث هدا ق محاقوم 
البحث:حهلة 

تيلي ما حلال من البحث حهلة رسمت وقد 
وحطته.ومنهجه، البحث،، أهمية على وتشتمل لقل.مةت اء 
تعالى.اغ رحمه المعدي ناصر بن عبدالرحمن العلامة ترحمة لتمهيد: ا٠ 

لم،:مطا وفيه الحديثية؛ معدي ابن العلامة التعريف، الأول: لثحن، اه 
الأحكام.عمدة على التعليقات بكتائبه ، التعريفالأول: الطلب، 

قالأحبار عيون وقرة الأبرار قلوُب، حجة بكتايبؤ التعريف، الشاق: الممللبج 
الأحبار.حوامع شرح 

الحج.ق أحاديث، ؛كتاب، التحريم، الثالخؤ: الخهللبؤ 
والأحكامالأصول ق المختارة الأحاديث، ؛كتاب، ، التعريفالرابع: الخهلل.بإ 

وغيرها.والأدابه 

المرام.بلؤخ شرح من قطعة بكتائبه التعريفه الخامس: الطلبإ 
وفيهمعانيها؛ وبيان الأحاديثط شرح ل سعدى ابن العلامة منهج اكاق: لمبحنؤ ا٠ 

اتشرعيةسراسات عتمي ابن الشيخ كرسي مع القصيم، حامعة عتيزق والألأس اسوم كنية  ٤١٤



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيح موتعر 
العتيبيحمود بن ذئب بن أحمد د. 

مطالب:

عله.والحكم الحدث تخريج ق منهجه الأول: المهللب 
الحديث.ألفاظ ممح ق منهجه التال: المعللب 
الإحمالي.المعنى بيان ق منهجه الثالث: الطلب 
والأحكام.الفوائد استنباط ق منهجه الراح: الطلب 

لخاتمة.ا٠ 

اللازمة.لفهارس ا٠ 

٥١ الشرعية لليراسات عصخن ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، حامالة عتيرد والاداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
معانيهاوبيان الأحاديث شرح •ق السعدي ناصر بن عبدالرحمن العلامة منهج 

اثتبمهيد

ابنللعلامة موجزة برحمة التمهيد وصله البحث ثنايا ق البدء نل بنا يحن 
وأداءشيوحه، من تلقسا الحديث بعلم عنايته حلالها من يفلهر اف١١٢ رحمه سعدى 

تاليما.وللأمة تدريسنا، تلامدته إلى 

مولدهعبدالفه، أبو التميمي، السعدي اض عبد بن ناصر ين الرحمن عبد فاسمه؛ 
•— ه  ١٣٧٦ووفاته ه، ١ ٣ ٠ ٧ عام مولد0 فكان بالقصيم، عنينة بالية ق ووفاته 

فنشاعمره، من عثرة الثانية وهوق والده توق تم سنين أرع وله أمه توقيت 
علىالعلم وؤللتج مكرآ، القرآن فحمظ )محمد( الأكر وأحيه أبيه زوجة نف كق 

محمدوالشيخ لأزمه~ من أكثر وهو ~ عثمان بن صالح الشيخ منهم؛ نجد، عالماء 
الشنقيهلي.محمد والشيح مانع، ين محمد والشيح الشبل، الكريم عبد بن 

بنإبراهيم الشخ على الحديث فقرأ ياحه أثعلى الحديث، علم بتلقى واهتم 
وأجازهالتا الأمهات، ق عليه قرأ والى أبو ناصر بن على والشيح جاسر، بن حمد 

فيذللث،ص.

ويٌلم،يتعلم فكان للتدؤيس جلي مستة العمرثلانتاوعشرين من ولما 
منهم:الطلاب؛ من كثير عنه وأحد (، ١ ٣  ٥٨عنيزة)سة عتبة أس من أول وهو 

والشيحالمعلؤع، عبدالحزيز بن محمد والشيح البسام، إبراهيم بن ليمان سالشيح 

أ'\'"ا(،ءواءنجدسم\إ >؛مآ(،سجماسمبي »مامترب:اصممرص)م )١( 
لالمسرة الموسوعة ٢(،  ٥٦)ص! وغيرهم نجد عالماء هير مشا (، ٢٢٧٢—  ١٨)ّآ/ قررن ثمانية 

صهمدارَاسيوجمودْفي
يعدها(.وما ١ ٧ )ص! العقيدة توصح 

قرون)ه/هءمآ(.ثمانية )آ(عالماءتجدخل 

الشرعيةولدراسات عثي4يرو، ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية  ٤١٦



والدعويةاسمية اتاره السعدي، ناصر عيدالرح>صين مؤذ4رالشيخ 

العتييىحمود بن ذئب بن أحمد ٠ د 

محمدوالشخ البسام، عبدالرحمن بن عبداض والشيخ الصالحي، الحمد علي 
الكمحر•وغيرهم افه، رحمهم عثتمن بن صالح 

ورسوخه؛العلوم ق مشاركته على تدل الثلاثين جاوزت نافعة مؤلفات وألف 
القرآن؛،،ير نفق المنان الكريم ير راتيالمسمى الكريم القرآن ير نفات منه

مربيةالأسباب وأيسر الهلرق بأقرب الفقه لمعرفة والألباب البصائر أولي ؤإرشاد 
القصيميافتراه مما ورجالة وحملته الدين وتنزيه والجواب، زال ال٠لريقة على 

والقواعدالعمرية، والخطب الإسلام، محاسن ق المختمرة والدرة غلاله، أق 
والمرسلين.الأنبياء توحيد ثرح ق المبين الواضح والحق القرآن، لتفسير الحسان 

الشيخعرفت لقد الفقي: حامد محمد الشيخ قال العلم، أهل من كئيث عليه أش 
لفيالالعالم فيه فعرفت، سنة عشرين من أكثر من عدى الناصر بن عثدالرحمن 

فيهعرفت . . الوثيق.الرهان عن وينقب الصادق الدليل عن يحث الذي المحقق، 
الصادقة.القوية دعوته فيه وعرف الصادق، الفهم الإسلام فهم الذي السلفي العالم 

ا٧ الشرعية لليراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٠ ناصرائسعدي، س سوالرحص ٠ؤت٠رالشيخ 

معانيهاوبيان الأحاديث شرح ان السعدي ناصر بن عبدالرحص العلامة منهج 

اييديثيةسدي ابن العلامة ال،عريفب4ؤممات الأول، البحث 

و،سم4م1اثبا

الأطام(.ء0د0 ^^يقات 

عبدالواحدبن عبدالغض محمد أبي للحافظ الأحكام( )عمدة كتاب أن لاشك 
٠٦٠)منة المتوق الحنبلي المقلصي علي بن  المكانة،رفح القدر، عظيم كتاب ( ٠

عالماءمن كتير شرحه وقد وشرحتا، حفظتا يومنا إلى اليفه مند العلم أهل به اهتم 
الأربعة،المذاهب 

عمدةبشرح الشخ وقام ؛، تعااى١١اض رحمه اكخ محفوظات من والكتاب 
بنعبدافه الشخ تلميذه الإملاءات هذه وتد طلابه، على الإملاء بطريقة الأحكام 
قالإملأ*ءات هده فكتب ه(ر*،، ١ ٤ ٠ )٨ المتوق تعالى اممه رحمه العوهلى محمد 

ليسمتوط العبارة، هل مالشرح هزا فكان وتلخيصها، بجمعها قام كراريس، 
بالختمر.ولا بالطول، 

الشرحأن ؛ الكتاب١٣محقق واستفلهر طلابه، على يلقيه لرمحنا الشرح هذا وكان 
عامي)ب؛-اا-ا،؛*آا(وبين:بين كان 

قكتب، ثم (، ١ ٣ ٤ ّنة)٧ ثعبان ؤ،)٤( حررت المتزن خة نآخر كب ما ١" 
.٠١٣٤٩ذوالقعدة/ آحرنخةالثرح:آآا/ 

(.٢٢١زون)م ثمانية ج تجد عناء )١( 

(.٥٠٣قرون)أ/ ثمانية خلال، تجد علماء ترح٠تهت )٢( 

الفوائد)ص٩(.دار طعة بلا، الأ٠ار^الرحمن )٠١( 

الشرعيةللمواسات عثيمثن ابن الشيخ كرسي مجع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرم والأيابء اسوم كلية  ٤١٨



والدعويةاسمية آتاره السمدي، ناصر عيدا1رحمنبن الشيخ 

السبيحمود بن ذئب بن أحمد * د 

البا،؛١،.اليمان محمد الشخ المؤلف تلميد ذكره ما ٢~ 
يدارالأهدل الم مين عبدالرحمن بعناية إحداهما مرتض، الكتاب طبع وقد 

ه.١  ٤٣٣عام يمصر والحكم الملوم يمكتبة والأحرى ى  ١٤٣١عام المواتي عالم 
قالأحبار عيون وقرة الأبرار قلوب )مجة بكتاب التعريف الثاز،ت المعلل—ب 

الأحبار(.جوامع ثرح 
جعلتالعفليمة، القربان من للأمة لم وصعليه افه صلى النثي أحاديث حففل 

مجردةوسلم عليه اض صلى اليي أحاديث تحوى كسا يولفون الخم أهل من كثترآ 
أمرمن حدسا أربعين أمتي على حفنل )من حديث هدا ل وروى الشرح، أومع 

ءالتا(رآ،.فقيه1ا القيامة يوم الله يعثه ديتها 

جوامعمن حدما وتعين تسعة بجمع تخلى الله رحمه سعدى ابن الشخ وقام 
وقرةالأبرار قلوب ربمجة أسماه كتاب ل شرحه ثم الأحبار( )جوامع ت أسماه الكلم 
الأحبار.جوامع شرح ل الأخيار عيون 

ارالثهجة((لم.الكتاب؛قولهت اسم طلى الله رحمه الشيخ احممر وريما 

أذكرأن لي بدا وقد ت مهدمته ل بقوله الشؤح هدا تخر افّ رحمه وصف وقد 
جنس،ق والجوامع الكلية، الواصح ق الجوامع أحاديثه مجن صالحة جملة 

علىعليه تدل وما مقاصدها على التكلم مع الخم، أبواب من اب بأو ؤع، أون

١(.)ص" السابق المصال.ر )١( 

يمح،ولا وغيرهم، وأبوهريرة ومعاذ علي منهم؛ عنه اض رصي الصحابة من حماهمة عن دوي )٢( 
(.١١١)ا/ المتاب والعلل (، ١٨الدارممي)"Y/ علل يراجع: 

؟(.TAN^/ ه مؤلفاته )مجمؤع المرام بلؤخ رح ث )٠١( 

٤١٩الشرعية لادراس1ت عقيمين ابن الشيخ كرسى مع يالضاون القصيم، حامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



مواكعوه اسمية ^^^|اي،أداره ا
معانيهاوبيان الأحاديث إشرح ناصرالسعدي بن عبدالرحمن انملأمة منهج 

لط البفتفي لا المقام إذ ار، الاختممع والبيان الإيضاح به يحمل وجه 
ه. ١٣٧١محسة شعبان ١ * ق مؤلفه منه مخ وقد 
الفقيحامد محمد بعناية أشهرهاI الشر، حاوزيت، مرات، الكتاب، ؤلع وقد 

بدارعبدالمقمود ، أشرفبعناية وأخرى ى  ١٤٠٤الثالثة الهلبعة العارف مكتبة 
طعكما ه،  ١٤٢٤عام حرم ابن بدار الممرى نادر بعناية وثالثة ى  ١٤٠٨ان الري
الهلبحةصالح بن صالح بمركز الشخ لؤلفاد، الكاملة المجموعق صمن اب، الكت

الثانيةآا؛اه.

الحج(.ق )أحاديث، ؛كتاب، ، النعريفت الثالث، الطلمت، 
حيث،الكتاب،، هدا موخرآ إلا تملح لم التي تحالى افّ رحمه الشخ مولفايت، من 

ثمانيةوعدما بالمج، تتعلق أحاديث، بجمع تعالى الله رحمه سعدي ابن الشخ قام 
والبقيةأحدهما، أو الصحيحين من حديثنا وعشرون ثعة ممنها حديثنا، وأربعين 

وشعّباوالآث١ر السنن ومعرفة الدارٌي، ني ومالشافعي ومتلو الأرح المنن من 
للبيهقي.الإيمان 

مقدمةق قوله سوى سبه ولا التأليف،، منهج تعالى افه رحمه الشح يبين ولم 
٢.منهر نمك، فيما موجودة بالمج تتعلق أحاديث، هده الكنابرت 

قالمزو سوى والتعليق الشرح عن مجردة أحاديث، عن ارة عبوالكتاب، 
الح^.أحاديث، لراجعة كالتذكرة ليكون لالكتناب١ تاليفه يب ولعل التخريج، 
القيلريةالأوقاف بوزارة الشيخ مؤلفاي، مجمؤع صمن الكتاب، محلبع وقد 

اسُةالأولىءامآآ؛اه.

حزم.ابن منطعةدار ره٢( )مّ)١( 

(٢٣٩القطرة)؛،/ الأوناف، وزارة فة الثخ، مجموع.ولقات، )٢( 

الشرهيةلكراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، امموم كلية  ٤٢٠



واووعوي،تاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ مؤتمر 
اسيبيح4ود بن ذس بن ^مد 

والأحكامالأصول ق المختارة )الأحاديث بكتاب التعرف الراعت الطلب 
وغيرها(.والأداب 

الأحاديث؛جمع ل تعالى اُتح رحمه الشخ مؤلفات أوّع من الكتاب هذا يعد 
حديا.مائة وحموثلاثين حمسة فته الأحاديث بلغت حنث 

بقوله:للكتاب اليمه بب ّالكتاب مقاومة ق تعالى افه رحمه الشيخ وبين 
أوحفظها عن يستغني لا الحدثين، كتب من تبما وتخير انتقيتها سوية أحاديث فهده 

والآدابأآ؛بوالفرؤع بالأصول متعلمة العالم، صاحب تن.كرها 
كثيرعلى معحتوية ذكرها التي الأحاديث، أن كتابه حاتمة ق الشخ ذكر وكدللئ، 

صححمن ومحنلها وحلمها والحكم، والمواعفل والنصاتح والأحكام الأصول من 
الضعيفإرأ،.الحديث، فيها ؤيندر لم، ومالبخاري 

الأحاديث،،عزو وى سوالتعليق الش_رح من الشيخ حرح0 كّابقه والكتاب 
الكتاب.تيويب، وكدللث، 

الأولىحمادى ٢ ٠ ق الكتاب ، تاليفمن تعالى اش رحمه الشخ زيغ كان وقد 
<نةخاُمأاهكماصعليهفيآحرالختاب.

القطرية، افالأونبوزارة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن الكتاب طع وند 
اسُةالأولىءامأمآ؛اه.

المرام(.بلؤخ شرح من زقهلعة بكتاب التعريقس، الخاص: المهللسؤ 
سةالمتوق قلاق العحجر ابن للمحاقفل المرام( كتاب)بلمؤخ أهمية تقل لا 

وهويمتازبتن، فناه—ر به العلم أهل فاهتمام الأحكام؛ عمدة كتاب عن -( ٠٨٥)٢ 

،Y(.5،5)؛()5،/

(Y-nU/a)(Y.)

٤٢١الشرصة رددراسأت ءثي4ا|ن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جامعة متيرة، والأداب، اكوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحص مؤتمرالشيخ 
معانيهاوبيان لأحاديث ا شرح •-؟« لسعدي ا ناصر بن لرحمن عيدا العلامة منهج 

الصحيحينق المخرجة الأحكام أحادث بين يجمع بأنه الأحكام عمدة كتاب عن 
مصنفهفيه اقتصر الذي الأحكام عمدة كتاب بخلاف نية، المالكتب من وغيرها 

العالمأهل من كثير اهتم لدا فقط، عاليها المتفق الأحكام أحاديث من جمالة على 
وشرحآ.حففلآ المرام بلؤغ بكتاب 

منفهو حاصة، عناية تعالى اف رحمه عدي مابن النسخ عند المرام ولبلؤغ 
الدرسااأ.التيغالآتمرأو الكتب 

أحاديث،المرام؛ بلؤخ احر من وهونْلعة مكتمل، غير للشيخ الشؤح وهدا 
باب)ومن إلى والوكالة( الشركة )باب من ابتداء المرام بلؤغ ترمحب على مختارة 
الكاح(.

ناسخه.اسم ولا نخه تارخ على يدل ما الكتاب مخمحلوط ق وليس 
القطريةاف الأوقبوزارة الشخ مؤلفايت، مجمؤع صمن الكتاب هلبح وفد 

..٠١٤٣٢عام الأولى الطبعة 

(٢٢٤)ٌآ/ قرون ثمانية خلال نجد علماء ( ١ ّ 

ألشرعيةلأيواسات عتيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداب، اسوم ىية  ٤٢٢



والدعويةالعلمية أتاره ناصراتسعدي، عيدالرحمزبن 
العتيبيحمود بن ذئب بن أحمد • د 

الأحاديثشؤح ث سعدي ابن العلامة منهج الثاني، البحث 
مطالب،وفيه معانيها؛ وبيان 

.qjlicوالحهم الحديث فم هنمجه ااأ9ل: المطلب 
منلكنت ولذا الدليل؛ صحة على متوممة الدليل من المستنبط المحكم نوة إن 

عليه.الحكم ق اعد يوالدي المحدث تخريج ذكر تعالى اف رحمه الشخ عناية 
بالبيتءالطواف ت حديث صحة على موقوف تيلأل الأمولكن الشيخ• يقول 

صلأة...ا<لا؛.

مابذكر الأحاديث فيها جمع التي كتبه ق تعالى اممه رحمه الشيح واعتنى 
حملةأذكر أن لي بدا وقد الأبرار؛ قلوب ررمجة مقدمة ل فقال به؛ الاحتجاج بملح 

هال>ةر^.

نبويةأحاديث فهد0 الختارةاات الأحاديث  ١١مقدمة ق تعالى اطه رحمه ويقول 
صاحبأوتذكرها حففلها عن تغنى يلا المحيتين، كتب من وتخيرما ا انتقيته
الأحاديثعن الكتاب -حاتمة ق وقال والآدابأ"آا، والفرؤع بالأصول متعلقة اللم، 

الضعيف؛؛،.فيها ؤيتدر لم، ومالبخاري صحيح من ومعفلمها وحلها أوردها؛ الش 

٢( ٩٢^٢ والمساتي ١( ٥ ٤ ^٣٢ أحمد أ-محرجه ٩(، / ٤ الأحكام).جموع.زلفاته: عمدة ثرح )١( 
محه،اف رصي عمر ابن عر وتفه ٣( • ٤ ٤ الدارنهلي)ح ورجح دمونوذ-ا، مرنوئ للي والحا-ث 

محه.اف رصي عباس ابن عر ونف ( ٩٢^٢٩ اؤض ورجح 

٧(.ه/ مؤلفاته الأبرار)مجمؤع تلوب حة )٢( 

(.٢٥٥ه/ المختارة)مججمؤعمؤلفاته الأحاديث )٣( 

(.٣٦٧ه/ مؤلفاته رمحجمؤع المختارة الأحاديث ر٤( 

٤٢٣الشرعية لنمراسات عثيمثن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، متيرمح! والأداب، العلوم كلية 



رو1لومي4 اسمية أناره ناصراسدي، سوا1رحضبن الشيخ ؤ
معانيهاوبيان الأحاديث شرح ا السعدي ناصر بن صدالرحمن العلامة منهج 

مختمرةبعبارة يلكرها الش الأحاديث تخريج إلى تعالى اش رحمه ؤيثير 
استعمالهاالش العبارات من ونحوها لم، ومالبخاري أحرجه ت بقوله توسع دون 

ممرأ.العلماء 

وهواللهمغ وثرح الهجة ل منهج عدي مابن العلامة لك موند 
دونالحديث ذكر وهو الحمية ش_رح ق ومنهج عليه الحكم دون عروالحديث 

حبانابن وصححه كهوله; كتبه؛ جمح ل له يتعرض ما فهوتل الحكم عرووأما 
ونحوها.، ٢١١والحاكم

غ؛ر0،عن النقل دون الأحاديث بعض على تعالى افه رحمه حكم وربما 
تثثت،لم.فلم واثبهااا٢ رالمن أو; ال،® العقكحل الشفعة  ٠١المرؤية الأتار وأما كقوله; 

ذلكق الإملأمى الحالم وغالب بل النجدية ة المدرمأن يقال،; أن ؤيمكن 
تصححأو عزو أو انتقاء دون له ذكر مجرد فهو بالحدث يعش يكن لم الوقت 

وقلةافه رحمه عليهما المعلمى الرحمن وعبد اكر، ث—كاحمد معروفة رموز من إلا 
جانبين;ق الحدينؤ أهمية الميدان هدا ق فابرز عدى الالشخ فجاء معهما، 

عزوجانبين; مراعاة على قائمة ؤلريهته ت، وغالالحديث ل وجمعه تأليفه ١. 
فهوبابه، ل الجامعة الأحاديث من يكون أن الأحر والجان-، وثبوته الحديث، 

أحاديثأو المختارة الأحاديث ق كما الأصاس هدا على الأحاديث، ينتقى 

٢(. ٢٧ه/ مؤلفاته )مججمؤع الأبرار قلوب ببمجة سبيل على ينظر آ ١ ر 

٢٥٠)ح ماجه ابن اخرجه )٢،  شريح.تول من ( ١ ٤ ٤ ٠ ^٦ عبدالرزاق عند )وابها( وزيادة (، ٠
٢٥٠ماجه)ح ابن أحرجه الأول; بلفنله والحديث (، ٣٨٢ه/ مؤلفاته )مجمؤع المرام لجغ شرح ( ٣١ ٠)

فآحرجهالثاقت اللفنل وأما متكر، حديث زرعةت٠دا أبو قال البيلمابي، همدارحمن نيه صعيف؛ ند ب
شريح.تول (من ١٥٢١٧)حعدالرزاق 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مجع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزم والاداب، اداوم ءددة  ٤٢٤



وا1دعوي4العلمية آثاره السعدي. ناصر مؤتمرادثأيخ 
العتيبيحمود بن ذئب بن احمد ٠ د 

وسرحها.الأحاديث جمع البهجة وكذلك المح 
عليهأوالحكم عزوه دون الحديث ذكر ق الغالب ق يكتفي العمدة شرح ق ٢• 

تعراضامق ظاهر وهذا صحيحتا حدشسا إلا يورد لا أن يحرصس ولكنه 
الشرح.ق ذكرئ الش الأحاديث 

قولأعاد الحديث على تكلم ؤإن يم ابن بحكم يكتفي المرام بلؤغ ّرح ق ٣■ 
قحجر ابن قال فقد عقالءا كحل الشفعة  ٠١حديث ق حجركما ابن 

صعيف.ناد0 وإّلغائب،، شفعة راولأ وزاد والبزار ماجه ابن رواه 

قالإملأم ثخ عن كنقله الأحاديث؛ على الأئمة أحكام مواضع ق ونقل 
لمومعليه الله صلى الني عن حديث ينن ولم الصلاة* ل ملة يالبالجهر حكم 

ًحتحلاد؛الجهر:،اسوج 
حديثعلى حكم فقد ذلك وْع الحنابلة؛ فقهاء من تعالى اش رحمه والشيح 

منميعا الأنجاس وغل ، ٢٢١١١ّمتاالأنجاس ل بغارأمرنا وهوحديث بالوضع، 
سمنهم حدأ وقليل الحديث،، هذا عليه الاستدلال ق يوردون الحنابالةر'آ،، مقرئات، 
عدمعلى يدل بالوضع الحديث، ا هن. على تعالى الله رحمه فحكمه عليهر؛ا، يحكم 

الفتاوىمجمؤع ي الإسلام شخ وكلام (، ٩٨/ ة مؤلفاته الأحكام)مجمؤع صدة شرح ( ١ؤ 
(YY،؛/YU.)

 ( Y ) (١٣مؤلفاته؛/مجمؤع ) الأحكام صدة نرح

 )Y"(،(.١٥٣الإئ،أحمد)١االمحالشاذاُت،بشرحمقرئات

فيماوالموصوعةاا)صمآ"، الضعيفة الأحاديث، من ررحم-لة كتاب، ل عبدالهادى ابن عليه حكم ممن )٤( 
حجة،به تقوم لا (ت Y )حسل الداد،ا اركالمامحت، ق البارك فيمل الثيح وهال، الإسلام، سيخ عن نقله 

١(. ٨٦)١/ الخاليلاا ءارواع ياب، إر الحديث، عر الحكم ق ويفلر 

٤٢٥الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية 



هاسمية أناره كسي، ا
معانيهاوبيان الأحادث شرح _ق ناصرالسعدي بن ءيدالرح4ن العلامة منهج 

*نيرجح نمار المقيد، الاجتهاد أهل من تعالى الله رحمه كان بل أحد؛ بقول تقيده 
اكعليل١١/وصدقه الدليل رجحه ما الأهوال 

قكقوله ه؛ لفغلذكر دون إليه ارة بالإثبه نيل المالحديث صعق ا وربم
بتنالتفريق على له استدل ما وأما م1 يقلا وما م تقالتي الأموال ق الشفعة 
ففعيفل٢ا.النوعين 

تجد

•( ١ ١ ٥ / ه )مجمؤع الأبرار قلوب حجة )٢( 

ل1دراسات_J؛J، اس الشيخ كرس مع بالتعاون القصيم، ح1س عتيزق وامآداب، اسوم ثلية  ٤٢٦



والدعويةاسعية أناره السمديد ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤد٠ر 

العتيبيحهود بن ذئب بن أحس • د 

الحديث.1ام1ذل شرج فم هنمجه ااث1وم: اوْطااب 

قذكرت التي الألماظ ببيان للحديث سرحه تعالى اممه رحمه الشيخ بمدر 
معاقمعرفة على متوقف المتنبهلة والفوائد الاحمالي المعتى بيان إن إذ الحديث، 
الألفاظ.

ئرحق كقوله مختمراحدآ، يكون الألفاظ لعاق تعالى اض رحمه وذكر0 
هناالراد؛الفرائص ا....* باهالهالفرائض ألحموا ١١حديث على المرام بلؤغ 

الخلاءحلأْ®! يختلي راولأ وكةولهت االوارتينُا؛، ورموله اف قدرها التي المقادير 
.١^١٢٢الحشيش 

ءياضتالقاصي ال وق^^)١١^۵( ق كما الخثكلة الكلمة صبهل ؤينقل 
الباءأم.كون بالشيوخ روايات أكثر 

هوالفنع الكسسوفت صلاة ل كقوله الكلمة؛ معنى على بناء الحكم تنبعل ؤي
.٢٤١١٦بوحو-قال لن دليل وهذا الشيء، فعل إلى البادرة شدة 

وأقوالوالحديث الحديث؛القرTن تفّير بيان العلم كاهل الثخ عادة ومن 
الكالباراشمن حديحج ق كقوله العلماء؛ من بعدهم ومن عنهم اف رصي ة الصحاب

لموم( ٦٧٣٢^البخاري أخرجه والحديث (، ٣٩٥ه/ مؤلفاته >بممع المرام)مابلؤغ نرح )١( 
)حهاا"ا(؟

مواضعل البخاري أخرجه حديث، من وهوجزء (، ٢٥٣مؤلفاته،/الأحكام)صجمؤع عما-ه ثرح )٢( 
سها)حهأمئ(وسالم)حهأإ-حأآأ(.

عياضالأنوارللقاضي مشارق وينظرإلى ٢(، • ؛/ مؤرفات4 )مجمؤع الأحكام عمدة ثرح )٣( 
.(XTA_)

(١١ ٥ ٦ / ٤ مؤلفاته )مجمؤع الأحكام صده شرح ( ٤ )

٤٢٧اردرعية وادواسات عثي4ين ابن امميخ كرسي مع باممLوJ( اتقميم، جامعة عتيرد والآدأس اسوم ممية 



هوالدعوية اسمية آثاره اثسعدي، ناصر الشيخ.£يد\1وحضون مؤتمر ا
معانيهاوبيان الأحاديث شرح ث السعدي ناصر بن عبدالرحض العلامة منهج 

ثهمؤوتحل< تعار قوله ق كما المحرم الشيء على يطلق الخبث حتا<؛اات 
الدفالردى على ؤيطلق [، ١ ]الأء-رافتيه ه ومحزم ألْلست 

وقد]اومرْ;يا"آ[... ه كممى ينه أشي ؤولأتثثوأ تعالى قوله ق ا كم
الو'ءينلكلأ الحديث هذا ق احتهع 

الرواياتبعض ل ورد نا يومأربعين ال حمأدري لألا ونمير وكقوله 
لأى تعارا؛٠ افه قال كما لأفتلاعنا حديث ق وكقوله حريفcاار٣،، ارأربعين صريحسا 
الأولالحديث من مختصرة عبارة الحديث هذا فإن السابق؛ الحديث 

(.١٥٦^٨ ملم أحرجه ( ١ر 

(.٤٣٠١; مؤلفاته الأحكام)مجموع عمدة ثرح )٢( 

ومسلم( ٥١٠الخاري)ح أحرجه والحدث (، ١٠أ/؛ مؤلفاته الأحكام)مجمؤع عمدة ثرح )٣( 
منكرة.وص ( ^١٣^٢٨الزار عند فهي زيادة)حريما( وأما ٥( ٠ ^٧ 

رصيعمر ابن جديث به يعني الأول والحديث (، ٤ ٠ ٩ / ٤ مؤلفاته رمجمؤع الأحكام عمدة شرح ( ٤ر 
ابنحديث الثاي والحديث (، ١٤^٣٩ ومسلم ( ١٥٣ رح؟ البخاري أحرجه اللعان ل عنهما اش 

(.١٤٩٤رح ومسلم ( ٤٧٤^٨ البخاري أحرجه عنهما افه رصي عمر 

الشرعيةيليراسات عتي4يرن ابن الشيخ كرسى مع باينملون حامعة عتيرم والأداب، اسوم ممية  ٤٢٨



]دعويةوا اثعلمية آتاره ذاصرالسسي، بن عبدا]رحمن مؤت4رالشيخ 
اثتبيحمود بن ذئب بن احمد ٠ د 

0 او0طوب  _IaJI الإجمالي.اوْضٌ بيان في اوعحبم

الإجماليالمعثى سال تعالى اف رحمه سعدي ابن العلامة وبراعة عناية 
للأحاديثشرحه ذلك من كتبه؛ من لكل و>ءلام بين أم المشروحة للأحاديث 

محلولولا مخل اختصار دون العلم طالب يحتاجه ما على اق تمختصرة بطريقة 
هوالذي الكثير من حير ويعمله يفهمه الذي القليل فإل تعالى• الله رحمه قال ممل، 
والسانأآا.الفهم لعدم عرفة 

صالحةجملة أذكر أن لي بدا وقد الأبرار•.®'٢،! قلوب ار7اجة كتابه مقدمة ل وقال 
معالعلم، أبواب من أوباب أونؤع جس ل والجوامع الكلية، المواصح 3، أحاديثه من 

والسان.الإيفاح به يءحصّل وجه على عليه تدل وما مقاصدها على التكلم 
التيالعنليمة الأصول بذكر للأحاديث شرحه تعالى اممه رحمه الثخ ويصدر 

ررالمومنمءوع1ا عنه الله رصي هريرة أبى حل«يث ل كقوله الحديث، عليها اشتمل 
علىاشتمل الحديث، هدا ل ؛ ٠١المعيق،..المؤمن من الل4 إلى وأجمبج حير القوى 
غيرموجز بكلام الأصول هذه ببيان شؤع نم جامعة؛؛،، اُت، وكلمعظيمة أصول 

الأحادث.من لكثير الإجمالي للمعنى بيانه ق طريقته كانت، وهذه يالمقصود، مخل 
عليهالله صلى فالني النميحةا،رْ،1 *الدين ث، حديق تعالى الله رحمه قال 

وحقوقالله، بحقوق القيام يثمل التي، الخمسة الأمور ببمذه النصيحة ر فلم وم

اس)ص-ْإ(.)؛(الفتاوى 

٧(.ه/ )مجموع الأبرار قلوب بة )٢( 
احرحم.سالم)ح؛1\أ(لأ)٣( 

(.١ ٢ ويتنلرت)٥/ ٣( ١ ٥/ مؤلفاته )مجمؤع الأبرار قلوب بته ( ٤ ) 

(.٧٥٠ ل لم جمأحرجه ( ٥ ) 

ايشرميةسواسات ابن ا|شيخ همسي مع يادتعاون اوقصيمأ حامعة عنيرع والآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحص موتمرالشيخ 
معانيهاوبيان الآحاديث شرح ا لسعدي ا ناصر عيدالرحمزبن العلامة منهج 

وطبقام،أحوالهم اختلاف على الملمين جمح وحقوق رسوله، وحفوق كتابه، 
الحيط١١/الجامع اللكدم هدا ل لحل إلا شيء منه يبق ولم كله، الدين ذلك فشمل 

لالحديث لحول إلى الإجمالي المعنى إلى بيانه j تعالى اف رحمه ؤيثير 
لأمنوحديث  ١٠٠• • بالني—ات،. الأعمال ررإنما حديث شرح ق كقوله عدة؛ أبواب، 
•كله الدين فيهما يدخل العفليمان ان الحديئمدان ،؛ ٣١١.،مدا. ا أمرنق أحدُث، 

الياءلنة،للأعمال ميزان عنه الله رصي عمر فحديث، و؛اءلنه، هره قلل وفروعه، أصوله 
،.الظاهرة١٤للأعمال ميزان عنها افه رصي عائشة وحديث، 

الباب،ل الحديث، مكانة ببيان كيلك، الإجمالي المعنى إلى بيانه ؤيكون 
• ١٠• • ولي—١• لي عادى من ه حديث، عن كقوله الأبرار، قلوب تيجة كتابه ق حموئ 

ومقامهموفضلهم الأولياء، أوصاف ق حديث، أشرف جليل، حديث، ^ا 
الحديثحمعنى تبين التي، والأنولع يم التقامق عناية تعالى افه رحمه وللشيخ 

،١ ١٥٠٨٥١١ل والزيادة القص وأنولع الصلاة، ق الحركة لأنولع يمه كتقالإجمالي، 
الحديحاوهومعارصة المحييث، ، عنايته؛مختلفالإجمالي بالمعنى عنايته ومن 

•( ١ ٥ ه/ مؤلفاته )مجمؤع الأبرار تلوب، حجة ( ١ ) 
(١٠)حْ ؤلم وم١(، )ح الحديث، تهدا المحح صدر وند صحيحه من مواصع ق الخاوي أخرجه ( ٢) 

بالمذل)بالنياء.ت،(االبخاري وعند )بالنية(، عليه المتفق واللفغل 

ومالم)حخ\يل(لأالخاري)حلأبما-آ( أخرجه )٣( 

٨(.ه/ مؤلفاته )مججمؤع الأبرار قلوي—، حجة ( ٤ ) 

(.٦١٦البخاري)أخرجه )٥( 

(.١٠١ه/ مؤلفاته )مجمؤع الأبرار قلوب، حجة )٦( 
أ/'ه(و)؛/ا'ا(-مؤلفاته )مجمؤع الأحكام عمدة نرح )٧( 

الشرعيةسراصات عثيمجن 1بن الشيخ كرصي مجع القصيم، جا«هة متيرع اسوم كالئة  ٤٣٠



والدعويةاسمية آتاره المعدي، ناصر س عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

الصيبيحمود بن ذئب بن أحمد • د 

الأحاديث،به تتفق لمعنى بنان فيه الجمع إذ ل تعف بلا الجمع إمكان مع مثله مع 
;٢٣١٠٠بالفجر..أسفروا  ٠٠وحديث، ا ٢١بغلساابماليها  ٠٠حديث، بين الجمع ق ه كقول
الفجرأ؛،.ؤللؤع تحققوا حتى تصلوا لا معناه; ونيل 

ها؛حو أ بنخ القول( من أولى المتعارضة الأحاديث، بين الجمع أن ولاشلث، 
رحمهالشخ ؤينبه لبعضها، إعمال، والنسخ حميما، للأحاديثح ، jL»pالجمع؛إذ 

علىهوله ذلك، من الجمع؛ لإمكان بالنسخ القول( صحة عدم كثيرآإلى تعالى اش 
آنيةل عنه اض رصي الخشني ثعلبة أبي حديث، ق الهي أن العلم أهل بعض فول( 

بمنسوخ،ليس الحاJيحإ هدا أن والصواب، منسوخ; ٢ فيها؛،' تأكلوا ررفلأ المشركين 
ثلاث;الراتب، بليقال،; 

بالاتفاق،.غسلها يجبؤ فهده ذللئ،، نجاسة تعلم أن أحدها; 
غلها.يجهبج لا فهده طهارتها تعلم أن الثانية; 

قالطهارة الأصل لأن لها غيجب لا أبمسا فهده حالها، تجهل أن الثالثة; 
،.جميعالأشياء١٦

مجنحملة بين القائم الإثكال( علؤر البديع الفصيل تهدا تعالى اممه رحمه فاحابج 
واضحة.بمورة الحديثية الأصكالأُتإ رفع ق منهجه كان وهكذا الباب،، وآثار أحاديث، 

(.٩٠)ص! الفكر نخبة توصح ق الظر نزهة ( ١ ) 

(.٦٤٦)وملم (، ٥٦٠)ح البأحاري أحرجه )٢( 

٥(.^٨٤ والناش (، ١٥)ح؛ الترمذي أحرجه )٣( 

(٥٢أ/)عجموعموكاJه ^^،ءالأملكم 

(.١  ٠٩٣ )ح ومسلم (، ٥٤رح٦٩ البخاري أحرجه ره( 
•٥( ٠ ٩ ؛/ لفاته مؤرمجمؤع الأحكام عمدة شرح ر٦( 

٤٣١الشرعية لليراسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسي مع باأتLور٠ السيم، جامعة متيرق وامأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

معانيهاوبيان الأحاديث شرح ث السعدي ناصر بن عيدالرحمن اثعلأمة منهج 

1 vjJboJI :والاححام.الم9أاود 1سساط في هنححه وراوء

عنايةوالأحكام الفوائد باسننباط تعالى النه رحمه عدي مابن العلامة اعتنى 
المرام.وبلؤغ الأحكام عمدة على شرحيه ل خصوصا فانقة؛ 

سواءالكريمة النصومحى على كلامه أما ت تعالى اللم رحمه بسام ابن النسخ قال 
الما والفوائد الأحكام منها يستنبءل فانه عجب، فأمر الحديث أوق ير النفل كان 

محتايتصوره 

ومنها،قوله! أو وفيه، ت بقوله والأحكام للفوائد إيراده هولة مذللث، على يدل 
كابنسابقين لعلماء مملوكة ؤلريقة وهده تنبهلة، الموالأحكام الفوائد وق يثم 

وحصرها.اثل الملضعل وذللئح وغيرهما والحاففل الملقن 

تحب،يوهل الغس_لت ق كقوله عليه؛ يجيم_، ثم وال بالفائدة صدر وربما 
سارضسمسمإرمجساسم؟>'<.

بموصؤعا لعلافتهمنه؛ تنبهلة مغير فوائد الحديث، بشرح ألحق وربما 
منذكره ما ذللث، مثال تتمة، ت أوبقوله نسيه، مولهت الفائدة تللثج ؤيصدر الحديث، 

صلىالني صلاة صفة ق عنها الله رصي عائشة حدين، مرح أثناء ق معأ وثنيه تتمة 
مؤكدة،نة مسالوتر أن ورجح الوتر حكم ق تتمة فدكر آ، ر الليل ق لم ومعليه اطه 

أغاو_إق الوتر تحمار-إ اّق الوتراءأ؛، يحم، وتر الله إن  ١٠حدين، حول تنبيه ذكر ثم 

(.jU(YYT'/r)؛(ءاواءتجالظلّ 

(.٧٨/ وينظر)؛ (، ٣٦مؤلفاته؛/ )مجمؤع الأحكام عمدة رح ث )٢( 

عشرةثلاث اللل من بملي وسلم عله اف صلى الني كان •منها اف رصي عاتنة بث، حد ولفظ )٣( 
(.^٧٣٧لم وم( ١١٤•)ح البخاري أحرجه الحديث، الفجر. ورنما الوتر، مها ركعة 

(.١٢^٧٧٦ لم وم٦(، ٤ ١ • )ح الخاري أحرجه ( ٤ ) 

اثشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيخ قرسي مع ياتاون القصيم، جامعة عنيرة، والاداب، اسوم علية  ٤٣٢



Jوالدعويةاسبمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحعن الشيخ ؤت٠ر ٠
المتيبيحمود بن ذئب بن احمد • د 

النراغلكلطوافوارس؛اأ•
القائل؛اسم ذكر دون مختصرة بطريقة الخلاف إلى تعالى الثه رحمه ويثير 

تدلوامكقولهت تدلال، الاسهذا مثل على يرد وغالسا يعضهم، واصتدل كقوله! 
للوصوءالناقض ليل نوم من القائم يد فيه غحت إذا الماء أن على مدا يعضهم 

٠.هدا؛ على دلالة الحديث ق وليس مطهر، غير طاهرآ يكون 
عليهدلت يما ترجيحه منها مرجحات،؛ بعدة الخلاف ق ترجيحه ذلك، ومن 
وهوبه إلا القول ينبغي لا الذي الصحيح القول هو القول وهذا كقوله! الصوص 

اينحديث وأما كقوله! المعارض الدليل أو؛تقعين، ا، الصوص١٣عليه دلت، الذي 
ف٠وصوعر؛/سعتا( الأنجاس يغل )أمرنا عنهما اممه رصي عمر 

البلدأهل عليه ما ؤيذكر وغيرها، الأريعة كالمذامب، لقائليها الأهوال وين_، 
أصحالقول وهذا للمملحة! تشمع الغام، صلاة أن ترجيح ق كقوله قته؛ وق 

اليومرْا.نجد أهل عمل عليه الذي وهو الأقوال، 
القيموابن تيمية ابن الإسلام يح شاف؛كتب، رحمه الشخ ناثر يخفى وليس 
إليهماالقول نسس، فريما ،، ملاركه١٦ووسسعتح ذهنه فتقت، الى فهي الله، رحمهما 

باقيا!اسمه دام ما المخرق ، الخفعلى المح صحة ل قوله ل كما له، ترجيحه بعد 

أ/؛'آا~هآا(.لفاته مؤ )مجمؤع الأحكام عمدة ثرح )١( 

١(.٢ ٥ ه/ الأيرار)المجموع ئلوُب، مجت ؤيتنلر؛ (، ١ ' مؤلفات4أ/ الأحكام)مجموع عمدة ثرح )٢( 

٤(.٩ أ/ مؤلفاته )مجمؤع الأحكام عمدة ثرح )٣( 

(.٣٣٢را/ الوامة قالأحايين، الخامة العلل ويظرت (،  ١٣/ مؤلفاته؛ الأحكام)مجموع ءما.ة شرح  ٢٤)
١(٠ ٤٦٩/ مؤلفاته الأحكام)مجمؤع عمدة شرح )٥( 
(.٢٢٠)م ترو0 ئمانتة نجدحلال، علماه )٦( 

٤ ٣٣اوشهمءي.ة سواسات عتيمعن ابن الشيخ كرسي مع باتاون القصيم، جامعة عتمرص والآbب٠ اسوم كلمة 



واتدعويةاسمية ^٠ المعدي ناصر عيدالرحمزبن الشيخ 
سانيهاؤبيان الأحاديث اشرح المعدي ناصر بن عيدالرحمن العلامة منهج 

.٢١الإسلأمأشيخ قال وبه 
ينصفالفطر زكاة ق كقوله إحتياططا؛ له يفلهر بما قولهما حلاف ذكر وريما 

صدقةق عنه النه رصي سعيد أيي أحمدكمذهب الإمام ومذهب السمراءت من صيأ 
عنه،اف رصي معاؤية ما كمل الإسلام شيخ حاصة)صاع(،.س..ومذهب الفهلر 

وعركوفالأحتياْلأوررى.

الأحكامل تعالى الله رحمهم العلم أهل حلاف ذكر مع تعالى الله وهورحمه 
كقولهقوله؛ يرجمح لا من عن ؤيعتذر قول، كل ادلة يوق الأحاديث، من المتنيهلة 

فطره،يرى يطيزرم أيا عبدالله الشيخ وكان شعبازت من الغيم يوم ق الفهلر رجح لما 
تلميذهقاضينا وكان يريدة إلى راح فلما برأيه، يعمل كان عنيزة ق قاصيح كان ولما 

ملينأيا عبدالله الشيخ فتايعه اليوم، ذللث، صيام يرى وكان مقبلل؛ا بن سليمان الشيخ 
حيرأْ،.والاجتماع شر الخلاف فقال! ذللث،؛ ق له فقيل رأيه، على 

)أ/آ"أ(و)؛/ها"(.وينظر! عؤلفاتهأ/م\'؛(، مجمؤع ) الأحكام عمدة شرح ( ١ ) 
(.١  ٩٩إ/ 'ولماته )مجعؤع الأحكام عدة شرح )٢( 

(.١ )_AU وغيرهم نجد عناء عشا*ير ق! ترجمته ينظر ء، ١  ٢٨٢سنة تول حسلي ونقيه ناصي )٣، 

(.٣٧٣ترون)آ/ ثمانية حلال نجد :تء ق تربته بمظر ْ، ١ ٣ • ٤ سنة تول بردة قاضي )٤( 

١(. ٩٩عولفاته؛/ الأحكام)مجمؤع عمدة شرح )٥( 

المرعيةليمواسات ءثيعيروأ ابن الميخ كرسي مع بالتعاون حامعة عتيرمح، والأهاب، اسوم كلية  ٤٣٤



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ تمر مؤ
العتيبىحمود بن ذئب بن أحمد • د 

البحثخاتهة 

حس،بقبول يتقبال أن تعالى وأسأله البحث، هذا لإنجاز ومق الذي فه الحمد 
أفرجهاIالتي والتوصيات إليها، توصلت التي النتاج أهم هنا وأقتد 

اثنتانج.

وبيانالأحاديث، ثرح 3، تعالى افّ رحمه عدي مابن العلامة قدم رصوخ ١• 
معانيها.

فليسمعانيها، وبيان الأحاديث لشرح عرصه طريقة ؤ، تعالى افه رحمه براعته ٢• 
مخل.بمختصر ولا ممل بملويل 

ورفعته،الوين كمال على تدل التي بالأحاد.يش تعالى افه رحمه عنايته عقلتم ٣• 
الحديثشؤح ثنايا ق الأحرى الشرعية للأدلة ذاكرآ وامتا؛ شرحتا وشرحها 

رحمهمالأمة علماء وأقوال عنهم اطه رصي الصحابة وآثار الكريم القرآن من 
تعالى.افه 

وعمدةتة، الكالكتب، ؤإقراء قراءة الحا.يش بكتب تعالى افه رحمه عنايته ٤• 
المرام.و؛لوغ الأحكام، 

اثتوصيات■

إنمامضى الذي فكل أثمل، وتناول أوسع، ة د.رامإلى الموصؤع هذا حاجة . ١ 
المشرق.الجانب هذا ق أفق لفتح مختمرة؛ دراسة هي 

مصنفاتمريد عن البحث إلى المخهلو٠لات ق الباحثين همة بمرق التوصية . ٢ 

موحرآ.إلا تهلع لم تعالى اطه رحمه كتبه من فكثير افه، رحمه العالم لهذا 
غيركتبه حلال من للأحاديث، ثرحه ق تعالى اطه رحمه الشيخ منهج ة درام٣• 

ونحوها.والفقه كالتفسير الحديثية 

٤٣٥الشرعية سرامعات عثيمين أبن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرص والاداب، امموم كلية 



والدعويةاسمية اتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ موتهر 

معانيهاوبيان الأحاديث ناصراوسماويثسمح عبدالرحمنبن العلامة منهج 

الحدثأنولع بعض على تعالى اممه رحمه الشيخ كلام ل دراسات إفراد ٤• 
شروحهصمن يذكرها التي ونحوها الفقه أصول ائل ومالحديث، كمختلف، 

للأحادث.

وفهما.حففلتا تعالى الله رحمه الشيخ كتب على العلمية ابقات، المإقامة ٥. 
ويرحمزللي،، عن يتجاوز وأل دال، والوالتوفيق العون أمحال تعالى واف 
وحنالإخلاص، يرزقني وأن نموري، ؤيجثر تقصيري، عن ويغفر صعقي، 

•بميرة على محبيله إلى والدعاة أنصاره، من ؤيجعالتى دينه، ق يفقهني وأن القصد، 
الدين،يوم إلى وأتاعه وصحبه وآله محمل نبينا على وسالم اف وصلى 
٠العالمين )ب ف الحمد أن دعوانا واحر 

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع يالتماون القصيم، حامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية  ٤٣٦



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ 
العتيبيحمود بن ذئب بن أحمد * د 

ادر9ااا0راجءالْمافحرس 

ه(،الأر:١٣٩٦نميناررصانمض)اسمل:
م.٢ ٠ ٠ ٢ ١( اس)ه العالم دار 

الآرماوى،تحقيقتعسى محن محمّد المؤلف. الارمدي، منن ~ الكبير الجامع ٢" 
١م. ٩٩٨محيرون، — الإسلامي الغرب الناشرادار عواد، بثار 

وصالمعليه اف صالي النه رمحول أمور من المختمر المحح ني المالجامع ٣" 
البخاري،ماعيل إسمحن محمد المؤلفات البخاري، صحيح = وأيامه ومتنه 
النجاة.محلوق دار الناشر؛ الناصر، زهير محمد تحقيق؛ 

الرمؤالة.القزؤيتى، ماجه امحن يريد محن محمد المولفا؛ السنن، ٤" 

محمدتحقيق؛ الييهقى، الحين محن أحمد المؤلفا؛ الكبرى، نن ال~ ٥ 
ه.١ ٤ ٢ ٤ الثالثة، الهلبعة؛ العلمة،، الكتب، دار الناشر؛ عطا، عبدالقادر 

مكتب،تحقيق؛ النائي، شعيب، محن المؤلفط؛أحمد المستن)المجتبى(، ٦— 
;٥١٤٢٠ة الطارة؛الخامالمعرفة^ دار الناشر؛ الارارث،، تحقيق 

الم،ّمحن عبدالرحمن تحقيق عدي، سابن للعلامة الأحكام عمدة ثرح ٧" 
محقملر.الإسلامية الشؤون 

عبدالرزاقالمؤلم،؛ المحقيدة، توصح ق وجهوده عيي العثدالرحمن الشح ٨" 
ه. ١٤١٥الأولى الطعة الرشد، مكتبة العباد، عثدالمحن محن 

محنعر بن عبدالرحمن المؤلف؛ الواهية، الأحايين، ق المتناهية العلل ٩- 
إدارةالماشر؛ الاري، الحق إرشاد المحقق؛ ;(، ٥٥ ٩٧)المتوق؛ الجوزي 

اه.٤ ٠ ١ الثانية، الطبعة؛ محاكتان، آباد، فيمل الارية، العلوم 
تحقيق؛الدارقطثي، عمر محن علي الحن أبو الولف،؛ الواردة، العلل " ١٠

ه.١ ٤ ٠ (٥ ١ الرياض.الطبعة) — طيبة دار لفي، الالرحمن محفوفل 

٤ ٣٧اJشرهية تادراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتماون القصيم، حامعة هتيرص واvه١ب، امموم كلية 



والدعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي، بن عبدايرحمن موتمرالشيخ 
معانيهاؤييان الأحاديث شرح ا السعدي ناصر بن عبدالرحمن العلامة منهج 

عبدالرحمنبن عبداممه السخ محبماجة قرون، ثمانية خلال نجد علياء — ١١
-.٥١٤١٩الثانية، الطبعة الرياض، العاصمة، دار بسام، آل، 

طبعةعدى، الناصر ين عيدالرحمن الثثخ لؤ]ق\ت الكاملة المجموعة — ١  ١٢
م.١  ٩٨٧ه/ ١٤٠٧بحنيزة، الثقاق صالح بن صالح مركز 

وزارةطبعة عدى، الناصر بن عبدالرحمن العلامة الشيح مولفايت، مجمؤع — ١  ٢٠
.٢٢٠ ١١ه/١  ٤٣٢الأولى الطبعة الإسلامية، والشؤون الأوقاف 

الحجاجبن لم مالمؤلفات لم، مصحح = المختصر المحح ني الم— ١ ٤ 
التراثدارإحياء الناسرت الباقي، عيد فزاد محمسي المءحققأ ابورى، الني

بيروت-الممح،~ 
اليحصبيعمرون بن عياض بن موّى بن عتاض الأنوار،المؤلف؛ مث—ارق - ١ ٥ 

التراث.ودار العتيقة المكتبة النشر! بتي،دار ال
١^^،^عبد بن الرحمن عبد ١^^، وغيرهم، اء عالممشاهير -  ١٦

الطبعة؛الرياض، اليمامة دار بإشراف ، ١٥١^٠نفقة على طبع اJاشر; الشح، 
٢١٩٧٢آ؟مله/ الأولى، 

الرحمنحبيب تحقيق• الصنحاق، همام بن الرزاق عبد ا! لفالمؤ الؤصنفا، — ١ ٧
اه.٤  ٠٣الطبعة)؟( الهد، العالمي- المجلس الماشر: الأعفلمي، 

إجياءالائرتدار الدمشقي، كحالة رصا بن عمّر ؛ المؤلف، المؤلفين، معجم — ١ ٨ 
بيروت-العربي التراث 

جمعوالمحوواللغة، والإقراء التفسير أئمة تراحم ق المسرة الموسومة — ١ ٩ 
١ه. ٤٤٢ الحكمة،ط)١( مجلة الناشرI وآخرون، الزبتري وليل ؤإعدادت 

تحقيقحجر، بن علي بن أحمد المؤلقط؛ الفكر، نخبة توصح ق النظر نزهة — ٢٠
.٥١٤٢٩الثانية، الطبعة؛ الماثر؛)بدون(، الرحيلي، اه عبد د. 

الشرعيةسواسات عتيمون ابن الشيخ كرسى مع بالضاون الصيم، حامعة عتيرص والآbب، اسوم كالئة  ٤٣٨




