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راأدعوي4اسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت«-ر 

تقديم

مجالق المرنين بالعلماء التعريف ق مهم بدور الجامعات تضهللع 
جامعةقررت الخهللق هدا ومن التجريبية، والعلوم والفكري، الشرعي العلم 

ابنالشيح وكرسي عنيزة، بمحافظة والاداب العلوم بكلية ممثلة القصت—م 
عبدالرحمنالعلامة )الشخ بعنوان! مؤتمر تنظيم الشرعية للدرامات عثيمين 

جهودتناول المؤتمرإلى ؤيهدف والدعوية(، العلية آثاره حدي، الناصر بن 
الحليتراثه على الضوء اليهل وتالله— —رحمه حدي العبدالرحمن الشيح 

-٦١.تفرد التي والإصافات 
عييالالشخ منهجية ق مهمة جوانب المؤتمر محاور تتاولت، وقد 

معالتعامل ق منهجه وكازلك، النوية، والسنة الكريم، القرآن خدمة ق العلية 
اللغةوعلوم والتربية الدعو؛ ق وأعماله ه، وأصولالفقه ق واثاره الخالقين، 

الشيحعن صافية ترجمة إلى إصافة والوازل، الأحكام ل واجتهاده الحربية، 
(٥٢)حلال من وذللث، القصيم، منهلقة ق الشرعية العلوم ل ودوره حدي، ال

وخارجها.الملكة داخل من المخصصين من مجموعة كتبها ؛حثا 

العلومكلية ل والزميلان للزملأء والتقدير الشكر أقدم أن لي ويطي_، 
الشرعيةللدرامات عثيمين ابن الشخ كرمي ق وللزملأء عنيزة، ق والأداب 

أيصاوالشكر المؤتمر، ا لهن. للأعداد لوها يل. الي الجهود على يالجامعة 
يعينأن افه مائلا العلمية، اتيم ودراسبحاثهم بأ المؤتمر أثروا الدين للباحثين 
الشريفينالحرمين حائم ادة بقيالغالي الوطن مدا لخدمة ا ؤيوفقنالجميع 

١٠٣, الشرعيات لسواسات عتيبمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القسيم، عتيزة*.ميامعة اسوموالآدابأ ءالية 



والدعويةالينبت بن صد'مح^ن الشيخ •زمر 

السموالملكيصاحب الأمين عهده وسموولي عبدالعزيز، بن سلمان الملك 
اللذينوالدعم ويالمتامة اض، حففإلهما عبدالعزيز بن محالمان بن محمد الأمير 

صاحبالمنطقة موأمير ّقبل من وموتمراما الجامعة أنشطة حما تحفلي 
وسمونائبهعبدالعزيز، بن سعود بن مشعل بن د.فيصل الأمير الوالملكي 

عبدالعزيزبن تركي بن فيصل بن تركي بن فهد الأمير الوالملكي صاحب 
الله.حفظهما 

التوفتق■للمحا وافُ والاستقرار، والرخاء الأمن نعمة بلادنا على الله أدام 

الداويحْد بن ا.د.ءبداورح0ن 
>ءدورارظمءدة

الشرعية1الدراسات ءثبمين |بن الشيخ ترسي مع بالضاون اقصيم، جامعة عتيزة، والآداب، اسوم علية 







والدعويةاسمية آثاره ائسمدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

مقدهة

علىلام والوالصلاة يعلم، لم ما الأسان علم Jالمالم، علم الذي ف الحمد 
نزلما للناس لسن الحق، ودين بالهدى اش له أرممعلم، حير عبداف، ن محمد 

إلىبإحسان تبعهم وس وصحبه وعلىآله قويم، ومنهج متيم صراط على إليهم 
•الدين يوم 

t_Ut

العلمطالب يقود لما الشرعي، العلم طلب الأوقات فيه صرفت ما أشرف فإن 
بأتنكؤأ بمائه مح-ىأثتيرر تعالىتؤ١ثا نال بأوامره، والألت_زام الله حشية إلى 

رضالدراماتالبحئية،لخامعتاممراسي
العلمية.والأبحاث ال٠ؤتمرات حلال س المحرفة، مجتمع بناء ق هام للامالبحثية 

لإعداديعي المرعية ا'ت للدرامعيمين ابن المخ كرسي أصح هتا وٌن 
أهدافهمحققنا الختنخممة، المعرفة نحو بالمجتمع ترنى شرعية علمية أبحاث 

به،تعنى التي والدراسالتا الحثيمين صالح بن محمل. الشيخ بتراث العناية لال حس 
المجتتمعوترؤيد رعية، الالتخصماثت سمتني ق المتتميزة الشرعية اليحويث ودعم 

ائلوسعلى الباحثين وتدرس_ا يواجهها، التي المشكلات لكافة العلمية بالحلول 
المنتفيل.ين.على علمي أثر له كان مما المتهجي العلمي البحث 

علميأنر من اف رحمه عدى الناصر بن عثدالرحمن العلامة للشيخ ولما 
كناارولقد يقول؛ حسثا القه، رحمه عثيمين بن صالح بن محمد الشح على بالغ 

ؤإمامتاشيخنا أنه ئعنثقد لأننا الله..... رحمه سعدي بن عثدالرحمن يثيخنأ نقتدي 
عبدالرحمنالعلامة الشيخ مؤتمر ) العلمي المؤتمر ^ا كان = ا لنا قدوة فنعتثرء 

عثيمينابن الشيخ كرسي من مشاركة والدعؤية( العلمية آثارْ عيي، الناصر بن 

٧الشرعية سراطت ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اقصيم، جامعة عتيزة، والآداس امموم ممية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحعن الشيخ مؤت٠ر 

خلالمن وذلك بعنيزة، والاداب العلوم كلية مع بالتعاون الشرعية ات للدرامح
وتحكيمهاالبحوث على الإشراف ق العلمي الجانب ل الكرسي امحس اختم

علميابحثا وخمسين اثنين شاملة بالموتمر. العلمية اللجنة أعمال صمن وءلباءتها 
علوممن الفنون شتى ل ~ النه رحمه عدي مابن ~ المتفنن الإمام هذا آثار عن 

واللغة،المخاشن، على الرد ق ومنهجه والعقيدة وأصوله، والفقه والسنة، القرآن، 
لجوانبإصافة اف، رحمه الشيخ تراث ق والاجتهاد التجدد ومعالم والدعوة، 

العلمية.النهقة ق وأثرها الشخصية سيرته إبراز ق مهمة 
الحمدفله ال٠ؤتمر، هذا أعمال ل ه ديي وتيره تيعلى وحل عز افه شاكرا 

.أتمه والشكر أيلغه والثناء كله 
الجامعةمدير ممثلة؛معالي القصيم جامعة المههناء للجامعة بالشكر أثني ثم 

علىالبحثية الكراسي وأمانة الجامعة، ووكلاء الداوي، حمد بن عبدالرحمن أ.د. 
•وموازرتبمم دعمهم 

الكرسيشرف التي يعنيزة والإداب العلوم كلية الجزيل بالشكر أخص كما 
لهذاالتنظيمية المسيرة ق والقائد الشريلئؤ، نحم فكانوا المؤتمر، هذا ق بمشاركتها 

المؤتمر.

العلميةاللجنة وأعضاء المؤتمر، هذا ق العلمية اللجنة أعضاء ى أنولا 
والعملوالفعالة، الكبيرة جهودهم لقاء لهم دي يوالعرفان فالشكر بالكرمي، 

•الدروب 

عثيمينابن الشخ كرمي داعم المعطاء لليد والعرفان بالشكر وأختم 
فيهالقه وبارك ايئه، حفظه الهليار عقيل بن ناصر الدكتور! سعادة الشرعية للدراسات 

•حانته موانين و ئدم ما وجعل ماله، ول 
عدىحمابن للعلامة ؤيغفر الجهود، ق ارك يبأن الرحيم الكريم الله أل أّ

الشرعيةلليواسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، حاععة عتيرة، والأداب، العلوم لية ك ٨



والدعويةالعلب أثاره السعدي، ناصر صدالرحصبن الشيح 

علمية.آثار من ئ.موا ما جزاء الأجور لهم ؤيعظم عيمض، ابن الشيخ وتلميدْ 
الملكالشرفين الحرمين حائم أمرنا ولي يوفق أن المنان اللطيف اف ال وأم

ّسلمانبن محمد الأمير الموالملكي صاحب عهدْ وولي الميز، عبل بن ملمان 
العالمين.رب طه والحمد ؤيرصى، يحب لما العزيز، عبد بن 

ألسرسبموأدرأسات ءث،وهاون ابن الفسخ علوهرسم المشرف 
اوغال0رسدالله بن غاقم د. 

الشرعيةللدراسات عثبما؛ر، ابن الشيخ كرسى مع القصيم، جامعة عتيرة، والآداب« العلوم كلية 





تتتىء؛إاقىه0

اسلىإبراز *ظاض 

اثقوآىمدابات 

سنسييوسف بن نايف دم 

القرآنوعلوم التفسير بقسم مشارك أستاذ 

نلحاْعةالأسلأس





والدعويةالعلمية أناره السعدي، ناصر س عبدالرحمن ميذمرالشيخ 
اليييى1وسم^ بن د• 

١^^
وضسظءتائمسنا سرور من الله ويعوذ ونستعمره، وسسعنه نحمده لث4 الحمد 

اغإلا إله لا أن وأشهد له، هائي محلا يضلل ومن له، مضل محلا افه يهدم من أعمالنا، 
تلمناممرآ.وسلم عليه صراطه ورسوله محمدأعبده أل وأشهد له، لاشريك وحده 

عمرال:]آو ي ممون ولا مايمء حق أس ألمأ ءامنوأ أفي0 
١٠٢.]

بما؛*١٠٣٠دو-جهاوث  ١٣٠بن_؛،قءد.تيبمواقاسآدموأومأدى  ١٣١ؤ،
١[.عوؤمرما،]الماء; وآلآذْامإنآمحكان ^؛،٢٥١نأيهوأنبمآء كبجإ 

[.٧١- ٧٠]الأحزاب; ^ هثت.هازمراعظيثا علإنشضtyث
الضبه معارفه؛ تنتهي ولا عجانبه تقضي لا العفلم القرآن فإف بعدت أما 
زادهفيه الفلر وأمعن لم المتدبره كلما تتجدد، علومه ينفد، لا زه ا وعهنيتضِا، 

الحفليم.الشيء العلوم من عله وهج شوقتا، ذللق، 

عإشآنكثبلأت>فسىؤ تعالى; قال للناس هدى الكريم كتابه اممه أنزل وقد 
الفلأنية،للممالحة هدى يقل ارفلم افه; رحمه حدي القال [ ٢ ]البقرة; غ يمتص 

فهومرثدالدارين؛ مصالح لجمح هدى وأنه العموم، لإرادة الفلأى؛ للشيء ولا 
منوالصحيح اناطل من للحق ومض والفروعية، الأصولية ائل المق للمال 

وأ.ماهم((را،.دنياهم ق لهم الافحة الطرق لكون كيفايلهم وسمن الفعيفا، 

٤(.الرحمن)• الكريم ض )١(يننلر 

ا٣ اممرمية لليراسات عتيمين ابن امميخ كرصي مع بالتعاون القصيم( حامعة متيرمحي والأياب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية ناصرالسعدير بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
القرآنلهدايات إبرازالسعدي مذ1اهر 

ننلآكا!ءداوببمت هدى المهمءان فه أنزل أرئ سء-رربمضا0 ؤز تعالى• وقال 
الذيللقرأن مدح لاهذا افه؛ رحمه كثير ابن قال [ ١٨٥؛]البقرة; أله—دئرآلهمنان 

ودلائلت أي وبنثت؛ ؤ واتبعه وصدقه به آمن ممن العباد لقلوب هدى النه أنزله 
الهدىمن به حاء ما صحة على دالة وتدثرها فهمها لمن جلية واصحة بينة وحجج 

والحلالوالماؤلل، الحق بين ومفرئا للغي، المخالف والوشي للضلال، اق المن
والحرامءارأ/

والاهتداءوعفلاته فوائده تخراج وامحهداياته ق النفلر الكريم القرآن تدبر ومن 
العقائل-ق الهدايات؛ من أنواعنا فيه وحد الكريم القرآن ق تامل ومن وآياته، بأنواره 

والأحلاق-والأحكام 
ذلكممن ؤإفلهارها؛ القرآن هدايات ببيان رين المقمن كثير اعتنى لث، ولدل

القارئيجد ولا الله، رحمه عيي الناصر بن عبدالرحمن الشيح العلامة الإمام 
كتبعدة افه رحمه ألض وقد بالغة، محاية بدلك اعتنى فقد ذلك،؛ ق ريا تبه كق 

ووصوحعبارما هولة ممؤلفاته به امتازت ومما القرآن، هدايات بإبراز فيها اهتم 
العلماء.عنها يتغنى ولا الناس عامة متناول ق فهي معانيها؛ 
لهداياتعيي الإبراز مذلاهر وتوفيقه— الله —بعون البحش، هدا يتناول وص

البحث،;وأهداف، وأهميته الموصؤع احتيار أمثاب يلى فيما وسأذكر الكريم، القرآن 
وأهميتم<اختيارالوضؤع أسباب، أولأأ 

الناس.هاJاية القرآن إنزال مقاصد من / ١ 

 /X هالاياته.القرآن علوم أنو١٤ أعفلم من أف

(طر-ضراكرآناسم)آ/بمه(.

اثشرميةثالدراسات عقيمين ابن اوسيخ كرسي مع بالتعاون الصميم، جامعة عميوة، والآداب< اسوم ممية .  ١٤



واثدعويةاسمية آتاره ذاصراوسسي، س-اترحمنين الشيح ٢^> 
الطيبييوسف بن نايف د. 

الهمان.هدلأت لإبراز الاس حاجة جإ ٣; 
القران.يإبرارهدايات السعدي عناية ؛/ 

البحثتأهداف ثانيح! 

الهدايات.علم إبراز / ا 

بالهدايات-المفسرين اهتمام إبراز أ/ 

الهران.هدايات إظهار ق افه رحمه السعدى الشيخ جهود إبراز م/ 

<اتسابْة اتدراسات 

ومي;الهدايات حول الدرامات بعض على وقفت والاطلاع البحث بعد 

بنياسين ود. عابدين، طه أ.د. إعداد اصيلية، ة دراسالقرآنية ات الهداي/ ١ 
عبداف.الملك كرمي إشراف تحت علي. الزبير الدين فم ود. ناري، حاففل- 

الهدايات.لعلم بالتأصل تعنى فريدة درامة وهي 
 /y البدر.عبدالمحن بن عبدالرزاق أ.د. الفاتحة، سورة هدايات من

ذلك.بعد جمعت ثم المؤلف، بما نام دروس الأصل ل وهي 
 /y الةرسعبدالمجيد، مصطفى محمد الجمعة، محورة ق المران هدايات

الحالية.الإسلامية الجامعة ماجستير، 

الةرّالعيدي، حمد بن منصور د. والهدايات، الدلائل البيت أل ات ؛/آي
سعود.الخللثا جامعة ماجستير، 

الأنعام،محورة حلال من القرأنية الهدايات بيان ق عقيمين ابن الثخ منهج ه/ 
(.١٦٨الحدد)لإسلاميه ا الجامعة مجلة ق متشور بحث الفالح. مرجي بن أحمد د. 

٥١ إو\ اتشرعية سراسات عثي«ّين ابن كرسي،اضيخ مع باتاون القمعيم، جامعات غنيرص والأدابأ اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السيئ• ناصر س عيدالرحص الشيخ مؤت4ر 
اك^آنأهدايات إبرازالم^دي مطام^ 

السعديوشاسير مختصة ليسسّتا أنها إلا الهدايا*ت ق 'كانت.، ؤإن الدراسادأتا وهذه 
الدراسة.هذه من المراد هو كما 

عبدالرحمنالقصيم علامة نمير من المنتقاة الفوائد ق العليم المح فح ٦/ 
جمعالمنان، كلام ير نمل الرحمن الكريم ر بتمى المعدى الناصر ين 

العمران.محمل. بن أحمد وتربسا 

علىرتب وقد أكاديمية، دراسة ليس ال إلا وتوقعه؛ شموله ْع الكتاب وهدا 
المرلف،ذكر فقد بالقرآن؛ تتعلق التي الشخ كتسؤ جمح يثمل ولم القرآن، ور س

القواعدمن القليلة الفواتد وبعض الرحمن، الكريم ير تيمن منتقاة قواني ا ايه
الخنان.اللهليف، وتيسير الحان 

 /U ،بنميف، د. ودراسة، عرض الكريم القرآن من المحيي المخ اسساءلات
الإسلامية.سعود بن محمد الإمام جامعة دكتوراه، رسالة الحارتي، منحور 

ومعلوم،>^،؛ ٢١١حدود ل ذكر كما الأّتنباطات على اJاحثا فيها اقتصر وفد 
الأمتتاءلاُت،ّمن أعم الهدايات، أف 

الفييعي.عيداض ين عيدالعزيز المعدي، تمر من الآدادتk منتقى خ! 

منالمولنا تخرجها اسين وحمأربعة  v^.jJiوأخلاق؛اداب مجموعة وهى 
عل.ى.تمرال

البحن،.هذا من نمدتر ما حول تدور دراسة يوجو لا انه يتبين وبذللث، 

اوحثأحطات 

يلي؛كما وخاتمة ْساحثا وستة وتمهيد مقدمة من تتكون 

البحثا، وأهدافاختياره ياب وأسالموصؤع أهمية وتتضمن I المقدمة 

اثشرعيةممقراسات عثي4يرو، ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القم،يم، جامعة عتيرص والآد١ب، اسوم عالية ١ ٠ 



والدعويةاسيغ آتاوه السعدي، نامر بن عيدالرعض 
العتيبىنايغإبن،وسف د. 

السابقة.والدراسات 

ويتشمنأصين1اتت4هيد،1 

عاوى.بالموجز تعريف الأول! 

القرآنية.بالهدايات المراد الثال! 

السور.هدايات إبراز الأول! الحث.؛ 

الآيات١هدايات إبراز الثاق! البحث، 

القرآنية.القصص هدايات إبراز الثالث،! البحث، 

القرآنية.الأمثال هيابات إبراز الراح• المحن، 
القرآنية.القواءال بعض ذكر حلال من القرآن هدايات إبراز الخامس! المحثإ 

علىتمالت، اثكتسِإ لأليم، حلال من القرآن هدايات إبراز ائس! السالبحث، 
القرآن.هيابات ذكر 

واتتوسات.النتائج أمم على وتقتيل ا البمانمة 

والرشاد.والهدى دال والالتوفتق وتعالى سبحانه الله وأمال 

٧١ اوشرست سواسات عثبمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره المعدي، ناصر مؤضراأشدخ.£*دامحضووا 
القرآنلهدايات المعدي مفسرإبراز 

اص
اتسدي!ممقيخ •وجرة ترجمة أولا! 

الحمد ين ناصر بن عدالثه بن ناصر بن عبدالرحمن عبداض أبو الشثخ هو 
تجم•بني أفخاذ عمروأحد بني من الضر بني من سعدى 

محرمشهر من عثر الثاق ق الضيم ْنهلقة ق )محيزة( بالية ل اف رحمه ولد 
التبوية.الهجرة من وألف وثلاثمائة سع ّنة 

حريصاعلىكان فقد بالدين يتعلق ما قاما وعلميه؛ دينية نشأة الشخ نشا وقد 
فقدبالعالم؛ يتعلق وأما صغره، منذ المالحة الأعمال وحب والنوافل الفرائض 

الثانيةيتجاوز وهولم القرآن فحفظ مبكرة؛ من مند ذللث، على حرصه عته عرفح 
اللهرحمه حصل وقد بلده، مشايخ على العلم ءلاو_، ق واجتهد عمره، من عشرة 

 jمنعليه الله من وبما وجل، عز الله بفضل واشون، العلوم من نصيركثيرآ نت، و
الحافظة.وقوة والذكاء القطة 

والدعوةالعلم نثر ق أثر لها كان عالية مكانآعالمية ذللئح بحد للشيخ أصبح وقد 
كتابناعين تمن أكر يلغت، فقد مؤلفاته، كثرة ^، Jijيتصل ومما وجل، عز الله إلى 

الحلم.وؤللبة حثين واليا العلماء عناية ونالت، الناس بين اشنتهريتج ورماله 

منةس الأحرة جمادى س والعشرين الثالث، ق الله رحمه الشيخ تول وقد 
ّنةلا،.تسعناومتين دام بحدعمر عنينة ق وثلاثمائة مستإوسبعين 

عناء1ر ص >.>، ٧١روضة ( ١YUY-Y ٨ قرون)"Y/ ثمانن حلال نجد ، UUيقلو للامزادة )١( 

١X٣٨ص)\إ^^-\نجدوحوادث 

الشرعيةلقيواسك عثبمين ابن الشيخ كرسي مع لأتاون ضّيم، حامعة عئيزد ، yUlV^؛اسوم علية ١ ٨





والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ ٠-ؤت٠ر 
ام^داطت اد^^مي إبراز ٠^٧^^ 

 /Y.الإرشاد

لفائدة.ا٣ 

البيان.؛/ 

الإثارة.0ا 

الفهم.آُ/ 
يمالأحال.له

عليهاوقفت التي ارات العبومن رين، المقعناو المشتهرة الألفاظ هي هده 
وقلأوالتصريح؛ أوالحكمة، أوالتقين، بالاثتمال، محها يصر ما عيي: لاس 

مناثها القارئ يجد التأمل وعند القرآنية، بالقاعدة يعر اش رحمه الماسى وحدت 
عييالكلام محياق من يفهم وربما الله، ثاء إن موصعه ق بيانه ياق ومحالهدايات، 

القرآنية.الهداية ذكر به أراد أنه 

٧(.٠ — ٥ ^٨ تآصيلية دراسة القرTنية الهل.ايات ينظر 

الشرميةللدراسات هثي4ين ابن الشيخ كرسي مع القصيم، جامعة عتيرة، والإداب، اسوم كلية ٢ ٠ 



والدعويةالعلمية آثاره ذاصرالسعديد عبدامحمنس الشيح ٠ؤتبمر 
استسى!وسف بن ظ1اف • د 

السؤر{إبرازهدايات < الأوو اليحث 

وأحكام؛فواتمل من تضمنته ما ذكر ق ور البعض مع وقفات الله رحمه للشيخ 
سورةق كما لم؛ الميحتاجها مهمة قضايا من السورة عليه دلت ما بيان ذلك من 

علىورة الفهده حاتمتهات ق قال فقد القرآنل١،؛ ق سورة أعفلم هي التي الفاتحة 
أنولعفتضمنت القرآن؛ سور من سورة عليه تحتو لم ما على احتوت قد إيجازها 
؛ه]اإفاتحة;'آ[رري\نتنلآث> ؤ ت قوله من يوحد الربوبية توحيد • الثلاثة التوحيد 

•ؤإإ؛كقوله! ومن )الله(، من يوحد بالعبادة؛ الله إفراد وهو الإلهية؛ وتوحيد 
لأو4الكمال صفات وهوإثبات والصفات؛ الأسماء وتوحيد ه[، ت ]الفاتحة  ٠٤تثد 

وقدتشبيه، ولا تمثيل ولا تعهليل غير من رسوله له وأنتها ه، لفأنتها التي تعالى 
النوةإشات وتضمنت، تقدم، كما ٢[، تالفاتحةت ٠ؤإآدحثنث،٠ لفغل لث، ذلعلى دل 
الة،الرسبدون ممتغ ذلك، لأف ؛ ٦[ ]الفاتحةت  ٠٤آكغم أنيثاآلضم؛اءل ؤ وله؛ قق 

وأف[ ٤ ]الفاتحةت  ٠٤آلتيخ مإكِمءّ ؤز قوله! ق ال الأعمعلى الجزاء ات ؤإثث
وأفالقدر، إثبات وتفمنت، بالعدل، الجزاء معناه الدين لأل بالحيل؛ يكون الجزاء 

أهلحمح على الرد تضمنتا بل والج^رية؛ نا حلاقحقيقة، فاعل العبد 
به،والحمل الحق معرفة لائه ٤ أنيناآدثطات1ثقلم ؤ ه! قولق والضلال البيع 

عبادهتعالى، لله الدين إخلاص وتضمنت، لدللئ،، فهومخالف وصال مبتيع وكل 
رب،نله فالحمد [ ٥ ت الفاتحية ] ٤ ذتعيرّن يخقف ثبثه ّؤإ ُ قول 3، وامحم—تعاته 

العاوينرأ<.

فقائلكتاب صححه ق البخاري أحرجه المعر بن سعيد أبي ؛^، •?LJلذلك بدل ( ١ ) 
(.٠٤٧٢ ر رقم• حديث، الكتاب. فاتحة قفل باب القرآن. 

(٠)٢(يفلر-سيراممارِن)٩٣

٢١الشرعية سمينس،راسات 



والدعويةالعلمية آتاره ناصرالممدي، عبداثر>>منعن الشيخ مؤتمر 
القرآنلهدايات السعدي إبراز مغuمر 

السورة؛من الأهم والمقصد العام المعنى يان اممه رحمه الشيح يه اهتم ومما 
السورةهده أق ؛راعلم قال; حيث الأنعام محورة ير نفأثناء ق ذكره ما ذلك من 

أنكادت بل ونقلي، ;^٠ دليل بكل التوحيد، تقرير على اشتماإث< قد الكريمة 
ftلرسوله المكذبين يالثه المشركين ومجادلة التوحيد شأن ق كلها تكون 

فوائدهالبيان السورة ق الواردة الألفاظ يعص من يستفيد اممه رحمه والشيخ 
الكريمةالسورة هذه ق تعالى كرر رر ت الفرقان محورة ير نفق قوله ذللئ( من وهداياما؛ 

الباريعفلمة على تدل انها تقدم كما معناها لأل مرات؛ ثلاث ؛ باؤك ؤ قوله! 
علىالاستدلال من فيها المسورة وهذه انه؛ ؤإححيراته وكثرة أوصافه، وكثرة 
الأحكامق ملكه ؤإحاطة وقدرته علمه وعموم مشيثته ونفوذ ّللانه وسعة عظمته 
وواسعرحمته حة حمعلى يدل ما وفيها حكمته، وكمال الجزائية والأحكام الأمرية 
>ه الحن ، الوصفهذا لتكرار مقتفى هو ما والدنيوية الدينية حيراته وكثرة حوله 

قولهذللث، من وهدايات؛ معاق من عليه اشتملت، ما بذكر ورة المسيختم وقد 
والمبأالحكيم الذكر على مشتملة العظيمة المورة رافهده ص؛ محورة ير نفق حاتمة 

حاءمن وكدلب، وعارصه بالقرآن كدمحبط من على والبراهين الحجج ؤإقامة العثليم، 
قم أقفلهذا والطاغين؛ المتقين وحزاء المخلصين، الله عباد عن والإحبار يه، 

للعالين'لآ/ذكر بأنه قآحرها ووصفه الذكر، ذو بأثه أولها 

٢(. ٥١الرحمن)الكريم نتستر ينظر )0 

(.٩٣٧)الرحمن الكريم تيسير ينظر الإخلاص• صورة تفسير يه حتم ما ذلك على الأمثلة ومن 
،,٥٨٦)ارحمن الخريم تيسير ر ط( 

٧(. ١٧)ارحمن الكريم تسير ينظر )٣( 

( ٥٩٣ ) ارحمن الكريم ستر يتفلر الماعون• صورة تفسير خاتمة ق ذكر0 ما ذلك على الأمثلة ومن 

الشرعيةج;للدراسات ابن الشيخ ترسي مع ياصاون اينمميم، سة عتيرة، والأداب، العلوم تلية ٢ ٦ 



والدعويةاسعية أناره ناصرالسعدي، بن عيدالرحعن هؤضرالتهيخ 
ال^يييرسف ذاسابن ئ. 

ذلكمن المسورة؛ من المأخوذة الفوائد بعض رد بورة الير نفيخم وقد 
متها؛كئ؛رةرأ؛؛ فوائد ورة المهذه اروق قال! حث الجن صورة لفوائد ذكره 

إلىهورسول كما الجن، إلى ول رملم وسعليه افه صلى اف رسول أ0 / ١ 
قومهم.ؤيلغوا إليه يوحى ما ليستمعوا الجن نفر صرف اممه فإف الإنس؛ 

وستالشرك، عن والمهى بالتوحيد الأمر على استملت، ند ورم المهذه أف ٦! 
محمدآالرسول لأن ذرة؛ مثقال العادة من ستحق يلا متهم أحد كل وأ0 الخلق، حالة 

ئلمه لفبماللث، ولا يل صرا، ولا نفعا لأحل لا كان إذا وسلم عليه اطه محلى 
افه.آخر»ع إلها وصفه هدا من اتخاذ والغلهل الخهلآ فمن كدللث،؛ كلهم الخلق أف 

منإلا الخلق، مجن أحد يعلها فلا بحلمها، اف انفرد قد الغيوب، علوم أة ٢! 
.٢٢١٠مها(شيء بعلم ومحصه افه ارتضاه 

هاJايامحت،ذكر ق واحدا منهجا يلتزم لم الله رحمه الشخ أل هنا أبين أن وأريد 
يدكرلم ور المجن كثين وهناك بق، حمكما ذللث، تناول ل ءلرقه اختلفتا بل ور؛ ال

سياق.كما الآيادت، يعفى هدايايث، بدكر اكتفى ؤإثما سيثح، فيها 

(.٩٣٧)الرحمن الكريم تسير يفلر الفلق. صورة نمير وخاتمة 

الرحمنالكريم تيسر من نقلتها التي الأمثلة حميح ق وهكذا شط.؛ فوائد ثلاث يذكر اكتفيت ( ١ر 
الإطالة.حشية فقط اكتفي-تابذكرثلاثة فإق الثلاثة على فوائدها وزادت 

الرسن)ابمح(.رآ(مسيرالكريم 

ونفتما حب السورة هذ0 نفير ل إلا السورة فوائد بذلك فاصدا )فوائد( لفظ على الشيح بمص ولم 
عليه.

٢٣' الشرمية للدراسات ج؛مءن |ين الشيخ ترسي مغ بالتعاون اممصيم، سة عتيزة، والاداب، العلوم علية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
انم^آنم^سابات مفلامرإبرازالمسدي 

ابرازهداياتاتثاني{ اأيحث 

تميزومما الأيات، لهدايات تناوله القرآن لهدايات الشيح إبراز مظاهر من 
واستخراجالايات من كثير عند وقوفه مؤلفاته من كثير وق يره نفق الشيح به 

هدارا*ها*ومكنون فوائدها 

ثمالآيات ر يفأقه فتجد المجال؛ هذا ق الشيح برؤع يجد المتأمل وإ0 
عندقوله ت ذلك على الأمثلة ومن فوائدكثيرة؛ من عاليه افه فح ا يمذلك يردف 

آلمبيبجك>رمرما؛مى أعكدوأمتحاJاتيتاراو»ءقما وهج ؤ تعالى؛ قوله ير نف
يثمدإنأموآق، إلاآلغتئ ودآ إذ زثنيعن مزج ين ور؛ثوله. آقه حايثثق دس وإةماد١ 

بنوذٍؤ ئموم ق أحي ق ثذأولؤ ءألثمئ ابثدأقسحدأتيس فه مم أل. 
ئموئمد أشأىئه. أدتن ?0؟ ألتتيت تحب نآس ثلهثئ أن تحزث !؛ ١١٠؛؛

أزئع
عدة؛فوائد الأيات هده اروق [؛ ١١٠—  ١٠٧]التوبة؛ وأشعدةِحكث؛ه 

وائهمحرم، ائه بقربه لمسجدآحر القرار يه يقصد الذي المسجد اتخاذ أل \أ 
م

أصحابه.مقصود على اطئ الذي الصرار مسجد هدم يجب 

يتعينالتي العاصي من ا فإنهالمزمنين، بين التفريق ما بحمل ة حالكل أل  ١٦
اتإعهايتمن وائتلافهم الؤمنين جمع ما يحصل ة حالكل أ0 كما ا، ؤإزالتهتركها 
الموجبالقصد -؛يا القرار لمسجد اتخاذهم علل الله لأن عليها؛ والحث -؛ا والأمر 
ورسوله.لله والمحاربة الكفر ذلك يوجب كما عنه، للنهى 

 /Y" الضرار،مسجد ق النافقين معمية أثرت كما ، ٤٣١ق توثر المعمية أف

الشرعيةللدراسات ابن الس،يخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية ٢ ٤ 



ئواثدعوية اسمية آتاره ناصرالسعدي، س عيدالرحمن الشيخ مؤتمر ا
لسبيا يوسف بن نايف • د 

حتىقياء مجد ق أثرت كما الأماكن، ق نوتر الطاعخ وكذلك فيه، القيام عن ويهي 
كانولهدا نيه رتقوم لص - آورثوم تن ألثهغ، ؤ 0 أمةثحجد ؤ فته- الله ال، ن

كلقباء يزور وملم عليه الله صلى كاف حتى لغيره ليس ما الفضل من قباء جد لم
.٨١٢١١((فيه الملأة على وحث فيه، بملي ّستج 

يرنفعتر فوله ذللث، على الأمثلة ومن واحدة؛ فائدة بدكر اكتفى وربما 
يهوحزتحموها لأن هم، نمثا ثسدوأآلتاثك، إن ؤ تعالى• قوله 

[:٢٧١]اJقرة: ٤> 
 ،Jوهوأفلعليفة؛ فائدة مثووقتكم،• ؤلأننموهاوؤؤم\آكمتبم ه: نولا١و

للفقيراا"ر"'آا.أعهليت إذا إظهارها من خير إخفاءها 

منمنه؛ تخرجة المالفوائد ذكر نم الأية موصؤع على الثسخ نص وربما 
مر٠عثدضهصدوأأهلأ'ثنيروفأصا0ووان ؤ تعالى: قوله نفير عند قوله ذلك، 

بملبدللث، أو4 اممه: لكتاب التدبر فوائد ®من [: ٨٢اء: ]الن٤• 
ؤيوافقبعضا، يعفه بمد3، يراه لأئه الله؛ كلام بائه والعلم اليقين درجة إلى العبد 
كلهامواضع، عدة ق القرآن ق تعاد والإخارالتا والقمة الحكم فترى بعضا؛ بعضه 

منعند من وانه القرآن كمال، يعلم فبدللئ، بعضا؛ بعضها ينقص لا متمادقة متوافقة 

كتاب( ٣٩٩/ صحيحه)١ ق البخاري أحرجه عنه. اممه رصي عمر ابن حديث ،( IUJlJيدل مما )١( 
٢(٠ ١ ٦ / y صحيحه) ق وملم (، ١١٣٥)رنمت حديث ست. كل ناء مسجد أتى من باب الصلاة. 

(.١٣٩رنم*)٩ حديث ونيارته• ب الصلاة وفضل قباء مسجد فضل باب الج. كتاب 

(.٣٥الرحمن)١ الكريم تيسير ينظر )٢( 

(.٩٥٨الرحمن)الكريم )م(,زسر 

٥٢ الشرعية سواسات عتيمحن ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، حاسة عتيرص والآداس اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحص الشيخ محؤت٠ر 
القرآنلهدايات السعدي •<ذلامرإبراز 

ا.الأمورآأر بجمح علمه أحاط 
—الأية —وهوموصؤع القرآن تدير عند وقف اف رحمه الشيخ أن هنا فنلاحظ 

للمفسرينبغي الي المهمة الأمور من اكدبر أف شاك ولا فوائده؛ ببيان أهميته وذكر 
وأهميته.ذفاله ؤيبين عنده يقف أن 

عليهاف صالي اليي بحياة يتعلق ما الشخ عندها يقف التي ات الأيومن 
قولهذلك من وسالم؛ عليه الله صلى برسوله وحل عز الله اعتنأء وبيان وسيرته وسلم 

ثرذك<آلإيءاذتانييثتهاعندتمس-ترقولهزعالى•ؤ 
ئثولد,ةلأارآ'يأهؤ1؛ءءاه. 

التخيير»فيهذا [; ٢٩-  ٢٨يم]الأحزاب: مش،ظوايا 
عديدة;فوائد 

يثوبحالة يكون أن عليه وغيرته لم، وسعليه افه صلى برّ—وله الاعتناء / ١ 
اللنيوية.زوجاته مهنالب كثرة عليه 

الأحره،والدار ورموله الله على الدنيا توثر من نتهن لوكاف عما تتزيهه آ/ 
مقارنتها.وعن 

ورمولهالله كان أن علوهممهن وبيان وعلودرحتهن، رنمهن، ار ظهإم 
،,٢١وحطامها((الدنيا دون ومقصودص مرادهن الآحر٥ والدار 

(. ١٨٩)الرحمن الكريم يستر بظر ، ١١
الرحمنالكريم يسر يفلر عمران. آل سورة من ( ١ )٦٨ الأية شتر عند ذكره ما ذلك على الأمثلة ومن 

(.١٦٦٢لرِن)الكريم طلرنير 

الشرعيةلقيواصات عثيمبمن ابن الشيخ تمرسي مع بالتعاون اتتصيم، جامعة عتيوة، والآعاس اسوم ممية ٠  ٢٦



واتدعؤيةاسمية آثاره الميعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
السبيبن د. 

بعضمن والهدايات للفوايد استخراجه ودقة الشيخ فهم قوة يلاحفل ومما 
لآكنوهلة؛ أول من الأية من القارئ يلاحفلها لا قد الفوائد بعض فهناك ات؛ الأي

ئثلؤثقؤ تعالى! قوله ير نفعند قوله ذلك من هدا؛ ق تميز الله رحمه الشيح 
بزمحورماومنبآن دليسأل؛د وآدثج م'ثإلثايل 

]البق_رة!^بم؛ظلمقلمورك، وآتوأ مزآئق ألإ 
الأتانيأتيه أن الأمور من أمر كل ل يشغي أل الأية إشارة من تفاد ارؤي[ث ١  ٨٩
والناهيبالمعروف فالأمر موصلا؛ له جعل قد الزى القريب هل الالهلريق من 
بماالتي ة واليامحالرُق معه تعمل ؤيالمأمور، حالة ق ينظر أن ينغي النكر عن 

وأسهلهطريق أقرب يسالالث، أن ينبغي والعلم والتعلم أوبعمه، القصود يحمل 
عليه؛وثابر أبوابه من وأتاْ الأمور من أمرا حاول من كل وهكذا مقصوده، يه يحصل 

المعبودءارا،.الملك بعون القصود له يحصل أن فلايد 

نفلرأبالعقيدة؛ تتعلق التي القرآنية الهدايات؛ بالغة عناية الشيخ به اهتم ومما 
تعالى!قوله ير نفعند قوله ذلك على الأمثلة ومن الدين، من ا ومكانتها لأهميته

محًةاتابم:تبجنآودألتئ0زوظكص همأوئ >اد0أقثلآ4َللأ 
ثهر\ش ؛^؛، ١٥آكنَؤعرإأ ألمحاق،1^ دآمق هدى؛قا؛؛بم نل ين ?0' ءآلإنج-ل ألؤثيته 

ئوءىه ٢^؛^ ؤ ولا آييفير قه ء ه
٦[!- ١ __^! ]آل ؛ آضثِ كآ؛لآإلئنللأ تءثظفيآلآبج'قف 

صمنوق سواه، ما إلهية وإيهلال ا، وتعينهالث4 إلهية تقرير ات لأيا هده ارتضمئمت، 
وتضمنتاللام، عليه مريم ابن عيي إلهية يزعمون الذين النصارى على رد ذلك 

)٨٨(.الرحمن الكريم تيم يفلر ( ١ ) 

الرحمنالكريم سر يتنلر • البقرة سورة من ( ٢٢١)الأية ير نفعند ذكره ما ذلك عر الأمثلة ومن 
(.١٣٩)المنان اللطف بمثلريير الماء. مورة من ( )٤٣والأية (، )٩٩

٢ ٧٠٠١ا1شرعية سواسات ابن اتشيخ ترسي مع ياتتعاون القصيم، جامعي عتيرص والآداب، اسوم ممية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عياJالرحمنبن الشيخ مؤذهر 
القرآنلهدايات مفتاهرإبرازالسعدي 

تقدم،كبما المقدمة الصفات حبمح المتضمنتين التامة وقيوميته الكاملة حياي، إتيان 
وغيره،مهتد إلى الناس يم وتقللناس، وهداية رحمة وأيها الكبار، الثراغ ؤإثبات 
•، ل ا، وحكمته مشيثته ونفوذ الباري علم سعة وتقرير نيا، يهتد لم من وعفوبة 

قولهير نفعند قوله دلك من عليها؛ ينبه بل الفقهية؛ الفوائد يعقل لا والشح 
قيمتيىشفيلوؤأأمحتوم\علشدتزأوضثغذو •ؤمثوُق>مادآأحلثم تعالى: 

أشِآةأضِمغألأابيم
أمور:على الأية هد0 رردلت ٤[: ]المائدة: 

لهموأباح الحلال، ؤلرى عليهم ومحع حيث، لهم ورحمته بعباده الله لهلفإ / ١ 
والصقر،والمهود، الكلاب، بالجوانح: والمراد الجوارح، صالته مما يدكوه لم ا م

يمخلبه.أو بنابه يميد مما ذللث،، ونحو 

 /Y ْع٤• ؤزتنآ-إمآيج لقوله: ونحوهما؛ الهلير أو الكاو_ا يجرحه أن اشتراتل
بناءهدا يبح لم بثقله قتله أو أوغيره، الكاو_ا حنقه فلو المنخنقة؛ تحريم س تقدم ما 

الجوارحأل والشهور أومخالبها؛ الصيد؛انيا-اا يجرحن اللاق الجوارح أل على 
علىفيها يكون فلا لها؛ والمدركات للصيد المحصلات أي: الكواسسيحأأآ،؛ بمعنى 

.أعلم- والله - دلالة هدا 
اقتناءأة مع الصحيحل"ا،، الحديث، ق ورد كما الصيد، كلب، اقتناء جواز ّآ/ 

)؛(؛نذرضاممس)؛أ؛(.

(.٢٩٩القرآن)U/ لأحلكم الجامع ٢( ٠ والبنان)أ/ الكشف ( ٩٩البيان)A/ يقلوجامع )٢( 
يومكل نقص صايية أو ماشية بكلب ليس كلبا اض محاوت)من وملم ب اممه صلى البي وهوأف )٣( 

انسمن باب والصيد. الذبائح كتاب ٢( •  ٨٨صحيحم)ه/ ق البخاري احرجه ةيراءلان(. عمله من 
بكتا ( ١٢ ٠٣)ّل/صحيحه ق لم وم(، ٥١٦٣)ريم! حديث، ية. ثما أو صيد بكيتج ليس كلبا 

الشرعيةللدراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع باياعاون اممسيم، جامعة عنيرة، والأداب، اسوم كلية ٢ ٨ 



واتدعويةاسمية آثاره المسي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ تمر مؤ
السسيبن د• 

.٢١١((اكاثه جواز وتعلمه صيده إباحة لازم من لأ0 محرم؛ الكلب 
المان؛اللهليف تيسير كتابه ق القرآن هيابات بذكر الله رحمه الشخ اعتنى وقد 

الأمثلةومن القرآن؛ من أدلتها ؤيذكر بعينه—ا فائدة على بنص أن فيه ومن 
الك؛رعلى صاحبهما يحملان المال وهلغيان الرئاسة طغيان افائدة; فوله: ذلك على 

أل٠(ئرإئآمحىؤ تحار• قوله ذلك برهان الخلق، دعر الحق عر وايض وايطر 
ومله:نينآلإءمح[ ٢٥٨يم]اكرة: 

الملكبحصول والطغيان التجرؤ هذا فعلل ٧[؛ — ٦ لالعلقت ه 'أجااوار»ا،أس>ق 
يخضعونالأحوال هده ق فائهم الأصفياء؛ الموفقون أما الاستغناء؛ ه لنمورؤيته 

ا.تواصحهماال ؤيزداد بالنعمة له ؤيعرفون لله 

كتاب)المواهبالأيات هيابات يذكر فيها اعتنى التي الشخ مؤلفات ومن 
وإني؛مرءايشم،ؤل نحار• ه قولالله• رحمه قال عرذلك؛ الأمثلة ومن الربانية(؛ 

فائدةالأية هذه ®ق ات  ١٣٠؛ه<]الماءأ و؛سعاحكماآئمحكلأيزأمعتهءوانأس 
ماؤيعمل انه، ؤإحؤيرحوفضله افه، عر يعتمد أن عليه العبد أل وهي عظيمة؛ 

اللهقدرها التي الأسباب من وصب باب عليه انملق إذا وائه الأسباب، من له أبح 
مستندةالأسباب حمح أف ؤيعلم اطه، قفل من ييامحى ولا لذلك يتثوثى فلا لرزقه؛ 

الرزقأبواب من بابأ له يفح أن الباب هذا عليه أغلق فيرجوالن"ي ثبها؛ مإر 

ونحوأوماشية أوزيع لصيد إلا اقتناتها تحريم وبيان نسخه وبيان الكلاب بقتل الأمر باب اناة• الم
للبخاري.واللففل (. ١  ٥٧٥)رقم؛ حديت ذلك. 

)ادطرسراممارَ>اآآ(.

٩٢ الشرمية سراسات ابن الشيخ كرسى مع بالضاون الصمم، جامعة عتيرق، والآداب« اسوم كالئة 



واثدعويةاسمية آثاره ناصراثسعدي• عيداترحمنبن موتعرالشيخ 
القرآنلهدايات السعدي مظاهرإبراز 

•الأول"أا، الباب من وأحن أوسع 
ذكرذلكت على الأمثلة ومن العلام(، المالك الرحيم )فتح كتابه وكيلك 

.ؤقآت؛اأجإداشئرأوآءتعالى; قوله منها الطلاق عن تحدس ءالةآيات اممه رحمه 
دأجاآفيءاع'إداذكتتإؤ تعالى; وقوله ١[ ،•]الطلاق; 

سنث1وثوثنهثؤئن 
أحكامالأيات هذْ من يتفاد ٠ قال; تم [ ٤ ٩ ]الأحزاب; ؤسجمهزملمالجلأ،■ 

والصرالناء إماك على حث اف أل تقدم والعدة، والرجعة الطلاق ق كثيرة 
بينللأتفاق الله محبة على يدل وهدا كثير، حير فيه يكون أن عى وأنه عليهن، 
علىنعمه من وهو الطلاق إباحة على دالة الآياتا وهده للفراق، وكراهته الزوجين 

إليه«رآ؛الاحتياج عد كثيرة ومشاق صرر دفع فيه إذ عباده، 
لفنلاستخدم بل الهدايات؛ ذكر ق لفظ)فائدة( على الشيح يقتصر م ول
ه؛•ؤز تعالى; قوله ير نفشد قوله ذلك على الأمثلة ومن مبق، كما )الدلالة( 

[;١٧٠]الأءراف; الصدء؛ل،• إدالأهيعير أشلوه  ١٢٤^
لاموالالصلاة عليهم له رمحبعث الله أف على ت، دلأشبهها وما الأية وهده  ١١

منفكل الدارين؛ بصلاح بعثوا وأثهم لا؛المضار، وبالناغ اد، يالفلا بالصلاح 
اتباءهم«ءم.إلى أقرب كان أصلح كان 

عظالله رحمه ذكره ما ذللئ،; على الأمثلة ومن لمغل)التضمن(؛ وكيلك 

الراب)هأ(.)ا(اووام،

٢—٣٢(.الربانيث)٢ المواهب يفلر الصف. صورة من ( ١٤الأية)عند ذكره ما ذللثح على الأمثلة ومن 

>ماأا-\/إا(.العلام ;^ ٧١)أ(ذحالرحم 

٣(.• الرحمن)٧ الكريم يير بفلر )٣( 

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اثقصييم، حامعة ءتيوةأ كلية<الع1ومإوالآدابر ٣ ؛٠ 



وا]دعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي• بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
السيبييوسف بن نايف د• 

^ءأةذحأأشَضاقم> نمالى: ه تول
حأقت يه ويثب ورنوقءولُأثث وآطينوأ . ةنممث> 

بملثاورذتآقابج،دبمددثص
الأمرتضمتت الأيات ااهاوْ [ت  ٤٧— ٤ ]٥ ت ال ،■الأنفوآلةليعاساوبيبيء ميلأش 

الأخدوال٠جاهالين للجيوش ينبغي التي باب الأمإلى والإرشاد الأعداء، بجهاد 
قمجهود كل ؤإبداء التام الثبات وهو الصر؛ امران! وأهمها أعظمها فمن ؛ ١٦-

ضذكره؛ من والإكثار إليه، والتفمع الله، على التوكل والثاو: ذلك، تحميل 
بالأسبابالمجاهدون أتى ممد والتكميل؛ ال الكموجه على الأمران اجتمع 
ا.ءر بوعده وليثقوا الله بنصر فليبروا والفلاح؛ للنصر الوحيدة 

أنهالوبه أممن يفهم لكن الهدايايت،؛ ألفاظ من لفظ على الشخ لاينمى وتد 
اممه:رحمه قال ذللئ،: على الأمثلة ومن الأية؛ من نقادة المالهيابة كلامه من أراد 

تمالى؛قال وأولى؛ هل وأممنه له أنفع بابنا له فتح إلا شئنا عبده نمالى الله يمغ لا 
آهكثبوأهي نصيب هنجال بمني، عق بمْتبمكم بج، أقه ءقل ما ثنعنوأ لا وؤ 

ثؤلءببخ؛ ء=كامحى ذمبمسإيءإنآثع من أقع وسغنوأ أكثسأوا صيبعء و.للياي 
يعص،على العبيد بعض به الله قفل ما تمتى من الله ^ ٠٥٠ت [ ٣٢تالنساءت ا،■ عي

الصنفينفحص كبه؛ من وحفل مسب، له اء والمالرجال محن عامل كل أ0 وأمحر 
لهموفتح بنافع، ليس اليتم، التمني عن وماهم المافع، الكسسجؤ ل الاجتهاد على 

المقال،ولسان الحال بالمان ذلك، موال إلى ودعاهم والإحسان، الفضل أبواب 
ولابطاعته، إلا عنده ما ال لايناثه ذلك، من وأل وحكمته، عالمه بكمال وأخرهم 

حيرارأى.لكل الموفق واممه والاجتهاد، عي بالإلا العالية المهلالبإ تنال 

(.١١المان)•اسق، سر يطر )١( 

-٨٢(.٢٧)r١(بkراسما٠ب،اّ)

٣١. . ^^ينسراساتاسرءية 



والدعويةاسمية أناره ناصرالسدي. عيدالرحمزبن مؤذ4رالشيخ 
القرآنلهدايات السعدي مطايرإبراز 

أمورتعدة ذكر المبحث هذا أحتم أن وأريد 
وفوائد.فائدة، الآيا١تiت هداياتر بيان ق اسخدمها لفظة أكثر أف أولأت 

الرحمن•الكريم سير يره نفق الآيات جمع فوائد بدكر ييتزم لم ثاني—١• 
اللهليفير وتيالرحمن الكريم ير تيكتابيه ق الفوائد لبعفس تكراره ئالسات 

المنان.

الشرعيةلكراسات عتيمحن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اّوم كلية ٣ ٢ 



واثدعويةاسمية !^٠ السعدي، ناصر بن عبدالرحص الشيخ مؤتمر 

انمتمييمسف بن د* 

القرأنية:القصص إبرازهدايات الثالث: البحث 

ابنقال شرة؛ وعارما غزيرة فوائدها كثيرة قممي الكريم القرآن ق وردت 
نرى، iUjJjللأمة؛ وفوائد جمة لع؛رآ القصص نالك ق ®إف ت اف رحمه عاشور 
تعزصهليكون عداه عما ؤيعرض ا مواضيعهأشرف قصة كل من ياحد القرآن 

.٢١١٠-؛ا الممكه قصد عن منزهنا للقصص 

قوردت التي القمص عند وقوفه الله رحمه عدى الالشيخ به تميز ومما 
منها.والفوائد للهدايات واستخراجه الكريم القرآن 

اللام؛عليهم الأبناء قصص الكريم القرآن ل وردت التي القصص أعفلم ومن 
وقدمنها، وانمر الهدايات ذكر ق وأفاض القصص تبمدْ الله رحمه الشيح اهتم وقد 
متبماالقصص هده جميع على أتى قد الشيح أل عليه وقمت، ما حلال من لي ظهر 

لكنالمقام؛ بنا لطال المبحث هدا ق عليها أتي—تؤ ولو والهدايات، ؛الفوائد لن، ذل
المجال.هدا ق الله رحمه الشيح جهد بين التي الأمثلة بعص سأذكر 

لامالعليه ، يوسفقصة القرآن ق جاءت التي اء الأنبيقصص أطول ومن 
عليهإ يوّفسورة ير نفالله رحمه حتم فقد ولدللئ، كاملة؛ سورة ق جاءت حبثؤ 

منها!فائدة الأربعين تجاوزت قصّته من كثيرة فوائد بدكر اللام 

أنو١۶من فيها لما وأبينها، وأوضحها القصص أحن من القصة هذه أل / ١ 
ي

ومنومنة، منحة إلى محنة ومن محنة، إلى محنة ومن حال، إلى حال من التنقلان، 

حزنومن وائتلأف، اجتماع إلى وشتات فرقة ومن مليثح، إلى رى ومن عز، إلى دل 
ومنسعة، إلى ضيق ومن رخاء، إلى جدب، ومن جدب، إلى رخاء ومن سرور، إلى 

.( ٦ ٤ / ١ ) واكوير التحرير ينظر ، ١١

٣٣الشرعية لليواسات عتيمعن ابن الشيخ هرسى مع ياتاون المميم، حامعة عتيرص والآدأب، اسوم علية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن 4ؤتمرالثأيخ 
القرآنلهدايات السيئ إبراز مْئاير 

ويها.ووصحها فأحنها، تفها من شارك إقرار؛ إلى إنكار 

 /y لفولمقرته، تخشى ا موكتمان الشر، أساب عن البعد يتبغى انه
.[ ٥ ت ]يوسف لكّئتدا مكيإ إ.>وتلثا عق ق رء؛١ |و1سىلأشص ؤ ليوسف يعقوب 
 /V منأيضا والحذر الفتنة، منهن يخشى التي يالناء الخلوة من الحذر
توحدهاب جرى، ما منها جرى العزيز امرأة فإل صررها؛ يخشى التي المحبة 

كذبناثم المراودة، تلك راودته حتى تركها ما الذي له الشدد وحبها بيومحمف، 
،,ءلويالة١١ْلة بثها بفثجن عليه، 

بعضمع الخنان(رآا اللهليف )تيسير كتابه ق الفوائد هذه اف رحمه ذكر وفل 
والألفاظالعبارات ق الاختلاف 

الذكورةالخضر مع لام العليه موسى قصة من عدة فوائد الله رحمه وذكر 
تمنها ورة سق 

لامالعليه مومحى فإف الأمور؛ أهم وانه طلبه، ق والرحلة العلم فضيلة / ١ 
لتعليمهمإسرائيل؛ بني عند القعود وترك طالبه، ق الصبا ولقي طويلة، مسافة رحل 

•ذللثc على العالم لزيادة الفر واختار ؤإرسادهم، 

 /y موسىلقول خطاب؛ ألطف إياه المتعلم وخطاب م، العلمع اكادب
فاحرج؛ [ ٦٦ا: لالكهفممتيفاهقرظ١ الملأم: عليه 

والمشاورة.اللاطفة بصورة الكلام 

(.٤٠٧الرحمن)الكريم تسر يتفلر )١( 

رمآ(يطرسراسالمان)الأآ-آخآ(.

الشرعيةسواسات ابن الشيخ كرسي محع بالضاون القصيم، جامعة عتيرع والآعاس اسوم كلية ٣ ٤ 



واتدعويةاسمية آتاره اثسسيل تأمير بن عبدايرحمن الشيخ 4ؤو«ر 
المتييييوسف بن تايف د. 

 /v 0ذروتهُا؛.وق ه نفق افه يحفظه الصالح العبد أ
اختلافمع المتان(أأا اأالطيفا كتابه)تيسير ق ها نفالفوائد اف ذكررحمه وقد 

العلأم(أم.الملك الرحيم ق)فتح باحتصار ا ذكرهوكذلك الألفاظ، عض بق 
والع؛رالفوائد ويذكر السسالفة الأمم نمحو عند يقف، الله رحمه والثسخ 

•ؤ»أإث\ًإا>1\ؤتت تعالى قوله ير نفعند قوله ذلكاأ على الأمثلة ومن منها؛ 
ننوثرتيوسمةلع1هظقهءتي

ءانثوأهودألمكث> قناجاودث> تنهم فته ^ ٧٠مثيثزأ ءرثه.بمد»ء ءيرآءسث، إلا 
أقيمقموأ أرهم بملؤكك مال،آك؛ك وجنوده، دجالJث لتاأؤم كالوإيء^ادة ممهء 

بنؤيأوثثا .؟ ؛؛ ٧٣٤١١مع محآس آم ن غاد ءفث؛ره فكه عثت  ٣٠١٠فكنم من يقم 
ألقوموأشثطياعق قنو\تك\ ئثوناٍرإوسمت، ق_الوأريقاآذٍغ وسودوء مت  ١٠٠١

حفيأقه وءاكن4 د داو> وئتذ أم يلآري> فهزموهم اور ألتكتفرعك 
لثسدلت،يثني تتضهر ألثاس أقو دمع يأوي يقثاء ي—كا وعثمهء وأيهضة 
ثلjهاأذم .؛١؛^ خك . هليأث؛الهى دو أثت نلنو=كن أيير 

هذْ)روو : [ ٢٥٢-  ٢٤٩]القرة: ه © 
الألباب،:أولو به يتذكر ما وانمر الآيارثج من القصة 

(.٤٨٢)ارحمن اممريم سير 

(.٢٥٩-٢٥٤المانر)آوثقرسيراس 

ااعلأم)اا"ا(.اJالك ارم يطرفتح )٣( 

المذكورةالسلام عليه موصى نمة عن نوائد من ذكره ما الأنبياء نمص لهدايات ذكره عر الأمثلة ومجن 
صيفهْع اللام عليه إبراهيم ونمة ٦(. ١ )٨ ارحمن الكريم تبتر يفر القصمى• ورة سل 

عليهماوسليمان داود ونمة ٨(.  ١١)ارحمن الكريم تيسير يفر الداريات. ورة ق المذكورة 

(٧١٢٠امدمارحمن)يفرسير 

٣٥ت اييرعية صراسات ابن الشيخ كرصي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرد اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحهن الشيخ مؤت4>ر 
القرآنرهداي1ت السعدي إبراز مغتامر 

بهتميم تالذي الطريق ق وبحثهم والعقد والحل الكاو،<ة أهل احتم؛ع أل / ١ 
ويركما مقصودهم، وحصول لارتقانهم بب حمأكر به العمل، ثم وفهمه، أمورهم 
ٌتفرذهم،ؤيلم كلمتهم به تجتمع ملك تعتن ل نتهم راجعرا حنن الملإ لهؤلاء 

منهم.الطاعة له وتحملر 

فمدأو ونقدهما الولايايت،، كمال جيما المنمية القوة هعر والرأي العلم أن ٦! 
وصررها.نقصانها أحدهما 

والصبرباممه والامحتعانة والخذلان، المثل بب، سالقس على الاتكال أف ّآ/ 
ألأُقتز1،وماثآ ؤ لنبيهم: قولهم ق كما لأول ؛ فالمر؛ سبب إليه والألتج-اء 

ذللث،نتيجة فكائه [؛ ٢٤٦اه]الثقرة: وآماينا دينيع مجكابن وند آثؤ ّكيؤ، 
وحسزبمءلجالويته د-رزعأ ووثنا قوله: ق والئاق تولوا، القتال عليهم كتب، لما أنه 

ألهًكنغرمى.عقألتو،ي آئداقَاوأص1زي\ وقتن، ءفيناصح ق-الرأ 
• ٢١محمحممف'بأش،*'

حيث،ممياوآ تعليقء الله رحمه عليها علق فقد الكهف،؛ أصحاب، قصة وكذللث، 
منوأل منها، اممه لمه حمالفتن من بدينه فر من أن على دليل القحة هذه ررول ال: ق

ومنلغيره، هداية وحعله الله، أواه الله إلى أوى ومن اض، اه عافالعافية على حرص 
الحيثح من العفليم العز وعاقبته أمره آخر كان مرصاته وابتغاء سيله ق الدل تحمل 

.٢٢١٠١[١  ٩٨عمران: ]آل ، شو وماعندأش ؤ يحشب، 
اللهصلى الني عقد ق حدت التي الغزوات عندها ، يقفالي القممى ومن 

١(.• الرحمن)٨ الكريم سير يفر )١( 
(.٤٧٣الرحمن)الكريم تيسير )أ<يفلر 

القمة.من فوائد عاسه ذكر ثم ( ٢١٧المنان)اللهليم، تبير ل باختصار ذكرها وقد 

الشرعيةلليراسات عتيميى ابن السخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرص والاداب، العالوم ممية  ٣٦



واثدعويةاسمية اتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

العتيبييوسف بن نايف د. 

رئكإمتغِثول •ؤإذ تعالى! قوله ير نفعند قوله ذلك من وأصحابه؛ لم ومعليه 
بمثسنئأثت'إلأ وثاجثثت ه متردضى تزآثنككؤ ثيددأنف د=محإآؤ 

إد>،_C^ؤآ عث نين عندأؤيشآس إلامى كو)وحلإوماأنهئز دء ولثلين 
أإ1ة0لييم هء ثدهب هء إء1هوك؛ آء آيكء نير عثكر نيرث تنئ أتنه ألثاس 
ثقوأآؤ آتئتكت إد رك بجي هإد أ'لأموام م وشث هلؤيهظم عق نلهمط 
يتيمؤآصروأ أ^دعثاه، مق ةصربجا آلثممب أق!بككتثوا عزب ف، سأني، ءامزأ ألإيث 
شددأقن كإرك ورّثوين أقه بثاغي دس ددبمولأُ أس يأدهم ليلك ؟١^ حقل 
وقأ! ١ ٤ — ٩ لأنفال؛ ]١ ه عنابألن1ر وأك>لآنجبمن نذومء يبمسم ?^ا آيءاب 
عليهاطه صلى محمد به حاء ما أل على يدل ما العفليمة الله منآيات القمة هده 

حق؛الله رسول وسلم 

فانجزهبموه.وعدأ، وعدهم الله أل ١/ 
 /yوفيهاالأمساب؛ من ذكره بما تغاثوه اسلما للمؤمنين الله دعوة ة إجاب

إيمانهم،بنا عا التي باب الأٌّوتقفو المزمنين، اده عبيحال العفليم اء الاعتن
الشيهلانية.والوساوس المكروه عنهم وزال أقدامهم، وثبت 

 /y داخليةبادبا با>>رها ؤيي^،، ١١٠عليه يهل أل بعبده الله لهلف من أل
وحار-بمة؛ا؛•

الفوائدذكر ق المنان( اللعليف ير كتابه)تيق اممه رحمه النسخ أفاض وقد 
المثالميل على منها الأبناء؛ قصص حموصا القرآنية؛ القصص من والهدايايتح 

قال:ئم القمة اض رحمه ذكر فقد اللام عليه آدم قمة الحمر لا 

ذكرنم وآداب،، وأخلاق وفروعية أصولية القصة هذه من تنبهلة مررفوائد 
٣(.١ الرحمن)٦ التكريم سر يفر )١( 

٣٧اأثارعية سراسات عثيمبن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأياب، اسوم كلية 



وا1دعوي4اسلمية آتاوه السيئ، ناصر بن صوالرحمن الشيخ موضر 
السعدي!هداياتإبراز مذاا٧در 

منها!القصة؛ ؟اذْ تتعلق كثيرة فوائد اش رحمه 

يذلكعرفوا بعلمه آدم قفل لهم ز~ين لما الملائكة وأف العلم، فضيلة / ١ 
والتوقير.الإجلال يستحق وانه كماله، 

أحهلرمن والحرص والكمِ الحد وأ0 ماسرا، لتا القصة هذه جعل افّ أف آ/ 
ترى.ما إلى صيره لأدم وحده إبليس فكز المد، على الأخلاق 
ْاؤيقول ه، والاعترافالتوبة إلى يتسادر أف دب ق و؛، إدا للمد ينبغي انه ٣! 

صادنهءاه.ؤإناية خالص، قلب من الأبواق قاله 

القصةمن المتنبهلة الموايو تنؤع إلى ار أثاممه رحمه الشيخ أ0 هنا ونلاحفل 
عالييدل وهن.ا والأداب؛ بالأخلاق يتعلق ما ومنها الفروعية ومنها الأصولية فمنها 

القرآن.هدايا٠ت، من استفادته وحن فهمه دقة 

عليهصالح ة قمفوائدها إلى وأشار افه رحمه ذكرها التي القصص ومن 
فوائدتثلاث، فيها وذكر نمود، قومه ْع اللام 

فقدكدبمتهم واحدا كدب من وأل واحدة، دعوتهم اء الأنبيحميع أل / ١ 
تقمة كل ق يقول ولهدا منهم؛ واحد كل به حاء الذي الحق يكدب لأته الجميع، 

عراءت]الثسءادأذنسل\بم •ؤإَكدبمن، [ ١٠٥]الث_عراءت ه مممجآلهم،ا\ن •ؤإَةدبمت، 
؛-؛A؛(.)AUالمان )؛(يظر-سراس 

إيراممبناء ونمة (، ١٩٠—  ١٨٦)المنان اللقم، تسر ينفر نوح• نمة أيفح ذللث، على الأمثلة ومن 
عليههود وقصة ٢(، ١ ٤ ٢— ٠ )٩ ان المنالليف سر ينظر اللام• عليهما إسماعيل *ع لليت 

تيسيرينظر اللام. عليه يونس ونمة المنان اللطيف ير تيس—ينظر قومه• ْع السلام 
—٢  ٤٨)الختان اللطيف سمير يتفلر اللام. عليهما وسليمان داود ونمة (، ٢٣٩)المنان اللطيف 

(٢٧١٠-٢٧٠النان)اللطف سير ينظر اللام. عليه همس ونمة ٢(، ٥ ٢ 

الشرعيةلليواسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، حامعة متيرة، والآد١ب، اسوم كلية  ٣٨



وايوعويةاسبمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحبمن الشيخ موتهر 
السسييوساف بن د، 

.[\i \

فكفرهمجرائمها؛ وتفاقم طغيانبا تناهي عند الطاغية للأمم الله عقوبات أف ٦! 
تعالىاف لأف إحرامهم؛ تناهي عند الإهلاك تحتم ولكن للهلاك، موجب وتكديهم 
مقتدر.عزيز أحذ أحدهم أحدهم، إذا حتى يمهل ثم فتمهل بالمرصاد؛ 

 /V أوآباء من الفل—ن حم يحن عمن الماحوذة الراسخة الباطلة العقائد أف
ولاالنمير، ي ولا العير ق ليمسن، انها والحال الحق، لقول الموانع أكر من غيرهم 

صالحقوم به رد ما أكر فالهدا الحقائق؛ على الدالة الصحيحة الحجج ق مقام ا له
الأممجمح وقالت [، ٦٢]هودت ٤> لإدماسوءابآؤ[ا قالوات أن لدعوته 

^^^^^^^أناءكىثاء؛امهمصوثيملدعوة رلأين المكذبة 
،.١٢٢٣]الزخرف: 

منها:فوائد عدة ذكر ثم اللام، عليه شعيب قمة الله رحمه ذكر وكن.لك 

عموماأثياءهم النامي وبخس حموصأ، والخوارين المكاييل بخس أف / ١ 
والأحرة.الدنيا لحقوبات الموجية الجرائم أعظم من 

النكرات،وترك الخيرات، لفعل سمبب الصلاة أف على ة دلالفيه ٦! 
ثئعنبثاؤأ ؤ لشعيب: قالوا يما اذكفار ذلك، عالم وقاو افه، لعباد وللنصيحة 

م_ادثتوأإناJشث١مويثا ؤآ سل أوأن ءاثاوآ مابمثث ثرف أف دأمتف 
عبمنق •ؤإإركت.>أمحثلوه تعالى• وقال [، ٨٧]هود: ه لثت،أذحليمأصيد 

[.٤٥يملالعتكبوت: 

إذاائه له: الناس قبول تمام من ؤينهاهم يأمرهم الذي للخلق الناصح أف آ/ 
التاركين؛أول كاف شيء عن نباهم ؤإذا ه، لالفاعلين 

المال)يها(لأ)؛(طلر'سيراس،

٩٣ اأشرعية سراسات عثيبمين ابن ارشيخ كرسي مع باتاون القصيم، جامعة متيرق والآداس، اسوم كلية 



واووعوي،تاسلب آتاره السعدي. ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤد«ر 
القرآنلهدايات السعدي مظاهرإبراز 

ا/خ[لآ؛.؛]مود; عنه \ونحبم==ظلم تآ إق أ0لظإمم ؤزنثالّث سعيب; لفول 
ُينوالتعامل المجتمع تبمم الأولى فالفائدة الفوائد؛ هدم عند أقش ولعلي 

ار0إلىإثوفيها الصلاة؛ وهي عظيمة عيرة نعن تتحدث الثانية والفائدة الناس، 
يقومالذي للداعية ة نقيونصيحة مهمة فائدة الثالثة والفائدة ا، وومراتأا أهميته
الناس.لدعوة 

سالشيخ تخرحها يالك، الهدايالتا ضع من ذكرناه'ابقآ ما يدلل وهدا 
والقصص.الأيات 

ذلكص القصة؛ س الأهم المقصد يدكر ثم القصة اض رحمه الشيخ يذكر وقد 
علىدليل أكر القمة هده ءاول •' منها يستفاد مما قاله ومما لام، العليه لومحل قصة 

ابتليص وأف الشديد، العقاب توجب وأيها القبائح، أشغ من اللوامحل فاحشة أف 
كانما فامتحن بالقبيح؛ الحسن عليه انقالج قد دينه ذهاب ذْع الفاحشة تبده 

الأحلأق'اآ*ّانحراف على دليل وذلك الطيّ،؛ من ونفر نيحا 

الأمور;ببعض البحث، هدا أحتم ولعر 
فوائدها.واستخرج القرآنية القصهى حمع اف رحمه ذكر أولأت 
الخنان(الالطيف_، و)تيسير الرحمن(، الكريم كتاباه)تيسير به تميز مما أف ثانيتا; 

منها.الفواقو واستخراج القرش القصمى عند الوقوف 

تكراركثيرسالفواتدفيكتابيه.ثالى: 

فوائد؛الوافر.ص يستخرجه لما ربطه حسن رابعء• 

(.٢٢٢-٢٢٠اسcالما0))ا(ذظرسير 
٢(. ١٧المان)اللطيف، )ما(ينظرتيسير 

الشرعياتللدراسات عتمتن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، يامعة عتيرة، والأداب، اسوم ٤ ٠ 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، عبدالرحمنينذاممر الشيخ »وؤضار 
اسيبييوسف __ ljد. 

:اتقرآنية الأسال إبرازهدايات الرابع{ البحث 

احتوىفقد ال؛ الأمثصرب والسان الهداية ق الكريم القرآن أماليب من 
يءنيللنابمسءكؤضةا0

رددنات أي  ٠١اش؛ رجممه الثسقيهر قال ؛ءء ت الكهف ه] اذكسمىوجدلا آلامنن 
للناس؛القرآن هذا ق متنوعة وأساليب محتلمة، بعبارات الأمثال تصريف وكثننا 

،•الحق١٠١١إلى ليهتدوا 

الأمثالارصرب فقال: القرآن، ق الأمثال فوائد اف رحمه القيم ابن ذكر وقد 
والتقريرار لاعتبوا والزجر والصث، والوعفل التدكير أمور: منه تفاد يلقران اق 

للعقلبته نيكون بحيث المحوس؛ صورة ق وتصويرْ للقل المراد وتقريب 
لا؛ الحى إلى المحسوس كنسبة 

المعقولةللمعانر نقرسا الأمثال صرب ؤ، رافإف اممه: رحمه عدى، الوفال 
غايةؤيتضح البيان، غاية الله أراد0 الدير المعنى ؤيتيين ة، المحسومسالأمثال من 

تعليمهءأم/وحن رحمته س وهدا الوضوح، 

ومنرالقرآن، نر وردت التي، الأمثال هدايات ببيان الله رحمه الشخ اهتم ولهدا 
مه^كرآفييتينئد و تعالى: قوله ير نفعند قوله بالأمثال الثسخ اهتمام أمثلة 
ألمدابوأتنهم منهم من، أيثثش نحرعتيم ^١^ نتن- تننهر آئه ئأف ملهم 

مكراممه ال إ؛هنل الأمثال أحسن من ااوه_دا [: ٢٦المحل: ]ه 
أصولالهم وجعلوا كدبوهم لما الرمل به جاءت فيما وقدروا فكروا فإلهم أعدائه؛ 

)؛(ينفلرأضواء
)آ(بظر؛دأعالخوائد)؛/؛اما(.

■٤( ٢ الرحمن)٥ الكريم تيسير ينظر )٣( 

الشرعيةسراسات عتيمين ابن الشيخ كرس مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، وا[لآداب، العلوم ممية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن س،الرحمن الشيح مؤتمر 
القرآنلهدايات السعدي مظامرإبراز 

أيضاواحتالوا الرّمل، به جاءت ما ما ؤيردون إليها، يرجعون الباطل من وقواعد 
نماروبالأعليهم، مكرهم نمار نعهم؛ ومن بالرسل والضرر المكروه إيقاع على 

تارم؛رهمُأأ؛•فته تدبيرهم 

وحنالمثل هدا من المرادة الهداية اف رحمه الث—ٍح بين كيف فاظر 
اف.اعداء مكر إ؛ْلالا بيان ي وهكب منه؛ اّمتفادته 

ءلرم1اكتابه ق الأمثال صرب افه وجعل  ١١الله! رحمه قوله أيقنات الأمثلة ومن 
الصحيحةوالعقائد العالية المهلال_، به وتتوصح شين الدى التعليم طرق عظيمحمن 

ؤ؛'كثجتؤثوتوت الصحيحة الحقة والعقيدة التوحيد كلمة مثل كما والقاسية، 
الخبيثةبالشجرة ذلك، ضد ومثل [ ٢٤تإ؛راهيم• ؛ أصلهادابمت<وهمءهاي،ألأكعافي 

شركاءيتنازعه الذي كالعبد بربه المشرك ومثل نافع، مع ولا ثابت أصل لها لا التي 
تعلقه؛غيرْااأآ/من السالم لله المخلص والموحد متشاكسون، 

ققاعدة ، iL^Jعنول أئه الأمثال حدايات الشخ اهتمام على يدل ا ومم
القرآن؛أمثلة مقاصد ق ت والعشرون الثانية القاعدة بعنوازت الحان( )القواعد كتابه 

المواضعوأنفع وأكمل أعلى على احتوى الكريم القرآن أف ®اعلم تحتها• وقال 
التعليم،ؤلرق أحن على احتوى ففد الأنولع؛ جميع ل ا إليهالخلق يحتاج التي 
العالية؛تعاليمه أنولع فمن وأوضحه؛ ثيء بأسر القلوب إلى المعانر ال ؤإيم

كالتوحيدالمهمة، الأمور ق ٌس—بحانه الباري يذكره النؤع وهذا الأمثال؛ صرب 
كلهبذلك ؤيقصد الجليلة؛ العامة والأعمال أهاله، وحال والشرك الموحد وحال 

اهديشكائه القالب، ليصير ة؛ المحوّبالأمور وتمثيلها النافعة، المحاق توضيح 

^٤٣٨)الرحمن الخريم سر )؛(طلر 
المان)آ"هم؛(.)■؛(طلربراسليف 

الشرعيةسراسات عتيمتن ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جاسة عتيرتء والآداس العلوم بملية 



Jرحصس الشيخ ؤتمر ٠Jوااسمية آثاره ا1سسي، ناممو عيداJJعويات
النبييوسف __ uijد. 

،.١١١١ولطفهبعباد0 الباري عناية من وهذا العين؛ رأى معانيها 

هدايات؛من نقمته وما القرأن ق جاءت التي الأمنال من ذكركثيرآ ثم 
الذيله الخالص الكامل العمل فذكر اتين؛ باليالأعمال اممه ®ومثل قوله! ا ومنه

النافحة،الرياح تنتابه وأعلاها، المواصع أحن ق تان كثده يفما له يعرض لم 
غزيرةتكن لم فإن المتدفقة؛ الجارية الأمار حلاله وق للمشيس، وبرز صحى وقد 

الأراضيأطب فأرضه ذلك، ومع ماء، المن ينزل الذي كالطل له كافية فإبا 
وطبب،الأشجار رها؛ من عليه هو عما تال لا الشروط هذه توفر ذْع وأزكاها؛ 

وتلفه؛انقهلاءه من وهوآمن متواصل، ورغد نعتم ل فصاحبه الثمار؛ ووقور الظلال 
ال، ضعافعائلة وعنده العمل، من وضعف، كبر قد ان لأنالبستان هذا كان فإن 

جاءتهإثه ثم عائلته، ومادة مادته كان حيث، به اغتبهل وقد كفاءة، ولا متهم ة اعد م
وكيف،المغرور؟ هذا رة حتكون فكيفا أحرهم؛ عن وأتاشه أحرقه ؤإعصار آفة 

أوالشرك من الصالح عمله يبهلل يما العمل بحد جاء الذي هو وهذا مصيبته؟ تكون 
أيسقد تالفا أصبح زاكيا بستانه كان ما بعد ؤيحه، فيا المحرقة؛ المعاصي أو الفاق 

عائاكه.بحرته،ع وبقي عوده من 

علىافه ثبته من سمتان صفة النه ذكر فقد بها؛ وأنالأمثال أحسن من فهذا 
منويوحذ اده، ويفينافته بما عمله أبطل من وسمتان الصالح، والعمل الإيمان 

أصلأ'،را،.تان ب له ليس أصلاأنه ولاللحمل للأيمان يوفق لم الذي أن ذلك 
وزهرتبماالدنيا الحياة افه وممل  ١١القاعدة! هذه به حتم أيفماما ذكره ا ومم

بقاءهاؤيفلنون الجاهلين، وتغر المانلرين، تعجب، الربح زهرة بحالة ما والاغترار 

)ا(بفلرالقواعدالحان)اا■(.
ااحان)؛آ•(.)٢(يفلرالقواءد 

٣٤ الشرعية سراسات عثبمين ابن الشيخ عرسى عع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرق وامآداب، اسوم علية 



Aالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ مؤذمر ط
لهداياتالقرآنمذ1امرإبرازالمسي 

لنعيمهاوأصحوا زائالة عنهم فاصحت له؛ حلقوا عما -٦١ للهوا زوالها؛ يؤمنون ولا 
الحياةوبعل هشيمنا، الاخضرار بعد أصح إذا الربح كهذا وفتا أس—يع ل مْارُين 

مكرولكن والفاجر؛ الم به واعرف اكلق شاهده قد الوصم، وهدا رميما؛ سا 

الآحلااُا؛.على إيثارالعاجل اقتضى الإيمان داعي وصعق الثهوامحتح 

الأمور:بعفن محا أبين أن وأريد 

-بدايايتحامحمامه من أثل أقه إلا الأمثال، -٢داياات، اسم ؤإن الشيخ أولأت 
القصص.

للامثال؛تعرفه عند الهJايارتج على تدل التي الألفامحل الشيخ يستخدم لم ثانيتا: 
المل.كورالأول المثال ق لمقل)يوحد( امتخل.م كان ؤإن كلامه؛ مساق من تفهم لكثها 

الحان(.كتاب،)القواءل من 

(.٦٦الحان)القواعد :ا(يفلر 

الشرعيةسواسات عتي4بن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاس، عتيرش والآداب، اسوم كلية ٤ ٤ 



والوعويةاتعلمية آتاره اثسسى، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤد٠ر 
دسيىا مسف بن ٠ د 

ذكربعضحلأو من اتقرآن إبوازهداعات اآ،ثام،س< البحث 

اثقواعد

فيهاالتأمل وعند قرآنية؛ لقواعد ذكره اممه رحمه عدى الالشيخ به امتاز مما 
القرآن.قارئ  ١٢■يهتدي قرآنية هيابات  ١٢-أراد أيه يفهم 

ولأفالس_ادقة؛ المباحث ق داحلة كانت ؤإن ا هنّبالذ.كر أفردما ولهدا 
بعضومحأذكر رين؛ المف،ّبين من به انفرد مما الشيخ يكاد القرآنية القواعد لمقل 

يرنفعتل قوله ذلك من يره؛ نقق اللففل هذا فيها استعمل الذي المواصع 
هذهوق  ٠١؛ [٦٠عمرازت زآل آء،ينرشهلآضتيانمؤتي؛ ؤ تعالى؛ ه قول

حقأقه على الأدلة قامت ا مأف وهو شريفة؛ قاعدة على دليل ا بعدها ومية ألا 
عارصهما كل بأن يجزم أن يجب فائه وغيرها؛ العقائد ائل ممن العبد به وجزم 

لا؛أم حلها على العبد فدر مواء ا،ة؛ فاسفهي عليه تورد بهة ئوكل باؤلل، فهو 
ياهلل،فهو الحق حالفا ما لأل علمه؛ فيما القدح حلها عن عجزه له يوجبا فلا 

الشرعيةالقاعدة و-بذه [، ٣٢اه]يونس! دماداتدأء؛إلأأككل ؤ تعالى ال ق
إنالمنهلقيون؛ ا ويرنهالمتكلمون يوردها كثيرة إشكالات ان الأنعن تنحل 

،•١١إليه ويدعو بأدلته الحق يين أن فومحليفته ؤإلأ منه، فهوتمع ان الأنا حله
عفليمأمر إلى القرآنية والهداية الشريفة القاعدة —دْ ٠٢افه رحمه أشار ففد 

شبهات.من إليها يمملرق ما ومواجهة لم الميتعلق؛عقيل.ة 

جؤهدءق سقلٍان. لنبمل تاحملاق4 ؤ تعالى؛ قوله ير نفعند قوله وكذلك 
مدهماخم' آثأم آدبمآم جثي ؤثا أثلأؤ نثق يهكهئيق أش ؛]^ ٧١جند وما 

آثهعيني أذسّط هو لابايهم ١^^٥^١ أأو^ُ ١لثايل يهدمح، ي^ؤكخفييقف؛لخ^؛لأر 
(.١٣٣)الرحمن الكريم )ا(يفلرتيير 

٥٤ اتشرعية ثالدراسات ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعت عنيرة، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيداترحص الشيخ مؤتمر 
القرآنلهوايات السيئ مذلامرإبراز 

قمقممئآ جيج عقبمتظم ؤمؤنيمأوليس آلد؛ن ي، لإُوتحكم ثلمؤأ»اباثهم لم ؤ)، 
يعاب١٠ت t ٥ — ٤ لالأح_زابت ٤• نجما غضل اش قلؤيكأوًكاق مثدت ما ؤونجر يدء 

قالوا؛كما تعار اف يجعله ولم الأهوال، من له حقيقة لا بما التكلم عن عباده تعار 
قاعدةوهذه الثسرع؛ من منكرات عليه وزوريرتب كذب منكم القول ذلك فإل 

ت*ارٌأاا•النه يجعله لم ووجودما والإخاربوفؤع شيء كل ل التكلم ق عامة 
وما■علم؛ يغتر والتكلم الكدت بحرمة تتعلق هامة قاعدة العامة القاعدة وهده 

والمجتمع.الفرد عر أصرار من عليه يرتب 
ؤلندييأممياين هتذاؤخ ؤ تعالى! قوله ير عندنفقوله أيئ الأمثلة ومن 

الفول^: ١٠[: ٥٢^]١^١^؛: 
الألبابأور صاروا وbللك فيتركونه؛ يفرهم وما فيفعلونه، ينفعهم ا مالكاملة؛ 

أحاووهلما أفكارهم وتنورت وآراؤهم، معارفهم ازدادت بالقرآن إذ والثمائر؛ 
يستدلولا وأفضلها، والأعمال الأخلاق أعلى لأيدءوإلأإر فإل >ئا؛ غصا 
لهزلالذكي العبد تدئب-اا إذا القاعدة وأبينها؛وهذْ ذلكإلأبأقوىالأدلة على 

 jحمتدْ*لآأ•خصلة كل ل الدوام عر ورقي عود ص

الهداياتعر ة للدلال)القاعدة( لفغل تعمل امحالشيح أف عر يدل ومما 
قواعدعر اشتمل قد فإثه ان(؛ الح)القواعد كتابه ق قواعد من ذكره ما القرآنية 
فيهاالتامل عند قواعد ومنها ترحيحية، قواعد ا ومنهيرية، تفقواعد منها كيرة؛ 

علىالأملة بعض أذكر ومهنا، نريده وهوما القرآنية؛ الهدايات ل دخولها ينلهر 
ذلك:

(.٦٥٨الرحمن)الكريم تيسر )١(يتفلر 
(.٤٢٨ارحمن)الكريم سّير )أآ(بفلر 

الشرعيةتانمراسات  tjr_i£ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جاسة منيرة، والإداب، العلوم كلية ٤ ٦ 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدادرحضين الشيخ مؤتمر 
العتيبىيوسف _ j_Ljد. 

وذموالاعتدال التوط  ١١والعشرون!الرابعة القاعدة ،! رحمه؛iUالشخ قال / ١ 
الغلوث

قالحد ومجاوزة والغلو، التقصير وذم لاعتدال، وا التومهل إلى يرثد القرآن 
.)•ا،[،وقال:يم]الحل: آش'صبمفيآلإمح 

والاهيةان والإحسبالعدل الإمرة والإيات [؛ ٢٩هتالأءرافت إكسط رب هزم 
ؤيتجاوزيغلو لا وأن فيها الحد لزوم ت الأمور كل ق والعدل كثيرة؛ صدهما عن 

.٢١١١١الحقيعص ؤييع يقصر لا كما الحد، 

وأشارالكريم، القرآن ق ذكرت التي العفليمة الهيابة مدم إلى الناس أحوج وما 
التقصيرالجانبين! هدين أحد ق الضلال ارفحصول القيمة؛ القاعدة تبمده الشيح ا إليه

والاعتدال.الومعل إلى القرآن أرشد وقد والإفرامحل، الغلو أو والتفريعل 

إقامةإلى لمين المالكريم القرآن يرشد والخمسون! السادّمة القاءل،ة آ/ 
مملحةبكل فليثتغل الجمح؛ س حصولها يكن لم إذا وأقه مصالحهم، حميع 

وجهتهموكون مصالحهم، لتقوم عليها؛ وقته ويوم بما، يقوم من مصالحهم من 
واحوة.حميما 

منكثيرأ قاف الحكيمة؛ الشرعية ة الياموس الجليلة القواعد من ه وهن. 
تفويتها؛يمكن ولا —ا، ١٢كلهم اس الناشتغال يمكن لا الكلية العامة المصالح 
اسينوالعالم الجهاد ق تعالى قال إليه؛ عباده اممه أرشد ما حصولها إلى فالطريق 

هأولأ^بنؤزينغروأحقآيه •إزوماك١رنث^ الدين! مصالح أعظم س هما 
ة!ا4]التو؛ممه>-إدا ألؤبن ق بمممهوأ ^-ه 

القائمةالطائفة وأ0 أحرى؛ طائفة وبالعلم كافية طائفة يقوم؛الجهاد أن قامر [؛ ١٢٢

(.٦٨)الحسان القواعد يفلر )١( 

٧٤ الشرعية للدراسات عثي4اى ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيرة، وا^لآداب، اكلوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عبدالرحمنJن الشيح مؤتمر 
القرآنتهدايات السعدي مظاهرإبراز 

.٢١رحع>ّىاارإذا العالم من قاما ما تتل.رك بالجهاد 

مصالحهمترتيب إلى الناس يهدي القران أة القاعدة حذا السح بين وقد 
وحدقدحير كل إلى يهدى القرآن أل على يدل وهدا ومنافعهم، حيامم وش—ووف 

الإuنإلىكلير.

علىعون أكبر ارالمبر I تون والالثانية القاعدة ت اممه رحمسه النسخ ال ف٢! 
الصبر!على يعين الدى هو وحبرأ علما بالنيء والإحاؤلة الأمور، جمع 

أماكنق وحلّاهرا صريحا ا عليهالقرآن دل قد الني عفليمة القاعدة وهذه 
علىاستعينوا أى؛ [، ٤٥،•]البقرة! بموأأكزئلخLو٠ تعالى! قال كثيرة؛ 

القيامالعبد على هل يفبالصبر بالصبر؛ شؤونكم جمح وق المهنالب، جميع 
هنفحواه ما ترلث• علته بمهل ويالهبر عثادء، وحقوق النه حقوق وأداء ؛الهلاءاد.ت،، 

المحرماتا(لأ؛.من 

للقارئويظهر اممه، رحمه الثبخ ذكرها التي القواعد على الأمثلة بعضي هذه 
عاليه.دلت، ما وتتؤع معانيها، وعفليم القواءاّ، هذه نفاسة 

!١٧)الحان القواعد )؛(يفلر 
الحان)آآاالقواعد )أ(يفلر 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون الصميم، حامعة متينة، والاداب، الع1وم كلية ٤ ٨ 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبداور،ءمن الشيخ مؤدمر 
اسيبىيوسف بن نايف د. 

كتبتاتيف حلال من اتقرآن إبرازهدايات السائس{ البحث 

ااممرآن ذكرهدايات ض، س4لت 

ْعوعاش خاصة، عناية اف بكتاب اعتنى عالم اف رحمه عيي الالنسخ 
تتعلقلكتب تأليفه ذللئ، على يدللث، ومما ؤلويلأ، عمرأ هداياته واستخراج يره نف

تيذاعدى الاهتمام له ظهر الكتب، هدْ ق وتأمل ثرأ من وهداياته؛ القرآن ير بتف
عرض؛وحن فهم ودفة أسلومحت، حمال من الله وهبه مما وتعجب، العظيم؛ الكتاب 

جها.وعنايتهم كتبه من الناس استفادة ق أنر له كان مما 

وعلومه;القرآن يتممير يتعلق مما اض رحمه كتبه من عليه وقفت ما هنا وسأذكر 

اثنان!اممطيف تفسيوكلأم اترحمن.فت تيسيوامهر أولا! 

القرآنهدايايت، إبراز منها كثيرة بميزايث، از امتالقرآن ير نفق ألفه وهوكتاب 
الشيخعته ذكره ما أنقل أن هنا بي ويحن السابقة؛ المباحث، ق منها كثير ذكر سبق 

ناصرين الرحمن عبد سيخنا ير نففإل بعد* لاأما قال• حيثؤ القه رحمه عثيمين ابن 
المنازآتفيركلأم ق الرحمن الكريم ير رتيمى المتعالى القه رحمه عيي ال

حيثووضوحها العبارة سهولة منها كثيرة; ميزايتؤ له كان حسثإ التفاسير أحن من 
فائدةلا الذي الحنووالتطويل تجتب، ومنها; دونه، ومن العلم ل الراسخ يفهمها 

يكونأن إلا الخلاف، ذكر تجتبط ومنهات ف،كره، وتبلبل القارئ وفت، إضاعة إلا منه 
يثبتحتى للقارئ بة بالنمهمة ميزة وهد0 ذكره إلى الحاحة تدعو قويا الخلاف، 

فلاالصفالتا• ايتط ايق لف المنهج على ير الومنها; واحد، ميء على فهمه 
•ومنها الحقيد.ة، تقرير ق عمدة فهو بكلامه؛ اممه مراد يخالف، تأويل ولا ، تحريف

يفلهروطا والحكم؛ والأحنكام الفوائد من عليه تدل فيما الاستنباط دقة 

٩٤ الشرعية أادراسات عثيمثن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الفنصيم، جامعة عتيزة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةالعلهية أناره السعدي، ناصر عبمالوحمنبن مزت«>راوسخ 
القرآنلهدايات السعدي إبراز مْثامر 

ينحممنها اسنط حيث المائدة؛ ورة حمل الوصوء لكية الايات يعفى ق جليتا 
وترييةير نفكتاب أنه ومنها ص؛ ورة حمق ومليمان داود قصة ق وكما حكما، 

خذؤ ت الأعراق محورة ق تعالى قوله ير نفق يتبين كما الفاصلة، الأخلاق على 
أشيرهدا أجر ومن [، ١٩٩]١^^١^ ٤• اد*درمحأمحف 

القيم«را؛.الخفير هدا من تخلومكتبه لا أن ير الخفكتب لاشاء مريد كل على 

 tتفسيواممرآن)خلاصة )،^، ١٥١تيسيراسليف ذاذيا

علىترتيبه به امتاز ا ومثِالسابق، للكتاب اختصار الأصل هوق الكتاب وهدا 
وهداالموضوعي، ير بالخفيسثى وهوما القرآن؛ ق حاءين، الخى الوضوعايته 

هناأذكر ولير هداياته؛ واستخراج القرآن تدبر على معين ير الخفألوان من اللون 
إرويهدى القرآن" "أي• صلاح لكه يائه ووصفه  ١٠بدايته؛ ق الله رحمه الشخ قاله ما 

وهداامحتثناء؛ دون من شيء كل ل وأنفعها وأرسيها الأمور أقوم ثار الإصلاح، 
وللأخلاقوالقلوب، للعقائد إصلاح فهو شيء؛ عنه يخرج لا المعحيهل الوصم، 

بهوتعتدل الأمور، به تقوم بحين، ودنيوي ديك، صلاح إركل ؤيهدى والأعمال، 
نافعةيلة وسكل إلى وجه؛الإرشاد كل من المتنؤع الكمال به ويحصل الأحوال، 

والإصلاحوالملاح الهداية إر محبيل فلا المهللوبة؛ والغايايتح الخمامحي إر تودي 
فتىعليها؛ العباد وحث، القرآن، إليها أرمحي الخي الطرق بلوك إلا الأمور لجمح 

الأوصاف،أعلى هي الخي الأوصاف بمده لكه موصوف العغليم القرآن أة عرنتؤ 
فيهومزجت، الجليلة، المعاق هده فيه أعيديتؤ وانه ال، للحبوأنفعها وأتمها وأكملها 

يرنفعلى وقم، إذا العلم ءلال_إ أل فهمت، نه، وحكماله ق غريبا ا عجيبمزجا 
وغيرهاالأسباب لهده الايامته؛ بقية معرفة إلى حا وتؤمل حا، تدرب الايايتج يعصن 

;ا(يفلرالقواعدااحال)اا(.

الشرعيةلكراسات عميمحت ابن الشيخ كرسي مع باتاون القصيم، جامعة عتيره، وا٢لآداب، اسوم كلية ٥ ٠ 



والدعويناثعلمية أناره السعدي، ناصر س عبدالرحمن الشيخ موذمر 
لسيبي١ يوسف بن نام، • د 

منراجين يرا،لاا؛ التغذلك حلاصة على الاقتصار تدعوإلى المصلحة أذ ا رأين
كلنذكر أن الأحن أل ا ورأينالمقصود؛ به يحصل وأن نعمته، يتم أن الرب 

واحدفن من التي المعان( وجمع والسهولة التهريب من فيه لما حدته؛ على موضع 
 )j منكتير الأصول، اُت، آيق يدخل أن بد لا — تقدم كما — اثه مع واحد؛ موضع

والترهبالترغيب من فيها ؤيدحل الأصول، من كثير المريع آيات وو المريع، 
فإلتاثيرء، وعظم القرآن كمال من العجيب المرج وهذا كثير؛ ثيء والقمص 

فهووالأعمال؛ الأحلأؤ، يقوم تربية وكتاب المتنوعة، الجهالأيتح يزيل تعليم اب كت
ليحكماءيمكن لا التي الطرف،، من يكون ما باعلى ؤيودب ؤيهذب ؤيموم يعلم 

يقار-أالأآا.ما ولا مثلها، يقرحوا أن والعقلاء 

قمنها أمثلة ذكر بق مكثيرة؛ وهدايايتؤ فوائد على ير التغهدا احتوى، وقد 
السائقة,المباحث، 

tسفسيراهرآن التعلمة اآ،ءساز، اتقواعد < ثالثا 

قالونفيره؛ القرآن فهم على تعين كثيرة قواعد على الكتاب هدا اشتمل وقد 
عظيمةالمقدار جليلة الكريم القرآن ير نف3، وقواعد أصول فهده ١^؛ رحمه الشخ 

،.؛،٠٠٣والاهتداء اض، كلام فهم على ومتأملها قارئها تعين النفع 
رالتفقواعد من نير ما كتب، ضيحه•® عن القه رحمه عيمين ابن الشيح وقال 

ا.جمهءر وفوائد مهمة قواعد على اشتملت قاعدة ومثعين إحدى، بغ ما 

الرحمن•الكريم نتستر يربد ا ١ ١ 
المان)٧—٨(.اللطيف تيسير ينْلر )٢( 
١(.الحان)٥ القواعد ينفلر )٣( 
الحان)٧(.القواعد على التعليق ينظر )٤( 

ه١ ا1شرءي4 سراسات متي4اين ابن ايييخ عرسي مع باتاون ا1تصيم، جامعات عنيزع والأدابأ اسوم مميات 



ثدعويةوا 1سد4 ا آثاره لسعدي، ا ناصر بن لرحمن عبئا لشيخ ا مؤت«-ر 
القرآنلهدايات السعدي إبراز مظامر 

ياصوليتعلق ما منها كثيرة قواعد على اشتمل قد الكتاب هذا أف يان بق وم
بينالرجح بقواعد يتعلق ما ومنها ير، التفبقواعد يتعلق ا مومنها الفقه، 

ذكرمحيق الايات من الشخ تخرحها اموهدايات هوفوائد ما وهنها ، رين المق
السابق.المب،اٌلإث,، ق منها أمثلة 

Iاتقرآنية الايات من اثربانية الواص، > رابما 

ولهنائففوائد عن ارة عبوهو رمضان؛ شهر ل النسخ ألفه اب الكتوهذا 
المؤلف،؛هذا ق ا تقييدهفأراد القرأن؛ قراءة أنتاء للثيح تعرمحس كانت، وهداياُت، 

نالهالمبارك، الشهر هذا ق علي ببما اف فتح فوائد رءهذه ت بدايته ق الله رحمه قال 
آمينُأأ'،•كرمه؛ من المزيد 

مايكون أن الله من اروأرجو اللهليفات معنى على تكلم أن بعد خاتمته ق ال ون
كانتحنو الة الرمحهذه ل الذكورة الفوايو هذه حنس فا0 الؤع؛ هذا من فثه نحن 

كثير؛ء ني فيضيع أقيدها؛ ولم حا فاتماون اض؛ لكتاب القراءة أثناء كثيرا لي تعرض 
منعلي بم ا مأقيد أن قلمح، ق أوقع البارك الشهر هذا من بوم أول كان فلما 

حتىالتمهل هوا على فعملت، ذللث،؛ قبل لي ونمت، أما أعلم لا التي والعاق الفوائد 
الالعليفة«ص.الرسالة حذْ اممه بلهلفح الابتداء كان كما اممه، لعلف، إلى الانتهاء كان 

الكتاب.هذا فواتي من أمثلة ذكر مبق وقد 

أهلعتل الخاص مفهومها لها الختقلة العلوم مجن التفسير نواعد علم أصح وقد  ٢١١
حالل.للدكتور ودراسة حمم! التفسير كقواعار خاصة مؤلفاُت، فيه والفت، الاختصاص، 

الحربي.حين الدكتور للأستاذ المقرين بين ال١رحح وقواعد المتإ، 
(.١٤)الربانية المواهب، >آآ(ينذإر 
(.١٣٠-١  ٢٩)الربانية الواهب )٣(بفلر 

اتشرعيةيالمراسات عثيم؛ن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون اصيم4 جامعات عتيرق، و١ملآداب، اسوم كلية ٥ ٢ 



وا1د<عوياتاس4ية آتاره السسي، ناصر عيدايرحمزس الشيخ ٠>ؤت٠ر 
السيبىبن ناي^ د• 

اثتوحيدوالأخلاقعلم اسدمطت ^ iU<الرحيم فتح ا حاصما 

Iاتمران من ائستتيطة 

الشخفثمه وقد الكريم؛ ُالقرآن يتعلق عنوانه من هوظاهر كما الكتاب وهزا 
وهي!القران؛ علوم أنو١٤ أهم على الله رحمه 

التوحيد.علم ا/ 

 /Y الأخلاق.عم
 /Y" الأحكام.علم

مونما،وأحن وأضر أولى الثلاثة هده على الائتمار ررفرأت اينه! رحمه نال 
ولكنالأحكام؛ علم وحموصا مهلولأ كتابح يقتضي الثلاثة هذه من، واحد ومر 

فيهاالكلام واحتصرنا ا فنهق وحمعناها الكتاب، منر ا ونموصهيمقاصدها ا أتين
واصحةبعبارات بدلك، أتينا بل العبارات؛ يغلق ولا بالمقصود يخل لا احتمارأ 

،.١١تعفو؛؛ولا حشو فيها ليس 

ذكرها؛التي الثلاثة بالعلوم تتعلق وهدايات قواني على ثناياه ق اش—تمل وقل. 
عمران:]آل ؤشإيىالهدئسمح،آشم، قوله:* قال: كتابه؛ به حتم ما ذك أمثلة ومن 
الكتابغير من والرشد الهدى طلب، من أ0 على تدل الأيات؛ من ونحوها [، ٧٣

عليهاف صلى رسوله به أرمل الذي الله هدى ق محصور الهدى لأل صل؛ نة والس
وّلم«اى.

(.١٤العلام)الما1لث، الرحيم فتح ينفلر )١( 
(١٠ ٦ )٥ العلام ال٠الاائs ارحيم فتح ينفلر )٢( 

٣٥ اتشرمية سراسات قثمؤن ابن اJشيخ كرسي مع بالتعاون اتقصيم، حامعة عتيرة، والأداب« اسوم كليات 



واثدعويةاسعية ١^٥ المسدي، ناصر الشيخ مؤد4ر 

القرأنلهدايات السعدي إبراز مظامر 

 iداحكتاسأرأوات ا1ناضة والأعمال اثعنوم أن ي اثقوأنية اتدلأيل سادسا

الإسلامي،اثدين ث• 

خيرهو ا مكل على اشتمل الامحملأم دين أ0 لبيان الشح ألمه الكتاب هذا 
فهده ١١،; ١٥١رحمه قال ومكان؛ ان زملكل صالح وانه رة، للبثسوهداية وصلاح 

وأعمالهوعلومه الإمحلأمى الدين أل على الدالة القواؤير الراهين تتضمن ومحالة 
الأحوال،لجميع مطلق إصلاح وصلاح وهداية ورحمة حير كل جمعت وتوجيهاته 

الدينعلوم صمن داحلة النافية الصحيحة العمرية والفنون الكونية العلوم وأف 
.٢١١٠وأء٠اله

افتحهامنها ضما إلا كلها فصول؛ على مه فأثه الكتاب هدا ل وءلرضه 
ذكصمن وق عليه؛ دك ما يذكر ثم الكتاب، اليم من قصده ما تؤيد ات بآي

قال:حين، كتابه به استفتح الذي القمل ذك أمثلة ومن تأملها؛ لمن تظهر هدايات 
٤[•ؤهطأءغضمح<أكتل؛]الأحزاب! تعالى: الله قال ررفصل: 

قواليقين وهوالمدق الحق يقول تعالى الله بال صرحت، الكريمة الأية هذْ ف؛ 
نافعوصدق حق فهو به أخر ما فكل ونواهيه؛ أوامره ق والحكمة والعدل اره، أحب

يحترفهوبر به أمر ما وكل ودباهم، ودينهم وأحلأنهم عمانيهم إصلاح ليبال3، 
بينهذا ق فرق لا وفاد وصرر فهوشر عنه تص ما وكل وبركة، ونفع ئحسان 

والدنيوية«اى.الدينية الأمور 

السلام،عليه يوسم، ْنمة من ستنبطة فواثل، سابعاا 

القصةهذه اشتمالت، وقد لام؛ العليه ف، يوّقمة الكريم كتابه ق الله ذكر 

القرآنية)م(.)ا(ينظرالدلائل 
القرآسة)؛-ه(.)آآ(يتفلرالدلائل 

الشرعيةسراسات عسين ابن الشيخ كرسي عع بالتع،ون القصيم، جامعة عتيرق والأياب، اسوم ءددة ٥ أ 



واثدعويةاسيية ه آمالمسي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤJمر 
النبيبن د٠ 

اف:رحمه قال اوكتاب؛ هذا ق إفرادها على الشيخ حزص ولذا عظيمة؛ فوائد على 
الأنيياءحمح وعلى وسالم عليه الله صلى يوسف قصه من مستتيهله فوائد ءيهده 

ؤ،ى كد؛ ؤ فيآحرهاأ وقال ميس—وحله، علينا قصها تعالى افه فإف والمرسالين؛ 
[((أآ/ ١١١يم]يوسفأ 

الرحمن(،الكريم كتابيه)تيسير ق الله رحمه الشيح ذكرها يوسف قصة وفوائد 
بكتابأفردها الشيح ولعل ذللثح؛ إلى الإشارة سق وقد المنان(، اللهليف و)تيمير 

منها.الخستنيطة الفوائد وكثرة لأهميتها، حاصى 

الملام)^١(.عليه يومف ضة من 

٥ه الشرعيات سراسات عتي4يرى ابن الشيخ ترسي مع بالتماون المصيم، جامعات عتيزة، والآئب، اسوم كلية 





والدعويةالعلمية آتاره اوسسي، ناصر سواورحصس الشيح مؤتمر 
الثييىمسف بن د« 

لقلقء

أنعلى ال،ه أحمد فإر اممه؛ رحمه عدى الالشيخ كتب ق الجولة هده وبعد 
والتوصمات.النتاج يعص بذكر أختمه ولعش البحث، هذا إتمام لي ير 

اتنتاتج■أولأ< 
امآن.هدايات اراز الشخ اهتمام ا/ 
له.ومعايشته الق بكتاب الشح تعلق ٦! 
بكتابالناس ر؛هل بالقرآن ال٠تاراأقة للكتب ئاليفه من الشيح أهداف س ٢! 

اشّ

تخراجهاسدقة يفلهر الثخ ذكرها الش الفوائد من كئتر ق التامل عند ؛/ 
القارئ.استفادة ق أثر له يكون مما لها؛ توجيهه وحن للفائدة 

الهدايات.عن اكح به عبر ما أكثر هي أوفوادد< فائدة لفظه ه/ 
اتتوصيات■

كثيرةأونحوها أو)فائدة( بقوله)فوائد( الشيخ عليها نص التي الفوائد / ١ 
باللغة،يتعلق ا ويعفهبالتفسير، يتعلق ويعفها يالهدايات يتعلق ويعفها جدآ؛ 

يحشا.تكون أن تملح بالفقه. يتعلق ويعفها 
 /t ففيوالدروسن اعظ والمه الحطٍآح ق منها والأستفادة الهد.اياات هن.ه محشر

القضايا.س لكثير ومعالجة للوافر مناسبة منها كثير 
القرش.القمص عرض ق الله رحمه عدى الالشح منهج دراسة ٢! 
القرآنية.الهدايات عرض ق الشح منهج دراسة ؛/ 

أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى 

٧٥ الشرعية للطيراسات عتي4بن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اJقصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اثعلوم كلية 





والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتم> 
اىئإ|يبييوسف بن نايمف د« 

متصورين سف ة، ودراسعرض الكريم القرآن عن عدى الالثح نيامنات ما ٠
.٠٢٢ ١ ٦ ه، ١  ٤٣٧الأولى، الهلعة العلم، ثناديل الحارثي، 

الشقيطي،المختار محمد بن الأمين محمد بالقرآن، القرآن إيضاح ل اليان صواء أ٠ 
.٥١٤٢٦الأولى، العلبعة المكرمة، مكة الغواني، عالم دار 

للنشرالهجرة دار العيي، حمد بن د.منصور والهداياينج، الدلائل الست، آل اين، يآ٠ 
.٢٢٠ ٠٧، ٥١٤٢٨الأولى، الهلحة والتورع، 

العمران،محمد بن على تحقيق: الجونية، نيم ابن بكر أبي بن محمد الغواني، دائع ب٠ 
.٥١٤٢٥الأولى، الهلعة المكرمة، مآ5ة الفوائ.، عالم دار 

I م.١  ٩٨٤التونسية، الدار عاشور، بن العتاهر محمد والتنوير، لتحرير ا
دارالعشمين، صالح بن محمي. القرآن، ير بتغالمتعلقة الحان القواعد على لتعليق ا ٠

.٥١ ٤٣١الأولى، الطعة اليمام، الجوزي، ابن 
بشيربن حكمت، أءد. تحقيزت القرشي، كير بن ماعيل إٌالعفليم، القرآن ير فن٠ 

١هّ ١٤٣ الأولى، العلعة اليمام، الجوزي، ابن دار ياسين، 
تحقيق؛عدى، الناصر بن عبدالرحمن المنان، كلام نفير ل الرحمن ام,بم تستر ن٠ 

ى ١٤٢٠الأولى، العلبعة يرون، الرسالة، مجوسة اللويحق، معلأ بن عبدالرحمن 

٣٢٠ ٠•
وزارةالسحاوى، ناصر بن عبدالرحمن القرآن، ير نفحلاصة ق المنان اللطيف، تستر ن٠ 

.٠٣٢ ٠ ٣ ٠، ١ ٤ ٢ ٤ الرياض، والإرشاد، والدعوة والأوقافؤ الإسلامية الشؤون 
ابنعبداف تحقيق; العلرى، حرير بن محمل القرآن، آى تا'ويل عن البيان امع ج٠ 

٣٢٠ى  ١٤٢٢الأولى، الطبعة القاهرة، هجر، دار الركي، عبدالمحن  ٠١.
أحمدبن محم،. القرآن، وآي السنة من تضمنه لما واليتن القرآن لأحكام لجامع ا ٠

العلبعةبيرومننؤ، الرسالة، ة موسالتركي، عبدالمحن بن عبدالله تحقيق; القرؤلثى، 

ه٩ أ1شرعية سياسات عتيمحن ابن الشيخ كرسي مع باوعاون القصيم، جامعة عتيرد والأىس اسوم كلية 



واتدعويةالعلمية آتاره السعدي. ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
القرآنله|ايات ادسسي إبراز مفيامر 

٢٠ى١٤٢٧الأول، م.٠٦
عدالرحمنالإسلامي، الدين ق داحلة النافعة والأعمال العلوم أن ق القرآنية الدلائل 

الرياض.مطاع عيي، الاصر نن 
نصالح ن عثمان ن محمل الستين، وحوادمحث، نجد عالماء مآثر عن الناظرين روضة 

م.١  ٩٨٣، ٥١٤٠٣الثانية، الطبعة الحلي، مطبعة عثمان، 
أحمدت تحقيق الجوهري، محمد ن إمحماعيل العربية، وصحاح الالعة تاج الصحاح 

.١٩/٢١٩ هيم،  ١٣٩٩الثانية، الطبعة ييرومت،، للملأيين، الحلم دار عقتار، ءبل.الغفّور 
كثير،ان دار الثغا، مصهلغى صبهل.ت البخاري، إسماعيل ن محمد البخاري، صحح 
٠٢١٩ ٩٣، ٥١٤١٤ة، الخامالطعة دمشق، 
رئامةعبدالباقي، فواد محمل ت تحقيق القثيري، الحجاج ن لم ملم، مصحيح 
السعودية.العربية المملكة والإرشاد، والدعوْ والإفناء العلمية البحورث، إداراُت، 

الرياض،العاصمة، دار البسام، صالح ن ءبا.الرحمن قرون، ثمانية حلال نجد علماء 
الطثعةالثانية،ها؛اْ.

تنبهلةالموالأحكام والأحلاق والتوحيد العقايو علم ل العلام الملالئ٠ الرحيم فتح 
الأولى،الطعة اليمام، الجوزي، ان دار عيي، الناصر ن عبدالرحمن القرآن، من 

ناصرن عثدالرحمن القصيم علامة تفسير من المتتقاة الفوائد ل العليم السميع فتح 
أحمل.وترييتح حمع المنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم ر بتالمسمى السعل|ي 

.٠٣٢ ١ ١ ه، ١ ٤  ٢٢الأولى، الطبعة الرياض، الأثير، ان دار العمران، محمد ان 
أصراءعيي، الناصر ن ءبل.الرحمن اللام، عاليه يومف، قصة من تنثهلة مفوائد 

.٠٣٢ ٠ ٠ ٠، ١ ٤ ٢ ٠ الأولى، الهلثحة اللفح، 
دارالحربي، علي ن ين حتهلثيقية، نفلرية درامحة رن الممعند الرحيح قواعد 

.٠٣٢ ٠  Au^ ١٤٢٩الثانية، الهلبعة حدة، القاسم، 
الطبعةالخجر، عفان، ان دار بتح، العثمان ن حالي ودرامحة، جمعا ير التفقواعلء 

الشرعيةلليواسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب! العلوم كلية ٦ ٠ 



والدعويةاسمية آتاره المعدي، ناصر بن عبدالرحص الشيخ مؤتمر 

.٢٠١٩٩٧الأولى،ياإاه، 
I ابندار عدى، الناصر بن عبدانرحمن القرآن، ير بشالمتعلقة ان الحلقواعد ا

ه.١ ٤ ٢ ١ الثانية، الطبعة اليمام، الجوزي، 
عاشور،بن محمد أبو ت تحقيق الثعلبي، إبراهيم بن محمد بن أحمل والبيان، لكشف ا ٠

.٠٢٢ ٠ ٢ ه،  ١٤٢٢الأولى، الهلبحة ؛يرون،، العربي، التراُث، إحياء دار 
؛يرواتا.صادر، دار الممرى، مفلور ابن مكرم بن محمد العرب، ان ؛ ا
اليمان،دار المدى، ناصر بن "مدالرحمن العلامة الشيح مؤلمات، جموعة م٠ 

.٣٢• ١ ٥ ٠، ١  ٤٣٦الثانية، الطبعة الرياض، 
 Hتحقيق زكريا، بن فارس بن أحمد اللغة، مقاييس حجم م Iهارون،محمد لأم عبدال

الفكر.دار 

دارداوودى، ان عدنصفوان تحقيق: اف، الأصفهالراغب القرآن، ألفاظ فردات ما 
.٠٣٢ ٠ ٩ ه،  ١٤٣'ة، الخامالطحة دمشق، القلم، 

 Hالأولى،الطعة البدر، عبدالمحن بن عبدالرزاق الفاتحة، ورة حمات هداين م

 Iالحقيقةدار الفثيحي، عبداض بن العزيز عبد المدى، ير نفمن الأداب تتقى م
.٣٢٠١٣، ٠١٤٣٤الثانية، الهلبعة والتوزيع، للنشر الكونية 

أحمددّ الأنعام، محورة حلال من القرآنية الهدايات بيان ل عتيمين ابن الشيح نهج م٠ 
١(. ٦٨)العدد الإسلامية الجامعة مجلة ق منشور ؛حث، الفالح. مرجي بن 

رمادىالمدى، ناصر بن عبدالرحمن القرآنية، الأيات من الربانية لواهب، ا ٠
.٠٣٢ ١ ١ ه، ١  ٤٣٢الأولى، الهلثعة الرياض، الحفارة، 

ممطفىمحمد ءوسمعية، تحليلية درامحة الجمعة يوم ور حمل القرآن ات دايه٠ 
الأولى.الهلثعة العالي، دار عيدالجيد، 

H قاري،حاظ بن يامحين حمد، طه عابدين طه أ.د، تاصيلية، درامة القرآنية لهدايات ا
٠٠٣٢ ١ ٧ ٠، ١  ٤٣٨الأولى، الطبعة اليمام، المتنبي، مكتبة علي، الزبير الدين فخر 

١٦ ارثرعية سواسات ابن الشيخ كرصي مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيرص والآداب، اسوم كلية 





الابماشاأتسير |ىه اساراثقيخ سهجية 

رح،يلياتاستقواتة دراسة 

اترحمن()تيسيواتتوبمر هتابدا 

/ض(  ٥٥٧)

.طة 
؟م

الع9أحايمحهد ءبد1اعزيزبن بن محمد ■د■ 

اتقرآناتتفسيووعلوم بقسم الأستاذ 

الإسلاميةواتدراسات اعريم القرآن ممية 

النيرةبائديتة الإسلامية اتجامعة 

لآًءمآأًس

٠

م





واثدعويةاسمية آياوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح ٢^> 
العواجيمحمد بن عبدالعزيز بن محمد ا٠د٠ 

ممتمحآ

والصلاةونذيرأ، بشيرأ للعالمين ليكون عبده على القرآن أنزل الذي لله الحمد 
الألعن الله ورصي منيرآ، ومراحنا بإذنه الله إلى داما ربه أرسله من على واللام 

يومإلى حداه واهتدى منته، واتع مجه، على ار ممممن والأتبيع، والأصحاب 
بعد؛أما الدين، 

وتدبره،حففله ق الأوقات تغل وتالأعمار، فيه تقضى ما حير اممه كتاب فإف 
تفامحيره،بتأليف يخدمونه العلماء زال وما الحياة، واقع ق وتهلبيقه به العمل ثم ومن 

أنهاغير ؤلرقها، وتباين مناهجها، وتنؤع مشارحا، احتلاف، مع أعداداكثيرة، بلغتج إذ 
ليامحن.وبيانه الله، كتاب خدمة على الأمر خاية ق تلتقي 

الأتانمعاق تجمل فيه إذ الإجمالي؛ ير بالضمني يللتفسير لون ونمة 
ومهماوالهدايات. المعال تلك، مأخذ تفاصيل دون واحد، عرض ل وهداياتها 

يقدرالفين المعلماتنا عند موحودآ كان أنه ننكر لا فإننا مياته أونماته سكانت 
عييالير نفق البحث، هدا منه محيثتا يظهر أن نامل ها وهدا إليه، الناس حاحة 

الرباقالحالم لمؤلفه المنازا، كلام ير نفؤ، الرحمن الكريم ير رتيالممى- 
التميمي،عدى الناصر بن عثدالرحمن الشخ المحدث اللغوي الأصولي الفقيه 

اضس.سرحمه ه ١  ٣٧٦ستة والمتوق 

بدأحين عمره وكان ه.  ١٣٤٤سنة وأماه - ٥١٣٤٢ستة بتأليفه الشيخ بدأ وكان 
الغفيرالجم به فانتئع ار والانتثالقبول له اممه كتم، وقد عامنا، وثلاثين حمسة فيه 
لهلباعةبالمدينة االهس سرحمه فهد الملكؤ مجمع ق أحزاء منه وترحمت، لناس، اس 

وغيره.المصحف، 

٥٦ الشرعية سراسات عثي«اين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اثقصيم، حاسة عتيزد. والأداب، اسوم كلية 



والدعويةالسمة آثاره السعدي. ناصر بن عيدالرحمن موتعرالشيخ 
الإجم،امالتفسير ا المuUJي ^يخ 

منبه ه(  ١٣٧٦)تعيي الناصر بن عبدالرحمن العلامة الإمام اشتهر ولما 
تر،الشل مصنفاته يحص ق إحمالي لوُص، أممن به تميز ولما ير، الضق مالكة 

العياءمناهج لدراسة ومحاولة الإجمال، ير التممصرح ق لبنة بناء ق اهمة وم
وقللمهلومة، الوصول ق تؤهلوامم وتحديد مناهجهم تقراء اميهلريقة ؤإبرازها 

البحث.هدا حلال من فيه والمساهمة الباب هدا إبراز حاولت، لالناس؛ إيصالها 

الشرعيةلليرامات عشمصن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المميم، جامعة عتيرص والآئس اسوم كلية 



وا1دعوياتاسمية اتاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ 

العواجيمحمد عبدال٠ريربن بن محمد د. .ا 

اختياراثوضوع1أسباب أولا! 

سانملماءارا،خنالإجمار ^ير ١• 
الئان.دا هق 

وباخيره بتفتهر فامحير الشة مدرسق الثه~ ~رحمه عيي الالإمام برور  ٠٢
به.اش ونفع الآءاق 

التفسير.عرض ق اض" "رحمه عدى الالشيح أسلوب وضع وبر سهولة  ٠٣
للوصولالباحش عليها بير التي الإجمار، ير التفمتهجية لتأصيل الحاجة ٤• 

المرجوة.للنتاتج 

اتنت،ذجالتوست1ثانيا■ 

امتقراءحلال من معالمه، ؤإبراز الإجمار التغير ٌ~هج تأصتل ل الماهمة ١• 
الرحمن(.الكريم )نتستر 

وترتيبهاالهيابات إبراز ْع إجمالية بمورة المعانر عرصى نر عدى( المنهج بيان • ٢ 
المجتمع.حاجة وفن، 

ير.التفق العلمي منهجه ودرامة عدير، الالثخ جهود إبراز ل اهمة الم٣• 
علممنها يخلو لا آفات، من الإجمار ير النفانتثار يصاحب قد ما معالجة ٤. 

العلوم.من 

،نطةاسلا'داثتا.

البحث،وحهلة المتوقعة، والنتائج الموصؤع، اختيار أسابح ت وتنمل ال٠قدمةت 

للمؤلفالرحمة فركت أوراقه، بقية مع المؤتمر ل الورقة لمناسمة مختصره الخطة جاءت ( ١ ) 
عييالالشيح عند الاجمالي الممسير يخص ما على المطالب واختصرت بالكتاب، والتعريف، 

للمؤتمر.العلمة اللجنة طل.؟، على يناء اش~؛ ~رحمءه 

٧٦ الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي، مع بالتعاون الضسيم، جامعة عسرة، والآداب1 اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آتاره السسيل ناصر عيدا2وحضون الشيخ مؤتمر 
الإجماشالتسير اشمديا الشيخ ^^ية 

الحث،.ومنهج 
ونشأته.الإجمالي التمر تعريف، تمهيدت 

اتيمث■*طاتب 

الرحمن(الكريم كتابه)تسر ق إحمالأ منهجه الأول،ت المءللّ_ج 
الإجمالي.التمر نؤع ق الرحمن تسير تصنيف أساب الثاقت المهلاو_ج 
عمره.وق الثخ عند الإجمالي التفسير مصهللح الثالث! المهللسم، 

والهدايايتهالمعانر عرض ق الله— —رحمه الثخ محلريمة الرابع! المهلل، 
ال،كتاب،.ق وصياغته١ 

التغيرأسلوب، نر الإسلام عالماء من الشخ  ٢٠٦٠ناثر من الخامس! المعلاو_ح 
الإ-بمال■

الأحرى.الثخ كتاباُت، ق الإجمالية العلمية المنهجية أنر السادس! المعللمج 
Iم، وتشتمل 1 الئانمة 

ائل!مثلاث وتتفمن النتائج، — ١ 

ورؤيته.الشخ منهجية حلال منر الإجمالي التغير أهمية الأولى! المسالة 
الشخ.منهجية حلال س الإجمالي التغير صوابهن الثانية! المسالة 
وغيره.الشح منهجية حلال س الإجمالي التفسير أسالمِج الثالثة! المسألة 

الوصياينؤ.٢— 

الخمائر؟فهرس 

الموضوعات.فهرس 

الحث،!منهج رائعات 

اممرعيةسوا«طت عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرت، والأداب! اسهمم كلية ٦ ٨ 



والدعويةاسمية اتاره سامس-نينذاصاساوي، الشيح 

انمواجيمحمد عيدالضيزبن بن محمد أ.د. 

علىالبحث كناية وتقوم مما• والتحليلي الوصفي المنهج على البحث يعتمد 
١^:الإجراءات 

معالرحمن، الكريم محسير ي السعدي كلام على والتحليل القل ل الاعتماد ١( 
الحاشية.ق مواصعها إلى بالإثارة الاهتمام 

وأرقامها,صورها بدكر وعروها العثمال، بالرمحم القرانية الايات كتابة ٢( 

أوالصحيحين ق كان فإن مختمرا، تخريجنا والاثار السوية الأحاديث زامج ٣( 
بازلك.اكتفى أحدهما 

مصادرها.إلى والأقوال القول توثيق ٤( 
العالميةّوالممطالحات الغريبة الكلمات تمر ٥( 

صيهل.إلى يحتاج ما وصقل الرقيم بعلامات الالتزام ٦( 
اختصارالبث.الحاجة، الخاليقبقدر ٧( 

اختمارا.له الترجمة دون ووفاته، ولادته من توفر ما بدكر العلم بتمييز أكتفي ٨( 
ؤول،مخير إنه للمواب، دال والوهل«اوته، توفيقه تعالى الله وأمال هدا 

والح٠الوصحبه، آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم افّ وصلى ماءمول، وأكرم 
العالمين.رب لله 

الشرعيةدواطت 11عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتاون القصيم، حامعة عتيرص والآداب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر س الشيخ؛سدا1رحمن تنمر مؤ 
الإجماشاسسير ه المسدي سخ 

9سأأته^^برالإح0اسم 
تميفالإ>بمامطأأولا، 

الإجمال،ق لحل يمض )أنمل( الصيغة وهد0 أجمل، إلى تبة *الإجمالي 
الإيجاز،والإجمال; مجملا، جملته أي; الجعل؛ همزه ل)أجمل( فالهمزة 

والمسن(،مصطالح)المجمل ق هذا الأصوليون أخذ لذا الإبمام؛ مظنة والإيجاز 
الأمأيأيلم">ا/أجمل من امحفإ•* »ا'لئجثلمح; الزركشي; قال 

ابنقال هومما ؤإنما الإجمالي(، مصعللح)النمير ق هوالمراد هذا وليس 
تعمليما وأكثر تفننه، عن جمعته إجمالأإذا الشيء وأجملت، ;* ( ٠٣ ٢١دريد)

الجوان،االآا.فلأن أجمل يقال; الموجز، الكلام ق ذلك، 
تعريم،الإجبماتياصطلاحأIثانيا، 

،عالمصحف،، ترتسجؤ حب إجمالأ، لمعانيها يالتعرضر القرآن آيات ان بي
فهمهاسهل يصوغها بعياراُت، الآيا١ت، ل المعان( بين والربهل الألفاظ■، غريب مراعا؛ 

مقاصدهارم.وئوصح 
الذيوهو الكريم، للقرآن المعنوية بالترجمة يكون ا مأشبه الؤع وهذا 

تيسيرأمثلته; ومن الناس لعامة لصلاحيته والقنوايتج يتحدث؛الإذاعة س يستخدمه 
عدي'ل،؛.الللشيخ الرحمن الكريم 

يكونما أنرب، فهو باختصار، العام المحنى ببيان يهتم الإجمالي فالتفسير 

٣٤٤)ا(الممالسل؛/

MO\إ )يسئأس-

الأحرتم،.الأنولع عن ومزوْ وصفوه ؤإنما اصهللاحتا، عرفه عن أحد لم إذ صياغته  ijاحتهدت، )٣( 

صN, ٦٤اليانع مجلة الموصوعي، التمسير عن الخضيرتما عبل'العريز بن محمد د• بحح، ينظر* ر٤آ 

الشرعيةسراسات عثبمين ابن الشيخ ترسي مع يالتعاون اسسا، ياممة ءنيزد الدوم _ ٧ * 



اسميةآثاره السعدي، ناصر س عيدالرحص الشيح ضر مؤ
العواجيمحمد بن عبدالمزير بن محمد ا.د. 

اكحليلي.التفسير نتائج وعرض لتلخيص 
يتهلق؛؛إذ اش~ت—رحمه ه( ١ ٤ ١ ١ — ١  ٣٣* ) الكومى يد الأحمد د. ينول 

القرآن،ألفاظ من يلففل والفينة— الفينة بين ياق— ألفاظه من ا صاغهاش يعبارته 
لمجمؤعمجانبا ولا القرآن، مماق عن تعبيره ل بعيدأ يكن لم أنه السامع يشعر حتى 

منالقرآن بنظم ه نفرابعلتأ ؤيكون آخر، جاب، من ير التفيحقق وحتى ألفاظه، 
عندأوضح آنسا؛لففل القرآن لفظ فيه يجانب الذي الموضع ق ؤيكون آحر، جانب 

المخاؤلبينءآه.عند الفهم ق وأيسر السامعين، 
لالتر المفيلتزم أن هو ت الإجمالي ير ارالتفالرومي• فهد أ*د• ؤيقول 

يتناولالآياُت< من مجموعاته إلى السورة م يقأنه إلا وره، سمحورة القرآف الظم 
مراميها،مظهرا معانيا موضحا مقاصدها مبرزا إجمالا، معانيها بتفسير مجموعة كل 

والأحرىالفينة بين فيوري تفسيره، وبين المص بين رابهلما الايات، ألفاظ بعض ؤيجعل 
عنتفسيره ق يبعد لم بأنه امع أوالٌسالقارئ لإشعار القرش النص ألفاظ من لفف0 

يرهنفق إليه انتهى بما ومشرا وعباراته ألفافله يجانب ولم القرآن( المص ياف، حم
منالص«ص.

الإجهاتي(وصف أ تاتتا 

ألفاظهايفكك ولا واحدة، جمالة لأية ا يقمر المفسر أن المصهللح هذا ومعنى 
اسنى.ق كابمعل لففلة لفظة رفرها 

عنالتعمير د1سالوب عرصه فه! الجديد أن الإجمالي التمير ق والحال 
ذلك.عدم من وسلاستها عمارته سهولة حيث من التفسير، 

الدين.أصول كلية طلاب على *مررة مدكرة صى٦، الكوٌي• أحمد للدكتور الموصاوعىا المممير )١( 

 rj٨٦٢ساسفيامناراعشممرس.

١٧ الشرعية سراسات عيج ابن الشيخ كرسي مع بار٠ت٠اون القصيم، حامعة ع،تيرة، والآداد٠، اسوم كالئة 



وا!دعويةاثعلمية آثاره السعدي، ياصر عيدالرحمزبن الشيخ مؤذ٠ر 
^هجيةادسيخالمعديثالخضسرالإحماني

فيخاطونالناس، س العريقة للقاعدة موجها يكون الغالب ل النؤع هدا وأف 
الدقيقةالتفاصيل ق المفر يدخل فلا وبالتالي الخلين؛ من الأعظم الجانب به 

الكلماتق الجزئيات لعالجة يتعرضون ولا المتخصصة، والباحث، للمائل، 

متخصصة.يصورة وتفاصيلها ذلك، أومتعلقات والراكيب، الجمل أو والحروف، 
منإليه ترمى وما معان، س الجمل إليه مدف_، ما سبيل ق فالفر~ ذلكإ ومع 
أونبوي، حديث، أو أخرى، اية من إلببه يحتاج بما تعانة الاممن له بد لا مقاصدس 

الحكماءعن مأثورة أوحكمة العرب، أسعار من أوبيت ، لف، المسعن صحيح أثر 
بعلمالعارف، قيدركه الحض؛ صياغة ق بكه يبل بمرح؛دللثج، ولا والبلغاء، 

غيره.به ولاينثغل التفسير 

جهةس الإجمالي ير التفق كتاو_ط اعتماد عند والتوفي الحدر ؤيجسّط 
فالفرمعانيه، منها استخرج التي والأدوات العلوم لابثين المفر لأن الاعتقاد، 

أوالمبعة، أومنهج والجماعة، الستة أهل منهج الإجمالي ير بالنفللثإ يقد 
.٠١١الإلحادي!!حتى أو العقلي، أو العلمي؛مناهجه، الاتجاه 

Iوالإجماثي اتتقسيراثتأطي1ي بعن واثترابط، امملاقة : رابعا 

المنعقد.ونقص الفتح، الحل؛معزت من مأخوذ التحليلي• ير النف
.٠٢١فانحك((ونقضها، فتحها حلا، يحلها العقل>ة ءاوحل منفلورت ابن قال 

الأياتبيان به: يراد حيت، اللغوي، المعنى هن.ا من قرب الاصهللاح وهول 
!(٣)نواحيهارم.جمع من مستفيضا بانا القرآنية 

.٨٦٣ jrالروس اتجاهاتالضير )ا(يظر: 

)حل(.ماد0ت العرب، لسان )٢( 

تحريرها.موطن هنا ليس أحرى أقوال ذللنا وق ُاخصار،  ٠٢٨ - _AUY نمحصصة القرآية الموسوعة )٣( 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، الخلوم ٧ ٢ 



والدعويةاسمية أناره المعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ تمر مؤ
العواجيمحمد عيدالعزيزبن بن محمد ا.د. 

وبلاغةالآاة، ق الألفاظ معنى بيان المضر يتولى هوأن التحلير! ير فالتف
الأيةحكم ؤيدكر الأية، ق القرين واختلاف النزول، وأسباب والفلم، الركبب 

أونحوية أو أصولية أو فقهية الة مق العلماء أقوال بتفصيل يزيد وقد وأحكامها، 
ذلك.ونحو السور بين والمناسبات الأيات بين الروابمل بذكر ؤيهتم بلاغية، 

مفرداتيا،سارحا اية، اية المسورة اياثت ح البيان هذا ق ر الفير يبحيش 
أسرارمن ترالمها إليه تهدف وما جملها، محاني وموصحا ا، إعراببما وموجه

بالأياتذلك ق تعينا موالمور، الأيات بين بات حمالمنا أوجه ومبينا وأحاكام، 
صحوبما الموية، ويالأحاليث النزول، باب حموبأالصلة، ذات الأخرى القرانية 

القرآن،الص فهم على تعينه التي العلوم من ذلك وبغير والتابعض، الصحابة عن 
العلية.نزعته عليه وتمليه عقله، يستنبطه بما ذللئ، مازجآ للقراء، وتوضيحه 

الذهنينحرف فلا التفسير أطلؤ، ؤإذا التفسير، أنولع بق أمحهو ير التفوهذا 
فيهؤيتباينون ؤإيجازأ، إطنابآ المقرون فيه ؤيتفاوت بقيتها، تعتمد وعليه له، إلا 
المهج•حيث من 

زاكولا الحاصر، وقتنا إلى ير التفاسعليه سارت الذي( لوب الأسهو وهدا 
غاليآ.الأسلوب هذا على تفيراما نمير العياء 

الأحرى!الإجمالي •سميات I خامسا 

الجملي()التفسير الممّهللح يكون أن ارؤيجوز ت الطيار مساعد أ.د. الئبخ قال 
وجمل ١١العروس؛ تاج من رجمل( مادة ؤ، جاء فقد الإجمال، لا الجملة إلى ية ن

كأماالميء جماعة بامأI والجمله  ١١أيصا؛ فيه وجاء ، ٠١جمع إذا جملا؛ يجمل 
الراغب؛وقال جملة. فاجملث، جمنغ كثيره قوى لأنيا الحبل؛ جملة من تمتت، ائ

الثحويوناخذ ومنه قلت؛ جملة. منفصلة؛ غير جماعه لكل، فقيل، الكقرة معنى واعتبر 

٧٣الشرعية Uدرا،lLدi عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيره، والاداب، اسوم كلية 



اسستواكمهّره ^رالمسي، 
منه^يةادسخال،4اسيا،الأمسرالإمساني

و،و(\ؤخ؛ؤ ت التنزيل وق للأخرى. إحداهما ندت انسكلمتن من لمثكسا الجملة 
تجعcلأكاأزو[؛أي: ٣٢صَانمحثةيملاكرثان: كى 

،.١١®١. معترفة نجومك 

مثل:- المعاصرين؛بعض تخدمه ام—فد الجملي( )التمر التعبير: ومدا 
علىتحوذ واسالإحمالي(، ير مههللح)التغتهر اثلكن يره، نفق المراعي 

الجمالي(اارأأ،.ممعللح)التفسير 
اثتقسيرالإج4انيأكتب أهم سائسا! 

ومنهامعاصرة، كتبه ومعفلم الحويث، العمر ق فلهر ير النفمن التؤع هدا 
التالية:التفاسير 

عنوانتحت وتجده ه( ١  ٣٧المراعى)١ ممهلفى بن أحمل المراعى، ير نفآ ١ 
»اوعنىااجملى«؛

ه(.١  ٣٧٣— ١٢٩٥وحدى)فريد محمد للأستاذ المفر، الممحفر ٢( 

"١٣٠٧عيي)الناصر بن عبدالرحمن الشيخ ير نفالرحمن، الكريم ير تي٣( 
؛.١٢١.( ٥١٣٧٦

الأولى،الهلبعة بالأزهر، الإسلامية البحواث، مجمع إصدار يط، الوسير التف٤( 
(٥١٣٩٣.)

.٢٣٨/ YAللزيدي العروس تاج ( ١ ر 

ساعد. ٥١١أنموذجا، وإحوانه التفّيرالموضوعي القرآنية.. الدرامااّت، ل المصعللحات مشكلة ( ٢) 

الضير.أهل ملقى ، 04Jun 2006المليار

»_U،٦ ٤ النازع مجلة الموضوعي، الممير عن الحميري عبدالمزيز بن محاو د. بحث ينفلرت )٣( 
يرالنفأصول ق نمول وق الممطلحات، متكلة مقالة ق والمليار 

الشرعيةسراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية ٧ ٤ 



ئوالدعوية العلمية آمء اوسعدي، ناصر بن عيدايرحص الشيخ نمر مؤ ا
اكواجيممحمد عيدانمزيزبن بن محمد آ.د. 

،^(.١٣٩-١  ١٣٣٢حجازي)محمود محمد للدكتور الواضح، التمر ٥( 
.١٤٠٤—١٣٠٥)دروزة لمحمدعزة التمسيرالحديث، ٦( 

— ١٣٢)٤ الناصري الكي محمد لولفهت ير، التفأحاديث ق السير ٧( 

الثانية،الطعة الثريفإ(، الممحم، لهلباعة فهد الللث، )مجمع المسر التمير ٨( 
١٤٣٠.^،

الجزائريأبوكر جابر بن القادر عد بن موسى بن جابر التفاسير، أيسر مستر ٩( 
الإجمالى«رأ<.عنوان»العنى تحت وتجدْ ه( ١  ٤٣٩- ١٣٤)٠ 

اختمار٢ ٨ ٠ — ٢ _AU )'آ،؛،ه,اآ"( رنم الكتب عر ونصوا التحصصت، القرآنية الموصوعق ( ١ ) 

٩(.٧، ٣، ، )١ رنم الكتب عر ض وقد التفسير أصول ق نمول )٢( 

٥٧ الشرعية عثيهأى ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جاسة عتيرد والآطب، اسوم يية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي. ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موضر 
الإجماشاتسير ي المسي سخ 

ال0طاوبالأ9ل
الرحهن()__> هتابه في اجْالأ هاامحا< 

يتميزالرحمن( الكريم ير )تيساب كتق اف~ ~رحمه الشح لوب أم لكن 
%وص:

أونزول صيب هن يكتنفها وما ياقها وملكماتأا من الأية لنقل دلالة تخلصر ي٠ ١ 
معثتة.مناممة أو مكانه 

ينصوقد عالمنا، عامة موجزة بعبارة عليه ؤيدلل الأقوال، من ض"بمحه ما ار بمخت٢• 
وفرالبعد أو الخهلآ ذلك يرى لكن إذا لاميما الرجح؛ أو التصحح ذلك على 
المقرينكرا.عند 

بل،إفخاصة. التمسير وقواعد العامة، الشرعية يالقواعي.والأصول المعنى يرمل  ٠٣
المبثوثة.القران وعلوم التفسير لقواعد لتهلبيق نموذج كتابه 

دقيق.الياق؛نّكإ، مراعينا واللغوية الشرعية امتعمالأنما إلى الكلمات يرجمر ٤• 
قلف الوأقوال الأحاديث ْبن هي بعناية؛ ؤينتقيها يختارها التي ألفاظه غالب ٥. 

أوالقول.بالحديث يصرح ما ونادرأ اض، كتاب فهم 
بينالمباشر وغير المباشر الرمل من يكثر ولنءا بالقرأن، القرآن ير نفيحاول . ٦ 

يريةالتفأوالقاعدة أحيايا، الواحد لوب أوالأمالواحد، الموصؤع ات آي
كيلك.الواحدة 

وموحزةمهلة بعبارة موصعه ق المطلق وتقييد المجمل ان بيعلى بمحرص ٧• 
يالخلاصةويكتفي  ijJuما إلا فيه العلماء وأقوال وأدلته، الخلاف عن محرصتا 

الثسخانظرت وللمزيد المراد، البحث مع لتناسب، ذلك واختصار ورصفه ذللئ، تجع ل اجتهدت ( ١ ) 
شرأ.السعدي ناصر بن عبدالرحمن 

ا|شرهيةللدراسات عثيم؛ن ابن الشيخ ةرسي مع يالاعاون القصيم، جامعة عتيزة، والاداب، اسوم كلية  ٧٦



وا1دعويةاسمية آتاوه ناصراتسعدي، بن عيدالرحمن 
العواحىمحمد ع؛ادا2»ذيذووا بن محمد أ.د. 

اس.ي السلة 

تردعندما خموصع الآحر، بعضها حلال من ويوصحها سعضها، يرمل ٨• 
الأنساءقصص ق كما القرآن، من آخر موطن 3، تفصل ولها مجملة؛ آياُت، 

•وغيرها 

الضيفعن سرصا كحح، ٩• 
دونالنص، من المراد إلى القارئ صرفا ل حهدْ مركزأ والاحتمالات،، 

والحكايات.الأقوال من والنوادر بالغراب انشغال 

المحابةبفهم ويتقيد ءالبأا، والحنة الصحيحة الأحاديث من المأثور يعتمد • ١ ٠ 
يوثرأن دون الأمة، هزه ق الأعلام المهديين الأئمة من يعدهم ومن والتابعين، 

غيربذلك يشعر يكاد لا بل والربهل، الصياغة أوصعغط النقل بتْلويل لث، ذل
اللهم.القارئ أو المتخصص، 

بيانق ؤيجتهد المسور، وكال.ا القاطع بين بات والنامحبالربهل عناية عنده . ١ ١ 
والإ٠تاع.الإقناع من نوعتا يره نفعلى أصفى مما المرعية، والغايات الحكم 

والرصانة.القوة وبين واللaلافة، المهولة بين يجمع الكتاب ق أسلوبه ّ ١ ٢ 
دقيق.وفهم غزم علم عن تتم دقيقة، استنباطامن، الكتاب، ق له . ١ ٣ 

سياق.كما الإجمالي، بالنفير يمي ما التفسير ألوان من اللون هذا ؤيمثل 
ثلاثةإلى اف~ ~رحمه المدى المخ عند ير النفق التأليف، ينقم وحذا 

القرآنية؛آ؛.والفوائد والنأكت والموصوعي الإجمالي وهي: أنولع، 

يرالشموتم الموفرعي— ير الضق عدي حمابن الشخ منهجية ت بحث، مراجعة يمكن للمزيد ر١( 
الموافق• ٥١٤٣١الأولى جمادى ١  ١٢— ١ ١ الشارقة جامعة وافاق واع — الكريم للقرآن الموضوعي 

٥ Y n-r / /المن.ذلك من المطلب وهذا ٢ • ١ • أ

٧٧الشرمية تليراسات عثيمين ابن اثشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جاسة ءتيرة4 والآداب، اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
الإجماشالمسر ادسديث اممسخ منهجية 

1ادالاي1ل0دلااب 

^^وسرالإحماسما9ع في سأدراا>ح0ن تضيف أسباب 
المنان(كلام نفير ق الرحمن الكريم )تيسير المعدي! النسخ لتفسير الناؤلر 

ولاالخوصوعي ير التغمن ولمس وصفناه، كما المحليلي المفير من ليس أنه يجد 
الفلربعد إليه حلمت ما وهذا الإحمالي، ير للتفيكون ما أقرب فهو ارن، المق

الحمد.وطه مرة من لأكثر والمدارمة والمامل 
يلي!ما منها نختار كثيرة لدلك، والشواهد والأدلة 

متاس—ابأسلوب وصاغها اعتمادأكالمأا، الموثوثة التفسير كتِإ على اعتمد أنه - ١ 
عصره.لأهل 

ووعاه،العلم جمع لن إلا يتاتى لا وذلكا الشخ، ير نفل وبيانه الس. سهولة ٢" 
العلم.مدارج ق ارتقى من على إلا صعبة الوجيز الرائق اللففل ل العلم فصياغة 

طالإذا يرها نفبعد ا يلخصهوتمد يرها، نفأثناء ارت( الآيلمعاق تلخيصه — ٣ 
السياق.

والانتفاع.الاتعاظ بقصد جمله الآياءتs دلالة و وهوالتأمل للقرآن محايته؛التدبر - ٤ 
التحليلي.التفسير نتائج وهي وإبرازها؛ والهداياُتا المعاق على تركيزْ ْ~ 
له؛ذللث،:والياحئين العلماء وشهادة ذلك،، على يدل بما لتفسيره وصفه ٦- 

ومنذإك،مايلي:

أقالنفير هذا ق ءiريقنى أن اعلم ررتنبيه• يره نفمقدمة غلاف، ق الشخ كتب أ~ 
بالمواصعماتعلق بذكر أكتفي ولا معانيها، من يحضرق ما آية كل عند أذكر 

أنهالكتاب هذا وصف اممه لأن اللاحقة؛ تعلق؛المواضع ما ذكر عن ابقة المس
لحكمالماقحة المواصح وجميع والأحكام، والقصص الأحبار فيه تقنى )مثاق( 

الشرميةللدراسات عثمون ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، واvداب، العلوم كلية  ٧٨



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، نامير بن عيدالرحص الشيخ مؤتمر 

اكواجىمأاع4د بن عيدالعزيز بن محمد د. .١ 

وصلاحوالمعارف العلوم زيادة من ذلك ق لما جميعه، بتدبره وأمر عظيمة، 
الأموركالها«اه.ؤإصلاح الظاهرواuطن، 

وعلىعلي المارى س ولما بالكتابت هدفه عن اف— —رحمه الشيخ بح-وقالا 
منارسم أن أحببن، بنا اللاهة الحال ب، الزير؛حسبكتابه بالاثتغال إحواف 

وآلةللمحصلين، ندكرة ليكون علينا، اش به من وما تيسر، ما الله كتائب، ير نف
ققصدى يكن ولم الض؛اع، حرقا ولأقيده للسالكين، رمعونة للمتبصرين، 

والعقود،الألفامحل حل ق أثتغل ولم هوالمقصود، المعتى يكون أن إلا لئج ذل
عنالله فجراهم بعدهم، من ندكفوا رين المقولأن ذكرت،، الذي للمعنى 

٠٢حيرا٠٠ل المسالمين 

منونمله الله سرحه ما ونقمن ٠ افه~! ~رحمه قال للقرآن، بالتدبر —عنايته لت، 
علىاللطيفج التنبيه ٧[، يم]غافرت ءانؤأ ؤةستعخيئهن ه: قولبعد دعائهم 

بمفرده،اللففل معنى مجرد عر مقتصرا المتدبر لايكون وأن كتابهت تدبر كيفية 
نظروجهه، على صحيحا فهما فهمه فإذا اللفنل، معنى يتدبر أن له يتبني بل 

عليه،يتوقف، وما به إلا يتم لا وما إليه الوصلة والهلرق الأمر ذللث، إر بعقله 
اللفغل.عليه الدال الخاص، المعنى أراد أنه يجزم كما أرائه، افه بأن وجزم 

أمران;أرائه النه بأن الجرم له يوجب والذي 
عليه.والتوقف، المعنى توابع من بأنه وجزمه معرفته أحدهما; 
قوالتفكر بالتدبر اده عبأمر اممه وأن عليم، شيء بكل اطه بان علمه والشاي; 

كتايه.

.الرحمن،»_UYالكريم تسر )١( 

T• ص الرحمن، الكريم تسر )٢( 

)}شرعية1ددراطت عثيم؛ن ابن اثشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، و)لآد)ب، اسوم كلية 



والوعويةامملمية آتاره السسي, ناصر سالرحصبن 
الأصسرالإجماشالمسيا مميخ 

ونورهدى كتاب بان المخر وهو المعاق. تلك هن يلزم ا متعار علم وقد 
منللعد يحمل نذلك إيضاحا، ه وأحلالكلام أضح وأنه شيء، لكل ونيان 

كتيرهذا، مسيرنا ز كان وقد له الله وفقه ما بحسب الكير، والخير العظيم العلم 
علما.الله به من هذا من 

ألهونالفكرة، صحح المتأمل غير على مأحن.ه الآيا١تج بحض ل يخفى وقد 
وأحوالا أحوالنلصلاح محسا يكون ا مرحمته حزائن من ا علينيفتح أن تعالى 

فيهنتقلمإ نزال لا الذي بإحسانه، والتوسل بكرمه، التعلق إلا لنا فليس الملمين، 
الماحنا أنفثر يمينا أن ضله، من اله وناللحظات، جمح وق الأتان، ل كق 

.٢١١٠ومساما(بالأسباب تقفل الذي الوهاب، الكريم إنه رحمته، لوصول والمعوق 
وصىالتي الوصايا، ااوهذ0 الله—! —رحمه فقال يرها، نفبعل للايات ث—تلخيصه 

وصيةوكل منها، يذكر لم ما تلزم وتالحكم، أمهات تجمع لأبنه، لقمان —ا بي 
وهذاميا. كانت إن تركها كار أمرا، كانت، إن فعلها، إلى يدعو ما ا ببميمرن 

ومنامحباما،وحكمها بالأحكام، العالم أما الحكمة، ير نفق ذكرنا ما عر يدل 
لتركه،الموجب له وثن الشرلئ.، عن وماْ وهوالتوحيد، الدين، بأصل فأمره 

وسكرهما،كره موأمره لرهما، الموجب المب له وبين الوالدين، وأمره؛؛ر 
ذللئ،ومع بمعصية، يأمرا لم ما أوامرهما، وامتثال برهما محل بان احترز نم 

الشرك.على جاهداه إذا يهليعهما لا كان ؤإن إليهما، يحن ل يعقهما، فلا 

منكبيرة ولا صغيرة يغادر لا ه وأنعليه، الملءوم وحوفه الله، وأمره؛مراقبة 
البطرعن وياه بالتواصع، وأمره التكمّ، عن ونبماه ٠ بها أز إلا والثر، الخير 

صدعن وماه والأصوات، الحركات ق كون بالوأمره والمرح، والأثر، 
وبالصرالصلاة، ؤإقامة النكر، عن والنهى بالمعروفح، بالأمر وأمره ذلك• 

._YrU الرحمن، الكريم يتر )١( 

الشرعيةثليراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والاداب، العلوم ٨ ٠ 



Jوالدعويةاسبمية آياره السعدي. ناصر عبدالرحمنس ؤت٠رالشيخ ٠
العواجي•،.*.Li عيدالعزيربن بن محمد أ.د. 

الوصايا،، -jlJأوصى بمن فحقيق تعالى ال فكما أمر، كل -؛ما هل يماللذين 
سائروعالي عليه الله منة من ولهدا مشهورا-بما. مخمومابالحكمة، يكون أن 

حسنةااأأسوة به لهم يكون ما حكمته، من عليهم نمى أن عباده، 
يرأتفوألف فيه وبؤع ير تفامحعدة قرأ إذ الضمير علم ؤ، مرموقة مكانة رروله ج~ 

لتمنيف،وقت عنده يكون أن غير من فره؛البديهية مجلدات، ثمان ل حليلأ، 
ارتجالا،ره ؤيفالكريم القرآن ق تلاميذه يقرئ غيره. ولا ير نفاب كت

البديعةالفوائد منه ؤيمتنط وفوائده، القرآن، محاق من ويبين ؤيتهلرد، 
لفظه،وحزالة لفصاحته، يسكت،، لا أن يود امعه حمأن حتى الجليلة، والمعاق 
والقصص((أأ/الأدلة، سياق ق وتوسعه 

يخناشير نففإن الله—ت،، ~رحمه عثيمين ابن الشيح تلميده عنه ؤيقول ح~ 
الكريمير )تيالمسمى تعالى الله— —رحمه عدى الناصر بن عثل.الرحمن 

كثيرة؛ميزات له كان حيمث، التفاسير أحن من المنان( كلام ير نفق الرحمن 
دونه.ومن العلم ق الراسخ يفهمها حيث، ووصوحها العبارة سهولة منها؛ 
القارئومت، إصاعة إلا منه فاشية لا الذي الحشووالتطويل تجنب، ا: ومنه

فكره•ونيل 

ذكره،إلى الحاجة تدعو قويا الخلاف، يكون أن إلا الخلاف، ذكر تجشبح ومنها؛ 
واحد.شيء على فهمه يثبت حتى للقارئ بة بالنمهمة ميزة وهذه 

تاؤيلولا تحريف، فاد ات الصفآيات ق المالفح منهج على الير • ا ومنه

.٦ ٤ ص٨ الرحمن، الكريم تيهير )١( 

١١ الأسّلأمةع'آ الجامعة مجلة اليياو، علي ين عبيد ت المحقق عل.ى، لالالحسنى اف. أمحماء ير نف)٢( 
_,oi-\or.\

١٨ الشرعية سنر1طت عثيبما؛ن ابن الشيخ ضسي محع اكص^م،طد؛LLون ^^٠، والأداب، مم؟ة 



واثدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ 
الإجساشائتص^ر ث السعدي ايثس^ متهجية 

العقيدة.تقرير ق عمدة فهو بكلامه اطه مراد يخالف 

والحاكم،والأحكام الموائد من الأيات عله تدل فيما الأسباط دقة ا: ومنه
منهااسيط حيث المائدة: سورة ق الوصوء كاية الايات؛ بعفى ل جليا يفلهر وهدا 
•سورة)ص( ق وسليمان داود قمة ق وكما حكما، ين حم

نميرق يتبين كما ة الفاصلالأحلاق على وتربية ير نفكتاب أنه ا: ومنه
هدأمغر،نيآيجلوى ألإ،ف ؤآم -٠^١^ ؤ الأءراف، محورة ق تعالى قوله 

،.١٢١٩٩]الأعرافج: 

التفس—يرس—هلهدا جاء عقيل: بن ءثدالعزJز بن ل.اش ءثالشيخ تلميده وقال خ— 
فيهاحفاء لا قريبة بديع؛عبارات، تمط على وصاغه ارة، الإثواصح العبارة، 

مختصربكلام الأية من المقصود المعنى بإيضاح فهويعم، غموض، ولا 
منهلوقهامن واء سحكم أو معنى من الأية تضمنته ما لجمع توعِب، ممفيد، 

أوحكايةرائيليات،، إسأو قصص ذكر أو اسمملراد أو إطالة دون ا، أومفهومه
يتوقفاالذي ادر النق إلا الإعراب، أنولغ ذكر أو المقمود، عن تخرج أقوال 
يفهمهاواضحة بعبارة الأية من المقصود المعنى على يركز بل المعنى، عليه 

يفهمممتنع هل سالحقيقة ق فهو العلمي تواه مكان مهما أ يقروهمن كل 
إلىوالتوجه السلفية، الحقيدة يخ برساهتم وقد لففله، تلاوة مجرد من اه معن
غيرإلى الفقهية والفوائد الأصولية، والقواعد الشرعية، الأحكام واستنباط اممه، 

يرآيات،بتفاهتمامه ْع يره نفغير ق توجد لا التي الأحرى الفوايل من ذلك، 
."(٢)المقرينبعمى يؤولها ّ حلافا لف، العقيدة بمقتمى الصفات، 

١ص١ الكتاب، مريظ. )١( 

الكتاب،)■ا(مريذل 

الشرعيةلليراسات عتي«ّين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب، امموم كلية ٨ ١ 



والدعويةاسعية آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحعن الشيخ مؤت«ر 
اكواجىصحس عبدالعزيزبن بن محمد أ.د. 

يرالتفنتائج •روهي يإبرازها والهدايات المعاق على تركتزْ د~ 
مشايخناشخ ®■جاء الكتاب~ت محقق ~ اللويحق عبدالرحمن د. الشيخ نيقول 

جلفجعل اغ~ "رحمه عدى مبن عبداض بن ناصر بن عبدالرحمن العلامة 
أوقفإذ العالم؛ هذا ق فتحا كتابه فكان الأعظم، المراد هي التي عنايته؛العان( 

المشغلاتعلى به يقف أن دون التنزيل، تدبر على وأعانه الراد، على القارئ 
وليسونحوها، والإسرائيليات الصرفة، اللغوية كالبحوث ذلك عن المارقات 

وبيانالمعال، هيل ئعلى القدرة من المبلغ هدا يبلمر لا إذ نمور عن ذلك 
يؤهلهما التفسير كتب على الاطلاع وسعة الألة، علوم من مللئج من إلا الراد؛ 

الرثلي٠ةاال١،,الهمة ءرذْ للقيام 

والتفصيلالتكرار مهمتين: قضيتين عر شه الإجمالي التفسير ل إلحاقه ومد 
أحيانا.

الصنعة:عن الإجمالي النمير فلايخؤج التكرار وأما 
القصصفيه تثنى أي: [  ٢٣تالرص: ®^^١^ اف~: —رحمه الشيح قال كما 

فيهوتثنى الشر، أهل وصفات الخير، أهل وصفات والوعيد، والوعد والأحكام، 
الخلقاحتياج علم لما تعالى، فإنه وحسنه، حلألتنه، من وهدا وصفاته، افه ماء أس

بمنزلةللقلوب، المعاق تلك وأن للأخلاق، المكملة للقلوب، الزكية معانيه إلى 
بلنقصت، الماء قي بعهدها بعد كلما الأشجار أن فكما الأشجار، قي لالماء 
القلبفكذلك النافحة، الثمار أنولع وألمرت حسنت سقيها تكرر وكلما تلفت، ربما 

مرةالمعنى عليه تكرر لو وأنه عليه، تعالى الله كلام معاق تكرر إلى ا دائميحتاج 
سالكتولهذا منه، النتيجة تحصل ولم موقعا، منه يقع لم القرآن، جمح ق واحدة 

٠صزمآ١ الكتاب محقق مقدمة ( ١ ) 

٨٣الشرعية سراسات ابن الشيخ كرسي مع بالدعاون القصيم، جامعة متيزة، والأداب، العلوم كلية 



|ودالمياتآثاره المعدي. ناصر بن عبدالرحمن الشيخ موتعر 
مهجيةال،سحالم^مياتالأسيوالإج4اش

الحوالةفيه تجد فلا له، ير هونفبما اقتداء الكريم، اللئ، المهدا ير التغذا هق 
لمامرغ مر المعنى، لكمل تمرْ تجد موصع كل بل المواضع، من موضع على 

فائدة،وأكئر يعفى من ط أبيكون الواضع بعضؤر كان ؤإن يثبهه، مما مضى 
الواضعجميع ق التدبر ييع لا أن لمعانيه، المتدبر للقرآن، للقارئ ينبض وهكازا 

®أغزير ونع كثير، حير ذلك، يستح له يحمل فإنه منه، 
مصيالجزئايت، ويذكر فيفصل نادرآ الإجمالي التفسير منهجية الشخ وحالفه 

أرائه:

قعلي المواضع أشكل من الوضع اروهدا ال،: قير التفمشكل ق ه مثال
قيعهد لا مما الاياء، بالينية المراد أن من المفسرين من كثير ذكره ما فإن التفسير، 

موضوعه،عن اللكدم ؤإحراج الإيهام، من فيها بل الآ؛اء، على الدنية إطلاق القرآن 
لعباده.والتوصح البيان ؤإرادته العالين، رئب كلام ياباْ ما 

هموأنم الجني، بالدرية الراد أن وهو هدا، من أحن ال احتموثم 
ثمونثن1 ؤ قوله: المعنى هدا ينقص ولكن آدم، بني ذرية من هم لأنمم هم، بأنف
لهؤلاءأى: الفلك،، ذللثح مثل من وحلقنا أؤيد: إن [ ٤ ٢ ]يس: ماؤكؤن مليء من 

فصاحةناباه للمعنى، تكريرا ذلك، فيآكون الفللث،، أنولع من يركبون ما الخاطبين، 
الر،مفن هي التي الإبل، و بقوله؛ أريد فإن القرآن. 
أريدلو فإنه تشويش، فيه الكلام يكون أن أيضا، يبقى أنه إلا واتضح، المعنى اصتتقام 

منلهم وحلمثا المشحون، الملكؤ في حملناهم انا لهم وآته لقال: المحنى، ا هاو 
فإنهحملتاهم، الثاق: وق ذريتهم، وحملنا الأول: ق يقول أن قاما ينكبول، ما مثله 

الحال.بحقيقة أعلم وافه الورية، إلى عائد الضمير يقال: أن إلا المعنى، يغلهر لا 

. ٧٢صزآ الرحمن، الكريم ثر يا 

المرعيةأادراطت ابن الميخ عرسي مع ياثتعاون ايقصيم، جامعة متيرع والآداب، اثعلوم كلية ٨ ٤ 



والدعويةانملبمية آثاره السمدي4 ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ضر مؤ
اكواجيمحمد صداكريرين بن 

مرادمن ببعيد ليس معنى لكب ظهر الموصع، هذا إلى ة الكتابق وصلت فلما 
للأموروجه، كل من التام وبيانه الله كتاب جلالة عرف من أن وذلك تعالى، اممه 

منيكون ما وأكمل أعلاه معنى كل من يذكر وأنه تةبالة، والموالماصية الحاصرة 
يتعلمهاعليهم أنعم حين من عباده، على ونعمه تعالى منآياته الفلك وكانت، أحواله، 

فلماو\ذزقأ. المواجهين زمان إلى زمان، كل ق موجودة تزل، ولم القيامة، يوم إلى 
آياتأعثلم سيكون أنه تعالى وعلم الفلاك<، حالة وذكر بالقرآن، تعالى افه حاطهم 

الشراعيةالبحرية الفاللث، صنعة يعلمهم حين زمامم، غير ول وقتهم' غير ؤا الفللث، 
مماالرية والمراكب ا، ونحوهكالطيور الجو، ق ا؛حة الوالجوية والناؤية، منها 

مننؤع أعلى على الكتان ق نثه الذرية، ق إلا توجد لم فيه العظمى الأية كانت 
أي:٤[، ١ ]يس: ه ■تلنادريممذ،آئلث،آتث،من ثمأئا وءاه ■أ فة-الات أنواعآيا٢ا 

ما،اف علمهم التي باب يالأمونجاهم تعالى، افه فحملهم وأمتعة. ركبانا المملوء 
الغرق«راا.من 

٩.٦ ءسا" الرحمن، الكريم تسر )١( 

٥٨ الشرعية للدراسات ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيزة، والاداب، العلوم تلية 



را1دعوياتاوسيات آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح مؤJ٠ر 
الإج4اليالتفسير ا السيئ ايسخ صهجية 

الثالثالبمسب 

ممرر0وض اكيخ 

مثتهرآيكن لم الإجمالي تر القمصهللح أءالم~أن —واف يفلهر الذي أولأ• 
لأمرين؛اف~ ~رحمه المؤلف زمن 

بصلتهذلك قارنا إذا لاسيما النسخ، يعرفه ولم الممعللح ظهر يكون أن تعير — ١ 
يوافيهكان والذي رصا رشيد محمد المئ_اخت حلال من ممر ببلاد اف— حمه ر— 

ؤيخدمهأيما يواصله كان والذي الفقي حامد والثخ ، ير؛^١^١٢نفمن بالجديد 
٢.مرامحلأت؛ وبينهما والرسائل، الكتب، بهلباعة 

القوافلحلال من أو للعلاج، رحلته حلال من سواء أيفح، الشام ببلاد وصلته 
الزمن،ذللث، ومصر الشام أرض ق — بالذات، وعنيزة — القصيم من تتاجر كانت، التي 

أيما.والهند بل 
رسالةيكتس، رأيناه حتى العصر، ذلك، ل  JbJLjJJاف— —رحمه الثخ ومتابعة 

•منها الملم وموففإ الحديثة، المخترعاتؤ عن 

عاصروهمن لفات، مؤ ق يرد ولم مؤلفاته، من شيء ق اف— —رحمه يذكره لم ٢" 
قلهلريقته ذكره ق عناه هوما أنه 0ع اف—، —رحمه رصا رثيد محمد الش_خت مثل 

الرحمن(.الكريم )تر تاليف،. 

قالرحمن الكريم ر نيل تاليفه، ل الإجمالي المنهج للث، مالثخ أن ثانيثات 
•تعالى اف بإذن بيانه محياق كما والفقه، والحال.ي.نا للتوحيد شروحه من غيره وق التفسير، 

الأعداد.تللئ، بنخ يعن؛زة الوطنين المكب وتنهي. ترجمته، مصادر ؛، LiJJاشارت؛ كما )١( 

الفقيحامل. الشح وبإشراف المحمدية، نة الأنصار جماعة يمطاح الشيخ كتب، أكثر ط-عت، وتل. )٢( 
اض.رحمهم 

الشرميةراسات س علجدن ابن اJديخ كرسي مع بالتعاون اJقصيم، جامعات هتيرت، والإداب، اسوم كلية ٨ ٦ 



واتدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر عبدالرحمنس الشيخ مؤتمر 
العواجيمحمد عيدالمريوبن بن محمد أ.د. 

قومنصور الشخ رؤية ق واضح ومغناه الإجمالي التمسسر منهجية أن ثالسات 
خلالومن الإجمالي، ير النفق تصنيفه أساب ق ذكره بق حمما خلال من ذهنه 

وهى•مهمة ابواب اربعة 

تمقاصده ومعرفة لفهمه ؤلريق القرآن تدبر ~ ١ 

للعلوممفتاح النه كتاب تدبر ارإن اف~ت ~رحمه عدى الالشخ ال ف
الإيمانيزداد وبه العلوم، جمح منه تخرج ونخير كل تتتج يوبه ارف، والمع

الكمال؛صفات من له وما المعبود، يارب يعرف فإنه مجرته. وترمح لقلب، اق 
وماأهلها، وصفة إليه الموصلة الهلريق ويعرف القص، سمات من عنه ينزه وما 
والهلريقالحقينة، على العدو هو العدوالذي ؤيعرف عليه، القدوم عند لهم 

ا.ر ه اب العقباب أسوجود عند لهم وما أهلها، وصفة العذاب، إلى ة الموصل
؛مقلؤنكن رءاُامّكادلهؤأ إدآ١^زكث ؤ ت تعالى ال ارقاف4~ —رحمه وقال 

لعلومه،والاستنباط فيه، والتفكر يتل.بره، وأمرنا وتتفهمه، لنعقله اللسان ٠^١ فأنزله 
الح٠اJفلله رار. والأسللحالوم محمل خير، كل مفتاح تدبره لأن إلا ذاك ا وم

وتل.كرة،وتبصر٥ ونورا، ورحمة وشفاء هدى كتابه جعل الذي والشاء، والشكر 

للمسلمين.ويثرى وهدى وبركه، 

حقيقاوكان . -١١والاهتداء معانيه لمعرفة مكلف، كل افتقار علم هذا، علم فإذا 
إلىالموصلة الطرق بأقرب وتفهمه تعلمه ق وسحه ويستفرغ جهده، يبذل أن بالعد 

•١٩•ص؛ الرحمن، ام؛م ض ، ر١ 

٠٣ ٢— الرحمن، ام؛م يسير )٢( 

٨٧اممرعية سنمر١طت طيصن ابن الضخ ^٠^٠ ب اتقميم، طيذق وا امموم ممية 



وا1دعودةاسمية آتاوه ناصرالسعدي، عبدالرح4نبن الشيخ موضر 
جيةامميخامعديثادمسيرالإيطني

آآ-مابقءرلهااض:
لكتابالله رحمهم الأنمت تفاصير كثرت ؛اوقل الله— —رحمه السعدي الشخ قال 

حلعلى يقتصر مقصر، ومن المقصود، عن بحوثه أكثر ق حارج مطول فمن الله، 
المراد.عن الطر بقطع اللغوية! الألفاظ بعض 

وسيلةإليه.واللفظ المقصود، هو المعنى يجمل أن ذلائ،ت ق ينبغي الذي وكان 
آخر؛موصع ق نفلير0 وبين بينه ؤيقابل لأجله، يق سوما الكلام، ياق سق فينقل—ر 

وبدمحنهم،حضريهم وجاملهم، عالمهم كلهم، الخلق لهداية تق مأنه ويعرف، 
وقت،وأعدائه أصحابه مع وصبرته الرسول بأحوال العلم ْع الأيات ياق لفالتنلر 
ذللث،إلى انقم إذا خصوصا منه، المراد وفهم معرفته على يعين ما أعغلم من نزوله، 
أنواعها.اختلاف، على العربية علوم معرفة 

قالتفكر وكثرة وتفهمه تد؛ر0 على الإقبال إلا عليه يبق لم لدلل؛،، وفق فمن 
بدلفإذا ومههوما، تا منهلوقعاليه تدل وما تتضمنه، وما ولوازمها، ومعانيه ألفاظه 

تدخللا أمورا علومه من عليه يفح أن بد فلا عبده، من أكرم فالرب ذللث،، ق وسعه 
٢.كسبهءأ تحت، 

فهمابم،يدلعلمح،ال؛امح،•٣" 
أولوهو )الكهفسالمل( الخامس للجزم طباعته مقدمة ق النسخ ذكر 

لفه،الحمد الرحيم الرحمن القه رريم ^ ١٠٥٥الثه~ ~رحمه زمنه ق منه طبع ما 
للقرآنالتفسير علم كان فلما بعد أما وصحبه، وآله محمد على لم وأموأصلي 
لكونهمبانيه، وفهم معانيه بتحقيق ا وأحقهوأهمها الإطلاق على العلوم أسرف 
وتفصيلاشيء لكل ا وتبيانللعباد ورحمة هدى أنزله حميد حكيم من تنزيلا 

السابقلمرصع ا( 

الشرميةلايراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية  ٨٨



والدعويةاسمية آتاوه السعدي. عبداأرحمنبنذاصر الشيخ مؤد4ر 
ا.د.ما>مدينساسمطين«حسالواص

أنالقرآن م علخاصة من وكان وأحراهم، ودناهم دينهم ق يحتاجونه ما لكل 
يدورآخره إلى أوله من القرآن لأن جمعه، فهم على يعين منه وطاممة بعضه فهم 
والعقائدنة الحوالأحكام الكيار والفراغ والحقاتق النافعة الأصول تقرير على 

ليمدتقريرشر، كل من ويحذرهم حير كل إلى انماد ليوجه الصحيحة، 
والهولةر اليغاية ق ْناسة وتما^٠٠ منومة اليب با،اوسديها الأمور هذه 

منكثيرمنوال العلت وقدتكرر عليه. مزيد لا الذي والحس والإحكام 
،.١١الكبيرة..٠ الفائدة من يرونه لما وألحوا جميعه هدا يرنا نفنثر ل الأصحاب 

القرآنبعض ير نفعلى راقالوقوف المنازت اللطيف ير نمق علل ا وبمثله
والعاقالماقعق، العلوم فيه تثنى مثاق جعله والله باقية، معرفة على عون أعفلم يعين 

وكد.يحداأم<ان.ؤ تعالى! ال نلكتابه، تعالى يرْ تيوهذامن الكاملة، ة الجليل
للد|ثلمنهم؛]اشربا[«رأ،ؤ

القرآنيةالايات حمح على الإحاطة ررمحإف ضه! ما الرحيم فح مقدمة ل وذكر 
جعلهائه كتابه لمعاق اممه تيسير حواصر من لأف التفسير، علم شروط محن ليس 

ومقاربهوْشاآه نفليره عرف موصنا منها العبد عرف إدا وأسنا، وقواعد أصولأ 
التفسيرعلوم فإذا نفلرت ثم باقيه- معرفة يدعوإلى بعضه فمعرفة المواضع، ل كل 

ا.حاوا..ألال الكتاب يهلول استيعاكا وق حدا، كثيرة 

وال^^لتبح،سبمب التفسير ~ ٤ 

ؤيهدأطإلأ ألمنءان عثه ننل ؟؛ و3الآؤبمآ5مروإ ارؤ الل4-ت —رحمه ال ق

.٤ حسخآ' الرحمن، الكريم تيسير )١( 

. ATص المان اللطيف تيسير )٢( 

صا،ا.العلام الرحيم نح )٣( 

٩٨ الشرعية سراسات عثيمبمن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القمميم، جامعة عتيزة، والآعاب، اسوم كلية 



وايوعويةاسمية آثاره ااسسي> ناصر بن صوالرحمن اتشيخ مؤتمر 
جيةاكيخاكسيياوتشميرالإجمام

ةجمالمن هدا ]الفرذانآ"آ-مآّآ[، ه ءكد؛لأأيى 
ؤؤلألإوًايانحمل4هم أنفإلهم نوحيه الذي الكفار مقترحات 

بلالوحه؟ هذا على نزوله من محذور وأي قبله، الكتب أنزلت كما أي• ؛ ؤيؤدة 
متفرقاأنزلناه ؤزدكد'إش ال! نولهذا وأحسن، أكمل الوجه هذا على ه نزول

وثباتاطماسة ازداد القرآن من ء ني عليه نزل كلما لأنه ؤادف 
لهيكون ثب الحدوث عند القرآن نزول فان القلق بالبج أسورود عند وحموصا 

سببه.حلول عند تدكره ثم ذلك قبل نازلا كان لو مما أبلغ كثير وتميت عظيم ٌوغ 
اعتناءعلى يدل كله وهذا ■ تدريجا فيه ودرحناك مهلناه أي• ه ؤلؤثميلثهمهيلا 

كتابهإنزال جعل حنث لم~ ومعليه النه ~صلى محمد وبرسوله القرآن بكتابه الله 
ألم،إلاطثاك■ هأساكجشفي س.ؤ ومصالحه الرمول أحوال جارياعلهم، 

[.٣٣]الفرقازت وأصد،سبامل 
التك«،ررابه وياJفعون الحن، به يعارضون و/لآتأتويلدبمشرا ؤ ال؛ نولهذا 

معانيهؤ، للحن، جامعا ا قرآنعليك أنزل، أي! ،• لا إؤ 
ولابامحلل يشو٢٠■، لا وصدق حؤ، كلها فمعانيه ألفافله، ؤ، التام ان والبيوالوضوح 

يرانفوأحن ألفا أوضح للأشياء وحال.ودْ وألفافله الوجوه، من بوجه بهة ش
كاملا.بيانا للجعال مبين 

وواعظومعل، محدث من العلم ؤ، للمتكلم يبغي، أنه على دلتل الأية ءذْ ول 
حدثفكلما الخلؤ، أمر يدبر العالم كدللخ، رسوله، حال تدبيره ؤ، بربه يقتدي أن 

التبؤيةوالأحاديث، القرآنية الأيات من ذللث، يناسج، بما أتى موسم، أوحصل موججؤ 
^^،.المواهقة والمواعفد 

نصوصمن كتيرا أن يرى ممن ونحوهم الجهمية من، المتكلفين علهم، رد وفيه 

اممرعيةو1درأطت ابن الشيخ كرسي محع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص والآداس اثموم هية ٩ ٠ 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
العواجيمحمد عبدالعزيزبن بن محمد ا.د. 

هولهم-قإذا-على مها، يفهم ما غم معان ولها ظاهرها غير على محمولة القرآن 
زعمهم-—على الأحسن ير التغؤإنما غثره، من يرا نفأحن القرآن يكون لا 

تحريماأااال١،.المعاق له حرفوا الذي نفيرهم 
المعاليعرض في أوسعدي 1اشدغ طرJقة 1اراوء: المطاف 

الحتابفم 9صد1غتحا 9اامداياذا 

يعميوهوأن النفيرالإجمالي: من الرحمن( الكريم السعدي)تيسير ير نف
واللغةكالإعراب للتفاصيل؛ التعرض دون للأية العام المعنى ان بيإلى الممر 
وغيرها.والفراتل. والبلاغة 

القاطي الرحمن( الكريم و)تيسير عيي الالشخ منهج وبمكن 
اخصارآ:التالية 

يقروهامن كل ا يفهمهواصحة يعبارة الأية، من القصود المعنى على يركز ١( 
العلى.مستواه كان مهما 

الأياتمعنى يفهم ممع هل ٌّعمحره، لأهل منامب باملوب المعاق يمؤغ ٢( 
قراءته.مجرد من 

أوإمرانيليات،قصص، ذكر ودون أوامتهلراد، إطالة، دون التفسير؛ بتيير يمتاز ٣( 
المقصود.عن التفسير تخرج أقوال حكاية ودون 

غموض.ولا فيها حفاء لا قريبة بعبارات، يدع، نمهل على صاغه ٤( 
التثرع،أسرار ق والغوص المقمود المحنى بيان بين فيجمع العبارة، يمهل ٥( 

الأحكام؟بيان ق والإسهاب الألفاظ تعقيالات، عن بحيدآ 
كليا؟اعتمادا الخوثوقة التفبر علىكتس، الشخ اعتمد ٦( 

ار-صن،الكريم )؛(يسر 

١I الشرعية سراسات طيصن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون الضسم، ياسة عتيزت، والاداب، اسوم كالئة 



والدعويةاسمية ١^٠ المعدي، ناصر عبدالرحمزبن الشيخ «ؤذمر 
مدهصيةاكيخاكاميم|تالأض|يرالإجمااض

ؤيهتممعناها، لظهور شيرآياُت، يرك وربما الغالب،، ل إجمالا المعاق يشرح ٧( 
الألفاظ.وحزالأ باكرف 

الله.إلى والتوجه لمة، الالعقيدة بترسخ اهتم ٨( 
وميرةمهلة بمارات لف، العقيدة بمقتضى المفايت، ايايت، ير بتغاهتمامه ٩( 

اسباطاذ،وله غالبح. الأصوJة والقواءد الش_رعية، الأحكام واّتتاط يعتتي ( ١• 
حا-بمقل وتوجهات 

ْعمفهومها، أو مقلوقها من مواء أوحكم معز من الأية نقمته ما توعب ي( ١١ 
الشؤع.علوم شتى ق الأية فقه على التنيه 

الملمين.من كثير يحتاجه ما وهدا الراجح الحكم يعرض ( ١٢
يذكرهاولا فقط. المعنى بيان عليها نومم، إذا والقراءات( الاعرابر أنوغ يذكر ( ١٣

شاذة.أوكانت، المعنى، فهم عليها يترتب لم إذا 
لمالميحتاجه وما منها، الفوائد تنباط واسالأنبياء قصص عرض j، أبيع ( ١٤

المقرينمن به اعتنى من قل للئ، الموهذا بخالقه، ؤيربهله إيمانه يقوى مما 
السابقين.

دللث،إلى يشير وكان -بما، التذييل به ومتاسالحسنى، الله أساء يمحان يعتني ( ١٥
الله.أسماء من به حتمّت، يما الأية ؤيريعل كثيرآ، 

ماحوذسهل واصح يامحلولب، للايايت، الإجمالي العام المحنى بيان على يحرص ( ١٦
ها.نفالآيادتف من 

القرآنيةالنصوص بعض تهلبيق j، ترجيحات، من له ظهر ما يره نفق مجل ١( ^١ 
النوازل،.على 

الداعية.عليه يكون أن ينبض ما ويبين وأساليبها، الدعوة بأمر يعتني ( ١٨

الشرعية}انمراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جاسة عتيزة، والأداب، اسوم كعية ٩ ٢ 



واثدعويةاسمية آثاره السعدي. ناصر سوالرحمنين الشيخ مؤتمر 
اتعواجيمحمد عبد١لميزبن بن محمد أ.د. 

فرمن بؤا يعتني أن ينبغى التي والأصول والقواعد الضوابط بعض يذكر ( ١٩
القرآن.

عنبعيدأ واصح، ب1راوب بان، أتم ا وبيتهالقرآن، علوم بماحث اعتنى ( ٠٢ 
له.ومكمله لتفسيره متممة فجاءت الجانبية، الخلافات 

الرحمن.الكريم تيسير ق الشخ عند الإجمالي التفسير ملامح أبرز هل.ه 
يرنفق الرحمن الكريم ير ررتيالهليارت عبداش أ١د٠ الشيخ عنه يقول ولاا 

العبارة،مهل لأنه ^-٠٢، طالب، عنه تغني يلا عفليم، ير نفوهو المنان. كلام 
تعقيداتعن بعيدآ التشرح أسرار ق والغوص المقصود المعنى بيان بين يجمع 
قعيي الالشيخ منهجية بعض فمل ثم (٠ الأحكام بيان ق والإسهاب الألفافل 

با.حتمارُاأُمزاياه مبرزأ يره نف

 ١( C ينعيداف أ.د. تأليف المعاصرة، العلمية الحركة على عيي الالرحمن عيد القصيم علامة أثر
.١ الهليارءسم محمد 

٣٩ الشرعية تاليراسات ابن الشيخ كرسي مع بالدعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اكوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره تاصرالسعدي، عيدادر،>عمنبن ٠ّؤتمرالشيخ 
اممسيرالإجماشة المعدي 

الإسلام xlolcض 1وشإوخ و1ورومم ض 1لخاهاوس: 1اهطوو\ 

1لإجْالي:التفسير أسلوب ف5ا 
يدرسالله" —رحمه الشيخ  jjbصفة بثن من أجد لم والتتع البحث لال حس 
وثاقتهواصحه إجابه تعطي لا وهي للطلاب، درسه وصف ق نتف سوى التفسير، 

نولل ظاهر أثر لها صار والتي التفسير، ق المحددة المنهجية هده تلقيه طريقة عن 
التوم•ؤار ومنه 3، نفيره 

ومصادرمئايخه ق والمع الله—، —رحمه ومعارفه علومه ق الشراء ومع 
وأحداثلمجتمعه ومعايشته والدهني، العلمي ونبوعه الشيح وبروز تعليمهم، 

التدريسبهلريقة ناثره ذكر س أحد لم أق إلا المعرفة، مصادر على وانفتاحه عصره، 
سفكل التاليف، طريقة أما ذكره، ياق وسنجد، علماء ق البسام الشح نص وى س

الموضوعيةلية لإحما ا الهلريقة تللث، أحد عمن يذكروا ولم وأنتي؛ د أجا تأليفه ، وصف
طرحها•وتنوع العلوم نتستر محا 

تالأمرين مجمؤع س عنده تحصل مما ذللئ، يكون أن يبعد ولا 
به.تميز ما منهم كل س فأحد جميما؛ مشايخه طريقة 

والكتابة.لالتدريس وممارسته ياجتهاد٥ عليه الله فح وما 
التاايةتالأمور ق النظر القول هدا بذ وسب

ابنالإمام اختمارات عن ولايخرج اهيم، ابن واتتأثربالإمام باتنشل صرح أولا> 

غايأتيمية 

لابنالفوائد بياع س القرآن، بتفسير تتعلق مهمة فوائد مقدمته ق الشيخ كتب، 
وهوالحسنى، اممه أسماء ير نفق بفصل يره نفوحتم تعالى، الله— رحمه — القيم 
وناغ.واضح طيستح شرح 

اتشرعية1ددراطت عثيمين ابن امميخ كرسى مع بالتعاون الصيم، حامعة عتيرق والأداب، اسوم كلية ٩ ٤ 



والدعويةاسمية آثاري السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
العواجيمحمد عبدالعزيزبن بن محمد أ.د، 

ابنوتلميده تيمية، ابن الإمحلأم شخ بكتب وانشاءه اشتغاله أعظم وكان 
ولغته،ير، والضوالتوحيد، الأصول، علم ل بببهما كثتر خير له وحمل القيم، 
الصار المذكورين الشيخين بكتب تنارته اسوبس-، النافعة. العلوم من وغيرها 

ليطعن ولا الشرعي، بالدليل عنده ئرجح ما يرجح بل الصلمح،، بالمذهب يتقيد 
المدامتج.علماء 

منير التغل المياشر وتاثره تفادته اس3، الشيح من تمريحتا تجد لم ؤإن 
نصنقل ربما يل واصحح، ذلك، يجد يره لتفاسالمتتيع أن إلأ الإمامين، هدين 

قأحدهما على وأحيادءيحتل وأحياسا؛معن-اهلأأأ. السم_ألةلا،، ق أحدهما كلام 
ذللث،شأن والتوجيه، والرحيح الاختيار ق فيهما اثره بخ غالونجد . ٢٣الةلالخ

مؤلفاته.بقية شأن 

تيميةابن الإسلام شخ عنايته؛كتب، على تلأل التي عيي الكتب أبرز ومن 
Iوالأصول،( والضوابهل القواعد بمعرفة الأمول، العلم إلى الوصول به- وتاثره 

الفوائد^١^ من القرآن يتمر تتعلق مهمت فوائد نقل فقد  ٣٤ ٣١ءس الرحمن الكريم نير ل كما ( ١ ر 
السلام،عليه إبرامم مناظرة ل المم ابن عن لعليفة نكتة نقل  ١١١ص ول اض"، -رحمه القيم لابن 

ص،وبمانقلكلأم1الأبنامعن
نقل١ ص٣٩ ول فيآية الأفهام جلاء ايمامن عنه نقل ص٨٦١ وق اليت، حج 

الحدييية.قصة عنه نقل  ٧٩وصر٠٠٥ المدارج، من عنه 

إلىأثار ٢ ٤ محراّ وق القيم، ابن شه س استقائه إلى ١ ٧ صاّ الرحمن الكريم تنر ق أسار )٢( 
تيمية.ابن اختيار 

والمملالعمل فاتراكاب السليمة الجملة محذه تفصيل أردت ؤإذا • ص٢٩الرحيم نتح ق نوله مثال )٣( 
قالقادحين عقول صعق، عر الملية بالراهين وكيفابرمن تيمية، ابن لمين والمالإسلام لشيخ 

انمين"•شيءمنسا

٥٩ ت1دواسات1سرعية ءثي4اأوأ ابن اتشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزت، والآداس اسوم عالية 



واثدعويةاسمية آثاره المعدي. ناصر بن الشيح مؤتمر 
الإيسامالأضدير ي لصيدي ا امميخ ئهجية 

اينتلميد٥ وكتب تيمية، اين لإملأم ا شيخ كتب من كتا؛C متين من أكثر من انتقا٥ إذ 
كتبمن الامحتفادة الكتاب حدا عدي سابن هل موهمد يديه، بين وقعت التي القيم، 

المختصر.الجزء حدا القارئ يدي بين ورصعها زيدما، فابرز الشيخين، 

أصل،يئن ما الألفر١،. على الحمل. وش وقدتافت المتإب:»... هدا وقالآحر 
وتحذيركمال، ل وترغيمج صرويية، وقانية مهم، وتعريف جامع، ومحايهو وقاعدة 

الدينيةالضار من وترهيب والياطنة، الظاهرة النافع إلى وتوجيه نمص، من 
وصفه...عن يعني ونخثْ والدنيوية، 

التأملوكثرة الكثير الروي يعد انتقيته قد المجمؤع هدا أن ذلكر وحملة 
واحتوىصموما، فتضمن خن، الكتهيح من الموجودة الكتنب، جمع ق والتفكر 

٠٢ش...أ؛ل والفضل ض، والحمل. وغررها، جواهرها على 

ادرذاهم1من اسماء، من عدد على تعليمه الشيخ تلقى ثانيا! 

طلم،قد وكان اف-، -رحمه ه(  ١٣٢-٢ ١ ٢ ٤ )٩ >ص بن عبداف الشيح . ١ 
ومصر.الحجاز ق العلم 

الذياف-، -رحمه ه(  ١٣٣٨- ١٢٤١)جاسر ن حمد ن إيرامم الشيح . ٢ 
ستين•بقع حا وأقام العراق، إلى ورحل الشام، ق العلم طلم، 

إماماف-، -رحمه ه( ١  ٣٣٩-١ ٢  ٥٣)التويجري همداف ن صعب الشيح ٣. 
١عنيزة ل استقر يم والرياغح؛ القصيم علْءاء على قرأ البكرية، ق الجامع 

وكاناف-، -رحمه ه( ١ ٣  ٤٣-١ ٢  ٥٧)الشبل. عدالكربم ن محمد الشيح . ٤ 
الحالم.لطالبا والشام والعراق ومصر الحجاز إلى رحل قد 

.وضابط وأصل ناعية بين ما ( ١ * ١ ٥ ر باكحديد عددها ( ١ ) 

صاما'آ.)'آ(>يقالوصول 

الشرعيةسواسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع يالتعارن الصميم، جامعة عتيزه، والأداب، امموم كلية ٩ ٦ 



والوعويةاسمية آثاره المعدي. ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موضر 
العواجيمهمحمد عيدايعزيزبن بن محمد ا.د. 

طلبالذي اف-، -رحمه ه(  ١١٣٥ - ١  ٢٨٢القاصي)عثمان بن صالح الشيح . ٥ 
توقأن إلى تامة ملازمة لازمه وقد . سة. عشرة محع والحجاز ممر ق العلم 

.— الله —رحمه 

افه-،-رحمه —( ١٥١٣٥ - ١  ٢٨٩)الشنميهلي عدى ين الأمين محمد الشيح • ٦ 
أرععنتزة ق وأقام البصرة، ق الإنكليز وحامد الإسلامية، البلاد طوف الذ.ى 
نين•ّ

درسالذي افه-، -رحمه ه( ١  ١٣٦ - ١  ٢٧٣وادي)أبو ناصر بن عالي الشح ٧. 
كتبق بإحازات ورجع الهند، ق الحديث، علم طلت، ثم الدعوة، علماء على 

عيي.الالشيخ منهم بلده، أهل من رهعلتا وأجاز السنة، 
،— الله —رحمه ه(  ١٣٨٥— ٠١٣٠ ) الماع محمد بن عثدالعزيز بن محمل. الشيح  ٠٨

العربيةالممذكة ق المعارف مدير صار ثم وغيرها، والشام بالعراق درس وكان 
عنزة.ق عليه قرأ وفو - الوقت ذللث، ق حولية ال

مختلفق العالم طلبوا حيث، التلقي، مصادر تنؤع الشيوخ هؤلاء ق اجتمع 
يرحل.أن عير من الرحالة فوائل. ءهن.ا له الله فهيا البلاد، 

tشحه مئ أخيط اتتي اتتدؤيس ه ٠^٧؛^ احيى 1 ثالتا 

ثيخهعن أحدها مفيدة، فريدة طريقة التدريس ل طريقته المام؛ الشيح يقول 
ال.منتو>ءرإ.امن محمل. 

دليلها،ؤيذكر يصورها، نم تامح، نوصيما معناها يوضح ثم العبارة، يقرأ فكان 
منهاأصح الآحر اإقول، يرى كان ؤإن أقنها. يراها كان فإن منها، التشريع وحكمة 

وتوهينأدلته، وبيان يرام الذي القول( نصر ق أحد نم الهلريقة، بنفس الثان( القول، ذكر 
يراه.يما الهلال_، يقغ حتى لايراْ، الذي القول( 

ينخفضلا تفهيمه إن ثح بحيتقيم، موترتبجا واضح، لويس، ؛امهذاكل 

٧٩ الشرعية لليراسات ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠ؤدمر 

الإمساشالأصسو إ اكسي امميخ 

منهفالكل المبتدئ، الطالم، توى م عن يرني ولا الدرك، الهلالبا متوى عن 
,لرصه ق محرمه هذه }مد، 

عجب،فأمر الحديث،، أوق التمر، ق سواء الكريمة النموص على كلامه أما 
،.١١طاو_ا يتصوره لا ما والفوائد الأحكام من منها يتتبط فإنه 

 Iسماءعم|ره *؛راسلاند رابماI

ائلالمحديد ق الأفاق ومفكرى الأمصار علمام كاتب، فقد هدا ومع 
الكريمةالنموص بعمؤر لتطبيق مهحاولة لديه صار حتى الأمور؛ وعويص—اتر 

الشريعةرار أميظهر مما وحوادثه، العمر هدا ومكتثفات مخترعات، بعمى على 
العلوماكتساب، ق وعزيمته همته بعض وهده الحديث،، الحمر ق يجد بما واصالها 

،.وتحميها"١٢

صث1مجلأتاسميةثزمنه|خامسا( 

رميدرمحمد الشيح يصدرها التي النار، مجالة قراءة على حريمنا كان رر 
صاحبها..ويراّل القاهرة، ق —، افه —رحمه ( ٥١٣٥—٤ ١  ٢٨٢)رصا( 

— ٠١٣ )٣ الخهليب،( الدين )محب، الشيخ يصدرها التي )الفتح( ومجلة 
القامة«رآاؤق اض-، -رحمه ( ٠١٣٨٩

٠٢٢٤- ٢٢٣)؛(ءالماءتجاوسّمون:م/ 

.٢٢١-٢٢٠م/ قرون: نماب حلال، نجد علما، )٢()( 

الزاملعبدالمزيز قريدين د. التأمل، تتحق مواقفه المجتمع ل وأثره عدى العبدالرحمن الثيح ( ٣١
http: / /ww١v،. ٤٧٧و ٤٧٦العدد السعودية، - الجزيرة بجريدة منثور •مال، اللم-عنتزة، 

aljazirah.com /culture

الشرعيةمميراسات عيق ابن اتشيخ كرسي مع ياثثاون القصيم، جاععة عتيرة، والاداب، اسوم كلية ٩ ٨



والدعويةاسمية آتاره ناصراتسعدي، بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
اتعواحيمحمد بن عبدابن محمد أ.د. 

1وساد1س|ا0طاوب 

الأحرى1وقسخ هيابات في الإجمالية 1لخاا0ية اثر1اْنمجية 
مصنفاتهق سريعة إلماحه ولعل كلها، الشيح كتابات ق الإجمالي النهج برز لقد 
التاوةلا،تالمائل ق ونوحزها ذلك، تعطنابرهان العلوم أنونع حب 
اتثدةرىأموممات الإجبماثئ.ق منهجه الأوتى! ايسائة 

قوالإيجاز الإجمال( لك ملك يالأوه~ —رحمه عالي ا،.ابن الشخ هنجل 
واحد،مكان ق الواحد الخوصؤع يوجز حيث، العقيدة، اثل ومأبواب ق مؤلفاته 

الماله،لب جمع قد لكنه القارئ، على ر متإجمالي سلوبؤ باسّعرصها ؤيحاول، 
أشهروأءلهرأدكها-تجنابل الأدلة، حلال، من أؤلرافها وجمع اختمارها، ق وبيع 

الخلاف.ذكر أو ،، المخالفعلى الرد يفيد ما صياغته ق كان ءإاهرأ-وإن المقارنة 
وصحفا،قوة درجته وعن الخلاف، عن سئ للألفاخل واختياره عبارته ق وهو 

قالقوة لوب أم على ؤبمحرص والخالق• الخلاف عن التعبير ق جم أدب، مع 
أّبيعن أوتنازل، أومداهنة، مجاملة غير من بادلتها، المسالة ور؛ءل تيلأل،، الأم

التمسيرمؤتمر الموصرعى" التفسير ل سعدى ابن الشيخ منهجيه ت بحث مراجعة يمكن للمزيد ( ١ ) 

ه-الموافق ١٤٣١الأولى جمادى ١ —٢ ١ ١ الشارقة جامعة وآفاق وافر ~ الكريم للقرآن الموصوعي 
ظ.البحت يشه انمللب وهذا ٢ ٠ ١ ٠ ة/ 0ب^ا 

أصولال إيطّق والراهن والقواهلمر الأدلة ت المعجم حروف حسب باحتصار أشهرها ومن )٢( 
التتييهاتالإيمان، لشجرة واليان التوصح الشافية، الكافية توصيح الحق، انتصار الملحدين، 

توحيدشرح ق المبين الواصح الحق المنيمة، المباحث، من الواسسطية عليه احتويت، فيما اللعليمة 

القدلثة،المشكلة حل ل التائية القصيدة شرح البهية الدرة الشافية، الكافية من والمرسلين الأنبياء 
العبيد،دءعبيد عدى، العند الحسنى افه أسماء ير نفوانظر* التوحيد* مقاصد ل ديد الالقول 

ةها-أهم

٩٩ الشرعية لادوا>4مات عتيمين ابن الشيح كرسي مع بالتعاون الضسبمر، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آتاره اوسسي، ناصر بن عيدايرحمن ا1شيخ مؤتمر 
^سياتاسسيرالإح4ام

لف.الأومنهجية أومعالمها، وماليها، العقيدة 

وأصوممأا'أاممقه مؤممات الإج4اثي.ظ *تهجه ) اثث1ذيات اءسا}ة 

تاثيرالذللث، وكان وأصوله، الفقه علوم ق والإيجاز الإجمال، مسالالثج وسالك، 
علىفيها الجديد ، تآليفإلى المألوف،، عن عصره ق العالم طلامح أحرج إذ بالى، 
تأليفهامند ائل والرمالكتب، ، Uljأفائت، وقد موجزة، إجمالية صغة ذات طريقة 
دورةل يثرح المؤلفات ؛، iijأحد تجد لا أن وندر العالم. طلاب، هدا ا يومنحتى 

ؤإجمالهاالمخل، غير لإيجازها وذللئؤ نرعى. معهد أو علمي، أوبرنامج علمية، 
كاملةالأصملر ببعض لكأنلث، حتى والمسنة، ؛الكتاب، وربهلها أدلتها، قوة مع لفن اق 

كاياجعلها وأصول، قواعد يبعضها—أو نذلها المرعية—إثما النصوصي عبارات هى 
كفاه.لما مجلد ق لوشرح ما الأسطر أو العبارة تللأ، تضمنتؤ وقد للمسألة، شرح 

يثنهلم الفقه؛ ق المالكين لخهج تأليفه فع ذللثح، ل الأوبم— —رحمه تفنن ولقد 
الأحلاق،ْع كلها الفقه أبوابح فيه ؤيجمع بكثير، منه أصغر هو ما ، يولفأن ذلك، 

٠٢٢صفحةلين وحممائة الكتاب، يتجاوز ولا والأدابؤ، 

قمستقلة رسالة ألف، لها، ننلمه فع وقواعده، الفقه أصول ق الخان وهكدا 
أمرالقواعد تلكؤ وكأن ^٠، ٧٥١١يشعر حتى الماس، على وسهلها الفقهية، القواعد 

الإنمافؤين البمع الأحكام، معرفة إلى الإرشاد ت المعجم حروف ن، حباحممار أشهرها ومن ( ١ ) 
أصولj( جامعة لطيفة رالة الفقهية، القواعد ق رمحالة الدخان، نرب حكم •مدالموتم،، ابن ونظم 
النافعت،الديعة والتقاسم والفروق، الجامعة والأصول القواعد المال.ية، الفتاوى الهمة، الفقه 

المتاملرامتجالدين، ق الفقه وتوضيح الكين السمنهج الفقهية، ائل الممن الجلية المحتارات 
■١ ٥ —٦ ١ ٥ ٤ المابق، المدر وانفلر؛ الفقه؟ أحكام ق متظومة الفقهية، 

وفاتهنل القه والأداب. والحقوق والمعاملات العبادات أحكام ق نورالماتروالأuب اق: كم)٢( 
ه.١ ٤ ٢ ٠ ط مامين، 

الشرعيةسواسات عصخن 1بن التهيخ كرسي مع القصيمءباثتماون جامعة عتيرق، اسوم كلية  ١٠٠



والدعويةالعلمية أناره السعدي، ناصر سوالرحمنض الشيخ موضر 
العواجيمحمد بن محمد أ.د. 

العلا.ليمل به يرتقي بالشيخ فإذا المرتقي، سهل 
الأحاديث!شرح الإجماثي.ق هصجه ا1ثاتثات! ائسالات 

الأحرىكتبه لكن المنة، خدمة ق خاص واحد كتاب عالي إلا له أقف م ل
كتابهأما ومراميها، فوائدها عن والكلام الأحاديث، إلى ارة بالإثمليثة وتفاسيره 

الأخبار.حوامع شرح ق الأخيار عيون وقرة الأبرار قلوب ببمجة فهو• بالمنة؛ الخاص 
ه. ١٣٧٢سنة بالقاهرة، المحمدية السنة مهلبعة ق الأولى، الطبعة حياته ق ء؛لع وفد 

العلومجمح على مشتملا رأه ووصوحه اختصاره على الكتاب هزا تامل ومن 
افه،إلى والسلوك ير السموعلم والعقائد، والأصول، التوحيد، علم على المافعة؛ 

وكلوالأحكام الفقه وطم والظبية، والدنيوية الدبمية والأداب الأخلاق وعالم 
منتقاة وممأخوذة وكلها وغيرها، وانككة ومحاملأيت، عبادات، من الفقه أبواب 

منحديثنا عين وتحة تشرح فيه اختار حيث عليه، لامه وسصلوات، كلماته 
وسلم~.عليه الله سصلى النك، كلام جوامع 

وربطهاائل المجمع ل الشيخ اتبعها التي الإجمال منهجية تظهر خلاله ومن 
الشيخفيه ر يوكيمؤ بعدهم، ومن ءصرْ لأهل ومناسبته والإيجاز، العمق مع 
والبيانبالشرح الأحاديث، تلك، تناولته التي وعات الموماحتوما التي اق المع

بوابةإلى العلم طالمؤ منها يلج وبوابة ا، لهمفتاحنا شرحه صار حتى والتفصيل، 
وعلمه.هداه من بحان فالنبوية. السنة 

١٠١الشرعية لليراسات ابن الشيخ ترص مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرص والآدابأ انملوم تلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، غاصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت٠ر 
الإجماشاسسير ي انمعدي يخ 

اس«ةلاء<الإج«امإا،.قمفتقاته منهجه اترابمة، ائسألة 

قبل الأفضل وذكرت اممه، إلى يالدعوة اعتنت الكثيرة الشيح مؤلفات إف 
أقرانهعلى ميزة اف- -رحمه عيي للك1ن ؤإذا الحسة. والموعظة بالحكمة ذلك 

الواقعوفهم الشرعية النصوص فهم أنه فهي اش؛ إلى الدعوة قضايا ي ومعاصريه 
هذاق رامحخة قدمه جعل ما وهدا الواقع، وفقه النص فقه يين فجمع يعيشه، الذي 

المجال.

بإحمالالدعوة قضايا عرض ق — افه —رحمه علوي صابن الشخ أبيع وقل 
المفاهيم،بعض لتصحح وتعرض التعليم، مناهج لإصلاح فتعزض ممع، سهل 

الإسلام،تعاليم من الحرية حول ودعواهم الملحدين على للرد للرد وتع_ؤض 
أهلأوعامة خاصة مملحة أي ق القيادية المناصب يتولى أن أهمية على وأكل 
علىوشغ والموحهين، والمعلمين الدعاق من والإصلاح والملاح الخير 
الأمةقضايا أويتناسون ون ؤينالذاتية يهتمون؛م.مالحهم الذين النفعسن أولئك 

وذللئخالدعوة، لقضايا معالجته ق موفما حدي حمابن كان لقال ا. العليا ومصالحه
الماس،ْع وتحامل ومارس، وحزب، المياJان، نزل إذ الأول، الرعيل س داعية أنه 

صادقة.واقعية تجارب عن يكتب فاخذ 

تنزيهالإعراب، قواعد نقلم على النقاب وكثف، التعيق المعجمت حروف، ب باحممار أشهرها ومن ( ١ ) 
ومافرصهالمسلمين أوواجب، اض، سيل ق الجهاد أغلاله، ق القميمي مماافراْ ورجاله وحملته الدين 

الدينالإملأم، دين محامن ل المختصرة الدرة الاجتماعية، ومنتهم دينهم نحو كتابه ل عليهم الله 

النيرةوالحدائق الناصرة ساصى الريالمناسبات، على المنبمية الخهلب المشاكل، جم-ح يحل الصحيح 
الميرإلىق متفلومة اوحهل_ح ق الشهية الفواكه الفاخرة، التتوعة والفنون العقائد ق الزاهرة 

الومحمائلالأوابد، واقتناص الفواتد مجمؤع التافعة، المواصح ل الخطب مجمؤع الأخرة، والدار الله 
.١ ٥ '٦  ١٥٤العبيد، د,عبيد المعدي، عند المحنى افه أمماء مسير وانفلر المعيدة• للحياة المفيدة 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٠٢



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ موتعر 
اكواجيمحمد عيدالمزيربن بن محصد أ.د. 

الذيوالموصوعي، الإحم.الي الأسلوب باتبيع عامة مؤلفاته فتميزت ذلك وسمر 
الأسدلأل،ومتانة الاحتجاج، قوة مع التوصيف، وحن الاحتصار، على يقوم 
أوالمحاطين، كل يناسب لا قد الذي التفصيل أو تطراد، الامأملوب عن بعيدآ 

الإماقفيالماقثات.

وأبرزهاIوغيره، التفسير ل سلكها التي الإحمالية المتهجية تللثج نتانج وظهرُت، 
^تهلرق ما أشع ١( 

قارئهوعقل قلب، على يمل أن وامتهناع لها، تعلرق التي الموصوءا>تؤ ارأشحر 
المجلسق كان حبث، عليه، سهلة الكتابة كانت، وقد ٠ العلرق وأسهل البل يايسير 

بالأجوبةعليها فاحاب العديدة، الأّئلة إليه ورديت، كما مستقلة. رسالة الواحديملي 
وقدالبحث،. سديد التحرر، بدع الكتابة، رع سالجواب، حاصر وكان ديدة، ال

الوكان الماس، مثاكل حل ق اهم ومحوضّح وحهلب، ه فالقأوقاته، ق افه ارك ب
حقه،حق ذي كل فأععلى نمم، مجتمعا ل ومشاركتهم بيوتبم، ق زيارتبمم عن ينقطع 
يث.اءااأاا.من يؤتيه اض فضل وذلك، 

العلم؛نشر ل حماسه ٢( 
يولم،ولهذا الحق، إلى والدعرة العلم نثر هو المصنيفؤ من قصدْ غاية وكان 

منهاتقيد أويعرصازائلا، منها ينال لا مؤلفاته، من عليه يقدر ما ؤيعلح ويكتب، 
لمينوالمالإمحلأم عن النه فجراه بيا، الضر ليعم مجانأ يوزعها بل، الدنيا، عرض 
رصاه.فيه ما إلى، الله ووفقنا حيرآ، 

الإسرائ؛ليارته:الأعمالعلم، م، توقفه ٣( 

رحمهمرين المقس كثيرا أن ءاواعلم الأوه~؛ ~رحمه عيي الالشح وقال 

(.٤٢٤)ا(ءاواءنجد)؛ل/

١٠٣اييرعية تليواسات عثيمين ابن اتشيخ كرسي مع ياتتعاون حامعة عنيرة! العلوم كلية 



واتدعويةاسمية آثاره السعدي ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مزتمر 
الإجمٍإماسسير لمطد،يه 

الاياتعليها ونزلوا إسرائيل، بمي قصمل من تفاسيرهم حشو ق أكثروا قد افه، 
وملم—!عليه الله —صلى بقوله محتجين الله، اب، لكتيرا نفوجعلوها القرآنية، 

*إ•حرج ولا إسرائل بمي عن "حدثوا 
ولامقرونة، غير مقرئة تكون وجه على أحاديثهم نقل جاز ؤإن أنه أرى والدي 

عنتصح لم إذا قهلعا الله لكتاب، يرا نفجعلها يجوز لا فإنه الله، كتابه على ة منزل
وسلم—عليه الله —صلى قال كما مرتيتها أن وذليثخ وسلم—، عليه الله صلى — الله رسول 

فيها،مشكوكا تكون أن مرتبتها كانت، فإذا ذكاوبوهم( ولا الكتاب، أهل تصدقوا لا ): 
والضيربه الإيمان يجب، القرآن أن الإملأم دين من بالضرورة المعلوم من وكان 

الجهولة،Jالروايادت، المنقولة القمص تاللثط تجعل أن يجوز فلا ومعانيه، الفاظه 
ولا-با مقطوعا اض، اب، لكتمعاق أكثرها، أوكذب، ا كل-بمالظن على يغلب التي 

.٠١١١١الموفقوالله حصلر، ما حصل هذا عن الغفلة بسب، ولكن أحل، 7اذا يسرب 
قدالناقة أن القصة هذه ق يذكرون رين المقمن كثيرا أن ®واعلم ال؛ ون

تمخضتمخضت، وأنبما صالح على اقرحوها اء مانصماء صخرة من خرجت، 
ثلائ،رغي عقروها حين فصيلأ لها وأن ينظرون وهم الماقة فخرجت، الحامل 
نزولآية لهم! قال لام العليه صالحا وأن فيه ولحل الجبل له وانفلق رغيات، 
مصفرة،ووجوهكم الثلاثة الأيام من الأول اليوم ق تصحوا أن بكم، العذاي، 

قال.كما فكان مودة، والثالث،! محمرة، الثاق! واليوم 

قوليس ايثه، كتاب، ير نفق نقلها ينبغى لا الش الإمرائيلياُت، من هذا وكل 
اللهلال.كرها صحيعحة لوكانت، يل الوجوه، من بوجه منها ميء على يدل ما القرآن 
حتىذكره، وييع تعالى يهمله لا ا موالآيارحج والعر العجانبج من فيها لأن تعالى، 

.٥-٥٦٥ ص الرحمن، ام؛م ر سا 

الشرعيةلليراسات عتيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون اتمصميم، حامعة عتيرة، والآداب، اثموم كلية  ١٠٤



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ تمر مؤ
العواجيمحمد بن عبدالعزيز بن محمد ا.د. 

فإنالمذكورات، هده بعض يكذب القرآن بل بنقله، يوثق لا من طريق من اق ي
تنعمواأي! [، ٦٥اؤ']هود! فيداردكمقثهأث1ي ئعتعوأ مثال ؤ لهم' قال صالحا 

وأيهذا، سوى واللذة المتاع من لكم ليس فانه حدا، القصير الوننج -بمذا وتلذذوا 
يومافوفحتج مقدماته، وقؤع لهم وذكر المذاب، وقؤع نبيهم وعدهم لن وتمغ لذة 

منواسودادها واصفرارها وجوههم، احمرار ؤيثملهم يعمهم وجه على قوما، 
المذاب.

ماعن والهداية الكفاية فيه فالقرآن . ل؟ ومفاد للقرآن، مناقض إلا هذا هل 
سواه.

كتابيناقض لا مما وسلم— عليه الله —صلى الله رسول عن ثيء صح لو نعم 
قصحرؤهالقرآن؛اتباءهؤو؛آ؛اسلإأؤمن أمر وهومم، والخين، الرأس فعلى اش، 

اممه؛الأ-خباركتاب ير نفيجوز لا أنه تقدم وقد ٧[ إهتالحث.رت ءاننهؤأ عنع ومانتكم 
معاقفإن بكذبما، يجزم لا التي بالأمور عنهم الرواية تجويز ولوعلى الإسرائيلية، 

اتفائهما((لا؛.يمكن فلا ولاتكذب، تضيق لا أمور وتللثح يقينية، اممه كتاب 

لهانمتني لا الى الأحبار عن نوتفه ٤( 
مليمان،مع لها جرى وما سأ ملكة قمة ص ا علينالله قضه ما 'افهدا قال،ت 

بالتفسيريتعلق لا فإنه رائيلية الإموالقمصى المولدة الفرؤع س ذللث، عدا ا وم
المعصوم،عن العلوم الدليل على بما، الجزم يقف التي الأمور وهومن اُله لكلام 

الإعراضالحزم، كل فالحزم كذللثح، ليس أكثرها أو كلها الباب هذا ق والقولان 
ا.١  ٠١أعلم والله التفاسير. ق إدحالها وعدم عنها 

.٢٩٦ءسههأ— الرحمن، الكريم تسر )١( 

٦.• صء الرحمن، الكريم بئر )٢( 

١٠٥الشرعية للدراعات عثيم1ن ابن ألشيخ ٌع بالتعاون لقميم، ' جامعة عتيزة، وا^٥١١-،، اسوم كلية 





والدعويةاسمية آثاره الس،دي، ^صر عبوالرحمنس الشيخ مؤتمر 
العواجيمحمد عيدانمزيربن بن محمد ا.د. 

الخاتمة

بيانرإلى المفيعمي أن وهو ت الإجمالي ير التفمن عيي النمير يعد 
والفوائدوالبلاغة واللغة كالإعراب للتفاصيل؛ الخعرض دون للأية العام المعنى 
تقليسوتوجيهات تنياطات امحوللشيخ مختصرا، الكتاب جاء ولدللثا وغيرها 

المعاقيثرح أنه ير التغهذا ق عدى اللوب أمحومن العلم، أهل من كغيره ببما 
يرالتغير بتييمتاز فهو معناها، لظهور آيالت، يرك وربما الغالب، ق إجمالا 
الفقهيةالسائل ؤيناقش الألفاظ، وجزالة بالتعريف، ؤيهتم والفهم، العبارة وسهولة 

الشيع.علوم شتى ق الأية فمه عر والتنيه إطناب بلا 
مسائل،ثلأتا وتتضمن النتائج، 

الشحمنهجية حلال من الإجمالي ير التغأهمية برزت الأولى؛ ألة الم
التاليةتالماط ق ورؤيته، 

الكلية.القرآنية والمفاهيم الأهداف، مع يتعامل الإجمالي كفير ا ٠
عنالتعبير بأسلوب واله.ايات المعاق عرض الإجمالي ير التفل الجديد ن أ ٠

وسلاستها.عبارته سهولة حيح، من التمسير، 

الغوصدون منهاجها، على والسير -يا للاهتداء الأية مدلول حول الكلام ركز ي ٠
الحليلية.لمجالات اق 

الشيخ؛منهجية حلال من الإجمالي اكفسمر صوابهن الثانية؛ المسألة 
عصرق الفهم وسهلة فصيحة بعبارات ير الخفعن الخعبير صياغة حن أولأ؛ 

لها.والخمامع القارئ ق وتاُويرها دلالخها قوة ْع كتابتها، 
يرنفق الأمثل الأسلوب فيه ؤيراعى تمسترآإجماليآ، مقطع ركل يفثابا؛ 

وهو؛القران 

١٠٧الشرعية للمواسات عثيمين ابن الشيخ كرمي مع يالضاون القصيم، حاسة عتيزة، والآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح تمر مؤ 
سغانمعديهاممسيوالإجماني

بالمقهيرماثرة علاقة لها التي الأيات إلى والإشارة بالقرآن القرآن ير نف— أ 
ما.السني رمل بذكرها،أو محواء 

المعنى،على صوءأ تلقي التي، الشريفة النبوية بالأحادث ^ ٥٥٠١١ير نفب~ 
حا.المعنى أوربهل بذكرها، مواء 

ير،النفأئمة نصوص من معانيه وغالب، السالف، قول، يلتزم اق المعق ج~ 
المذاهبأئمة قول أوت كثير، وابن والبغوي، والقصاب، الهلري، المثال؛ سبيل على 

القتم•وابن محمية وابن الأربعة، 
ؤإنوالأحكام، والقراءات والبلاغية اللغوية القضايا ق الخوض يجتنب، د— 

المتواترةكالقراءات، للأية؛ يوردها التي المحاق ؤ، واعتبارها آثارها ملهر متط كان
الأيات•معنى بيان 3، تاثير لها التي والتمريفح؛ الإعراب ووجه 

ريفوغيرها كالقصصى ور المقاطع بعض ق الموصوعالت، تكرار عند — ه 
السورةوهدفظ فيها، ذكر التي، السورة محور ْع يتناسب، بما موصعه ؤ، مقهلمر كل 

فيها.الإطناب أو الإيجاز ومراعاق العام، 
الأحكام:ومسائل قفاا ، 3ئ 

يوردالتاؤيل على إجملع هناك كان ؤإن ،، لفالرأى يالتزم العقدية القضايا 3، . ١ 
ذللث،.

الأربعةالأئمة أقوال من يراه الذتم، الراجح يكتفى؛الرأمخ، الفقهية: ا القضاي3، . ٢ 
تومع.دون القول هال.ا ترجيح لأدلة يشير وقد والمجتهدين، 

والوازل:النتائج مجال وق رابما: 

الأمة.وواير الآيادتإ هدايايتط بين يربط أ~ 
والإسلام.الكريم القرآن حول تثار التي الشبهايت، على ب—يرد 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بادعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اثموم كلية  ١٠٨



والدعويةاسمية آثاره الس،يدي، ناصر عبدالرح٠ّنبن الشيخ مؤتهر 
اثعواجىمحمد بن عياوالعزير بن محمد ا.د. 

ذلككل وملكن، زمان لكل وصلاحيتها الإسلامية، الشريعة عغلمة ج—ي؛رز 
،.iUJbالمتعلقة الآياات، ير نفق منامحباتبا ورود عند 

ؤيتجنب،والهلبية، الكونية الآياُتح نمير عند العلمية الحقائق على يقتمر د~ 
العلمية.النظريايتخ 

وغيره;الشيخ منهجية حلال من الإجمالي التفسير أمالمي، اكالئةت الخالة 
عمومامتقق الإجمالي التفسير ق الشيح لوب أسأن والنتع باJح٠ثإ لي ظهر 

الرحمن(.اتكربم 3،ثنايا)يسير 
كتبوامن منهجية أّ_، وح، تختلفالإجمالي للتفسير أحرى أمالمّت، لمة ولكن 

التفسير!من الأسلوب دا هق 

يماكنما أقل على اقتمرت، فهد( الملك مجمع ) ر الخيير النففمنهجية 
للناس،أكثر وتوسع لبط يحتاج الذي كالمتن ير التفصار ولدا المعنى، بيان من 

الأحرى.اللغاينتظ إلى للترجمة مراعاة كتثوه أنم ذلك وسبب 
كالجزائرى— يرآإجماليأ تفسس— يرهم نفحوي الذين المرين ومنهجية 

اكتفاءالعام، المعنى على الآيادت، أو الأية دلالة بيان على اعتمدين، —؛ اف —رحمه 
دونالعام المعنى على الإجمالي ق فاقتمحروا والفوائد، الغريب تحت، ذكروه لما 

والمامع.القارئ ذهن ق محاق من وأفادته الأية ألفاظ به احتصت، يما الربهل 
والبلاغة،اللغة ْبلأإلى إما التفاسير، تلك يعص ق العلوم أيرين، وذاك هذا وبين 

ذلك،.غير أو الواقع، ومعالجة الاجتماعي الجاسب، إلى أو 
اىوص^اس1

هذاأحل ومن الإجمالي؛ التفسير كتب أفضل من آ الرحمن الكريم ير )تيس—~ ١ 
هذامن بيته يخلو لا أن الله كلام معال ق الظر يرغب مسلم كل على أشير 

١٠٩الشرعية للدراطت سن 





والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر س عيدايرحمن الشيخ مؤتم>ر 
العواجيمحمد عيدالعريزبن بن محمد أ.د. 

الهصادرفحرس 

مليمانمحن الرحمن عبد بن فهد د• أُ عشر، الراح القرن ل التفستر اتجاهات ~ ١ 
قوالارثاد والدعوة والأفتاء العلمية اليحوث إدارات رئامحة بإذن طع الرومي، 
الأولىالطعةت ، ١ ٤ ٠ ٦ a/ ه/ وتاريح ٥ و/ ٥ ١ برقم المعودين العربية المملكة 

٢٠١٩٨٦^١٤٠٧.

تاليفالمعاصرة، العلية الحركة على المعدي الرحمن عبد القصتم علامة أثر ٢"" 
الطيار.محمد بن عيدالله أ.د. 

ينيوسف بن على بن يوسف بن محمد ان حيأبو التفسير، ل المحيط البحر ٣" 
بيروت،الفكر، دار جميل، محمد صدقي الحةقت الأتيلمي، الدين أثير حيان 

بمرتضىالملقب الحميني، محمد بن محني القاموس، حواهر من العروس تاج ٤" 
الهداية.دار المحققين، من مجموعة الخحقاقت الزييدي، 

الجامعةمجلة العبيد، على بن عبيد الحققت للمعيي، الحسس، الله أسماء تفسير ه~ 
الأسلأمةعلإاابها-ةها.

كليةؤللاثب على مقررة مذكرة الكومى، أحمد للدكتور الموصوعى، التفسير ٦" 
الدين.أصول 

صلأ.٦ ٤ البيازع مجلة الحضيري، عيدالعريز بن محمد د. الموصوعي، التفسير ٧" 
المعدي،^صر بن عيدارحمن ان، المنكلام تصسبمر ق الرحمن الكريم تّسسر ٨" 

،١ ط بيروت، الرّسالة، ة مومحاللويحق، معسلأ بن د-عبدالرحمن ت تحقيق 

ه.١٤١٦

عيدبن ناصر بن الرحمن عبد المران، تمر حلاصة ق المنان اللهلف تسممر ٩" 

والدعوةوالأوثاق، الإملامية الشئون وزارة سعدي، آل حمد ين ناصر بن اممه 
ه. ١٤٢٢الأولى، الهليعةت المحودية، الحربية الملكة — والإرشاد 

١١١الشرمية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بااتعاون القصيم، حامعة منيرة، وا^لآداب، امموم كلية 



٣

والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن صدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الإجماليالتفسير اشمuىديإ الشيخ منهجية 

داربعلكي، رمزى ت محقق دريد، بن الحس—ن بن محمد أبويكر اللمة، جمهره — ١ ٠ 
م.١  ١٩٨٧، ط; يرون، للملأيئن، العالم 

بنفريد د• التأمل، نس—تحق مواقف، المجتمع ل وأثره المدى ءبلالرحمن الشيح — ١١
و٤  ٧٦العدد الجزيرة—المودية، بجريدة منثور مقال عنيزة، ليم— الالزامل ءبالالعزيز 

http: //\v\v\U.alJazirah.com /culture،iUU

الطيار،صالح بن سابح بن عبداض د. ممسرآ، المعدي ناصر بن عبدالرحمن الشح —  ١٢
ه.١  ١٤٢ الأولى الهلعة الجوزي، ابن دار 

دارام، بآل صالح بن عبدالرحمن بن عبداش قرون، لمانية حلال نجل لماء ع— 
.١٤١٩النثر؛ سنة الخاصمة 

عبدالرزاقد. به؛ اعتنى المعدي، ناصر بن ءبدالرحمن الخلأم، الللث، الرحيم تح ف— 
ه.١ ٤ ٢ ٤ طّآ، الودية، الل.مام، الجوزى، ابن دار البدر، عبدالمحن بن 

الدولي،ر الدار ار، العليليمان مبن ائ. مد أ. التفر، أصول ل صول ف— 
.١٤١٣■الراض،طا، 

.١ ط ،، بيروjHالصائر، دار منقلور، مكرم محمد الرب،، ال مل— 
ؤإخوانهالموصوعى ير النفالقرانية.٠ الدراّسايتح ق المطلحامت، شكلة م— 

٠٢٠ ٤  Junالطيار مساعد أ.د. علمي( أنموذجا،)مقال  التفسير.أهل -ملتقى ٠٦
الموضوعيالتفسير مؤتمر الموضوعي- ير التفق عدي مابن الثيح منهجية — ١٨

-٥١ ١٤٣ الأور جمادى ١ -٢ ١ ١ الثارقة جامعة ؤآفاق واقع الكر.بم، للقرآن 
٢٠؛/-٦٢/ ٢٥الموافق  ١٠

المتخصمينوالخلماء اوذ-ه الأسمن مجموعة المتخممة، القرانية الوموعة — ١٩
اه. ٤٢٣الثر: مصرعام الإسلامية، للشئون الأعلى المجلس اكاثر: 

ألفهوالأدابح. والحقوق والمعاملأُتج البادادّتج أحكام ق والألباب البماتر نور — ٢ ٠ 
ه١ّ ٤ ٢ ٠ محل بعامين، وفاته قبل 

الشرعيةسواسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرق والأداب، امموم كلية  ١١٢

٧



تثءه.ئ|كهءث0

تسيرهض الففرواترذه ؤعارف تنيع 

ضودجااسى امملأمة 

الش0ر1صهحْد بن ألآه ضيف د. 

اتقوآناتتفسروضوم بقسم الساعد الأستاذ 

الإسلأسةباتجاععة اممويم اتقرآن بكليات 

لآسمًْءلآًمأ^ًك





وا1دعوياتاسمية ١^٥ اثسسي، بن عبداترحمن الشيخ •،رتمر 

ايتمجراتييسد بن اك صيف د. 

نقمحمأ
الين،والمرمالأنساء أشرف على واللام والعلاة العالمين، رب ف الحمد 

أجمعين.وأصحابه آله وعلى محمد وستا سيدنا 
قرنكل ق حمل أن المحمدية الأمة حده تعالى اف رحمة من فإن بعد! ا أم

الحنيف،الدين هدا بتعاليم الله اد عبيبصرون مهتدين، ودعاْ عاملين، علماء مها 
هدايةعلى وحرصا حملوها، الش للأمانة أداء ومعانيه، افه وحى ألفافل لهم ويبيتون 
الخلق.على للحجة ؤاقامة الناس، 

كانواالإمحلامية الأنهتار مختلف ق بعلماء الحال.يث< العصر هدا أهل رزق وقد 
فشملعلومهم، من الاستفادة وكثررثv حم، الأنتفاع عم لحى، ومصابح هدى أعلام 

لماوالأنثى؛ والذكر والمجير، والمغير والعجمي، والممح، والخاص، العام لثا ذل
رانر،الونقاء الوايا، وصسدق الفهوم، عة ومسالعلوم، غزارة من عليهم الله فتح 

الشمائل.وجميل الأخلاق، وصالح 
الدينيوالإصلاح العلمية النهقة ق كبير أثر ه لكان من أبرز ومن 

الإسلاميالعالم ول خاصة، الودية— الحربية —الملكة بلادنا ق والاجتماعي 
فقدافه— —رحمه حدى المسناصر بن الرحمن عمد العائمة الشيح فضيلة ت عامة 

أرهتمر اسوكن.ا حياته، ل عاصره الدى الجيل على محمود بالغ أير ه لكان 
الركبان.حا اريت، مالي، وكبه الأوفياء، اء النجبتلاميذه خلال س مماته، بعد 

الشخ،علم ق التميز من يجيزيبرزجانبا ببحث أماهم أن بخلدي مع وقد 
الكتابة:هده عنوان يكون أن واحترُت، القرآن، وعلوم التفسير ل تخصصي خلال من 

•نموذجا( المعدي العلامة — نفيره على ذللث، وأثر الممر معارف )تتؤع 
لكاتبهنافعا الكريم، لوجهه خالصا الحث، هذا يجعل أن تعالى اض أل أس

١١٠اJشرعية سواسات مثيمين ابن الشيخ كرءسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزص والآداس اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ ٠<ؤJمر 
تموذناالسعدي العلامة تفسيره ع1ى ذلك وأتر القسر معارف تنوع 

العالمين.رب ف والحمد وقارنه، 

اءوضوعأأم4يات 

الابيرتحلال ْن الموصؤع هدا أهمية تتجلى 
الكريم.القران لتفسير يتصدى لمن اللازمة المهمة العلوم ببيان تحلقه أولا! 
التفسير.ق لاته..نيف أهلته التي العلية عي.ى الالعلامة لمنزله إبرازه ثانيا. 
ودقةللقرآن، فهمه جودة على معارفه وتتؤع المفسر علوم سعة لأثر بيانه ثالئا. 

لأJامحه.!هره 

اءوضرع|اختيار أسباب، 

الموصؤع.أهمة ل بيانه محبق ما مع ، الباحث، بتخصص تعلقه . ١ 
منسيء وكشف، كنوزها، بعفر ياظهار هاوي، الالثبخ علوم خدمة ق الرغبة ٠ ٢ 

مخبآتبا.

علومق كتبه وما عامة، المدى الشيح تص.انيف، إلى العلم طلبة أنفنار ت، لف٣ّ. 
قيوحد لا ما والفوامم. تناٍل والامحوالتاصيل التقعيد من ففيها خاصة، القرآن 
غيرها.

■اثيحث خطلة 

علىوفهارس، وخاتمة، ومبحثين، وتمهيد، مقدمة، على البحث، هدا تمل يش
ص\او:

ومنهجالبحث،، وخطة اختياره، باب وأّالموصؤع، أهمية ت ا وفيهلقيمة، ا— 
البحث،.

٠العارف، تنؤع إلى المفنر حاحة بيان وفيه؛ لتمهيد، ا~ 
مبحثان!وفيه الخوصؤع، لب، ص~ 

اممرعيةتليراسات عقيمين ابن كرسي مع باوتعاون 1ومميم، جامعة عتيرق والآداب، اتعلوم كلية  ١١٦



ئوالدعوية اسمية أناره ناصراتسدي، بن عبدالرحمن اتشيخ مؤتمر ا
ايشمراتىمهسمد بن ادك ضيف د• 

علىذلك وأثر المقاس، بعلوم عدى الالشيخ معرفة الأول(؛ المبحث 
مطالب؛وستة تمهيد وتحته يره، نف

ووسائل.مقاصد إلى العلوم انقسام بيان ق التمهيد؛ 
يره.نفعلى ذللثخ وأثر التفسير، بعلم معرفته الأول،؛ المهللب، 
تفسيره.على ذلك وأثر الحل،وث>، بحلم معرفته الثاق؛ المهللب 
يره.نفعلى ذلك وأثر العقيدة، بعلم معرفته التالث،؛ المهللب، 
يره.نفعلى ذلك وأثر الفقه، بعلم معرفته الرابع؛ المطلب 
تفسيره.على ذللث، وأثر السيرة، بعلم معرفته الخامس؛ المطلب 
يره.نفعلى ذلك، وأير السلوك، بعلم محرفته السائس؛ المهللب 
يره،نفعلى ذلك، وأثر الألة، بعلوم السعدي الشيخ معرفة اكاف؛ المبحث 

مهنالبا؛حمة وتحته 

يره.نفعلى ذلك، وأثر التفسير، أصول، بحلم محرفته الأول(؛ المطلب 
تفسيره.على ذلك، وأثر النحو، بعلم معرفته التان(؛ المهلل—( 
يره.نفعلى ذلك، وأثر الفقه، أصول( بعلم محرفته اكالث(؛ المهلل-( 
تفسيره.على ذللاح وأثر الفقهية، القواعد بعلم معرفته الرابع؛ المطلب( 
تفسيره.على ذلك( وأثر الشريعة، مقاصد بعلم معرفته الخامس؛ المهللب( 
وتوصياته.البحث، نتائج وتتضمن الخاتمة؛ 

للموصوعات.وآخر للمصادر، قهرتا وتتضمن الفهارس؛ 
متهجاتي(هم(1

عدى.الالشيخ كسبا طبعان، أصح على الاعتماد ١• 
الاقتماروعدم ير، بالتفالمتعلقة عدى الالشخ كتب( كل من تفادة الاس٢• 

يرنفإطلاق عند عادة الدهن إليه ( ينصرفالدى الرحمن الكريم ير تيعلى 

١١٧لشرمية ا سان ثالدرا عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالت|طون القصيم، جامعة عنيزة< لأداب، وا سوم ا كلية 



والدعويةاوع1مد4 آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤد4ر 
تعوذناالسعدى ااعلأ٠اLت تقسيرء على ذلك وأثر القسر ععارف تتمع 

•السعدي 

القل■طال "ولو البحث مطالب بيان ق السعدى الشخ كلام بنص الأسشهاد ٣. 
المقصود.بيان ق طريئا وأقوم أثرا أعظم ذلك لكون 

المتن.ق الأية رقم ذكر مع سورها إلى الآيات عزو ٤. 
الأصلة.مصائرها س المعالومات توثيق ٥. 

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيزة، والأداب، العلوم تالية  ١١٨



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي. ناصر بن عيدايرحمن الشيخ تمر مؤ
السمرانى•■حمد بن الله صيف د• 

التْحيد

لهماأوحائمة النبوية والسستة الكريم القرآن من نمية مالإملامية العلوم 
كلمن الأخذ إلى الشرعي العالم طالب حاجة اشتدت م ومن فهمهما، على معينة 
المشاركةمن يمكنه صالح بطرف الشريعة فهم على المعينة النافعة العلوم من علم 

العلماءكتب مراحعة له ؤييسر الأقوال، مختلف، بين والترحيح والمناقشة لفهم اق 
•واصطلاحاتنمم همارامم وفهم المتقدمن 

بحفل؛علم كل من حد تى: رايا فقال: ابنه، برملثإ بن يحنى بن حالي أوصى 
تعاديأن علق وعزيز عاديته، العلم من شنئا جهلثإ ؤإن جهلث، لعلم لم إن فإنك 

الحلماال١ا.من شيئا 
قاالعلوم طالس، ييع ءألأ المتعلم: آداب ذكره سياق ق الغزالي أبوحامد وقال 

مقصدهعلى به نفلنا فيه، ؤيتثلر إلا أنواعبما من نوعا ولا المحمودة العلوم من 
واستوفاه،منه بالأهم اشتغل ؤإلأ فيه، التبحر طيب، العمر سساعده إن نم وغايته، 

بالبعص،الآ/مربهل وبعضها متعاونة، العلوم فان البقية؛ من ف ونهلن 

بلالعلوم، من بشيء تهين يأن لعاقل يبغي ررلأ الأصفهاق: الراغب وفال 
،.٣١١١يتوحبهاالتي ومنزلته يستحقه، الذي حفله واحد لكل يجعل أن يجب 

وتحددالمعارف تتؤع إلى غيره من حاجة أعفلسم التفسير ق والمتخصص 
العلوممن غيره ق توجد لا جدأ كبيرة عة ممن ير التفعلم به يتميز لما الفنون؛ 

اشجعله العفليم الكتاب وهدا تعالى، افه كتاب التفسير علم فموضع الإملامية، 

(.٨٥٣)رقم: وقفله: العلم بيان جامع )١( 

(.٢٩١إحياءءلومالدين:)ا/ )٢( 

(.٢٧١)ص: الشريعت: مكارم إلى الل.ريعت )٣( 

١١٩الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآدابأ امموم كالئة 



والدعويةاسمية آتاوه المعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
تموذناالمعدي العلامة تخسيره على ذلك الصروأتر معارف تنوع 

ولاالمختلفة، العلوم أنولع تحوى الكريم القرأن ايايتح فمتعااقات، ثيء، لكل تيائا 
والمعارفالعلوم ق حنة يمثاركة إلا القرأن ق الدقيق الفهم التفسير ي، لطاليتأتى 

القرآن.آيامن، بما تتعلق التي 
ا.فيه®؛ العلوم حمح ، بتمريقإلا يتفثر لا تعالى اف ااكتاُ._، عطيةت ابن قال 

منهيأحذون إنما والناس شيء، كل القرآن ارق الننقيهلي! الأمين محمد وقال 
عنالبخاري صحح ق بت، وقد فهمه، ب،حسّ_، يغرف كل أذهابمم، تعداد امحبقدر 

النهصلى اف رمحول حمكم )هل عنه~ت اش ~رصى عليتا محال لما أته جحيفة أبى 
رجلااف يعهلته فهما إلا النسمة، وبرأ الحبة فلق والذي لا، قالت بشيء؟ وملم عليه 

كتائب،ق فهنا اض أعطاء من أن منه: عنه-ثفهم الله -رصي علي فقول اممه(. قكتائب، 
كلجمع القرآن أن إلا ذلك، وما غيره، بما يحص لم العلوم من بخصانص يحص اف 

يعلمهلا ما ومنه النبي، يعلمه ما ومنه العلم، ق الراسخون عليه ما منه شيء، 
إلأاف*>ى.

العلومهذ.ه عد ق وفصلوا الشر، روط حمعن العلهاء من كثير تحيل، وقد 
أسواريشمحم أن من العظيم الكتاب، لجنابج حماية منها؛ لكل المفسر حاجة ومدى 
المتع.لمين.وأنصاف الجهال تاؤيله ل الكلام 

حا،إلا صناعة تتم ولا للمفئر، كالألة هي التي العلوم ررجملة الراغب: قال 
والحديث،،والئتر، والقراءاُت،، والمحو، والاشتقاق، اللغة، علم  ٠١العثرة: هده هي 

فيههل.هفمنت،كاملتج الموهبة. وعلم الكلام، وعلم الأحكام، وعلم الفقه، وأصول 
ذللثجبعض عن نقمي ومن برأيه، للقرآن مفسرا كونه عن حرج واستعملها العشرة 

(.٧٣١)ا/ س: 

(.٧١٢اسب،اشر:)ا/ )٢( 

المرعيةلليواسات عثي4يرو، ابن الميخ كرسى مع بالتعاون القميم، جامعة عتيرق، ب. و١Vbاسوم كلية  ١٢٠



وا1دعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عبد■١در■>منبن الشيح مؤتمر 

د«صيفاكسعحعدالشمراني

واستعانبنقصه، ذلك ل ه نفمن وأحس القرآن، تفسير ي معرفته بواجب ليس مما 
رينالمقمن الله اء ثإن يكن لم • بافوالهم واستفاء م، منهى واقتبه، بأرباب

يرأيهم«أا،•
قنتاعشر اش 3، الآكلأم بتيعي القرآن على الكلام أن اراعلم جرىت ابن وقال، 

والقصص،والحديث، والنسخ، والأحكام، والقراءات، التفسير، وهي• العلوم، من 
والبيان.والنحو، واللغة، الفقه، وأصول الدين، وأصول والتصوف، 

أوعليه، تعين أدواُت، الفنون هده ائر ويلنفسه، المقصود فهو يرت التفقاما 
،.٢١عنه((تتقنع أو به، تتعلق 

ْعوسيرته الرمحول ياحوال الحلم ح الأياني، ياق لرلالنذلر عيي* الوقال 
منه،الراد وفهم معرفته على يعين ما أعظ—م من نزوله، وقتا وأعدائه أصحابه 
،.أنواعها((١٣اختلاف على العربية علوم معرفة إلىذللث، انقم إذا خصوصا 

إلىالمفئر حاجة من يدمته الذي المعنى على التأكيد النقول حده والقصد 
والتنبيهالأقوال يمتافتة الكلام إءلالة أشأ لم ولدللثح متحل.دة، علوم ؤ، الثاركة 

الفلر.من تفاصيلها بعض ل ما على 

عنيغفل لا أن العلوم ق التفنن على حرصه مع ير التفعلم إهلال_، بد ولا 
إشكالاته.وحل اتله، موتحرير تخصصه، ق التدقيق 

وقالالعلماال؛اّ دقيق يضيع لئلا فيه؛ فلثديق علما ئعلم ررمن الشافعي؛ قال 

)ص:جامعالقاص: )١( 

اكهل:)ا/ب؛(.)٢( 

٤(.سرام؛مالرحءن:)ا/ )٣( 

(.٦١٤)رنم: المن: )٤(

١٢١الشرعية للدراسات متيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة منيرة، والأداب، العلوم كلية 





والدعويةاسمية أثاره المعدي، ناصر بن صدالرحمن اJشيح مؤتمر 
ايتمرائيصسمد بن اض ضيف د. 

الأ9ل1ا0بداث 

ءل9ٌأورذووث\ 1ا0ماصد، بماا9م السعدي الشيغ معرفة 
9هطاوب:تْعيد 9فيه تمسيرْ' 

ووائل.مقاصد إلى العلوم ام انقبنان التمهيدت 

نفيره.على ذلك وأثر التفسير، بعلم معرفته الأول! المعللب 
نقيره.على ذلك وأثر الحديث، بعلم معرفته الئاق! المعللم-، 
يره.نفعلى ذلك وأثر العقيدة، بعلم معرفته الثالث! المهللب 
يرْ.تفعلى ذلك وأثر الفقه، بعلم معرفته الراح! المهليبح 
يره.نفعلى ذلك وأثر السيرة، بحلم معرفته الخامس! المطلب 
نفيره.على ذلك وأثر السلولأ، بعلم محرفته السادس! المطالب 

١٢٣الشرعية لعيراسات ءثي4ءن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيزص والآداب. اسوم كلية 



والدعويةاثعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
نموذجاايسدى العلامة ئ^سره القسروا*م_ معارف لوع 

تهمس

قاووأ0إون:|وٌ العلوم صسم عالم العلهاء تعارف 

وغايات.مقاصد علوم ١. 

وآلات.وسائل علوم  ٠٢
التمر،وعلم العقيدة، علم تحته• ؤيندرج لذاته، يدرس ما المقاصدت فعلوم 

•النفس وتزكية لوك الوعلم النبوية، اليره وعلم الفقه، وعلم الحديث، وعلم 
فعلومالقاصد، علوم هنات ي)الغير( والمراد لغيرْ، يدرس ما I الوسائل وعلوم 

ؤإتقانالخقاصي• علوم فهم لأحل تتعلم إنما نميتها~ س ظاهر هو كما — ائل الوس
معرفتها•

والمحرف،النحو، ا! )وأهمهاللغة علوم ائل1 الومحعلوم تحت ويندرج 
والمنهلق،الفقه، وأصول ال«ط.يث،، وأصول ير، النفوأصول واللغة(، والبلأفة، 

•وغيرها 

المائل،وتفريع فيها' الكلام توسعة ق حرج فلا مقاصد هي التي العلوم ُرفاما 
لمعانيهاؤإيمحاحا ملأكته ق تمخا طالبها يزيد ذللث، فإذ والأنظار؛ الأدلة واسكشاف 
فلاينبغيوأمثالهما والختهلق الحرية مثل لغيرها آلة هي التي الملوم وأما الخقمودة. 

تهمعولا الكلام فيها يوسع ولا فقيل، الغير لذ.لاثح هيآلة حيث، ص إلا فيها ينظر أن 
غير،لا له هيآلة ما منها المقصود إذ المقمود، عن لها مخرج ذلك، لأف ائل؛ الم

فيهما ْع لغوا، -يا الاشتغال وصار المقمحود، عن حرجمتح ذلاائ، عن خرجت، فكلما 
عائماذللثج يكون وربما فروعها، وكثرة بملولها ملكتها على الحمول صعوبة من 
والخمرأهم، شانئا أن ْع ائلها، وسلعلول باليات المقصودة العلوم تحصيل عن 

الاليةالعلوم تيده الاشتغال فيكون الصورة، هذ.ه على الجمع تحميل عن يقصر 

الشرعيةللدراسات عثيمون ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب4 العلوم كلية  ١٢٤



والدعويةالعلمية آثاره ناصرالسادي، بن عيدالرحمن الشيخ نمر مؤ 
الشمراشيسد بن صيف د. 

يغتي،،أاا.لا بما وشغلا للعمر تضيعا 
ير،نفمن المقاصد، بعلوم فائقة عناية له كان عدى الالشيح فإن هدا تقرر إذا 

ياحممارذلك ل الكلام ارب وضوملوك، يرة، وسوفقه، واعتقاد، وحديث، 
للمقام.منايإ 

(.١٠٦)ص: حالل.ون: ابن مقدمة )١( 

١٢٠الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب4 الخلوم كلية 



والدعويةاسبمية آتاره السعدي ناصر سوالرحبمنبن الشيخ مؤت٠ر 
نموذجاالسعدي العلامة تفسيره على ذلك وآتر القسر معارف ننوع 

الأ9ل1اْظالب 

تمسيرمعلٌ 9أثرذلك سسر، بعلم هعرفته 

 Iلمعانيه وبيان القرآن ثرح التفسير
وعلومهبالقرآن عناية وله به، العارفين التفسير علماء من عيي الالشيح ؤيعد 

الخصوصي.وجه على النجدي القطر ق زمانه أهل -ها وسق أقرانه، -ها بز 

الْلريقةبهذه الكريم للقرآن كامل ير نفكتابة شرف نال نجدي عالم أول وهو 
إنجازاتهمجل إلى يضاف تاريخي بق سيدلك، له فكان وجودته، بكه مق الفريدة 

اسةالكثيرةلأ/

يتناولهما يربهل الذي القرآق العالم مس وتجد إلا عيي للكتانا تقرأ تكاد ولا 
تحفرمفهو الموصوعات، اول تنق وأملوبه القرآن بمنهج موضوعات من 

فيمايكون ما أحن ذللث، ويوءلفا والتفصيلية، الإجمالية ومعانيها القرآن لأبان 
موضوعات.من يهلرقه 

وتفسيره.الجلالين، وتقمر كثير، ابن ير نفيرت التفق دروسه ق عليه يقرأ وكان 

الكريميستر  ٠١الإجمالي؛ التفسير ل فكتب، الفن، هدا ق بالتاليم، أيما واعتنى 
الشيحعوق وبه فوائد، وأغزرها كتبه هر أشوهو المنان®، كلام ير نفق الرحمن 

بعدمجلس ق ؤللابه على الشيح يلقيها كان دروس الكتاي—،؛ هدا وأصل تهر، واش
يشمعثم الشيح، على الايات بعض تقزأ أن الدرست وطريقة ، المغرت١٣٠صلاة 
مادئن بيته إلى ورجع الدرس من انتهى إذا نم عليه، افه فح بما نفيرها ي الشيخ 

(.٨٢ءثٍمين)ص■' لاين التمر ق أصول (، ٤٧جزي؛)ا/ابن تر نفانثلر؛ )١( 

•و( / الرحمن؛)١ الكريم لتسير مقدمته ق أبونيد يكر الثبخ الأولية هذه ذكر )٢( 

عيي*الير نفعلى التعليق ق يرومه مقدمة ق العصيمي افه عيل، ين صالح الشيخ ذللث، ذكر )٣( 

السرعيةللدراسات عثيبما؛و، ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حابمعة عتيوة، والأداب، اسوم كالئة  ١٢٦



واثدعويةالعلمية ^ ٥١السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الشمرائيمحمد بن الله صيف د' 

الشيختلميده هال أيدينا، بين التي الهيئة هذه على تفسيرْ اكتمل حتى دفاتر، ق ألقاه 
دفاتر،ق بخطه رأيتها المخطوطة، القديمة النسخ بعض رأيت *وفد ت المقيل الله عبد 

،.١١١٠تصنيفهتارخ فيه مذكور دفتر وكل 
يرنفخلاصة ق ان المناللهليفا ير راتيالموصوعي• التمصير ق وكتمتا 

ء.الرحمن الكريم ®تيسير لكتابه مختصنا يكون أن به وقصد القرآن®، 
®نحابق؛ المسالكتاب عن مختلف نمهل على آ أيفءالموضوعي التفسير ول 

القرآن®.من الختنبطة والأحكام والتوحيد المقاتد علم ق الملام الملك الرحيم 
الربانيةالوام، ا أولها؛ القرآن، دلائل من استنبعله ما على بناها رسائل ول 

ه.١ ٣ ٤ ٧ عام من رمضان شهر ؤ، كتبها القرآنية® الآياتا من 
الملام®.عليه يومحف قمة من متتبطة ®فوائد ومنهات 

قداحلة والمرية النافعة والأء٠ال، اللوم أن ل القرآنية ®الدلائل ا؛ ومنه
الإسلامي®.الدين 

كتبه،ما عالي الحميل. الأمر ير التنفبعلم عدي السالشيخ لمعرفة كان وقد 
الأق:حلال من ذللث، ؤيتجلى 

القرآن.آيات تفسير ق المحح النهج سلوك أولا؛ 
ممتنعة.سهلة بطريقة التفسيرية البارة سبك على القدرة ثانيا• 

قالخوض دون مثاسرة، بطريقة القرآنية الأيات محاق بيان على التركيز ثالثأ؛ 
الأحرى.الملوم تفميلأت 

خلافقبيل من تعد التي، الأقوال لتفرق جا٠ع بأملوب المعنى صياغة رابعات 

(.٣٣)٦/ اسمية! شل )١( 

١ ٢٧^^^أنسراساتادشرصة 



ملدعوية وا لعلميه ا آتاره لسسي، ا ناصر بن لرحمن عبدا لشيخ ا مؤتمر ا
نموذجاالسعدي العلامة تفسيره على ذللف وأثر القسر معارف تثوع 

كتبفقد باقتدار، التفسير ألوان من لون من أكثر ق الكتابة من التمكن ت حامتا 
الموصوعي،التفسير بطريقة وكتب الاحمالي، التمير بطريقة السعدى الثسخ 

وأمغ'وأبدع ذلك ي وتض 

|اثالي
ممسر0عالٌ 9أثردوك انمديث، بميم هعرفيه 

فقهاالنيوي الحديث ق مثاركته وتراثه السعدى لسيرة المطاي على يخفى لا 
المنهجق متامل كل يلحؤلها عامة بصفة علمه على ذلك وتاُير واستنباطا، ودراية 

وقطره.عصره يعالماء مقارنة له العلمي 

الكتبالقاصي عثمان بن صالح الثسخ شيخنا عن ررأخدت اوسعدىت قال 
لىوأذن والق، مئة وثلاث وثلاثين حمس سنة عنيرة ل وذلك ا، بتمامهالستة 
،٠ءنهااربروايتها المذكور شيخنا 

وقحجر، ابن للحاممل المراماا اربلؤخ ق الحديث ق دروس للسعدي وكان 
تيمية.ابن المجد للأمام المصطفىاا أحبار من ررالمنتقى 

الأبرارقلوب رر-إجة ت منه الفوائد واستنباط النبوي الحديث فقه ق وصنف 
حديثاوتسعين تسعة عن وهوعبارة الأحياراا، جوامع شرح ي الأخيار عتون وقرة 
كثيرتحتها تندرج التي والضوابمل القواعد يمثابة هي التي الجوامع الأحاديث من 
الشرحبهلريقة الأحاديث هده الشيخ شرح العالم، من مختلفة أبواب ق الفرؤع من 

اللففلي،التحليل ق الإغراق دون المقاصد بيان على فيه يحرص الذي الإجمالي 

ابنمجمؤع السعيو)صمن لهشام السعدى، ناصر بن الرحمن عبد الشيخ نالها التي الإجازات ا ١ ؤ 
(.٠٨/١صعديت

الشرعيةللدراسات عتيمجن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون ادقصسم؛ا جامعة عنيرة، العلوموالأداس كلية ١  ٢٨



وا1دعوياتاسمية آتاره ناصرالسعدي. عبدالرحمنس الشيخ مؤتمر 
الشمراشيعمل اشس ضيف د. 

ممغ.مفيد مختصر وجه على 
أملاه ١١الأحكام ارعمدة المشهورت الحديثي للمس نرح أما عدى الوللشيخ 

يمقاصديعتني مختمر وهوثرح العوهلي، محمد بن الله عبد الشيخ تلميده على 
بإيجاز.عليه تدل ما وبيان الأحاديث 

كمايره، نفعلى حس أثر الحديث بعلم المدى الشيخ لخناية كان وفد 
الأق:حلال من ذلك يتجلى 

وعدمالنصوص، تعغليم حيث من نفيره، ببما تحلى التي الأثرية الصبغة أولأت 
الدلل•عن المجرد الرأي إلمح، تجاوزها 

بيانالمنة أن ولايخفى القرآن، معانر بيان ؤ، النبوية المنة من الأس—تفاده ثانيات 
فيه.احمل لما وتفصيل للقرآن 

كثير،ابن الحاففل يمنع كما ذللث، j، الأحاديث نصوص بدكر الشيخ يلمّم ولا 
أوالأجمالي ير التفؤ، أسلوبه ْع يتناسب بما كلامه أثناء نر ذللث، يدمج لكنه 

تاليفه.ؤ، توخاها التؤر المختمرة بالهلريقة الموصوعي 

يلي;ما يره نفؤ، الحديث لملم اليتم( استثمار تبين التي الأمثلة ومن 
قالمنافقين معمية أثريت، كما البقبع، ؤ، توثر المعمية  ١١المدتمر! قال 

أثرتكما الأماكن نر توثر الخناعق لث، وكدلفيه، القيام عن ونبي الضرار، جد م
ينءدألتمئ مت ثنح!■ أتوأ لآمتِذي ؤ فيه: اف نال حتى قثاءا١  ١١جد مق 

هألثْهءت. تحث، يأس يثلهروأ آن رجاتِمحكت> مح-تو ضه نقوم آن نص ندو آولؤ 
صلىكان حتى لغيره، ليس ا مالقفل من فباء لمسجد كان ولهدا [، ١ ٠ ]ااتو؛ة؛خ 

الشرميةلليواسات مثيمحن ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية 



ئواثدعوية اسمية آثاره السعدي، ناصر بن ععدالرحمن الشيخ ^ ٠٥٢ ا
نموذجاالسيئ لعلايد ا أمسوه مش ذس^ وأثر المسر عع1رف مخمع 

•فهأأأا*أم الصلاة على وحث ا، ذه١١بملي ب كل ناء يزور لم ومعليه الاثه 

اك1سالمطلب 

تفسيرمعدٌ 9أثرذلك العميدة، بعلم هعرفته 
تيبابن الإسلام شخ اسن بالإمامن ^١ نارا عدى الالشيخ -أر 
طريقةمحلوك التآثرت هذا من به اكتما أرز ومن الجونية، نم ابن الإمام وتلميدْ 
ودافعاله، وانتصرا فيكته<ا، قرراه ما صوء على الاعتقاد مائل ق المالح السالف 

بالقدة.القدة حدو ذاتبما الهلريقة وانج ه نفالمنهج على محار وند عنه، 
والوامهلية.والعلحاؤية، التوحيد، كتاب لطلابه لرمحها التي العقيدة متون وأرز 

التوحيدكتاب على مختصر تعليق فله كتب، عدة العقيدة علم ل عدى الوصتم، 
بمقدمهله ئدم التوحيدو مقاصد ق ديد الررالقول صماه؛ الوهاب عبد بن محمد ليثب^ 
بإيجازاب الكتأبواب على عنق ثم والجمِاعة، نة الأهل اعتقاد مجمل ت، تفمن

يشملهاواحد بتعليق باب من أكثر على يعلق وقد الباب، تضمنه ما حلاصة يحوى 
وتوصيحالتوحيد، كتاب على التحليق احر لاهيا اب؛ الكتخاتمة ق ال ونحميعا، 
الما التافعة والتفصيلات التقامحبم ومن التوحيد، ائل مغرر من حوي وقد مقاصده، 
كلهاأا؛/العلوم تقوم وبه الأصول، هوأصل الذي الفن هذال الراغبون عنه يستغنى 
سماه؛تيمية، ابن الإسلام لشيخ الوامطية الحقيدة على مختمر تعليق وله 

عنهما.اف رصي عمر ابن حدث من ٩(  ٩٣لم)١ وم٣(  ٩١١البخاري)أخرجه عليه، متفق )١( 

عنه.افه رصي أمحييالأنصاري عن الرعذي)م'آ؛( أخرجه كعمرة، ناء مجد ق لرالصلأة أن يبيان رذللث، )٢( 

(.٦٨٦يرالكردماس:)٢/ تي)٣( 

(.٧٢٢)ا(>ص: 

الشرعيةسراسات ابن الشيخ كرص مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرد والآعاب، اسوم كلية  ١٣٠



والدعويةالعلمية آثاره السسوي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ 
الشمرانىمحمد بن اطه صيف د• 

المتيفهء،المباحثا من الواصطية العقيدة عليه احتوت ما على اللطيفة ءالتنييهات 
ماةالمتيمية ابن الإمحلأم ثخ عقيدة على لطيف تعليق ررفهذا مقدمته؛ ق ال ن

مناعتقادْ يجب ما جميع ووصوحها اختمارها على جمعت التي د)الواطة( 
المباقمحكمة المعاق واصحة كانت ؤإن وهي المححة، وعقائد0 لإيمان ا أصول 

والأحاديثالقرآنية الأيات من فيها ما بحص توضح ق يزيد تعليق، إلى تحتاج 
ببعض،اتل الخبعض ارتباط وبيان المقمود، على دلالتها وجه آن ؤيييالسوية، 
وفوائدهاآثارها بعض إلى والإثارة واحد، موضع ق جمعه إلى يحتاج ما وجمع 

)^١١؛.التنمه يحتاج ما تكل والتشبه والأخلاق، لقلوب، اق 
فيه.وتمكه الاعتقاد، علم ق تقلعه على الدالة الخؤلفاُت، من ذللت، وغير 

الأق؛خلال من تفسيره على الاعتقاد لعلم عدى الإتقان أثر ويتجلى 
المالحلف، المنهج على الاعتقاد لحلم عدى الالشيخ ان إتقكان أولا؛ 

عدحتى العلم، أهل من كثير تر تفامعلى طرأ الذي الزلل من الله بفضل له عاصنا 
يره.نفميزايت، أهم ذلك، العلماء بعض 

إلىوأفرحا التفاسير ^ ٥١من ير التف®هذا العقيل؛ اف عبد الشح تل.ين.ْ قال 
التعقيدمن خالية المعاق، واضحة المياق، هلة مفهي عباراته، هولة لالفهم؛ 

تأؤيلمن سلامته ذللثظ؛ وأهم الخلاف،، وذكر الإعراب ومشاكل رانيليايت، والإس
.٢٢٠((اللف، مهج على رها يفحيث، اله..فااتإ، آياُتط 

طريقةعلى جاي مأمون ®نفير بانه عدى النفير أبونيد بكر التح إ ووصف

(.٣١)ص: )١( 

ا(.دارابنالجوزي،)١/ ط; الكريمالرحمن، تحمقتسر مقدمة )٢( 

١٣١ارشرءية ثليراسات عتي«ان ابن اتشيخ ترسي مع ياتتعاون القصيم، جامعة عتيرق والآدأبن العلوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
نموذجاالسعدي العلامة تفسيره على ذللف وأتر الصر معارف تتوع 

السالف؛ارا/

أهلمنهحة وفق مختلفة ؛، jJLapأبواب ق تحدث عيي الالشيح أن ثانتات 
وبحثها.تناولها ق والجماعة السنة 

للقرآن،نفيره حلال من الاعتقاد ق المخالفين على عد.ى الالشيخ رد ثالث-ات 
يره.نفطيعة ْع متناسة مختمرة بعبارات 

تيلي ما نحيره ق العقيدة لعلم عيي الامتئمار تبين التي الأمثلة ومن 
لوالجماعة السنة أهل معتقد حلاصة الفاتحة ورة ليره نفق الشيح بين ■ ١ 

ملفبتن 'عليها المتفق القواعد من أن واعلم ُُ ت محقال والصفات، الأسماء باب 
بانهمثلا فيؤمنون الصفات، وأحكام وصفاته اممه بأسماء الإيمان ت وأئمتها الأمة 

أثركلها فالتعم المتعلقة؛المرحوم، ما اتصف، الش الرحمة ذو رحيم، رحمن 
يعلمذوعلم، عليم إنه العليم• ل يقال الأسماء، ماتر ق وهكذا رحمته، مزآثار 

الأسماءلنفسه أتبت، قد الله فإن شيء، كل على يقدر محيرة ذو قدير شيء، كل به 
ونفىمنها يثا شأست، فمن الممات، تللث، وأحكام العليا والصفات الحسستى 

.٢٢١مبطلا.®متناقصا والحقل للنقل مخالفته مع كان الأحر 
ذللث،1أمثلة ومن كله، تفسيره ق العفليم الأصل هن.ا مقتضى على الشح وسار 

ويناّببجلاله يليق استواء  ٠٠؛قولهت ذللث، عن وعبر تعالى، غ تواء الاسصفة إنباته 
كماله«رآ،ّ

الحسحىأسماءه تعالى فه يثبتإ تفسيره ق منهجه من يتبين كما ي العل. فالشيخ 

)\/ج(1^3^ داراش ط: او.اق، المرح )١( 

(.١١)ص: المان: ■\ا(،-سراسف انبق:)ا/ الرجع )٢( 

•(.٢٨الرحمن:)آ/ الكريم يم )•١( 

الشرعيةلعيراسات عصين ابن الشيخ ثرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرق وا اكيوم كلية  ١٣٢



والدعويةاسمية ١^٥ المعدي، تلمر بن عبدالرحمن الشيخ موضر 

امممراشعحمد بن اطه ضيف د، 

بجلالهيليق ما على العلى صفاته تعالى له وشت تة، والالكتاب ق وردت ا كم
لمدلولأتما.ونفي لها تعطل ودون المخلوقات بصفات تمثل غير من وعفلمته، 

محورةفوائد ق فقال ذلك، ل الة أهل أصل الشيح يكر حيث المدر، باب ل  ٠٢
للقدريةحلافا حقيقة، فاعل الحبي وأن القدر، ات إثبونفضت، ٠ الفاتحةت 

السنةأهل نوسهل الموجزة العبارة هذه ق الشيخ بين وهكذا والج^رية٠٠ر١ا. 
يقولونالدين القدرية بين العميدة— أبواب من —كغيره القدر باب ل والجماعة 
الذينالج،رية وبين العباد، لأفعال اممه حلق ؤينفون اختياره، ق العبد ؛استقلال 

اختيار.ولا له منيئة لا وأنه أفعاله، على مجبر الحبي بان يقولون 

دلالتهاالفلق مورْ قواني ق الشخ ذكر حث وتأبرا، حقيقة للحر أن إبان ٣• 
وق. ٢٢١((أهله ومن منه بالله ؤيتعاذ صرره، من يخشى حقيقة له الحر أن راعلى 
المحاصرينمن منحاهم نحا ومن المعتزلة على رد الثاب هذا ل الشيح كلام 

وحوله.ؤإنكار الحر نفي ق بمم المتارين 

(.٤٣سرالكر.مالرس)ا/ )١( 

 )١)٢U١(.•٢/٤ض:)السجع•

ا ٣٣الشرعية لقيواسات ابن الشيخ كرسى هخ بالسون القصيم، عتيردجامعة والآداب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن اتشيخ مؤتمر 
تعوذناالسسما العلاعة وذسيوه على ذلك وأثر المسر سارق تنوع 

المطالب!لرابء

تفسيره.علٌ 9اثرذلك الممه، بعلم معرفته 
إنأن فيمكن عنده، ما وأعظم عدى، الالشيخ فنون أجل العلم هدا كان 

متفاوتة.بدرجات فيها مشاركا كان العلوم وبقية تخصّصه، الفقه 

3،وتحر الطالب،، دليل من فيه وحففل الحنبلي، الفقه عدى الالشيخ درس 
زادثرح المرح كالروض الدهب،، ق المعتمدة الكتب، حلال من اثله ممعرفة 

وحواشيهما.وشروحهما والإقناع الإرادات ومنتهى الختقنع، 
الفقهليل والألبايب، البصائر أولي اد ررإرثمنهات كثيرة، مصنفات فيه ، وصنف

الدين"،ل، الفقه ونوصح المالكين و؛امنهج الأّساربإاا وأسر الطرق، باقربح 
الفقهيةاا٠المائل من الجلية وااالختارات 

١^٠^،؛حلال من يره نفعلى الفقه لعلم المدى إتقان أثر ويتجلى 
نحويجمععلى يرها ونفالفقهية، بالأحكام المتعلقة للايات بيانه حن أولا• 

دونالأيات، ير نفحلال من الخالة حلاصة القارئ فيعهلي والوضوح، الدقة بين 
محاقبيان ق ئة امالأسوفليفته عن الضر تخرج وحلاقيان تفاصيل ق إغراق 
الكريم.القرآن 

مواءالقرآن، ل واردة فقهية ألة مأى بيان على الدك، الشخ قدرة ت ناسا 
الفقهأر؛اع مايمثل وهي الجنايات، أو الأنكحة أو المعاملات أو بالعبادات تحلفتح 

الفقهيالشيخ تمكن بأن القارئ يشحر فلا الحنابلة، فقهاء يم تقسم، حالمعروفة 
واحد.ذ«هل. على يجده بل آحر، إلى ثاب من يتفاولث، 

يرتما تفسيره ق الفقه لعلم المدى استثمار تبين الم، الأمثلة ومن 
[٤ ٣ الماءت ] ه آلتصاج ؤ، واهجروص ؤ I قوله محنى ق رون المفواحتلف،  ٠٠. ١ 

الشرعيةسياسات عتي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المميم، حاسة عتيرة، والآداس اسوم كلية  ١٣٤



وا1دعوياتاسمية آلتره ا1سسي، ناصر عبدالرحسس الشيح مؤدمر 

د«صيفاضينمحسالشمراني

تكاثرتكما للجنب، التيمم جواز ق نما الأية نتكون الجماع؟ بذلك المراد هل 
ذلكؤيقيد باليد؟ اللمس مجرد بذلك المراد أو الصحيحة، الأحاديث لئ، بدل

الأيةفتكون لشهوة، يكون الذي وهوالمس الذي، خرؤج مقلمة كان إذا بما 
٢.الوضوء نقمي على دالة 

ونطيحة،ومرئية، وموفوذة، منخنقة، من ائل، الملهذه راجع ]المائ 
قالولهذا فيها، الذكاة لتتحمق تقرة؛ محياة وفيها ذكيت، إذا مع، وأكيل—ة 
حياماوحول كان حلقومها، أونهلم، حشوتها، أوغيره المع أبان لو الفقهاءت 
فإذاالحياة، وحول إلا فيها يسر لم وبعضهم فيها، الذكاة فائدة لعدم كعدمه؛ 

.٢٢١الكريمة((الأية ظاهر وهو المحشوة، مبانة كانت، ولو حلت، حياة وفيها ذكاها 

منأعطى اأحلمع لعللب الكمح على القادر همغ إن الفقهاءت من كثير رروئال ٣• 
يعهلىأن يجوز أيمات وقالوا الله، مسيل ق الجهاد ق داخل العلم لأن الزكاة؛ 

.٢٢١نظ.ر((وفيه فرصه. لحج الفقير منها 

•؛•أ،(.■سراممارِ:)؛/ )١( 

(.٣٩٣)ا/الأبق: انرجع )٢( 

 )٣(/Y(:٢٦٦الارجعالأبق.)

١٣٥الشرعية ممووااأطت هتيمجن ابن الشيخ ىرّّى مع بادنماون اهم^م، جامعة عسرة، والأداب، اسوم ممية 



واثدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيداثرحمن الشيخ مؤتمر 
يموذناالسعدي انملأمة تفسيره على ذلك وأثر السر معارف تنؤخ 

1وذا0اس1ل0دول؛ا 

وفاسإور0.عالي 9أورذوك السيرة، بعالم هعرفته 

الأس—لأمأئمة ولكن النبوية، بالسنة العلم عن مخ يرة يالم العالأن الأصل 
التاريخيرد الحيث من خاصة عناية لم وسعليه الله صلى النبي سرة أولوا 

عدىالالشيخ لكتب والقارئ منها، الفوائد وامتنبامحل فقهها حيث ومن لأحداثها، 
العلمطلاب، وحثه وفقها، تاريحا به ؤإلمامه الشريف العلم هذا ق مشاركته يلحقل 

معدودةوهي الموية، السيرة دراسة عالي الرحمن كلام وفهم القرآن تدبر ق الراغبين 
اللهفهمكتتاب على العون أعفلم -٦١ الإلمام وق المفثر، علوم أهم من عنده 

جهتتن•من للمقتر صرورى النبوية بالسيرة والإلمام 
الكريم،القران لهدى وسلمتهلثيقعملي عليه اطه صلى النبي ّيرة أن أولا" 
النبوية،السيرة ياحدات ر مباشتعلق لها وآياته القرآن سور من عددا أن ثانتات 

الأحداثبتلك بالإحاطة إلا يقيما، تفصيليا فهما وجهها على الأيات تفهم ولا 
والوقائع.

الأزتحلال من يره نفعلى السيرة لعلم عدى الإتقان أثر ؤيتجلى 
سبيلعلى القران ق ورد لما التاؤيخية الأحداث تفاصيل بيان على قدرته أولأت 
توق.مبشكل الأيات معاق توصح ق الكثير أثره ولهذا الإجمال، 
الحلممن يحتاجه بما منهما كل ؤإمداد والسيرة، النفير علمي بين الربهل ثانيا، 

التاريخيةالواقعة فقه جهة من أو التاريخي، الحدث تفصيل ناحية من سواء الأحر، 
فوائد.من تتضمنه وما 

الحان)ص:القوس (، ٣٨٢)ص: المان: اللخلف يسر (، ٤ / الرحمن:)١ الكريم سر انثلر: ( ١ت 
.(>٥٣/r

اثشرعيةثلدراسات ابن اتشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم ممية  ١٣٦



والدعويةالعلمية آثاره السعدى، ناصر ض عبداترحمن الشيخ ٠-ؤذمر 
اكمراضمحمد بن ادل4 صيف د« 

يلي؛ما يره نفق السيرة لعلم عدى الامشار سن التي الأمثلة ومن 
تجارةتحمل لقريش عينا أن ببها؛ وسبدر، وقعة كانت أيضا الثانية تة الرردي • ١ 

أصحابهمن حف بمن وسالم عليه اممه صلى الني حرج الثام، من عفليمة 
لجت،فالعير ميعاد، غير على بدر ق وتوافوا لحمايتها، قريس فخرجت لهللبها، 
كامليألما وكانوا وأصحابه، لم ومحعليه اممه صلى الرمول، مع التقوا والنفير 

يعتقبوما،بعيرا سبعين على عثر وبقعة مئة ثلاث والمسلمون والخيل، الحيل 

اسرمن واسمر وصناديدهم، صرواتمم قتلمتح عظيمة، هزيمة الشركن افه فهزم 
فيهاافه أنزل، الغزوة وهده بمثلها، اصيثوا ما مصيبة المشركين وأصاب منهم، 

دلمنصورا مقلقنا منها المدينة إلى رجع وبعدما الأنفال، سورة تفاصيلها وق 
نفاثا،الإسلام و بعضهم ولحل والخزرج، الأوس س يلم لم ممن بقي من 

غزوة؛درااُاا.بعد كانت، إنما المنافقين ق نزلت، التي ١لأيالتا جمح ولدللئف 
علىالجيوش وجبموا المشركون غزا أحد، غزوة كانتح الثالثة المة رال ٢. 

اللهصلى الله رسول إليهم وحرج المدينة، أهلراف إلى وصلوا حتى اللين 
الحروفالجبل عند أحد ق والتقوا ورتبهم، وعثأهم بأصحابه لم ومحسعليه 

الرماةترك لما ثم المشركين، على الأمر أول 3، الدائرة نن، وكانالمدينة، شمالي 
تبرحوالا رر لهم؛ وقال وسلم، عليه الله صلى اممه رسول فيه رتبهم الذي مركزهم 

علىحمل كان، ما وكان الثغرة، تللف، مع الخيل وجاءت غلثتا، أو فلهرنا عنه 
هدهتفصيل اممه وذكر بيله، سق بالشهادة افه أكرمهم مقتلة أحد ق المسلمين 

سالنزوة هده على فالوقوف متعلقاما، عل وبعمران، آل ورة سق الغزوة 

الغزواتءركبقية فيها نزلتح التي الكثيرة الأيات فهم على يعين السير كتب 
١(. ٩٢)ص: المان: اللطم، تسر )١( 

(.٢٩٢)ص: )أ(الميعازبق: 

١ ٣٧الشرعية للدراسات عتيميى ابن الشيح كرسي *ع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اثعلوم كلية 



ئواتدعؤية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن اثشيخ مؤت«أر ا
تبموذخاالمعدي اثعلأمة تفسره على ذلك وأثر القسر معارف تتوع 

الحديبية،عمرة وأصحابه وسلم عليه افه صلى اعتمر الهجرة من ت سنة ررق ٣. 
عليهالله صلى الض صد على المشركون لمزم أحد، عته يصد لا الست وكان 

الجاهليةالحمية أحدتيم قد المشركين ورأى الحديبية، بغ ولما عنه، لم وم
الحرام،الله بيتا ي اء الدملحقن صلح؛ ق معهم لحل القتال، على حازمين 

عليهالله صلى الني يرجع أن على الصلح وصار الصالح، من ذلك، ل ولما 
وتضعالمقل، ام العمن القضاء ؤياكون البيت، يدخل ولا هدا عامه وسلم 
حينالصلح هدا لمين المجمهور فكره سنين، عشر بينهم أوزارها الحرب، 
الصالحمن فيه ما على يهللعوا ولم الخلين، على غضاضة فيه أن توهموا 

سععام ق العمرة هده وقضى ذلك،، عامه وسلم عليه الله صلى فرجمر الكثيرة، 
ثحنالق،تءا^؛١ بأكملهات الفتح محورة القضية هده ق الله فأنزل الهجرة، من 

فيثا0؟ه]الفتح;ا[لمو
يرةالبعلم ملم أنه عدى الير نفق وغيرها الأمثلة لهده القارئ ؤيلاحفل 

أحدايثهبعض عن الحديث، من يمتعه لم يره نفاحتمار وأن وفقها، تاؤيحا النبوية 
يفنرها.التي بالأيات الخباسر لتحلقها يرة؛ ال

(.٣٩٢)ص: اورجعىبق: ت؛(

سراساتاممرستعقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص والأداب، العلوم كلية  ١٣٨



اسميةآتاوه ناصرالسعدي، عبدالرحمنبن الشيخ موذمر 
الشمراضمجمد بن اك صيف د• 

VJ_oJI السائس

ءال5اتمسيرموأثرذلك السلوك، بعلم معرفيه 
العيديصل أن به المقصود لأن شانا؛ وأعلاها العلوم أهم من العلم هذا بمد 

الإحسان.مرتبة إلى 

يرهنفق بثها التي المعاق حلال من العلم بيذا الفائقة الشخ عناية ؤلهرت وقد 
كادفلا الفقه، ق واصيله الاعتقاد، ق وكلامه النبوية، للأ'حاديث< وشرحه للقرآن، 

القلوب،تحيي التي لوكية الوالإشارات الإيمانية اللفتات، من له يخلوكتاب 
غلاةشهلهل عن بعيد الشرعية، النصوص مع متوافق متزن بمنهج النفوس، وتزكي 

وانحرافه.اده فالمعلوم الصوفية 

رأالتوصسحسماهات ة نفيمختمرة الة رمحالعلم هذا ق السعدي كتبه ومما 
فصول!ثلاثة ق جعلها وقد الإيمازاء، لشجرة والبيان 

ونقمه.وزيادته يره، ونفالإيمان حد ق الأول! الفصل 

وبئاما؛الإجمالالإيمان، منها بمد التي الأمور ذكر ق الشاق: الفصل 
والتفصيل.

ولمراته.الإيمان فوائد ق الئالث،: الفصل 

كتبهق يقرأ من كل يتفق ولذللث، بالعا، احتفاء كتبه ق العلم حذا الشيخ واحتفى 
جدأ.0]\ح فيها الإيماق النقص أف 

الأق:حلال من يره نفعلى الملوك لعلم المعدي إتقان أثر ؤيتجلى 
ككلامهلآيارّن،، ا من كثير تتضمنها التي الملوكية للمعاق وبيانه توصيحه أولا- 

القلوب،دات ومفالقلوب أعمال على وكلامه نى، الحماء الأمحفقه على 
الأحلاق.ومكارم الأداب بمحامحن والتحلي 

١٣٩اتشرمية و1مواسات عثيمين ابن ا1شيخ ترسى عع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرة، والآه.اب، امموم تلية 



واثدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠ؤد٠<ر 

تموذناالسعدي العلامات تفسيره على ذلك القسرواثر معارف تتؤع 

فيماالخوض وتجنه مسر، لى حماملوب العالم هذا ائل لمس—بحثه ثانتأ؛ 
بطريقةالعبارة تسهيله ْع كتبه، من كثير ق الواردة العالم هذا ممطلحات من أشكل 
وينتنيJه.كلامه يقرأ س كل منها ^ميد 

يلي!ما يره نفق السلوك لعلم عدى الاستثمار تين اض، الأمثلة ومن 
بذلك،،اممه أمر ذكره من والإكثار الله بطاعة القيام من يستمد الصر كان ررلما • ١ 

وآخره،أول،التهار لإنس—انتهآ[أىت١ ] ب ؤ؟ وآصة قؤ؟ رتق أتم ثأدؤ ؤ • فقال 
والتسح،والذكر، النوافل، من يتبعها وما المكتو؛ايت، المحلوات ذللثج، ق فدخل 

الأوءاتاا.له.هذه ق والتكير والتهليل، 

الدارق والمنافقات والمنافقين ات والمؤمنالمؤمتين حال، ذكر لألما ٢• 
فعاتبلحفلمته، والاستكانة لرببما، الخثؤع إلى القلوت يدعو مما ذلك، كان الأخرة، 

ممومقح ثامثاأن ^، ٧١٠ؤ فقال،ت ذللث،، عدم على المؤمنين افه 
محيربممدم ألأمدمت جأ مث<ظال آدمأألككب َةؤن دلا^^!١ ومامحليذأ-لي 
وتخشعنلوببمم به تلين الذي الوهت، يجئ ألم ؛؛•أى؛ ١ ٦ ]الحييين ي دنيمحت. 

حاءالذي الحق من نزل، وما وزواجره، لأوامره ونقاد القرآن، هو الذي الله، لذكر 
القلبخشؤع على الاجتهاد على الحث، فيه وهذا وّلم؟إ عليه الله صلى محمد به 
الإلهيةالمواعفل المؤمنون يتذكر وأن والحكمة، الكتاب من أنزله ولما تعالى، طه 

ؤزلأقؤبراَةلنذللث،، على هم أنفبوا ؤيحاموفتح، كل الشرعية والأحكام 
يولأيكونواكالذينأنزل،اطهضهم

بلثبتوا، ولا عليه، يدوموا لم نم ام، التوالانقياد القلبح لخثؤع الموحبا الكتاب 
إيقامم،ؤثستوزال، فاصمحلإلمامم الغفلة،  ٢٠٢واستمرتالزمان عليهم طال، 

•(.٢٩١الكريمالرحمن:)؛/ سر :١( 

الشرعيةسراسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرص والإداب، اسوم  ١٤٠



واثدعويةاسمية آتاوه المعدي، ناصر س عيدالرحمن مؤت٠ر١دشيخ 
اثشمراتىمحمد بن اطه صيف د• 

أنزلبما ندكر أن إلى وقت كل ق اج تحتفالقلوب ه قيقؤبمث ديئ؛-أم هزم 
.٢١١العين®.وجمود القلب وة لقصب ذلك فإن ذللث،، عن الغفلة يبغي ولا الله، 

جمعق ، الأتمافأن الربانيين العلماء بين عليه كالمتفق هو ومما  ٣١٠. 
اللهجْع لمين للمالخير ومحبة الله، لعباد والنمح ف، الإخلاص بقوة الأوقات 

وثواب،وأحر فضيلة لكل صابقون وأهلها الأعمال، من ئيء يلحقها لا بقوة بذكر 
السابقونالسابقون هم والذكر والإحسان الإخلاص فأهل لها، تبع الأعمال وبقية 

٠،٢النعيم®لحناين، ق المقربون أولثلئ، 

(.٩٧٧١الكريمارص)؛/ -سر )١( 

(.٦٢٣)ص: المان: تسراس )٢( 

١٤١الشرعية لادراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآدابt امموم كلية 





والدعويةاسية آثاره السعدي، ناصر عبدالرحمزس الشيح مؤتمر 

امممراشمحمد س ادك صيف د* 

الثافيااْدحث 
علٌواثرذلك الإلة، مأ9م السعدي 1وسإوخ معرفة 

تضسرم

لما!عطا وتحص 

تمرهعلى ذلك وأثر الضير، بأصول معرفته الأول؛ المهللب 
نفيره.على ذلك وأثر الحو، بعلم معرفته الثاف• المهللمب، 
.تميرْ على ذلك، وأثر الفقه، أصول يعلم معرفته الثالث؛ المهلك، 
تمرهعلى ذلك وأثر الفقهية، القواعد بعلم معرفته الراح• العللجا 
يره.نفعلى ذللئج وأثر الشريعة، بمقاصد معرفته الخامس؛ الخهلك، 

١٤٣الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيح كرسي عع بالتعاون القصيم، حاسة عتيزة، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح 
تعوذناالسعدي العلامة تفسيره على ذلك وأثر القسر معارف تنوع 

الأ9لالمطيب 

تفسرم_ Jc^فسير9اورذلك أمول بعلم هعرفته 

الكريم،القرآن لتمير يتصدى لمن اسية الأس، المعارفمن التفسير أصول علم 
علميةيمنهجية له وتوظيفه م العالم—ذا إلمامه يدرك عدى الير لتفوال٠هلالع 
صحيحة.

لتفسيرالحسان ا١القواءد المشهور؛ كتابه العالم هذا ق الشيخ كتب وقد 
القرآن«.

•الأق حلال من يره نفعلى التفسير أصول لعلم عدى الإتقان أثر ويتجلى 
يره.نفق العلم هذا لقواعد تطيقه أولا؛ 
المفترون.فيها اختلف التي المعاق ق التينة ترجيحاته ئانيا؛ 
للتفسير.مصدرا لها اعتماده وعدم الإسرائيلية، الروايات، تجنبه ثالثا؛ 

الجمعتعن.ر عند إلا إليه مصيره وعدم القرآن، ق النخ باب ي اعتداله رابنا• 
بيزالصوص.

يلي؛ما تفسيره ق التفسير أصول لعالم المدى استثمار تبين التي الأمثلة ومن 
آرثجائهلآرفمِممثاءلويروق ينهفنر يومي وي ؤ ت تعالى نال • ١ 

منوأمهرى ثنى ما ؤ، ٤؛؛،=:^؛ مع ق محن ة0 عن.إحتئ ين)أ 
[٢٤٠]البقرة؛ .ه ننزوف

قبلها،الض لأية ا سختها الكريمة الأية هده أن المفسر^، من كير عند اااشتهر 
أثيرأتته يأسهن يرثنن آرو-ثا ويدردف مفمح| يتومذ ؤ ت تعالى قوله وهي 
ثموث^١ وأق، أدمغ_ذا آنمسهن ؤآ صلن متا عدآؤ ٥^٠ آقهن ثنن 3إدا وعثئإ 

كاملا،حولا تتربص أن الزوجة على كان الأمر وأن [، ٤٢٣ ]البقرة؛ ثر?0؟ه 

الشرعيةللدراسات عثي4يرن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عنيرة، والاداب، انملوم كلية  ١٤٤



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الشمراضمحمد بن الل4 ضيف د• 

قتقدم ذللئ، أن الناسخة; الأية تقدم عن ويجيبون وعشر، أشهر بأربعة خ نثم 
الالقول وهذا المنسوخ. عن يناحر أن الماسخ ثرمحل لأن ول؛ المز ق لا الوصع، 

وأنهوالصواب، الأية ق الأخر القول أن له اتضح الأيتين تأمل ومن عليه، دليل 
المرأه،على المحيم وجه على Jعشت١ أشهر أربعة التربص وجوب ل الأولى الأية 
كاملا،حولا ميتهم زوجة يبقوا أن الست، لأهل وصية  ١٣فإالأية هده ق وأما 

لأهلاف من وصية أي; ؤ———————ه قال; ولهدا لمنتهم، وبزآ لخاحنرها، جبرا 
قأهامت، رغستح فإن ا، يخرجوهولا ويمنعوها بزوجته، توصوا يمأن الخبتا، 
ؤ—————————————قالأ ولهدا علميها، حرج فلا الخرؤج أحيتا ؤإن وصيتها، 
يخرجهالا الذي يكون؛العروق، أن الشرمحل; لكن واللباس، الجمل من أي; 

والأءتبار«را؛.الدين حدود عن 

ونياانعتهوأيدئ هدكاأقم \ ةلإرن يلمم ١شحنكا"مانتع عنلمثاأؤودوؤ* ممى ولن ؛ؤ  ٠٢
.[ ١٢٠]البقرة;ه ُوا ير ولا ود بن ثيرآثه ماَللئ، ير<'الءام آءق بمدألنكا أهمآءئم 

دينهم؛باتباعه إلا ارى اك—ولا اليهود عنه يرض لا أنه رسوله اايخ،رتعالى 
هدىلهم; فقل الها.ى، أنه ؤيزعمون عليه، هم الذي الدين إلى دعاة لأمم 

؛اJليإفهوالهوى، عليه أنتم ما وأما الهدىه، ^هو به أرملت، الذي ه اطه 
ثءولا ؤلي من اطه من للث، ما الملم بى جاءك الذ'ي بعد اهواءهم ث، ابعولئن 

يختصفيما -يم والمشبه والممارى، اليهود أهواء اتثاع عن الخفليم، الهي فيه هذا ف٠ 
قداخلة أمته فإن وسلم عليه اطه صلى اطه لرسول كان ؤإن والخهلاب ديتهم، ه ب

بعمومالع؛رة أن كما الخاطتط، بخصوص لا المعنى بعموم الاعتبار لأن لئ،؛ ذل
ث.بح،اأآ؛.البخصوص لا اللمففل 

(.٩٧١ت__راممارَ;)ا/ )١( 

سرصاس)ا/هه(.)٢( 

١٤٥اتشرعية لليواسات عثي4يرور ابن اثشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والاداب، العلوم كلية 



هوالدعوية العلميات أناره السعدي، ناصر صوا1رحصس الشيخ موضر ا
ذ4وذنااوساىوي العلامة تفسيره على القسروأترذلك معاوف تتؤع 

ٌنحشوتةاس-ترهم ق أكثروا قد اف رحمهم الممس_رين من كثيرا أن واعلم  ٣١١. 
لكتابيرا نفوجعلوها القري، ا عليهونزلوا إسرائيل، بتي نمص 

حرج(،ولا إسرائيل بتي عن )حدثوا وسلمت عليه الله صلى بقوله محتجين الله، 
مقرونة،غير مفردة كون وجه على أحاديتهم نقل جاز ؤإن أنه أرى: والذي 

لمإذا محهلعا افه لكتاب يزا تمجعلها يجوز لا فانه ،،، ٤١١كتاب على ة منزلولا 
صلىقال، كما مرتبتها أن ودللث، لم، وسعليه الله صلى الله رسول عن تصح 

أنمرتتها كانت، ارفإذا كدبوهم ولا الختاب أهل تصدقوا ررلأ لم: وسعليه افه 
القرآنأن الإسلام دين من بالضرورة المعلوم من وكان ا، فيهمشكوكا عون 

القصصتللث، تجعل أن يجوز لأ ومعانيه، بألفاظه والقهلع به الإيمان يجب 
أكثرها،أوكذب كدبما الفلز على يغلب اش انمجهولة، بالروايات ة المقول

عنالغفلة ب«<آط بولكن احد، ت؛دا \ووب وولا نيا، ممطوعا الله، لكتاب، معاق 
حصل((لا،.ما حمل هدا 

(.٩٦ابق)ا/الالرجع :١( 

الشرعيةدلاوراءءأات صثيمعن ابن الشيخ كرسى مع بالتاون القصيم، جامعة متينة، والآداب، العلوم كلية  ١٤٦



واتدعويةاسمية آثاره السعدي، ءيدالرحمنينذاَ الشيخ مؤت«-ر 
د'صيفاشين«ح4اواصراني

الد1ووآالمطلب 

رير0.وْاواواطٌ 9اثرذوك النحو، بعلم معرفيه 
ولكنلطلابه، لرمه ثم نيوحه، بعض على ويرمه النحو، بعلم الشيخ اهتم 

الإعراب،وملحة الآحروم>ة، وهيت المتداولة، المتون أشهر دروسه ق لهم يثرح 
مالك.ابن وألفيه الندى، وقطر 

بالنحوعنايته با الثسخ عناية لي يظهر فلم البلاغة وعلم المرق علم ا أم
وهذااللكر~ النحوالآنفة متون ق المذكورة المرق، ائل ممن لكن ما إلا "اللهم 

فلونقلرتالوقت، ذلك ق الجدي المطر ق المائدة العلوم إلى بالنظر طيص أمر 
الشيخأل، إبراهيم بن محمد المخ زمنه ق الملكة مفتي دروس جدول إلى مثلا 
أوالبلاغة.المرقح ق دروتا فيها تجد فلن 

أنواعهااحتلاف، على المربية علوم أهمية على، المحيى الشخ نص نقد ذلك وْع 
إجمالايكر كما المربية علوم 3، الملماء بعض على المدى الشيخ قرأ وقد ،، للمفئر١١

غيرالمربية علوم من شيئا بعضهم على قرأ قد يكون أن عندي يبعد ولا رجمته، تق 
أعلم.واف كتبها، بعض ل الهنالمة ل بالاجتهاد منها تلريا حصل قد أويكون المحو، 

تالاق حلال س تفيرْ المحوعلى لملم المعدي إتقان أثر ؤيتجلى 
_J..المحو؛احتصلأار ائل مس بحثه إلى يفطر لما تناول ١• 
راجعافيه يري المف، لاحتلأفا يكون فيما الرجنح، 3، النحوية القواعد إعمال ٢• 

نحوية.مسألة إلى 
يلي!ما تفسيره المحوفي للم المعدي استمار تبين الم، الأمّلة ومن، 

همب وتنمآلأ؛تت ثو.مسبجءتلمم، أنفيألكسأ،إلأ ي ؤإن ؤ ت "وقوله • ١ 
الكتاب،أهل إلى يعود ه مؤنه ؤه؛ل قول! 3، هنا الضمير أن يحتمل ا ١ ٥ ]الماءت؟ 

)ا/٤(.الرجعالماق: انثن: )١( 

ا٤ ٧ سراسات عثيبمين 1بن الشيح عرسي مع ياساون القصيم، جامعات عتيرق والاداب، العلوم كليات 



هوالدعوية اسمية آتاره لسعدي، ا ناصر بن صدايرحمن الشيخ مؤو4ر ذ
ضوذنالسعدي ا مة لعلا ا تسيره على ذلك وأثر القسر سارق تنوع 

بعيسىيؤمن فإنه حقيقة، الأمر ؤيعاين الموت يحفره كتابي كل هدا على مكرن 
التهديدهداث مضمون فيكون اضطرار، إيهان ^^، لا إيمان ولكنه السالآم، عليه 
مماتيم،قيل عليها سيندمون التي الحال هذه على يستهّروا لا وأن والوعيد، لهم 

هوله!ق الضمير أن ؤيحتمل وقيامهم؟، حشرهم يوم حالهم يكون فكيف 
الكتابأهل من أحد من وما المعتى* فتكون الملام، عليه عيسى إلى را"أع موتهه 

اقترابعند يكون وذلك الخيح، موت قبل الملام عليه بالمسح ليومنن إلا 
عليهنزوله ل الصحيحة الأحاديث تكاثرت فإنه ار؛ الكبعلاماما وظهور الساعة 
ْعالكتاب أهل به ويؤْن الجزية، ؤبمع الدجال، يقتل الأمة، هد0 آحر ل الملام 

وهلاعمالهم، عليهم يشهد شهيدا، عليهم عيي يكون القيامة ؤيوم الخومنن. 
هومما عليه، هم ما كل مطلان إلا يشهد لا وحنثي لا؟، أم اض لشرع موافقة هي 

بذلكعلنا وملم، عاليه الله صلى محمد إليه دعاهم ؤلما القرآن، لشريعة مخالف 
أنإلا بالحق، إلا يشهد لا وأنه وصدقه، اللام عليه المح عدالة بكمال لعالمنا 

و؛اءللااله.محلال فهو عداه وما الحق، هو وسلم عليه اف صلى محمد به جاء ما 
الأي؛ ينّته]النور؛"؟"؟[ مبذي؛رأس راوةولهت٢. 

تزؤيجهم،من أوامتناعهم وأميالهم، أوليائهم أوففر لفقرهم إما كاحا، يقدرون 
قدر:من تقدير من أحسن التقدير وهدا ذللثإ، على إحارهم على قدرة لهم ولمس 

ذلكق فإن المضاف، مناب ناسا إليه المفاف وجعلوا (، نكاح مهر يجدون )لا 
والثال:كونالحذف. عاسم والأصل الكلام، ق الحيف ا: أحدهممحذورين: 

العبيدمخرج ءا.م، وحالة ه، بمالغى حالة حالان: له من على ا فاصت المعنى 
.٠٢١٠١وليهعلى إنكاحه ومن والإماء 

•(.٨٣سرامبمارص)\/ )١( 

(.٥٦١١اورجعالماق:)م/ )٢( 

الشرعيةللاJراسLت ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون الضيم، جاممة عتيزق، والآbب، العلوم كلية  ١٤٨



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر ض عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الشمرانيمحمد بن افه ضيف د. 

الثالثالْهلثب 

.oj__iعلٌ 9أثرذلك الفقه، أصول بعلم معرفيه 

وشروحهيره، نفق ا كثين منه واستفاد العلم، هذا ق عيي الالشيح ئسرع 
العلمية.المائل ل وترجيحاته الشرعية، النصوص من واستنباطه والفقهية، الحديتية 

المعتمدالمتن وهو النجار، ابن للعلامة التحرير مختمر طلابه; يدرس وكان 
الحنابالة.س المتاحرين عند لأصول اق 

لاصقوهوهي; الفقه، أصول ق المختصرة الرسائل من عددا الشخ صتم، كما 
الفقهأصول ق حامحة لهليفة الة واررسالتحريرا؛، مختصر س المنتخبة الفقه أصول 

٠٢المهمة،؛١ 

الأق;حلال س تفير0 على الفقه أصول بعلم عدى المعرفة أثر ؤيتجلى 
الخلاف.ق والارحيح المائل تقرير ق الفقه أصول علم قواعد وفق على تر ال١• 
ّأنواعها مختلف على الدلالات بإعمال ١^^، س الأّتنباءل ٢. 

يلي;ما يره نفق الفقه أصول لعلم حدي الامنمار تبتن المحي الأمثلة ومن 
عووأقويدء رهنيكث قؤإ زباط وس مء نن آنقلتقم م١ لهم وأعدوا ؤ . ١ 

سيلن تيء ين ثنفمأ وما بملتيم آئم تلزيهم لا دويهم ثن دعدوهظم 

أدرجالسعدي الشخ مؤلفات لمجمؤع الميمان دار طبعة أن الممامت هذا ل عليه التنبيه يتاكد ومما ( ١ ) 
شيءولا السعدي، للشخ ونسب اكمهء أصول ل مختصر ١١بعنوازت الفقه أصول ل كتاب حلالها 

لغيره،كنتا يخطه ينسخ قد العالم أن وبديهي السعدي، بخعل الكتان وجود صموى ذلك على يدل 
سست،وقد العلم، أهل من لأحد كتاب ية نإثبات على دليلا بمجرده الأمر هذا يكون أن يمكن فلا 
المذكورالكتاب أن والتحقيق كذاالثبخ، حطأ وهذا بطين، أبا اض عبد للشيخ أيصا قبل من الكتاب هذا 

اث،.رحمه السعدي العلامة من صدورها يستحيل مستنكرة عبارات وفيه الزيدية، علم-اء لأحد 

١٤٩الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اكوم كلية 



ئوالدعوية اسمية آتلره ناصرالسعدي، بن عيدايرحص الشيخ مؤتمر ا
ضوذناالسعدي العلامة تفسيره على ذلك وأثر السر معارف تنوع 

.٦[ ٠ لالأنفال1 ه ه وقئن آش.م!فللإم 
ومادينكم ؤإبطال هلاككم j الساعين الكفار لأعدائكم ؤؤأءاJواه أي: 
الأسلحةوأتولع والدنية العقلية القرة من عليه تقدرون ما كل أي: ^٠^ ثى انتطعتم 

فيهاتعمل التي الصناعات أنولع ذلك: ق فيحل قتالهم، على يعين مما ذللث، ونحو 
الجويةوالهليارات والبنادق والرشاثان المداغ من والألأت، لحة الأمأصناف 

والرأيالدفاع، وآلات ادق والخنوالقلاع والحصون والبحرية الرئة والمراكب 
الرمي،وثعلم اعدائهم، ثر به عنهم ؤيندغ الملمون، يتقدم ببما الك، ة والياٌ

الرمي(القوة إن )ألا لم: ومعليه اف صلى الني قال ولهدا والتدبير، والشجاعة 
تعالى:قال ولهذا ال، القتعند إليها الممحاج باوراك< الامتداد ذلك: ومن < ١١

قفيها موجودة العلة وهذه وءدوكلمه، عدوالله به ترهبوذ الحيل رناط ؤوم-را 
شيءموجودا كان فإذا علته، مع يدور والحكم الأعداء، إرهاب وهي الزمان، ذللث، 
فيهاالتكاية تكون التي للقتال، المعدة والهوائية المية يارات كالمنها، إرهابا أكثر 

توجدإلالم إذا إم—ا حتى لتحصيلها، عي والحا، تعداد بالاسمأمورا كانت أشد 
واجب«رأ؛.فهو به إلا الواجب يتم لا ما لأن ذلك؛ وجب المناعة يتعلم 

لائقي السدإلوثأيتد ا-لئو ١؟^؛ ؤ، أكم-اص ءثك٢■ هه ٢٣٠١٠ألخن  ١٦٢١^ؤ • ٢ 
رذثممن قنيف د*لك، ، ^■٠٣إثو وأدآء أتميف ^0؛؛ سٌ آبمو من ثث تجإ ع_ 

[.١٧٨]البقرة: ه ا.أ أيث ساب ئأه> دللك بمد ئي وتنته 
فيه،المساواة أي: القتلى، ل القصاص عليهم فرض بأنه عباده على افه اريمتن 

العباد.بين للعدل إقامة المقتول؛ عليها قتل التي الصفة على عمدا القاتل يقتل وأن 

منه.اش لصي ءاُر بن ■ثة حديث من ٧(،  ١٩١صأبحه)ل لم مأحرجه )١( 

(.٦٢٦سيرالكر.مارحمن:)آ/ )٢( 

اتشرعيةس>اسات ءثي4ين ابن الشيخ ترسي مع باتضاون القصيم، جامعة ءأنيرة، والأداب، الملوم كلية  ١٠٠



والدعويةالسية آتاره ناصرالسعدي، س عبدالرحص الشيخ مؤت4ر 
الشمراتيمحمد بن اطم ضيف د• 

ألياءحش كلهم عليهم يجب أنه على دليل فيه المومنن لعموم الخلاب وتوجيه 
منوتمكينه المصاص، طلب إذا المقتول ولي إعانة ه، بنفالقاتل حش القاتل، 
يفعلهكما الشروط تت إذا القاتل وبين بينه يحولوا أن لهم يحل لا وأنه القاتل، 

النخدثين.إيواء من أسههم ومن الجاهلية أهل 
بالذكر،الذكر ات بمنهلوقهيدخل ءؤالح_ر ذللثج تفصيل بثن ثم 

علىمقيتا منملوقها فيكون والذكربالأض، بالذكر، والأنثى ؤزالأمحىبالأمحى4 
وخرجبالأنثى، يقتل الذكر أن على المنة، دلالة مع " بالأنثى الأنثى " قوله: مفهوم 

قأن >ع بذللث،، المنة لورود بالولد، يقتلان فلا علوا، ؤإن الأبوان هذا عموم من 
ولأنبولده، الوالد يقتل أن العدل، من ليس أنه على يدل ما ؤالقصاصه نوله! 

قاختلال تح بيإلا لولدْ القتل من يمتعه ما والرحمة، الشفقة من الوالد لب قق 
أنمع بالمنة، الكافر أيضا العموم من وخرج له. الولد من حدا ثديية أذية أو عقله، 
يحدوه،الله ولى يقتل أن الحيل من فليس وأيضا خاصة. المؤمنين خهتاب ق الأية 

علىبمفهومها ودل أواحتلمت،، قيمتهما س_اواتإ أوأنثى، كان ذكرا بالعبد، والعيد 
ا.١ ل ٠ اوله..٠ مغير لكونه بالعبد؛ يقتل لا الحر، أن 

(.١٣١ذسراممارص:)ا/ )١( 

١٥١الشرعية سراسات عثي4اوور ابن الشيخ كرسي مع بالضلون القنصيم، جامعة عتيرد والآدااl_٠. اسموم ممية 



والدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن الرحمن عبو الشيخ مزتمر 
ضوذناالسعدي العلامة تفسيره على ذلك واثر القسر معارف تنوع 

1ور1بء1ا0ط1ب 

تفسرمعلٌ 9اورذوك الفممية اوع9اعد بعلم هعرفته 
بعدقواعدْ ة درامح،: tiواكتساب الفقه صبط على يمن ما أعظم من 
محكمبرباط الفرؤع من تفرق ها تجمع القواعد هده لأن فروعه؛ من بكثير الإلمام 

دقيقه.موجزة بارات عل 

التاصلثملت التي كبه حلال من العلم هذا ل الشخ تمكن ظهر وند 
العلمبقواعد عيي للالكبير الاهتمام عن متفنغ وهدا ميسسر، واسسلوب والتطبيق 
عموما.وصوايهله وأصوله 

,اثقواعد ادسسيث كتبه ومها 

إجماليتحليق وله بيتا، ين حمنحو ق موجزة وهى الفقهية، القواعد منفلومة ١. 

أبياتبا.على مفيد 

الجاهعة.والأصول القواعد ٢. 

يلي!ما يره نفعلى العلم -ردا حدي اللمعرفة الحسن الأثر ومن 
إليها.الفرؤع ورذ الفقهية، بالقواعد الاستدلال أولا: 
ال؛كريم.القرآن آيات من الفقهية القواعد من عدد تاصيل ئانيا؛ 
يلي.ما يره نفق الفقهية القواعد لعلم عيي الاستثمار تبين التي، الأمثلة ومن 

منهدا أن متوهم توهم ربما جهادده حى اثثه فى ءؤوجاهل.وا 3و]ه1 كان ارولما 
فىعليكم جعل ؤوما بقوله• منه احترز يثق؛ ما تكليف، أو يهئاق، لا ما ، تكليفباب 

السهولة،بغاية وسهله التيسير، غاية ينره بل وعسر، مثقة أى• ه حرج من الدين 
إذاتم يؤولها، ولا يثقلها لا النفوس، على هل مهو بما إلا والرم أمر ما اولا• ق

أوإسقاطبإسقاطه، إما به، أمر ما حقق، للتخفيف،؛ الموجبة الأسباب بعض عرض 

الشرعيةللدراسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، سمعة عتيرة، والأداب، امموم كلية  ١٥٢



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرحمزبن الشيخ مؤتمر 
الشمراتىيصد بن اك ضيف د< 

والتسرا؛ تجلب ررالمئقة أن وهى مرعية قاعدة الأية، هذْ من ؤيوحد بعمه. 
كثيرشيء الفرعية الأحكام من ذلك ق فيدخل المحفلوراتء، تبيح الضرورات  ١١

،.١١.الأحكام٠ كتب ق معروف 

الغامسالب اا0دل

تفسيره.علٌ 9اثرذلك الشُيعة مقاصد بعلم معرفته 

لآكنالفقه، أصول علم ق يكون الث_ارع مقاصد موصؤع يحث، أن الأصل 
مناهجق ئمألآداطُ عالما غدا حتى العصر هل.ا ق د المقامسموضع ارتهلور 
الشرعية((رأ'،.الكالئات، من كثير ي الدراسة 

وشرحهاوبيانبا الشريعة لمقاصد التاصيل ق طويل  ٤١١حدي الوللشيخ 
،.٣١١٢•العناية وصرورة أهميتها على والتأكيد مسائلها، ؤإيضاح 
الأحكامعليها رتب اش والصفات الث.ارع، مقاصد ررمعرفة افه—ت —رحمه قال 

والحقوقوالمعاملات العبادات ق والأسرار الحكم ومعرفة والجزئية، الكلية 
علىمش_تمالة وأنبما الشريعة، كمال ما يعزف التي الطرق أعفلم من ذللئ،، وتوابع 
أعرق،بل.للثؤ العبد كان فكلما ومعادهم، ومعاشهم ودنياهم دينهم ق الحبال مصالح 

والركاتللخيرات وشمولها وهيمنتها الإسلامية الشريعة حلألة من بل.للثح عرف 

٩(.١ ١ ١ الرحمن:)■Y/ الكرم سر )١( 

)ص:ه.القاصد: إرشاد )٢( 

جميلللدكتور السعدي^ العلامة عند الشريعة رامقاصد كتابأ: ٤٠٥٧٣ ١ عام التوحيل. دار عن صدر ( ٣١

دالماJينتالإسملامية مالجامعة الفقه أًولا لقم مقدمة دكتوراه رمالة الكتاب وأصل زريوا، ، فيوس
المنورة.

١٥٣الشرعية لليراسات عثيعين ابن الشيخ كرسي مع بالدتعاون المميم، جامعة عتيزة، والأداب، العلوم كلية 



واتدعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
نموذجاالسعدي العلامة تفسيره ع1ى ذلك وأثر القسر معارف تنوع 

،.ووفادها،ل ذلك يناق ما كل عن رميها والإحسان، والعدل 
تيلي ما تفسيره ق العلم بهذا معرفته من عيي الاستقائه ومما 

ما.والاهتمام الكريم القرآن بمقاصد العناية ١. 
كتابتضمنها التي وتثريحاما أحكامها ق وحمالها الثسريحة كمال على التتسه ٢. 

تعالى.افه 

يلي•ما يره نفق الشريحة مقاصد لعلم عدى الاستثمار تين التي الأمثلة ومن 
متنوعةوطرق متعددة، بأساب ببعض م بعضهاس النالله مدافعة ررفلولا ١. 

الكفارتولى لامسيله ق الجهات. ت وأزكاها وأحلها وأعفلمها وشرعية، قاورية 
معابدهم،وهدموا حم، المؤمنين فقتلوا الرمل، أديان ومحقوا الفنالمون، 

الجهادحكمة يحرف بهه وثوحذا جسيمة، وأياديه عفليمة، الله ألمناف ولكن 
والجشعالعداوات على المبتي الغللمة كقتال لا الضروريات، من وأنه الديني، 
إقامةالوحيد! وغرصه مرماه الإسلامي الجهاد بل للخلق، تعباد والاموالفللم 

كلها،الحقوق وأداء لخالقهم، الخلمق تعباد واسالرحمة، وحمول العدل، 
بكلالمعللق والإصلاح الملاح ونشر الفنالمين، وقمع المفللومين، ونمر 

الإسلأم((رآ/دين محاسن أعفلم من وهو واعتبار، وجه 
■؛كدؤريُلأ-ثدؤيحاتمثاياة ؤيؤد ؤ تعالى• ه قول٢• 

محآص04]الور:آء•ء ٣
تؤلمهحلدات حلدة، مائة يجلد ت أوأنثى ذكر من الحصن غير الزاق حد راهازا 
منطائفة يشهده بحيث، زآ، لامسعلنا ذلك، يكون أن ؤيتعين ولا وتنحره 

هووانتهارها الجرائم، أهل لقمع الضرونيات من الحدود إقامة لأن المؤمنين؛ 

(.٧٢٢)ص: )١(ْج٠وعاهمس: 

٩(.• ١ )ص: المان: اللطف تسر )٢( 

الشرعيةللدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة متيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٥٤







والدعويةاسبمية آتاوه السعدي، ناصر بن عبدالرحمن 
اثشمراشمحمد بن اطه ضيف د. 

الخاتمة

توصياته.وأهم نتائجه أبرز أذكر البحث هدا خاتمة فمي وبعد• ف، الحمد 
Vji > امص،!ئتاتج

متفالعاير للتفالمتصدي كان وكالما الإمحلامية، العلوم أومحع القرآن ير نف• ١ 
للصواب،بالتوفيق حظ1ا أمعد كان اض كتاب فهم ق توظيفها مجيدا العلوم من 

الإشكالات.وحل المحاق ؤإبانة الإفادة على وأةا-ر 

وجودةالأظوب، وحمال التاصيل، ومتانة العلم، حة محدي الالشخ جمع ٢• 
التصنيف،.

يرالتفطريقة على الرحمن الكريم ير تيت الكثير ير0 تفالشيح كتب،  ٠٣
الرحيمفتح والوحيزت المنان اللهليف، تيير الوسيهل,ت يريه وتفالإجمالي، 

الموضوعي.التغير طريقة على العلام المللئج 
فيه، فتحققعموما، للتاُس القران معاق هل تره بتفعيي الالسخ قصد ١ ٤ 

العلوم.دقائق من كتبهم رين المقأكثر به أثقل مما 
كتب،من والمتعلم الحالم يقرأم ما أفصل من ير التفل عيي الالشيح كتّثا • ٥ 

لطائف،من بغيته العالم فيها يجد ممتغ، هل حملوب بأسصاغها فقد التفسير؛ 
وهداياته.القران معاق من يحتاجه ما غيره فيها ويجد المعاق، 

يرهنفإثراء ق ائل والوسالمقاصد علوم ق عدى الالشيخ نفس اهم ٦ٌ• 
القول،ديد مإلى اده ؤإرثالاستنباط، ودقة الفهم بحن ؤإمداده بالفوائد، 

ازلل-من لحمايته 
يرالتفبعلم البالغة بعنايته وقته ق المملكة علماء عن عيي الالشخ تميز ٧• 

بنمحمد الشيح خصوصا تلاميذه، بعض ذللئ، عنه ووريثظ وتألما، تدليسا 

١٥٧الشرعية للدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، و١لآداب، اسوم كلية 



واتدعويةالعنمية أناره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح مؤت٠ر 
تبموذناالسعدي العلامة تفسيره على ذلك وا*در القسر معارف تتؤأ 

العيمين.صالح 

اتيحث!تؤبميات I ثاث 

منهجعلى مدنقة متقنة طعة عدى الالشخ مؤلفات مجمؤع طاعة إعادة . ١ 
وصعالذي القيم ابن كب تحقيق مثرؤخ كصنح م، المعالواضح منفبط 

نيد.أبو يكر الشخ ت عليه وأشرف خطته 
لكبه بتدريس اس، النوعامة العلم ؤللأب بين حدي الالشخ علوم نثر • ٢ 

ان؛يرامحنفائس من احتوته ما وتقريِا والجامعان، والمعاهد احي الم

محررة.موثقة وبحوث كاشفة 

بهنمير الذي المنضبط التحديدي والخهلارأثإ المنتزن الإصلاحي المنهج تبني  ٠٣
عمّره.علماء من وكثيرا أقرانه به وبل عيي، الالشخ 

الشرعيةليمواسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، يامعة عنيرص والأياب، العلوم كلية  ١٥٨



و1ووعوياتالعلست آثاره السعدي، ناصر عيدايرحمزبن مؤت«رالسيح 
د،صيفافين«حمدادشمراني

ادرار0ه1فحرس 

ه.١  ٤٣٢الأولى الطبعة المنهاج، دار الغزالي، حامد أبو الدين، علوم حياء إ ٠
الأولىالهلبعة التدمرية، دار الباحمن، يعفوبر المقاصد، معرفة إلى القاصد رشاد إ ٠

١٤٣٨.;>،

عليتحمق: الغرناطي، الكلى جزتما بن، أحمد ن محمد اكزيل، لعلوم لمهل ا ٠
هر.١  ٤٣٩الأولى الطبعة الخضراء، طيبة دار المالحي، 

العيمين،صالح بن محمد القرآن، ير يتفالمتعلمة الحان القواعد على لتعليق ا ٠
هر. ١٤٣١الأولى الهلثحة الخيرية، العثيمين صالح بن محمد النبح ة مومح

عبدالمنيفة، المباحث، من الوامحطية العقيدة عليه احتوين، ما على اللْليفة لتنبيهامحت، ا ٠

هر. ١٤٣١الأولى الْلثعة الجوزى، ابن دار عدى، الناصر ابن الرحمن 

بنمعل. Jحقيقت عدى، الالرحمن عبد المنان، كلام نفير ل الرء"ءمن الكر.يم ير ي٠ 
هر. ١٤٣٠الثانية الطعة الجوزى، ابن دار المميل، نواز 

ابندار عا.ى، الالرحمن عي—د القرآن، ير نفحلاصة ل ان المناللهليف، ير يت ٠
اه. ٤٣٤الجوزى،اسالأور

انمليرى،يامر تحقيزت عيي، الالرحمن عبد الإيمان، لشجرة والبيان لتوضيح ا ٠
ه-١  ٤٣٦الأولى الطعة المنهاج، دار مكب 

بنمحمد بن اض عبد بن يوسف، وحماله، روايته ل ينغي وما وفضله العلم بيان امع ج٠ 
البخاري،الإمام دار المصري، عونحن بن محمد تحقيق• الأندلسي، التمرى الر عتل• 

الأورِام؛اهرءالطبعة 
الطبعةالوعرة، دار فرحايته، آحمسد تحقيق! الأصفهاق، ثح الراغير، التفامحامع ج٠ 

الأولىه"؛اه•
دارالعجمي، اليزيد أبو ت تحقيق الأصفهاق، الراغب، الشريحة، مكارم إلى لاريعق ا ٠

الأولى،رآ؛اه.الطعة اللام، 

١٥٩الشرعية للدواسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الهصيم! جامعة عتيزتر والآداب، العلوم كلية 



والدعويةاسبمية آثاره الساهدي، ناصر بن عيدالرحبمن الشيخ مؤتمر 
تبموذناالسعدي اليلأمة تفسره على ذللف وأتر القسر معارف تنوع 

صالحبن محمد الشخ مومة العتيمين، صالح بن محمد التفسير، ق أصول شرح 
اه. ٤٣٤الأولى الطبعة الخترية، انمض 
ابندار ار، الطيابح حمين اف عبد مهس_نا، العدى ناصر بن الرحمن عبد الشخ 

١ه. ١٤٢ الأولى الطبعة الجوزي، 
تتحقيق الشقيْلي، الأمين محمد ير، التغق نقيطي الثمجالس من النمير العيب 

ه. ١٤٢٦الثانية الهلبعة الفوائد، عالم دار بت،، العثمان بن حالي 
تتبهلةالموالأحكام والأخلاق والتوحيد العقائد علم ل العلام الماللئج الرحيم فتح 
الجوزي،ابن دار البدر، الرزاق عبد ت تحقيق عيي، العبدالرحمن القرآن، من 

الأولىالطبعة 
المهليري،ر يامت تحقيق عيي، الالرحمن عبد التوحيد، مقاصد ق المديد القول 

ه.١  ٤٣٨الأولى الطبعة المهاج، دار مكتبة 
دارعوامة، محمد • تحقق الثهمى، الحسن بن احمد نن، العلم إن، المدخل 
ه.١  ٤٣٧الأولى ائبعة المهاج، 

الأولىالهلبعة المميعى، دار العالمية، عقيل بن النه عبد العلامة الشيخ مجموعة 
٠١٤٣٤.-

ه—١  ٤٣٦الثانية الهلبعة الميمان، دار عيي، الالرحمن عبد العلامة مولفايتح مجمؤع 
تحقيق.الأندلى، عطية بن الحق عت—د العزيز، الكتاب ير نفل الوجيز المحرر 

الهلبحةنطر، بدولة الإسلامية والشؤون الأونافح وزارة الباحثين، من مجموعة 

الأورا"آ؛اه•
الشبل،ماهر تحقيق! عاسي، الالرحمن عبد الفقهية، ائل الممن الجلية المختارامتؤ 

.٠١٤٣٦الثانية الطبعة المهاج، دار مكتبة 
تهلييقية،تاصيلية دراسة حل-ي الناصر بن الرحمن عبد العلامة عند الثريحة مقاس 

١١٠ ٤  ٣٧الأولى الهلبعة التو-^Lw، دار زريوا، يوسف جميل 

الشرعيةللدراسات عتيبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيرة، والآداب، اسوم كلية  ١٦٠



واثدعويةاسمية آتاره ا1سس'ي• ناصر بن عيدالرحمن ١اشيخ مؤتمر 
اثشمراشمحمد بن اك صيف د. 

شخ،مصطفى تحقيق; حاليون، بن محمد بن الرحمن عبد خلدون، ابن مقدمة 
ه.١  ٤٣٦الأولى الطبعة ناشرون، الرسالة ة مرّ

تحقيق؛تيمية، ابن الإسلام شيح القدرية، الثيعة كلام نقض ل النوبة نة المنهاج 
ه. ١٤٢٤الأولى الطبعة الفضيلة، دار سالم، رشاد محمد 
محمدتحقيق؛ عدى، الالرحمن عبد الدين، ق الفقه وتوضيح الكين الممنهج 

اه. ٤٣٢الثانية الطبعة الجوزى، دارابن الحميري، 
المقبل،عمر تحقيق؛ عيي، الالرحمن عبد القرآنية، الأيامحت، من الربانية المواهب، 

ه.١  ٤٣٢الأولى اسمحة الحفارة، دار 

الشرعيةسراصات عتيمحن اJشيحابن ءرسي مع باتاون التميمي جامعة عتيرت، اصوم ثلية 





ءصظا،كءه؛0محطاانم0

اممسيريةاضن 

اسلياثمفيخ عتاو 

1ودنيأنراشد بن ح09د بن راشد د. 

الإسلاميةالدراسات بقسم الشارك وعلومه القوآن أستاذ 

الجمعةجامعة - بالزلقي التربية كلية 





والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن ععدالرحمن الشيخ مؤذمر 
الثنيانواشد بن ح^ود بن راشد د. 

ممثمحأ
بعدتأما اش رسول على والسلام والصلاة لله الحمد 

للوقوفوجهدكبير طويل، وفن، إلى تحتاج السابقون العالماء به تميز ما ق فالكتابة 
ملكامحنحمن اوتوا ما بعض على للاطلاع فاحمة وقراءة إبداعاتم، من يسير شيء على 

الشيحالمرنين العلماء هؤلاء ومن والخالأت،، الأحوال ق ثافة ونفلراُتج علمّة، 
منقبل والدم ثم أمه توفيت، ها ١ ٣ * ٧ عام ق المولود المدى ناصر بن عبدالرحمن 

منالأصول جمع سنة، عشرة إحدى وعمره القرآن وحفظ الأبوين، يتيم فنشأ الثامنة، 
بلدهق التدريس إله انتهى حتى منة، وعشرون ئلأيث، وعمره للتعليم وجلس العلوم، 

علىأمره بداية ل وكان وأصوله، الفقه ق اش رحمه تميز ّنة، ٤ ٣ وعمره ه ١ ٣ ٥ ٠ عام 
وصارالقيم، ابن وتلميده الإسلام سخ بكتسيا اشتغل ثم لخثايخه، تبعا الحنابلة مدهبا 

قوألف، قرأ كما الشرعي، الدليل يرجحه ما إلى ينتهي بل الحنبلي بالمدمب، يتقيد لا 
يرالتفعلم ف، دمع وغيرهار اللغة وعلوم والخصطلح والأصول والقائد الحديث، 

أندون ارتجالأ البديهة من عليه الله فتح مما تلاميذه على اه ألقما عنه وكتب، كشرأ، 
منتنباط الاسودقة واللطائفا والفوائد المعال فيه فجمع للتمنيف،، وفت، عنده يكون 
انمنوعةوكتاباته مصنفاته جميع ق مسسوط هو مما وغيرها والقصمى والالطائفا الأدلة 

والتدريسوالتعليم اللم ق عمره أمضى وقد اعدة، والمسالأصلية الخلوم ميع جق 
النهقبضه حتى طويلة مدة لازمه الذي بالمرض إصابته رغم حياته، حتؤرآحر والتاليف، 

واسعة.رحمة القه رحمه ه  ١٣٧٦عام 
تنباطاواسبيانتا كبيرة، عناية ير التفبحلم الله رحمه المدى اعتنى وقد 

المنان(،كلام ير نفل الرحمن الكريم ير )تيالمشهور! يره نففكتبه وتقعيدا، 

.٤ ٦ / ١ الخلماء بسير البلاء إتحاف، )١( 

١٦٥الشرعية للدراسات عثيمون ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والآداد٠، العلوم كلية 



العلميةآتاره السعدي، ناصر ع؛د\1و'صنين الشيخ مؤت«ر 
انمعديالشيخ عند التمسيره اللفة 

قوكتب القران(، تفسير خلاصة ق المنان اللهليف )تيسير كتابت ق اختصر0 ثم 
حميلةهدايات وسطر القران(، بتفسير الختعلقة الحسان )القواعد التمير قواعد 

)فوائدت وكتابه القرآنية( الآيارتs من الربانية )المواهب ت كتابه ق لهليفة وفوائد 
علمل العلام الخالك الرحيم رفح وكتاب' الملام(، عليه يوسف قحة من متنيهلة 
منالكتب، وهذه القرآن(، من تنهلة الموالأحكام والأخلاق والتوحيد العماني 

النمير.لباب، القرية الكتب أبرز 
لفإالبمدمإ والتزام المعتمد وصحة النهج ملامة من عدى اليه تميز ؤلما 
القرآنية.للمكتة قويه إصافة وصاريت، والانتشار، القبول لها اممه كتب، الصالح، 

وأحنالخمر صنعة احاد انه تبن وتمره عل.ى الالخ كتب، ق قرا ومن 
بيانق الثحن، هذا فكرة حاءين، هنا ومن تعالى، اممه كلام معال بيان ق ا نوفليمه
الله.رحمه معدي ابن الثخ بها تميز التي التممرية الملمكة 
اثيحت!أساد، 

الله.رحمه عيي الالشخ عند يرية التغاللكة إبراز ~ ١ 
 ~y ،ذلاائ،.على تدل عملية تهلبيقايت، على الوقوف

التغير.لأصول عيي الالشيخ ملكة من شيء بيان ٣" 
Iاتسطبضةا اتدراساى 

يالشخيتعلق ما ل الملمية الأ؛حاُن، كئرة لى بين والسؤال البحث، بعد 
تيلى ما عليه وقمتؤ ومما عيي، ال

العليةالحركة على عيي الناصر بن ءثل.الرحمن الشح القصيم علامة أثر ~ ١ 
علىعيي الآثار فيه بين ار• العليمحمد بن عثدالله تاذI للأسالمعاصره، 

دارق محلع بعده. من وتلاميذه مؤلفاته، حلال من العاصرة، الخلمية الحركة 

الشرعيةللدراسات ملجين ابن اتشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرة، والاداب، اسوم كلية  ١٦٦



والوعويةالعأ4دات آتاوه اوسسي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ موتنمر 
الثنيانحمودبنراسد٠ بن راشد د. 

ه. ١٤١٣عام يالدمام الجوزي ابن 
 ~y القرعاوى،أحمد ؤإعدادت جمع سطور، ل السعدي عبدالرحمن الشيخ حياة

■والعلمه الحمه عيي الحاة ياحعصار تجمع 
عدىالناصر بن عبدالرحمن الشيخ القمم علامة اة حيمن صفحات ٣— 

الشخصةالشيخ حياة فيه بحث الطثار، محمد بن ءبالالأو4 للأمتاذت اف رحمه 
بهرثى وما عاليه، العالماء اء وثنوتلاميده، ثيوحه وذكر ومذهبه، والعلمية، 

ه.١ ٤ ١ ٣ عام ؛اليمام الجوزي ابن دار ل طح • ونحوها نماتد من 
بنسابح بن عبداممه لالدكتررت رأ مفعدى الناصر بن عبدالرحمن النسخ ~ ٤ 

أصولبكلية وعلومه، القرآن م لقمقدمة ماحتير الة رممالطيار، صالح 
بينها ١ ٤ ٠ تم\ عام بالرياض الإسلامية معود بن محمد الإمام بجاْهة الدين 

التفسير.ق وءلريقته وأثره ومنهجه الشخ حياة فيها 
عبدالرزاقللأّتاذت العقيدة، توصيح ق وجهوده عدى العبدالرحمن الشيح — ٥ 

أصولبكلية الحقيده لقم مقدمة ماجستير رسالة العباد. عبدالمحن بن 
جهودبيان فيها ه.  ١٤٠٧لعام النبوبة بالمدينة الإسلامية الجامعة ق الا.ين 

ذللث،.ق منهجه وبيان العقيدة توضيح ق عدى ال
عبداللهللباحث،؛ اش، إلى الدعوة ق وأثره منهجه عدى العبدالرحمن الشخ ٦— 

بكليةا*.-، لاحتوا الدعوة م لقمقدمة ماجستير رسالة الرميان. محمد بن 
الدعوىالجانب، فيها بين ه.  ١٤١٤عام المدينة فيع الإمام بجامهة الدعوة 

الدعوة.ق حياته من والعبر الدروس واستنباط عدى، الياة حق 

الأة،إلى الدعوة ق منهجه علمه، حياته، عدى العبدالرحمن الشخ ٧" 
العاليللمعهد ماجستيرمقدمة رسالة الحمار. حول مبن العزيز عطل للباحنف؛ 

١٦٧الشرعية سراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والاداب، العلوم كلية 



Jوالدعويةاسمية آثاره السعدي! ناصر عبدالرحمنبن الشيخ ؤتمر ٠

عامبالرياض الإمحلامية عود مبن محمد الإمام بجامعة الإسلامية للدحموة 
>فحب يره نفق عيي العند الدعوية القضايا امتنبهل هر.  ١٤٠"٦  ١٤٠٥

د.ناقدة، تحليلية ة دراسعيي العبدالرحمن النخ عند التربوي الفم ٨- 
حدي،الفكر ق المويرة الأحلر اول تنالرسودي. عبدافه بن عبدالعزيز 

عيي،العند والتعليم والعلم التربية ق وأؤنال والعلمية، الشخمية وحياته 
-٠١٤٢٠عام الجوزى ابن دار ل طبع 

ودرامة،حيمعك التفسير ق حدي الناصر بن الرحمن عبد الشيخ ترجيحات — ٩ 
منزقتلي' أحمد بن عبدالله لالباحن،ت وعالومه القرآن ق تير ماحرسالة 
"١٤٢٥عام بالرياض الإمام بجامعة الدين أصول بكالية وعلومه القرآن 

ودراسة،عرصى الكريم القرآن من حدي العبدالرحمن الشخ تتبامحنات اس— ١ ٠ 
بكليةوعلومه القرآن م قالحارثي، منصر بن سيف ت للباحث دكتوراه الة رس

هد.١  ١٤٣ عام بالرياض الإمام بجامهة الدين أصول 
الحانالقواعد حدي الالشيح عند والتطبيق التنفلير بين ير التفقواعد — ١ ١ 

ماجستيررمحالة سوقي، هشام للطالبت نموذجنا. الرحمن الكريم ير وتي
بجامعةالإسلامية والعلوم الاجتماعية العلوم لكلية الا.ين أصول م فق 

قوقمل للشخ، ترجم الجزائرية. بالجمهورية —باتنة" لخفر الحاج 
المنان،كلام ير نفق الرحمن الكريم ير ونالمحسان، القواعد كتاب دراسة 

الحان.القواعد كتابه ق الشخ ذكرها التي للقواعد تطبيقية ة دراسنم 
الطثار،أحمد بن محمد بن عبداممه للأستاذ: الله رحمه سعدي ابن الشيخ فقه - ١ ٢ 

الخيل.أبا ءبال.ال،له بن سليمان والدكتور: 

الشرعيةلليواسات عتي4ا|إور ابن الشيخ كرسي مع بالضاون المصيم، جامعة عتيزة، وامأداب، اسوم ممية  ١٦٨



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر عبدالرح٠سبن مؤت«رالشيخ 
الثنيانراشد بن حمود بن راشد د> 

حامدمحمد للباحبمت■ السعدى، ناصر ين عدارحمن السغح سجرة  ١٣
وصفق والأدباء العلماء لبعض المقالات من مجموئ عن عبارة الفقى. 

المحمية.الة طبعة لماهمة، 

ناصربن عبدالرحمن الثخ مؤلفات من والتربوية الدعوية القوافل مجتتى — ١ ٤ 
الوائلي.عبداممه ين محمد للباحث؛ عدى، ال

ملكتهعن الحديث أقرئ من أحد لم المتنوعة ات المؤلفه هن. كل ومع 
مانين التي ة الدرامهدْ ق المشاركة رأت قلدا بحثه، ا أوصننهالتفسيرية، 

قكتبه فيما أثرها ان بالتي يرية الضموالصنعة الخلكة من عدى الإليه وصل 
الله(.رحمه عدى الالشخ عند التفسيرية وأسميته؛)الخلكة وقواعدء، ير التف

والعين.د والخل. الموفق والله 

١٦٩الشرعية لليراسات ابن الشيخ كرص مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزقي العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
المطيديالشيخ عند التنسيرية الأك-ة 

■اتبحث حطت 

وأهدافالتفسير، ق لمولفاته والإشارة مختصربالشخ تعريف، وفيها ال٠قدمةت 
الم>سثإ.وخهلة السائقة، والدرامايت، البحث،، 

عيي.الالشخ عند ومعالمها التفسيرية بالملكة التعريف، وفيه التمهيد؛ 
عيي.الالشيح عند التفسير ملكة الأول،ت الميعئ، 
التفسير.لعلم الضرونية العلوم ق تبحره الأول،ت المطلب، 
النزول.يأحوال علمه ْع بالسياق تفسيره ١^١^؛! المطلب، 
امتنباهله.ولهة فهمه عمق الثالث،: المهللبح 

عيي.الالشيح عند التفسير أصول ملكة الئاق؛ المثحثه 
التفسير.قواعد اليم، ق مشه الأول؛ المطلب، 
وتنوعها.التفسير قواعل. عرصن ق التميز الماق؛ المطلب، 

ومقاصده.التفسير بأصول التربية الثالث،؛ المهللبج 
الخاتمة.

المراجع•
الموضوعات.فهرس 

والسداد.والتوفيق الإعانة افه أمال 

الشرعيةللقراسات مثيمتن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اسو.م كلية  ١٧٠



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الثنيانراشد بن حمود بن راشد د• 

التهحيد

يرية،الشالملكه معنى بييان التمهيد يحن البحت صلب ق الدخول قيل 

ير.النفق اف رحمه عيي الالشخ امنلكها الي المعالم وبعفس 
قوةعلى ئول صحيح أصل والكاف واللام اليم ت لغة الماكة تعريف أولأ؛ 

وممالكهومملكة وملكه وملكتا وملكآ ملكآ يملكه مالكه ت ومنه لث_يءأا،، اق 

علىوالقدرة الشيء احتواء ت والملك والمالك راكلك ت ييه حمابن ال ق
الأّت؛دادبه(سم.

ههنيينل؛،تعلى تعللق فاللكة اصطلاحآ! وأما 

للنفستحصل هيئة أبا وتحقيقه النفس، ق الراسخة الصفة الأول! المعنى 
دامتما حاله ونمى انية، نفكيفيه الهيئة !^، ٠١ؤيقال الأفعال، من فعل ثب ي

فيها،الكيفية تلك رمحخت حتى النفس ومارستها تكررت فإذا الزوال، محريعه 

وحلق1الْ،.عادة الفحل ذلك، إلى ويالقيامحن مالكة، صاريت، الزوال بمليثه ومارت 
فيكونوالقابلية، الامحتحداد أي! الوحودآ^، وهو العدم، يقابل ما التاق؛ المعنى 

.٣٥١/ ٥ اللغة مقايس معجم )١( 

.٤٩١)أ(لانالرب-ا/ 

.١٨٥م/ \لأطم والمحتْل الحكم )٣( 

.١٣٨١الكيان )أ(يفلر: 

)ه(اكرفاتا-ه'آ.

المطق.أهل طم إر المعللح اخما،وأصاف،ذا )^الكليات 

١٧١اتشرعية للمراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرص والأيرب، امموم ممية 



ئوالدعوية اتعلمية آثاره السعدي، ناصر عبداترحمنبن الشيخ مؤتمر ا
اع^ىس ١ ائ^ك^م 

الملكةل١/هذه ارتفاغ له المقابل والعدم الترك. أو الفعل على القدرة فيه 
فليسالجماد بخلاف لها، فهوقال والبصر المع ملكة عنده مثلأُ! كالحيوان 

الملكة.هاوه لديه 

الأول.المعنى هو المحث هل.ا ق والمراد 

تدلواحدة كلمة والراء ين والوالفاء متّز، من لغة! التفسير تعريف، ثابا! 
يقسنهالثيء مثر البيان، والثن_ئ المنؤل٢،، ذلك ومن ؤإيفاحه. ثيء بيان على 

والإيضاح.البيان فهو ابانهل'آ،، وقئزه مرآ بالفم ويفسره بالكسر 
ومناقشتها،بحثها محل هدا ليس كثيرة عرف؛تعريفات اصهللاحء! ير والنف

الكريم.القرآن معاق من أمكل ما هوبيان يقال! أن أعلم وافه وأقر-يا 
التجلي(مقام إلى الحفاء مقام من الشيء إحراج )التفسير الجوزي: ابن قال 

(٤)

النشكل(لأ،.اللففل عن الراد )كثف مفلور: ابن وقال 

. ٢٦ءمومcلالقرآن معال بيان ت العرف ل صار ثم 
فهمتحقق س النفق راسخة صفة هي يرية! التففالملمكة هذا على اء وبن
الشرعية.الأصول وفق منه والامتنباؤله معانيه وبيان القرآن مقامي. 

.y٨٨٦/ الوسيط. المعجم ينفلرت )١( 

.٥٠٤ة/ اسه طامس معجم )٢( 

المبه/هه.لسان )٣( 

)؛(3ادالمرا/إ.

انالربه/هه.)0(ل

؟٢٧التمر ق أصول كتابه: ق اش رحمه ءيمين ابن عر؛ه وبه )٦( 

ايشرميةلليواسات عثبمين اس الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيرة، والآداب، العلوم كلية  ١٧٢



والوعويةاسمية آثاره العيي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ تمر مؤ
الثتيانراشد بن حمود بن راشد د• 

العلمةملكته على نيركن اممه رحمه عدى الالشيخ عن هنا الحديث ثالثتات 
طثعيأفطرينا اسممدادأ ورزقه بفضله، العلم تعالى افه وهبه حث تعالى، الله بكتاب 
الشريعة،بمقاصد الإلمام ْع والكليايتج، بالقواعد العناية له ر ويبركاء، وذكاء 

ةبممارسوالنجاح التجربة سمر بينها، الاختيار وحن رين المق، ١^١١ق والنظر 
الفتوى،ومزاولة واقعهم، ة ودراسأحوالهم وسرقة الناس ءملي1اسخالهلة الحياة 

وغيرها.الاجتماعية والعلوم بالسيرة وسرقته 
وفهمالتناقصي، س وملامة ير، التفق واطراد الحق، لإصابة الله وفقه ولذا 

ؤإصداررار، الأسمن فيه لما الوصول على وقدرة التفسيري، للمعنى شامل 
وتكاملالتفسير لأناق ؤإدراك الخلاف، انل لمصحح وتناول الكلية، الأحكام 
وبلوغهالتفسير، ق للاجتهاد التاهل يعد إليه، وصل ما لصحة والهلمأنتنة المحاق، 

العلم.ق الراسخين درجة 

بمعرفةوالعناية الفقه، كثير الله رحمه )كان الله! رحمه باز ابن الشيخ عنه قال 
ابنالإسلام شيخ بكتبج العناية عقلتم وكان بالدليل، الخلافية ائل الممن الراجح 
إلاامملأم، قليل وكان الدليل، عليه قام ما يرجح وكان القيم، ابن وتلميذه تيمية، 

إلاقليلأ، كلامه وكان اض، والريمكة ق مرة غير ته جالفانية، عليه يآرتب، ا مق 
وعلمهفضله عرف كتبه قرأ وس الخلق، حس متواصما، وكان العلم، ائل مل 

؛.واّعة(ر رحمة الله فرحمه بالدليل، وعنايته 

رحمةالله رحمه تفسيرية، مالكة س عدى الالشيخ إليه وصل لما معالم هذه 
وتطبيقاتشاهدة جمل الثحن، هذا وق النعيم، ات؛ جنق به ا وجمعنواسة، 
لديه.العجيبة المالكآ هذه س شيننا ا تكثفواصحة 

. ٩٧القصيم علامة حياة - من صفحات ( ١ ) 

١ ٧٣الشرعية سراسات عتيمتن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة! والآد١ب، اسوم كالئة 



واتدعويةاسمية ^٠ المعديء ناصر بن عيداثرحمن اتشيخ مدتمر 
ع^لسادس^^^^ادس^^فم^الف^مم^^يع الأ^د^ء 

،_^.1iuJIواقودخ اودفسيرعس هلحة الأ9ل اا0ددث 
اتتفسير.سم اأضروديات اسوم تب٠ءرمحات ائطلبالأول■ 

العالم،أصول جمع ق الرباف العالم قدرات امتلاك ل الله رحمه عدى التميز 
حالدءعظيم تراث< ق بعدم لمن والتأليف يديه، ين لمن التعليم مهارة وامتلأك 
وملكأقرانه، فاق أته إلا الله، رحمه النسخ عند البداية ات صحوبرغم التاري-خ، 

والعملالتاير العلم ق الجليالة المواهب فامتلك، الصحيحة، أبوابه من العلم ؤلريق 
تالمميزة المنكة هده معالم ومن المالح، 

فيها.وتأليفه الشرعية العلوم عامة ل نبوغه ~ ١ 
يروتيالمنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم ير تيير. التفق فألف، 

القرآن،بتفسير المتعلقة الحان والقواعد القرآن، ير نفحلاصة ق المنان اللعليفج 
القرآنية.الايات من الربانية والمواهب 

الأحبار.جوامع ثرح ق الأحيار عيون وقرة الأبرار قلوت ببمجة ت الحديث، ول 
لشجرةوالبيان التوضح التوحيلل، مقاصد ل ديد الالقول العقيل.ةت وؤ، 
الإيمان.

معرفةإلى والإرشاد الدين، ق الفقه وتوصيح الكين السسمنهج I الفقه ول 
الأحكام.
الثديعةيم والتقاصوالفروق الجامعة والأصول القواعد الفقه؛ أصول ول 

الفقهية؟القواعد ق ورماله النافعة، 

واللطائف،والفتاوى والخطب، والمواعفل الآداُبح ق متفرقة أبوامحبح ق ألف، كما 
وغيرها.والهدايات 

وهدفهالحلم، ل رموحه بعد المتنوعق التالية، ل الملكة هن.ه إلى وصل وقد 

اتشرعيةللقواعات أبن الشيخ كرسي مع بالتماون القصيم، جامعة عتيزق والأعأس اسوم كلية  ١٧٤



والدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر عيدالرحمزبن الشيخ 
اسيانرا1د س حمود بن راشد د• 

وهدايتهم.النامي نل كثرا يشتر كما فتها 
ق'؛مع ندمه، ورصخ علمه، ونضج أشيم، بغ )فلما الأهت رحمه بسام ابن قال 

الأوف(أا<.

الإثارةمع التأليف، من الغاية تبين تعريفية بمقدمات تآليفه تميزت كما ~ ٢ 
ان:الحالقواعد مقدمة ل قوله ذلك ومن موضوعات، من الكتاب ل ما أهم إلى 
الضر،عظيمة المقدار حليلة الكريم، القرآن نمير ق وقواعد أصول فهدم بعد؛ )أما 

وصمها،من أحل ونخرها به، والاهتداء اض، كلام فهم على ا ومتأملهقارئها تمن 
منكثير عن يغنى ما الله عن الفهم ومناهج التفاسير، مزتلرى للمد تفتح ا فإنبم

.٢٢١المافحة..(البحوت هده مجن الخالية التفاسير 

المقروء.باهمية له وتعريف للقارئ تمهيد كلامه ففي 
ياملوبالتعليم، ق وقته غالب ص—رف افه رحم—4 عدى الالمخ أن ٣" 

العلميةشخميته ظهور ْع تفتين، للمأوالإحابة والكتابة بالتحرير هل، سواضح 
المتملة.

بمنهجبخلافه، الأكثر ولوقال الدليل، —ده يحض ما ترجح ل القوة مللثؤ حيث 
مسألةق المعالم ثؤع )فإذا بقوله: هدا أكل وقد المتعلمين، أفهام إلى بمل مكتمل 

الأمثال،وصرب التعبير، من مايقدرعليه بكل المتعلمين أفهام وأوصلهاإلى وضحها 
.٢٣١(١ ّ للمتعلمين تفهيمها قبل غيرها إلى منها ينتقل لا ثم والتجرير، والتصوير 

ومراعاْالشرح، ق الوضوح أهمية من يه ويحمل يقول ما يقرر وهو•بمدا 

,y٤٢٤/ ئررن ثمانية خلال، نجد علماء آ )١ 

.١ ٥ القرآن بتفسير المتعلقة الحان القواعد )٢( 

.٤٥٤)■ا(اوجموءةاعاملةىدى7/ 

١٧٥الشرعية تليواسات عثي4اأد، ابن الشيخ كرسي مع باوعاون ايقصيم! جامعة عتيزة، والأداب، اسوم كلية 



ووعوي4وا سمية ا آثاره لسعدي، ا عاصر بن يرحمن عبدا الشيخ مؤتمر 
االأ^د^ه 

قهذا أثر ظهر وقد التعلم، لتولي الطلاب وصناعة التعلم، ق والتدرج ام، الأفه
وصؤح.يكل رى المسأسلوبه 

وهيالخالق، اض حلق أحلها من التي الغاية تحقيق ل مؤلفاته يين التكامل — ٤ 
تفسيره.ق حليآا هدا انتهج وقد وعملأ، قولأ والسنة بالكتاب والتمسملث، الله توحيد 
قحاء ولذا وجذاب، تق شبأمحلوب القرأن معانر لبيان يرْ تفمول ث~ ٥ 

فيهقاصاف والتوجيه، العرض طريفة ق لها بق يلم التي الل2لائف_، من الجديد 
والمقيد.الجديل. 

الجمعق الله رحمه عدى الالشح من الصادّقة والعزيمة القوية القدرة وهل.ء 
زمانه،عالمي ق تجتمع أن قل النوعي والتاليف، المميز والتعليم الموصل العلم بين 

فيمنوالأثر القبول لكتبه جعل مما الميسر، والطرح هل المسالأسلوب ذللث، وْع 
واحممارآ.وسرحآ وتعليقآ تحقيما بكتبه للعناية بحده من تعالى الله وسحر حلمه، 

فيماوثمارها معالمها بام، التي النوعية الملكة منءه مؤ حليتا يفلهر ذا و7، 
لبعلها الله رحمه المح عند طيب نحيب لهما فكان وأصوله، ير التفق مطره 
الواسعة.مؤلفاته 

اثنندتا*بأحوال باتسياقمعممفته تشميره الثاني■ ائطفأ 

أناعلم I )تنبيه -لي،" ما ير التفسغلاف، صفحة وسهل ق الحاسى الشيخ كثت، 
أكتفي؛الكرولا معانيها، منر يحضرن( ما آية كل عند أذكر أنر التفسير هل-ا 3، طريقتي 

وصن،الله لأن اللاحقة؛ بالمراصع تعلق ما ذكر عن المايقة يالمواصع يتعلقر ما 
المواصحوجميع والأحكام، والقصص، الأحبار، فيه تثز ]مثانر[ أنه الكتاب هذا 

والمعارف،،العلوم زيادة من ذللث، ل لما جميعه؛ بتيتره وأمر عفليمة، لحك، النافعة، 

الشرعيةللدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم ئية  ١٧٦



والدعويةاسية \كال0 ناصرالسعدي، بن عبدالرحمن الشيخ مزتمر 
التنيانراشد بن حمود بن راشد د• 

كالها(را،.الأمور ؤإصلاح والباطن، الظاهر وصلاح 
اللهكلام من المراد المعتى ببيان واف كاف أنه إلا اختماره ْع عدى الفتفسير 

أجمعتن•الماس أفهام عر يستر لمهل مركزلمحا بوجث تحار 
علىإحالة دون السياق، يقتضيه ما حسم، الآيات٠ كامل ر يفموصع كل وؤ، 

الأخر.ق ليس ما بعضها ق فيبهل لها، المثاحة الأيات من مبق ما 
آياتق المختلفة الياقات فهم ل الله رحمه الشخ -بما تميز عظيمة ملكة وهذه 

المواضعق نظيرها وبين بينها والمقابلة جوانبها جمح مراعينا الأية ير ونفالقرآن 
وهوهدايةالقرآن، ياقات حمجميع ق عنده الأساس الهدف حفور مع الأخرى، 

بعلومإلمام س الله وهبه ما مع ومنازلهم، أنواعهم اختلاف على كلهم الخلق 
تعالى.اممه كلام لفهم المساعدة العربية 

هبمالإ1دتن،يإلأأءئ. ؤ افّ- رحمه عدى اليقول 
وبطربالله كفر س إلا ~ السياق بدليل ~ العقوبة جراء نجازي وهل أى• [ ١٧]سبا؛ 

انمة؟ّلأ(اىء

التيالنكتة هذه وتدبر مثلأ:).. فيقول السياق ل وقواعد لطائف ؤيدكر 
معين،شيء على أو معينة قمة ق السياق كان إذا تعار؛ النه بكتاب مرورها يكثر 

علىوعلقه الحكم ذكر به! يختص لا بعحكم المعين ذلك على بمحكم أن الله وأراد 
ولينيغلأحلها، الكلام يق حمالتي الصورة فيه وتندرج أعم، ليكون الخم الوصف، 

ضلال[ق إلا كيدهم ]وما يقل: لم فلهيا المعين، بدلك الحكم باختصاص الإيهام 

.١ ٥ عيي التمر )١( 

.٦٧٧عيي ال)آ(مير 

١٧٧الشرهية يدراسات عثيمعن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيوه، والأداب، اسوم كلية 



دواتدعؤية اسمية آياوه ذاصرالصسي، عيدأدرحصبن مؤذ4راوشيخ ا
سادشيخألسسيالشتاضسرط 

0٣٧٥يم]ءافر: 
تفسيره،مقدمة ل القران يمر أن أراد لمن المبدأ هدا يوصل الله رحمه وهو 

أكثرل خارج مطول فمن اف، لآكتاب افه رحمهم الأئمة ماستر كثرت )وقد فيقول؛ 
بقطعاللغوية الألماظ بعض حل على يضر مقصر، ومن المقصود، عن بمحوثه 

واللفظهوالمقصود، المعنى يجعل أن ذلك، ل ينبغي الذي وكان المراد، عن النفلر 
موضعق نظيره وبين ينه ؤيقابل لأجله، سيق وما الكلام، ساق ق فينظر إليه، وسيلة 
وبدؤيهم،حضرم وجاهلهم، عالمهم كلهم، الخلمح، لهداية سيق أنه ؤيعرفإ آحر، 

ونت،وأعدائه أصحابه سمر وسيرته الرس—ول، باحوال، العالم مع الآيا٠تا ياق لفالنظر 
ذللئجإلى انقم إذا خصوصا منه، المراد وفهم سرقته على يحين ما أعظم من نزوله، 
أنواعيا(؛*؛.اختلاف على العربية علوم سرقة 

القرآن؛أسلوب،سمر التفسير تناسق افه رحمه عيي الير نفمزايا أعظم ومن 
تباعنا؛ؤيفرها للأية يعود ثم يفيرها، ثم الأية، من حزءأ يدكر حيث، واصح مهل 

دمجسمر المقامات، حب الفوائد من يحضره ما وذكر المعاق، بين ءجسسا برابهل 
أعظممن وهدا القراء، نفوس ق أثرآ يرك مما ير التفق والهدايات، ات، الإيماني
القرآن.مقاصد 

قيقول، ما فكثيرأ والجمل؛ الأياتح بين بات، المناسق بارزة عنائه ه لأن كما 
مثلت تعالى قوله على حديثه ق كما كذا، ذكر كذا افه ذكر ولما يره؛ نف

ثفآنألأتث ١^ يثاغء ألانج، تاُت، يه، ٠ائنلثل آلثء يل آتزكث ١^^١َةاؤ ألتزو 
أوقلا مأ، عوا ثدرورئث> أمتم تلها ويلي وآرثمت، ثم،وها لخدنآلاص إظ 

.١^٦٣٧)؛(شير 

•٣.، ١^٩٢)■؛(تمر 

الشرعيةسراسات متي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامحعة عنيزص والآداب، العلوم كلية  ١٧٨



والدعويةالعلمية ^٥ نسرالسعدي، بن عيدالرحمن الشيخ موتعر 
اتثنيانراسي بن ^•ود بن راشد د> 

هأج' بمًكثذن يموبُ محل الآسىكدبم ص؛ث نأ حمدا'كأن ئجثلكها تاما 
إلىشوق نممها، وحاصل الدنيا، حال الله ذكر )ولما ;عدهات نال [ ٢٤]يونس؛ 

jIjJI  ،هممطمم؟ا.' و؛ء-ييىسدئا*إل دارألثثؤّ رأس'دءوأإث، ؤ —الأ فقالاةية
٩٦٥]يونس: 

مآثام ستؤ ؤ، اكى-ءوأكعو؛برأ[ه( إ)ارقؤتأئن ه قولير نفوبعد 
همددْوتحتمحر آس دهظم بمدإديؤء ين لا ماين ألأمل بمن عزألمزش أنتنئ 

التدييروهو القدرى حكمه ذكر _الت)فلما ئا ٣ لووسأ ?جه أادلأئدَؤخنق\ 
ثريلئ،لا وحده عبادته ومقصوده مضونه الدي شرعه، وهو الديني وحكمه العام، 

ؤإثوفقال! الموت، بعد الأعمال على مجازاته وهو الجزائي، الحكم ذكر ه، ل
سلوم(يوم لخيمات بعدموتكم، جمعكم مرج«كم-ويعا 

يحرصنفهو الايات بين بات والمنامياق يالالله رحمه المدى اهتمام ومع 
بدايةق مثلا فيقول النزول؛ عليه كان ما يعيش الدهن تجعل يصورة النول أحوال 

زوجتهاشتكته الأنصار مجن رحل ل الكريمات الأيات هدْ )نزلت الجادلةت سورة 
الهلويلة،الصحبة بحد ه، نفعر حزمها ّ الله. رمحول إلى وحائكه الله، إلى 

اممهرسول ؤإلى اممه إلى وحاله حالها فثكتؤ كبيرآ، رحلاشيما وكان والأولاد، 
الأيات-تفسير ق بدأباكفصيل ثم واعادت(؛"*،. فيه وأبدت ذلك، وكررت 
معالعيش إلى يره نفتقرأ وأنت ينقللئ، بالمزول الثه رحمه المدى واهتمام 

وصبخملا اللفظ بعموم عنده العبرة إن حينا الأن، يخاطبلثج وكأنه المرأن، 

.٣٦٢^٦١المدى )؛(شتر 

.١^٧٥٣)■؛(تمر 

تمراّي'اإح.)٣( 

١٧٩الشرعية لليواسات عثيعبن ابن الشيخ مع؛ترسي بالتعاون القصيم، حامعة عتيرى والأيأب، اسوم كلية 



والدعويةالسّية آتاوه السعدي، ناصر سوالر>>4نبن الشيخ ٠ؤتمر 
اكعديالشيخ عند التمسيرط اللئة 

ييموذإي أداهمِ(ونآقاس ؤ ت تعالى ه قولتمر ق اف رحمه ول فيقبب، ال
وهدْالآية،وإنكانت[) ٤٤القرة!ت ه وأ سلو0 أه؛لآ لكثب ١ يتلؤل وأنم خثثلإ' 
ءامنؤألمأفين ؤ،خثآ تعالى لقوله أحد، لكل عامة فهي إمرائيل، بني مسب ق نزلت 

؛.١١صثت^لأممتون0ه]اس:٢-٣[
لأيةا ف محل ما يجمّع قولأ ووجد المعاق لبعض احتمالا ذكر إذا تجده كما 
تعالى!قوله ير نفق قال حيث اللمثل، ق مانع وحول لعدم ثقة بكل يرجحه 

لآأ؛محفوأؤ وقوله! [ ١ ٠ تالد-حان! ه ?٠ ين ذحان ألثثآء ثأي، يوم ارمب فؤ 
بقوله!ال٠راد أن احت٠ال الآي_ة )وق [ ١ —؛ن! هايتمحذا'وآبألعاواد_،شالآإء 

يوميكون كله هدا أن [ ١ * ]الدخان! ?٠^ ين آلثثآء يوم ايمب قؤ 
القيامة.

أل0لطصش ينم اوأ ■ةيارو0 ظ؛لآإ3ؤ ، jjljbJlؤاماتفإ ؤ تعالى! ه ونقو 
ثإذاتقدم، كما لقريش وقع ما مدا [ ١ —٦ ١ ٥ ]الدخان! منف*رزا 

تجدهابل ذلك؛ من يمنع ما اللففل ل تجد لم المعنيين هدين على الايات هده ئزلت 
أعلم(والله ويترج^، عندي نلهر الذي وهدا اامءلا؛قة، أتم لهما مهلايقة 

آكنساإة ثنى آمذ وثا ؤ. تعالى! قوله ق كما ياق، بالسيرجح وكثترأما 
كانا لم[،نم  ٥٣]يوسف: ظرنجم.اب 

استدركت،يوسف سأ0 ق ينب منها يجر لم وأنه لنفسها، تركية نؤع الكلام دا هق 
والكيدالثديي، والحرص والهلم، المراودة من أي: ه مئ 1مءة رثأ ؤ فقالت: 

هداأن الصواب هو )وهذا قال; أن إلى ه.... ألتؤي الثز إن ؤ لك. ذق 

.٥ ١ السعدى تمسر ( ١ ) 

 ^_)Y( ٧٧١المدى.

الشرعيةوالدرا'طت عتيمجي ابن الشيخ كرسي مع بادتماون اثقصيم، جامعة عتيرق وا^لآد١ب، اسوم كقية ١ ٨ ٠ 



وا1دءوو،تاسست أناره المعدي، ناصر الشيخ 
الثنيانراشد بن حعود بن راشد د• 

قذاك إذ ؤيوصف كلامها، ق السياق فإن يوصف، فول من لا العزيز، امرأة قول من 
يحضر(لم السجن 

وقوونشأ ألثثتهكه ^ ٠٥آشايج ذى آش تى ؤ تعالى ه نولوق 
وواعظامتدترآ مال [ ٤ — ٣ المعارج؛ ] ه ?ج؟ سنن أثا حمس\ن ُ نداره وم؛ن يف 

الذيالخالق، لسائر والتيسر والعفلمة، والجلال ذوالعلو )أي؛ ٍاقت بالومرجحتا 
حنىاسم وهذا الروح، إليه وتعرج تدبيره، على دبرها بما الملائكة إليه تعرج 
أرواحهمءتعرج الأبرار قاما الوفاة، عند وهذا وفاحزها، برها كلها، الأرواح يثمل 

عزاض فيها التي ماء الإلى تنتهي حتى مماء، إلى سماء من لها فتوذن افه، إلى 
منهلها ؤيحمل منه، بالدنو وشتهج بقربه، ونحظى عله، لم وتربما فتحي وجل، 

والإ.ءذلام.والر والإكرام الثناء 

لها،يؤذن فلم استاذنتح ماء الإلى وصلت، فإذا فتعرج، الفجار أرواح وأما 
الأرض•إلى واعيدلت، 

يومؤ، تمج وأبما والأرواح، الملائكة فيها النه إلى تٌرج التي، المسافة ذكر تم 
تلكأن ْع المير، وصرعة والخفة اللطافة من عليه وأعانها الأسباب، من لها يثر بما 

وصولهاإلى الحروج ابتداء من نة، ٌألفإ ين حممقدار المعتاد السير على المسافة 
الكسر،والعالم العفليم، الملك فهذا الأعلى، الملأ من إليه تنتهي وما لها، حد ما 

الظاهرةأحوالهم فعلم الأعلى، اليلمحا وتدبيره خلقه تولى قد جميعه ومفليه، علويه 
عمهمما ورزقه، وبره رحمته من وأوصلهم ومستودعهم، مستقرهم وعلم والياتلتة، 
الجزائي.وحكمه الشرعي وحكمه القدرى، حكمه عليهم وأحرى وتملهم 

علىبالعذاب فامتعجالوا فيرم، حق يقدروه ولم عفلمته، جهلوا لأقوام ئوس-ا 

.٤ • • عدى التفسير )١( 

١٨١الشرعية سراسات عثي4اين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون التصيم، حامعة عتيرق، والأداب، الملوم كلية 



والدعويةاسمية آث1ره السعدي، تسر بن عيدالرحمن الشيخ مؤضر 
اد٠٠الأضم^اد^سا^ ا الأ^د^ه 

ضبروآذوه أهملهم، وما أمهلهم الذي الحليم وبحان والامتحان، التعجيز وجه 
ورزنهم•وعافاهم عليهم 

العرؤجهدا فيكون الكريمة؛ لأية ا هذه تفسير ق لات لاحتما ا أحد هذا 
هذا(ره.عر يدل الأول السياق لأن الدنيا، ق والصعود 

آمحرّتبمويمنا,؛سف ئرنلثا ءاثتميهم عقناعك ئم )ؤ تعالى؛ ال ون
اللام؛عليه عيسى اممه )حمى عاوىت الس_قال [ ٢٧٧٧]الحده وءاكننهألإمحسثر 

اللام(عليه عيسى اتباع يزعمون الذين النصارى، مع السياق لأن 
اللفتانوذكرهذه وأحوالها ومعانيها الايات قمة المعرفة السياق،ع فمراعاة 

تفسيره.على لأ جما وأصاف اف رحمه المعدى به اهتم مما البيانية 
تفسيره،حميع ق ظاهرة المعدي الشح عند المياقي التمسير ق المالكة وهده 

وهدامتكلفة، غير Jهلرذة ياق يالالمعاق ريهل ير التفعلى ١^!^ يجد حيث 
والمحاق.الأحوال واستشعار الأيات فهم ق كبير أثر له ؛التاكطو 

استنيام.ود،نات ع4قهه4د اثثاثث) ا،1ْالب 

الأياتلفهم الكبيرة ملكته على يال.ل يما يره نفق الأمثالة أرؤع اليوى صرب 
قوالغوص والأحكام، والحكم والمثر والالهلائف الفوائد من الكثير تخراج واس

المعاق.من فيها حفى ما لاستخراج الأيايتج معاق 
افكتاب لمقاصد الأمثل والتأمل التدبر على معينء وجده يره نفل ترأ فمن 

علىوالوقوف معانيه، ومعرفة -يداياته، والاهتداء القرأن، محبة ق يزيد مما تعالى؛ 
أحكامه.

.٨٨٥الساىلي تصر )١( 

.٨٤٢)٢(فبراسي

الشرعيةليعراسات عتييبى أبن الشيخ كرسي مع القمميم، جاسة عتيرد اسوموا[لآداس كانمة  ١٨٢



واتدعويةاسمية آتاره ناصرالسعدي، عبداترحمنبن الشيخ مؤتمر 
الثنيانواهي بن حمود بن راشد د• 

إلااض، بكلام وتزكيتها النفوس لتربية المناسبة فيه يرى مقامأ يفوت لا أنه كما 
به،والتزكية ير التفبين للجمع الدلالي العمق فيها لهليفة جميلة عبارات ق وأبيع 

الأمور.ومعالي الأخلاق على والتربية 
ولثد.ئ»ثرطاؤ تعالى؛ لقوله يرْ تقصمن اممه رحمه عيي اليقول حيث 

[•٦ ٩ ]هود؛ ه حنيزلمع ؛آءسجفير - أن ثعالث سلم ، ١١٠لمحإمحثما ١٥إلتنرى ء.زيبم 
لامالوأن اللام، عليه إبراهيم ملة من يزل لم وأنه لام، المشروعية هذا )فقي 

الفعليةبالجملة محلامهم لأن الابتداء، من أبلغ الرد يكون أن يبغي وأنه الكلام، قل 
وبينهماوالاستمرار، الثبوت على الدالة الاصمية بالجملة ورده التجا.د، على الدالة 

٠■الممحة،أ علم ل معلوم هو كما تمير فرق 
ثمست،امإوإ نإثز ؤ ت تعالى لقوله يره نفق الله رحمه علءي السستنبهل ؤي

أن[ ١ ٤ ]هود: ه نميثوى. آثر يهز ؤ إب واقن وآن أئي سلم أزد أثا 
أف)وفيهاI فيقولت الظن، غلبة يكفي ولا العلم فتهما يجب والتوحيد القرآن م عل
لقولهالتوحيد، وعلم القرآن، علم الظن، غلنة يكفي ولا العلم، فيه يطلب ا مم

[^.١٤إلاوه]هود: افهلآ4 هّازلطا
العزيزامرأة مع لام العليه يوسف محنة بين المقارنه الله رحمه عيي الؤيعقد 

)هنبْفيقول: الأسباب، ذكر أشد«ع وأيهما فيهما، الصر وأنويع إخوته *ع ومحنته 
لأنهأحرا، أعفلم عليها وصره إخوته، محنة من يومض على أعظم العظيمة المحنة 
وأماعليها، الله محبة فقدم الفحل، لوقؤع الكثيرة، الدواعي وحول مع اختيارا صر 
الحبيتصببا التي والمكارم الأمراخى بمنزلة اصلمرار، صر فصره بإخوته، محنته 

• ٣٨٥السادى تمر ( ١ ر 

.٣٧٨)'ا(شبراصى 

١ ٨٣الشرعية لسراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، عتيرص والآداابأ اسوم كلية 



لدعويةوا لعلميه ا آثاره لمعدي، ا ناصر بن لرحمن عبدا الشيخ مؤتمر 
عندامميخاك|ودييرث اسممالنئة 

عليهيومحف أن وذلك أوكارها، طائعا عليها، الصر إلا ملجأ له وليس احتيارْ بغير 
ماوالهاء والكمال الجمال من له وكان العزيز، بت ق مكرما بقي واللام الملأة 
تدبيرها،وتحن، غلامها، هو أى• ه نفعن بيتها ق هو الش راودته أن ذلك، أوجب، 

دلمكروْمنغيرإشعارأحد،ولأإحاسشر(أ 
المعان؛تنباط وامالآبارّتا دلالات، ل عميقة دروسا يعهلي المقارنة نبذه فهو 

فتمانجح الأشد مع التعامل ل نجح ومن بعض، من أشد وبعضها أنولع الصر بان 
!ابأور•دونهم،

تخداماسمع عجيسؤ، أمر ياقانج الق للمعاق الله رحمه عيي الوربهل 
ذللئ،ومن الاصتنباط-، وجمال الفهم قوة على يدل الذي والجواب، الوال أّدالوبح 

أشمبدؤهاو^ئابواإإت، أن تعالىؤوإثنسنإأل0لنئويت، قوله يره نف_ buالله رحمه قوله 
اللهأمره البشرى، لهم أن أخر )ولما قالت [، ١٧]الزمرت ه ؤأ هؤنبماد 

أك؛ز،ؤةئ-نبمادفقال! البشارة يه اسحقوا الذي الوصم، وذكر ؛بث_ارترم، 
هذهقال؛)وق أن إلى ... [ ١ ٨ ~ ١ ٧ ; ٠٣٠^]١^نه7 أنمشعؤزآؤر 

فيتبعونالقول يستمعون أنهم الممدوحين هؤلاء عن أخر لما أنه وهي• نكتة، الأية 
أوليت، ا بصفنتصف، حتى أمحثنه معرفة إلى طريق من هل قيل• كانه نه، أح

نهأحنعم، قيل! الألباب،؟ أولي من أنه علمنا آثره مس أن نعرف، وحتى ايج، الألب
 L، الآية(لى.ثتثيث1ب]الزم:م؟[ ^^لصأشث،كثا ص

.رسوله.١٣٢وكلام الله كلام الإطلاق على وأحنه 

)ئ(مسرالمدىأآآ

.٧٢١العدى )؟(تمر 

.٧٢٢المدى يطر^ضر )٣( 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جامعة متينة، رالآدابt الملوم كلية  ١٨٤



والدعويةاسمية  AjU(المعدي، ناصر بن عبدالرحمن اتشيخ مؤتمر 

ادثنيانرافد بن بن راشد د« 

الأسناطاتعن يتوقف لا الايات ُعفرر تمسر ق افه رحمه يتكلم عندما ثم 
حيثحكمتا، وخمسين واحدأ ذكر مثلا الوصوء ي محقي بيانا، يثبعها حتى منها 
وسهله.اش يسره ما منها نذكر كثيرة، أحكام على اشتميث، ئد عظيمة ايه )هده قال! 

الذيالإيمان لوازم من نيا والعمل امتثالها فيهارا، المذكورات هذ0 أن أحدها! 
لالماواوْته معنمِ ^١^١ ،١٣أئمتنح> ؤكآتإأ ت بقوله صدرها لأنه به، إلا يتم لا 

لكم.ثرعنا0 بما إيمانكم بمقتضى اعملوا آمنوا، الدين أيها يا أي! آخرها. إلى ٦[ 
١]٦ ]الماول.ْ! ه ؤفتءِإلآمحأوء ت لقوله بالصلاة، بالقيام الأمر الثانرت 

سلأة،لقوله:ؤمماjاص'يملاJائدة:٦[أى:
ونيتها.بقصدها 

والأصلإليها، القيام عند أمربها اطه لأن الصلاة، لصحة الطهارة اشرامحل الرابع; 
الوجوب؟لأمر ال 

ّالصلاة؟. إرادة عند ؤإنماتجب الوقت،، لاتجب،؛يحول، الهلهارة أن الخامس; 

والأسرارالحكم يتدبر أن للعبد يبني أنه والخمسون; )الحادي قال،; أن إلى 
له،ومحبة ف نكرا ؤيزداد وعالما، معرفة ليزداد وغيرها، الهلهارة ق الله رائع ثق 

.٢٢١الرفيعة(العالية المنازل إلى العبد توصل الى الأحكام من شؤع ما على 
الفوائدمن الأية ق فيذكر الله، رحمه عيي العند العلمية المهارة هذه فتجد 
إليه.بق يلم ما والمعان( والأحكام والالهلاتم٠ 
ؤ،يره نفن( رين المقمن كثيرآ الله رحمه عيي اليه حالف، ما ذلك ومن 

الذنّتجيذكر لم الله أن رجح لام، العليه داود قصة ؤ، تحديث، حينما تصىآ محورة 

٠١٠شير ينفلرت زانية. أن)فيها( الصواب ولعل الأصل، ل هكلوا )١(  .٢٢٢ؤ، ١١

.١^٢٢٢)آ(ش؛ر 

١٨٥الشرعية لليواسات  ctj_،؛؛ابن الشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، جامعة عتيرق، والأداب، اسوم كلية 



والدعويقاسمية آثاره اثسسي• ناصر عيدا|رحمنبن موضرالشيخ 
اوسديالشيخ عند التفسيرية النفة 

لم<سنيا )ؤ ٠—اوت حيث لذكره، الحاجة لعدم لام؛ العليه داود من كان الذي 
ؤنأوإث.فقال: الكراuت، 1واع الله وأكرمه مه، صدر الذي ٢[ ٥ ه]ص: د;لأث 

مرجع.أي; ه ؤوبم_ر؛تاب منا، وقربة عالية، منزلة أي؛ ه :عندثا 
إلىالحاجة لعدم الله يذكره لم اللام، عليه داود من صدر الذي الذب وهذا 

بهلهلفه من علينا الله قصه ما الفائدة ا ؤإنمالتآكلف، باب من ه لفالتعرض ذكره، 
آ.قبلها(١١ منه أحن التوبة بعد فكان محله، ارتفع وأنه ؤإنابته، وتوبته 

لأهميةؤيشير القصة، هذه ق ذكرت التي الإمرانيليات عن كن يوهو7اذا 
الفتنةمن والخوف ة والتوبالاستغفار وهو الأية، من ود المض على الوقوف 
والعمات.

وهيوالغايات، المعاق ق والدقة البيان بين جمع اف رحمه عيي الير فتف
اممه.رحمه عاوي الللشح وهتها تعالى الله هبات من هبة 

]؛(تفراسى؛الأ.

الشرعيةسراسات ابن الشيخ ضصى مع بالتماون الئصيم، جامعة عتيزع ،، ijbV^؛اسوم علية  ١٨٦



والدعويةاسمية آتاره السسءي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ عوتمر 
التنيانراشد بن حمود بن راشد د« 

السعدي.السيخ التفسيرضد أصول علتكة الثاني اثبحث 

كشسير.ق9اعد تألعف في سبقا< الإ9ل: المطلب 
قالتفصيل تهلح نفلا نادرة، بل قليلة، متقل( )كمن التفسير قواعد ق الكتابة 

تاصيلية.درامة إلى بحاجة التفسير قواعد زالت ولا العلم، هذا نشأة عن الحديث 
متفرقةكتابات ا لكنهير؛ النفنشأة مع المبوي العهد من كان ابتداءْ أن إلا 

غيرها.أو القرآن علوم أوكتب التفسير كتب صمن مجوثة 
أصولق كتاب كأول ومنها الكتب، من مدونة حمالة ظهرت الئاق؛ القرن ل ثم 

وبينوبينها الفقه أصول ل القواعد من لشيء تطرق الذي للشافعي )الرسالة( الفقه 
 Jالتقاء.التفبرنقاط نواءا

ك)تاويلواللغة التفسير كتب ق التدؤين انع والراح! الثالث القرنين ق نم 
وأحكامللطحاوي، القرآن وأحكام اممري، وتفسير قتيبة(، لأبن القرآن مشكل 

فارس.لابن اللغة فقه ق وانماحبي للجصاص، القرآن 
واللغةالفقه أصول ق التآليفر تهلور والسادس! الخامس القرنين ل تم 

رحى،للالفقه وأصول للجويني، والرهان حزم، لابن الإحكام ك ير! والتف
الجوزي'لأبن الأفنان وفنون عهلية، لابن الوجثز والمحري. للغزالي، تمني والم

دغثدها•

وتلميذه،تيمية ابن الإسلام مخ مؤلفات برزت والثاس! المساح القرنين وق 
للرركثي،،والرهان وتفسيرابزكثير، وتفسيرالقرض، لأييحيان، والبحرالمحيهل 

رجب،ابن ومولفات الفقه، أصول ق المحيط والممر الفقه، قواعد ق والمثور 

وغترها•

١٨٧الشرعية للدراسات صتيمتن ابن الشيخ كرسي مع يالدعاون جامعة عتيرة، والآداب1 الخوم كلية 



والدعويةاسمية أناره اثسعدي، ناصر ءبدالرحمنبن الشيخ مؤضر 
سو|رشيخاكسيالتمسيرية اليكة 

التالية.الخمسة القرون ق الكتب بطون ل مبثوثة التمسير قواعو ظلت وهكذا 

يرالنفقواعد ق التاليف تقل فامالهجرى، عثر الراح القرن حاء حتى 
)القواعداف رحمه عيي البكتاب ابتداء يرية التفللقواعد خاص كممهللح 

القرآن(.ير بتفالمتعنقة الحسان 

جمعبت(. الحالي د. حققه )وقد أمتلتها ْع قاعدة وسعين إحدى فيه فذكر 
وقواعدولطائف، وفوائد القرآن، من متنبطة فقهية وقواعد ير، التفل قواعد فيه 

وغيرها.بالوعيد، الوعد كمقابالة القضايا بعض ق القرآن منهج توضح قرآنية 
الأصوليالمقاصدى التاليف ل بق الهذا السعدي للأمام نحب هنا ومن 

بؤعحيث، يرية، تغوقواعد قرآنية فيكاليات القرآنية للمكتبة عالمية إضافة يعن. والذي 
الله.رحمه ير0 تفامق عملي وتهلبيق تجربة بعد نشات التي القواعد هالء رض عق 

الدحولقبل القواعد معرفة أهمية الله رحمه تيمية ابن الإسلام نخ بين وقد 
الجزئيات،إليها ؛رد كلتة أصول، —ان الإنس مع يكون أن ل• )لأبفقّال(ت لجزئيات اق 

وجهلكذب، ق فيبقى وإلا وقعت،، كيف الجزئيات يعرف، ثم وءدلا، بعلم ليتكلم 
ال،كليات(لهلأق وظلم وجهل لجزتيات، اق 

أنر للمقينبغي وما التفهر لأصولي ويقعط. ي ناسالقواعد لهذه فتأليفه 
لمعرفةالحاجة مدى ولإدراكه الفرؤع، على ا تنزيلهق يصستؤ كي منه؛ يتمكن 

الشخعمر ل؛ا.اية الرسمي التعاليم صعق وُع فيه، الثرؤع قبل ير التغقواعطد 
بلده،علماء وبملازمة الذاق والتعلم بالقراءة المرحلة هذ0 تجاوز أنه إلا حدي ال

هذهوكتبؤ واكدليل، الاستنباط ق خاصة مالكة ه لنفوصغ الأصولي هذه ق فنخ 
عنها؛يقول، ث، حيبه، والاهتداء الله كلام فهم عالي لتعين النفع العفليمة القواعله 

^وعاكاوىها/زآ،بجاكه/مخ.

الشرعيةلليراسات ضثاي4ين ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جاصة عتيرع والأواب، اسوم كلية ١  ٨٨



والوعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت٠ر 
الثنيانراشد بن حمود بن راشد د. 

عنالفهم ومنهاج التمر ؤلرى من للمد تفتح فإنما وصفها، من أحل )وتخ؛ئها 
النافعت(لاا.البحوث هذه ق الحالية التفاسير من كير على يعثن ما افه 

الميزانبوصع يكون ما أشبه للتفسير كتابته يعد القواعد لهذه الشخ وكتابة 
غاية،علم والتفير وسيلة علم فهي يره، نفق الحطأ من المفسر يحمي الذي 

أعالم.واف العربي، للكلام بالنسبة كالنحو 

.١٥القرآن بتمسر المتعالقة الحان القواعد مقدمة ( ١ ر 

١٨٩الشرعية للدراسات عقيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية 



وايدعؤيةاوول4دات اتاوء السعدي، ناصر بن عبدالرحمن عؤذ٠>رالشيخ 

الد^^^ياد^س^^ اليسطؤيد الأ^ل^ت 

القاليالهللب 
سسإوروصءما.

عامأ0 مقدمته ق من التمر لقواعد عرصه ق الله رحمه السعدى تمنز 
وجمعالله، إلى ا وأحبهوأوجبها، وأفضلها، الإطلاق، على العلوم أجل التفسير 

قونؤع باياته، والاهتداء معانيه، ق والتفكر الله، كتاب لتدبر أمحولأمهمة ا فيه
ففيهكثيرأ، ليس وتدبره القرآن ْع العمر قضاء أن إلى وأثار الإيجاز، مع عرضها 

الدين،أماسان وقاعدة كلها، الأصول وأصل المقاصد، وأعغلم المعلاو_ا، أفضل 
والأخرة.والدنيا الدين أمور وصلاح 

العلومأصل هو الذي الكريم، القران موصوعها بأن تتميز ٍر التففقواعد 
ومنضمه، على تعين القواعد وهده والأجل، العاجل حير وفيه كلها، النافعة 

كثيرةقرآنية معان له وانفتحت، الأنوال، وتمييز الاستنباط من تمكن القواعد أتقن 
تجعلهملكه عنده ؤيمبح تتثاط، والامالفهم من تبما يتمكن آلة بيده وصار جدآ، 

والخطأالاضطراب من ؤيامن المختلفة، الأقوال بين والرجيح الاختيار يحن 
التفسير.ق والانحراف، 

وضمه،تحصيله وتسهيل المتعلم، على العلم أمر ير تيالقواعد هذه ول 
وقته.واختصار 

لمأصل دون كثيرة ائل محفظ ومن الوصول، حرم الأصول يعرف، لم فمن 
جميععلى لحك؛ والأمل الضابعل الثاحثح عرفح لو لكن عنها، محرج ما يحرف، 

الجزئيات.

تؤتوالمرؤع المرؤع، عاليها تبنى )والأصول النه؛ رحمه السعدى يمول 

أرثرءيةلسواسات متبمين ابن الشيخ كرص مع بالضاون الهصيم، جامعات عتيزتء وا٢لآbب، اسوم ممية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي. سالرحمنسناص الشيخ عرتبمر 
التنيانراشد بن حمود بن راشد د• 

مطردآ..(آا،.نماء ؤينمي ؤيقوى، العلم شت والأصول ويالقواعد بالأصول، 
الأصولمعرفة على إحواف أحث )فانا افت رحمه عثيمين ابن الشيح ؤيقول 
معوشاهدناه جربناه شيء وهذا العظيمة، المائدة من فيها لما والقواعد والفوابط 

المهم(؛'/هي الأصول أن على غيرنا 
كالأصلللعالم فالقاعدة وزيادته، وقوته العلم بون القواعد؛ محبط وق 
ثمارها.وحسن الشجرة لنماء أدعى ورصوحه ثباته فقوة للشجرة، 

القرآن:طرق ل قواعد بين ما كتابه ق القواعد القه رحمه عدى النؤغ فلذللثؤ 
ج^،محمر نبوة تقرير ل وطريقته صدْ، ونمي التوحيد تقرير ل القرآن كهلريقة 

كيفيةير:كقاءاJة التغعلم ل قواعد بين ا وموغيرها، المعاد، تقرير ق وطريقته 
التفسير.تلقي 

وطرقهوحطامم، المزمنين أمر ق القرآن كهلريقة القرآن: لوب، أمحل وقواءل٠ 
القرآنأمثلة مقاصد ق وقواعد ونحلهم، مللهم احتلاف، على ار الكفعوة دق 

وقصمه.

صده،عن نبي بالشيء وكالأمر الألفاظ، كا.لألأت وفقهية: أصولية وقواعد 
المشقة.قدر على والأجر الاشتباه، حال المتيقن إلى والرحؤع 

يعينوما الصر وأثر منه، حيرأ الله عوضه لله شيئ—ا ترك كمن تربوية: وقواعد 
والإصلاح.الملاح على الشاؤع وحث عليه، 

بعمومكالعبرة كثيرة: القرآن وعلوم ير التفل قواع!. الكتاب نقمن كما 
وامحمالمضاف والمفرد العموم، يفيد المتعلق وحذف السبب، بخصوص لا اللفظ 

٤٠ والأصول والضوايط القواعد سرية المأمول الملم ار الوصول 'لريق )١( 

'٥.٦ / Y٦مجمؤعفتاوىورمحائلالميمين ٢٢١

١٩١اتشرعية لادواسات عقيبن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيزق والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسبمية آثاره المعدي، ناصر عبدالرح٠نبن الشيخ مؤتمر 

وغيرها.العموم، يقيدان الجمع 

ا>سباء!اتهالقواعد هده ل يرية التغوملكته النه رحمه عدى التميز ومن 

^Siذلك من شيء على ولقف العلمية، محعته على الدالة النوعية 

ت)وهدالهاب التيأرشدالقرآن العلوم عرض ~بعد القرآن إرشادات، قاعدة ق قوله 
شرعتا،المهللوبة الأمور من الحادثة والمخترعات الصناعات تعلم أن على يدل، 

القران..\ارعلوم ومن افه، مثيل الجهادق من وأتبما عقلا، لازمت مهللوبة هي كما 
للقرآن.المقاصدية الأسساءلات من وهذا 

بهاتشمرض نوعان! القلوب، )مرض قال،! القرآن ق المرض بيان قاعدة وق 
كثرةمع ب هذا من هذا تميتز إلى والطريق، المحرمات، شهوات ومرض وشكوك، 
قوالمخالفين المنافقين ذم ل كان فإن السياق؛ من يدرك — القرآن ل ورودهما 

قالسياق كان ؤإن والشبهات، الشكوك مرض من هدا كان الدين أمور من شيء 
٠٥١شهوة(مرض كان إليها والميل المعاصي ذكر 

الكاملةالقالب، صحة أن بالنوعين هدين ق المرخى ار انحموجه ذكر نم 
فالقيبإويرضاه، افه يحثه ما إرادته وكمال، ويقينه، ومعرفته علمه ال كميشيتين! 

قؤ الأول! فمن وتركه، الباطل ا وعرفواتبعه، الحق عرفا الذتم، هو الصحيح 
لإ(آشدكدب« منن ٣ ئس ؤ اكان،! ومن [، ١ ٠ ]البقرة! ه هدبهمب،م، 

القلجحفيكون الأمران يجتمع وند [، ٣٢ه]الأحزابح! جاءءث ألتينق،إد وةقد_، 
ؤإرادته.علمه، ق منحرفتا 

علمل للباحثح المحيح الهلريق لجادة واضحة معالم القواعد هده ففي 

\•.A-1Uالقرأن مر المعلمة الحسان القواعد ( )١ 

.٨٥القرآن بضر المعلقة الحان القواعد )٢( 

الشرعيةل1اوواسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القميم، جامعة عتيوق والآداب، اسوم كلية  ١٩٢



والدعويةآتاره ا1سعانمي، ناصر سوأاور<عمنبن الشيخ مؤذتحر 
الثنيانراسي بن حمود بن راسي د. 

تلمه.ق D الصحابة لمنهج واستحضار التمر، 
تلقيق الصحابة منهج ذكر بعد الأولى القاعدة ل الله رحمه عدى المال 

الله،قتدبركلأم واجتهد وحد سلكوه، الذي الطريق هدا سللث، )فمن القرTنت معاق 
واستغنىبصيرته، وازدادتر معرفته، وقويتؤ التفسير، علم ق الأعظم الباب له انفتح 
التكلفات(اا،.كثرة عن الهلريقة مده 

أنعلى يدل الحسنى الله بامماء الآياتا حتم ماءدةت القواعد ق عرضه ومما 
الكريم.الاسم تعلق؛دللث، له المذكور الحكم 

الحسنى،الأسماء من به حتمت، وما الأية بين المناسجامحت، علم ق قاعدة وهى 
العلاقةله تبين القرآن تتحآيات ومن رين، المقمن كثير عنه يغفل قد مما وهي 
نابعةالقرآن هداياُت، كل أن Jمرات٠ا ومن بما، المختومة والأسماء الأيايتج بين القوية 

أؤنالولاأا أحكامه، ومعرفة الله، معرفة ق عظيم وهوباب وصفاته، الله أسماء عن 
تجدهاتكاد ولا ) I افه رحمه وقال عليها، الأمثلة من الكثير وبين عدي الالشيخ فيها 

مولأمحغءبومهز(شيأ
علىيدل ماوائت، والللأرض حلقه ذكر بعد علمه إحاطة فذكز [ ٢٩البقرة؛ ] ه 

وأحكملحباله، وصعها حيتإ حكيم وأنه الحفليمة، العوالم من فيها يما علمه إحاطة 
الأية3، قال كما علمه، أدلة من لها حلقه وأن نظام، وأكمل حلق أحن ق صنعها 

لل٠خلوقارتإفخلقه [ ١٤لالما_ائج؛ ه طىوم١قيمؤآشر ألأينللمس ؤ خرى; أل١ 
العقليةالأدلة أكبمر من وحماد ونبات وحيوان إنسان من عليه >ءي ما على ويتها ون

يعلمها؟أأأ،.وهولا يخلقها فكيف، علمه، على 

 )١( Jاسئ انمان اماءاjJcj  ١٧القرآن .

.٥ ٢ القرآن بتمير الحان القراعد )٢( 

ا٩ ٣ الشرعية سراسات عسن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عنيرق وا^لآداب، اسوم كلية 



موا سمية ا آثاره لسعدي، ا نامير بن لرحمن عيدا اثشيخ مؤتمر ا
السعديالشيخ عند التمسيربة اضن 

منأم ق الحغى يالأمماء الأيات حتام ق بها وتتامالأمثلة يذكر أفاض ثم 
ؤككلأ,تىلآخرها؛ قال السارق عفوية ذكر )ولما محوله؛ ومنها موصما، عشرين 

وحكموعز المارق، يد محقطع وحكم عز أي؛ [ ٣٨]المائدة؛ ه آقووأسعغزنكأث 
ومحدرآوجزاء(أاا.شرئ المعتدي محعامحب 

الرحمةأساب يذكر أن الرجاء؛ مقامات ألطف )ومن يقوله؛ ا ختمهحتى 
ؤمحوله؛ مثل الرحمة؛ على يدل بما يختمها نم المقوية، وأصساب 

[١٢٩ء٠ران؛]آل مم.ب -روآسعمزر تنتنبكلأوبمدبتنئثآء بمغث وماؤاآ'اهما 
١ومحو علآس وبيبما ؤألثنعت وآلت؛شت \ذءني؛0 أثث نثوب ؤ <؛ ١

علىيدل غذلك، [ ٧٣]الأح_زاب؛ ب قمثا. عشإ أقه جائر آهمن؛نإصش 
أدنىفيه من كل ينتهي ؤإليها الفلهور، لها وصار وغلبته غضبه مشتا رحمته أن 
خردلحبة أدنى قلبه ق كان من المار من يخرج ولهذا الرحمة، ثاب أممن ثب مس

،.الاستدلال؛ذللئج(؛ صفة -ثا يعرف فإنه الأمثلة هده على ولمقتصر الإيمان، من 
أماليوصل ة، الأمثلمن ذكره ما على اقتصر أنه بالإمارة محتمل، من ؤيتضح 

وفدالحسنى، المختومة؛الأسماء الأيات حميع ق تعالى الله كتاب ق مهلردة قاعدة 
تكررتحيتا الحسنى الأسماء نمير وأعاد المواصع، حمح ق يره نفق يعلها 

كلهوالخلق والأمر الثمع وأن المهمات، أهم من يأما منه إيمانا الأيات، واخر أل 
ا.حار ومرتيط وصفاته، < ١٥١أصماء عن صائر 

يولفأن قثل المفتر على تهلثيقا المفير يقواعد افا< رحمه المعدي اعتنى وقد 

.٥ ٥ القرآن يتمر المتعلمة الحسان القواعد )١( 

. ٥٧القرآن يتمر المتعلقة الحان القواعد )٢( 

.١٧•؛دالحالخواندلأينما/ )•\(طلر;

الشرعيةسراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون ائمب،، جامعة عتيرث، والآد١ب، اسوم كلية ء  ٤١٠٩



واتدعويةاسمية أناره السعدي، ناص صدايرحمزبن الشيح 
الثنيانراشد بن حمود بن راشد ئ، 

كثيرة،بقواعد العليل على اعتماده تجد تفسيره ق تتأمل فعندما ولذا القواعد، كتاب، 
مثلا:ذللث، ومن الحان، القواعد كتابه j يذكرها لم وبعضها 

)وقوله;النه; رحمه عدى الفال حيث الحصر، يفيد المعمول، تقديم قاعدة؛ 
بالسادةوحدك لث، نخمأى; [ ٥ ]الفاتحة; ه ه مغيث دإءك تنئ ؤا،ن 
ونفيهللمذكور، الحكم إثٍاُت، وهو الحصر، يفيد المعمول، تقديم لأن تعانة، والام

تعين؛غيرك(را/ولاتبلثج، ونتعين ولانعبدغيرك، نحبدك، يقول؛ فكانه عماعداه. 

ئتلوأما^^١^! تعالى; يرنوله نفؤ، صده، الشيءيستلزم ثبويتح وقاعدة; 
افرحمه السعلى قال( [ ٦٦]النساء; أواه دذ-يثا وأسد كم ءوعفلوثبجءها0-غ؛؛را 

الخيرأفعال، من بأوصافهم المتصفين ار الأخيمن لكانوا أي; ه كم حع ؤلةا0 
نفييستلزم الشيء نوتر لأن الأشرار، صفة يذللث، عنهم وانتفى أتم،• بأا، أمروا الك، 

ضده^"/

تعالى;فوله ير نفق قال، حبنا اف، يحبه مما فهو فاعله اممه ملح فعل كل وقاعدة 
تنافوحهه»ولإثد وأدسي؛ريدوذ إلئدوة ربهم دءوكت دمت أغ 

وكاقأمأ,هيئاهنبئ نإئع دؤُا ءن قن مذأعثدا ولأنيغ ١^^ ألع} زيثه رد تم 
الذياممه، طاعة على هوالصر الأية، هذه ق الذكور ا)والصر  ٢٨]الكهف،; .ب 

والدعاءالذكر استحثاب، الأية; وق ام. الأنباقي تتم وبتمامه الصر، أنولع أعلى هر 
أندلذللئ،على فاعله، الله مدح فعل وكل بفعله، مدحهم النه لأن المهار، ءلرJ، والعبادة 

،.فيه(١٣ؤيرغس، به، يامجر فإنه يحبه كان ؤإذا يحبه، اف 

.)ا(شير١^٩٣

•١  ٨٥المعدي تقمر )٢( 

.٤٧٥المعديشمر )٣( 

١٩٥الشرعية سراسات عقيمين ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون التصيم، حامعة عتيزة، والإياب، اسوم ممية 



ئوا1دءويات العلمبة أناره ناصرالسعدي، سوادرحمنبن ا
الشيخالمسديعتد التئسيوه اللفات 

ميرهق لها وعرضن يريه التغللقواعد عيي التطبيق على أمثلة فهده 
علىجاء ما لكل الحكم بعموم والإفادة الساق، ق الواردة للمالة التعليل بهلريقة 

ومدلولها.سياقها نفس 

الوقوفيعدم عامة، وملكة وتاصيال4، وتقعيده التعليم ق عال لوب أم وهدا 
بوضوحوالمعنى الحكم يعهليلئ، بل الأفراد، على والحكم الواحد المثال( على 

أعلم.واف ثاب، ما عليه لتقيس بالألت ؤيهويلئ، 

وئشرعيةسراسات ضمين عرسي مع باثتاون القصيم، جامعة ءنيوة« وا^لآداب، اسوم ممية ر ٩ ٦ 



والوعويةاسمية آثاره ناصرالمعدي، بن عيداترحمن الشيخ نمر مؤ 
الثنيانراشد حمودبن بن راشد د. 

1ا0س1ثس

المرانالتفسير9هقاصد بأص9ل اراذ>بياب 
حلالمن والرسة المالأت، مراعاة الله رحمه له وتميز عدى العليه ركز مما 
القواعدوق الله؛ رحمه كتبه ما غالب ق ارز بأمر وهدا وقواعده، التمير أصول 
يمقاصدالعناية ق الله رحمه عيي الاتجاه يبين القواعد فغالب حصيصأ، الحان 
ذلك،:على الأمثالة ومن القرأن، 

القران،إرشادات، أنولع وبعدها القران، مقاصد ق والعثرون: الثانية القاعدة 
القاعدةق ثم حدوده، بحفغل الله أمر ويحدها: التوسط، على القرآن حن، ا وبعده
أحف،وارذكاب المملحتين أعلى تحصيل على القرآن دلالة والثلاثين: ة الخام

رمحوله.وحقوق الله حقوق بنن والأربعين؛ الحادبة القاعدة ول الضرري-ن، 
واسزكة،وئكدالا،.الخاصة 

عاليقراق وتمثيل علمي تاصيل من القواعد هدْ تضمتته وما الاهتمام هذا 
والمقاصد.الغايات، ومعرفة البادئ هده على اللم وتربية القرآن مقاصد بيان 

وأكملأعلى احتوى الكريم القرآن أن )اعلم الله: رحمه عدى اليقول 
علىاحتوى فقد الأنولع، جمح ق إليها الخلق يحتاج التي المواضيع وأنفع 
.٢٢وأوضحه..('شيء ر بائالقلوب إلى المعاق ؤإيمال التعليم، طرق أحن 
أمثالعلى فيركز واضح، هل حمباملوب الواضع هده بيان فيه ما يدكر نم 
البصروشد القلوب، اة حيفيها لأن ا؛ منهالقرآن من يخلوحزء لا التي القرآن 

وفيها ٤٣العنكبوت: يه إلا'أينلممؤن قملها ؤبما تعاليق قال كما والبصيرة، 

. ٩٧، ٨٨، ٦٦٦، ١ القران بمر المعلاة الحان القواعد يفلر: )١( 

.٦١القرآن بمر انملقت الحان القواعد )٢( 

١٩٧الشرعية تالمراسات متيمين ابن الشيخ كرسي عع بالتعاون القصيم، ي*عة متيرى والاداب، امموم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ مؤتمر 
اكUJديالشيخ عند التمسيرية النفة 

الأمثال.يفهم لمن مدح 
بالأمورا وتمثيلهالنافعة المعان( اح إيضالمثل ؤ، أن عدى، الذكر فقد 
البارك(عناية من وهذا العين، رأتم، معانيها يناهد كأنه القالب ليصير ة؛ المحوص

،.ولهلفه١١بعبادْ 

)فالخيروقربانرا1 ا تعديهعن والنهي حدوده بحففل الله أمر بين أن بعد ال وف
وأسبابالثر أصل أن كما عليها، والمحافظة الله، حدود معرفة ؤ، والفلاح عادة وال

الشنين(لأأا.بين الجمع أو عليها، المحافغلة ترك أو اممه، لحدود الجهل العقو؛اُت، 
الدنياهده ؤ، ان الإنصلاح بمت، سوهما وعمل، علم حدك، العند والتربية 

بولا■؛عليهم من أن الأمة على اف قفل )فمن ت يقول حنث لأخره، ا ؤ( ونجاته 
التربيةI أحدهما العالية، التربية أنونع من ينوعين لهم المربين ن الربانالعلماء 
يربونالعملية، التربية الئانرت والنؤع .. اره، كبقل الحلم بصغار يربونهم العلمية 
حميد(رم.حلق كل على ؤيحثوتبمم أحلاقهم 

الصالح،العمل هي العملية والتربية الناغ، العلم هي عنده العلمية فالتربية 
الطمانينةر؛ا.إلى الجهالة وصفح من الإنسان يخرج الترستين وماتين 

^قأسفيظثإا'لآش،تعار،ت قوله ق اض رحمه عدتم، القال 
يريدوجهها، على الشرعية أحكامه معرفة [)فإن ٦ ١ ]النورت ه ثقلؤيى قشتكم 

ولأنالأداب، أحل وآدابها اق، المعأحل معانيها لكون الاو-ح، ويتموبه الحقل، ؤ، 
التيقآياته وللتفكر ريه، عن للحقل عقله تعمل اسفكلما العمل، جنس من الجزاء 

.٦ ٢ ، ٦ ١ القرآن بتفسير المتعلمة الحسان القواعد ينظرت ( ١ ) 

١.٧ القرآن ضير اسقه الحسان القواعد )٢( 

.٣٤٠٩ للعيي الكاملة الخجموئ )٣( 

.١٣٢/ ١ الكاملة الخحموعة يوسف، نصه من مستتبهلة فوائد يتفلر؛ ( ٤ ) 

الشرعيةابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اممصيم، جامعة عتيرة، والآداب< اسوم كلية  ١٩٨







والدعويةاسمية ١^٠ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤت«ر 

ادثسانراشد بن حمود بن راشد د. 

التاتْة

نعمائه،وعظيم فمله جزيل على له والشكر بجلاله، يليق حمدا فه الحمد 
لموموصحبه (له وعلى محمد نبينا أنبيائه، وأسرف حلقه حير على اطه وصلى 
بعدتأما كثيرا، سليمح 

ملكةمن اطه رحمه عدى الالشخ إليه وصل ما البحث هدا ل تأملت، فقد 
الآتية1للتائج فتوصالتا وقواعده، ير النفق كتبه ما ق وتجولت يرية، تف

التفسيريةالملكة وحاز الممر صنعة أتقن ند اطه رحمه علي الالثخ أن ~ ١ 
القرآنمقاصد فهم له حقق الذي ه نفل الراسخ العلم اةتدار،وهي بكل 

الشرعية.الأصول وفق منه الأستنثامحل واستظع ومعانيه، 
معاقبيان ق التفيرية المالكة تونليفح أحن اطه رحمه عيي الالشخ أن ٢" 

لعالمالضرورية العلوم ق التبحر التوءليف،ت هذا م معالومن تعالى، اطه كلام 
أقوالق النظر وحن النزول، وأحوال المختلفة للياقايت، والفهم التفسير، 

والعنايةالدقيق، والأستتبامحل العميق والفهم الاختيار، وحوله رين المق
وممارسةالتجربة وامتلأكه الشريعة، بمقاصد إلمامه مع والكليان، بالقواعد 

الفتوى،ومزاولة وظروفهم، أحوالهم ومعرفة الناس الحياة؛مخالهلة واغ 
وغيرها.الاجتماعية والعلوم بالسيرة ومعرفته 

.يرالتفق التآليف، حن اطه1 رحمه عيي العند التمرية الملكة آثار من أن ٣" 
التربيةوتوظيف، الفرؤع، على الأصول وتطبيق ير، النفق والاطراد وقواءا.ْ، 

إليه،ومحل ما لمحة والطمأنينة التناقص، س والسلامة التفسير، ق والتعليم 
ؤإصدارللأسرار الوصول على والقدرة يري، التفللمعنى الشامل والفهم 

التفسيراق لأنؤإدراك الخلاف، ائل لمصحيح تناول مع الكلية، الأحكام 

٢٠١الشرعية راسات س عحيهخن ابن سخ J١كرسى مع باتاون القمسم، جامعة عتيزد والآد|ب، اسوم كلية 



ئوالدعوية اسمية آداره اأسسي، ناصر بن عبدايرحمن اJشيخ مرتمر ا
اثد ه ا

لالرامحين درجة وبلوغه التمس—ير، ل للاجتهاد التأهل ْع معانيه، وتكامل 
العلم.

قصالحهم فيه ما إلى الخالق دلالة تآليفه غالب ق اض رحمه عدى الغاية أن ٤- 
التفسيرنواعد وق آية، كل نفير ق ظاهرأ هدا أنر ترى ولذا والآ•حرة، الدنيا 

وأمثاإة.أصول 

ولذاوالتربية، والتعليم العلم السما أمق لزمانه سمابق الله رحمه عدى الأن ~ ٥ 
الواقع.ق نرا0 ما حسب تلأمين.ه ق كبير أثر له كان 

يراهما رجح بل التمر، مقلدآق يكن لم يره نفق افه رحمه علوي الأن ٦- 
المحيح.التعليل أو لالا.ليل مواسا 

مايجمع والذي الأعم، بالقول يا-حن. تمره غال-، ق الله رحمه عدى الأن ٧— 
بعضمن'،لرح الاحتراز مبدأ فيها التي التفسيرية ملكته من وهذا الأية، ق قيل 

بخصوصلا اللفغل بعموم انمره بقاعدة؛ العمل وكاوللث، دليل، بلا الأنوال 
ترجيح،دون الأقوال ينقل ما كيرآ أنه مع العلماء، عامة عند المعتبرة السب، 

لديه.أحدها ترجح لعدم منه تولع أيما المنهج هذا ولعل 
ذلكومع التفسير، قواعد غالب ق صثقه لمن موافق الله رحمه عدى الأن ٨" 

والقوامتنباطاُتا والأموالكت الالفت.ارتا بحص إصافة ق تميزه ظهر فمد 
عرصها.وطريقة واللطاض، 

الأمثلةغرب ثع وتنوعها ير التفقواعو عرض ق الله رحمه عدى التميز ٩- 
ال٠ومحةلهالأ

،يولفأن قبل نفيره ق مها وعلل ير التفقواعلل طبق الله رحمه عدى الأن " ١٠
القواعد.

الشرعيةسراسات أبن اتشيخ كرصي مع باتاون اتقصيم، جامعة عتيرته _، bVوااسوم يية ٢ ٠ ٢ 



اتعلعيةآتتره السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤتمر 
التنيانراشد بن حمود بن راشد د• 

العلمين وجمعه التفسير، محوء ق والتعليم وال،رية اممه رحمه عيي العناية ١ ١ 
ذلك.تطبيق ق والعمل 

ووصولهالايات دلالات من اممه رحمه عيي الامتلكها المي تنياحل الامدنه " ١٢
الحلم.ق الراسخين منزلة 

يلي:بما ألصي الخام لقل 
.4JLJL?cjدراسة قواعده ق علوي المنهج ودراسة التمسير، قواعد تاصيل أهمية . ١ 

قيذكرها ولم يره نفق علوي الاعتمدها التي يرية النفالقواعد تنبامحل اس٢• 
الحان.القواعد كتابه 

وتربوية.علمية أمرار من فيها ما اف واكتعيي اليكتب العناية أهمية ٣. 
لهاكان التي واحتياراته منهجنا، أو قولأ بقه، سعما عيي البه تفرد ما ة دراس٠ ٤ 

تلاميذه.ق أثث 

-يالاهتمامه الله؛ رحمه عيي عندالوالجمل الايات ين بات المناسدرامة  ١٥
كثيرآ.

عليين،ق حدي الناصر بن ءثا،الرحمن الشيح منازل، يرغ أن تعالى الد أسأل، 
أندعوانا وآخر العيم، حنان ل نحب ومن ومشايخنا ووالدينا به يجمعنا وأن 

العالمين،رب لنه الحمد 

أحمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى 

٣٠ اوشرست مميراسات عيق ابن اتشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، حامعد عتيرق والاهاب، اسوم كلية 





والدعؤيةاسمية ١^٥ السسي، ناصر عيدادر-حمنبن الشيخ 

التنيانراشد بن حمود بن راشد د• 

الخراج—ء

المميعي،دار الزهراف، عثمان بن رائد تالف؛ العلماء، ير بالنبلاء تحاقح إ ٠
ه.١ ٤ ١ ٨ م ٢ ط السعودية، 

العلميةالحركة على عدى الناصر بن همدالرحمن الشخ القصم علامة ثر أ ٠
الطيار.محمد بن عبداف أ.د المعاصرة، 

/١ ط- العربي، الكتاب، دار الأبياري، إبراهم ت تحقيق للجرجاف، لتحريف—ائت، ا ٠

طيبةدار طبعة السلامة، مامي ت تحقيق كثير، لابن العظيم القرآن ير فن ٠
.٣١٩٩٧/ ه ١ ٤ ١ ٨ بالرياض، 

عبدالرحمند. تحفنق.' عيي، للالمنان كلام نفير ل الرحمن الكريم تّتأّ ت ٠
ه. ١٤٢٢ءلّآ/ الرياض، الرشد، مكتبة اللويحق، 

الإملاميالمكتب، ييروُت،ت ءلّآ، الجوزي. لأبن ير التفعلم ل تر الماد ر ٠
ه.١٤٠٤

بنمحمد الثخ مؤسسة إصداران هن عثيمين، لأبن ير التغل أصول رح ش ٠
ٍلا/الخيرية، العشمين صالح 

العلوي.رحمهناصر بن عبدالرحمن الشيخ القميم علامة حياة من فحات، ص٠ 
ه. ١٤١٣اليمام، الجوزى، ابن دار الطيار، محمد بن عبداض د أ. ٠ النه 

والأصول،والضوابهل القواعد بمعرفة المأمول العلم إلى الوصول ريق ط٠ 
ح٠هوريةالثميرة، دار عيي، للالقيم، وابن يمنة ابن كب من مختارايتح 

١٣٢٠/ محل العربية، مصر  ٠ ٠.
العاّمة،دار ام، الب•مدالرحمن بن لعبداممه قرون ثماية حلال نجد لماء ع ٠

والتوحيدالعقائد علم ؤ، العلام المللث، الرحيم فتح العلام المللث، الرحيم تح ف ٠

٢٠٥الشرهية ثادر1سات ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون ايسيم، جامعة عتيرد والآدابأ العلوم كلية 



والوعؤيةاسعيغ آياره السعدي، ناصر عزتموالشيخ 
ادسظنميعد الأند^ت 

الرزاقعد د. به: اعش عيي، للالمرTل من المبهلة والأحكام والأخلاق 
طّمأ"الجورى، ابن دار طبعه البدر، المحن عبد بن 

عثمانن خالد د. تحقيق اداوى، لالسسالقرآن ير يتفالمتعلقة ان الحالقواعد 
اه. ٤٢١داراينالجوزى،طآ/ بت، ال

عدنانت تحقيق للكفوي، اللغوية والفروق المصهللحات، ل معجم الكليات،، 
ه.١ ٤ ١ ٩ الرسالة، سمة مؤ يرونح: ، >؛JTالمصري. ومحمد درؤيش 

-.٥١٤١٤صادر، دار يروت،ت طXi مفلور، لأن العرب لسان 

قاسم،ن محمد بن الرحمن همد تحقيق؛ تيمية، لابن اوى الفتمجمؤع 
النبوية،المدينة الثريمج، المصحف، لطباعة فهد ائc الملمجمع طعة 

وترسماتجمع العثيمض، صالح بن محمد الشخ فضيلة ورسائل فتاوى مجمؤع 
ه.١٤٢١منيدينئصرافومان،داراشاتشر،طا/ 

اض،رحمه عيي الناصر ن ءبال«الرحمن الثسخ لفات، لمؤ الكاملة المجموعة 
ه. ١٤١٢بحتيزة، النقال صالح ن صالح مركز 

دارهتداوي، عبدالحميد ت تحقيق ممده، لأن الأعظم والمحيط المحكم 
حدا/العلمية، الكتب 

وآخرون،مصعلفى إبراهيم إمحراج هارون، عبداللأم ، إسرافالوسيهل، المعجم 
٠٠١٣٩٢ركيا، الإسلامية، افكتبية المرية، اللغة مجمع 
وفاحلمةمربى_ح عوض محمد د.  I،*Jاعش فارس، لأن اللغة مقاييس معجم 
اه. ٤٢٢ٍلا/ المربي، دارإحياءالتراُث، طعة أصلان، 

محمدد. تحقيق! تيمية، لأبن يية والقد الشيحة كلام نقص ل الجوية الستة متهاج 
رشادّالم،طآ/

اتشرعيةىلإرواسات عثيمتن ابن اتشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص وا٢لآداب، اسوم كلية 



صءط،كهه0

ا(قاسى ٥٥١٢!

اسليابن اسيخ تفسر إ؛ 

|وخروْأعبد هحمود حسسي فاتو د/ 

اثقرآناثتفسيروطوم ادشار1ثاات الأس0ذ 

الإسلاميةاتدراسات قسم 

اثجهعة 2ijML»o^^bاثتربية يممية 

تآص؟اأصك(





واووءوي،تاسمية آثاوه السمدي( ناصر سالرحصين ءؤذم-رالشيخ 
اوقريمعيال محمود حسني فاتإ د/ 

محمحق/أ

آلهوعلى المرسلين ام إمعلى وسلم الله وصلى العالمين رب لله الحمد 
وبعدتأجمعين وأصحابه 

ومطلبأعفلم غايه الفهم وأحن نبيل؛ ومطلب عظيمة غاية القرآن فهم ذإ0 
مقصدالعمل وأحن العمل، لأحسن مدعاة الفهم فاحن وأسلم؛ وأكمل أنل 

مقصدمعرفة ويجوده الفهم دل يما حملة من فان هنا ومن الدنيا؛ هده ل الابتلاء 
هوكلامه من الت^كلم مقصد معرفة فال واضعه؛ وبشروط قائله مراد بحسب الكلام 
الزلل.وتجنب العلريق سر وبصيرة، هداية 

هؤلاءومن الكريم، للقرآن الْاصدي بالتفسير العلماء محن كثير اهتم وفد 
يرتي ١١١ يره نفق اض— —رحمه حيي مبن الرحمن عبد الشخ الإمام العلماء 

أنهمقاصدينا الشخ لتفسير الأنتاه لفت وما المنان® كلام تر تفل الرحمن الكريم 
للميلاد،العشرين وهوالقرن ؤينمر، العلم هذا بدأينضج زمان وحقبة عصر ل حاء 

وكانتونس، ق والتنوير التحرير ومدرسة مصر، ق النار مدرسة فيه ظهرت الذي 
لبنةاف— —رحمه للشخ فكان المدرستين؛ معاصرألهاتين معل.ى ابن ير نفتاليف، 

مقاصديةالنبح؛إشارات ير نففاردان المدرستين، هاتين ح واتجاه الفن دا هق 
حطابهنوحيه ق ووظفها القرآن، فهم ق وأفاد النه— —رحمه ا فيهأحاد كثيرة، 

—رحمهالشيخ جهد لإبراز الكتابة على بافه— تحين1ا مفعزمت— وحكمه، وأحكامه 
يره.نفمن الفن هذا ق الله— 

ؤإمامكبير ^٠٢ جهود إبراز ل الدراسة هذه أهمية تصدر الدراسة! أهمية أرلأ؛ 

المقاصددراسة رمحي بحثه بحدود التزم هنا والباحث وكتبه، دراصاته كل ل بالمقاصد الشيح اهتم ا ١ ر 
فقط.سيراكخ مل 

٢٠٩اممرمية سراسات عتيمين ابن الشيخ كوسي مع بالت،'اون الصيم، حامعة عتيرى اسوم كلية 



وا}دءوياتالأتجاهاسمية آثاره السعدي، تامير عيدايرحمنبن الشيخ مرضر 
السعديابن السح تشسر ا الءاصدي 

فوزمن فن على الوقوف ل خاصة العرية والجزيرة عامة المسلمين أئمة من 
عندنضوجه مع العلم هدا موج تزامن وكض القرآنية، المقاصد وهو ير التغ

•والغريب المسرى ق التفر علماء 

اهتماماتكانت كيف الآت؛ةت التساؤلات عالي البحث، يقوم او1صثات ثابامشكلة 
منالاستفادة — اش —رحمه استaلاع وهل نفيره؟ ق القاصدية سعدي ابن الشخ 

الأفهام؟وترحح القرآن فهم ق الاستفادة هذه أيعاد هي وما وتوظيفها؟ المقاصد 
القاصدخدمة ق الشخ جهود لإبراز اليحن، يهدف الحس،! أهداف ئالثتات 

نفيره.ق توظيفها وكيفيات المقاصد، أنولع واستجلأء نفيره، ق القرآنية 
موصؤعل سعدى ابن عن خاصة دراصة على أش، لم سائقة! دراسات راوع1ا؛ 

عام،بشكل ير التفق منهجه ة درامعلى وقت، لكن بالذات، القرآنية القاصد 
أيض—ا!عام بشكل القرآن ق الأّتتباط. ق منهجه ق أخرى ودرامة 

بنيف حمد. الكريم/ القران من حل.ى الالرحمن عيد الشخ تنباطات اس— ١ 
رسالةالأصل ق وهو المودية، — العلم قناديل دار Y/ * ١ ٦ الحارثي/ متصر 

،٠١٤٣١عام عود، مبن محمد الإمام حامعة ق الدين أصول كلية ق دكتوراه 
لموصؤعيتهلرق ولم وهداياته القرآن ق سعدي ابن الشيح امتنباطات استخرج 

القاصد.

.(الرحمن.. الكريم )تيسير يره نفق المدى عبدالرحمن الشيح منهج ٢" 
الجامعةق الدين أصول كلية ق ماجستير وهورمالة المريخ، ناصر العنالج، 

لموصؤعيالتفتن، ولم الشيح منهج الباحث، فاظهر ، ٥١٤ ٢٣عام غزة، ق الإسلامية 
المقاصد.

الكريمير تيكتائب، على ته دراسق الباحث، التزم اليحث،! حدود حامتا! 

الشرعيةللدراسات عثه4يرن ابن الشيخ كرسي هع القصيم، جامعة عتيرة، والآعاب، اسوم كلية . ٢١٠



واكءوي1تاسيات آثاره السيئ، سالر-ءعنضنامر الشيخ 
الكريمعيد معمول حيتي فاتأ د/ 

الكتابق الشخ اتجاه وبيان فقط، عدي ملابن المنان كلام ض ق ارحمن 
مقاصدينا.

النسخلممير تقرائي الامحالنهج البحث اعتمد ادح-ثات منهج سادس—ات 
الوصفي.والنهج - اف -رحمه 

المرينعناية فيه ينت وتمهيد- مقدمة ق البحث حاء الحن،; حهلة ماث 
ثلاثةمبحثؤ كل تحت وخاتمة، مباحث، وثلاثة — وأهميتها يالقامحل. وحلمح سلمح 

الاق;المحو على مهنالب 

القرآنيةتبالقامد المقوي ابن عناية الأولأ البحث 
نفيره.من القاصا٠ية الغاية على تنمبمه الأول؛ الطلب 
والقصد.العني بين المفريق الئاف• الخطي—، 

القامجدية.للاستفادة القابلية المالث: المللب 

المدي؛ابن ير نفق القرآنية المقاصد أنولع الئاف• البحث 
الختنثعلة.والقاصد الظاهرة القاصي. الأول؛ الهللس، 
الكريم.للقرآن الكلية القاصد الماف؛ الطلب 
والجزئية.الوصوعية الخاصة القاصد المالث؛ الطالب 

الل.ي؛ابن ير نفل القاصد توفليف الثالث؛ البحث، 

والوحيه.للار؛ية بالقا٥^٠ الامحتولأل الأول؛ الهلل،سح 
المخالفين.مواجهة على الاستدلال؛الخقاصال الماي؛ المطالسؤ 

والأحكام.الحكم واستخراج بالقاصد الرجح المالثج؛ الطلب، 
تضمنتجالمتائجرالموصيالتج.ثمالخاتمة؛ 

٢١١ uJ^_3<سواسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرق والأداب، اسوم كلية 





والدعويةاسمية  djUtالسسي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠ؤJ٠ر 

الكريمعيد محمود حسني فاخ د/ 

تْحيد

الثلاثيللجدر الكلمة هذه أصل يرجع واصهللأح،ت لغة المقصد معنى أولأت 
الحسينأبو واياناا اللغة إمام ئال كما تلاثة~ أصولا يحمل اللغة ق وهو )قصد(; 

علىأحدها يدل ثلاثة، أصوو والدال والصاد اف الق* -(; ٥٠٣٩ فارس)ت ابن 
ونفصدومضدأ قصدته فالأصل: الشيء. ق اكتاز على والأحر رامه، شيء إتيان 
يحدلم لأيه ل؛، ذلقيل وكأئه مsكائه، فمتل أصابه إذا الث_هلم، أئصده ائح: البومن 
الكلمةفاصول  ٢١١٠لحمأ انملئة الكتنزة القصيد: الاقة الثالث،: والأصل عنه.. 

عنه،الحيي وعدم الأمر محرز ؤإصاية والأكتتاز ام الاغتنلموصؤع تتوجه الثلاثة 
ومنه:الراد، هو وهدا لحمأ ممتلئة أي قصيد الناقة أن على يل.ل، الثالث، والأصل 

القميدةأييايتج أحن فهو الموصؤع؛ وحلاصة المهم الأمر أي • القصيد بيت هدا 
هذاوعلى الائصاد... ..ومنه: الهلريق. استقامة الثني: الراغب،:® وقال وأشمها. 

٠يهل: الوسالعجم ق وقال ٢ قاصدأ،؛ وتقرأ وقوله: مثملئ،.. في واهصي■ قوله: 
وعلىالثني. هوعلى يقال أصائح.. هم: الأقصد تقام.. اسقصدآ: الطريق قصّي 
؛٠كاJراشدأ«١٣إذا اميل قصد 

ومنهعنه؛ الحيي وعدم وأته الهللوُبإ إصابة القصد معاق أل بق ممما يتضح 
لوتوممقل القصد فأصاُبإ إمالة، ولا فيه عؤج لا هل ملأنه الهلريق؛ قحمد مي ي

اللغويفالمعنى أقصد؛ كو هاوفه أمجامحبج إذا والهم يتحرف، ولم بمحرف فلم مشيه 
والاعتدال.داد العلى واصحة دلاله يدل، 

.٩ ٥ / اللغة،ه المقايس معجم فارس، ابن ، ١١

اكرآن،أآ؛ا1.غريب j الراغب، )٢( 

.y٧٣٨/ الوّيط، المعجم العربية؛الماهرة، اللغة مجمع )٣( 

ا ١٣. ^^ينسواطت1ممرصة 



مواكءوية|لأتجاه اسمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن موتمرالشيخ ا
انمعديابن الشيخ تفسير ث القاصدي 

مالخطاب من فاJضد الاصطلاحي، المسي بموجه اللغوي المعنى ومن 
القاصديفالتمير الكلام؛ من غايته وبيان الخاطب مراد باتجاه الخ0لاب أحذ 

الدلالاتبحب البشرية الاسستطاعة بقدر والمسورة الأية ق الراد غاية هوإصابة 
الأية.ق التعبيرية 

كمالبإزاء بالبشرى بالضعف اعتراف فيه البشرية~ الأيتهناعق بقدر فيدته~ وما 

أسندتهحين حرصا الأدب وزاد وتعالى، سبحانه الولي ْع وأدب الإلهية، القدرة 
دلالاتعن صائر باجتهاد القلب، يهلمئن حتى القرآن؛ ق التعبيرية الدلالات بعبارة 

ماأن إي مابجل ^^ ٠٥٥٠١سرص رر ا• وأحراص١١هوى عن وليس ارات، وأم
وقد!^٠٠١٢٢ ١١يآباْ ولأ النعتى يحتملة ثان ايأ كتابه في ثئالى اممه مراد بى بمصيه 

،٣١١العثادالصالح تحقيقث لأجلها القرآن أنزل التي الغا؛ات أمااا الحامدى ا عرفه
اش.مراد عن والزلل التهلرف وعدم الاعتدال وهي والحكمة، والقصد الغاية فهي 

كلاملتفسير يتصدر لن ينبغي لا القرآنيةت بالقاصد رين القثانيتا—عناية 
مرادهمن والغاية بحانه مساف كلام مقصد على للتعرف والاجتهاد الحرص إلا اممه 

منوالغاية القصد استخراج على طاقتهم بحب القرون حرص لدلائأ وبيانه، 
الئمئررائد .. الخموص،ااعلى ومقاطعها وآيات٠ا المور أومن بعمومه، القرآن 

لأَيلهااا؛ا.مئاخا؛ فاصدالخزان الإجمال فىذلالث،أل:نرفظإى 

لماحرص للكدب مل تم سشه... لا مما ائتي الحرص أصل الكذب، وم حرص جمح )١( 
.١U،Y حرص، العرب، لسان متظور، ابن , الكاذبة الفلتون من يدحله 

الرابعة.الهدمة ، ٤٢ص ١ اكحريروالتنوير،ج عاشور، ابن )٢( 

.٢ ص٩ • الأحكام تشرح من القرآن مقاصد الحامدي، الكريم عبئ د )٣( 
الرابعة.المقدمة ٤ التحريرواكوير،صيآ عاشور، ابن )٤( 

اممرميةلسراسات هثي4اون ابن امميخ كرسي مع اتقصيم، جامعة عنيرد واملآدأس اسوم كلية  ٢١٤



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن مؤذمرالشيخ 
اممريمعيد م٠حمود حسني فاتح د/ 

اعشمن فمنهم القرآنية؛ المقاصد على الوقوف ق رون المقتفاوت وقد 
والعاق،الألفافل هذه من اممه يقصده لما التنلر دون عليها مقممرآ واللفظ بالمعنى 

الكلامهذا من المقمد متدبرامجتهدآلمعرفة والمعنى اللفظ وراء ذهب من ومنهم 
وهذاالمقرين، بين والأخلاق التفاوت إلى أدى ما وهو منه؛ الله مراد من والغاية 

هووذاك هذا من والأهم ثانيأ، اللغة دلالات طيعة ومن أولأ، البشر طيعة من 
والاجتهاد؛والرفعة والابتلاء للفهم ميداننا القرآن كون توجبت، ام فد اممه إرادة أل 

التدبرق وجهد جهد من بذلوْ لما المجتهدين العلماء مكانة وجل عز اممه فرفع 
ومعهماه انح حين وشأنه أمره من فتنة ل ممهل من ومضل ، والبحث، تنباط والاس

يدركها.لن خاله ينشد للتشابه 

خاصوبشكل الأصول، علماع عند قديمنا بلفنلها المقاصد فكرة ظهرت وقد 
مقاصدقرصية مبكر وقت، منذ وبرزت اطبى، الشكامئال المقاصد علماء عند 

بشكلللقرآن مصروط اللففل هذا يأكن ولم ومراجع، كتب فيها وكتبتا الشريعة 
المدرص الكريم القرآن كان التي عامة، يالشريعة مردوفء يتداول كان بل ظام 
ؤينبؤعالملة، وعمدة الشريعة، كلية ص العزيز الكتاب ® الشاطئ• يقول لها، الأول 

محنامJلأمحغظىءاص،ؤإذاكانكدلك،؛لزم ١^، زآثه اليخة، 
وانيثه،مميزه يتخده اف بأهلها، والثحاق مقاصدها، إدراك في وطمع الشريعة 

الاعتباربعين الأخذ مع وءنلأ«رأ، ئظزا والقالي؛ ص عر جليثة يجعله واف 
فكلياتومقاصده؛ القرآن وكليات الشريحة كليات بين والخموص للعموم 
الأحكامالشريعة بمقاصد ونقصد القرآن؛ مقاصد من جزء ومقاصدها الشريعة 
وأمثاله،القرآن وقصمي وآيابا ورة ياليتعلق ما فهي القرآن مقاصد أما العملية، 
العقدي.وبعده الأخلاش، ودستوره 

. ٦١٣٤، المار( وانظر)شتر ١ ٤ ٤ ص القاوْةجأ، اJواسات، الشاطئ، )١( 

٢١٥اJشرعية لليراسات ءثيمإ؛ن ابن الشيخ ترسي عع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص والأداب، اسوم كلية 



واووعوي4الأتجاءاسبمية آثاره اثسسيد ناصر بن سوالرحمن موتهراتشيخ 
السعديابن الشيخ اتيسر القاصدي 

كبق الناظر إ0 ت يعدمم ومن الساما عند المقاصدى التمر ثاكتا~ 
ولكنهوالغايات، المقاصد أله بمواصحح اهتمامأ ليجد المرين من المتقدمين 

منتجد فقد المرين؛ لدى بارز تقل مكمحث الفن هدا توانحع أيما يجد 
الكجزء عابر بشكل ولكن الأية أو المسورة بمقمد اهتم من المتقدمين اء العلم

تمرعن وتِ؛أ امر القصد إبرار فكان للتمر؛ التداول التعريم، من يتجرأ 
خاص،مدون كفن العلم هدا إبراز من الراهن العصر ل جرى ها بعكس الأية، 
تدبره.ووساتل القرآن علوم من بارز وعلم 

كانالمعنى لفنل استعمل حين ~ الله" ~رحمه اممرى— المرين إمام ولعل 
حين—— النه —رحمه كلامه— مساق حلال من إلا بذلك حزمنا وما الخقصد؛ يه يقصد 

والاحئالمنلميذ، حلة تد احدهما ت معنين ى الصدئه جعل اطة ا0 • •  ٠٠ال؛ ق
المعنىلففل استخدام اغ— —رحمه منهجه من يكن فلم ،  ١٠٠وتقويته الإنلأم محوئة 

يراتالتفأصيق ل إلا ير، للتفتى درامححدود ق الموضع هذا ل إلا للقصد 
قالله— —رحمه قال تميره، ق وهوعزيز معح والقصد بالمعنى ا فيهؤيمرح 

ويقثمثئ القثا.؛ تن لكي ، ٠١١٠ماةئك|م؟ الس آلاقسثلؤأؤ، ■يمم وإن ؤ تعالى قوله ير نف
وقد ٣٠٠[ المساءت ب] ?٠ ثملوأ لإت2محأدؤ؛، ما آؤ ألاتيؤأم؛ءد•• ؤم هأ دئخ 
اوالئهي يه ومغناها الأمر، بلمظ الكلام تُمج المُب باق الموضع هذا عير قي سا 

َيَآ شاء ؤبن يبؤثن شاء ش ؤ نناوه حل يال، كنا والوعيد، التهديد 
^سنبمزسبإلإ،ا

والزحئوالوعيد، التهديد به والممصود الأمر، منتج دلك ثحزج آ ٥ ٥ ]النحل؛ 
ممححاءى،ُلأَمحواإلأئطاب،وش 

٠ ٥٢٣، ١١لوءلري،ج اكرآن تسير ق اليان جا*ع الهلرى، ( ١ ّ 

الشرعيةمملراصات ءثي4ا|ن ابن الشيخ كرسي مع القميم،.طتاون جامعة صتيرد والآداس العلوم كلية  ٢١٦



والدعويةاسمية آتاره Jاصرالسعدي بن عبدالرحص مؤض>راوشيخ 

اولريمعيد محمود حسني فاتح د/ 

َلكلممناشاء«ره.
حدآمنقليلة مواصع ق من بالممصود اش— -رحمه الطبري صرح وند 

ا٠ولآتالت البقرة سورة ق القرية على المار اسم نمين ل اش~ ~رحمه محال مسيره، 
دلكتكوذ اف رجائز ذلك، مائل انم عن البيان قبله بى مح الذي الوجه بى عئدئا 

الئمصوذيكن لتر إي انمه، منرمحة إلى بنا حاجه ولا إزميا، بموف اف وجائر عربرا، 
اطوقدرة المنكرين ثميف بها الممصود ؤإثنا دلك، محائل اسم الحلق يعرين، ا\يك 

رالموتالصاة بيه الذي واته منائهلم، بند وإ■ءادئهلم بند حلثة علىإحتائه 
ق، الأصطلأحي١٣بمعناه القصد يلففل الطبري صزح فقد وهكذا مى 

وذكرإليه. يلتفت فلا مقصود ولا مراد غير وتعيينه الاسم وأل الأية من الراهن العصر 
—رحمهفقال القرآن، ومقاصد بغاية مصرحا يره نفمقدمة ق ءه(  ١٦)الغوي 

عنوفص لثذكر، المواعنل وذكر وأنذر وبشر وزجر، فيه أمز ٠ القرآزت عن اله~ 
لتفكر،التوحيد علىآيات ودل لثتيبر، الأمثال فيه وصرت ليعتبر، الماصض أحوال 

المقرينبعض استخدم وقد يره،اأ؛ا تفإلا؛د>راية فيه المقاصد لهذه حصول ولا 
نجدالثامن القرن إلى رنا صؤإذا ٢. الأحقات١ هذه ق المقاصد بدل الغرض لفظ 

بمعناهاالقاصد لففل تحضر ي( ١٠٧٤ ت ) الجوزي ابن الشهيد الجاهد الإمام 
ابرزوصقلياs، أرحب وبمواصع قبله كان ممن نبيا إل^^ص^زوبواصا،أس^^^ 

)\(جا-،ص1تما-ا.

)أ'(ااِه،أ.

لغوية.دلالة مجرد وليست )٣( 

المنة.سي : المؤلف ، ١٣٣/ المزيل معالم المنوي، )٤( 

واينممر)م'يه(،وسانمينمض)^ ٦٨

م(. ٦٧١

٢١٧اتشرعية دإدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون ايقصيم، حامعة عتيرة، والاداب، امموم كلية 



و|دوعويةالأتجاهاسمية آثاره تاصرالسعدير بن س1ووحمن 
المم^يابن تثسرالفخ ات الئم^^ي 

ابنعدهأ فقد وملم؛ عليه اض صلى الني عن التسرية ق القرآن مقمد باخصار 
ؤ،:٩*^ لىفوحئإؤث تعا لقوله مسيره ففي عديدة، ت آيا عليها بني مقصدأ حزى 

ًففيهمئإ
مكةق جعلنا كما .. قال! الآي_ة ير نم[وبعد  ٢٣تئنانسمو_را.هتالأتعامث 

هئنماذكرالأكابر،لأنغيرهمنيلهم
١١٠وملم عاليه اض صالي الني الية توالمقصود 

العصرق يرية الضمالإش؛كالية ظهرت أن إر للضمير تابعنا الفن هدا وبفي 
ففلهرالتفسير، تجديد حول اولأت تمن أحدثوا ومجا المنار؛ ة مدرّسق الحدث 

وجعلبل وتحديدها، القرآن مقاصد لبيان اجتهادات وبرزت شهلا0 وأحرج الفن هذا 
ترقيةل القران مقاصد <ماْت القرآنية المقاصد لبيان نفيره ق فملابحياله المنار 

فيهابدا ا، صفحة.ل مئة من قريبأ استغرق، مقاصد عثر ق وفصلها ان الاسمنؤع 
)اوصلابة، بقارة للواقع ومواكبته وهديه القرآن عن الدفاع من طينا يحمل الكلام 

موصؤععن بعيدأ يبدو رصا رثيد الشخ عند القرآن مقاصد عن الحديث، صياق إل 
عندالقرآن مقاصد وظيفة أن يعنى مما بقه، سمن عند جاء كما وأغراضه.. ير الضم

 Jأقلقالذي وهوالأمر الوحي، وأحقية الرسالة لمدقية بالانتصار ترتثهل رصا رميا
رثيدكلام فإل السياق،، وذللث، الوظيفة هل.ْ أمر من كان .ومهما . زمنه، ق الشيخ 

التونىالإمام جاء حتى ، •"ل ؤ • القران. مقاصد ق للقول تفصيل أول يعم رصا 
علمل حاص كفن وأظهره وهذبه ورباه الست، هذا فرعى ه( ١ ٣ )تّاه عاشور ابن 

الرابعةنفيره مقدمة فجعل والمقاصد، التفسير ق ءالم1ا الإمام صار حتى الضير، 

)>(اينجزىالكني،

.١ ١ ، ١ ٧ ٠ المنار( رتممير الحكيم القرآن تفسير رصا، رشيد ( ٢ ) 

الإحياء.مجاله التفسيري، والقد التفسير مقاصد بين زمرد، مريدة د• )٣( 

الشرعيةسراسات عقيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيرة، والإداس، اسوم كلية  ٢١٨



وادوعوي4اسمية آياره ناصراتسمدي، بن سواض>»من الشيخ عؤJ٠ر 
الكريمعيد صعمود حسني فاتآ در 

وتحدثوأغراصها، مقاصدها محورة لكل وجعل المقاصد، علم عن فيها يتحدث 
خاصة.وقمحه ومقاطعه آياته وعن عامة القرآن مقاصد عن يره فنق 

ميلادي،العشرين الهجرى، عثر الثالث، القرن وق ت عيي الابن نمير رايعتا— 
عامةالثريعة علوم ق بارز نجدي عالم ظهر التجديد، وعمر النار ة مال>رسعصر 

المشهورالتميمي عيي الالله أبوعبد العلامة الشخ وهو خاصة، التفسير عالم وق 
محعهصاحب مجد، عالم هو م، ١  ٨٨٩ه/ ١ ٣ ٠ ٧ عام ولل م(  ١٩٥)^،٦ سعدي بابن 

كلفا والتدريس للمدرس ملازم موسوعي القول، ق واسيام، العلم، ق وتمهل 
الظهر،صلاة حتى الناس يعلم الشص.. حتى اللرس لأداء يجالس  ١٠الفنون 

بالناس،الحمر فيملي المجد، إلى يدم، ثم بيته؛ إلى ؤيعود بالناس، فيملي 
بمليدنانق،■• ق الفقهية الأحكام بعض جلوس وهم الصلاة عمح ؤيعطهم 

قذللئؤ .ؤيتكرر العشاء... بملي حتى للمدرس ؤيجلمس الغرب، صلاة بالماس 

كلامنفير ق الرحمن الكريم تيّير يره نفق حدي حمابن الخ أبرز وقد 
قالقاصد هذه ووخلفج الخختلفة، ا بأنواعبمالقاصد واصح— بشكل — ان المن

وطاةتهتومحعه بحسسس، ذللث، ق مجتهدآ الله، كلام س الغاية وبيان المسير خدمة 

المديةالإّلامت الجاععة مجلة عدى، الناصر ين الرحمن عبد النسخ المدوي، الرحمن عبد )١( 
.٤ ٤ عدد النبوية، 

٢١٩الشرعية سراسات ابن الشيخ ترسي مع بادعاون القصيم! حامعة عتيرص والاداب، امموم كلية 



وا1دعويةالأتجاءالسايات آتاره السسي، ناصر تسالرحعنبن الشيخ 
السيئابن السح ث الظص^^ي 

iالقرآنية بالقاصد السعدي ابن عناية الأولi البحث 

واستخدمتفسيره؛ ق حلية القرآن )مقاصد الله— —رحمه النسخ عناية ظهرت 
لحركةمواكبطا يكون )ذلك وهو مضطردة، واصحة وبمنهجية لأفت بشكل التقصطل 

والاجتهاد،البحث يقواعل والتزام يانقباط أدواته وتطوير ير التفق اس التجدي
أولياتله *وحص الله آيات عن والكلام يره نفمعرض ق — — افه —رحمه — يقول 
فاتبمعداهم، من وأما اعتبار، نفلر إليها الناظرون ببما، المنتفعون لأمم بذلك، النهى 

تنفذولا اعتبار، نظر إليها ينظرون لا الس_ائمة، والأنعام ارحة، السمالبهائم بمتزلة 
المقصودؤيعرفون الألباب أولو ا تعقلهأي■ رر ■ ٢١"؛• • منها المقصود إلى بصائرهم 

حا،،؛أ،.الأية ووجه منها 

مقاصدمن أمر ترك عدم وهي القرآزت ق جليلة لقاعدة وأصل الشيخ قعد وقد 
تعارؤلقوله يره نفففي والبراهين، بالحجج لتقويته ودير الاه وبيته إلا الدين هذا 

^^ؤسم؛_تنوها
آث1نتظلإع<تن معاتظم إؤ 3أنتقوثوأ ثانمكى من لها أمث ماثزو و٠١باوةإ أم 
لأنزلصحيحة لوكانت ا فإتب.. ٠ I — افه —رحمه ال ن٧[ ١ I ]الأعراق ه رج؛ 
—ومقصود مطلوب من ما فإنه ا، بطلانبعلى د-ليل، له إنزاله فعدم لهلا)أا، سما الله 

ومنعاليها، يدل ما الحجج، من فيها الله بين وقد إلا ~ ار الكبالأمور ا وحمومح
معالمهي وما الشيخ؛المقاصد عناية ظهرت فكيف معهاا؛"'أ،. تخفى لا ما السلطان، 
نهاتاهتماماته 

٠٥٠٧ص المعدي، ابن تسير )١( 

.AAT_(T)

)مصأا،آ.

الشرعياتسراسات ءثيم؛أور ابن الشيخ كرصي مع بالتعاون القصيم! جامعة عتيرة، والأداب، العلوم ثلية ٢ ٢ ' 



والدعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي، بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

اولويمعيد محمود حسنى فاتح د/ 

أوضحفقد يره؛ نفمن المقاصدية الغاية على تنصيصه الأول! الطلب 
كتابمن الأهم القصد أل وبين الكتاب، مقدمة ق يره نفمن غرضه اممه— —رحمه 

يقممفصولأعما للقفل النغلر وأل هوالهداية، المقاصد جمح عليه تدور الذي اطه 
-رحمهفقال والمشوي، المعللوب عن ونمور المحح عن خروج الكلام لأحله 

قحارج مْلول فن النه، لكتاب اممه رحمهم الأئمة ير تفامحكثرت وقد ...  ١٠أ الله— 
قطعاللغوية الألفافل يعفى حل على فتمر مقتصر ومن القصود، عن بحوثه أكثر 

واللففلهوالمقصود المعنى يجعل أل ذللث، ق ينبغى الذي وكال الراد، عن النقل—ر 
موضعق نفليره وبين بينه ليقابل لأحله، محيق وما الكلام محباق ق فيننلر إليه، وميلة 
كلهمؤ.االا،.الخلق لهداية سيق أنه ؤيعرف، آخر، 

علىالائتمار لا المقاصد وهومال يره؛ نفمن الغاية الله— —رحمه فبين 
عثرةأرع وبعد ها ١ ٣ ٥ ٤ عام كتابته من افه— —رحمه انتهى وقد واللففل، المحنى 

ونصبل القصد، هذا ذكر ينس ولم يرْأآ، تفالله- —رحمه الشيخ لخصي سنة 
ائلالوسبين يجمع واحدة آية ل فتجده . ؟  ١٠—ت القرآن يصفه — فقال وأبرزه عليه 

الأصوليةالعلوم وبين والرهي..-،، الرغسج، وبين والمولول، الدليل وبين والمقاصد، 
المتعددةالأغراض وبين والأخرؤية، والدنيوية الدينية العلوم وبين والفروعية، 

كتابناأكتنم، أن الناصحين الحارقين بحص علي ار أث ١١وقال.  ٢٢١النافعةااوالقاصد 
بحضنعلى الكلام على فيه ونقصر ير، التفذللئ، خلاصة على يحتوي معلول؛ غير 

فكرر، ٠٤١ومقاصدهااالقرآن علوم مواضع جمح من وننتقيها نختارها التي الأيات 
.٢٩ص عيي، ال)؛(تمر 

القرآن.مسير خلاصة ل المنان اللعليف تيسير سماه )٢( 

/١.٣ الث^نفيخلأصةشرالقرآن )م)(سراسف 

والصفحة.المرم مس ( ٤ ) 

٢٢١الشرعية ثالدراسإت عثيمجين ابن الشيخ عرسي مع ياتضاون القصيم، جابمجخ عتيزة، وا؛لآدايااأ اسوم ممية 



واتدعوي4الأتجاهاسمية أثاره تاصراشمدي، ساثرحمنين الشيخ هإض 
ثط^سرادس^^ابنالط^^ياائص^يي 

بيانالملخص من أغراصه وجعل مهدمته، ل مرة من أكثر التفسير وتقصيد المقصد 
دلألهإلأإذايتضح ولا فهما تقيم يلا الكلام أذ اشس —رحمه بين فقد القاصد، 

يبامحلتهأحطت، ما أمر على تصر .كيف . رر الله—— —رحمه قال،— منه، الخقمود فهم 
المنلحصول الكبير الم_، .. ،١١ومآله؟اال منه الخقصود ءلست، ولا وءلاهر0 

القاليي ؤإلأ طيه، بالصر أمر الذي الأمر، بذلك ومحرة، س الإنسان إحاطة 
لقولهالصر مب_، عندء ليس ولمرته فائدته ولا نتيجته، ولا لأيته يدري لا أو يدؤيه، 

الموبتجل [ ٦٨هخرلهؤ<لاتكهف،: 
رهوالمقصود(، وما منه يراد ما يعرف حتى .. بالأمر.محرآ إحاطته عدم صبره لعدم 

تغرهليد والملخص التفسير فخرج ه، نفيه ألزم بما الله- —رحمه وهى وئل. 
فيه.وبصمته لبنه ؤيفع يعرايت،التفر، من 

مقتضياُت،مجن أل الباحث، يرى والمقمدث المعنى بين التفريق الئاق؛ الطلب، 
القرأنية؛لأية ا ق والقصد المعنى بين تفريقنا تقتضي للقرأن البسر به المأمور التدبر 

هوإليه أرمى ما وكل والأصولية، الكلامية قية المل؛الخلأفاُتإ الثاحث، أ يعبولا 
ودلالات،أبعاد ُنالئ. بل الظاهرة، اظ الألفطى دلالاته تقتصر لا القرآف النص أف 

وتطالقالعبن، نحنع مضهلردة دلالية وأصول منهجية بضوابهل تنبهل تومقاصد 
وتجنبالتواصل اب، ؤينالفهم لم يحتى الدلالي؛ اط الانضببثرط الفهم 

ولذلكوالتداولية١،،، الدلالة حدود بين الاشتباك ^^؛،ؤيفك، 
[.٦٨]الكهف،: ه 0 ؤ-ءظإهءخرل ما شوؤ وكن، تعاليق قوله متر j( •  ١٤٨ ص )١( 

الكهما.صورة ق الصالح العيد سمر موصى تصة من المسشادة الدروس اصتحرج حين ■ ٤٨٢صن ( ٢ ) 

لفنلةغير ودلالة لفظية دلالة نوعان والدلالة المكلمخ، أوالسجع للمعتى، اللفظ ملأءمة كعدم )٣( 
طبيعية.أم عقلية أم وصعتة لكك مراء 

الشرعيةسراسات مبخن ابن الشيخ كرسي مع بالت'اون القصيم، جاسة عنيرد iالآد١ي٠ء. اسء,م ممية  ٢٢٢



مو|لاوءوية العلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن موضرالشيخ ا
الكريمعيد محمود حسني فاتح ئ/ 

أفهامهم.وآفاق وتدبراتم قدراتم ق المفسرون اختلف 
النهجهذا نمج التمر وتقصيد القاصد درب ق المرين من ار ّوس 

فقدللفغل؛ الدلالي المقصود عن الفلر بغض نفيره، ق المقاصبمدي الجانب وأبرز 
ؤيعبمرا الظاهرأ يالمعنى رها أويفالمقمد، بصيغة القصد ؤيظهر الأية ر يف

.٢٣قبلرمن اممري الإمام فعل كما ، الخعنى١٢بلفظ بالقصد 

وعمالقصد؛ وين اللغوي المض ين التفريق على سدي ابن ؤيوكد 
مطولفمن اف، لكتاب اغ رحمهم الأئمة ير تفامحكئرت وفد >ا فقال: بالمراد، عنه 

الألفاظبعض حل على يقتصر مقمر، ومن المقصود، عن بحوثه أكثر ل خارج 
هوالمعنى يجعل أن ذللث،، ل ينغي الذي وكان المراد، عن الفلر اللغوية؛٠٥^ 

.٢٤١٠لأحله... سيق وما الكلام سياق ق فينظر إليه؛ ومحيله واللفظ المقصود، 
يقولالقصد، على للدلالة أحيادء المعنى عبارة سعل.ى ابن الإمام ؤيس.—تخدم 

أي:ه تهٍقاتهتر عق كحنتهر شاء ؤيز فوله ير نفق — اف —رحمه 
•تيس ه تيعؤى محلا ؤ الأمام إلى ي ثمبمثا. أستثلنعؤأ تا ؤ حركتهم لأذهبنا 

كلمةعليهم خلكئر؛حقت 

•المعاصرين بالمتداولين ومقارنته عاشور، ابن عند التأؤيل آلية درس حين الأول بحثه ل وخاصة 
الحديث.الكتب عالم ، ٠٢٠٢ ١ ١ 

فيرجحالتأؤيل يحمل الذي الأصولي معناه أنصي ولم المنكشف، الواصح المعنى بالظاهر أنصي ( ١ ) 
المرجوح•ويوول الظاهر 

المعنىيحصل إلى وسيلة هو إنما رلواللفنل الثامحلي: يقول القصد، هو الأصرلمن عند المعنى )٢( 
. ٢٥٧، الموافقات، القصودK هو والمعنى الراد، 

يعدهم.ومن اللف عند المقاصدي الممسير ٣: التمهيد، فصل ل انظر )٣( 

٠.٣ ص تفسيره، مقدمة ق )٤( 

٢٢٣لأدراصاياثشرب مصخن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون ^رعأاجاسسم، والإدأب، اابدم اثااكلية 



اسبميةآثاره السعدي، ناصر بن صدالرحمن الشيح ^ ٠٥٢
السعديابن الشيخ ممسير ات القاصدي 

وأظهرالتمسير ق استطرد المعتى ذكر أن وبعد عقا-ماالا، من بد يكن ولم العذاب، 
لأحدوليس برزت، قد النار إلا م ما الوطن ذلك ول .. صراحه ي التمس

قيمشون الذين الإيمان، أهل إلا تطيعه يلا وهذا الصراط، على بالعبور إلا نجاة 
طمسثاء فإن النار؛ من النجاة ل عهد الله عند لهم فليس هزلاع، وأما نورهم، 

شاءؤإن وبادروْ، إليه اميقوا لو الصراط إلى يهتدوا فلم حركتهم، وأبقى أعيتهم 
فلايسرونه، لا أتيم المقصودث التأخر. ولا التقدم تطيحوا يفلم حراكهم أذهب 
الجاة((رآ،.لهم تحصل 

هأحكاإلاثنه الهج تعارؤوماجعنثاآلرءيا لقوله وقتمميره 
ماءؤزآئنآ٦ثتوم

الجحيم•أصل 3، تتت التي الزقوم يجره وهي ه ؤ،آلمرءان ذكرت -التي 
بكفرهمالمقار اسلج حتى للناس فتنة صارا قد الأمران هذان كان إذا والمعنى: 

يهأحبمرهم ما أل بب، ب٢ ءنه١ رمع صعيما إيمانه كان من وبعفى شرهم، وازداد 
المسجدإلى الحرام المسجد من الإسراء ومن الإسراء ليلة كانت التي الأمور من 

أيضاالجحيم أصل ق تتبت، شجرة بوجود والإحبار للعادة. ا حارقكان الأقصى 
العفليمةالأيات لوشاهدوا فكيف التكذيب. لهم أوجب الذي فهاذا لخوارق اس 

اممهرحمهم فلذلك ا شرهم؟ بسببه يزداد أن أولى ذللتخ أليس الجيمة؟ والخوارق 

.)١(ص٨٩٦

اسابجامعةات أمتاذالدوامالحمد، اف عبد معدين د. اظردرامة شيء، ذللث، ق يمح لم )٣( 
كفارجحودآمن كانت، ألة المسأذ وبين ذللثج، ق الخرالوارد ، صعقأثستح حيث، عود، مم، iUJ؛

•https; / /ar.islamway.net/ الإسلام: طريق مونع الدين؛ عن ردة اصلألأ 

الشرعيةلليراسات عثبم؛ن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرمح، والأيأس العلوم كلية  ٢٢٤



موالدعوية اتعلمية آثاره اوسسي: ناصر بن عيدالرحعن الشيخ مؤتمر ا
الت5ريمعيد محمود حسنى فاتح د/ 

،•١١٠٠عنهموصرفها 
ىالتقتعداد الاموهى \دق\صووق.' للأسفادة القاية ت الثالث المطلب 

فيلمحالكونية، والآيات القرآنية الأيات من الربانية المقاصد لمعرفة والقطري 
والكاذبين؛للمتكرين القي للعد أبناءه يوجه القرآن أف إلى اش— —رحمه الشيخ 
حملةومن المنكرين، ْع والعامل الخطاب لحن توجيهانا أتباعه القرآن فيوحه 
المقاصدلملأحفلة المنكرين عند القابلية عدم ان بيوالتوجيهات النصائح هده 

الله—ؤ—————رحمه محال حولهم، مخلوق وكل حلمهم من والقاصد القرآنية 
انزلو>لإ ؤ الخل ت حموصح الأشجاركلها، أي: — — —— — واعتبار فكر نثلر 

مرادكث١حثا ينث محيج حم,تإ هأ-محناينه شء تاث'مل دء لآ-مبمثا آقك،آء ين 
ثثشهوغير وأؤث١ل«ئثها ؤألنتؤن آثاب تى وحقت داية ٥^١؛، طيها ين آفّإ، ثس 

أي:[  ٩٩وتءؤءل0ي،3^ؤ"سججيزن.ه]الأنعام: أثمن دمءإدآ 
يستدلوآيات، عبمرأ ذلك ق فإن ؤإيناعه، نضجه ووقت إحللاعه، وقت إليه، انظروا 

ولكنبعباده■ وعنايته اقتداره وكمال وجوده، إحسانه وسعة افه، رحمة على حا 
ولهداالمقصهود، المعنى ادرك تفكر، من كل ولممى ويتفكر يعتبمر أحد كل لممس 

همجثاتاء أيتئي أيردبمت أككا وهو ؤ فمال متين لمؤ يا  ١٤٣٠^تعالى قيد 
طيهاين ^، ١٢نس مراًكثا كثا يمه قنيج حمما ينه مأ-محنا _» ثاثَلمل دء 

إذاتمؤْء إك انظر؛وأ متشنبمه ؤعر منشي ؤألتمان واإريّون أعناب ين ؤحنمت دليية ؤتوان 
يحملهمالمؤمنين فان [ ٩٩قيهون.اه]الأنعام: دي-ءوءلةؤ، أتمر 

اياتالممكرق منها الي ولوازمه، بمقتضياته العمل على الإيمان، من معهم ا م
وقال. ٢٢١وشرعتا عقلأوفهلرة، عليه، تدل وما منها، يراد ما منها تنتاج والامحالله، 

)ا(صاأ-أ.

.rnU_>(r)

٢٢٥الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اوقصيم< حامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



وا1دعويةامحتجاهاسمية آقاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح مؤتمر 
السعديابن امميخ اتشسر الظص^نمي 

ءأءلمأكإ,بمارأؤ!زىآليتا لمآءُاونبمؤأأ-ثوة لأيثميى أدمك ؤإ0 اش~ —رحمه 
بالأياتولا القرآنتة، بالأيات ينتفعون فلا [ ٧ ت يونس ] ه  ١٥قفلوف؛ءايتننا عن هم 

المدلولعن والغفلة، للأعراض متلزم الدليل عن والإعراض ية، والنفالأفقية 
.٢١١المقصود 

وهوزمان، كل ق الدعاة يحتاجه دعويا ومقصدا ءظيم1ا 1ا ءقهالشيخ ؤيبين 
قولهير ففينفالكلام; وحن الوفت، وحن التأق وحس الخطاب حن 

محلملألد' محمق وحد وأقنآةأ ووكهنا إلةًظم وأنه إثنا أننجل ءاننا 
إذاالكتاب، أهل مجادلة عن تعالى ينهى الله—; —رحمه يقول آ ٤ ٦ ]العتكبوتر; 

الممديكون لا وأن • محرصية،.• قاعدة بغير أو المجادل، من بصيرة غير من كانت، 
وهدايةالحق بيان القصد يكون بل العلو، وحسا والمغالبة المجادلة مجرد ا منه

قله إرادة لا أنه وحاله، قمد، من ظهر بأن الكتاب، أهل من ظالم من إلا الخلق، 
لأفحياله، ق فائدة لا فهدا والمغالبة، المشاغبة وجه على يجادل ؤإنما الحق، 

رأ/صاع منها المقصود 
عنالماس لصسرق، الهلغاة يستخدمها الش العكية للمقاصد الشخ وفطن 
آلينكث ءءق؟ةا لجهثم درأ، ؤ تعالى قوله ير نفففي وغايتهم، مقصدهم 

ياهم'_لايجزون ئرببيثثهونهاوثمآعيت ثم ُألإني 
لدين١ ءممه—; ١ رحمه الأع—رافج;هماا[قال— ] ه آلثفلؤث.٢ ئم أئل ئم بل 

الأفئدةلهم حلشت، وذكره؛ وطاعته بالله الإيمان عن غفلوا الأشياء، أنفع عن غفلوا 

)ا(صاره"ا.

.UV_(Y)

الشرعيةعتي4.؛ن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزع والأداب، اسوم كلية  ٢٢٦



اسمي،تآثاره اوسسي، ناصر ض عيداترحمن اثشيخ مونمر 

الميمعيد محمود حسني مانح د/ 

تعانوافاموحقوقه، الله بأوامر القيام على لهم عونح لتكون والأمار والأمماع 
قآ؛ؤ افيي ّيمل ؤ تحالى لقوله يره نفوق ال٠ةمودرال١ا. هذا صد على بما 

ياينهرحئ ين دكد'هدلإب ولأ-متاثن ولا اق؛'تآأسم؟طثا 
هعرصوئ إلا أتن نإف آلهلن ئئمثإلا لن٦لن قمم* عز يذ •؟-دًُظم دل دآمتتأهل 

مقمودهموأ0 بالقدر الاحتجاج من المقصد اممه- -رحمه ذكر [ ١٤٨]الأنمام: 
هذهمن أى ررومنها— الله—ت رحمه — فقال هلريقهم، عن ودفعه الدين على المثاب 

ُحجة،ليس أنه ؤيعلمون مقمودآ، ليس والقدر بالقضاء احتجاجهم أيا الشبه—ت 
مايكل يدفعونه فهم المائل، بمنزلة الحق أل ؤيرون الحق، لغ منه المقصود ؤإنما 

حهلآ((لآ،,يعقدونه كانوا ؤإن الكلام من ببالهم يخهلر 

)ا(صا'-آ

.YUA_>(Y)

٢٢٧اتحرب لادوأسات هيجن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرع اسوم ممية 



اسميةآثاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
ددياد٠uابن الشيخ امم،،ير القاصدي 

السعديتفسيرابن اثقاصد أنواع الثاني، اثبحث 

اف<~رحمه عدي~ حمابن الثخ عند المقاصدية تنباءلات الأمأتنوعت 
ومنهاتام، ووضوح بجلأء القرآن عاليها نص التي الجلية هرة ١١٥١١الأمتناطات، فمنها 

المقصدومعرفة تخراحها امعلى فائقة وقدرة دراية إلى تحتاج الص تنبطة الم
الجزئيةالمقاصد ومنها الكريم، للقرآن والكلية العامة المقاصد ومنها منها، المعنى 

والمقهير.للأية 
اللهمراد تهبال، اصحن أهمية إلى عليها والوقوف المقاصد أهمية وترجمر 

وجزؤعز اممه قال كما الفهم، أحسن مراده وفهم كلامه، من 
الفهمأحسنية تورث والمهصد المراد فمعرفة [ ١٨]الزمر! ه ث>سهآ مئعؤن 
وعكسالعمل أسوأ يورث الفهم أسوأ فإذ المقابل! ول العمل، أحسية وتخلف 
ئإز\؛ؤوإآؤ\,ووثُ وآسموأفي تعاليرؤ ه قولالناس بعض فهم فقد الراد؛ 

فقالواالأJه؛ مراد غير عر [ ١٩٥]المرة: ^1اآكس؛بم.ه لإلإنملإأا0 
ألقىأنه ططنية القمعركة ق الصفوف اقتحم الذي الجاهد المقدام الرجل عن 

الأنصاري،أيوب، أبو ذلك بين حتى فيها، الله مراد عكس ففهموا التهلأكة، إلى ه ينف
قدأمم منهم ظن-ا وأموالهم بأولادهم وانشغلوا الجهاد تركوا حين أنبمم فافهمهم 

الأيةفنزلت، الدين تجاه واجبهم انتهى الإسلام وانتثر الدين فانتصر راجمهم أذوا 
هم،بل أوإنجاز، برمن تربط لا الدين نمرة وأل هلكوا، الفكر بمدا أبمم تفهمهم 
١.٢^٠١^١ وترك والمال، الأهل ق الإقامة هي التهلكة فكانت، والمايت،، المحيا 
أوحهلأ ا إمالناس من كثير عن تخفى قد المقاصد 0 ُن أن على الشيخ ؤيتصن 

حسنالرمدي: وقال جرير وابن حاتم، أبي وابن والرمدي، أبوداود، رواها كما القمة انظر )١( 
يخرجاه.ولم الشيخين، شرط على الحاكم! وقال عرب• صحتح 

ايشرميةلادراسات هثيمين ابن الشيخ عرسي مع يالتماون القصيم، جامعة عئيزة، والأداب، اسوم علية  ٢٢٨



والدعويةاسمية آتارء السعدي، ناصر عيدا1رحمنين الشيح 
وكريما عيد محمود حسني فاتح د/ 

ليسولكن  ١١اف~ت "رحمه يقول والتفكر، الاصتمار لأنعاوامٌ أو عنها انصرافا 
تعالىقيد ولهدا المقصود؛ المعنى أدرك تفكر من كل وليس ؤيتفكر، يعتبمر أحد كل 

^^^^محنهمؤزن0يم]الأنعام:
ولوازمه،يمهتضياته العمل على الإيمان، من معهم ما يحملهم الؤمنين فإف [ ٩٩

عقلاعليه، تدل وما منها، يراد ما منها والامتتاج الق، فيآياتا اكمكر ا منهالمى 
وفطرةوثرءء"لا/

الله—؟—رحمه سعدى ابن الإمام عند القاصد أنولع هى فا 
معديابن الشخ تنبه الخستنيهلةت والمقاصد الظاهرة القاصد الأولأ الطالمث، 

أيماواّتهلاع عليها، وأكد عليها ونص الظاهرة القرأن مقاصد لإبراز افه— —رحمه 
نظرتويعد واجتهاد تدبر إلى تحتاج الهم، الخفية القاصد استنباط الله— حمه ر— 

القرآن،عن القران ق ا عليهالمنموصى المقاصد وهي ظاهرةت مقاصد أولأت 
أ،لأيتدموكؤ تعالى قوله ففي الشهد؛ أو القصة من المقعلمر أو الأية أومقاصد 

[٨٢اءت ]المسه ?وا يكثهمأ أحتلثا فه زجدوأ ألله عندضو مى ؤيزكأن آلقنءال 
العبدازداد وكلما  ١١القرأزت رول من المقمد عن الشخ يقول للأية ير، نفوبعد 

أنهوأحر عليه وحث بدللئ، الله أمر لدللث، وبصيرة، وعملا علمح ازداد تاملأفيه 
ءاثتيءثثموأ ميمك أ'زدتحإقك تحارؤ قال كما القرآن، بإنزال هوالمقصود 

آنقوله؛*١٢ ير نقوؤ، ، ٢٢١٠٠[٢ ٩ ]ص! ه ٠ وةتدقنورأألأم< 
ذذلإوذثتدؤ يمم،ننله، نبمتمإ أهكد، ميمحف، ثني، نن ُذذيئئ '؛-/؛y .ويذخؤأ 

لكنهظاهر مقصد وص الأية، ذكرته حالي1ا مقصدآ الشخ يثرز ا ٤ ٦ ه]الرومت ُأو؟ 

)ا(صيأ'آ.

)يصى\,

٢٢ ٩ ' الشرعية للدراسات عتيبمين ابن الشيح كرسي مع لتJاون LJالسيم، حامعة عتيزة، والآدابt اسوم كلية 



واثدعوي4الأتجاهاسمية آتاره اثسعوي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
انمطديابن الشيخ أمسر ا، القاصدي 

ال،ه—1—رحمه فقال وجهدآوجهدأ، وهمة سدة يحتاج الطلب؛ بعيد المنال صعب 
زومأأب أئك ؤذمى ثمؤء تن محءايتتوً ُلؤ 
فهذاالأمور- لكم وسير الأسباب لكم سخر من هلكت فنليء من 

عليكم.ؤيقيها منها الله ليزيدكم تعالى؛ الله يشكر تقابل أن العم؛ من الخقمود 
محنة؛كفرأونعمته الله نعمة بدل من حال فهدم والعاصي بالكفر المعم مقابلة وأما 

تللماتعارؤ لقوله نفيره وق . ٢١١غيرهااإلى منه والانتقال للزوال لها وهومعرض 
ؤسمآذتئآ?ج؟ طبخل ش-يداوط/ل ^، ٤٠٧١إئا آلمن 

التيالأشياء، هذه ——ت ادن4 —رحمه الشخ— [قال  ٤٦— ٤٥أو^'بلالأحزاب1 
وزيدمارسالته، من المقصود هي وسلم عليه اممه صلى محمدا رسوله نيا افه وصف، 

..الثاق،] ساهدا [ كونه أحدها؛ ياء؛ أشة حجوهي احتمسبها، التي وأصولها، 
[كونه ..الخاص؛ افن] ئاياإر [ كونه الرابع: .٠ ] ^١ جوك [ كونه والثالث،: 

ب>اجامحاتااص•
استنباطه؛وفقه تدبره ق الله— —رحمه الشيح بؤع وقد تتبطة؛ ممقامي ثانيتا؛ 

للقرانالمقاصدى ووعيه الشخ فقه على جليه أماره تنباطاي؛؛، الأسهذه كان؛؛، فقد 
معهءرئر،آتوإن(من أس-، دىصتْت يدعإ تعارؤ لقوله يره نفففي وآياته، الكريم 

هداأي؛ ه لةسأبإن( *ؤ اممه—؛ رحمه — يقول [ ١٣المج؛ت ه ٥^١ وي[لسألسهر 
منالمقصود فإل صحيته، على اللازم القرين أي• ؤرلاسأدثإره المعبود 

فإنههذا، مجن شيء يحمل لم فإذا الضرر، وينع الفع، حصول والحقير، المولى 
ماودآمرآُت،آمر ؤ،ألمدثت مؤنه ^^١١، تعالى لقوله يره نفوق ملومااأ'آأّ مذموم 

)ا(صمأأآ.

بأخمار)آآ(صلأت'ا-

ا1سرعيةثلدراسات هلجخن ابن اثشيخ كرسي مع يالتماون القمميم، حامعة عنيزة، والأداب، اسوم عالية  ٢٣٠



ِاسدي،ّرهالديةواكعوه
الكريمعيد محمود حسني فاتح در 

يقول٣[ ٠ فيصثإبلن.أه]يوسفت 
مجردبه الشمحود ليس مآكرأ؛ منهن القول هذا راولكن وحبرة-; بذكاء الشيح- 

الذييوّش رؤية إلى الكلام بهذا يتوصلن أن أردن ؤإنما فيها، والقدح ا لهاللوم 
مكرأ،ماه ّولهذا ليعذرنبما، إياه وتريهن العزيز' امرأة لتحنق العزيز امرأة به نتنت 
بجمحأزلأإم؟«ره.س فقال: 

قالمقرين وجهات احتلفت الكريم: للقرآن الكلية القاصد الثابي: الهلل_، 
إليها،ارة والإثعرصها ؤلريقة ق واختلفوا الكريم، للقرآن الكلية القاصد تحديد 

واحلمكان و وجمعها عليها ص من المعاصرين- المتاجرين وبالأحص لمنهم" 
عاشورومحمدرثيدرصا،كابن محددة، نقامحل ثكل وحصرهاعلى يره نفمن 

الأخذعلى وحب قد أليس ٠ فقال: أصلية مقاصد بثمانية عاشور ابن حصرها فقد 
بحبالأن -بما فلثلم لسياتيا القرآن حاء التي الأصلية المقاصد يعلم أن الفن ذا هق 
مقاصدبعشرة رصا رشيد وحصرها ، ٢١٠أمور...شمانية وهي تقراونا امإليه بلمر ما 

وعنزةوذكزى عظه تلاوته ثكوف هوالمزآن من الأول( الممصد لأل فقال:® 
عشراتق النفس وأء؛لال ففصل وحل..؛ارم عز باممه والمنريه الإيمان بها ينمى 

العلهاءومن وم-احثأ؛ا، أركاننا مقصد لكل وجعل مقصد، لكل الصفحات 
والأهداف،الأغراض كل عليه تدور ومحوري واحد مقصد ل حصره من المتقدمين 

واحدآ.أمرآ وجعلهما ة الرئيوالموصوعات القاصد بين خلهل من ومنهم 

./١٩٣ والتوير انمرير )٢(تمر 

٣٦١، المار(ه الحكم)تمر القرآن تمر )٣( 

المقائ.بقية عن الشرح وواصل ١ ٠ ٨ ،ص ١ ١ اكازج يالمقم،و وبدأ ، جء ل الأول، بد.أبالمقصد )٤( 
ذلك.يعد بالتوالي 

٢٣١اتشرعيه سراسات ابن اتشيخ كرسي مع اهصيم، حاعح عنيزد و1لآدام،، اسوم كنية 



اسميةآثاره ذاصراوسسي، مؤتبمرالسيخسإ٠الر٠٠منين 
ايناسس،يالشيخ ^سير القامدي 

وكيصهالرسسيه اك^اان ملأصد ئى سعدى ابن المسخ وقوف هو ها يهمظ وما 
قنثرها بل محمور، بثسكل للقرآن العامة المقاصد الثسخ يجح فلم عرصها، 

مرادأل ميره مقدمة ل الشح وجعل والتوصح، الشرح خلال من تميرء محليات 
فينفلرق..  ١٠المقاJمةت ق نال الهداتي، هوالمقمد القران ق الأمني ومقمدْ اف 

أنهؤيعرف آخر؛ موصح ق نفليره وبين بينه ؤيقابل لأجله، يق موما الكلام، ياق م
الهيابةوهذه وبدويهم»اا؛ حضريهم وجاهلهم، عالمهم كلهم، الخلق لهداية سحق 

وهومقصدالقرآن نزول مقاصد من التدبر مقصد الشيخ فجعل والفهم، للدبر تحتاج 
وكلما ١٠الله—رحمه فقال— والبصيرة، م العلبعد للعمل للوصول يلة؛ الومح

عاليهوحث اش؛دللثه أمر لذلك، وعملاوبصيرة، عالخآ ازداد تاملاقيه العبد ازداد 
علىالمشتملة راالقراءة اطه—ت —رحمه وقال ا. ٢١القرآناابإنزال المقصود أنه وأخبر 

تحفليموجعل ا. القصودا'أ هذا ما يحصل لا التي التلاوة مرعت من أقفل التدبر 
أفذللأ، ١١اف—ت —رحمه فقال لمزوله أمحمامحسيك مقمدآ والأفعال القلوب ق القرآن هذا 

وهذاوتفخيمها، ؤإجلالها وتعفليمها ما الإيمان اممه فيآيات مكلف كل على الواجب، 
ما..اال؛،الكفر الإيمان فضد لأجله، الحلق اممه حلق وهوالذي بإنزالها، الهمود 

قالشح أفاض والجزئية؛ الموضوعية الخاصة المقامجد ث،؛ الثالالمعليج، 
والعقائد و كالقصص القرآنية، للايات الجزئية المقاصد عن الكلام ير0 تفثنايا 

واحدبمقصد جميعنا تفللة الالقرآن موضوعات من لث، ذلإلى وما ات العقوب
القصدلهذا تّزع وآياته القران موضوعات وكل حتثندوالثخإ~ووم؛لهداية، 

)'ا(صا'ارا.

)'؟(ص؛الإ.

)؛(ص•؛"؛.

الشرعية، jLitljJkUعثي4اأو، ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية  ٢٣٢



وا!دعويةالعلمية آتاره السيئ، ناصر بن عبدا!رحمن الشيخ مؤت«ّر 
الكريمعبد محمود حسني فاتح د/ 

المقاصد؛هذ0 لإبراز الشخ مج فكفا الأعلى• والغاية الأسى 
مقصدأحربامواءكان إليه القصدوالإثارة المباشرلبيان التوجيه الأولت 

الخاصةالقاصد الشخ؛ عند أوالموصوعية الخاصة المقاصد فن أوموصوما؛ 
—قانت . .  ١١قال؛ عمران آل سورة ق ومريم يحيى لقصة يره فبعدتغ، القرآن( بالقصص 

نبأكالله ؤإنما الناس، على فتقصها لتعرفها، الحالة تللثإ تحضر لم الرسول- أيها يا 
وأعفلمانمرة، بما يحصل أنه القصص؛ يال، مس الأعظم المقصود هو وهذا بما، 

الكبار*أأ؛.الأصول ص وغيرها والبعث، والرسالة الوحيد على بما الاستدلال انمر؛ 

الله-قال-رحمه المنآكر عن والنهى بالمعروفح الأمر من للقصد بيانه ول 
تندممقذذ يم بجم أثث وإل ؤ تعالى لقوله تفرم بعد 

أ1ا[ولعئهلم.ه]الأء_راذ،؛ ولعلهمبج0 وذؤ ئازأ عيابا 
فيهمنجع فربما هدايتهم، من نياس فلا المعمية، من فيه هم ما يتركون أتم،• • يتقول 

معيرة،ليكون النكر؛ إنكار من الأعظم المقصود وهدا اللوم. فيهم وأثر الوعقل-، 
الأمرذلك بمقتضى فيعمل يهل>يه، أن الله ولحل المنهي، الخامور على حجة ؤإنامة 

ؤتعالى نوله ير نفبعد الشيخ يقول للأية الجزئي للقمل• بيانه وف، ،• والّهم،ٌأ 
قشريك نه فليس [*.. ٤٣]ال2لور؛ ه . عناقجن ء؛تأسيشضأس م؛١؟^ أم 

سيقالاJى الكلام س المقصود هو وهدا والعبادة، الوحدانية ق سريك ولا الملك، 
وق ٢٣١٠٠.القاطعة. الأدلة يتلك ادها فوبيان اممه سوك، ما عبادة وهوبطلان لأحله، 

ثمهصو مقع ألمكي ؤ( أفتيَقروأ يثيب تعالى لقوله يره نف

)"ا(صا-؛،ر.

٢ ٣٣ارسرعيت لليراسات عثيمعن ابن ةرسىا!شيخ مع ياوماون القصيم، حامعة عتيرص والآداس، الملوم علية 



هوالداسبمية ١^٠ المعدي، ناصر بن عيدالرحبمن الشيخ 

السعديابن ظ^سرالسح ث اائم^^ى 

هنهاآلأيهركسىثن هزي حقق ثم يبهم أئثوأ الهاد.١^٠٢^؛؛، ويئس جهثم 
يقول[. ١٩٨- Q١٩٦^كمحسأمحدثاسأشجملألآى0بمآل 

كفرواللذين يحصل عما التالية منها المقصود الأية رروهذه الله —رحمه الشيخ 
والمكاسبالنجاران بأنولع البلاد ق وتقلبهم ا، فيهوتنعمهم الدنيا، مت—اع من 

لهليس ت قليل متلع ا كله هذا فإل الأومايت،؛ بعض ق والغلة الم دأنولع واللداتا، 
طوأولآألا؛.عاليه قليلأؤيعذبون به يتمتعون بل ولابقاء، ثبويت، 

ولعلالأحكام، مقاصد بيان ق للثسخ منهج1ا لأفردُت، المساحة ضيق ولولا 
الشخمقاصدها فسر التي الدين آية وحاصة ذللثإ، ق تخرج تقله —٠٠٠٠دراس—ه 
ؤإتقان.

لقصدأولي مقصد من القارئ تدراج بامالمركبة بالمقاصد تلل يااثالت 
ءوؤإتاس١أوكا ث ءادم ته■ ؤ تعالى لقوله يره نفففي الممصدت هومقصد نهائي 

تلمحن.هتلهتّ آس *ص خ؛ردؤىين دؤث آكمئ دردثا'د0َس سوء'يمح( ,مأببج، 
اللباسمن لهم ير بما عليهم امتن ُئم افه—ت —رحمه يقول  t٢٦]الأءرافت 
كالهلعامالأشياء، مائر وهكذا الجمال، منه المقصود الذي واللباس الضروري، 

ومكملصروريها ال للحبالله ر يمقد ونحوها، والخاكح والمراكمجبا، والشراب، 
لهممعونه ليكون الله أنزله ؤإط مقصودأ؛الذايت،، ليس هدا أل لهم وبين لثإ، ذل

الحي؛اللباس ص ] ح؛ث دللث، التئوى ؤلتاس [ قالت ولهن"ا و٠لا■ءته، عبادته على 
ا.١  ٠٠والروح القي-، وهوحمال يبيد، ولا يبلى العبد،ولا ْع يتمر التقوى لباس فإف 

jj )قال( ٥ )٠ مبين نذيت منة ٣ اقوإيي يفرواإلى تعالى؛ ه لقوليره نف

.YAO_»(Y)

الشرعيةتليراسات ابن اتشيخ عرسي مع باثضاون القميم، جامعة عتيرة، والآد١ب، اسوم ممية  ٢٣٤



والوعوهاسية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح موتبمر 
الكريمعيد محمود حسني فاتح د/ 

بماأمر إليه، والإنابة لخشيته الموجبة لآياته الطر العباد دعا فلما افه-:اا -رحمه 
إلىوبامحلنا، ظاما الله يكرهه مما الفرار أي؛ إليه وهوالفرار ذلك، من هوالمقصود 

.٢١١٠وباطنا..ظاما يحثه ما 

بعضيعتقد كما لا الصحيحة الوجهة وتوجيهه المقمحد محح الثاك؛ 
ايقولاف— —رحمه قال البقرة محورة ق الرالعظيمة لإية يرْ تفففي اس؛ الن

أي؛[  ١٧٧]١^؛ ه يأيني، مداتشمق مزأو-جوم لمدأيرآن تعارؤ٠ 
العناءس والجدال مه البحث كثرة فيكون العباد، من المقصود بر هوالهدا ليس 
فالوالبراهين الإيات إنزال وعن  ٢٢١٠والخلاف..الشقاق إلا تحته ليس الذي 

يكنلم أي؛ [ ٥٩؛ ]الإمراء ه ه مثا محل وما ؛ؤ افه- -رحمه 
منهاالمقصود بل بما، إلا يحصل لا الذي للأيمان وموجثة داعية تكون أن بما القصد 

،١عاليهأاأهم عما ليرتدعوا والترهيب التخويفا 
الخطابحن على الحث ومنه ضلأ' وتحقيقه الصحيح المقصد تحرى الرابع! 

القياملمجرد لا اكلها، الدعوة لتوق الصحيح المقصد ومعرفة افه إلى لد.عوة اق 
ؤتعالى لقوله نفيره محياق ق الله- -رحمه يقول أفق، ولا رؤية غير من فقهل بالدعوة 

نورؤث إف أحس جمآ إؤ لهر نحني يلثتنه وأتيبملة ّهإاهإتكمو إل آيغ 
المدعوكان *فإن [ ١٢٥أق^اه]النحل؛ ألمهندن ع؟ وم سميه، 

وهىأحن، هى بالى فيجادل اياطل، إلى داهمه أولكن حق، عله هو ما أف برى 
التيبالأدلة عليه الاحتجاج ذك ومن ءْالآونقالآ. لامتجابته أدعى تكون التي المرق 

)ىص\ا-أ.

٢٣٥اممرمية سراسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جاملا عتيزد مملااسوم 



واوا,عوياتالأتجاهاسمية أثاره |1سسما، ناصر بن عيدايرحص الشيح مؤتمر 
المعديابن الشيخ ^مير القاصدي 

أوخصام إلى المجادلة تودي لا وأن المقصود، حصول إلى أثرب فإنه يعتمدها، كان 
الخالقهداية منها القصد يكون يل منها الفائدة تحصل ولا بمقصودها، تدهب مشاتمة 

تفسير0وق أخرى سورة ق ولكن الباب نقس ل ،٠ ونجوهاور الغالبة لا الحق إلى 
أوآه]ذوحتمحدتالأهةمردمحدمحهللأمإك ةل،رت,إؤ ؤ تعالى لقوله 

لأ0فائدة، ينلك يبق فلم الحقوإعراص1ا، عن نفورآ ءآي! ت اش— —رحمه نال ٦[ ٥— 
خمإنرا;اثزؤميت ٥؛،,;، نإإق أوبعفه.ؤ الممصود جمح يحمل أن الدعوة فائدة 

منهيحمل أن يظن باب بكل ئسان،م ونصح، حرص هذا كل آ ٩ هاه]نوح: 
٢[]المدثر! ونشامحل—ؤ»أدره بجد ~أى ه محن المدثرؤ ورة ٌل وقال ٢ القمود*أ 

ليكونعنه، المدر حال ان وبيالمقصود، -يا يحمل الش والأفعال، بالأقوال الناس 
شآلآد-لإتعارؤدثلزئلك لقوله يرْ تفوق البقرة مورة وق  ٠٣١لركه أدعى ذك 

سأئئآلي ثوكن محرما من ألثمحث كأوأ بمأن وليسألؤ وأدءج إض ملاضت، ضهم، 
[ ١٨٩]الثقرة! ه . سمث قتلخقم أقت ثأقئوأ ١^^١ ين أكثوث وأنزأ 
الملريقمن الأسان ياتيه أن الأمور، من أمر كل ق يبغي أنه الأية إثارة من تفاد *ؤي

ينبغيالمكر عن والناهي بالمعروف فالأمر مجوصلأ؛ له جعل قل الذي القريب، المهل 
أوالمقصود يحصل -يا الش والسامة، الرفق معه ؤيتعمل المأمور، حالة ق يطر أن 

مقصوده،به يحصل وأسهله، طريق أقرب يللئ، أن يبغي والمعالم والتعلم يعفه، 
لهيحمل أن بد فلا عاليه، وثابر ه أبوابمن وأتاه الأمور أمرأمن حاول من كل وهكذا 

العبوداار؛ا.الملك بعون المقمود 

)ا(صآآهأ.

.AAA_»(Y)

)مصها<د

AA_«)؛(.

اتشرعية{قيواصات عثي«يرو، ابن الشيخ كرسي مع باصاون ايقصميم، جامعة عتيرم والاعاب، اسوم كلمة  ٢٣٦



والدعويةاسمية آثاره الم،عميا ناصر بن الشيخ مؤتمر 
الكريمعبد محمود حسني فاتح د/ 

السعدي:تفسيرا^ توظيف التاتث: اثبحث 

معالتعامل وحن القرآن فهم ق كبيرة أهمة القرآنية المقاصدية }لسرفة 
الفنهذا ل عاشور ابن الإمام وقد؛و؛أ تطابق، أحن القرآن مع ومهنايفته الواقع 
—اف —رحمه يديه بين نضج حتى سمه ممن المعرل التراكم على معتمدأ له وأصل 

الخصب،،القرآن معين من وأفاد المجال، هذا ق معلى ابن الشيح أجاد وقد ،. ١١
الطويلةوخرته الشيخ لفقه كان وند تنبامحل. والامالتدبر ق صرورته على وفعلن 
التوظيفل عادية غير لقدرة فهويحتاج الصعب؛ المضمار هذا ل الزلل من عصمة 

الرهانعن ينزلق لا حتى عليم؛ مكين راسخ عالم عند إلا توجد قلما والاستدلال، 
أوتكلفا غير من الصحح نصا-يا ق الأمور وصع يحن بل الصحيح، العلمي 

أفق•صيق 
قالقرانية للمقاصد الخ توظيفه لحن نمالج الورقاثت هذه ق ومحاعرضن 

والاستدلال:الفهم 

لقولهيرْ تفففي والتوجيه* للتربية يالمقاصد تدلال الاسالأول؛ الطل٣١ 
ءئيث؛بمم'يء في!يمح©;جعتنئ ئئلي؛i_ تطلىؤ'لأتنه 

يذدرثُ فبما كيبمت آلأيلأ هنتهأ ين متم، جقث ثم ربهم أثعوأ ٌائ؛ث آلهاد. 
اف-:-رحمه قال [ ١  ٩٨- ١  ٩٦ءمران: مح]آل للاذاي. -هر أقي بمد وما أش بمد 

بنالطاهر محمد الإمام عند المقاصد ننلرية الحض، إسماعيل د مماب ذلك،: لتفصيل انثلر )١( 

شرح-ا'؛م،ءل'آ،وكان * ٠٥لاعي، الإّللفكر العالمي المعهد طثعها دكتوراه رمالة عاثرر، 

توخليفمكتابه: ل الرزاق، التهامي كتاب، ، وكد1Uمقارنة. بدراسة المقاصد ق عانور ابن لرؤية 

القرانعلى المحافظة جمعية وآفاق، مناهج القرآن فهم مؤتمر: يره، ونفالقرآن فهم ق المقاصد 
؛،و. ٤٢٩ ٢٢• الكر؛مإاِ•

٢٣٧الشرعية سواصات مثيهيئ ابن الشيخ كرسي مع القميم،بالتعاون حامعة عتيرع اسوموامذداس كلية 



والوعوية1لأتجاهاسبمية آد1ره ي، المسناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت«ر 
السيئابن الشيخ اتفسير القاصدي 

وتممهمالدنيا، متاع من كفروا للدين يحمل عما الية التمها المغمود الأية دْ ه* 
والغيةالعز، وأنولع واللدايتج، والمكاسب النجاران البلاد ق وتغالبهم فيها، 

بهيتمتعون بل بقاء، ولا بون له ليس قليل، متاع كله هدا فإن الأونايت،، عض بق 
إليه.تؤول ما راث وقد للكافر، تكون حالة أعلى هدم ؤلويلأ، عليه وياراو؛ون قليلا 
^لأونعيمها الدنيا عز من لهم يحمل ما فمع به~ المؤمنون لر-وم، المتقون وأما 

ملهم حمل قد الدنيا، دار ل أنبمم قدر فلو ه أباكي ؤا يمرقاسثألتيكثروأ 
السليم،والعيس المقيم، النعيم إلى بة بالنهدا لكان ومشقة، وعناء وشدة، بوص 
تعالىقال، ولهدا محنة، صورة ق ومنحة يرأ، ينزرأ والبهجة والحبور، رور والسس

بجاصر 
وأفعالهم،أقوالهم فرت قلوببمم، برت الدين ■ء؛تللأزاي وماعندأقه أقه 

.٢١دائما؛؛؛وفوزأ حجما، وءهلاء عفليما، أجرأ برم من الرحيم الر فآيامم 
قولهتممير ففي المخالفيزت مواجهة يالمقاصدعلى الاستدلال، ااثاقت الم3لالج، 

آلمهثرومحألمتطيي محابّيه ثُكااليثكا.ء آفثؤأب حب إبثابم، نبث ؤ تعالى 
آذةيأكشة أي 

••لما I١٠ اف~ —رحمه يقول، [ ١٤ء٠رانت ]آل، ي ?ه أآثثعند.ءلثركائاد، 
موسهمه تعلمت المثيرات، الدواعي من فيهأ بما الذكورات هذه لهم زيتت 

هيجعلوها قم• ■ مين قإلى الواغ بحسب وانقسموا قلومم، إلها ومالت 
فثغلتهملها، والياحلتة الذلاهرة وأعمالهم وخواطرهم أفكارهم فصارت الخقصود، 

ؤيتناولونبلداتfا يتمتعون السائمة، الهائم صحية وصحبوها لأحله، حلقوا عما 
فهزلأموصرفوها، أنفقوها فيمسا ولا حصلوها، وجه أي على يبالون ولا شهواتبا، 

الخقصودعرفوا اكاقت والقسم والعذاب، والحناء الثناء دار إلى لهم زادآ كانت 
.١٦٢)١(ص

الشرعيةسراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بادممطور٠ اتقصيم، حامعة عشري و١محد١ب، اسوم كلية . ٢٣٨



والدعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي، بن ترحمن عبدا مؤت٠رالشيخ 
الكريمعيد محمود حسي فاتح د/ 

علىومرغاته طاعته فدم من ليعلم لعالم، وامتحانح ابتلاء ا جعلهالله وأ0 منها 
ؤيتمتعونلآ->رمم، منها يتزودون وطريقآ لهم ويله فجعلوها وشهواته، لذاته 

وفارقوهابأباJات٦م صحبوها قد مرضاته، على به الاستعانة وجه على به يتمتعون بما 
إلىميرا فجعلوها الدنا[ الحياة متاع ]^^٠ فيها افّ قال كما اما وعلموا بقلوبمم' 

زادأولىلهم صارت فهؤلاء الفاخرة، الفوائد حا يرجون ومتجرا الأجرة، الدار 
ربمم*أأا•
حاؤطاعثو آنستا من ئنهم سئاثئهء ^!٠ ؤ تعالى ه لقوليره نفوق 

ومالنهآ مذ ؤهنهر آلآزيرئ> م -ثسمكثا مث ؤمنهر ألمنكثه لمدثه مذ ومتير 
[عزز٤ ٠ ]الحنكبوتت ه ه ^سهتدظلثؤى ءكامأ نؤى أس ءفا>نث• 

منحوهاه 2ُليمورى% أنمهنِ حكاما ؤوكى ؤ اممه~1 ~رحمه بقوله التوجيه هذا 
غيرق وضعوها فهزلاع وحده، الله ادة لعبمخلوقة فإنبا يحدده، هي التي ا حقه

ظنواحيث من الضرر، غاية ففروها والمعاصي، بالشهوات وأشغلوها موضعها، 
.٢٢٠٠(ما يتفعو أنبمم 

الشخمج والأحكام؛ الحكم واستخراج بالقاصد الترجح الثالث؛ المطلب 
قإليه ولجأ الأية، من المنمي فن إلى يره نفق والأحكام الحكم تخراج مال 

.إنويي،ريملتعالىؤدما'ك>ى قوله ففي التفسير، ق المختلغإ بين الرجيح 
يقول[ ٩٢هلالاء؛ عمباءام؛ررءمحء مؤ,؛ئاإلأ 

ذلكؤيثمل ماله، ق تكون لذلك، هكفارة تينة رمؤ ؤ ٠ الله— حمه ر— 
العلماء.بعض قول ل والعيب، والصحيح والأنثى، والذكر والكبير، المغير 
بالعتقالمقصود لاذ الكفارة؛ ق العيب عتق يجزئ لا أن تقتضى الحكمة ولكن 

)ا(صمآآأ؛.

)آ(صا"اآ.

٢٣٩الشرعية للدراسات هثيمين ابن الشيخ كرسي مع والتا،اون حامعة.الصميم، عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



وا1دعويةالأت>اهاسمية آتاره السعدي، ناصر عيدادرحمنين الشيخ مؤJمر 
السعديابن اتضسرامميخ القاصدي 

فإنهله أضر الرق ق اؤه وبقيعتمه، يضيع لكن فإذا ف، مناغ ومالكه العتيق، نفع 
التحريرتفإ0 ذللث،؛ على يدل( ما ه ثثمي)ررهبؤ ؤ قوله! ق أن معر عتمه، يجزئ لا 

يتصورلم مناغر فيه يكن لم فإذا له، تكون أن لغيره منافعه تحمت، اسمن تخليص 
،.واضح١١١١فإنه ذلك فتامل اكحرير. وحول 

المول،من الراجح بيان اض~ ~رحمه الثسخ عند المقاصد توظيف وجوه ومن 
يرثمالتمق الاحتمال، بمنهج الله" ~رحمه فينهج الأية، ق الاحتمالات، بيان بعد 

تعالىقوله ير نمق — اف رحمه يقول،— أرؤع، ولا مقاصدية بنظرة بالرحح يقوم 
يومذو-مء ؤ المراد؛قول، أن زإ ويحتم_ار I الأية لمعال معددآ الغاشية مورة ؤ، 

أهلالدنيا ق يكوبم الدنيا؛ ق [ ٣ - ٢ تة: بإ0ءاةلأ0هتالغاث
منثورا،هباء القيامة يوم صار الإيمان، وهو شرطه عدم لما ولكنه وعمل، عبادات 

ل،الكلام، سياق عليه ، Jjbفلا المعنى حيث، من صحيما لكن ؤإن الاحتمال، وهذا 
ولأ0القيامة، وهويوم بالفلرفه فيده لأنه الأول،، الاحتمال، هو به المقهلؤع المواب، 

أهلمن قليل جزء الاحتمال، وذلالث< عموما، ار النأهل وصم، بيان ا هنالمقصود 
فليسالغاشية، غنيان عند الناص حال، بيان ق الكلام ولأذ أهالها؛ إلى بالمة النار 
ؤبمر،لإتامللأير،ضهبطعامهم وأما الدنيا... 3، لأحوالهم تعرض مه 

أحل،المحلحام ص المقمود أف لث، وذل٧[ — ٦ لالغاشيةأ ه ثذ،"مغ'أو^ بني<لأم< 
الهزال،،ص ، Ojbمن يأن ؤإما ألمه، عنه ؤيزيل صاحبه جؤع يد أن إما أمرين؛ 

والتنالمرارة غاية ق طعام هو بل الأمرين، هدين من شيء فته ليس الطعام وهدا 
،.٢١١١العافية اض أل، نوالخسة 

الشرعيةسواصات مثيمتن ابن الشيخ كوص مع بالتمادن القميم، جامعة عتيرض والأياب، العلوم تلية 



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الكريمعبد هحمود حسني فاتإ د/ 

و|ودوصياتو|وودامح |وخاوْة 

الموصومتفسيره ق عدى حمابن الإمام عند المقاصد لدراسة انعرصى هذا يعد 
—النسخ ونوف للماحث تبين الختان® كلام ير نفق الرحمن الكريم ير تيا رب 

الثخواستهلاع مخصوص، بشكل وآياته عامة القرآن مقاصد على —— اض —رحمه 
حلالها.من والرحح الحكم بيان ق وتوظفها القاصد هذه وامتناؤل إءلهار 

الآت>ةتالباحث؛النقاط ويوصي 
لهلما عام؛ بشكل الشريعة وأهل خامة ير التفأهل قبل من الفن بهذا العناية ~ ١ 

الري،الجهد بحب النه مراد وبيان كف ل أهمة من 
عريقوم الكريم للقرآن كامل ير نفبكتابة بحث بفريق علمية ة موّنيام — ٢ 

مقاصديتايرا تمصليكون ومقهلح، وآية صورة كل منمي وبيان التمصير تقصيد 
اكرجتالآُر.

ممنأو ذلك، يحن لا ممن القرآن فهم ل المقاصدية الدعوى من التحدير ٣— 
الجرئية،الأحد؛القاصاس هؤلاء وعلامة وأهاله؛ الدين على التشعيب هل.فه كان 
—المرأة تحرير فبدعوى عنين؛ القرآن ليجعل المقاس بقية يناقض منمل. كل 

المقصد المرأة فتحرير ودينها؛ ا حيائهمن المرأة تخرج شرعي— منمي وهو 
الدين.مواضع بقية ق وهكذا شاما، ل المقاصد باقي عن ينفك 

قالقرآن ومقاصد الدين مقاصد تمحاب ياموالعلهاء رين المقأوصي — ٤ 
عنرادع الزلل، عن فهوعاصم والثقافة؛ والفكر والفتوى التفسير ْع تعاطهم 
•للرأي دد ومللفهم هوموجه بل الخلل، 
فهوالحمل. أجمعين وأصحابه اله وعلى محمل. يل.نا معلى وملم اطه وصلى 

العالمين.رب 

٢٤١ائشرمية 1دادراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع باوعاون القصيم، حاسة عتيرة، والآداب< اسوم كلية 





واووعوي،تاسمية آيلره ذام،رالسسي| بن عيداثرحمن الشيخ موتبمر 
اوتريمعيد محمود حسني فاتإ د/ 

اا0راحء

إدريسد العريية، التراثية الممارسة ق والسياق المعتى نظرية التداولي• الأفق ( ١ 
الحديث.الكتب عالم ، ٢٢٠١١شول، 

صمداشرازىاكاوى،تجق؛نوارالتنزيل أ ى
—الأولى ت الطبعة بيروت، العربي، الترايث، إحياء دار المرعتلي، محمد 
ه. ١٤١٨

فثراير. الإحياء، مجلة زمرد، فريدة د. التفسيري، والتة.د التغير مقاصد بين ٣( 
٢٠١٩.

يرنفمن الجديد العقل وتنوير ديد الالمعنى أرتحرير داكوير التحرير ٤، 
عاشوربن الهناهر معحمد بن محمد بن الهلامر محما_ المجيد١٠، الكتاب، 

ه.١  ٩٨٤للنثر، التونسية الدار التونسي، 

الغرناش،الكلي جزي ابن محمد م، القامأبو ٢ التنزيل، لعلوم التهل ءآ 
بيروت،الأرقم، أبي بن الأرقم دار ثركة الخالدي، اش جد د تحقيق؛ 
ه. ١٤ ١٦الأولى-الطمة: 

للكتابالعامة المميمرية الهيئة ا، رصرشيد محمل- الحكيم، القرآن ير نف٦( 
٢١٩٩٠.

ينمحمدحتحقيق كثير، ابن أبوالفداء كير(، العظيم)ابن القرآن تر نف٧، 
بيروت،~ بيضون على محمد منثوران العلمية، الكتي، دار الدين، سمن 

حاتم،تحةيقتأبي ابن الرازي الرحمن مد أبومحمد العظيم، القرآن ير نف٨، 
الطبحةثالسعودية، العربية المبمالكة الباز، مصطفى نزار مكتبة الهليس،، أمعد 

٢٤٣ا|شرءية لكيراسات عشميى ابن الشيخ كرسي >ع بالتعاون القصيم، حامعة عنيزة، والآدادL، اسوم ممية 



واادعويةالأت>اهاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدايرحص الشيخ مؤو«ر 
الظ^ويابن الشح ا اللامدي 

ه. ١٤١٩الثالثة-

المحافظةجمعية الوراق، التهامي يره، ونفالقرآن فهم ل المقاصد توخليف ( ٩ 
.٢٠٢• الكريم،،/•القرآن عر 

عبدبن ناصر بن الرحمن همد الخنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم تر ي( ١ ٠ 
الهلبعة؛الة، الرمموسة اللويحق، الرحمن عبد I تحقيق المدى، اض 

\لأور'لإ1\ه-'"م.
هجر،بدار التحقيق مكتيح الطري، جعفر أبو القرآن، ير نفل الخان جامع ( ١١

الراين،إحياء دار الرمدى، عيي ن محمد الترمذي، منن المحح الجامع ( ١٢
وآخرون.شاكر محمد أحمد ت تحقيق بيرويتح، المربى، 

الرت.ولأحمد تحقيق! القرطي، محمد، افه عبد أبو القرآن، لأحكام الجامع ( ١٣
—. ٥١٣٨٤الثانية، الطبعة! القاهرة، المرية، الكب دار أ٠لفيش، ؤإبراهيم 
٣١٩٦٤.

محمودالدين شهاُبإ الخثال، ع والالمظيم القرآن ير نفل العال روح ( ١٤
بيرويتح،الخلية، الكتب، دار عطية، اري البعبد علي حقيق! الألومي، 

،ر. ١٤ ١٥الأولى، الطبعة! 

الحميد.عبد الدين محيى محمد تحقيق! الفكر، دار أبوداود، داود، أبى سنن ( ١٥

الجامحةمجلة المدوي،، الرحمن عبد المدى، ناصر ن الرحمن عبد الشح ( ١٦
.٤ عدد؛ النبوية، بالخدسة الإسلامية 

صادر،دار الحري، الأفريقي منظور ن مكرم بن محمد الخرب،، لم—ان ( ١ ^١ 
؛يروت،طا.

الشرعيةمميراسات صتي4يرو، ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، حامعة متيرص وا^لآداب، اثموم كلية  ٢٤٤



ئاسمية آتاره المعدي، ناصر سادرحصبن الشيخ موضر ا
الكريمعيد محمود حسني فاتح د/ 

الأندلسيعطية ابن محمد أبو انعزيز، الكتاب تفس_ير ل الوجيز المحرر ( ١٨
الطبعة.ييروت، العلمية، الكتب دار افي، الش-عبد السلام عبد المحاربي، 

-٠١٤٢٢الأولى-
عبدمحمد تحقيق البغوي، عود مبن محمد أبو تة، المحي التنزيل معالم ( ١٩

للنشرطيبة دار الحرس، لم ممليمان — ضميرية حمعه عثمان — النمر الث4 
.ه ١ ٤ ١ ٧ ٤ والتوزع،ط 

أحمد/ مصطفى ؛القاهرة،)إبراهيم العربية اللغة مجمع الوسيط، المهجم ( ٢٠
•الدعوة دار النجار(، محمد / القادر عبد حامد / الزياُن، 

عبدت المحقق زكريا، بن فارس بن أحمد الحين أبي اللمنة، مقاييى معجم ( ٢١
(.٠٠٢ ٠ ٢ = ه ١ ٤  ٢٣العرب، الكاب اتحاد ثازون، محمد الئلأم 

الأصفهاقبالراغِح المحروق محمد بن الحين القرآن، غريب ق المفردات ( ٢٢
دمشق،الشامية، الدار العلم دار داودي، عدنان صفوان تحقيق م، القاسأبو 

ه. ١٤ ١٢بيروت، 

حزمابن دار الحامدي، الكريم عبد د الأحكام، تشرع من القرآن مقاصد ( ٢٣
.آ،بمأ.دارا؛نالأورهآةاه/م-والورع والشر للطاعق 
.٣٢٠حزم،م• 

بنمشهور أبوعبيدة تحميق بالشاطي، الشهير ٌوٌكا بن إبرامم الموافقات، ( ٢٤
ه/١ ٤ ١ ^١ الأولى الطعة الطعة: عفان، ابن دار الماثر: سالمان، آل حن 

٣١٩٩٧.

الحني،إمماعيل د عامحور، بن الطاهر محمد الإمام عند المقاصد نظرية ( ٢٥
'أم،طآ.اسدالعاويلأفكرالإخمي،ه-

٢٤٥الشرعية سواسات ء،تيمتي ابن الشيخ كرسي مع بالتماون القصيم، حامعة عتيرص و1لآداب، اسوم يية 





تمحظااكذ0

القاسى\هالإ؛و 

سىؤىيرهعند 

صل()ورقة 

|ورويعةءدداوأ|< بن محمد أد• 

وعلومهاثمرآن بقسم الأس0ذ 

الإسلاميةواتدراسات ادشر|وعة كلية 

اتقصيمجامعة 

تجم؛اأسى(٥٠٩٣٦





وا1دعوياتاسمية آثاره اتسعدي، ناصر عيدالرحصبن الشيخ مؤتمر 
ا1روياوةعيدالأله بن محهد أ.د. 

ممثقة/ا

وصحبهآله وعلى محمل سنا على لام والوالصلاة العالمين، رب ف الحمد 
ويعد..أجمعين، 

اليالقرآنية المقاصد علم تعالى، اف بكتاب المتعلمة العلوم أعظم من فإن 
اضكتاب من الغاية يحقق مهم جابا وهو وحكمته، القرآن غايات! حول تدور 
به.والعمل الاهتداء إلى ؤيوصل تعالى 

بيانهو ر المفغاية أن لمثؤ ذلوحديثنا، قديمسأ رون المقبدللئ، عنى وند 
بحانه.كلامه من الله مراد يحرف، به الذي الايات من المقصود 
يربالنفمرتعل أنه إلا التفسير أنولع من يؤع ءلاهرأ يكن لم ؤإن الجان—، وهذا 

أنوعه.من نهمع أي ل أصلا' 
الرحمنالكريم سير  ١٠تفسيرْ ق المحيي بارزة، عناية الجاب، -يذا عنى وممن 

الحسان؛؛.ارالقواعد وكتابه المنان؛؛، كلام مير نل 
منكجانب الباحثين لدى إبرازه عدم ٌع المدي عند الجالمv هن.ا ولفلهور 

وعظمالمعدي تمر بان يقين على إيتى بل حقيقة، المدي تما تميز التي الجوانبج 
الأيات.ل الحكمة بجواب عنايته منها! أباب، ة لعل. كان أيره 

للكتابةالهدي، مؤتمر ق الحالمبة اللجنة لدعرة تلبية البحث، هذا جاء هنا ومن 
مالي.افه رحمه عا.ى العند ر الفجوايهب من جاو.تج عن 

مباحث،.وأربعة وتمهيد، مقدمة، على• الحث، هذا حهلة يستق وقد 

الثحث،.وحيلة إليه والحاجة البحسثا أهمية بيان وفيها القيمة^ 

وفيه؛التمهيد، 

٢٤٩الشرعيات لأفراسات ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون اممصيم، جاسة عتيرت، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره واصرالسعديل س عبوالرحمن الشيخ مؤتمر 
همل(رورهة اتفسيره السعدي متد ارتهسهوائاصوي 

المقاصدي.والتمر يالمقاصد لتعريف ا$ 

•مها وأثره الشتر بأنولع المقاصدي الضير لاقة عه 
المقاصدى.التمسير إلى لحاجة اه 

عييالعند العامة القران مقاصد I الأول الوب^ث 

السعديعند السرر مقاصد القال الم؛حث 

عييالعنلء الأحكام مقاصد الثالث! الميحث 
السعديعند الأيات مقاصد الراع المبحث 
عييالعند الألفاخل مقاصد ت الخامس اليحث، 

نواةالورقة هده أن وأعمر والتحليلي، تقرائى الامالبحث منهج لكت موقد 
يره•تغل والحكمة المقاصد مجال ق عيي النمير ق يحئي لخشرؤع 

ماركتاالعمل هدا يجعل أن تعالى اف أسأل 
محمد..عرسا وصراف 

أ1شرعيةسواسات عتيعءن أبن الشيخ كرسى مع بامماون القصم، حامعة عتيرت، و1محداب، الخلوم كلية ٢ ٥ ' 



واثدعويةاسية آثاره اسدي، ناصر بن عبداثرحمن اثشيح 
ا1رسواتعيداك بن محمد • ٥٠٠١

التمهيدت

1اتتشسرائقاصدي اش 

مهمةمقدمات نذكر أن السعدي عند المقاصد بيان ق الدخول قبل لما لابد 
التفسير.بمأنولع وعلاقته المقاصدى، والنفير المقاصد التعريف حول 

تالقاصد عريف ت— 

كانمواء إليه توجه ٠ أي الشيء لمحي الشيء، نحو التوجه عنه ينتج ما لغة• 
هذاأوإلى الأمر، هذا إلى توجهت، أي؛ كذا لمحييتح بالجد، أم بالنفئر التوجه 

منهاتعدة بمعان اللغة أهل عند الكلمة وتاق 
نؤك؛ليلثهامحآر ت تعالى قوله ومنه الطريق، ستقامة ا~ 

أنه)الحل؛بم(.كآتثدثًظمأحمعٍى 
همسهد تعالى: ه قولومنه المليفين، بين والومط لعدل، ا~ 

(rY:>U.^)

 Iغايةأر معين، معنى إر واللفظ الكلام يتوجه هوأن الكلام، مقصد اصطلاحا
التكلم^.يريدها 

د:صها ؤيعثر كتابه، ل افه أرادها التي الغايات فهي: القرآنية؛ الفاصد وأما 
®الغاياتبانبما: ل-ى حامالكريم عبد الل-كتور وعزفها ، ١١كلامه مجن تعالى اممه ®مراد 

(.٥٩اسة)ه/طاسي معجم )١( 

 )٢(jU  الرب /T•(٩٥ ،) المحاج مخاي /X( ٤.)٢

)*آ(ظر؛ةاوقاس)ص:هل(.

٢٥١اممرصة ىنمواسات ءثي4ين ابن الشيخ كرهم مع باتتاون القصيم، جامذت عتيرص واfلآداب، اسوم عالية 



والدعويةالسية آثاره السعدي. ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موتعر 
صنمالم^مياس^اسرهرورهتع^لاالتضسدرالظصدي 

انماد*لا؛.نمالح تحشما لأحلها القرآن أنزل اض 
قولمثل صريحة؛ غايته أي؛ صرج هو ا ممنها تعالى افه كتاب ق والمقاصد 

أنتعالى اممه يبين ٢(؛ ت )البقرة ه بمشذه سى ف محآذكشلآرس ؤ ت تعالى اممه 
صريحة.الغاية فهده الهدى، هو ومقصده الكتاب هدا غاية 

دس،آفيهتبلآؤ تعالى! اممه قول ق كما الكلام؛ أثناء ق حفية مقاصد اك وهن
منزلته،وارزق-اع الكتاب علوهدا بيان ا! غايته؛ ( ٢ البقرة! ) ه بمشذه ندى مب ريب 

ب.ملك ؤ الإشارة! امم من فهمناها ؤإنما ثبما، يمنح لم غاية فهده 
والعلة،الحكمة، مثل! أحرى اتر مرادفمعه يشترك مصهللح والقاصد 

بينها.قرئا أرى ولا والأهداف، والمراد، والغرض، والغاياُته، 

■التفسيوامحاصدي مقهوم 

المقامحدىالتمسير مفهوم نحدد أن لنا يمكن عامة، للمقاصد تعريفنا حلال من 
واستخراجكالساأوحزتيتا، القرآن حولها يدور الي الغايات، ق بحث، عي بأنه• 

وهداياته.حكمه 

النفيرألوان من ُهولون المقاصدى! النفير كتابه ق أبونيد وصفى ئ. قال 
أوكلسا الكريم القرآن حولها يدور التي ات، والغايالخعازإ عن الكنف، ق يبحمت، 
العيادااأ'آا.مصالحة تحقيق ق منها الإفادة كيفية بيان ْع حزئيتا 

من!يتكون القاصنوى النفير أن اكعريف، حلال من فيظهر 
ور.المقاصد العامة، القرآن مقاصد فيها ؤيدحل الكلية، المقاصد — ١ 

والألفافل.والأحكام الأياُتج مقاصد الجزئية! القاصد ٢— 

)؛(مقاصدامآن)ص;ا<آ(.

٧(.المقاصدى)ص: الشتر )٢( 

الشرعيةسراسات عتيعين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاععة عتيزتا والاداب، اسوم كلية  ٢٥٢



والدعويةالعلمية اتاره السعدي، ناصر س عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الرسةعيدالله بن محمد أ.د. 

اتثسوااطصدي1ئريت 

مراعاته،من للممر بد ولا القران، ير نفمن أساس جرء المقاصدي التفسير 
الايات.ق المقصود وهو كلامه، من تعالى الأو4 مراد بيان المفسر غاية أن ذللثح 

اللهمراد من يقصده ما أو إليه يمل ما بيان المفسر فغرض  ٠٠عاش—ورن ابن قال 
منالمراد يوصح ما كل من اللفغل ياياه ولا المعنى، يحتمله بيان يأتم كتابه ق تعالى 

القرآن(الا/مقاصد 

تبمايعنى الش هي للايات، التفصيلية صد  ١٠٠١١٠الريوق! أحمد الدكتور وقال 
.٢٢١٠المقرين،عامة 

المقاصديالفهم المقا٠دىت ير التفق أبوزيد وصفى الدكتور وقال 
ير،التفأنولع من ُوع لأي عنه غنى لا موضوعاته، أو وره، لأو الكريم، للقرآن 

وأولويتهاوصرورتبما المقاصد محورية إلى يثير وهذا أبدا، المفر عنه ينفلئ، ولا 
لدىاوفرس.

Iادطسمرايئصدي أ،مو 

ح^ّامب.عدة من التمر ل المقاصدى التمسر أر يظهر 
التيالكرى الغايات يثرز المقاصدى التمسر فإن العامةت للمقاصد بت بالن~ ١ 

الدنيويةالمصالح وتحقيق والتزكية، والتوحيد، كالهداية، كتابه ق اف أرادها 
والأحرؤية.

للسورة،العام المقصد يثرن الخقاصدى التفسير فإن الورت لمقاصد بالنية ~ ٢ 

(.٤٢/١)١(١كميرو١مير)

القرآنء.ومقاصد بعتوازت المقال الريسول، أحمد للدكتور الألكروف ال٠وني 
(•١٧الضيرالخاصوي)ص: )٣( 

٢٥٣تاليراسات ابن اJديخ كرسي مع القميم، جامعة عتيرة، واملآداس اسوم كلية 



ئواثدعوية اليمية آتاره اوسسمأ، ناصر <الرحمنين عياإالشيخ مؤت4>ر ا
ع،>لارورهت ادسدمااتئ^سره صن ادتصسرالطص^وي 

١^^،اق معلسن مرابطة، صورة ل فجعلها به أجزائها جميع ؤيربط 
وهذاوهداياما، وحكمها أسرارها عن فيكشف مقصدها خلال من ما وهدايا 
السور.ير نفق به العناية ينبغي ما أعظم 

إلىاللغوي المعنى يتجاوز القاصدى ير التممفإن الآياتت لمقاصد ية يالن— ٤ 

وهدايات.حكم من تفمتته وما الأية، ق تعالى الله مراد بيان 
الجامعبالمعنى اللفظة سن القاصدي الضير فإن الألفاظ: لمقاصد ية بالن- ٥ 

والحكمة.التعليل يييان معناها يجالى وما منها، اش ومراد اللغوي، معناها بين 

لذلكموصحة أمثلة المعلءي، ير نفحلال من التهلبيقية الدراسة ق يظهر وس
تعالى.اممه بإذن 

بالتدئر:المقاصدي الشم لاقة ع ٠
هداياتق التمثل التاوبري الجانب إبراز نتاتجه اعفلم من المقامحدي التفسير 

ؤهتعالى: فوله عند الشاطئ قال ولهذا الواقع، على وتنزيلها يات ألا 
إلىالتفت لن يكون التدبر ررإنما (: ٢٩ه)ص: ص ثدي' تثق إقلى 

.٢١١القاصد((

فيها.الحمل جوانب ؤإبراز والأيات ورة الهدايات إلى الطريق وهو 

اوواممات)؛/ا،«آ(.ا

الشرعيةسراطت _؛Al؛j( ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص والآدابأ اسوم يية ؛ ٢•- ٥ ٤ 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر عبدالرحمنبن الشيخ موضر 
اررسدةعبداض بن محمد أ.د. 

السهدىاعثو العايه المؤآن مماصد I الأول اليحث 

vjJLlaoJI  :المرانوْم|صد الهراد الإ9ل

اف،عيادة إلى الناس دعوة ق لأحلها القرآن أنزل التي العليا ات الغايهي 
،.والأحرويت١١الدنيؤية مصالحهم وتحقيق 

المصالحاب باكتسالأمر القرآزت مقاصد لام; العبد بن العز قال 
.٢٢١وأساحا((الفاسد اكتساب عن والزجر وأسيابيا، 

ؤإلىاض عبادة الخلقإر دعوة المقصود؛القرآن; أن ررفاعلم حزى; ابن وقال 
معاقترجمر ؤإليهما منهما، لابد أمرين المقصديقتضي هدا إن ثم ديته، ق الدخول 
ذكر؛واعث،والأخر; إليها، الخلق دعي التي ادة العببيان ا; أحدهمكله؛ القرآن 
إليها«لم.وترددهم فيها الدخول على تعئهم 

الفرديةالأحوال صلاح القرآن; من الأعلى المقصد  ١١عاشور; ابن وقال 
والعمراوة((ل؛،.والجماعية 

)ا(طءدامآن)ص:ا"؛(.

اكزل)؛/بن.لعلوم المهل )٣( 

)أ(اكحرضواكوير)مح؛ز

٢٥٥الشرعية يالدراسات عثيمجين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاصلة عتيزة، والأداب، اسوم كلية 



والدعويةالعالمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح مؤتمر 
عمل(رورئ ادسطديثئ^سره ادضئب^الئم^وي 

|رعاهة.القرآن بمقاصد الراواا5دي ساية الثالي: او0ظالب 
٠١ان الحءالقواعد كتاُه; وحاء بالغة، عناية القرآن يمقاصل عيي العنى 
وء؛لرقته،ومنهجه، وكلياته، القرآن، مقاصد إبراز ل الكتاب فغالب، ، liLiJiمترجم؛

المقاصدي.بالبعد متعلق ذللث، وكل 

ولأيأشذس،بالأطالة:
للقرآنالعامة المقاصد بيان ق قواعد عدة ذكر الحان(( مماب)رالقواعد ول أق 

قوله:ومنها 

)اهاسةالأوش«ممص،اممرآذ،؟(>

الخلقلهداية اض ه أنزلالعفليم القرآن هدا أن ررفاعلم يام—ا؛ ق ه قالومما 
~رصيالصحابة تلقاه كما النه كلام معاق يتلقوا أن الماس فعلى ادهم... ؤإرث

دلت،ما يعرفوا حتى يتجاوزوما لم أقل، أو عثرآيات قرووا إذا إمم عنهم-، اننه 
بعلومهفيهتدون الواقعة.. الأحوال على فينزلوما والحمل والعلم الإيمان من عليه 

كلنبيان فيه القرآن أن العبد علم ومتى '٠ • بقوله كلامه وحتم باحلاقه...، ويتخلقون 
كلها،المقار عن زاجر عليها، حاُث، لها، مبين المصالح، بجميع كفيل وأنه شيء، 
ظهرلاحق، أو مابق وحادث، واقع كل على ونزلها عينه، ت، نصالقاعدة هاوا وجعل 

،.١١١١وJمراترا فوائدها وكثرة مواقعها، عظم له 
مقاصده،وفق يرالقرآن منهجثالتفيعطينا القاعدة، هده ل عيي الوكأن 

وثمراتهالعملية.وغاياته، 

ومنها: ١٢٠متعلقة بقواعله القاعدة هل.ه ألحق وقد 

1كوسالحان)ص:ه(لأ)ا(

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيزة، والأداب، اسوم كلية  ٢٥٦



والدعؤيةاسمية آثاره السعدي. ناصر عيدالرح٠نJن الشيخ 
عيداكبن محمد أ.د. 

1ضدء( وتفي دمريراممومل امموآنف ث I اتسادسة )اثقاعدة 

لتقريركله يكون أن القرآن رريلكد : hjlpالقاهذه على معلقنا السعدي قال 
ررأ،٠صده ونفي التوحيد 

I-( وسلم عليه الله -صلى محمد تقؤيرتيوة القرآن^، طؤيقة ط، I السابعة )القاعدة 

كتابهق اممه قرره الكبير الأصل ررهذا القاعد٥ت هذه على معلقء السعدي قال 
أوملم...ا، الله'عاليه صلى صدقه كمال بها يعرف التي المتتوئ بالطرق 

س^ايرااسدآ:اتصآزطت ْمادضت اتثا4ثتأ عده ناتئ 

الأصولمن الثالث الأصل ثا،وهالا القاعدة هذه موصحأ معلقأ عدى الثال 
وقررهكتابه ق ذكره من افه أكثر قد وهدا كلها... والشراع الرمل عليها اتفقت التي 

٢,ور متنوعة يهلرق 

وفهمهمعرفته العيدث يجتنيها التي الغوائل .fi والسرونأالتاسعة )القاعدة 

Iالقرآن( علوم لأجناس 

هيتكون أن تكاد القاعدة راوهده القاعدة؛ هده توصح ق عيي القال 
متنوعة،علوم على مشتمل القران أن ودللث، ير، الشعلم ف الأعظم المقصسوئ 

وماالتوحيد، علم الاحللاق على القرآن علوم قاحل العلوم..• من جليلة اف وأصن
ومنوأحوالهم...، الرمل صفات القرآن علوم ومن الكمال...، صفات من طه 

القرآن؛علوم ومن ، • • والشر. الشقاوة وأهل والخير حادة الأهل علم القرآن. علوم 
ذلكوق الشر، وأعمال الخير أعمال على والأحرة والبرزخ الدنيا ل الجزاء علم 

(.٢٠)ص! الساق المصدر )١( 

(.٢٢الحان)ص: القواعد )٢( 

(•٢٥)ص: )٣<المماررا٧بج، 

٢٥٧الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، حاععة عتيوة، والاداب، اسوم كلية 



وا1دعويةالعلمية آتاره السعدي! ناصر بن عيدالرحمن ا1شيح مؤتمر 
عمل(رورقة ارتخسيره السعدي عند التمسيراكامدي 

.،• الأحر. باليوم ان والإيمفضله، عة وبماش عدل بكمال الإيمان I جليلة مقاصد 
اللهأنزل ما حدود معرفة حليلة: مقاصد ذلك وق والنهي، الأمر القرآن: علوم ومن 

،.١١٠عاورسوله...(

القاعدةعلى علق ثم الكلي؟ القرآن مقصد على القاعدة هذه ق نص كيف فتأمل 
وهي:العامة القرآن مقاصد بذكر 

الكمال.صفات، من لله وما التوحيد، علم ١- 

الرسلوأحوالهم.صفالتا ٢" 
والشر؟الشقاوة وأهل والخير، حادة الأهل علم ٣— 

الشر.وأعمال الخير أعمال على والأحرة والبرزخ الد؛نيا ق الجزاء علم ~ ٤ 
رموله.على الله أنزل ما حدود معرفة حليلة: مقاصد ذللئ، وق والنهي، الأمر ~ ٤ 

والإصلاح(Iانملاح على هتابم اثباري.فن حث والأربعؤنt ايئاسة: )القاعدة 

القرانفإن القواعد، أعم من القاعدة للهن.0 القاعدة: هده موصحطا عيي القال 
داحلآتحتها،ال٢ا١كله يكون يكاد 

الجانبنحو متجهة الحان القواعاو ق عيي الذكرها الش القواعد وغالبا 
القران.ق والخاصة العامة المقاصد بيان ق المقاصدي 

العامةالقرآن مقاصد يعتبركتابناق الكتاب، مدا بأن القول فيمكن ولدا 
والخاصة.

(.٨٧السابق)ص: الصدر )١( 

(.١٢٠القواعدالصان)ص: )٢( 

الشرعيةلنمراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرة! وا^لآbب، العلوم كلية  ٢٥٨



لدعويةوا سمية ا آتاوه السعدي. ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤت٠ر 
الرسةعيدالله بن محمد ا*«د« 

صسيراشسدي.اتسورث أ 4قاصالاتثاتي{ البحث 

الس9ر.بمقاصد \لسووف الأ9ل: الخطلب 
ومضمونها((را/السورة ل لمئ ١^^٠^ ارالناية هوت المورة مقصد 

أمور1ومتزك المور مقاصد طم أهميه وتنجلي 
فهمل أصل فهو إليه، ترجع التي معانيها أصل هو السورة منمي أن أولأت 

جميعهااّمتيفاء إلابعل تتحقق لا السورة معاق فإن ولهذا تعالى، افه كلام اق مع
منميها.واستخراج بالنظر 
استيفاءبحد إلا فائدة يه لايتم ورة الق النظم جهة اراعتبار I الشاطئ ال ف

،.٢١٠١منهاللمنمود مفيد غير بعضها على فالاقتصار بالتنلر؛ جميعها 

معرفةإلى ؤيوصل صحيما، فهمتا تعالى الله كتاب، فهم على يعين أنه ثانبمثات 
معانيه.ودفاتق وهداياته، دلالاته ق والتبحر تعالى، أفه كلام ير نفل الحق 

كلير نفمن الحق معرفة ااوءايتهت المقاصد؛ علم على كلامه ل البقاعى قال 
،١التصأايراارعلم ق التبحر ومنفحته؛ ور، التللث، من اية 

منللمملأمة سيل وآياما، معانيها به تنتفلم الذي ورة المنمي معرفة أن ثالثتا؛ 
مرادْر؛ا.غير على افه كلام ير ونفالخطأ، 

أنوذلك بالواغ، الايات ريهل تها يتحقق ما أعظّم من المور مقاصد أن رابعا؛ 
٠والتعليق والعمل التفاعل على تبعثه معايثة المورة يعايش المورة مضي الختدبرق 

٧(.السور)ص؛ مقاصد علم )١( 

)ما(اوواممات0/هاأ(.

الذلر)ا/هها(.)٣(مصاعد 

الظام)ص:هَا(.)؛(دلأنل 

٢٥٩الشرمية ت1دواء،ات ابن اتشيخ كيس مع باتتعاون التميم، عتيوقه والآع1د،، اسوم كنية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
عمل()ورقة تضسره ات السعدي عند التسيرالقاصدي 

السور.بْماصد السعدي عناية القافي: المطالب 
ثنايال ننظر حنن لكننا السور، مقاصد بيان مطردآق منهجأ عيي للأحد لم 

ذلاكتمثال عام، مقصد من السورة إليه تتجه ما أحيانا يدكر نجده للسورة، يرْ تف
علىاحتوت قد إيجازها، على المسورة ارفهده الفاتحةت لسورة يره نفق قال 

وتضمنتالثلاثة... التوحيد أنولع فتضمنت القرآن، محور من محورة تحتوعليه مالم 
١٢١١٠وامحتعانة عبادة تعالى ف الدين إحلاص 

مخاصةق آية وثمانين بضع إلى صدرها نزل ت عمران آل محورة ق ال وق
.٢٢١الإسلام دين ق الدخول إلى ودعومم مذهبهم ؤإبطال الممارى 

الإنسانحالة أول الكريمة، السورة هال.0 ق اممه ذكر الإئازت محورة ق وقال 
٠٢ر ومنتهاها ومتوسهلها ومبتدأها 

اضمحلى لرسوله وأمر بثارة الكريمة السورة هاوه ق الممرت محورة ق وقال 
.٢٤١ذلك على يرتب ما على وتنبيه ؤإشارة حصولها، عتل. وسلم عليه 

الناسربرب تعاذة الاسعلى مشتمالة ورة الوهده الماس• ص—وره ل ومال 

.٢٠١ومادما"كلها الشرور أصل هو الدى الشيطان من ومالكهم 
قليلة.المور مقاصد بيان ي العيي عناية فإن وبالجملة 

")>؛(

.٢( ٨ / الهاّى)١ تمسر )١( 

(.١٢٥اض)ا/)'آ(المدرال

١(.• الابق)آ/■٣٦المصدر )٣( 

)أ(اومدرالابق)آ/ا-'اا(.

١(.١ ابق)آ/\،• الالمدر )٥( 

اأشرعيةليوواسات ءثسين ابن امميخ كرسي مع ياتتماون القصيم، جاسة عتيزة، والآدابأ اسوم ممية إ  ٢٦'



واثدعويةاسمية آتاره ناصرالسعدي، بن سوالرحمن الشيخ مؤتمر 
عبداكبن محمد أ.د. 

تفسيرانمعديالأحتكامي مماصد ا الثاني اثبحث 

منالجانب هذا ؤيعت؛ر التشرمات، ق الحكمة بإبراز عيي العناية نلهرت 
ذلكتق الأهثلة ومن المقاصد، جوانب من المدى به تميز من أبرز 

سمحمبمثهمللأتاِء
(١ )الاJد٠! ه ?٥ يرد عيةإغ؛ونحفيألمندوأسم-رأإلأسءمsةأم١ 

ماعليكم وحرم بكم، رحمة الأنعام -ييمة لكم لأوأحل بثانما• ل المدى قال 
ومنواحرامتا، لكم صوننا ونحوها، الميتة من العوارض، ذوات من منها امحشى 

.وإءظامء،الا، للإحرام احرامح الإحرام، صيد 

ثثائء^محبث١نصوأ
أ'كئتأيوم دآ-ثثوتي ^،^ ٥٤ق ديءتة٢ بن اؤءتَكثردأ مس أيوم بنق إزذم لأ'لأثلءأ 

ء؛نقتتنو 1، آصثلئ م دبمأ آلإنام لآئأ ورصيت بممبم( عوكأ وأشن دقةأ لآلإ 
٣()الاددْت ه  ٥١رحسر عمور آقت ثإل لائم متجا,يذو، 

لهموحماية لعبادء صيانة إلا يحرم ما يحرم لا تعالى اف أن *واعلم المدى؛ نال 
يثينااأ'أا.لا وفد لعبادء ذلك يئن وقد الموجودات، ق الوجود الضرر مجن 

ميئ نميثوفيت ذكرأقي - ذ؛تا دعثمحالؤرس 4واوئش دئت، ؤ تعار• قوله 
(٤٣اء: جمحيث،آوم0ه)الم

الصلاةحفور وت تحريمه يشتد فإنه هذا *ومع بيابا؛ ل المدى نال 

)ا(شرالدى)ا/همأ(.

ّ)١/•^١JrX)٢(١سد

٢٦١ل1دواسات عتيمين ابن السيخ ثرسي مع باتضاون القصيم! جامعة عتيزة، والآداب، اسوم ممية 



والدعويةاسمية آلتره ناصرالسعدي، بن عبدالرحمن مؤذمرالشيخ 
صنمادس^ديا،تضسرهرورقةعملاادممسرالقاصدي 

ولبهاروحها هو الذي الصلاة مقصود حصول بعد العثلمة، الممسية هده لضمته 
.القلب٠٠ وحضور الحشؤع وهو 

(١٩٧ه)اوقرةت ألحج حدادة ولا ولاقومحى رمق هلا ؤ تحارت قال 
فالوايع وحصوصأ بالحج، الإحرام تعظموا أن يجب ارأي الس_اردىت قال 

أشهره((اا،.

والتقربوالانكسارلله، الذل الحج من والمقصود للأية! بياته بعد أيصا وقال 
مبرورا،يكون بذلك فإنه يئات، المفارقة عن والتنزه القربان، من أمكن بما إليه 

رمالجنة إلا حزاء له ليس والمرور 

AU:s_))

-jIاش أنعم نعم ءإّاا والمشارب، المهلاعم من لكم الله أحل راما عدى؛ القال 
قبولها،أوعدم بكفرها، نعمته تردوا ولا واشكروه لكم، أحلها إذ فاحمدوه عليكم، 
النعمة،وكفر الكذب، الله على القول بين بذلك فتجمعون ا، تحريمهاد أواعتق

ا.الأءتداءاا١٣من هذا فإن حبيثا، حراما الهليب الحلال واعتقاد 

تفسيره.ل وبروزه الجاسجا بهذا عيي العناية الأمثلة هذه حلال من لنا فنمن 

(.٩١ابق)ا/ )ا(اسرال

)مآ(تسراسى)ا/اه(.

<٢٤٢اسالرالساتى)\/)٣( 

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن ةرسي.الشيخ مع بالضاون القمييم، جامعة عتيزة، وا^لآداد،، اسوم أكلية  ٢٦٢



والدعويةاسمية السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

الرسةعيدافه بن محمد  ٠٥٠٠١

تصسرالسعديالآيات.فت مقاصد الوابع، البحث 

الأياتبمقاصد المراد ااأ9ل: الْسب 
صوءق الكريمة الأية تضمتتها الي الخاصة الأغراض ت محي الأيات مقاصد 

الغرضممياق ل قبلها لما مكملأ أو مستقلأ غرصا تضمن آية كل أن شك ولا 
ولا؛ ( ١ )هود؛ ه صتقتاس ؤقنب تعالى• قوله ذلك ومصداق ورة؛ للالعام 
مامع ومنتظمة مبنية مهمة وأغراض معان على دالة الأية كون الإحكام من أن ثلث 
وبعدها.ملها 

الأيةمعنى أن هوت أومقصدها ا أوغرصهومرادها الأية معنى بين والمرق 
الغريبفيه ؤيدحل الثؤع، اصطلاح أو العرب لغة حب اللغوي المعنى فيه يغلب 

القرآن.مفردات معنى ييان ق المضرين وأقوال اللغوية، والمحاق 
تعالىاطه أرادها التي للغاية المحمق الياقي المحنى فهو الغرض أو الراد أما 

ذلك:مثال تابه، كق 

٢(؛ه)الإحلأص: ةولهتعار:ؤآساثثد 
المفسرين.وأقوال اللغة ل الصمن. معاق بتان اللفغليهو• فالمعنى 

لتحقيقه اده عبمن الله يريد مادا هوت والعرصن الراد أو ياقى الوالمعنى 
توحيلوْيلزم مما الخلقإليه، وحاجة وغنام، تعالى اش بكمال وهوالعلم الأية، هده 

وجيم.إليه والتوجه 

أمور؛عدة حلال من الأيات مقاصد دراسة أهمية وتظهر 

الأيةّبيان ق الأهم وهو منها، الله لراد لمعرفة هوتحقيق الأية منمي أن ~ ١ 

٢٦٣الشرعية لليواسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، اسوم كلية 



ئوالدعوية العلمية آتاره السعدي، ناصر بن س<اورحض الشيخ مؤتمر ا
صل(رووقة اتقسيره السعدي عند اتتفسرامحاصدي 

فغرضالسياق؛ بحب وبعدها قبلها وما الأية بين الرابط معرفة ٢— 
ومناّاب.يه تتتفلم ومقصودها 

اسبين الفرق لمرمة الأمالم ظلطر.س المشامة، الآ؛ات بين الفرق سرنة ٣- 
ذلكتمثال وأغراصها، لمقاصدها النظر هو الختثاه، 

هوقولهت (، ٦٠ه)البقرةت ؤ؛امجرث قوله.' ق التعبير سر بيان 
أنهنجد البقرة قصة ق الغرض ق نتامل فحين واحد، والموقف ( ١٦•)الأعراف! 

أظهرهو الذي التعبير؛الانفجار فناسب بتيإسرائيل، على وتعدادها بالنعم التدكير 
النعمة.كمال ق حال 

التيالآيادتا من فكثير إشكال! فيها التي الأيات ق الصحيح المعنى تحقيق ~ ٤ 
هولبياما، الأسلم الحل أن نجد التعارض؛ موهمة أو مشكالة المقرون يحدها 
فيه.وردت الذي السياق ل وغرضها مقصودها ل الفلر 

الشرعيةسواسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون جامعة عسوق والآداب، العالوم كلية ٢ ٦ ل 



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ تمر مؤ

الؤبيمةعبداض بن محمد أ«د• 

CiLiDIبمقاصد السعدي عناية 1ودالاي: 1ا0طالد\ 
هداعيي للجعل ما أبرر من أنيا وأرى التمير، ق نيا نمير طريفة عيي لل
وخواتيمهاالايات ق والحكم، والعلل والغاواُت، عنايته وهو المبارك، والأثر القول 

قمقصود مطرد منهج بأنه يجزم ذلك يتتع الذي إن حتى تميرْ، ق ؤإبرازها 
القرانمقاصد ببيان عنايته من المابق الهللج، ذ وصحته ما يزكيه المعدي، ير نف
الحسان.القواعد تابه كق 

الجانب:-رازا عنايته تجلى أمثلة أذكر أن المعللب هدا ل ولعلى 

٢(.١ ب)البقرة: ^^٢ ألناشأء؛ئوأر^أوى يثأما ؤ تعار؛ افّ قال 
عبادةعن والنهى وحده، الله بمائة الأمر بين جمعت الأية ررهده المعدي: قال 

،.١١#سواه من عبادة وبهللأن عبادته، وحوب، على الباهر الدليل وبيان سواه، ما 

كتثأ1لامحوهثآ'لآمح ّءئت ؤأةمآفييى-خلقثح تعارت قال 
(١٢ه)الطلاق: دلإشءءثا. ق}ئروأ0أئهعث،َلإ، 

فيهنومن ع الالماواُت، من الخلق حلق أنه تعالى #أخر عيي: القال 
والأحكامالثرائع وهو الأمر، وأنزل بينهن، ا ومفيهن، ومن المبع والأرصين 

الكونيةالأوامر وكيلك ووعفلهم، العباد لتاوكير رمله إلى أوحاها التي الدينية 
قدرتهإحاؤلة ويعلوا العباد يعرفه أن لأحل ذلك كل الخالق، -يا يدير التي والقل.رية 
وأصمائهالمقدسة بأوصافه عرفوه فإذا الأشياء يجمح علمه ؤإحاؤلة كلها، بالأشياء 

والأمرالخلق من المقصودة الغاية فهن.ْ بحقه، وقاموا وأحبوه وعبدوه الحسستى 
عنوأعرض الصالحين، الله عباد من الموفقون لث، يذلفقام وعبادته، الله معرفة 

٤(.٤ / المعدي)١ مسير )١( 

٢٦٥الشرعية سراسات عتي4ان ابن الشيخ كرسي ب القصيم جاسة عتيرد وا اسوم كلية 



والدعؤيةاسعية ١^٥ السعدي، ننمر عيدالرحعنبن ٢^^الشيخ 

سلارورئ اوض^اره ادسامي ادتص^^رالظم^ءي 

المعرصون((لآ،.الظالمون ذلك، 

هألثسمJن. يككزيهآإب" وما بننثت ؛؛>-؛، ١٠آزثآإمم ولثد ؤ تعالى! ، ^١١
)اوقرة:بم؟(.

ؤإقامةاسهدى، لمن الهالاية ما هنسز بتقت ؤءاتثت عيي:» القال 
ءاند"اآ،.من على الحجة 

1ة،محابمئمحإلأءءأومأإ'لنئ مح؛ائزا قالتعاليى:
١(.هه)الاتدة: 

يقضيهبما الؤمتي_ن لعباده تعالى ال،ه من أمر ارهدا أولها: ق المدى ال ن
بالوظءبالعقود^/الأيمان 

)أله وألئتو» هأملإ أثؤتث أق، ف؛،،* آن شي م\'؛اث ؤ تعالى: ئال 
عصان:بمما(

افصلى للشى الكتاب، أهل ْن قال لن ردآ نزلت الأية »وهاوه المدى: قال 
معنعبدك أن محمد يا أتريل. ءلاعته: إلى ودعاهم به بالأيمان أمرهم لما ومحلم عليه 

اف؟««ر؛<.

(١٩٦ءمران: فيآوانمد.ه)آل ئالتعالى: 
منكفروا للذين يحصل عما الية التمنها الهمود الأية اروهده المدى: قال 

)ا(اومدرالابق)ا/مآ'ا\/ك

(.٦٠)ما(اوصاورانبق)ا/ 

ابق)ا/\ّمآآ(.المدرال)٣( 

ا)/ا"آا(.)؛(تمرالعيي 

الشرعيةلليراسات عثبمين ابن السح كرسي مع بالتماون اوقصيم1 جامعة عتيرص والاعاب! العلوم ممية  ٢٦٦



والدعويةاسمة ١^٥ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن مؤضرالشيخ 

اليييعاتعيداك بن محمد أ.ئ، 

ءيهاا(را،.وتنعمهم الدنيا، مظع 

ثنءآقث وءءف\ذكن ١^دبغJ١ وتاؤ، ألتمؤآت ؤ، نا ثش تحاايى*ؤ نال 
(١٢٦ئاه)الساء: 

بجميعتعالى اف< إحاطة بيان فيه—ا الكريمة الأي—ة ررومده حدي! المحال 
الأشياءا(اأ/

يمثلوش ه ئرْ• ثئا درة ممان بمثل دص ؤ تعالى•' قال 
٨(.— ٧ ب)الزلزلة: ئئهوا!جأ  ١٣٠دررمثثثاث 

ولوقللا،الختر فعل ل الترغيب غاية فيها الأية ارومدْ عيي! النال 
حقيرآلأم.ولو الشر فعل من والترهيب 
وهووالصفامتج، يالأمماء الايات ختم ْن الحكمة بتان عيي الفيه برر ومما 

القواعدمن قاعدة جعله ل يره، نفق حدي المبما عتى التي، الجوانب أبرر من 
:viذلالأمثلة ومن الحسان، 

(.١٩٦ب)البقرة:أؤأ ثدييألمام، أقة أف ؤؤأعلموأ تعار: ئال 
حافمن فإن للتقوى، هوالموجب وهذا عماه، لمن أي رر حدي: الال ن
العقاب((؛؛،.يوجب عما انكم، اه عقاب 

ئثآءس يكلأوبمدب نش ينفث وماؤ،أآهم.، و,ؤمماؤاالتعمت ؤ تعار• مال 
(.١٢٩ءمران: ه)آف عمديتيم. وآس، 

)ا(المطورالاض)ا/آأا(.

):آ(أومدراوأيق)ا/(--ما(.

الممددادابق)ا/أ^ل)٣( 

(.٩١عيي)ا/)؛(تمرال

٢٦٧الشرعية لأيواسات عثيعين ابن الشيخ عرسي مع القميم، جامعة عنيرق والأىس اسوم عقية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
عمل(ممسيره)ورقة ا السعدي عند التمسيرالقاصدي 

وعمومرحمته، سعة على داليزت كريمين مين باّالأية ررحتم عاوىت اوسقال 
والمالالرحمة، على دال أحدهما؛ ياسمين يختمها ولم إحسانه•••، وسمعة مغفرته، 

رحمةتعالى ه فلالرحمة، على يدل كليهما مين ياّختمها بل القمة، على دال 
مراريبال تخعؤ لا ءياد0 مها سرحم وإحأأان 

(المصدراّ)ا/أئا(•

الشرميةلليواجات ع|تيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون الس|بمأال حاسة عنيرع والآداس اسوم كلية ٢ ٦ ٨ 



والدعويةاسمية ناصرالسعدي، عيدالرحمنJن مؤضرالشيخ 

اضيعةصداق بن *،حمد أ،د• 

السيئ.الألفاخدعند مقاصد اآءءام،س: البحث 

أغراضمن واماليبها، وتراكسها، الألفاظ، تضنته ما بيان هي• الألفاظ مقاصد 
دعلل-

يميزهما أعظم مر بل عدى، الير نفق المعلرد هوالمنهج الجانب، وهدا 
الراكيب،بيان ولا اللغوي، بالمعنى الألفاظ بيان ق يكتفي لا أنه لئ، ذليره فنق 

سياقها،فوء ق وحكمة غرض من تضمنته ما يسن ؤإنما بلاغي، يان والأسالمب، 
الخماصدى.المعنى وهو 

تمهنالب، إلى البعمحث، هدا تقيم ؤيمكن 

القرأقعة 1qbfiJJو0قاصدي ال0عوٌ بيان الأ9ل؛ المطالب 
وغرضلغوى، غريب، معنى من اللفنلة تتضمنه ما بيان هو المقاصدى المعنى 

المقامدى.أو السياقي المحنى نسميه؛ أن يمكن ما وهو مياقي، 
مملولفمن الله، لكتاب، الله رحمهم الأئمة نفاس—ير كثرُتف راوقل. المدى؛ هال، 
الألفاظبحض حل على يقتصر مقصر ومن المقصود، عن بحوثه أكثر ل خارج 

المعنىيجعل أن ذلك،، ق ينبغي الذي وكان الراد، عن النظر بقطع اللغوية، 
لأحلهار١،.يق وماسالكلام، ياق سفينظرق إليه وسيلة واللففل هوالمقصود، 

ذللثج؛أمثلة ومن 

١(ه)الفاتحة؛ 0 ص قالتعالى: 
يهاتصف لما بالعادة، لإفراده المستحق المعبود الإله هو رراش؛ السُديت قال 

)ا(;فسراسى)ا/هم.

٢٦٩أودرعيع لليواسات عتيمؤن ابن الشيخ كرسى مع بالضاون الئميم، حاسة عتيرص والآعاس اسوم كلية 



(١)

موالدعؤية امممية آيعره السعدي، ناصر بن سوامٍحعن موضرالشيخ ذ
عمل(رورهة اتفسيره السعدي عند القاصدي اثتفسير 

،.١١الكمال® صفات وهي الألوهية، صفات من 
(٥٩قالمار:ؤ 

واستهزاء®اض بآم استهانة حطة، ل حبة حهلة: بدل فقالوا ٠ عيي: القال 

١(٢ ه)اكحرJم: محها أثمتثئ، عمزآبآ ؤوءتيمآبمث تحار• قال 
وعفتها.ديانتها، لكمال الفاحشة، عن وحفظته صانته ارأي: عيي: القال 

ونزاهتها*.

الإنحساُأ ؤألثمت ؤألثمس تآئ ٢^٠ وجمل آلإ>ت؛اج ةاِفي ؤ تعالى: ة-ال 
(0٩٦ه)الأنمام: 

مأواها■إر والأنعام ومنامهم، دورهم إر الأدميون فه اسكن عيي: القال 
الراحة*لم.من نصيبها فتاحذ أوكارها، والهليورإلى 

)ا(شٍرالدي)ا/"اْ(.

-م•)مآ(اسرامح)ص:

•اض)ا/آآأ( الممددال)٣( 

الشرعيةسراسات هثيمحن 1بن امميخ ترسى مع جامعة عنيرة، اسومواملآطب، كلية  ٢٧٠



والدعويةاسمية ناصرالسسي، عيدالرحمنبن الشيخ 
اارسوةعبدالله محمدبن ا.د. 

والأساليبالتراهيب اغراض بيان 1ااوافي: ال0ْوالب 
والأساليبوأغراصها، الأصوية الدلالات بامتناط كبيرة عناية يض عيي ال

الحكمة.وبيان يالمقاصد متعالق جانب وهو وأسرارها، البلاغية 

ذلك!أمثلة ومن 
سؤنيام/محن0ه)ثمة:م(

إلاأسهم يرد لم أنه لينههم التعيص، على الدالة د)من( أتى المدى: قال 
بهوينتفع بإنفاقه، هم ينتفعون بل مثقل، ولا لهم صار غير أموالهم، من يسيرا جرءأ 

ب)المرة:٤(ه تعار؛ قال 
باليومالإيمان لأن العموم، بعد بالذكر حنه ه محرر المدى؛ ال ف

^طمسضارغ؛ةوارهبةواسص.أحدأركازالإبمان؛ الأحر، 
١^^٠إل أنشئ؛ ئم يجيعا ا1نيأا ماؤ، حلراَتةم خواثوى ؤ تعالى: فال 

(٢٩سووومهإ،سءءدم.ب)القرة: 
الإباحةالأشياء ق الأصل أن على دليل العفليمة الأية هد0 "وق المعدي: قال 

تحريمهافإن الخبائث، بدلك يخرج الامتنان، معرض ق مشت لأنها والهلهارة، 
فيهفما ا، لنفعنحلقها وأنه منها، الممصود ومعرفة الأية، فحوى من يؤخذ ا أيم

• ٢٣لنا®؛تنزيها الخبائث، من منما نعمته، تمام ومن ذللثا، من فهوحارج صرر، 

)ا(تمرالعدي)ا/'أ(.

)أ(اومدراوايق)>/آ«ا(.

ابق)ا/ا/أ(.)•آ(اومالرال

٢٧١الشرعية سراسات عثيم؛ن ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصم، جامعة عتيرمح، والأداب، اسوم ئية 



واثدعويةاتعاست آتاوه السعدي. تاصر بن عيدالرحمن مؤت4>رالشيخ 
ععل()ورعة سمره ا السعدي عناد امحاصدي التفسير 

(٦١ه)اوةره: ؤويقتنرث^ألثثنش١دي قالتعارت 
قتلأن المعلوم فن ؤإلأ ثناعة، هزيادْ ؤ0ئإرآلءيى ونوله؛ * I عدى القال 

.٢١١علمهم«وعدم جهلهم يقلن لئلا ص بحق، يكون لا الني 
وقال؛(، ١ ٥ ٠ ه)المرة؛ سءلزه> ثوعبمكلم .وئلتعارتؤومحقم\حمتن 

( ١٤٩ب)اوقرة؛ ره من للص إض' ؤؤ 
هثنلته> ومومهكم مزأ ماكفز وحٍث ؤ فمال؛ عمومأ الأمت حاطب  ٠١ال؛ ق

شبهة،أدنى فته لأحد يقع لئلا و)الأم( ب)إل( أكده ه وءالتؤوإف'للصمنره 
.٢٢١الأمثال* لا التشهي صل ض أنه يقلن ولثنلأ 

للحكمةإبراز واللام، ال٠وكالة د)إل( الإتيان ومر العموم دلالة لغرض فبيانه 
المقاصدى.التفسير حواب، من جانب وهو والغرض، 

والعلة،الحكمة، جوانب ببيان عدى العناية لنا يْلهر الأمثلة هذ.ه ل يالتامل 
يره،نفق جدآ كثير وهو البلاغية، والأساليب، الأصولية الدلألأين، ل والغرض، 

يالدلألأين،عنايته سبب ذللت، ينلهر عدى، البارزألدى منهجنا اعتباره ؤيمكن 
واللغوية.الأصولية 

)ا(المدراوابق)ا/-ا■(.

)آ(مثرالُدى)ا/خأ(.

الشرميةو1دواسات عثيعين ابن الشيخ كرسي مع باتاون اتقصيم، جاممة متيوص واfلآد١ب، اسوم هية  ٢٧٢



والدعويةاسمية السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 

المييمةعيداض بن محمد أ.د• 

الخاتمة

9الع9صات:أانداص اعم 9فيهعا 
■اثنتانج أمم 

المهنة^النتاج من عددأ لي ظهر الورقة هذْ ق بينته ما حلال من 
يمكنبما الآيات ل والحكمة المقصد ببيان عنى قد اض رحمه عدى الأن ~ ١ 

•يلح ق عمدة تمره فعت؛ر ولدا ره، تمق باررا منهجا اعتباره 

ظاهرةعناية عنى قد فإنه العامة، المرأن لمقاصد عدى الببيان يتعلق فيما - ٢ 
بيانعلى فيه ركز الزى ان الحالقواعد كتابه وق يره، نفمقدمة ق -بما صرح 

وطريقته.ومنهجه القرأن مقاصد 

ظاهرة.به عدى العناية تكن لم السور لمقاصد عدى البعناية يتعلق فيما ٣" 
يازللئ،الكثيرة عنايته لي تجالى فقد الأحكام، بمقاصد عدى البعناية يتعلق فيما ~ ٤ 

تشريعية.ومقاصد حكم من فيها ما وأبرز إلا الأحكام ق آية تجد تكاد لا بل 
عدىالعناية حليا لي ظهر فقل الآيار.ت،، بمقاصد عدى البعناية يتعلق ا فيم~ ٥ 

وعليهيره، نفمقدمة ق صرح؛اولكر وقد المقاصاوى، أو السياقي بالمعنى 
يره.نفق بارزأ منهجنا الجاب هدا فيعير 

ماكثيرآ فإنه اليبها، وأسودلالاتها الألفاظ بمقاصد عدى البعناية يتعلق فيما 
التفسير.ق دقيق وهوحانب الأية لمعنى بيانه صمن ذللئ، يبين 

٢ ٧٣الشرعية سراصات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون التصيم، جامعة عتيزص امموم كلية 



واووعوي4اسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالوحص الشيخ مزتبمر 
صنمادسميثس^،،ارهرور،لتع4الاالدسرالظص^ني 

الد9سات:أمم 

يلي؛بما ألصي 
عدىالمنهج فيه بحثي مشرؤع ل عيي العند الجاب هذا ة درام٧— 

وطريمه.

لتتكونوالغرض والتعليل الحكمة جوانب على بتركيز عدى الير نفقراءة ٨" 
المقاصدى.التفسير مالكة القارئ لدى 

وابنوالبغوى، كثير، كابن الأخرى ير التفامحق الجانب هدا ة بدرامالعناية — ٩ 
عاشور.وابن العربي، وابن والقرطي، عطية، 

٢٦)

الشرعيةلكواسات ءتي4ين ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، جاسة عنيزع  tk_،b؛jir؛امموم كلية  ٢٧٤



ابن،،مدىالقيخ عند اسة فقه ؤ

اهخيارعيون ||^A،؛؛^U كتاب 

أفوذجإالأخبار(ا جواص ذقؤح 

ث

ظ
)٠

محا
لآآ.م

غ

II^.د.JاJدربنUسlلخfدسم 
الإسلاميةواثدراسايا ،؛، Jkj_IUtممة وعلؤعها، اتستة أستاذ 

اتقصيمجامعة 

دأًم|^ًًت(لآًُبًًًت<
.طق
؟ا؟





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



تضظ،كم؛0تتءءهظكح؛0

 uذيابق امملاعات طي،، م اثني الأحادب
باثرئو«قهجعشها

الافزلأن}سمد بن سم|صم إض 

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 





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



i

صهط،كه0صمظضه

اسلىاثرحس س القيح منهج 

بالرواباتلأساثهاد اؤ 

سح|وهاحمد سيئ هحهد ا.د. 

الدينأصول ممة وعلومم الهديث أستاذ 

الأزهرأسيوطجاععة 

ادبمعاتحاسة بالزممي الترسة وممية 

،٣٩۶٠٥(٣٩۶٦)





واإال،ءوياتاسبمية آثاره ناصرالسسي1 بن عيدايرحبمن الشيح  ٠٣٥٢
هحاتهأحمد سد بمحمد أ.د. 

الرحيمالرحمن aillبسم

إلهلا أن وأشهد الأمن، نبينا على لام والوالصلاة العالمين، رب، ض الحمد 
بعد.أما ,,  ٠٠٠,...٠  ٠٠٠٠ورسوله.عيده محمدا نبينا أن وأشهد الله، إلا 

ذلكوهومع للمتديرين، وبين للذاكرين، ميسر الكريم القرآن أن المعلوم فمن 
يتقنلم من بعض على فهمه يمعب ما الوجيزة، والألفامحل اليليغة المحاق من فيه 

شاءوفد أحكامه، وجمعوا معانيه، باهلهار وقاموا فمروه عفنام أئمة فعمد العربية، 
بهيعمل ومن يفسره، من مصر كل ول عمر كل ي العزيز لكتابه يهيأ أن اطه. 

يثلهرونالعزيز، الله لكتاب، ممر كل ول عمر كل ل الجهابذة عاش إليه، ؤيرثد 
للنفيرعاش وكما غثاء، من محلويقه يعترض أن اه عما ؤيزيحون أضواء، من له ما 
كثير،وغيرهم والقريي، كثير، وابن حاتم، أبي وابن الفري، الأئمة لقديم ال 

الرحمنعبد كالحلأمة هامتهم وّت همتهم علت أناس العصور هده ل له عاش 
وغيره.، — الله —رحمه عدى ال

ثمالحاJيث،، ثم بالقرآن، الله كتاب ير نفجميعك هؤلاء منهج من كان وقد 
؛— الله —رحمه عدى الالرحمن عبد الشخ فعاله ما وهدا والتابعين، الصحابة أقوال 

هللكن الآيارت،، به ر يفما ثمارها س مقتهلف—ا النبوية السنة نحو وجهه صوب فقد 
الإطلاقعلى الروايات؛ يقبل أنه بمعنى بالروايات؟، الاستشهاد ل منهج للشيخ كان 

أمالتفسير، روايات ل اهل بالتالمائل المدهت، على بناء ،، والفعيفمنها المحيح 
وهلبضوابهل، ، الضعيفيقبل أم ، الضعيف، عن الهلرف، ويغص الصحيح يقبل كان 
رواياتعند المنهج نفس الشخ النزم وهل الكتاب؟، ل مضهلردأ كان المنهج هدا 

البحثطعنه ميجيسم، هدا كل والتابعين؟، الصحابة آثار تناول وعند الإسرائيليات؟، 

٤٤١ارشرعية }ييراسات عتيمجن ابن اتشيخ كرسى مع ياتتعاون القصيم، حاسة عتيرق، واملآداب، اسوم كلية 



والوعويةاسممية آتاره السعدي، ناصر عيدالر،ع«نبن الشيخ مؤتمر 
بالسواياتا٢لآستشهاد ا السعدي الرحعن عيد الشيخ منهج 

تعالى.اض ثاء إن 

اتيحث.آيمية 

عبدالشيخ كتاب عن يتغنى يكاد لا القرآن ير بتفالمشتعل أن المعلوم من 
كلامنفير ل الرحمن الكريم ير ءرتيالموسوم اض~~ ~رحمه عدى الالرحمن 
الاستشهادل منهج للشخ وكان تناوله، ق هل صبابه، ل متميز فهوكتاب المنان(، 

علىعلمي حب أش، ولم الكتاب، مع يتعامل من يعرفه أن إلى يحتاج بالرواياُن، 
الشخمنهج على ، الوقوفبمكان الأهمية من فكان المنهج، هده لإفلهار تحرصى من 
الروايات،.ياق سق 

اتيحم،.مشممت 

الأتية.التساؤلأات، حلال من تنلهر 

؛الأحاديث،؟الاستشهاد ق اممه"■ ~رحمه عدى الالرحمن عبد الشخ منهج ا مص 
برواياتالاصتشهاد ل اف~ ~رحمه عدى الالرحمن عبد الشيخ منهج ا م٠ 

والتابعين؟الصحابة 

التصحيحل حاصى منهج اله~ ~رحمه عدى الالرحمن عبد للشخ ل ه٠ 
والتفعيف،؟

الإّرائيليات،؟ذكر ق اف~ "رحمه عدى الالرحمن عبد الشخ منهج ا م٠ 
ذكرق اض~ ~رحمه عدى الالرحمن عبد الشيخ ير نفحمامس أهمم ا م٠ 

الروا؛ات؟

l_i ،iاثيحئ،.)؛

الأستثهاد؛الأحاديث،.ق الله" "رحمه عدى الالرحمن عبد النخ منهج يان ب ٠
الامحتشهادق افه" "رحمه حدي الالرحمن عيد الشيخ منهج على لتعرف ا ص

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بادمماون القصيم، جامعة عتيرق والأداب، انملوم كلية  ٤٤٢



واووءويا|تاسمية آتاوه السعدي، ناصر مؤذمرالشيخ 
شحاتهأحمد سد محمد أ«د• 

والتابعين.الصعحابة بروايات 

والتفعيف.الصحيح ل اف- -رحمه عدى الالرحمن همد الشخ منهج عرفة م* 
الامتشهادل اض- -رحمه عدى الالرحمن عبد الشيخ منهج ظهار إ* 

بالإسرائيليات.

يكرق اف~ ~رحمه عدى الالرحمن عبد الشيح ير نفحصانصن براز إ٠ 
الروايات.

اليمث،.حلوي 

المنان.كلام نمير ق الرحمن الكريم نتستر كتاب ي الواردة والآثار لأحاديث ا ٠
اثيحمه.منهج 

ثمالله"، ~رحمه عدى الالثخ كلام محأسوق فإنني تنبامحلي، امتقراتي، ام
منهجه.على يدل ما منه أستنبط■ 

■اتيحم، حطت 

وخاتمة.مباحث، وخمسة مقدمة، ق تعالى اممه شاء إن البحث مينطم 

عرتوتشتمل المقدمة1 

وخطنه.ومنهجه، وحدوده، وأهدافه، ومشكلته، ، البحث، أهمية 

زالاستشهادافه- -رحمه عدى العبئالرحمن الشخ منهج الأول؛ المبحث 
بالأحاديث.

مطالب;أربعة ونحته 

بلفظه.الءاJيثإ اطبم~ ~رحمه عدى الالشيخ ذكر الأول؛ المهللب، 
يمعناه.الحديث، اطهس رحمه — عدى الالشخ ذكر الثانب؛ المهليب، 

٤٤٣الشرمية لادراسات عثيمبن ابن الشيخ كرسي مع القصيم، حاممة عنيرة، والأداب، اسوم كنية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر س عيدايرحمن الشيخ مؤوم>ر 
الاستشهادJالروايات١لس٠ديث الرحمن عبد الشيخ منهج 

والاكتفاءالحديث اف~ —رحمه عدى الالنسخ اختمار ت الثالث المطالب 
منه.هد لنا يا 

ذكره.دون الحديث إلى الإثارة الراع! المهللب 
—رحمهعيي الالرحمن عثد الثسخ عظ التيوي التفسير صور ^* ٧١اليح«ا 

اف-

تمطالب أربعة وتحته 

الزول.سب ذكر الأول: المطالب 

المعنى.بيان الئاى: الطلب 

الشرعي.الحكم تقرير الثالث: الطلب 
العام.تخميص الراح: المهللب 
الا،سشهادي افه— —رحمه العيي عيدالرحمن الشخ منهج الثالث: المحن، 

والتابعين.المحابة ؛رراياُت، 

طلبان:وتحته 

الاستشهادق ال،ه— —رحمه حدي الالرحمن عيد الشخ منهج الأول■ المطلب 
المحابة.بروايات 

الاستشهادل اف— —رحمه حدي الالرحمن عبد الشيخ منهج الثاف• الطلتا 
برداياتالتابعين•

عريل اف~ -رحمه العيي الرحمن عبد الشخ منهج الراح؛ المحث 
درحته.وبيان الحديث 

مطيان:وتحته 

الشرعيةلليراسات عصخن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامجعة عتيرص والاداب، اسوم كلية  ٤٤٤



والدعويةاسمية آتاره ناصرالسعدي، بن عبدايرحمن مؤتمرالشيخ 
شحاتاهأح^د سد محمد ا*«د« 

الحديث.و عز ق منهجه الأول! الممللب 

للحديث.نقله عند امتعماله.ا التي المصطلحات الثان؛■ المهللب 
لافه— ~رحمه عيي الالرحمن عبد الشيح منهج المحامى؛ المبحث 

الاضادبالإمرايليات.

مهللبان!وتحته 

الإسرائيليات.رواية من افه— —رحمه الشخ موقف الأول! الطلب 
الإسرائيليات.ببعض الشيح استشهاد الثاف• الطلب 

Iم، وتشتمل ■ التانمة 

النتائج.أهم 
التوصيات.وأهم 

أه اثشرعية ثليراسات ^_؛rj، ابن امميخ ترسي مع بالتعاون القصيم! حامعة عتيزق والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السسي، ناصر بن سوالرحمن الشيخ مؤتمر 

JاJرواياتالاستشهاد ائسسيا اثرحمن عيد الشيخ منهج 

الأولالبحث 

الأستسهادي الله- -وحمم السعدي الرحمن عبد السيخ منهج 

بالأحاديث،

لهمفكانت الحدشة، الروايات على اعتمدوا النمير عالماء أن المعلوم من 
الني.عن أثر ما حلال من القرآنية الأزيات ير بتففقاموا معين، وأكثر زاد، حير 
أصدقيعتثر التمسير من النؤع ذلك إن يقال أن ؤيمكن وتقريرات، وأفعال أنوال من 

هدهعلى اف~ ~رحمه عيي الالرحمن عبد الثسخ اعتمد وقد اض، لكتاب ير نف
منهجتنؤع وند منه، ومعينناينهل يره، نفأصول أصلامن وجعلها الأحاديث، 

المحوالتاليتعلى للأحاديث تناوله عند الله— —رحمه للشيخ 
يلفظه.الحديث اض— —رحمه عدى الالشخ نقل الأول: 
يمعناه.الحديث، اف— —رحمه عيي الالشخ نقل الئاق: 

منه.بالشاهد واكتفى الحديث، الله— —رحمه عيي الالشيخ اختصر ال؛الح،ت 

ذكره.دون الحديث، إلى النه— —رحمه العيي أفارالشخ الراع: 
النحو.هدا على مْلال-ا ل الميحث، هدا ميتتظم لذا 

الشرعياتسراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعات عتيرم والأيأب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر س عبداترحمن الشيخ 
شحاتهأحمد سيد محمد ا*.د. 

اسلبألأ9ل

والفذلا<:ااحديث 1اله- رحمه - السعدي ذهرالشيخ 

ميرْ،عند كثيرة مواطن ي للفظه تامآ الحديث اش— —رحمه عدى الالشيخ ذكر 
منها:نماذج هنا وأذكر الأية، من المقصود ك؛يين سمامها ارواية إلى احتاجه عند 

منفأصح أحيه قئل و ه يفذدم محلوعت ؤ لى. تعا لقوله يره نفعند 
هدءمن قد وأصح واحرتم، ؛ادنياهم _التق٣[ ٠ لالماودةأ ه لدممئرل> 

يومإلى بها عمل من ووزر وزرها فعليه تنه، تسئنه نى ومن قاتل؛؛، لكل السنة 
عاىإلأكاف تمثل ئفى من ما ار ،، أنه١٢المحح الحديث ق ورد ولهدا ،، ١١٠٠القيامة 
اكئلاال"ا،.ثن من أول لأنه دمها، شمحلرمن الأول ابنآدم 

يدلمما واحد، موضع ق بروايتين تدل اسالله— —رحمه الشح أن ترى وهنا 
وقحديث،، أنبا إلى يشر لم الأولى والرواية التوي، بالتفسير الشيخ عناية على 

وأجرنلةأجزها، حتنه، ئنه الإنلأم ني تسه ءتن وفه؛ لم، مالإمام أ"مجه حدث من جرء )١( 
علتهكال نكه، ئثه الإنلأَم في نس ونس ثيء، أجووهم بى عترأذنممص ثى بمدة، بجا ز صش 

كاب،مسلم، أخرجه شتيأ«، مذ تشش أف عتر مذ يحد؛، مذ بما عجل مذ وودز يروها 
ُه•جرير حديث من (، ١٢٣ رقم)؛ ( ٨٦رم حنة، ستة الإسلام ق سن من باب الزكاة، 

الأرضق جاعل إق للملأتكة ربك ئال رؤإذ تعالى• الله قول باب الأنبياء، كتاب البخاري، أحرجه )٢( 
ىابالأصامباممابرافة،بابم•م[)م ]القرة: خليفة( 

والديات،الحدود كتاب وملم، (، ٠٦٨٩ رنم) ( ٢٦٦٩سيئة،)٦/ ستة أوسن صلألة إلى دعا من 
موا(رقم)مأأة(،(،أسدفيافد،)٧/ ٤٣٩٥(رؤمر١٠٦/٥م،)

ررحسنوقال: ٢(،  ٦٧٣رقم)( ٤٢ره/ كفاعله، الخير على الدال باب العلم، اب كتوالترمذي، 
مسعودابن حديث، من صححء، 

٢(.٢ ٩ رص: العيي، المنان، كلام تفسر ق الرحمن الكريم نتستر )٣( 

٤٤٧الشرعية للدراسات مثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، والآداد« العلوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤJ٠ر 
الاستشهادارسسأيا الرحمن عيد الشيح منهج 

بتمامه.الحديث وذكر حديث، أما على نص الئانة 
عن.؛يؤم >كإإ(أفيب؛»امرأ ؤ تعالىI لقوله تمره عند مثالآحر إلى وأنتقل 

ّيزأمبجددث.ف، آلقفؤُا ءل فيئآ ألثؤبجث يمل ١؛:^ محبم أئثبم؛ي يأي، مون ديبجء 
هال![، ٥٤ت المائدة ] أوأه عيثِ يع ن؛ ؤآذم يثة محنوتن ه محل د'.لش لائم لذمه ثلأبخامن 

و١لنوافلاا،بالفرائض افه إلى التقرب من الب. يكثر أن للعيلء، اش محبة لازم من  ٠٠
بشيءعبدي [آئ وما  ١١! ٢١١اف عن الصحح الحديث ق النبي قال ا كم

احبية^٥١ احبه، حص يالنوافل ١^٠ يتمب ي-زال، وما عليه، امصت مما إلئ احب 
اشووحله ها، يبطش الى ويده يثصربه، الدى وتمحّزه ه، سمع الدى شمعه كنت 

لأعيدته«لأ'ا.انتنادتى زكن آغطتتة، عدى تألمي ولمن ثها بمشي 
هوإذ قال وهوكما بداية، الحل.يث درحة إلى اف~ —رحمه الشبح ار أثوهنا 

قالشخ اعتماد وحل البخاري، لففل من قريبة الرواية ماق ثم البخاري، حح صق 
الصحيحة.الأحاديث على يره نف

ءاموأكورا ؤ تعالى: لقوله يره نفعند ثالث مثال على الأن وأعرج 

ا١ّ * ١ 

أصبممأثم هملبم^كم من قوم لها آ منله ؤ عنها ميتم الى ايل الموهد٥ ٠ قال 
اٌرثاد.لا تحنت، موال وشبهها، جنسها أي: [ ١٠٢]المائدة: ه أوأ :تاكيرتث> 

اءالااني،هفيضوحاءبمؤلأ٦ءوأة١كنجث.هكم-
انثطنم،ما مته ثاتوا ئه ُتلأب زنا محاجتيوه، عنة ئهتمحم ررما الصحيح! الحديث 

هريرةه.أبي حديث من (، ٦٥٠٢،ح)١ ٠ ٥ / التواصع،)٨ باب الرقاق، كتاب البخاري، أحرجه )١( 

(.٢٣٥العيي،)ص؛ المنان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم نتستر ( ٢١

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، عتيوة، واvداب، اثعالوم كلية  ٤٤٨



والدعويةاسمية ١^٠ المعدي ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مزتمر 

أحمديصد أ«د< 

|ض1اوهناسَيشيها«را<، 
ولفظه.الحديث درحة ذكر 

ٍدتن
الحديثق ه البي قال ند ال; هي[ن]التوبة: واه 

نإدااحلم،، وعد ؤإدا كدبؤ، حدث، إدا ولأدث،ت المنافق ®آية الصحيحين؛ ق الثابت، 
ذجر*ل"''أ.خاصم »وإذا ولرواية؛حا0االآ؛، اوثمى 

الثاب،،بقوله الصحيحين حديث، عن عمّ حين الله- -رحمه الشيخ أحن ند 
بتمامه.الحاا.ينإ ذكر ثم 

تعالى؛لقوله يره نفعند الله— —رحمه الشيح كتانم، من رابع أنموذج ومع 
أنقنهٍم' ءق رثُ حمج ح؛جرةُءث،أمءتن ءثءأعج ه تج ر<ءو،أمحء->، قؤ 

أنيطترأرثثيه ثييي،لمحأًقلم آذ متصج أن ثابمآلآًًقم ثمحه آن تنثيهًقم 
^ء١نمحص١نمحهصمأنئ

(.٢٤٦العيي،)ص• المنان، كلام مير ل الرحمن الكريم نتستر آ ١ ر 
افصلى اش رّول نن بالاقتداء باب نت، ر_اابالكتاب الاعتصام مماب البخاري، ا-؛م_جه ر_الحديث، 

اني.،؛ابمخلمنخاكهضال محاب (،^، ٦٨

همِرةهاابي حديث، س ٦(، رقم)أمل ٩( ١ السائل،)U/ كرة عن والهي 

(.٥٣٤ عدى،)ص؛ الالمنان، كلام تمر ل ارِحمن الكريم تيسير )٢( 
محابلم، ومرتم)مم(، ٢( ١ / المانق،)١ علامة باب الإيمان، مماب المغاري، احرجه والحديحح 

ه.مريرة أبي حيينه من (، ١ رنم)مآ ( ٥٦/ النافق،)١ حمال باب الإيمان، 

/المنافق،)١ علامة اب بالإيمان، كتاب البخاري أحرجها عمر ابن رواية إلى الشيح يثير )٣( 
(٨٦٨فجر،)أ/ خاصم إذا اب بالفلالم، كتاب البخاري، عممِواحرحها وابن رنم)؛م(، ( ١٢ 

(١٢٢٠(رنم)٥٦/١النانق،)خصال بجان باب لإيمان، 

٤٤٩ايشرهية تقيراسات عثي4ين ابن اتشيخ ترسي عع باثتماون الئصيم، جاععة عتيرة، واvد١ب٠ اسوم كلية 



واتدعؤيةاسعية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحس الشيخ 
بالسواياتالأسشهاد ث السعدي الرحص عيد الشيخ منهج 

آق__تاظو جيي_عا تيكاثإ آن ؛قج - ءيًظم هئى ملإييقاًظم أد ممثابجهُ ممًكثم 
دكث,للكثتين>آسثبأ ثثيتقة بمدآس وآمكإ مشإ دثلترط لإدا 

ساصاشلأحدثالئاتتااُ[قالت سلوىأعهلانيرت 
ؤإنبكم، كمن أكلتم ما أطيب إن رر والحديث  ٢١؛لأيك ومالك أك 

تاما،جاء والئاق الأول،، اخمحر بحديشن الشيح حاء وهنا ررأى، كسبكم من أولادكم 
إليهاأثير أحرى مواصع وهناك واحد، نص ق الالففلان الروايات بعض ق حاء وقد 

بالحدس،،سهد ايه لممير تعرصه عند الموامع هد0 ق فالغ ، لهامن اق 

افأئليىتاونول يمال؛ ايرس رجلاأش أف جد؛ ض عذأيي ئعتب عنووبن ص الحديث؛ ص )١(( 

٣(١ ٢ )\أ ؛، Jjj JUمن الث-محلتأكل ثى باب الإجارة، كتاب أبوداود، أخرجه "، كن_،أنلآدكلم 
(،٢٢٩٢(رنم)v٦٩/٢^بابuمحلسم١لونم٠،)

I،_x،الشيخ ال ون٦(،  ٦٧٨ردمؤ( ٢٦١)آآ/ الممني، ل وأحمد   J نمره.صحتح إٍناد

(.٥^١٥)ص؛ علي، الالمنان، نميركلام ل الرحمن الكريم يسير )٢( 
ئلأك،ظأمئتجا".

(،١ ٣  ٥٨رذم)( ٦٣٩ولده،)م/  JUمن احد الوالد أن حاء U باب الأحكام، محاب الترمذي، أ-محه 
(٧٦٨)y/ ولده، مال من لارجل ما باب التحارات، كتاب ماجه، وابن صحح، حس وق—اوت 

(.٢٥٢٩٦(رiم)١٧٦/ ٤٢(،صفيافد،)٢٢٩٠رثم)
الني.ذكر أركما (، ١  ٨٨)ص! السعدي، المان، كلام شتر ق الرحمن الكريم تيسير انفلر؛ )٣( 

كتابالبخاري، احرجه ، فيها وما الدنيا من حير الجتة ق صوحل موضع أن عنه— الثابت لحديث اق 
سهلحدث من ٣(، ٠ رنم)٨٧ ( ١١ ٨٧)"Y/ مخلوته، وأتبما الجتة صفة ل حاء محا باب الخلي، بدء 
فهتع.الساعدي سعد بن 
الحديثل ورد ولهذا قال• ٥(، ٠ ١ ت )صن السعدي، المنان، شيركلأم ق الرحمن الكريم تيسير وانفلرت 

١^^٠١،بدء كتاب البخاري، أحرجه الحدين،، ٠ .٠ ح؛ري-لت تائي عبدا، أحب إذا افه إن الصحيحت 
=ائ،اهسا، إذا تاب ^تابالآداب، 

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى محع يالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، وا العلوم كلية  ٤٥٠



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت4ر 
احمدسءاو4سد محمد أ.د. 

الحديث.امثولاله عند الق،— —رحمه الشيخ مناهج أحل وهذا تمامه، ااالفذل ؤيذكر 

ه.هريرة ابي حديث عن رةم)حبمم\ا■(، ٤( • ح/ )= 
الحديثول ال؛ ن٨(، * ٠ )ص؛ عدى، الالمنان، كلام تر شل الرحمن الكريم سر وانظر؛ 

المائل،الإمام ياب، الإمارة، مماب، لم، مأ"؛مجه ، ...الخدم، اف، عند الممهلون اكعمح؛ 
ءمرو-رصيابن حديثه ^)Y\<؛\C،._ ( ٣٢ي(رتم)\/؛ي؛(،وأحماوفيالال،)اا/ )٦; 
اف

الخديثل ورد كما نال؛ (، ٨٤٠المدى،)ص؛ الضان، كلام تمر ق الرحمن الكريم سر وانغلر؛ 
الجهاد،كتاب، البخاري، أحرجه ، الدرحتين.١.الخدين، بين ما يرحه، مائة الجنة ل إن الصحيح؛ 

ه.هريرة ابي حويث س ٢(، رنم)'\"اأ• ١( ٠  ٢٨اض،)م سيل ي المجاهدين درجات باب 
ين،الخل ل كما نال؛ (، ٩٥٨الد.ى،)ص؛ المنان، كلام ير نفز الرحمن الكريم ير تيوانقل—ر؛ 

لايقبلباب الزكاة، كتاب البخاري، أحرجه الخاليثح(، بالتمرة...البدليتصدق الصحيح؛)إن 
سب،ف،،)أ/ااه(رةم)أأما(،وسلم،ىابازكاة،

(،سحدثأ;ءJ،هميرةلأ•٢٣•٥V<د٨٥
افه.؛رصول نقال نال؛ (، ١  ٩٧رص؛ السعدي، المنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم ير تيواتفلر؛ 

فرضباب الصلاة، كتاب لم، مأحرجه نال، أوكما نته"  JUsناقبلوا عليكم حا الثه تصدق دقة ص" 
ه.عمر حدين، من (، ١ ٥ ١ رنم)آ ( ١٤٣)T/ الفر، ق الصلاة 

عنالصحيح ل ثبت، وقد قال؛ ٣(، ١ ٠ )ص؛ الخلي، المنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم ير ستي
الشريط'كتابا الخاري' أحرجه الجة(، لحل أحصاها عن اصما، عين ونعه تفه ران الني. 

Lت٠ؤإذاقال بينهم يتعارفهاالناس التي والشرومحد الإقرار واكبال الأسراءل س مايجوز اب ب
ثعالىأنماءافه في تاب الل.عوات، كتاب لم، وم٢(، رنم)هخه ( ١٩٨ )y/ أوثتتين، إلاواحدة 

ه.هريرة أبي حدين، س ٦(،، ٩ • رقم)خ ( ٦٣أحصاها،)ارإ من ومحمل 
يذهبنالحنناُت، }إئ (، ١٣٩ )ص؛ الد.ي، المنان، كلام ير زنفالرحمن الكريم ير تيوانغلر؛ 

قول؛مل النم،.، م، الصحيحة الأحايين، قيدتما كما المغاتر، .^،؛ jbوالمراد قال؛ الئيئا>ت،ا 
مااجتنبتالمابيتهن مكفرات رمضان، إلى ورمضان الجمعة، إلى والجمعة الخمس، الصلوات 

إرورمضان الجمعة إلى والجمعة الخمس الصلوات باب الملهارة، كتاب ملم، أحرجه ، الكبائر 
(لأ٤٧(رقم)•١٤٣الكباتر،)\/ لما مكفرات رمضان 

!زا٥^٤^^^اسراطتاممرب;ب



واتيعييةاسبت آثاره ناصراتسعدي، سوالرحصبن اتشيخ مؤتمر 

با1رواياتالاستشهاد اتسسي.ق اثرحمن عيد الشيخ منهج 

1وث1فيال0هو1ب 

بْعناْالحديث الله- -رحمه السعدي الشيغ لعل 

يعصق الحديث ينقل المقرين— بعض عادة على اف— —رحمه الشيخ كان 
ذاكرته.على اعتماده أقلن فيما ذلك ل جب والبمعناه، المواصع 

ء،نيرءمن أقع ءاثيم  Iujينحلون أك؛ن بمن—؛U وث* تعالميرؤ نوله ير فعندنف
آكثثوثِدةدمخذأمحلآنيظإ مآ قمُثممؤمن م-نيرإئمثلهمثث 

[.١٨٠ئونخر.ب]شءمران: 
الحديثق ورد كما ، ® به يعذبون أعنانهم، ق ؤلوقا به بخلوا ما يجعل • أي  ٠٠• قال 

يأحدزبيبتان، له أنؤع، شجاعا القيامة يوم ماله له يمثل البخيل ®إن المحيح، 
.٠١الآيةأهذه ذلك، مصداق اممه.ؤ رسول وتلا كنزك؛، أنا ماللئ،، أنا يقولت بلهزمتيه 
رغمبالمعنى رواه ولكنه المشهور، بالحديث، الموضع هذا ق الشخ تدل ام

بتمامه.له ذكره 

لؤم؛وشثإ ءتسارث لا ن؛تؤ ثنبه ■بمآ*و؛آلإمح، أك!ن ^ تعالى؛ لقوله يرْ تفوعند 
ءثابءيم.بيلإلإهث ك.كبجُ ماأكتبثزألإفده محأل؛^،أنمهثتثم ى م 

ذلك،صار عموما، بالزنا الرمي تعظيم تقدم، فيما ذكر ءلما قال! [، ١١]النور؛ 

نزيزةأيى ض موخ<■' ونص (، ١٥٨عدى،)ص؛ الالمنان، كلام شتر ل الرحمن نتمرالكريم ا ١ ١ 
زب؛ثانثة أينع ئج؛ع النتانة يوم لت قتل تودزكاثن نالأنلم افن آنا، نى اقوه؛ رنول، ئال، نال، 

ثلاميب؛م كنزك، ^١ أما يمول: م - شيمي تش - طهزنتي تأحذ م القثانة، يزم بملوئت 
لهوؤإلإ:زوثثصؤئتاءلوا

أحرجه[، ١٨•ءم_رانت ]آل ه شرؤ؛ ئاسون وأس أل—موُي؛ئأأوفي يمح>ث، أمحنثود-ه ثوم يي' 
رنمص'ا'اا(.٥( • ٨ )T/ الزكاة، ؛؛ jUإثم ؛اب، الزكاة، مماب، الخاوي، 

اتشرهيةللدأراسات ميحن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعات عنيزة، والأداب، العلوم كلية  ٤٥٢



واتدعؤيةاسمية آيارء ا1سسي> ناصر بن عيداثرحمن امميخ ■إتبمر 
سطمماحمد سعال يسمد أ«د« 

اممه—رصي المومنين أم الماء، أشرف على وقعت التي القمة، لهذه مقدمة كأنه 
والسالصحاح ق الثابتة المشهورة، الإءائ، نمة ل نزك الآيات، وهذه ا، عنه— 
الصديقةعاتثة زوجته ومعه غزواته، يعص ق ق^، الّص أن وحاصلها انيد، والخ

فلموهودجها، ا جملهورحلوا محلله ق فانحت، عقدها فانقهلح الصديق، ست، ين
فقدوها،إذا أتيم وءلت٠ مكابم، وجاءيت، راحلا الجيش تقل اسثم يفقدوها، 

أفاصلمن السلمي، العطل ين صفوان وكان يرهم، مق تمروا فاصإليها رجعوا 
عنه~االله ~رصي عائشة فرأى ونام، القوم أحربات ل عرس قد ه، الصحابة 
بعد-بما يقود جاء ثم تكله، أو يكلمها أن دون من فركتها راحلته، فأناخ فعرفها، 

النيصحية ق الذين النافقين بعمى رأى فلما الظهيرة، ق الجيش نزل ما 
الحديث،،ووشى أشاع، ما ١^٤ الحال، هذه ق -بما صفوان مجيء فر اللك، ذق 

الكلام،هذا يتناقلون وصاروا المزمنين، بعمى اغتر؛ذللث، حتى الألمن، وتلقفته 
بمدة،ذللث، بحد عاتشة الخر وبلمر الرسول عن ؤلويلة مده الوحي ى وانحب

المزمنين،الله ووعغل الأيايته، هذه ق يراءتبما تعالى اف فأنزل شديدا، حزنا فحزنت، 
ا.الافعة١١بالوصايا ووصاهم ذلااثإ، وأعظم 

إلىأشار ولكنه بمعناها، المشهورة الإفلث، نمة الله— —رحمه الشيح ذكر فهنا 
لشهرتبما.واختمرها؛ معناها ذكر فكأنه والسنن، والمانيد الصحاح ق وجودها 

منثهل؛اسا مذعنهده ننبمم ٠ ؤ تعالى: نوله ير نفعند ونال 
ومزأيب' ظوأ محنيمء ين ءائتهر ئلمآ ?ه ألمنتلجس ئ لثدمأ قيئ، 

أ-؛مجهمطولا والحديث (، ٥٦٣رص■' عدى، الالمنان، كلام تمر ق الرحمن الكريم سر ( ١ ر 
كتابوؤ، (، ٢٥١رثم)م ٩( ٤ ٢ )أ/ بعضأ، مضهن الماء تعديل باب، الثهادات،، كتاب، البخاري، 

خديثجتاب،ي الموبة، ممابئ لم، وم(، ٣٩١رنم)• ١( ٥  ١٧)(/ الإغلث،، حديثه باب، المغازي، 

ءنه-ا.اض -رصي حديث، من ٧(، ١ ٢ • رمم) ( ١ ١ ٢ )A/ الإنم،، 

٤٥٣اتشرعية |ادو1طت £_4l؛j، ابن الشيح كرصي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرص _ bV<Jاسوم كلية 



واتدعؤيةاس4دات آتلره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
بالرواياتالأسشهاد ادسعدىث الرحمن عبئ الشيخ منهج 

وبثاماؤثدرة ينآ ينموئت ى إق هإومم ف، يبم-اْا أ©امتؤثوت ؤبمم 
عكثِأقث ولى وئجوئيم مزهز بملم أثن تثوأآذك\ أز ذكزبجرى.؟ ء=قام_أ 
يقالالمنافقين من رحل ق نزك الأيات راوهاJه [، ٧٨—  ٧٥ت ]التوبة ه ألغيوب 

إنوأنه قفله، من اممه يعهليه أن له، الله يدعو أن ومآله ه^، الحم، إلى جاء ارثعلبةٌ له 
لهفكان ه^، النبي له فدعا النوائب، على ؤيعين الرحم، ؤيمل ليتميقن، ا0، أءه!

الصلواتيعص يحضرإلأ لا فكان المدينة، عن  ١٢-حرج حتى تتنامى، تزل فلم غنم، 
الفكان -٢١، فأبعد كثرت ثم الجمعة، صلاة إلا يحضر لا فكان أبعد، نم الخمس، 

المدقاتيآحد من فبعث، بحاله، فاخر هؤ•! الشى ففقده حماعق، ولا حمعة يحضر 
لمفلما الجزية، أحن إلا هده ما حزية، إلا هده ما فقال; ثعلبة، على فمروا أهلها، من 

فلماثلاثا،  ٠١ثعلبة وج يا ثعلبة ؤج رريا الحم، فأمحروا؛ذلل—، جاءوا يعهلهم 
فلمبزكاته، فجاء إياها، فبلغه أهله يحمس  ١٢-ذهب، أمثاله، وق فيه، الأية هده نزك 

بعدبما جاء ثم شلها، فلم الني. وفاة بعد بكر لأبي 7؛ا حاء ثم الني.، ا شله
افه——رحمه الشيح ذكر ، ءث٠ان١١٢زمن ق هللثج إنه أيىخينميظمايخ^؛يقالت 

=اممراق أحرجها ثعلبة وقصة ٣(، ٤ ٥ )صرت السعدي، المنان، تمسيركلأم ق الرحمن الكريم تيسير ( ١ ) 
٤(،٠ سي(،واّفيبالإبمان،)أ/ العجمهم،ص/ يف= 

الشيحوقال والأأعLJمء، الممسير، أقل تى فيما مشهور وهو ئظر، الحديث هدا إنثاد ءوش ودالت 
ومعانمتروك، وهوالألهاق هذا، يزيد بن عاي وآفته شهرته، على متكر حديث وهذا الألبازت 

•١(  ١٢/ ٤ ) الألباق، الأمة، ق السيئ وأثرها والموصوعة الضعيفة الأحاديث، )مللة الحديث^. لين 

المقرين.ومن بل الأئمة، من كثير القصة صعق إلى أشار وقد هذا 

أولق بيانه يأق ما حب بالإيمان؛ ورسوله له الله شهد وممن أنصارى يدري للوثعلة القرطي* قال 
الذيالزكاة ماغ أنه ثعلة ق قال من قول ولعل عمرت أبو قال صحح. غير عنه روي فما الممتحنة 

بننبتل المنافقين من رحال ل تزلت الأية إن الضحاك؛ وقال أعلم. واف صحح، عير الأية فيه نزلت 
=(. ٢١٠)a/ القرطي، القرآن، لأحكام الجاهع نشير*.) ين ومعتب قنص بن وجد الحارث 

^نىودرأبتاكرعية ٤٥٤



والدعويةاسمية ١^٥ الممدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

سمحاتمأحمد سيد محمد أ.د. 

صعيفة،القمة أن تسن وقد رين، المقجمهور ذس ق متابعء الضعيفة تعلبة قمة 
بأحد.مات فالمشهور الشهور، غير احر تعلية نيا الراد فان يبرما فرصي وعلى 

محبمهدكتلاصنلحاثؤأتيشوءامى تؤإلأسثاُِ، تعالى لقوله يره نفوعند 
قوورد قال٠ت ٧[ ٠ ]الفرقانت ه ?ه لهثا ■محصإ ^)؛٠أس ثثثت - أثم تدث 

كلمكان أبدل، ثم عليه، فعددها ذنوبه ببعض الثه حامبه الدي الرجل حديث ذلك 
أءالم"اه.واممه لاأراهاهامحا" ميثات لي إن "يارب فقال،: حنة سيئة 

علىغفاصة ولا بالمعنى، المحيحة الرواية ذكر أيفتا المرصع هذا ول 
اللغةيتابع من أوق لأنه بالمعنى؛ الأحاديث لبعض روايته ق اف~ ~رحمه الشخ 

أويغيره.المعنى يحيل ما يعرف ما 

الدريم يصخ- انك ولا الخر صغ إن القصة- _0 صاحب كون ءول حجر: ابن الحافظ نال و= 
ويقوياسثهدباحد، اول.ري إن الكاJتي؛ اين يقول بينهما المغايرة ونداكدت نظر، نله~ المن.كور 

)الإصابةالذكورة. الأية ق عتاس ابن عن عطية ٍلريق من مٍرj 0 روى مردؤيه ابن ان ايضا ذلك، 
(.٥١٦/ ١ ) حجر، اين الصحاية، مييز تل 

غنالحديثت ونمى (،  ٥٨٧)صن• عدى، الالمنان، كلام تفمير ل الرحمن الكريم بتر انظرت ( ١ ) 

حروجاًالنار رآحرأنل الجنث، يحولا الجنة لأعلمأحرم إز افوه؛ رئرل نال نال• دئ، أبي 
غثيصن قم كتانها، غنه وارئعوا ذنوبه، صنار علته اعرصرا سالت القتاتة، توم ب؛ يوز رجل =منها، 

هنأجنتمول* وكدا، كدا وكدا كدا توم وعمك وكدا، كدا وكدا كدا توم غماك نيمالت ذنوبه، صنار 
تسثهكز مكاذ لك ؛إل لةأ ثمال عشه، تعرفن اذ ذنوبه كنار من ومحومنفق ينحر اذ لاتنقيح 

ندتحص صحك ايله^^ رسول رأيت ئلثد هنا، ها لأأراها أنثاء عملت ئد رب، ؛يمول* حسته، 
رءم)أحمآ(,( ١٢١/ ١ ) النار، من بمخرج من ثيان ؛اب، الإيمان، كتاب لم، ماحرجه ، نواجده 

إ٥ ٥ الشرعية سراسات ابن الشيخ كرصى مع باممLون القصيم، جامعة عثيرص والأداس اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ^صر ءبدالرح٠lنبن الشيخ مؤت4ر 
ارسعدياالاستشهادوالرأواياتالرحمن عبد الشيخ منهج 

الحديث،الله- -رحهه السعدي اصْأارالو1إوخ او1واوث ال0حلالب 

سهJاJساامد 9الأهعغ1ء 

قبحديث تدلاله امعند يكتفي اف~ ~رحمبم الشخ لكلن( الأحيان عمى بق 
الشامي.بموصع مكتفينا الحديث إلى بالإشارة للايات يره نف

أمتذ إلا ئجويم ^٠ تعالى؛ لقوله تمره فعند 
محولمحامزن أش •مرضاب اتئآء ؤإك يفعل وش ألنابج، برك آوإمثج آومعروف 

^لأوشاأوأىنيكان،لسيدحل]النماء: قظيثا0ه 
بكلإن الجي فال كما ونحوم، والتحميد بيح كالتالقاصرة ادات العبفيه 

صدقة،بالمعروف وأمر صال.نة، تمليلة وكل صدقة، تكبيرة وكل صدفة، بيحة ت
الحديث((را/صدقة® أحدكم بقح وق صدقة، النكر عن ومي 

ونرجنمهل وهدا التفسير، يفي؛معلالويإ الذي الناهد بموصع اكتفى ذكر فهنا 
أكثرق الحديث، ^٥^ كان الذي البخاري الإمام مثل الحدتين كبار حتى انتهجه 

موضع.من 

تيءامتوألأطبإط_اىيتيمحكمؤ تعالى: لقوله يره نفوعند 

كتابلم، موالحاني.ث.اأ-حرحم (، ٢٠٢عل.ى،)ص؛ الالمنان، تمركلام ل الرحمن الكريم نمر )١( 
١٠رةمر٦ ٦(  ٩٧/ المعروف،)٢ من تؤع كل على يقع  ٧٠١٠۵١١اسم أن بيان باب الزكاة  وهدا(، ٠

أصحابذ،نب اقو، رئرل تا للّك، تاليا ه الخم، أصحاب؛ من ناي اي، ذره ايي عن نمه 
أولينالدئوربالأجوربملوذكناصشؤصوثوي،كناصوموإنحتؤ)أبمفول^١^،ئال; 

صدئئ،ةقي؛رة وكل صذئآ، ئغثيدة وكل صدئه، سجتحة كق أل بته؟ ثصدئوذ ما لكم اممه جنن ئد 
نيئال: أز - أحدكب نفع وني صدئه، مكر عن ونهق صدئه، بالنموف، وأم صدئه، ئهيلة يكل 

أرأيتمئال؛ أجر، يه ؤيكوذله أحدنامهوثة هش اممه يانبي ئالوات ~ صدقه أنله أحي.كم متاصنه 
صاؤتجايىسكانل'ي4اأيت''.وزن؟ بجا محا أكاف 

الشرعيةللدراسات عثي4ان ابن الشيخ كرسي مع Jادتاaاون القصيم، جامعة عتيرةأ والاداب! الملوم كلية  ٤٥٦



والدعويةاسمية آتاره المعدي نسر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
تهقطأحمد سد محمد أ«د• 

ijli  يرهنفوعند أأدحلاا؟لا؛، عليكم، لام ال ١٠الحدثت ق حاء ما ذلك، وصفة
—٨٨اتات ]الصافب ?جأل مقم ةئال،إفي ?ؤآ فيأك>رأر ؤ تعال_ىت لقوله 

أى.كدبايت، ^، ١١٧إلا لام العليه إبراهيم ^lJ^، لم اكحح! الحديث، ق [ ٨٩
بموصعمكتفينا الصحيحين ق محلويل حديثا إلى ار أثالموصع هدا وق 
الحديث،.من الشاهد 

يمم^١٠ ءقُاأكئار آثداُ معه7 ءآك؛ن أللي ئؤل ئغ ؤ تعالى لقوله وعندنفيره 
خؤئأدبلن دم؛هّتيأرأيهممح ذ سئماهم يغويا أش ثى ثنة نجدايبمف زيزثقآ 
عإ<،ثوضءةنمث،$، ٣١٥«أنتثل>ل نهلثققاقْ> أثغ فيألإنجلَلإغ وظئر إ،آمحأمم 

^١نيئز تنغن؟ تبم ألثدنم نعطوا :ا:ءأ ازن أتت نثن أه ى شل ألجغ 
أرعاعتمر . الني. أن أنى، عن الصحيحين وق ت نال، [ ٢٩]الفتح! .ه 
وخمسمامح،ألف معه ولكن الحديبية، عمرة منهن فذكر القعدة، ذي ق لكلهن عمر، 

قالونعى عى ١ل٠حدJثت ونص (، ٥٦٥)ص• السعدي، المنان، كلام تمتر ل الرحمن الكريم نتستر ، ١١
لحادبثه الص قال ألج ق-ال، ثت تح، وم 1. اي ير انثأذذ ءابرأثئ بذتى يجز حدسا 

لإيزقاوضَمس "
/الأسثذان؟،)٤ كف، باب، الأدب،، مماب، أبوداود، أخرجه فيحز، هؤ الض نأذذتة آآذخز ظم 

)ا</بابحكفجبمأذن؟، اليلأ، الثوم عمل كتاب، اعرى، المن ى والمائي ٥(،  ١٧٩^)٥( ١ • 
وفوايدعا،فقهها من وشيء انمحيحة الأحايين، لة )ملالأJابي، وصححه (، ١٠•رفم)هلأ ( ١٢٦

الأس،)آ/اأأ(رقم)ا/اخ(.
أخرجهوالحديث، (، ٧٠٥عيي،)ص; الان، المنتمركلام ق الرحمن الكريم تسير اننلرت )٢( 

)V/[، ١٢٥زاياء: ؛ 0 ائا;ئئ تعاليى;ؤ اف فول باب، الأنبياء، كابح الخاوي، 
ه،)U/الخيل ُذايو؛إيرايم من تاب، الأبياء، أحاديثه كاب، لم، وم٣(، رفم)ا،'اا ( ١٢٢٥

ه.مريرة أبي حديث، من ٦(، ٢ ٢ ١ رنم) ( ٩٨

٤٥٧اممرعية دواطت 11ميئن ابن امميخ كرسي بااضاوJامع القصيم، حاسة عتيرد والآداب٠، امموم كعية 



والدعويةاسعية المعدي، ذ\صو بن عيدالرحمن الميخ موتعر 

بالرإواياتاامحستشيد المعدي الرحمن عبد الشيخ متهح 

.٢١١وأربعمائة((ألفا ااكانوا فيهما؛ وعنه جابر، عن الصحيحين ق هكذا 

أوبيعةالحدسية صلح ق كانوا الذين الصحابة عدد ذكر الموضع هذا وق 
الهلويل.الحدث من بجرء مكتفيء الرضوان، 

حظيئل للدئ أثبفآآدمْىم ؤتعار• لقوله ميره وعند 
^قآسيرؤلإنئ؛ام\رقوإنماقلإلآؤ؛ 

لأنَهوثمحهظنمحتبماأضشِثزثان 
لأمدرونم»ابآوةو ؛؛آأؤ ؤ»بج، ومثن بمد ئ يمحوألثدس محإ-مأ جم؛ 

[١١ءلمئاع1ثا.ه]الماء: جم؛ اقن إة أثب يث م?ضته سأ ظ أهمب هثب 
المىأن ملة بن ومحمد معية بن المغيرة عن تن الق يبت قد لكنه قال(. 

العلماءعرذلكأاآ،.[؛؛ ٠٢مع؛الدس، أعهرالجدة 
سيأحذ اش— —رحمه الثسخ كان الواضع من غيره ون( الموضع هذا ؤ( 
هذاالمتا أا>وكما الأية، س الراد المعنى إر يثير أوما الأية، به ر يفما الرواية 
الحدثين.من كثير عليه درج ئهج 

أخرحهيث والحي.(، ٧٩٦عل.ي،)صرت الان، المنتفّيركلأم ق الرحمن الكريم تيير انفلرت )١( 
الحج،كتاب لم، وم(، ١ رةم)حغآ ( ١٦٣ )T/ س، الم، اعتمر كم باب الحج، كتاب الخارق(، 

ه.انس حدبن، محن ٣(، • • رذم)ح ٦( • )أ/ وونانهى، عددعترالش. ثان تاب 
أحرجه(، ١٦٦)ص! المعدى، المنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم تيسير انفلر؛ )٢( 

كتابوالترمذي، (، ٢٨٩٦رنم)٨( ١ )آ/ الجدة، ق باب الفراتض، كتاب أبوداود، 
٢١٠رقم) ( ٤١٩)؛/الجدة، ميرايثإ ياب الق—راض،  الفراغي،كتاب ماجه، وابن (، ٠

(Y٤٩٣/ )٩ ند، الق وأحمد (، ٢٧٢٤رنم) ( ٩٠٩)Y/ الجدة، ميراث اب ب
>ه.مسلمة، بن محمد حديث س (، ١ م١ ٩٧٨رنم)

المرميةممدراسات سنن  ٤٥٨



واووعوي4اسمية أناره السعدي، ناصر ض عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
شحاتهأحمد سد مح^د أ>د. 

ذهر0د9ن الحديث إلى الإشارة الرابء: او0ط1ب 

ؤيثيرإلماحنا، فيلمح ار، الاختممج ينهج الأحيان بعض ل الشخ كان 
ذكردون الحديث، إلى بالإثارْ فيكتفي وانتشار0، لاشتهاره الحديث؛ إلى ارة إث

أوالممى.الأفظ 

وأقفالهاالقرآن آيات أعظم الكريمة الأية هذه ذالت الكرمي يرآية تغفعند 
فلهذاالكريمة، والصفات العظيمة الأمور من عليه اشتملت، لما وذللثؤ ا، وأحله

صاحتاأوقاته ق للأتان وردا وجعلها قراءما ل الرغبي، ق الأحاديث، كثرت 
الأيةهذه أن ُأمحره^ ت الط وف،، الكتوباتر الصلوات وأدبار نومه وعند اء وم

الصفاتوسمعة والعقلة، التوحيد معاى من عليه احتوت لما القرآن، آيات أعظم 

(،١١•)ص؛ عدى، الالمنان، تمركلام ل الرحمن الكريم يستر ، ر١ 
بنآت أحثفئهانأئايي ثكنت، رتفاذ، بزكاة وتلمم ئلتي صرالئث افن رمول، وكلض نال،• مريرة، بي أض 

إرأفلتاو ثلاث وغزي؛ إطلابي في الحدين، مدكن  ١١نآحدتة الطعام ذلاثح يقوبى نجعل الثل، 
نإرلااعود،يغني، ٠ نمال،: وتد، افرصرافأ■^j؛؛ ؛ررنوو ، i،_3Vعنت،؛ ئاو،ث 

ثدلآاك1لأ اشُ ؤ الأتي بهية محاف-ك إذاأثيث، نال ونامي؟ نال: افآبما، يسلت، كينا?، 
ولايئزتلث،اطوحافظ، بى عثلته توال، لن نإئأ [ ٥٤لص•' ثننها خن ؛! ٢٥٥هلالقرة• أليوم آلم 

إئةمدصدئلئ،1لم،ألفال،•ئال،رنول،اطوصراهغلتيوتلمم: سطاوحصتنبح،ندكرالحب•؛—، 
شأطإنداك ئ1ل; لا، ،; Jljمنزْ؟ ؟^١ و\ ؤآي ثلاث تنذ نن أثيري وهوكدوب>، 

ؤإنفهوجاتز الموكل فأجازه يتا ثسالوكيل فترك رجلا وكل إذا باب، الوكالة، كتاب الخارى، أحرجه 
ابطةس؛ص، بدء (،ومماب ٢١٨٧رنم)

/الغرة،)٤ سورة فضل باب م\6، فقائل محاب ول ٣(، ١ • ١ رنم) ( ١١٩٤وأعوانه،)م/
أااا(رنم)"األإأ(.

٤-أ٩^٥ '، الشرمية; سراسات عثيمإ؛و؛ اJشيخإبن كرس لأشاوززمع خسؤااسصايم« اساوم؛للآدابر لبة فز 



اثعنميةآثاره السعدي. ناصر س.اورحصبن الشيخ مؤت«ر 
بالرواي1تاملآسثهد ا ادسىوي اتر.سرؤ عبئ السح مهج 

.٢١١((ل0رىتعالى 

لاشتهارنظرأ يكون الغالب ق وهذا ذكرها، دون الحديث إلى أثار فهنا 
والعامة.الخاصة عند الحديث 

ألحصنشتثامح^ح آن هلولأ يكأ متؤ لم ومن ؤ تعالى لقوله تفسيره وعند 
ئهطظ آعلت؛ وأق؛' ثستقأالثوشتأ تن أي1ن3محم نذكت مآ شن 

ولافيرّمصنبخت تحهت بيتسأتتإتي وء١مهمى ةدكمسطدنأتلهف بمي 
برك>المحصثت ماعؤ بمف قثين ضحشت شمك أحمس؛ن ^؛١ مثخذآب•أخدان 

وهعمدرحت حركهأوآثث ثيوأ وأن يظ'، آيتنق كثئ نص د'.للئ، آأمLJاب 
iJL[، ٢٥اءت ]الن  i الحدودأن إلى ارة إثالحد ذكر بعد المغفرة ذكر ق ولعل

قالذكر العبد وحكم ا، ر الحديث بذللث، ورد كما عباده ذنوب -ها اف يغفر كفارامحتج، 
بينهمارم.الفارق لعدم الأمة حكم المذكور الحد 

٩(، ٥٣)صن؛ السعدى، المنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم نتمر )١( 

عرباينؤيي نماوت مجلس، اقو.في رئوو مع كنا ئال: الصامت، بن ئتاذة عن المحديث ض )٢( 
محهم>ماله1ُلأ؟لخق،ص3شنلآتزما،نلآمملنلآمحا 

ذبكبن ننئا وش نة، ■قمازْ ثهز يه سوفب ذبك ئ سئا أصاب وش .، illعلى نأجزه بم 
عينت.ثاء نإل عنت، عما شاء إذ اممو، ولى نأره عش، افن سؤ0 

كابلم، وم(، رذم)اا١ ١( ٥ / الأمار،)١ حب، الإيمان علامة باب الإبان، ئ1ب الخاوي، أخرجه 
(.٤٤٨١(رةم)١٢٦/٥سودمماناتلأ'غبما،)

(.١٧٥ت )صن السعدي، المنان، كلام تصير ق ارحمن الكريم نتستر رم 
علىأا>إلإمتي ئثالر؛ مجلس، يي وسل؛؛ عقي اطوصر!طن رئرل كنامع ؛ نال( الئابّت،، بن ■ماذة عن 

=امانيمماشُإلأمح،ُط سمظوا
ئثنتا أصاب< وش له، نهوكمارْ به ثئوم، ذلك ئ ثنتا أصاب( وش اقو، على نأ-م0 منكم قى و= 

الشرمياتىادواسإت مثيمبمن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرق، اسوم كلية إ  ٤٦٠٦



واثدعويةآثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت«ر 
شحاتهأحمد سيد محمد أ>د. 

معروف،مشهور الحديث لأن كفارات®؛ رواية إلى ار أثهنا وكدا 
حمل.قد هكذا ذكره من والمقصود 

وآنقزحءى!^^٥ لا يتأبماآؤ؛ُا؛ام>وأ ؤ تعالى لقوله تمره وعند 
ثمرأووعق ء تشاوأنازمحر ثئ شل عانجبم، ويجساإلأ ما نحنتوأ حئ 

ةم1ث>مأ^١ مثزأصعءدا ه محدوأ ؛ ٥٥ألن1آء أوقمم أيهيط نن لْد^؛ ر-اء 
jL[ ٤٣اء: قماسا0ه]المنأشلإإنآشِحمن مهبم؛ -ة i : مهضز »بل

كمدافعةفكره، يشغل شاغل كل عنه يقطع أن الصلاة أراد لن بمبهم، أنه إلى إشارة 
لمانوهنا ٢، الص،ححااأ الحا..يث، دللث، ق ورد كما وتمحوه لطعام والتوق؛ الأّتحثين 

للحدينؤ.إشارة أععلى الفقهي المعنى 
ثهرألثتيحتمت،»لويا ؤبمعزأ ؛ •،١٣ؤآئ!؛ى I تعالى ه لقوليره نفوعند 

التيالجنة، ق التي طوبى شجرة ذللئ، جملة ومن [ ٢٩]الرعد؛ ه أع؟ مثاما ؤجنن 
،.الصحيءحة١٢الأحايين، بما وردت، كما يقطعها، ما عام مائة ظلها ق الراكب، يبر 

•ءاوتآ«.شاء ؤإذ •ئنة، عما ثاء إذ الني، إر ئ1مْ ظي.أ  ٥١ننؤ، دلك 
كتابلم، وم(، ١ ردم)م ( ١ ٥ / ١ ) الأنصار، حب الإيمان علامة باب الإيمان، كتاب اJخارى، أحرجه 

(.٤٤٨١رنم) ( ١٢٦ره/ لأنلها، كمارات المحدود تاب والديات، الحدود 
عاتثهعن الحديث نمى (، ١٧٩ت )صن المعدي، المنان، كلام نمير ي الرحمن الكريم سير ( ١ ر 

ولأمويدافعةالطعام، بحفزة صلاة لأ اف^^مولت رسول شمعت ءنه~ا اش ~رصى 
الأحيثان،وهويدافعه ولا حلعام بحضرة صلاة لا باب الصلاة، كتاب مسلم، أحرجه إ الأحثان 

حي(رقم)ّآماا(.)م 

كتابالبخاري، أحرجه (، ٤١٨)ص؛ السعدي، المنان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم نتستر انفلر■ )٢( 
فيإل تاب المحنة، كتاب ومسالم، (، ٤٥٩٩)رقم ( ١٨٥١)؛/ الواقعة، سررة تفسير باب التفسير، 

هريرة.أيي حديث من (، ٧٢٣٨رقم)( ١٤٤صجزة،)٨/ الحؤ 

٤٦١اممرمية سياسات ءثي4يرو( ابن الشيخ كرسي مع بالتماون الصيم، جامعات متيزة، ^١^٥١،؟،، العلوم كلية 



والدعويةالسمة آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحعن الشيخ ميت«ر 
باتحوايأتالاستشهاد ا السعدي الرحمن عيد الشيخ منهج 

علتهموثيب بمبمؤتك متهم ؤآستفنزمزآمحغلعت ؤ تعالى• لقوله تفسره وعند 
ضياهإلأ ألقتطنن تعدهم وما وعدهإ رآ*لأوكد آلأنول ذ وقادئتر دضؤلك بمؤث 

الأموالق الشيطان مشاركة ق يدخل أنه المرين من كثير ذكر يل [ 3٦٤الإمؤراءت 
ذلكق اف م يلم إذا وأنه والجماع، والشراب الهلعام عند مية التوالأولادترك 

روايةمن أكشر إلى هنا الشخ أثار الحديثر١؛، فيه ورد كما الشيطان فيه ارك ث
الأية.معنى نوصح 

وثثؤوزينه وأدحم^رلأيفبوها رألما3( أآ-لثل تعالى*ؤ قوله تغير عند ءال 
٨[،]الحلأ ه ٥؟ 

—قتستعمل لا والخيل أكلها، محرم والحمر ال البغلأن الأكل يذكر ولم  ٠٠
ؤإلاممدكانقطاعها من خوفا لأجرالأكل ذحها عن ينهى الغالب-للأكل،بل 

)a/شجزة، الجن في إن تاب الجة، كتاب ومسلم، والنار، الجنة صفة باب الرقاق، كتاب والبخاري، 
^تصينس،واوخارى،كتابدء

انس.حديثح من ٣(، ٠ )٩٧ رنم ( ١١ ٨٧ fvوأمامخلوقة،)الجنة صمة ماجاءل باب الخالق، 

حديثالأحاديثت  oJLaمن (، ٤٦٢)ص! المعدي، المنان، يركلام نفق الرحمن الكريم تيسير ( ١ ر 
جنيتااللهم اش، لأنم ظِإذاأراذأذاتيأنلة،ئالت اينهماس،ثالتدالرسولاش.ت 

احرجه، ١^١ ث1طال تفره لم ذلالئ٠، إذبمدربيتهماوندفي لإثن اك1ضاذماررقثا، وجب الثغلاذ، 
وسلم،(، ١٤١رنم) ٦( ٥ / الوناع،)١ وعند حال كل على التسمية باب الطم، مماب البخاري، 

عتز،ابن حديث ومنها ٣(، ٥ رنم)ّآآ ( ١٥٥)؛/أهله، اتى إذا الرجل بموله ما باب التكاح، اب كت
اضنال:ألكئكثزنضظِو شرب مألكأطىامحألكبم،نإذا 

بالشمال،والشرب الأكل عن الهي باب الأشربة، كناب سلم، أخرجه بثنالي، ؤتئرب بشمالي، 
)ا-/ا،«ا(رتم0ام(.

إسرا.طت عصجن ابن الشيخ ترسي مغ بالشاون القصيم، جامعي عتيرص والاداب، اسوم كلية ■ ِتيأ.  ٢٨م



والدعويةاسية آثاره ناصراسدي، ^٠-^عيدا ١٠٣٥٢
سحاى،أحمد سسن محمد ؛•د< 

—رحمهالشيخ أشار وهنا الخيلاال١،. لحوم ق أذن البي أن لصحيحين، اي 
صحح.حديث إلى الأه~ 

ويخئوزينه وآكإتتيط؛وها ؤالغاد محآ-قل ؤ ت تعالى لقوله يره وعندنف
قورد كما الصد، كلب اقتناء ررحواز قال1 [، ٤ تالمائا«ةت ه ثُتدودآ ما 

وتعليمهصيده إباحة لازم من لأن محرم، الكلب اقتناء أن مع الصحيح، الحديث 
حوازاضائهءرى.

•الها ي إليها أشير أحرى نماذج وهناك 

عنمائت الروايات هاو0 ومن (، ٤٣٦)ص■ عدى، الالمنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم نتستر آ ر١ 
؛،٣١لئوم في زآذذ الأغث، الخئر لقوم ص حمت يوم نهى ه ام رئول، أف الم، غد بن جابر 

لم،وم(، ٥٢٠١رقم) ( ٢١٠١)م/ الخيل، لحوم باب والميل، الذبائح كتاب، البخاري، أحرجه 
٥(.٠  ٦٢رقم) ( ٦٥)٦/ ١^^؛، لحوم أم؛ في تاب، الذبائح، كتاب، 

هريرةأبي عن والحديث، (، ٢٢١)صى• عيي، الالمنان، يركلام نفل الرحمن يرالكريم تي)٢( 
إلاقيراط؛ عمله من يوم كل كانثافايآيشس أسلئ، من اممه:ا رمحول قال ءنه~ اف ~رءي 

(٨١٧للحرث،)آ/ الكلِ، اضاء بابؤ المزارعة، مماي، البخاري، أحرحه ، • أومائية حزيث،، كلث، 
تنهممأا،)ه/يم(رنم)هم.ئ(،واسللأبخاري.

بكي-،ليس كيا اقتنى من باب، والصيد، الذبائح كتاب، البخاري، أحرجه عمر ابن حديث، من وروي 
(٣٦كلنا،)ه/ اض من ؛اب، البيوع، كتاب، لم، وم٥(، ١  ٦٣رقم)٢(  ٠٨٨أودثية،)ه/صيد 

رةمصآ'إ(.

اقئكؤوخ؛ا قال; ٣(، ٥ ٤ حدي،)ص؛ الالمنان، يركلأم تفق الرحمن تيسيرالكريم )٣( 
الصحاحق معروفة، متهورة وقصتهم وصاحباه، مالك،• بن لاكع_، ت وهم [.. ١١٨]التوبة; ه ئتبأ 

وحل;عز الثه وقول، ماللثإ بن كعب، حديث، اب، بالمخازي، كتاب، البخاري، القمة أخرج نن• وال
التوبة،كتاب، لم، وم٤(، ١  ٥٦رقم)١( ٦  ٠٣)؛/ [، ١  ١٨ه]التوث: ؤ'نء\ه4\ؤتهو\ 

(،٧١ ١٦رقم)( ١٠٥وصاحته،)٨/ بنماللث، ئب وبق حدبث، باب، 

٤٦٣الشرعية ثلدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اتقصيم، جامعة عتيزة، والاداب، الملوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر س عبدالرحص موتمرالشيخ 
بامواياتالأس|ثيد السيئ.ان اتر»سمرإ عبئ الشيح منهج 

ضهيذكر ولا الحدث إلى يثير المواصع هذه كل ق اف— —رحمه فالشخ 

بالشهادة،التصريح من بد (! Jli(، ١٧١)ص؛ السعدي، المنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم تيسير 
أثشمحثهيأتمى- واقي ؤ ؛ ijliلما الآ؛ة هده إليه وتومئ الصحيحة، الأحاديث ذلك على دلت، كما 

توقهىثئ ألثثوت ق آسمؤئث جذوآ إن يناً=محا اربمث ءقإس ظنقيولأ يثايبمتظثر بن 
بابالشهادات، كتاب البخاري، صحح انظر [. ١٥اءت تالنسءمثسلأج^ي أؤعتدزآلدة'لإ؛ الوم، 

 Uاء ج j ض الية ،__ /Y(٩٢٩.)

وإنتيمألكئفاءإلأؤ وقوله؛ (، ٢١٤عيي،)ص؛ الالضان، تمركلام ل الرحمن الكريم تت—؛ر 
علهصى إلى راجع [..•• ١٥٩اء؛]النأواه نجدا ءيأ حا وممالإ؛تي عومحء ئل ف}ٌوئي 
الدجال،،يقتل الأمة. هن.ْ آحر ل الملام عليه نزوله ن، الصأبحة الأحاديّّثج تكاثرت .فانه ■ • اللام، 

ينهيثبيدا، عليهم عيي يكون القيامة لنوم المؤمنين. مع الكتاب اهل به ؤيومن الجزية، ؤيضع 
ذكرباب الفتن، كتاب البخاري، صحيح اننلر لا؟، أم الثه لشيع موافقة عي وهل بأعمالهم، عليهم 

أ-ها(رقم)مآا/أما(.)A/ ذكرانمجال، باب الفتن، محاب الم، وصمح.(، ٢٦٠٥الدجال،)آ•/ 
الثابتةالأحادبمثؤ تكاثرت ووقي. قالت (، ٤٥٣العل.ي،)ص؛ الخنان، لتفسركلأم الرحمن الكريم تيسير 

هناك*0 به مج ثم القدس بيت إلى به امرئ وانه رأى  ١٠وذكرتفاصيل الإسراء، ل ه الني عن 
مرانهمعلى والأنياء والنار، الجنة ورأى الملي ماوات مافوقاالإلى وصل حتى المادات إلى 

حمساصارت حتى الكليم موصى ياثارة ربه يراحع زال ما ثم حمسن، الصلوات عليه وفرصن 
اشإلا مقداره يعلم لا ما وأمته هو الليلة  wJLILiالمماحر صن وحار والثوابر، بالأجر وحمسين بالفعل، 

اءت]النه د%ءممما أقهتعارت يوله باب التوحيد، كتاب البخاري، أحرجه .؛، 
=بمالإدسميرشولاف.آر 

(.٤٣٢(رتم)١٠٢/١الذiزات،)%>و =اوئننات 
هوخلؤأياعدن جنتمتا ؤ _الت ء(،  ٤٧٦)صن! عيي، الالمنان، كلام تفسير ي الرُحمن الكريم تيسير 

وماالكريمة آلأية ودك [ ٣٣لفاءلر! ه وآ بمقثياخآثمح 
قوله!اطلقهاق لأنه الصحيحة الأحاديث كماوردل للدكوروالإناث، عامة الحالية، أن على أشبهها، 

أنهد، الخيري صعيد أيي عن روي ما الأحاديث هذه من تلت! ونحو٠٠، الحرير وكيلك ريحلول( 
[٣٣]فاطر! ه مزدم سؤأثاظثياخ١سامح عادؤ جقئ ؤ اف.ت تلانول ه' الض 
قالحاكم أحرجه والمغرب المشرق بين مجا لتضيء منها لولوة أدنى إن التيجان عليهم ءإن فمالت 

الشرعيةسراسات ابن الشيخ ترسي مع بادمماون اصميم، حامعة عنيرد والأىب« اسوم ممية  ٤٦٤



والدعويةالعلمية آثاره اثسعدي، ناصر س عبدالرحمن الشيخ تمر مؤ 
شحاتهأحمد سيئ محمد ا.د. 

اشتهارإلى مرده الغالب ق وهدا الرواية، إلى ارة بالإشيكتفي ؤإنما معناه، ولا 
لارواية.المجمل الذكر هدا من المقصود وحصول الرواية، 

ووانقهالحاكم، وصحح4 (، ٣٥٩٤رنم) ( ٤٦٢)؟/ التمسر، كتاب الصحمن، على المستدرك 
الذمي.

٤٦٥اوشرست سراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسى مع يالتعاون حامعة عتيرص وا^لآداب، اسوم كلية 



Jمر ٠jوايوعويةاسمية اتاره السيئ. ناصر س يرحمن عيدا الشيخ ؤ

بالسواياتالاسسهاد السسم|مإت الرحمن عيد الشيخ منهج 

الثانيالبحث 

اللم--رحمة السعدي عبدالرحمن صوراصسيرادبويضدالشيخ 

فامدلالثه~، ~رحمه عدى الالغغ عند النبوي ر الفصور |تا رتوع|
بعضلتفسير بالأحاديث استعان كما الأيات، يعفى نزول أّباب على بالأحاديث 
الصور.بعفر المبحث ط؛ ق وماورد الخ، المجمل... وبيان الكلمات، 

لز9لسب ذه> الأ9ل: سب 

فهمق النزول أص—باب بأهمية درابة على اف~ —رحمه ى المن. الشخ كان 
بعضنزول أسباب ق الواردة الأثار من حملة ذكر لل.لكا الأيات؛ من كثير اق مع

معانيها.وتقرير الأيات تلك ير نفق عليها واعتميه الأيات، 

ولا٠يثنiءألأمغيمرندماكم ^.؛١ تارالى1 لقوله يره فمثالآعناوتسس
قالت[، ٨٤^^ريمومحدثتدوف.هتاكرةت 

بالد.ينة،الوحي زمن ل كانوا للدين فعل الأية، هن.ه ل الن.كور الفعل ا ®وهل. 
ْثركتن،. الك، بث ثل لكنوا ~ الأنصار وهم - والخزرج الأوس أن لذلك 

اليهود،فرق س الثلاث الفرق عليهم فنزلت الجاهلية، عادة على يقتتلون وكانوا 
المدينة،أهل من فرقة حالفت، منهم قرفة فكل وبنوقينقاع، النضير، وبتو بنوقريظة، 

الأحرىالفرقة تعينهم الأين مقاتليه على حليفه اليهودي أعان اقتتلوا إذا فكانوا 
ثمدبب، جلاء حمل إذا ديارْ س محيخرجه اليهودي، اليهودي فقتل اليهود، من 
بعضهمفدى الطائفتين بين أساري حصل قد وكان أوزارها، الحرب وصعت إذا 

التمعيركتب على معتمدأ الأية نزول ضبب اش~ ~رحمه الشيخ فدكر ، بعضا® 

اليان،جا،ع النزول• وانظرّسب (، ٥٨رصن• السعدي، المنان، الرحمنفيمسيركلأم الكريم تيسير ( ١ ) 

الشرعيةلليرأسات ابن الشيخ ثربمس مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، اسوم يية  ٤٦٦



وا1دعوياتاسية أناره اتسعدي، ناصر سالرحسس الشيح ٠^^> 
قسئىهاح^د اسد مح^د ا«د• 

والحدين؛.

أقنعدئزآ بث ثرئ ؤو1 ٤^، يثادى وإداثاللش ؤ ت تعالى قوله وعندتمر 
راهذا؛ jLi[. ١٨٦]البقرة; ه تثدوث تلهم ي، إدادعاةظين-نج-؛رأ 

نماحيه،ربما أقريب افه، يارسول فقالوا؛ أصحابه بعض ه الني مال موال، جواب، 
الأية.نزول صب بين الذي بالحديث امتدل وهنا ،، فنزل فاديه؟ بعيد أم 

نثهنِْلاإمَه ثنت، ورخمتن عثش وزلاثنلرآس ؤ تعالى: لقوله تمرْ وعند 
آو$ئف^٠ ٥٤ذغرإوأنزلأس ين ومابمثونك أسم دما بجرق أن 

.'ه]الماءتّآا١[.أشعثاأئ>عدت١ ٠٢نعاموةا>ىدليكعهدعقاسماأم
فلماالمدينة، ق رفوا صبيت أهل أن نزولها؛ سب أن رون المق'رذكر قال؛

منهوبريء من محت فرموها سرقتهم وأحيوا الفضحة، خافوا سرقتهم عر اُللع 
صاحبهميبرئ أن منه ؤيطلبوا الله ول رسياتوا أن بقومه المارق نعان وامذللنا، 
ببيتهالرقة وحدتا من مرق الدى ئن٠ا يرق لم إنه وقالوا؛ الماس، رءوس على 

الأيأت!ندكيرآهده الله فانزل صاحبهم، يبرئ أن الله. رسول فهم بريء. وهوال

كفاقوبن ع بن الرحتن جت عن شاهد وله صاس، ابن عن ،، ١  ١٤٧  ١٣٠٠١'٣( ٥ الط؟ّك،،)آ/ 
المنj والمهقي (، ١ ٥ رنم)؛ ( ٧٦ا/ الكر،)٩ المعجم اممراف الجرجه أبته، ض أظنه مالك، بن 

(،١ ٩ • رنم)آ٩ ١(  ٨٣)آ/ الأوثاjا، أنل ئ الجريه م-ه توحد لا نس باب الجزية، كتاب الكبرتمأ، 
(.١٩■/ يامن،)١ حكمته بالمأتور، التمر من المسور )الصحيح حن. وإطدْ 

قأبوالنخ أحرجه والحديث، (، ٨٧عل.ي،)ص؛ الالخان، شركلام ب، الرحمن اُيم ير تن، ١١
الممات،،ق حسان وابن (، ١  ٦٦٧رنم)٣( ١ ٤ همه(،راينرحاتمقالخير،)ا/ المقلمة،)؛؟/ 

(،.>،حدبت،انملته١٤٣٦(،وانمارم،فياسمد،واسش،،)آ/ )م/ 

بنعبلة عن الحمد مد بن حرير به تقرئ ْءرسط النيران: ابن و؛ذال، حده، م، ابنه عن الحكم بن 
(.٤٣٥ المراق،)أ/ ابن والأنراد، المرائي، ا>اذح اض،اا. قن الجتانيء برزة أبي 

٤ ٠٦y زاِ. بتأمموب ع،يمين كبس-يالشيخابى مع جللإؤاوسسم،بالتاون عنيرع اسوموالإداب، أبية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مزتمر 
بالسواياتالأسشهاد الس|د1،ية الرحمن عيد الشيخ منهج 

فإنالخاسض، عن المخاصمة من للرسول وتحذبرأ الواقعة _؛، وتسلما 
وهناكنماذجأصإلهافيابمص؟زانمللساسلأا،، عن المخاصمة 

الترمدي،أحرجه والحديث، ٢(، • ١ )ص؛ عيي، الالمنان، كلام نمير ل الرحمن الكريم سمير ( ١ ) 
أندمأحدا لانمالم )ارسح وقال: ٣(، • ٢(رةم)ا-"ا ٤ ٤ سورةالماء،)o/ وس باب محابالضر، 

(،والحاىإفيالمستورك١ و(رءم)ه \/ سراقلالمسماعير،)ه 

سلم•شرط على صحح وئال ٨(،  ١٦٤رقم) ( ٤٢٦)؛/ الصدري، كتاب الصسمن، على 

ولاشوؤ ئوله؛ ررول قال، ٢(،  ٥٨رص• المعدي، المنان، تفسركلأم ق الرحمن الكريم ستر )٢( 
عقيصثق يئ وما كيء نن حثاثهم يى عثك تا ونهق م>دوئ لصي محا ربهم دعون أل؛ث 

الآيات،هدْ نزول سبب ا؛وكان نالا [ ٥٢لالأتعامت ه يرنآلْلنامإك■ ثءن سرذثنلردفإ نن 
فاطردونتبعك، لك نومن أن أردت إن للنبي.ت قالوا الُرب أجلاف من أوآ قريش، ا-من أناسا أن 

فحملهالفقراء، هؤلاء مع -^١١^ العرب ترانا أن نستبمحيي فإنا الصعحاية، فقراء من أناسا وفلانا، فلأنا 
مختصراأخرجه ونحوها، الأمة بأذْ اش فعاتبه يذللث،، نفسه فحدثته له، واتباعهم لإسلامهم، حبه 

وو(، ١٦٣ رقم)و ١(  ٢٧ه،)U/ وناص أيي بن سعد قفل باب الصحابة، فضائل كتاب ق ملم 
 /U(٠نحمثسعد-ضافمحه-.٦٣٢٠(رنم)١٢٧،)

رول١لآيةسبب قالا (، ٢٧١)ص! المعدي، المنان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم نتستر وانظر 
ممدوؤوصن ثو-مئإثت آلسطمى نإن كنى ؤإفدُ عقه أؤ أنم دؤ ؤ مثآ لأحفزأ أتُ حمؤ 

= ٠١٤١تحريم ممعوا -حنن المشركن فان [.. ١٢١لالأنعام: ب . يوكز أثسوم ؤين 
ومجادلةورسوله، ف —معاندة قالوا الميتة— أكل ستحلون وكانوا للمدكاة، وتحليله الميته، =ورسوله 

الميتة.ت بذلك يعنون اف؟ قتل ما تاكلون ولا قتلتم، ما أتأكلون برهان— ولا حجة بغير 
ض،^ا()م/هه(رةم)اآخآ(واكرطي،

غريبء.وحسن وقالا ٣(، ٠  ٦٩رقمر( ٢٦٣الأنعام،)ه/ صورة ومن باب التفسير، كتاب 
أثثأنم دمل، ثإد ؤ قالا (، ٥٦٦ رص؛ المعدي، المنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم بسير 

محآشآلشاس ؤمحش مندد آثه ما ف محيص أقن ؤأق فك أثلمك عالمه ؤأنمت، عثو 
^>ء،أمحبجءفاّأعدا

=١^^،، هذه نزولر سح ولكن ، [ ٣٧زالأحزاب; ه .١ )" lyliAآترأش ختأجائ هثؤأيمن إدا 

الشرعيةلنمراسات عثيمحن ابن الشيخ كرسي مع القصهم، حامعة عتيرت، واvدؤب، امموم كلية  ٤٦٨



العلميةآثاره السعدي! ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
شحاتهأحمد سيد محمد أ«د• 

فمنالتزول، باب امحالأحاديث ربط أهمية تظهر مبق ما عرض خلال من 

جمحمن حمقة، الأبناء حكم ق لسوا الأدعياء أن لالمؤمنين، عاما رعا شؤع ين—أن أراد تعار اف ن أح 
الخيالمعتادة، الأمور من هذا وكان نكاحهن، ق تناهم، من عر جناح لا أزواجهم، وأن الوجوم 

أمنا،اض أراد ؤإذا وفعلا رمرله، من قولا الثؤع هذا يكون أن خاراد كير، بحادمث، إلا ترول، تكاد لا 
حشإله نماريدعى تناءالني.، ند محمد زيدبن يدعى حارثة بن نيد وكان سا، له جعل 

رمولعمة ابنة جحش، ينت، نم، نحته، وكانت، ، حارثة بن نيئ له؛ فقيل لأتايهم{ اائءو*م نزله 
مازيد، وين يثها يكون أن اش فقدر لتزوجها، زيل، لو الرمحلر، غلب، ق وتع غد وكان ه، اش 

وكان؛اب، التوحيد، كتاب، البخاري، صحح فراقها، ل ال~يه يستأذن حارثة بن جاءزيد أن اقتضى 
رنم)أخبما'(،( ٢٦٩٩)آ/ [، ١٢٩]التوبة! العنليم العرش وهوربح ]٠ودت٧ا، الماء عر عرته 

عن٣(، ٠ رفم)ه ( ١١•/ ١ ) أحزي، ولميراءئزله بابه! الإيمان، كتاب، لم، ومه، أنس عن 
محه-.اف -رصي عانثة 

ألأدي؛١^؛ ^^١^١ نال(؛ (، ٤٨٥ )ص؛ المعدي، ان، الخنكلام ير نفق الرحمن الكريم تيسير 
١٤٤٧ألد"-وثا عفيمة ، ٣١يف جام بتا دبمَِةثتأ ألتودء ُلئدتنث،نجم أدل؟؛ وعيرهم عدزى شددأ 

اعتنزآئأ ألود؛ ذئأة،ءالإم 'م١ث١ي، وأمحعة 'يي، ف، جندا إزكمنأقم ام محزا ئا 
منكبر ذكر [، ١ ]الختضة؛ ه التجئا ّآ' تل ثذ يم يخئنث دس أهلم ومآ لغيم بمآ 

بلتعة،أبي بن حاحلبح نمة ل الكريمامتح الآيارتح هذه نزول( مت، أن اف[، ]رحمهم رين، المق
إليهم،اش. رّولا يمر يخآّءم نربم، إر حاط7، نكب الفتح، غزوة المي. غزا حين 

فأرمليشأنه، هؤ الّ؟ي، فأجمر امرأة، •ع وأرمله ونفاقا، شكا لا عندهم يدا لت، ليتخذ؛ذل
ه.التك، نله بعذل ه فاعتدر حاطا، به وعاتالكتاب،، منها واحذ وصولها قبل المرأة إلى 

(،٢٨٤٥رنم) ( ١٠٩٥)v/ الجاسوس، باب، ير، سوالمالجهاد كتاب، البخاري، صحيح ل بح حاحلنمة 
الفتح،غزوة بابؤ ول (، ١٠^١ ٦٢رقم) ( ١٤٦١")أ/ بدرآ، شهد من ضل باب، الغازي، كتاب، ون، 

١( ٦٧/ U) ،yتذرأنل نقاتل نامت، الصحابة، فقائل كتاب، ومسالم، •٤(، ٢٥(رقم)١٥٥٧/٤)
عنه-.افه -رصي علي حديث، من ٦(،  ٤٨٥رقم)

وولحئ^أنك.أ'هنبز ؤ قال،؛ (، ٩١• افدي،)ص؛ الخان، كلام تفسير j( الرحمن الكريم تيسير 
أق•كك ن، ه تدئ ثن ه،أنت آ-ئتئ س ٥^١ ؟^؛؛؛ ١١ثس دو أذ ه يرق ه درك '، jه 

وست،؛ JLJ[ ١ ٠ — ١ ]مس؛ ب ُلمروا ته اه،امت، رم،تئئ  ١٥مقءآ«ك من وأما ,رق()ج 

٤٦٩؛ الشرمية سب|سات ابن 'مخيخ كرسي مع بايعاون اممصم، جاسة عئيزق وا؛أياب، اسوم لية ؤإ 



ئوالدعوية العلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيد<ا1رحمن الشيخ مؤذعر ا
|محسشهادطورواياتالسعدي^ الرحمن عيد الشيخ منهج 

منالأية موصؤع يفهم أن ؤيمكن الحدث، لدلك والمكان الزمان يعرف حلاله 
الصورة.هذه مثل ق النقل من اش— —رحمه الشيخ أكثر لدا حلاله، 

1وْعذٌويأن الثالي: ال0طووا 

رسولهفرها كما اف كالم من المراده المعاق بيان الأحاديث، ذكره ق الأصل 
علىيرد لم أته مع لأية، يرآ تفيكون ما ث، الأحاديمن أن الملاحثل ومن ه، 

الربهلق الاجتهاد يانمط من وهدا ها، ير لتغيصلح ولكنه صراحة، للأية ير نفأنه 
الله—.—رحمه عيي الالشخ فعله ما وهذا الحديث،، ومعنى الأية معنى بين والتوفيق 

هؤ لوثرآيألإئ أف إلا تعالك،ؤثث،بمروث قوله تر نف3، قوله ذلك ومن 

[.١٥٨]الأjعامت ?واب ح؛أمآغلتوأإدانئظثوة ؤآ'إش؛ا أوكثثئ، 
ببعض[يات،المراد أن الني. عن الصحيحة الأحاديث، تكاثرت، راوقد هال،؛ 

ؤثغلقإيمامم ينفعهم فلم آمنوا رأوها إذا الناس وأن مغرببما من الشمس محللؤع الله 
الأية.س المراد لبيان يالأحاديثج هنا الشبح استدل فقد ا، ١١التوبة١اباب، حينئذ 

وجاءْمنه، ؤيتعلم النما أل يأعمى المؤمنين من رحل جاء أنه الكريمالت،، الآياءّتخ هذه نزول، 
عنوصد الغتي، إلى ]وأصض[ نمال. الخلق، هداية على حريصا وكان،. الأعباء، من رجل 

أحرجهاللطم،، العتاب، ٢آن٠ا افه فعاتيه تزكيته، ل ا وحلمعالغنى، ذللث، لهداية رجاء الفقير، الأعمى 
غريب،"،"حن وقال،: (، ٣٣٣رقم)ا ( ٤٣٢ره/ عس، ّررة ومن باب ير، النفكتاب الترمذي، 
صححوئال،؛ (، ٣٨٩٦رئم)( ٥٥٨)y/النمير، كتاب الصحيأحين، على المستدرك ل والخاكم 

عنه~ا.اف —رصي عاتثة حديث من الدهيا ووافقه ، الشيخن شرط على 

كتابالبخاري، صحيح اننلر؛ (، ٢٨٢السعلوي،)ص; المنان، كلام تفسر ق الرحمن الكريم تسير )١( 

الشرعيةلليراسات عثي4اتى ابن الشيخ كرسى مع بالتماون القميم، حاسة عتيرة، اسوم كلية ٤ ٧ ٠ 



اس4يعواكعوبمآثاره اسدي، ناص سالرحمنين الشيخ > ٠٥٢
أسطتهاحمد سيد محمد أ«د• 

وألأةمحّنجسئاأثمثرب يمي درآ تعار'ؤ قوله تفسثر وعند 
بمبنسزإلثلأ وساإسميائعا هنداةإةنمهتِ 3ثالوأ 

هبمًظموث.أ ما صتاء شرءظزه،ز الق أود4وبم—د ًكاكت وما أئي 
عنالصحيح ق بت ما الكريمة، الأية تاؤيل أن ؤيحتمل I قال . [ ١ ٣ ٦ ت لأنعام ا] 

أغنىاكركاءصالخركسأثركررأنا ام،.محقالءنض-مارلقال;
وهد0مممل أومعنى الأية معنى على نص فميها ، ٢١١٠١وشركه تركته شيئا معي 

يالمعاىالأيات الإ4~ ~رحمه الثخ ر فلن«ا الايايت، بعضي معاق بينت الروايات 
الروايات.ق الواردة 

|وشرصتم>يرالحخم : uJLaJIاو0هواوب 

وطاذلك، أوغير أوعام بيان، بمزيد السوية السنة فتأق أحكاما، الآيات ق ترد 
يثنيثنمذ بجيم دش ؤ تعالى؛ قوله ير نفعند فقال اض~، رحمه — الثخ انتهجه ما 
ومأونهجهمآئه انك ، J__«Uصمثؤ إل أدمحه١ .^١^ مثكإبماإلأ 

منعذر غير من الزحف، من الفرار أن على يدل وهدا [، ١٦]الأنفال؛ ه و؟ ألبق 
-بذاوعيده على هنا نص وكما الصحيحة الأحاديث، وردت؛ذلك، كما الكبائر، أكم 

الأية.ق الموجود الشرعي الحكم قرر هنا فالحديث، ا، الئليد١٢الوعيل■ 

سررةباب التمر، كتاب والترمذي، (، ٤٣٦• رقم) ( ١٦^١٩ )؛/ الأنعام، مورة باب التمر، 
•٣(.(رقم)٢٦٤١٧الأنعام،)ه/ 

الرناق،كتاب لم، مأحرجه (، ٢٧٥العا-ى،)ص: المنان، كلام تمر ق الرحمن الكريم سير )١( 

ه.هريرة أبي حديث، من ٧ْ(، رنم)٢٤٨(  ٢٣)A/ اق، عي صله في سأفنك تاب، 
كتابالبخاري، ت أحرجه (، ٣١٧)ءست المعلءي، المنان، كلام ير نمؤ، الرحمن الكريم ير تي)٢( 

٤٧١ألشرعية للدراسات أبن الشيخ ثرسي مع يالدعاون القصيم، حامعة عتيزة، وألاداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آياوه السيئ، ناصر بن س،الرحمن الشيخ مؤتعر 

الاستشهادالسس<يا، الرحمن عبد الشيخ منهج 

uJJaoJI  :العام___ الرابء

تفسيرهعند ثال العام، المعنى تخصيص — اف —رحمه الشخ ير نفصور من 
قد؛ثهإنَقمنأق وألتيهؤ تعالى؛ لقوله 

الحكم'آ[ت،اهذاورت ]الم ه ١٢٥٤٨^^ؤؤندمحلأزمه/■
دلتفقد الثيب،، وأما جالية، مائة منهما كل يجلد  ١٠٣١البكرين، والزانية لزاق اق 

ااأ١ا.الرجم حده أن المشهورة، المحيحة المنة 
الله—،—رحمه المعدي الشيح ير نفق جاءيت، التي الصور من نماذج مده 

يره.نفق المثوية بالمنة اهتم افه— —رحمه المخ أن تبرز والك، 

ياآؤ،بملدذهم إسانأى قللت؛ أنيدأيقث يأءذ؛إون أق؛أت ^٤ النب نوو باب صاي_ا، ١^٠ 
الكبائريان باب الإيان، كتاب وملم، (، ٢٧٦٦^)[ '١ دمثنتؤث>ضياواه[اكاءت 

ه.مريرة أبي حديث من (، رنم)٢٩( ٨٧ر١/ وأيدها، 
كتابالبخاري، صحيح (، ٥٦١عدى،)ص' الالمنان، كلام مم ل الرحمن الكريم ر سا 

رأ'لآأت<ا'لأمجر؛ثمىأله إشى أتنش آ0 ثةساءايمجآ ؤ ت تعالى اف نول، اب بااديات>ا 
ئربمتقموش لم ًقمادء نهو  ٠٨ةمثرث^ ئش ةمثاص ؤأيميخ ألسى ئألتس إلاذن دأ'لآدذنك 

محابوسلم، رقم)؛ا/إ٦(، ٢(  ١٥٢ )٦; [، ٤ ٥ ه]اواتدة: لأأسُءأويئ،مصث0 
ه.عود مابن عن (، ٤٣٩٠رنم) ( ١٠٦المنلم،)ه/ دم به يباح ما تاب والديات،، الحدود 

الشرعيةلقهراسات ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون العصيم، جامعة عتيرص والأى!-،، اسوم كلية  ٤٧٢



واثدصةاسمية آتاره اوسسي> ناصر بن سوالرحمن الشيخ مزتهر 
أحمدءسد محمد أ«د< 

الله--رحمه اتسعدى اتوحمن اتسيخعدد منهج البحث 
واثنايعيىاتصحابة برإوي1ت لاستسهال اي 

والتابعينالصحابة روايات أعس الآثار ٌن اللأّ~ ~رحمه عدى الالشيخ يكثر لم • ١ 
تيلبلا وهوأنه الفل هذا ل متهجح انتهج إلا المتقول ملة ورغم تابه، كق 
لأيةبا يربطه ما المرفوعة الأحاديث ل يجد لم إذا رحمه أنه وذلك نادرآ، إلا حا 

الأف؛حلال من ذلك على وماعرج والأثار، إلى يذهب فإنه بما ؤيفره 
في- الألم -وحمم اوسأعدي الرحهن عبئ منحوالشيخ ارإ9ل؛ المطلب 

|وصحاوهالأسيضعإدبرويات 

أز١^١^؟وإدآلخ يتكثلأ رجويورئ ئلعندشرذولهساليتؤدإجاث> 
ئفيآلثألب ئتيٍقاي أءًك-رصيجد4لم ٠=قامأ ؤ)، أقدس يئهما ءثلإ(وجمح كة 

[.١٢وأقشثه؛ثه]افاء: سأس 
أنعلى العلماء وأجمع القراءات. بعض ق هي كما أم، من أي؛ 
للميتليس أي: كلالة يورث كان فإذا للأم، الإخوة هنا بالإخوة الراد 

بنتولا ت ولا ابن ابن ولا ابن ولا حد ولا أب لا أي: ولد ولا والد 
،٢١طهدر الصديق يكر أيو بذلك فمرها كما الكلالة هي وهذه ٠ نزلوا ؤإن ابن 

افنهمثى صوابا يك لإذ برأيي فتها 'تأئول أنى الكلالة عن ه أنوتكر ؛أنيل ئانات الئعص عن )١( 
ءنلثهةال;إنىلأص

 uا'أ'ا(رثم)ها•٣(،/ الكلالة،)١ اب الفراض، كاب الدارس، أيوم". اهألأئئشتانا
شيبةأبي وابن (، ١٩١٩٠رنم) ٣( ٠ ٤ / ١ ٠ ) الكلالة، باب الفرائض، كتاب مصنفه، ق الرزاق وهمد 

١٦٠رنم) ٢(  ٩٨)٦/ هم؟، من الكلالة ق باب الفرائض، كتاب صنفه، مل  شرحل واليغوي ٣(، ٠ 
A )الأخوة، ميراث باب الفراتض، كتاب السنة،  /aصعيف إلاانه ثقات، رجاله وهوسندْ (، ١٢"؟=

٤ ٧٣الشرعية تلمواسات ابن اتشيخ كرصي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرقر والأى،-،، اسوم كالئة 



وا}دعوي4اوعد4دات !^٥ السعدي، ناصر بن عبدالرحعن الشيخ مؤتمر 
ادسمياالأس|تيداهمح^بن م^و المسخ ميجج 

الح،<دلآأ.وف الاتفاق ذلك على حمل وقد 

لماف- -رحمه أنه ذلك محه-، اف -رصي كر أبي بتفسير استعان فالشيخ 
لعنه— اف —رصي عمر بقول استدل كما به، يستدل ما المرفوعة لأحاديث ق يجد 

ؤإقثثثآللثاثبم، وتنبع ْضث مؤثآإثم ثذ يأشر ألم منح ،^ >٠ه ؤ 
أقيمحإأ'لآبمهظماث،برّ'كدألدثث ؤ م\داينمبى ويكؤئش ًىثعنسوئ اآ

انتهنا«اأ؛.انلأاعمره: فآل »لمانزك، قال: ٢[. ١ ٩ ]١^: مموون0ه 

وثيلحمنرة ولدذنع انه الحديث j تقدم فالنعي وصر، بم ابي وين الشمي بتن لانقطاع ل= 
رالتمميرمنه. يسمع لم وانه عمر أيام صغيرا يكون أن يفضي ومحيا يكر، أيا يدرك لم وأنه ذلك، يعد 
(>١١٨٦ ١٢١حميد آل العزيز عيد بن اش عبد بن صعد د ت«>قيقت متصسور، بن سعيد نن ممن 

(.١  ٦٨)صزت المعدي، المنان، كلام تفسثر ل الرحمن الكريم نتستر ، ١١

(.٩٨)ص؛ العاوي، المنان، كلام تمسثر ل ارحمن الكريم نتستر ، ٢١
ثمتالأثناةملم،الأضئم:نالخلاي 

بللئاثبم، ًًشةوقئ ئلنيتآءائم مي>أدممثمحئق ٠ ؤ الثم؛ نى الخى 
حتينثامح،اكرت1نا_ئزَلت: ;;ئال:ئدعنصئ،نئرتتغد١١iiJ[ ٢١٩]ايقرة: 

مىعىنيأنامحونثئ\لأ

بمدوأقم أؤتآ» آوأنمم بمنا'شل اوقدثئرآثمحلاتتل مئ نهز مه 
ظتامحا0هلاكا،:م،[ثكالصى

١^_lJ غد نئرثن ئنئ ن_ماذ الملأْ لاتئزتن ألأ تنادى الأئلأ'1 أيتت اف. زنوو 
أبوداود،أحرجه اقهثا، عم قال ثتتهوذ( أنم الآيه)قهل ئد؛ فزلت، نماء الحمرتانا لنافى يس 

القرآن،تمر كتاب، والترُدي، (، ٣٦٧٢^)( ٣٦٤اليمر،)r/ تحرم j ؛اب، الأثربة، محاب، 
الخمر،تحريم بايج الأث—ربة، كاب، والناني، ٣(، ٠ ٤ رنم)ه ٢(  ٥٣المائدة،)ه/ مورة اب، ب

 /a(٦٨١ ،) صحح.إصناده ثعس_جت الشيخ ونال رتم)خيم(، ( ٤٤٢/ ني،)١ المق واحمد

الشرعيةلقيراسات عتيمئن ابن الشيخ كرسي مع باتتئون القصيم، جاممة عتيرد واfلآدهب، الملوم ممية ا٤ م٤ 



عوياتJJوااسمية آلتره السعدي، ناصر بن عبدالرحص عزتمرالشيخ 
اح^^ا^سمو اءد• 

قصراحة وصعها التي القليلة النماذج من يعد اش~ ~رحمه الشيح ذكره ما 
دونوالتابعين الصحابة ير تفامحمن كثيرة مواضع ق الشيح افاد فقد ؤإلأ كتابه، 

أواكابم،•الصحابي باسم تصريح 
التابعونثايات 

ماأكثر أن والسب التابعين، عن النقل من أيما الله- -رحمه الشيح يكر لم 
دسالمرية، الأحاديث إلى وجهت التي العناية يلق لم التابعتن الصحابة عن ينقل 
نقلهاتالني المواضع هذه 

بيعةشهدوا الدين الجماعة كان كم المب! بن لميل قلت قتادةت ال ف
كانواال! فافه عبد بن جابر فإن ٠^،؛ قال؛ مائة، عشرة حمس نال1 الرضوان؟ 

عشرةحمس كانوا أنم وهوحدتني وهم، الله- ي-رحمه نال؛ ، ٠١١ماتةعشرة أرع 
الحديسةعام نحروا أنم عنه وصح القولان، جابر عن صح وند قلتا؛ ،، مائة؛ 

بخيالناوأربعمائة، ألفا قال! كنتم؟ كم له! فقيل بحة، حمعن البينة بينة، بعين حم
وراجلهمل٣،•فارسهم يعز،ت ورجلنا، 

بنومحلمة يسار، بن ومعقل عازبا، بن الراء قول وهو أمل، هدا إلى والقلب 

دلائل(، ^١٢٢٩٣(  ٥٢٦)؛/ الحدسة، ض؛ بابط العازي، البخاريكتاب صحيح )١( 
(.٩٦المهقي،)؛/ النوة، 

>'آا(رقم)'آ\>'ا'أ(،• الإمحلأم،)j /T النوة علاش اب بالمانب، محاب الخاري، صحيح ( ٢) 
(.٣٩٢رثم)ا١(  ٥٢٦الحدية،)٤; غزة باب العازي، وكتاب 

(.٧٩٦المعد.ى،)ص; المنان، كلام تمر ل الرحمن الكريم بثر )٣( 

بابالمج، كتاب للمهمي، الكرى والمتن رةم)\/هار( ( ١٦٢الطثالمي)أ/ داود ابي سند انفلر: 
(.٧٢(رقا)٢•٤٢٩/٤ي0•٥>١(،سخرجره)

,■٤٢٥■^نىJاJرامLتاممرصة 



والدعويةاسمية ١^٠ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ 

ارسس.ياالأستشهادالرحمن عيد الشيخ منهج 

سعيدعن قتادة، عن سعية، ط حزئ بن الصبمبب وقول الروايتّن، أصح ف ، كؤع ألا 
غالطاوغالط وأربعمائة، ألفا الشجرة تحت، اض رسول مع كنا أيه؛ عن المسسب، بن 
جاءند والبينة بينة، بين يومئد نحروا أمم وعيره ،، بد٠انة١٢كانوا قال؛ من ا ين

بأنصرح قد فانه القائل، هذا ناله ما على يدل لا وهذا أوعثرة، سبعة عن اجزاوها 
أربعمائةلكانوا جميعهم، عن السبعون فلوكانت بعة، سعن الغزوة هد0 ل كانت، البينة 

وأر؛حمادةلم.ألفا كانوا أمم بعتنه، الحدين، بتمام قال وقد رجلا ونعين 
قولوهو الصحيح، هو وهدا القعدة، ذى ق س_تا متة كانت، ناغ؛ وقال 

وغيرهمأ؛ا•إسحاق بن ومحمد عقبة، بن وموسى وقتادة، الزهري، 
يمكنلكن نمقلةوجودذلالأجفيكتا؛ه 

بالنقل.واكتفى كثيرة، مواصع ق عنهم نقله بما يمرح ولم بندرة، موجود بانه القول 

(.٤٨٤٨(رiم)٢٦)٦/ الهجرة، أبواب ملم، صحح ( )١ 

'ا'آ(.•ا<آ(رذم)آ-آاآ(رنم)-اأ،ا/ا(،صمحاينب0ا )يذ\سد)\^ 
الدينتحديد (.اظرق ٧٩٦عيي،)ص; الالمنان، كلام تمر ق الرحمن الكريم تسر )٣( 

غردةؤ، ال—لمتن جيش عدد الحكمي، حافظ ودوامة؛، وتخريج جمع الحديثة غزوة ُامروي—امن، 
أصحاب،،كاذ مال; أوش، أبي بن افر غبي عن المحمن ق جاء وتد قلت،; (، ٣٩رص؛ الحديثة، 
باب،الغازي، كتاب، البخاري، صحيح المهاجرين؛، ثمن أنام وكانت، مئه، وثلاث ألما الشجرة 

أآ(رنم)آ؛ااإ(.لم،ممابؤالهجرة،)٦! (،صحح ٣٩٢٤(رنم)١٥٢٦تروأ\ب'ح)اا 

(.٧٩٦عيي،)ص: الالمنان، كلام تم—ير 3، الرحمن الكريم تثير ر٤( 
^^اندي>ا/مخم(،واساتحامرى،ابنّهد،)أ/هه(،

ت،صّتة كانّتؤ ياثأا الغزوة لتار^ح ذكرْ يعد البيهقي وقال (، ١٦٤رة/ كثير، ابن والتهاية، واليل.اية 
بنومحمد عقثة، ابن وموصى وتتادة، الزهري ذهب ؤإليه هوالصحح، ههذ.ا تلتإث القعدة; ي ذق 

(•٩١اليهقي)إ/ النوة، دلائل ١^■ بن عروة ■^1 ب واختلف، لغيرهم، يسار بن إسحاق، 

سراساتا|شرهيةمتيمين ابن اتشيخ كرسي مع بالتا<اون أوقميم، حاسة عتيرد و1/آطبأ، اسوم كيية  ٤٧٦



والدعويةاسمية ١^٠ السعدي، ناصر س■١لرحمنبن الشيخ مؤJمر 

سمحاتاهسدا»سد عح^د أ.د« 

الله--رحمه السعدي الرحمن مبد الشيخ منهج الرابع: البحث 
وذكردرحتهلوالبمديث عة 

درجتها،وذكر للأحادث عزوه عند الشيخ ار حمالعصر أهل منهج على 
١^:خلال، من ذلك وميظهر 

الحديثعزو منمحوفم اuول: اوْطالب 

محةاهتمامه بالعزوبقدر لايهتم العزوأنه ق اف~ "رحمه الشيخ منهج 
يدلما المحث، هذا ق والأمثلة الحث،، ق الذكر الفة السسالأمثلة وق الحديمث،، 

يعزوإلى;فإنه عزا إنا اف~ ~رحمه إنه ثم عزوه، عدم على 
اثضوإشاسمحبن.أولا■ 

ارالمحيحين((لا/ق ييقول; 

الخاوي.اسزاوإشصاءيح ثانيا■ 

.٢٢١البخاريااصحح ءق 
اكقواشاسم.دامما'أ

 Iالأربعة،؛.السنن أصحاب، ؛اؤيقصدببمم ءدت،تالسنن؛ارم، ارق فيقول

(،٤٣٦)ص: (، ٣٤٥)ص؛ (، ١٩٥العيي،)ص: المنان، كلام تمر ق ارحمن اميم سر )١( 
(.٧٩٦)ص: 

(.١٦٦عدى،)ص؛ الالمنان، كلام تمر ل الرحمن الكريم سر )٢( 

(.١٦٦العدى،)ص؛ المنان، كلام تمر ق الرحمن الكريم سر )٣( 

٤ ٧٧الشرمية يليراسات عقيمين ابن الشيخ ترصي مع بالتعاون القصيم، حامعة ءتيرتأ والآداس اسوم تلية 



واووعوي4اسمية \كاوه ذاصرادسيد بن سواثرحمن الشيخ موضر 

االاستشهادبالمواياتالسعدي الرحعن عبد الشيح منهج 

اسحاحواثسان.اثضواثى > راب،عا 

والس*ُاا.الصحاح *ق ت نقول 
وارسانواثساسال،.اسمحاح اآ،م؛واش خاسا! 

والمسانيداره.والس الصحاح *ل فقول1 
العزويدكر ولم الإجمالي، العزو اعتمد اف~ ~رحمبم الشخ أن الملاحظ من 

قمتبعتا منهجنا هذا كان وقد البخاري، صحح إلى عزاه ما إلا اللهم تهل التفصيلي 
العالخاء.معفلم عليه مار الوقت ذلك 

٣(.٥ ٤ )صزت عدى، الالمنان، كلام نمير j، الرحمن الكريم تيسير ، ١١

(.٥٦٣)ص؛ المعدي، الختان، كلام نمير ل الرحمن الكريم بتر ، ٢١

UA  اممرصةسراسئات عتي«.ين ابن الشيخ كرسي مع بالشاون القصيم، جامعة طمزق وايلآداس اسوم كلية ٤



آثارهالسعدي. ناصر بن ءيدالرحص الشيخ موضر 
شحاتمأحعطل سيد محمد ا>د« 

jJboJI ،اود1في

ؤليديثومدا< عند اسد،د0الح.1 الدٌ 1و0مأهاالح1ت 

الحدث،صحة تفيد التي المصطلحات بعض اض— —رحمه الشيخ تخدم ام
العبارات.هذه ومن عداه، ما وترك الصحح، على الاعتماد منهجه من لأن وذلك 

الصحيءحين(أاا.ق )ثبت لخصطلح استخدامه 
الصحح(أأ،.ق تبت )ما لخصطلح استخدامه 
الصحح(أم.الحديث ق ورد )كما لخصطالح استخدامه 
السنن(؛؛،.ل )تبت، لخصعللح اّتخد.امه 
الثابت،(ر°،.)الحاوي>ث، لمصطلح استخدامه 
)ذكر(لآ،.لممهللح استخدامه 
،.عنه(١٧)صح لخصهللح استخدامه 

٢)

٣)

٥)

٦)

(٧)(٧/

٢)

٣)

٤)

(.٤٣٦رص• عد-ى، الالمنان، كلام تمر 3، الرحمن الكريم بتر ا

٤(. ٥٣>ص: ٣<، ١ • )ص: (، ٢٧٥>ص: المعدي، المال، كلام تمر ز الرحمن الكريم ا('سير 

(،٢٢٩رص؛ (، ٢٢١)ص• (، ١٥٨رص• المعدي، الخان، كلام نمير ل الرحمن الكريم ثر با 
(.٨٤• رص؛ ٥(، • ١ رص؛ 

(•١٦٦رص؛ المعدي، الخان، كلام نفير 3، الرحمن نيرالكريم تا 

(،١٩٥رص؛ (، ١  ٨٨رص؛ (، ١٦٦رص؛ المعدي، الخان، كلام تمر ق الرحمن الكريم ير با 

(.٥٧٥ه(آ(،رصث رص؛ 

١(. ٨٨رص: (، ٩ ٠ رص: (، ٤٢رص: المعدي، الخان، كلام تمر ل الرحمن الكريم ير سا 

(.٧٩٦رص: (، ١  ٩٨رص: المعدي، الخان، كلام ير نفق الرحمن الكريم سير ( ٧١

٤٧٩الثسست لادراأطت ضنمه.ون ابن الشيخ كرسى مع بالاعاون اممم^؟م، جاهدت ^^٥، كلية 



والدعويةالعلمية آثاره ا1سسي، تامر سوالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
بايسواياتالاستشهاد السسيات الرحمن عيد الشيخ منهج 

الحديثصحة على ندل مجملها ق جاءت النسخ عبارات أن الملاحفل من 
فللهالضعيفة، الروايات يعتمد يكاد لا الشخ أن واضحة دلالة يدل وهذا وثبوته، 

صعقها.رأى التي الروايات ترك نفعه، وعم حيره عظم محقر من دره 

الشرعيةلليواسات ءتي4ان ابن الشيخ ءر»س مع بالضاون القصيم، جاّة عتيوى والاداب، الملوم كلية ٤ ٨ ' 



والدعويةاسمية ١^٠ ثاصراتسعدي، بن عبداترحمن اتشيخ مؤتمر 

شحاتهأحمد سهد يصد أ«د« 

-رحمهاتسعدي اثوحمن عبئ الشيح منهج اىئامسا البحث 

بالإسرائيلياتالاستشهاد ث الله- 

كتهم،ل هوموجود أوما رائتل، إمبمي ثقافة من أحذ ما الإمرانيات معنى 
كتبمن كير — للأمسف ~ الآفة هدْ أصات وقد وأباطيلهم، اطيرهم أسمأومن 

بالله ~رحمه عدى الالشخ موقمح ما ولكن الكتب، بهلون بيا وامتلأت ير، التغ
الله.شاء إن الهيحث هدا ل مترام ما هدا الإسرائليات؟ هذه مجن 

الآ9لالمطلب 

الإسراوياوواتا'ار9اية من االه~ 'رحمه موقفاالسبمج 

ذكرهاالتي الإسرائيلية الروايات رفضه ل واضحا العا.ي الشح موقف كان 
فيهاالتي الروايات تلك وبخاصة يا، بطلا على التنبيه دون كتبهم ق المفسرون 

أوصحح، نفلر به أويقر عقل، يصدقه لا ما ات والخرافوالعجائب الغرائبإ من 
أفسحواالذين رين المقأولئلث، على أنكر نم ومن ثريعتتا، ل هوثاستا ما تخالف، 
تمحيص.أو نقد دون الروايات لنللثج المجال( 

يره،نفق الإسرائليات مع التعامل ل منهجه عن ارلبم~ —رحمه الشخ أبان وند 
مناليهودة سافة لكن وما ليضر، اليهودي اللون على بث1اءر0 لكن ؤإن الإسرايليات، لنقل ( ١ ) 

و١لالوناليهودي الالون يعم مجا به فتريد وأثمل، ذلك من هوأومع ما به نريد أئا إلا فيه، ظاهر أنر 
والصرانية.اليهودية الثمانين من ير النفبه وماتأنر للتفّير، المراتى 

الجابعلى اليهودي _، لاجانالتعاليم، من؛اب، رات؛الي1>ت،اا، ااالإمحلففل. ذلالثه جمح عش ا أطلقنوإنما 
وفلهورأصله، لكثرة لته وذلعنه، النقل فكثر اشتهرأمره هوالن.ى اليهودتم، الجانب، فإن النصراني، 

بلادكبرس على رواق بط أن 1ر، الإسلام ظهور مدا من بالملمن اختلاطهم وشدة أمرهم، 
(.١٢١/ ١ ) الذ.هيي، والمفسرون، )التمير أفواجإ. افه دين ق الناس ودنمحل المالم 

٤٨١الشرعية تليواسات ابن اتشيخ عرسي مع يالتءاورأ اتقصيم، حامعة عتيرص والاداب، اسوم علية 



واتدعويةاسمية آثاره اتسسي، ناصر ياوا}وحضون الشيخ مؤتمر 
الاستشهادث السعدي ام»همن عيد السيخ *تهج 

البقرة.ذح قصة على للكلام تعرصه عتل 
قأكثروا قد اف، رحمهم رين المقمن كثيرا أن •واعلم اطه—ت —رحمه هال 

وجعلوهاالقرآنية، الآيات عليها ونزلوا إسرائيل، بمي نمص من حشوتفاسرهم 
،.١١•حرج ولا إسرائيل بمي عن حدثوا موله محتجين اف، لكتاب، نفيرا 

مقرونة،غير مفردة تكون وجه على أحاديثهم نقل جاز ؤإن أنه أرى والذي 
تمحلم إذا هلعا افه لآكتاب يرا نفجعلها يجوز لا نإنه افه، كتاب، على ة منزلولا 

ولاالكتاب، أهل تصدنوا لا هال كما مرتبتها أن لت، وذلافه.ؤ، رمول عن 
بالضرورةالمعلوم من وكان فيها، مشكوكا تكون أن مرنتها كانت، فإذا ، تكدبوهمأ١٢

أنيجوز فلا ومعانيه، بألفاظه والقعلمر به الإيمان يج_، القرآن أن الإسلام دين مجن 
أوكدما الظن على يغلب التي، المجهولة، بالروايات المقولة القصص تللثؤ تجعل 
ث،بيولكن أحد، حدا يٌؤتريسمح ولا حا مقهلوعا القه، لكتايؤ معال أكثرها، كدي، 
،.((١٣الموفق واف حمل، ما حمل هذا عن الغفلة 

هذهأن ذلك التفسير، ق وصعها يجز فلم النقل أجاز ؤإن افه~ ~رحمه والشح 
فيه.الإمرائيالياُتجمشكوك 

رسولهعلى يقص أنه ذكر افه أن •واعلم يوسف• لسورة يره نفبداية ل وقال 
فيها،جرى ما وذكر وبطها، القصة هذه ذكر تم الكتاب،، هازا ق القمص أحن 

هَاأا(دنم>إمامآم،ءناينعمد)ا(أخرجهالخارى،مماب،اس،بابذكربنىإمابل،)م 
ءنبم-ما.اف —رصي 

حديث،من (، ٤٢١٥رنم) ( ١٦٣•/ الغرة،)٤ سورة ومن باب التف—؛ر، كتاب البخاري، أحر-بم )٢( 

أبيمرُرةه.

(.٥٥)ص؛ المنان كلام تفسير ل الرحمن الكريم نتستر ، ٣١

الشرعيةسان ليمرا؛ صتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزد والاداب، امموم كلية  ٤٨٢



واتدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عيدا1ر>ءمنبن الشيخ مؤتمر 
شحاتاهاحمد سد محمد أ.د. 

قيذم يما نها أويحيكملها أن أراد فمن حنة، كاملة تامة نمة أما بذلك فعلم 
علىتدرك م فهو كذب، وأغلبها ناقل ولا صني لها يعرف لا التي رائيليات الإس
فإلفبحا، الحد هذا إلى يتتهى بأمر بك وحناقص، أنه يزعم لشيء ومكمل اف، 

الشنيعةوالأمور الأكاذيب من التفاسير، من كثير ق ملئت فد السورة هذه تضاعيف 
ؤييعنمه، ما الله عن يفهم أن العبد فحلى كثير، بثيء تعالى اف نحه لما المنانحة 

التيالزيادة جعل اJوصع هذا وق يقل*أه، الني. عن ليس مما ذلك سوى ما 
الكلأ ناي جاء الذي افه كلام على تدراك الاسمن رتيليات الإسؤلريق عن ترد 

بيان.مزيد إلى يحتاج 
إياها،الل4 أءهلا٥ التي باب الأسرروهذه قال،1 القرنين ذي لقصة تعرض وعندما 

الفلهذا، العلم، يفيد وجه على الأحبار تساقلها ولم ببما، رسوله ولا الله يخبرنا م ل
ونحوها،للإسراتيليات النقلة يذمء لما الالتفات وعدم عنها، الكون غير حنا ي

الخوصعهن.ا وق ،، وحارجيةا٠ل داخلية كثيرة، قوية أسباب أنيا بالجملة نعلم ولكننا 
إلىتركالإّرتي0ت.دعا 

قاليهدين سربي مهاجرإلى إق تعالى قوله ق إبراهيم لقمة يره موعند 
فشربالبعوض، باب قومه على فتح تعالى الله أن الإسرائيليات، ق يذم ما ®قاما 

الدليلعلى به الجرم يتوقف ؛هذا آحرهم، عن وأتلفهم لحومهم، وأكل دماءهم، 
الأممإهلاك ذر كما لذره استاصلهم؛العد.اب اممه كان فلو يوجد، ولم الشرعي، 
الخلقأرحم من لام العليه الخليل أن ذللث،، رار أسمن لعل ولكن المكذبة، 
كنولم غيره، دعا ا كمقومه على يدع فلم وأجلهم، ]وأحلمهم[ وأضلهم 

(.٣٩٣)ص! العيي، المنان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم تسير ( ١ ) 

(.٤٨٥ت )صن العلي، المنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم نتستر ر٢( 

٤ ٨٣الشرعية للدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عنيزه، والآدابt اسوم كلية 



Aاسمية آتتره السسيل ناصر عيدا1رحصبن الشيخ مؤءمر ؤ
اوسسياالاستشهادالرحمن عبد الشيخ منهج 

مناه— —رجمه الشيخ موقف أن ترى فأنت عام_اااآا،، ا عيابسه ليجرى الله 
لمإذا بالمرة ؤيردها عندنا، ثابت بدليل مقرونة غير مفردة تنقل لا أتيا الإمحراتيليات 

إلافيه توحد لاتكاد بل الإمراتيليات ذكر من الله— —رحمه الشخ محلل لذا تصح، 
نادرأ.

ولكنالإسرائيليات،، من النقل ق تشددوا الذين من كان الله~ رحمه — فالشيخ 
مطلقآا؟.النقل من تجرد أم الإسراتليات، هذه من بعض التفسير ق وقع هل ترى 

(.٠٦٣ العلءي،)صزت المنان، كلام مجر ق ارحمن الكريم تتسير ا ر١ 

عثبميىابن ٠^^ مسي مع المصيم، جامعة عتيزق والاهاب، اسوم كلية  ٤٨٤



وا1دعويةاسمية آثاره ناصراثسعدي، بن عبدايرحص الشيخ مزتمر 
أحمدسيد مح^د أ«د» 

الإ1سراوإولياتببعض او1ةأدغ ا1ساضد1د الئالم: او0طاوب 

المقرينعادة على الإسراتيلة الروايات ببعض الله- -رحمه الشيخ امشهد 
وردوما العقول، تصدقها لا التي الأشياء يذكر ولم ما، الاستدلال ل يغرق لم لكنه 

والنمير.الحدث تب كل 

ه]ءستوألآءكثاؤ، منحاألأؤق مقم،غيى تعالى• ثوله نضر ل ( ر١ 
وأءناقهاأ١ا.سوقها ق بسيفه، يعقرها جعل ااأى1 قال؛ [. ٣٣

ءايمسحمعالق1ات البخاري ق جاء ما والصحح الإسرائيليات من ير التفررهدا 
الخلوءرامها«صبأعراف 

الأية؛بتأؤيل أشه عباس ابن عن ذكرناْ الذي القول رروهذا الألباق: الشيخ قال 
حيوانا؛العرنةح٠الأمنuلهشنىافيجهلميكن-إنشاءافه-ليعذب، 

بالفلرباشتغاله لها ذنب ولا يالتنلرإليها، صلاته عن اشتغل أنه محوي بب حمبغير 
٩•إلها 

عنه-افه -رصي عثاس ابن عن القل بان الشح تمرح عدم من الرغم وعلتما 
عنه.وا؛تا أنه إلا ما 

نممئامحناواءمح،صممح©هلص:
الملكق ؤيتصرف ملكع، كرمي يلي يجلس أن وندر اف شيهتانانفى أي؛ [. ٤٣ 

كماعباس ابن نمير وعذا (، ٧١٣)ص؛ عدى، الالمنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم ير ي)١، 
(،ونالصالأgني:ءش،٦٩٩٧•١<رةم)٨/٧ال»لرنيفياسمالأوط)أخرجه 
٩(.٣• / ا )٤ الألاني، الأفة، ق واثرعااليئ والوضرعت الضعيفة الأحاديث )صلسلة 

(.١٢٥٨)٢(صحيحالمتاري،)م/

(.٩٠٥ا/ )٤ ١لأJاني، الأمة، ق واترهاالسيئ والوصومة الضعيفة الأحاديث، ّلمالة )٣( 

٤٨٥اثثرعية مميواسات ع،تي4؛أن ابن امميخ كرسي مع باصاون اتقصيم، حامعة عتيرك وا؛لآعابأ اسوم كلية 



وا1دعويعاوع1مي4 آداره المعدي، ناصر بن عيداثرحمن الشيخ مؤت4ر 
الاستشهادث المعدي الرحعن عيد الشيخ منهج 

(١) ا.وتاب.ل تعالى اف إلى مليمان أثاب(  ٢١ّاليمان، فتة مدة ق
عنئزيزة، أبى حدث من اكمححين ل بت بل الإمرابليات من »ومده 

ايلةَشمحاتزأة،
^،١١ء مس! إ0 •' ش أوالنلك،! حبه، ص! ثة ممال الله، بيل تسفى ماتل بئلأم نأيي ئهى 

ومحوليثال، علام، بيس جاءُت، واحدة إلأ نثاته مذ واحده ثأت؛ قلم ونبي، مل قلم 
زلكفافه،َليبمث، شاة إف بجفاو،ث الل4ِه: 

قالملكور الجد وهو الولد بشق ابتلاه — وعلا حل — الله أن واضح وهو 
للرواياتوطرحتا بالحديث أحلآ المقرين من جمع ذما هذا ؤإلى الكريمة ية ألا 

الكدوبة.

ثلماهإثما الظاهرأية ولكذ قوى عباس ابن >رإن1ادهإلى كثير: ابن الإمام نال 
تثماذنبوه لأونؤبئو0 طاتثة ويهم الكتايه، اهل عنه—مذ صح —إذ عباس ابذ 

٧(.١ ٣ ت )صن العدى، المنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم تيسير ( ١ ) 

^مدفيافدركضاسمنساكم)٢/

الذيموالشيطان نال: ٣[ ٤ ]ص: حدا{ عركرب إوألقنا توله ل ءنه-ما، اف -رصي 
بتنولكن جرادة لهات يقال لسليمان ولكن يوما، أربعين الناس بين يقضي كرب على لكن 

انهإليه اش فأوحى لأهلها، الحق ودان إلاانه بالحق بيتهم فقضى حصومة، قومه أهلهاوبين يعمى 
الأرض•س أو الماء محن يأتيه يدري لا ولكن بلاء، سيمحسك 

٢(، ٦٦رنم)؛ ١(  ٠٣٨)v/ للجهاد، الولد حليبق من باب والمير، الجهاد كتاب البخاري، أحرجه )٢( 

ص/ آ أواب إنه العبد نعم صليمأن لداود ووهنا ا تعالى اله تول اب ب" ٤١اء، الأنبيكنناب ول 
 /r., /وفيىاباكىح،يابتولالرخملأ>س٣٢٤٢الراجعالمبب،رم،)

كابالأيمانواكJور،سلم،  ٠٧الليلةضناش،>ه/ 
صرتمصا'آة(.)ه/ 

الشرعيةلداور1سأت عثيعبى ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عنيرد والاداب! العلوم ثلية ;إ  ٤٨٦



وا!دعويةاتطمية اثاره اوسسي، ناصر بن عيداثرحهن اتشيخ مؤت4ر 
شحاتهأح^|ط|| سيد محمد أ«د• 

اممهعممهن بل ئلبمال ساء عر يطل ر ذلك ١^ النثهور لإ0 النثاء ذكز 
القلق،من جماعة عى مهوله القصة هذه وؤثث وقل لثتؤ.، ويرط\ __؛^1 منة 

أهليمص بى متلماة وظها وجماعة أملم بن وريد المسي بن كنعتي 
الكث1د_،ثالأأمإثناب((را/

ولاوالزنادقة، اليهود أوص_اع من ة المقالهذه ءإن ت وغيره حيان أبو وقال 
حتىنى بصورة الش_يهلان تمثل يجوز وكيفإ فيها، ما صحة يعتقد أن لماقل ينبغى 

وحولأمكن ولو إ النبي؟ هو المتصور لث، ذلأن ؤيعتقدوا الناس، على أمره يالتثس 
زعمفيها ما أقبح ومن وعقولنا، لينتا ملامة اممه نال نهم،' ال بإرٌيوثث، لم هذا 

عفليم،بfتان هذا أكر، اش حيفي! وهن وؤكهن حتى نبته اء نعلى الشيطان لط ت
هوفناهرما المنذر وابن الرزاق عبد برواية عباس ابن عن وحاء ا ا جيم وخفا 

يوثقلا وهي اليهود، كتب عن يرؤيه كمقا أن ومعلوم كمتخ، أحبار س ذلك ن أق 
القالةهذه صحة يايى الفتنة يعد خيرالشياطين تبان ياق إشعارما أن على تبا، 

كالأيخنى<^.

ذكرهق حتى الشيخ أن يظهران اللذين المثالين هذين بذكر وساكتفي 
بحصل وجودها على بناء ذكرها ؤإنما ليل، كحاطب، وقها يلم للأّراتياليايت، 

الإمامأمثال الحدتين بعض من بالصحة عليه حكم ا بعضهؤإن بل المسنة، كتب 
الحكمصاحب حولفإ ؤإن حتي الله، رحمهم اهالهم تمن وهو وغيره، الحاكم 

هلور.مموجود أنه إلا 

(.٦٩/٧اينممر،))١(تمر،

وأثرهاوالموصوعت الضعيفة الأحاديث مالمالة (، ١٥٥أيوحنان،)آ/ير، الضق المحيهل. البحر )٢( 
جداء.ررمكر الحوت: عن ونال (، ٩٨٥ا/ الأزن،)٢ الأمة، ق السيئ 

٤٨٧الشرعية تليراسات ابن الشيخ كرسي مع ياتئعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤت٠ر 

بالرواياتالاستشهاد المعدي-ق الرحمن عيد الشيخ منهج 

الإسرائياتإلى يلجا الثخ جعل الذي ما الملح السؤؤال على وللاجابة 
فيها؟.قاعته عدم مع أحيانتل 

قيعفها ورد أته الإسرائيليات هدم تخريج خلال من هوواضح كما ت أقوال 
كتبق ورد ويعضها الشيخين، ثرؤلء على أنها أصحا-ها يكر الش بل اله كتب 

أعالم.وافه صحيحة، أتيا يظن اطه~ ~رحمه الشيح جعل مما الكبار، الأئمة ير نف

الشرعيةللدراسات ءثي4اأن ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، حامعة عتيرة، والآدا1->ا، اسوم كلية  ٤٨٨



والوعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عيداثرحمن الشيخ مؤت4ر 
سمحاتهأحمد سال محمد أ.د. 

(٢)

النائمة:

أذكرنتائج البحث هدا حلال من ظهر فقد بعد، ا أموآخرآ، أولأ طه الحمد 
أهمها.

واحيانتأيلفظه، الحديث يتقل كان أحيانح اش~ "رحمه السعدي النسخ أن ( ١ ) 
بموصعؤيكفي الحديث يختصر كان وأحيانا يمعناه، الحديث يروى كان 

ذكره.دون الحديث إلى الأحيان يحض ل أشار كان وأحيانا منه، الشاهد 
كاناف~ ~رحمه السعالى الرحمن عبد الشخ عن النوى التمس—ير ور صن 

وتخصصالشرعي، الحكم وتقرير المعنى، وبنان نزول، ب ذكر منها؛ 
لحام.

برواياتالاستشهاد قليل كان اله~ ~رحمه عدى الالرحمن عبد لشخ ان 
والتابعين.لمحابة 

التفصيليالحزو يذكر م ل— اطه ~رحمه عيي الالرحمن عبد لشح ان 
الإحمالي.يالعزو اكتفى يل _-_، 

الممهللحاتإلا يستعمل لم اطه— —رحمه عدى الالرحمن عبد لشح ان 
الحديث.صحة على تدل لتي 

حوازيرى لا كان اطه— —رحمه عدى الالرحمن عبد الشيح نهج من 
شريعتثنا.ق أصل لها ليس التي بالإّرائيلتات لأستشهاد 

الإسرائيلياتببعض استتشهيه الفر— —رحمه عدى الالرحمن عبد لشح ان 
وتضعيفها.تصحيحها ق احتلفا لتي 

ذكرق اطه— —رحمه حا.ى الالرحمن عبد الح ر تميمز ما هم ان 
الضعيفة.الروايات ندرة لروايات 

(٣)

(٤)

(٦)

(٧)

(٨)

٤٨٩اتشرعية لليواسات عتيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، الخوم كلية 



والدعويةاس4ية أناره ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن الشيخ مؤو«ر 
اتالأسشهادبالرو١Jث السعدي الرحمن عبد الشيخ منهج 

ا1توسات.أمم 

العالميةأو الالاجتٍر®، التخصص ائل رمطلاب أحد ون_رع أن ( ١ ) 
ماففيها مؤلفاته، حميع حلال من الموية المسة ق الثمخ متهج بتان ل اءالدكتوراه® 

لناما.أحد اطه ثاء إن البحث وهذا جامعية، لرسالة يكفى 
تثرنالتي والميدان الؤت٠راءت، عقد طريق عن الأمة بعلماء ام الاهتم)٢( 

الدعوية.يرمم ومالعلمية، جهودهم 

لادر|ساتإلشرعيةعشمهخن ابن الشيخ كرسى ياساون اممصيم، ^اسة عتيزة، ؤءالأداب، العلوم كلية 



Jسعديد ناصر بن عيداترحمن الشيخ ؤت٠ر ٠Jوالدعويةاسعية آتاوه ا
شحاتهاحمد سد محمد .د. ٠١

الهعجم.حر9ف علٌ ادره-رت؛ة اا0حأدس 

الم1نالكريم.)١( 
حجربن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو الصحابة، تمييز ل الإصابة )٢( 

معوض،محمد وعلى الموجود، عبد أحمد عادل -(، ٠٨٥٢قلأل)التولت الع
ه.١ ٤ ١ ٥ ~ الأولى بيروت، ~ العلمية الكتب دار ط؛ 

للإماملم ومعليه اش صلى اض ول رمحديث من والأفراد الغرائب أطراف، )٣( 
الئيباى،المقدس أحمد بن عالي بن طاهر بن محمد المضل لأبي الدارمملني، 

محمودمحمد محمود الحقنرت ءه(، ٠ ٧ القسراق)الت_ولت بابن المعروف 

١٤١٩الأولى، ؛يروين،، ~ العاإمية الكتب دار محل؛ ،، فيوسيد النمار/ حن 
.٢١٩٩٨ه—

حيانن يوسم، بن على ن يومف ن محمد أبوحيان التفسير، ق المحيط البحر )٤( 
دارط.' حميل، محمد صدقي المحقق; ه(، ٤^١ ٥ ي)التوق! الأندلالدن أبر 

ه. ١٤٢٠بيرويتط، — الناكر 

الدمشقيثم المري القرشي كثير ن عمر بن إسماعيل الفداء أبو والمهاية، البداية )٥( 
الأولىالرمح،، التراث اء إحيدار ط: شري، علي، المحقق: ، ٤UUU )المتول: 

.٣١٩٨٨—ه ، ١٤ ٠٨

ثماليصرى القرشي كشمر ؛ن صر بن إٌّما'ءثل النداء أبو العظيم، القران تفسير )٦( 
طيبةدار ط؛ سلامة، محمد بن مسامي المحققت ه(، ٧^١ ٤ )المت_ولت الدمشقي 

٠م  ١٩٩٩اه-  ٠٤٢ الثانية كشرواّ، 
المناوربن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد أبومحمد العظيم، القرآن تفسير )٧( 

أسعدالحمزت -(، ٥٣٢١^)المترJt؛ حاتم أبي ابن الرازي الحظلي، التميمي، 
.٠١٤١٩"الثالثة السعودية، ~ الياز مصطفى نزار مكتبة ط؛ الطيب، محمد 

الحراس1نيشعبة بن متصور بن سعيد أبومحتمان منصور، بن محيي متن من الشسير )٨( 

٤٩١الشرعية سراسات عثبمين ابن الشيح كرسى مع بالتماون القصيم، حاسة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السددىي ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤت٠ر 
بالمواياتالأسشهاد السعدي^ الرحمن عبد الشيخ منهج 

دارحوت حمياس،  jTاف عبد بن د.سعد تحقيق؛ أه(،  ٢٧الجورجساق)المت_ولت 
.٣١٩٩٧— ه ١ ٤ ١ ٧ الأولى، والتوزيع، للشر الصميعي 

ه(،١  ٣٩٨الذهبي حسين السيد محمد الدكتور والمفسرون، التفسير )٩( 
القاهرة.وهبة، مكتبة الناسر؛ 

عبدبن ناصر بن الرحمن عبد للشخ الخنان، كلام تفسير ق الرحمن الكريم نتستر ( ١٠)
محل؛اللويحق، معلأ ين الرحمن عبد المحمق؛ ه(، ١  ٣٧٦المعدى)التولت اش 

٠٢٢٠ الأولى الرسالة، مؤسسة  ٠.
حاتم،أبو التميمي، تغبي، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمل الثمالت،، ( ١١)

العيدعبد محمد الدكتور مراقبة؛ تحت، ■(، ٤٠٣٥ الممش)المتول؛ الدارمى، 
الدى'.آياد Jح٠د١ العثمانة ف المعاو ة دائ محل؛ العثمانة، ف المعا} ة دائ مدد حان 

الأملي،غالب بن كير بن يزيد بن جرير بن لمحمد القرآن، اويل ل المال جامع ( ١٢)
مؤسسةثاكر، محمد أحمد ت المحقق (، ١٠٥٣ ٠ الط؛ري)التوقت أبوحعفر 
م. ٠٢٠ ه-•  ١٤٢٠الأور، الرسالة، 

السلميالترمذي أبوعسى ءسى بن محمد الترمذي، سن الصحح الجامع ( ١٣)
التراُث،إحياء دار ٍل; وآخرون، اكر ثمحمد أحمد تحقيق; ه(، ٢٧٩)المتول: 

بتروت•الربي~ 
ومننهوملم عليه اهر صلى الله رمول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع ( ١٤)

ممْلفىد. تحقيق؛ الجعفي، البخاري عبدافه أبو إمسماعيل بن محمد وأيامه، 
ابندار تل; دمشق، حامعة — الشريعة كالئة ل وعلومه الحديث تاذ أمالبغا دب 
م.١  ٩٨٧- ه ١ ٤ ٠ ٧ الثالثة، بيروت، - اليمامة كثير، 

الأنصاريفرح بن يكر أبي بن أحمد بن محمد النه أبوعبد القرأن، لأحكام الجامع ( ١٥)
مهيرالبخاري،هشام الحقق; ، هء(  ٦٧١التوق;القرطي) الدين مص الحررجي 

م.٢ ٠  ٠٣ه/ ١  ٤٢٣المعودين، العربية الملكة الرياض، اتكتب، عالم دار ط; 

اثشرعيةسراسات عقيمين ابن امميخ كرسي ٣ بالتعاون القصيم، سمعة منيرة، وا^l_، اسوم كلية  ٤٩٢



واثدعويةالعالمية آثاره السعدي، ناصر عددالرحمنس الشيخ موتهر 
شحاتهأحعد سيئ محمد ا«د• 

موصبن علي بن الخض بن أحمد الثريعة، صاحب أحوال ومعرفة النوة دلائل ( ١٦)
الكتبدار ط؛ ؛ه(،  ٥٨رالمتول؛ البيهقي يكر أبو الخراماق، الخسزوجردي 

ه.١ ٤ ٠ ٥ — الأولى بيروت، ~ العالمية 
محمدالرحمن عبد أبو وفوائدها، فقهها من ونيء الصحيحة الأحاديث، لة محل( ١٧)

مكتبةمحل: ه(،  ١٤٢٠^^٠; ٠١١الألبانر)الأثفودرى نوح، الحاج بن الدين، ناصر 
الأولى.الرياض، والتوزيع، للشر المعارف 

أبوعبدالألباق، الأمة، اليئق وأثرها الضعيفةوالوصوعة الأحاديث، محللة ( ١٨)
الألباقالأثقودري آدم، بن نجاق بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن 

الودية،العربية المكلة — الرياض المعارف، دار ت تل ى(،  ١٤٢٠)التولت 
.٢١٩٩٢الأول،آا؛اه/ 

أببهامحم وماحة القزويتي، يريد بن محمد الله أبوعبد ماحة ابن ماحه، ابن محسن ( ١٩)
الكنم،إحياء دار ط.; الباقي، عبد فواد محمد ت تحقيق ّابآهّ(، )التولت يزيد 

الحلي-الا؛ي عنى فتصل " العربية 
دارط.; آه(،  ٧٥المجستاق)التولت الأمحث، ين محليمان داود، أبي سن ٢( )٠ 

العر؛ي-؛ترد'تح•الكتاب، 
مدبن بهرام بن القفل بن الرحمن، عد اف؛>( همد أبومحمد الدارمي، سن ( ٢١)

أحمل.فواز تحقيزن ٢ه(، ٥ ٥ المرقندي)التوق؛ التميمي الدارمي، الممد 
ه. ١٤٠٧الأولى، بيروت، ~ العربي الكتاب دار ط•' العلمي، الع حالي زمرلي، 

ءلأ؛ه(،  ٥٨البيهقى)المتول; عالي بن الحسين بن أحمد أبوبكر الك،رى، المنن ( ٢٢)
٤- الأولى حيدرآباد، الهندببلدة ل الكائنة الظامئة العارف دائرة ي مجل

ائيالنالخراساق، علي بن عيبج ثبن أحمل الرحمن أبوب- الكثرى، نن ال( ٢٣)
عاليه؛أمحرف ثالبي، النعم عبد حن أحاديثه؛ وحرج حققه (، ٠٠٣ ٣ )المتوق؛ 
الرسالةمومحة تلّ؛ التركي، المحن عبد بن الله عبد له؛ قدم الأرناؤوءل، شب 

٤٩٣اييرعية لادراسات عتيمحن ابن امميخ همسي مع باوتعاون 1رهسيم< حامعة عنيزق، واملآعاء؛ب، اسوم ممية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحعن السيخ مؤت«ر 
باليوايات^ناشموديةالأست|هاد عبد الشيخ منهج 

-يروت،الأور،ا'ا؛اه-ابلإم.
وحف|اقمكسب المه^قى■ المسام^، سعسب بن أحمد ارحمن عبد أبو اكساُى، ّحن ( ٢٤)

ه. ١٤٢٠الخامة سروثت، المعرفة دار ط؛ التراث، 

محمد،أبو المعافري الخميري أيوب بن هشام بن !^، ٠١١عيد هشام، ابن سيرة ( ٢٥)
١٠ ٣ )المتوفيت  ه، ١٤١١الجيل دار ط-ت سعد، الرءوف عيد هله تحقيق (، ٥٢

محروت-

بسيوفالسعيد محمل تحقيقرت الييهقي، الخسين بن أحمل يكر أبو الإيمان، شعب ٢( )٦ 
ه. ١٤١٠الأولى، ييروتر، ~ العلمية الكتب دار طأ زغلول، 

صالحبن الممرة بن حزيمة بن إمحاق بن محمد أبوبكر حزيمت، ابن صمح ( ٢٧)
مصهلفىمحمد د. المحقق؛ ■(، ١٥٣ ١ ابوري)التول؛ النسالمالمى يكر بن 

الإسلامي—بيروت.الكتب ط؛ الأءفلى، 
الحاجبن الدين، ناصر محمد الرحمن أبوعد ونيادته، الصغير الجامع صحيح ( ٢٨)

الكتبط؛ ه(،  ١٤٢٠اني()التوق؛ الألبالأثقودرى بزآدم، نجاني، بن نوح 
الإسلامي.

دار٠ ط ياصين، بن ر ببن حكمت د« أ. يالمامور، ر التممجن بور الالصحبمح ( ٢٩)
م. ١٩٩٩- ه ١  ٠٤٢ الأولى، الموية، الدية والتوزيعوالطباعة- الآرللشر 

رسولإلى العدل عن العدل بقل الختصر الصحيح المد لم، مصحيح ٣( )٠ 
المابورىالقثيري الحجاج بن الم مأبوالحين الم، وسعاليه افر صالي اشر 

الجيل—ييرومتؤ،دار حل؛ المحققين، من مجموعة المحقق؛ ه(ا  ٢٦١)التوؤ،ث 
ّئة؛"آماه.استانبول j المطوعة التركية الطيعة من مصورة 

البصري،بالولاء، الهاسممي منح بن عد مبن محمد افر أبوعبد الكبرى، العلبقات ٣( )١ 
حل؛عباس، احان الحقؤ(؛ -(، ٠٥٢٣ عد)الختوق؛ سبابن المعروف العدائي 

م.١  ٩٦٨الأولى، صادر—؛يرومحت،، دار 
المعروفالأنصاري حيان بن جعفر بن محمد بن افر عبد أبومحمد المقلمة، )٢'٢( 

اممرعيةراسات س ذيا4ين ابن  ٤.٤٠٩^



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ 
شحاتهاحمد سد محمد  ٠٥٠١

إدريسمحمد بن افه رصاء ت المحقق -(، ٥٣٦٩الأصيهاق الشخ بابي 
ه. ١٤٠٨الأولى، الرياض، ~ العاصمة دار حوت المياركفورى، 

الحكمي،اش عبد محمد بن حافظ ودرامة، وتخرج جمع الحدسية غزوة مرويات )٣٣( 
السعودية،العربية المملكة المنورة، المدينة الإمحلامية، الجامعة مهلابع ط! 

٠٥١٤٠٦.

المسابوريإبراهيم بن إسحاق بن يعقوب، عوانة أبر عوانة، أبي مستخرج ٣( ٤ ر 
دارط؛ الدمسقي، عسارف، بن أيمن ت تحقيق -(، ١٠٣ ٦ ت لمتوق ا ر الإسفراييتي 

م.١  ٩٩٨ه-  ١٤١٩الأولى، بيروتآ، — المعرفة 
بنمحمد ين الق، عبد بن محمد الحاكم اف عبد أبو الصحيقحتن، عر المسدرك ( )٥٣

البيعبابن المعروف، المسابورى الهلهماق القسي الحكم بن نعيم بن حمدويه 
—العالمية الكتب دار عطا، القادر عيد مصهلفى ت تحقيق (، ٠٠٥٤ ٥ )السوقت 

الأولى،يرون، 
البصريالطيالمي الجارود بن داود بن سليمان أبوداود الهليالمي، داود أبي مسند ( )٦٣

دارحزت التركي، المحسن عيد بن محمد الدكتور المحقؤرت —(، ٠٠٢ ٤ )المتسوقت 
.٢١٩٩٩—٠٠١٤١٩الأولى، مصر، ~ هجر 

الثيياىأمسد بن هلال بن حنبل بن محمل بن أحمل اف أبوعيد أحمد، مسسد ( )^١٣
تإشراف، وآحرون، مجرمي، عادل — الأرنووؤل شعيب المحققت -(، ٤٠٢ ١ 

— ٠٠١٤٢١الأولى، الرم—الة، مؤسسة ط؛ التركي، المحمن عبد ين اش بد عد 
٢٢٠ ٠١•

اليماىالحميري ناقع بن همام بن الرزاق عبد بكر أبو الرزاق، عبد مصنف )٨٣( 
المجالسط: الأعفلمى، الرحمن حبيب ت المحقق (، ١j،Y ١ اق)التولت المنع

ه.١٤٠٣الثانية، بيروت، ~ الإسلامي والكتب الهند، العلمي" 
ينمحمد بن اف عبد يبة، ثأبي بن أبويكر والإل—ار، الأحادث ق الحنش ( )٩٣

يوسم،كمال ت المحقق ،(، ٥٢٣٥العبسي)التونرت حواستي بن عثمان بن إبراهيم 

٤٩٥اثشرعية سراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع باثضاون القصيم، حامذ عتيرة، والآداب« اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاوه السيئ، ناصر س عيدايرحص مؤتمرالشيخ 

الاستشهادث السعدي الرحمن عيد الشيخ منهج 

ه. ١٤٠٩الرواض،الأولى، — الرشد مكتبة ط؛ الحوت، 
أبوالشامي، اللخمي مير بن أيوب بن أحمد بن ملمان الأوسط، المعجم ( ٤٠)

عبدمحمل، بن اف عوض بن طارقا ت المحنق -(، ٥٣٦* )المتولت العلراق القاسم 
القاهرة.- الحرمين دار ط: الحسيي، إبرامم بن المحسن 

حمديتحقيق! الطراق، القاسم أبو أيوب بن أحمد بن ليمان سالكبير، المعجم ( ٤١)
—١ ٤ ٠ ٤ الثانية، الموصل، — والحكم العلوم مكتبة ط! لفى، العتدالمجيد بن 

١٩٨٢

أبوالمدق، بالولاء، الأسالمي السهمي واقي بن عمر بن محمد الواثدي، مغاري ( ٤٢)
الأعلميتدار حل جونس، تمارمحساون تحقيق آه(، ٠ ٧ )المتولت الواندى الله، عبد 

م.١  ٩٨٩ه/ ١ ٤ ٠ ٩ - اكالثت رون ي- 
مسعودبن مهدى بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو والمخلف،، المؤتلف ( ٤٣)

بنموفق ت تحقيق —(، ٠٣٨٥)المتوقت الدارقطي البغدادي دينار بن النعمان بن 
ه~١ ٤ ٠ ٦ الأولى، بيرومت،، ~ الإسلامي الغرب، دار ؤزت القادر، عبد بن الله عبد 

٢٠١٩٨٦.

الشرعيةسواسات طيمج، ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القميم، جامعة عتيزد والاهاب( اسوم كلية 



صءظ،اكهئ؟

ابن،،مديعند القلي اثدرس 

دراسةقارنةاأواسط؛ةسمذجا شؤح 

1ورسيدم1وع بن ءدداا>ح0ن عبداثأبن د• 

مميةامحاصرة، والذامب اثثدة بقسم الساعد الأستاذ 

اثقصيمجاسة الإسلاميات والدراسات 

تأًما^ًت<





والدعويةاسمية ١^٠ اتسعدي ناصر بن ءيطواورح4ن الشيخ مزضر 

الرشيدمالح بن عيدالرحمن بن عيداض د. 

او0قدئ:

والمرسالين،الأنبياء أثرف، عر واللام والصلاة العالين، رب ف الحمد 
أجمبن•وصمه آله وعر 
اثبمث،اهكرة 

تراثلاحتضان بيئة منها هيا نجد بلاد إر الحتبر الذم، انتقال إن فحيتؤ 

الجددالشيخ دعوة فإن فيها؛ العلم طلاب بين وتداوله تيمية، ابن الإسلام شيخ 
حت،فالهجرى عثر الثاق القرن ق الجميع— اممه —رحمه عبدالوهاب بن محمد 

نجدتجف عثر الرابع القرن ق إنه بل العقدي، تراثه وحاكمه أكثر، له الجال 
تدييسدلك ومن العاهد، ق لم احد، السسق للتدردس كمادة تيمية ابن تراث 

لكتابة درامحفكرة فجاءت، واللامية، والتدمرية، والحموية، الواسعلية، I رسائله 
ممهلالح1تحتإ وذللته العلماء، عناية به وتعلقتج ومدارسته، تدليه حرى عقدى 

تللتحق الخبدولة الجهود لتؤ لتلالعلمي النهج لما ليكثمج العقدى(، )الدرس 
الجامعيةاد، انمراّسأصثحتح حيث، الجامعات،، ل اليوم امتدادها كان الش الفارة، 
عليه.للتفرع ومادة التراث، ذلك، لخدمة ميدانثا 

عبدالرحمنالعلامة الشيخ هو تيمية ابن الإسلام مخ تراث حدم من أبرن من 
فوقمعدي ابن والشيخ عشر، الراح القرن علماء من وهو ، افه— —رحمه معدي بن 

ابنوتلميده تيمية، ابن تراث بتلخيص عناية؛الغة عني فقد واكمنيف،، للعلم تفرغه 
منكثيرا وتمني والمعقيد، المقعر عن بعيدأ والتانة، هولة بالنمير تلخيصا القيم، 

—-أيضتا وتقريبه عاليه، والإضافة التراث، ذللث، بتقحيد وئام واختيارامما، أقوالهما 
مجالوق والقعيد، الماصيل مجال ل مواء حد على ذللث، وكان لعليفة، سهلة بلغة 

ذات،مدرسة سعدي ابن أصح حتى إلخ؛ • • • الموازل مع والعامل والحوار، الردود 

٤٩٩ا1شرعية ممدراسات عثيمبمن ابن امميخ ترسي مغ يالضاون القصيم، جامعة عتيرة، ىية.اسوم 



واثدعويةاسب آثاره ناصراتسعدي، سوالرحمنبن مؤت«>رالثيخ 
مقارنةيواسة نموذجا الواسطية شرح سعدي ابن عند العقدي اليرس 

الفقهوق الإلحاد، على والرد العقيدة وق القرآن، وعلوم ير التغق بارز، صيت، 
مااض— —رحمه صنف، وقد الإسلام، محاسن وبيان الأخلاق وق ونوازله، وأصوله 

وقالعلماء، حهابذة من مدرسته من تخرج فضلا'عمن مصما، أربعين يربوعلى 
اض.رحمه عثيمِين بن صالح بن محمد العلامة المحقق الفقيه طليمتهم 

•شتهةادح،ث،|

للعقيدةوهوشرحه العقدية، الشخ كتب لأحد الباحث، تتبع حلال من 
الشروحات،مادة ق بروزْ عدم لاحفل اللهليفة(، )التنيهات، مى المهلية، الوامح

أن•ع المشروح، والمتن الشارح سهرة »ع الاستشهاد، جهة من للواسهلية، التالية 
بكتبهيتشهد أوممن مدرسته، أومن طلابه، من إما الواسهلية العقيدة رح ث من أكثر 

الدراسات،أن الباحنج لاحفل كما والتدبر! والأستباط التقعيد ق وخاصة الأخرى، 
الباحن،رغبإ فلدللث، اللهليفة(؛ شرح)التنسهات، مادة تحليل على تركز لم الجامعية 

بننلرانه،له مقارنة ثم لمادته، وصم، خلال من الشرح، هازا عن ، تكشفرامحة دق 
القريب،.العلمي الوافر ق أنره ومدى الكتامحب،، مكانة عن ذللئه يكشف، أن ق رغبة 

البحت،!أمدايا 

تيلي ما تحقيق إلى الحث، يهدف، 
له،وملخص مدخل إعداد خلال من اللهليفة(، )التنبيهات، شرح عن الكشف، — ١ 

الواسهلية.العقيدة شرؤح مدخلألبقية يكون أن يصلح 
شخلرايئط خدمته خلال من عل-ى سابن الشيح شخصية معالم عن الثحث، ٢— 

المتشا*رة.الموانحعر تتح خلال من وذللث، وعلومه، تيمية ابن الإسلام 
اللهليفة(.)التنبيهات، كتائب، وطباعه اليف، ظروفج على التعرف، ٣— 

القريب،.العلمي الواغ ق أثره ومدى الكتائب،، مكانة عن الكشف، — ٤ 

ا1شرعياتسراطت هثيمين ابن امميخ ترسي مع باوتعهون اتقصم، جامعة عتيرد اسوم كنية  ٥٠٠



واثدعويماسمية آثاره السعدي، ناصر س عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الرشيدصالح بن صدالرحمن بن عيداطه د، 

ا1يحث|حدود 

يغلبما وخاصة البحئ،، لمجال الرئية المصادر صمن ة الدرامتكون م

ابنللشيخ العقيدة، متون وشروح كتب من ة، الدراسمفلان من أنه الظن على 
العلماء.من لغيره الواسملية، العقيدة وشروح سدي، 

•ح1ىرالبحث|

والواسطة،عدى س ابن بالشيخ يعرف تمهيد حلال من ة الدراسحاءين، 
)التشيهاترح ث مقارنة والثازت ومزاياه، اللهليفة(، )التتبهات شرح منهج وبحثين؛ 

البحث.لنتائج خاتمة ثم الأخرى؛ بالشروح اللهليفة( 
•تهجاتي|ح،ث،|

الحث،وسيكون مقارننا، وتطبيما استقراباتحليلي1ا، الحثإت منهج يكون س
معالمه،ؤإبراز عدي، سابن منهج بوصمج الشرح إلى الأول نمقه ل متجهنا 

منالممكن القدر بتناول له، المشابه العقدى بالرامثح بمقارنته الثاف المم وق 
لهابالمتاح والومت، الدراسة طيعة ب، ؛حمالمقارنة، 

أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى أعلم والنه 

٠٠١اثشرعية سراسات عثيمئن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون جامعة1ئنصهم، عتيزة، اسوم لية كإ 



والدعؤيةاسمية آتتره ا1سسي، ناصر بن عيدالوحمن موضرالثيح 
ممارئةيراسة يموذجا شرح سسي ابن عند اسندي الدرس 

التْصد:

وتعليما،شرحتا، الاعتقاد، ق بمتن وعنايتهم العلماء جهود حول البحمث، حاء 
تحصيلق مرحلة باتخاذه برزت، والتي لأهميته، ذلك، كل ونفلمح، 1ا، وتالري

قبلبنا يحن وكان العقدي(، )اليرمى عتوازت تحت، تلحمي ما وهذا الحالم، 
سعدىابن الشيخ وهما طرفيها، ونعرف، نتحرق أن الدراسة موصؤع ق الدخول 

■وشروحها الواصعلية، وهومتن المقصود، والمتن العقدى، وتراثه 

اثعثندي.وتواله سعدي ابن بالشيخ تعؤيف أولا> 

معدي.ابن ترحمة 

التميمي،الناصري الماأي، عدايثه بن ناصر بن عيدالرحمن الشيخ هو 
عاموتول ها  ١٣٠٧عام بنجد، القصيم إقليم من عنيزة، مدينة مواليد من 

العقيدةبعلم عناية وله الهجري، عشر الرابع القرن أعيان من فهو ، ه١  ٣٧٦
لهيكن ولم جاورها، ا ومبللءه علماء على تتالمن■ والأصول، والفقه والتفسير 

أوبلد.ْ، وردوا الدين ار الأههنعالخاء اء بلقعنها تعاض املكن ا، خارجهرحلة 
كتبعلى حينا وبالانكفاء ات، والممتفائل المبعفى حول احرين بمراّلة 

ومنعجيبثا، معنا ذللث، من وانتفع القيم، ابن وتلميده تيمية، ابن الإسصلأم شخ 
كلامير نفل الرحمن الكريم ر رتيت ره تفعدي سابن الشخ كتب أمهر 

كتبهأبرز ومن الفقهية، القواعد ق ومنفلومة الكين، السمنهج وكتاب،؛ ان(، المن
المأمول،العلم إلى الوصول ْلريق ؛ ائب، كتالشيخين برايتح تعلقه فيها ؤلهر التي 

تيميةلأبن كتابح عن وأصله كتبهما، محن ولهليفة خلاصة ، ألفمن أك؛ر وصمنه 
بلغت،حتى كتبه وتعددرّتح عليه؛ زاد ثم تقامة(، الأّ)قواعد وهوكتاركح1 فقده، 

اتضرميةسراسات هثمؤن ابن 1وشيخ كرسى مع القميم، عتيرد اسوم كلية  ٢٥٠



ئواليعؤيق اسمية أناره السعدي. ناصر س-ا1رحصبن شيخ J١مؤتمر ا
صالحبن عيداثرحمن بن عبداطه د• 

الةأاا.ورّمصنفح عين تعلى تزيد الرسائل وْع مصنما، أربعين ارب مايق
العقدي:تراثه 

تمة،ابن الإملأم شخ بمدرسة ناثر من أبرز هومن عدي مابن الثثخ 
عقيدتم،نثر ق عي وموالجماعة، المسنة أهل معتقد فهوعلى القيم، ابن وتلميده 

التيالعقيدة، ق كتبه منها يعنينا ومما كتبه، ق حليا ذللث، ظهر وقد ا، عنه ٤١٠والد
يلي:ما أشهرها ومن والردود، والمرح، التأصيل، بين تدور 

التتييهايت،اللطيفة،ّرحالعقيدةالواسهلية،وهوموصعالدراسة.أ،١٠~ 
القيم.لابن النونية، القصيدة ~ثرح المائية الكافية توصح ٢— 
اكفية.الكافية من والمرسلين الأنبياء توحيد شرح ق الميز الواصح الم، ٣" 
تيمية.لاين القدرية، المشكلة حل ل التائية القميدة شؤح ايهية الدرة ٤" 
بنمحمد المخ اب كتعلى تعليق التوحيد، مقاصد ق الميد القول، ه~ 

عيدالوهاب.

المعيدة.للحياة المفيدة الوسائل ٦' 

 ~U الإيمان.كجرة والبيان التوصح
ه. ١٣٧٢عام ألفه الملحدين، أصول إبطال ل والبراهين القواطع الأدلة ٨- 
أغلاله.ل امحممي افتراه مما ورحاله وحملته الدين تنزيه  ٠٩
المهمات.أهم ق وجواب سزال " ١٠

ومجمؤع٢؛ ٦ ، ٣٨صءم— العمدة، توصح ق وجهوده سعدي، بن همدالرحمن الشح اظرت ( ١ ) 
.١  ٧٧/ ١ الميمان، دار العيي، ناصر بن عبدالرحمن الملامة الشخ مؤلفات 

مؤلفاتمجمؤع انفلرت الإيمان(، ل متفرقة )رسائل اسماآخرت الع>هلوءلات بعض حملمت، وربما )٢( 
٠٢٥٨\ا داراليمان، السعدي، 

٠٥ ,.؛٣ ِ الشرعي4 ىدراسات عثي4ين ابن الشيخ ترسى مع ا1مميمتحبالضاووا جإسة عنيرق والآهاب، اسوم ممية 



والوعويةاسمية ^٠ السعدي، ناصر عبداور>حصبن الشيخ مؤت«ر 

مقارنةماسة نموذجا الواسطية شرح معدي ابن عند السيئ القرس 

وشراوحهاIاتواسعلة اىوقيد،ة ثانيا1 

وهي—(، ٥٧٢٨— ٦٦١)تيمية ابن الإملأم نخ ائل رسإحدى الواسطية 
نضاةأحد من وردإليه سؤال على حوابح —، ٠٦ ٩٨عام ا كتبهصغيرة الة رس

الكوفة،قرب العراق، باليان أحد وواسط الواسهلى(، الدين وهو)رصي واس—هل، 
وذكرفاحابه، والجماعة، المنة أمل عقيدة له يكتب، أن الشيخ من ا فيهطلب 

والجماعةالمنة أهل منهج فيها قرر فملأ، ( ١٢)حلال من باحتمسار، عقيدتيم 
قوأطال اد، الاعتقائل محلال من له وتهلبيئهم والتلقي، تدلال لاساق 

اليوموخاصة الإيمان، لأركان تهلرق ثم وصفاته، الله أسماء حول أولها 
،.والإuمة١١ة، والصحابكالإيمان، أحرى: لسائل تطرق نم والقدر، الأحر 

تاثرواممن مخالفيه، من أذى بسبها تيمية لابن وجرى الرسالة، هذه انتشرمت، 
شخعنها تحديث، وبينهم، بينه لث، ذلمن وحرى لث،، لدلوحاكموه الكلام، يعلم 

ا.ورسائلمه؛ فتاؤيه مجمؤع ق موجودة الة رسق الإسلام 
الواسطة;شرؤح 

مرحبين• ما تصنيفها يمكن ،، وحواس؛ ثرؤح عدة الواسطية سرحت، 
لأيذكر يرد لم والإيمان ، ١ ٨ - صرب١ اللطثة، التنتهات انظر: هدا، عر العيي ض )١( 

حوله.مسألة 

المرجمر،نفس من ، ١ ٩ ٤ — ١ ٦ * ص من الواسطة ومناظره ، ١ ٦ ١-• ٢ ٩ م/ الفتاوى، مجمؤع انثلر؛ )٢( 

العقيدةت مقدمة انقلر وشروحاما ونسخها وموصوعاتأا واممها ومسيها هلية الواّممتن وحول 

.٤٢مرإما~ عبدالمقصود، اشرف ت> الوامطيه، 

منهانقل الوشم، أهل من عدوان، بن عبدالعزيز الشح منفلومة ذلك ومن نفلمتا، الواسهلية خدمت )٣( 
الوامطية،العقيدة على ماغ بن عبدالعزيز بن محمد الشخ العلامة حاشية انظرت ماغ، ابن الشح 

عددالحكمة، بمجلة منشور بحنا ل الشبل، علي د* وحققها ، ١ ص٦ عبدالمقصود، أشرف تا> 

اممرهيةسراسات ابن ١أديخ كرسي مع بائتماون ا1عميم، جامعة عتيوع والآداس اسوم كمة  ٠٠٤



Aوا1دعويات اسميات آتاره اتسعدي، ناصر س عيدايرحمن الشيخ عرضر ا
الرشيدصالح بن عبدايرحمن بن عيداض د. 

هناوأسر ومطول، متوسط؛ وشرح وتعليقات؛ تقريران مي يما ومنه مختصر، 
شرحهمن وخاصة أوتلامده، أوشيوخه، الشيح، طبقة ق هم ممن الئراح على 

يلي•كما هم والقراح الهجرى، عثر الرابع القرن من القاف النصف ول ا، ^٤١ ٥٠
مختصر.— ه،  ١٣٨٥لتا/ ماع، بن عبدالعزيز بن محمد الشيح شيخه ~ ١ 

وهوالشرحمختمر، ~ ها  ١٣٧٦لتا/ معدي، بن عبدالرحمن الشيح ٢" 
دارطبعة على منها الإحالة ل اعتمدُتؤ طبعالت،، عدة وله يالدراّة، المقصود 

نشرايت،عن تميزها؛تأخرها ومع ، ٥١٤٣١عام الأولى الطبعة الجوزى، ابن 
١^١^٠،نسخة على ومقابلة وتصحيح بتحقيق، حفلمج أتيا الأخرى؛ الدور 

المعنمدةهي الطيعة وهذه البسام، مليمان بن محمد الشيخ! تلميذ قيل من 
صعدي.ابن الثخ أبناء من 

٠٢مختصر ه،  ١٤٢٠ت/ باز، بن عبدالعزيز الشيخ ٣" 

وكيلكعبدالمقصود، اشرف ت. صا"ّآ، الواسعليت، العقيدة واظرت ٦؛ ٤ - ١ صرو ، ٤ ٠

ص'ُاه.التوحيدوالعقيدة، كب ~ الكب خزانة اظرت المراكشي، الخغريي نفلهاأبوالمساكين 

ومذكرات،مسودات شكل على وأخرى واحد، لشارح متعددة وربما كثترة، صوبة شروح يوجد )١، 
التعليماتوانظر.* اثر، على له انف ولم عنس، ابن للشيخ شرح القدبمة! الشروح من ذكر ومما 

٠٢ص؛ الخضير، الواسهلية، العقيدة على النية 

دارطعة ل كما سعدي، لاين اللعليفة، التنييهات مع طاعته باز ابن للشخ التعليق هذا اشتهر )٢( 

البسام،سليمان ين محمد الشخ تحقتق الجوزي، ابن دار وطعة )الإفتاء(، محلمة دار وطعة الشبل، 
ينهما،التلازم المحقمن صنيع وربماأدحى الحلي، حن بتحقثناعلي الميم، لطعادالابن 

جهةعن ا سهليبمّع علاتة لا لكن اللطفة، التنيهات على كاسح باز ابن الثسخ سلمان وأن 
ظهرعنكما الواسعلية، متن عر ؤإنما ذاما، التتيهات عر باز ابن تعلق يكن فلم ابتداء، اة الث

والتيللكتاب، الأولى الفة ل حماد، بن وعلمان رويني، بن •مدالرحمن تلمذيه؛ مقدمحة 

٥٠٥اتشرعية سراسات عثأي4يرق ابن الشيخ ضسي مع بالضاون الئصيم، حامط متيرق و١fلآداب، اسوم كلية 



واووعؤيةاسميان آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ موتعر 
مقارنةماسة ضوذحا الواسطية شرح سعدي ابن ضد الملي الدرس 

.متوسط ~ السنية( )التعليقات ى  ١٣٧٦ت/ مبارك، بن فمل الشخ " "٤ 
—سلول.ه  ١٣٨٩ت/ الخخ، آل يراهيم إن 

~النية( )التنبيهات ه،  ١٤٠٨ت/ يد، رثبن ناصر بن عبدالعزيز الشخ ٦" 
مطول.

متومط.— الشهية( )الثمار ه،  ١٤١٥ت/ مارس، بن خليل بن محمد الشخ ٧— 
مطول.— الدية( )الروضة ه،  ١٤١٦ت/ ماصى، بن نيد الشخ ٨" 

معلول.~ وشمح( )أسئلة الثالمان، محمد بن عيدالزيز الشيخ — ٩ 
ومطول.متومحعل. )شرحال( ه،  ١٤٢١ت/ عثيمين، بن محمد الشح — ١ ٠ 

الشيحيرأسها كان والي بالرياض، الإيتاء دار ياشراف ية، دار عن ثم الثسل، دار من صدرت 
بالرياض،العلمي المعهل. ل يدرصهعا كان حين باز ابن شيخهما تقريران بعض انتخبا كو باز، ابن 

الثانية،الطعة ل الشرحين بين الارتباتل زاد ثم الكليفة، اكبيهات طبعة عر اكعليقات س0 وأصافا 

انفلروتمحيحات، زيادات إصاية •ع الأور، للطعة باز ابن الشيخ ؤإيرار حبناحنلستابم_اج*ة 
الزيادايتهوبت، موضع بعد ر يتضح لما لكن ية؛ دار طبعة ، ١١ص"ا— الالءل؛مة، التنبيهات 

باجتهادمانع، ابن الثبخ حاشية ْع —أيضا— طبعت، باز ابن الشيخ تعليقات علمتاأن والتصحيحات، 
عرماع .العزيزبن ء؛الين محمد الثخ العلامة حاشية انفلرت عدالمقمود، اشرف المحقق، من 

الشحوتعليقات اللمليفة، اكبيهات بين الارتباط عدم يرجح مما ومذا »_A؛ علية، الوامالعقيدة 

"•البمثع اف رحم ~ باز ابن 

الشرمةابن الشيخ كرسى باقضاوزمع القصيم، جامعة ظيزد والآداس أسوم كلية  ٥٠٦



واثدعويةاسمية آتاوه الميعدي• ناصر بن عيدايرحمن الشيخ موضر 
الرشيدصالح ءيدالرح٠نبن بن عبداطه ئ، 

ومزاياهمنهجه i اللملمة( )التنيهات شرح الأول/ البحث 

اللطيفة(.)التنبيهات ق الثارح منهج الأول؛ لمطلب ا ٠
اللطنة(.)اكييهات ثرح مزايا الثازت لمطلب ا ٠

اللظيفة(اددLJمLت jLJ)افم اواف1اراع سمو الأ9ل: المطالب 
وممهالذي لشرحه منهما اف رحمه عدي مبن عبدالرحمن الشيح م رّ

منيفة،مباحث على يحتوي انه الشروح، المتن وصف كما لطيفة، بتنيهات 
مقدمته،ق منهجه وذكر افعح، لهليفتا يكون أن الله يدعاء شرحه سعدي ابن وامتهل 

إلىتحتاج ~ البان محكمة العاني( واضحة كانت، ؤإن )وهى، ت الواسطة عن فقال 
وتبينالنبوية، والأحاديث، القرآنية الأيات من فيها ما بعقم، توضيح ل يزيد تعليؤ، 
ماوحمع ببعضط، ائل المبعض( ارباط وجه وبيان القص—ود، على دلالتها وجه 

القلوب،3، وفوائدها آثارها، بعض إلؤر والإشارة واحد، موضع j، جمعه إل5ا يحتاج 
التعليهم،هذا يكون أن وأرجوالله عليه، التشته إلٍا يحتاج ما لكل، والتنمه والأحلأؤ،، 

ألفاظهن، سهلا افعا، إليه مقربا الكريم لوجهه حالما يكون وأن الوصفا، هذا على، 
ا(.ومعانيه١١

التالية:النقاط ق ^ ١٠٧١عمل تلخيص يمكن إذن 
الاعتقاد.أصول على النبوية والأحاديث، القرآنية الأياُتؤ دلالة — ١ 

واحد.موضع ؤ، جمعه إلى يحتاج ما وجمع المائل، بين الرا؛هل. بيان ~ ٢ 
والأحلان(.القلوب ق وفوائدها الكتاب ائل مآثار بعض إلى، الإشارة ٣" 

عليه.التنيه إلؤر يحتاج ما لكل التنيه ~ ٤ 

)ا(اكيهاتاس،صما.

٠٠٧الشرمية سراسات عتيمين ابن الشيخ ترسي مع بالضاون المصيم، *بمامعة عتيرص والأداب، اسوم ئية 



واردءوي4اسمية آثاره عبوالرحصينناصوادسدي، الشيخ 
•ظرنةماست ذ4وذجا الواسملية شرح سسي ابن عتد اسندي الدرس 

لهدهالشارح تهليقات المطالب هذا ق أمتعرض أن المستحسن من يكون وم
تحقيقق التطبيق، هذه أبرزه مدحلألما لتكون ، ١٠٥٥^ومدى الأربعة، الجواب 

التاليةتالقاؤل ق يتضح وهذا والشرح، المتن مقاصد 

الاعتقاداصوو على اتنبويات والأحادس، اهرأتية الايات دلأتة أولا، 

المنةأهل منهج توافما*ع القالية، مشحونتابالأدلة الوامعلية العقيدة متن جاء 
الكتب،وعموم القرآن لمكانة امتداد الوافق وهذا الإيمان، ائل مبناء ق والجماعة 

سبحانه!نوله ق كما دله، النزيه بكمال الرمل جاءت فقد الرسل، على أنزلت، الي 
Lالصاب أو؟ عزأثليك لموأنسام ييموت< ^١ لجي' ف؟ ثه حتل سؤ   iت

لغايةيوصل بأنه للرمل السليم سر مبرزآ عدي مابن الشيح علق اخا،*خا[، 
هأج^ُ دم،آدثليابم ؤيثتدثي ؤ تعالى! ال فقالأيات، >ا_اوحتم اض، يرمحاها

الحمد)لدلالة عدي! مابن يقول الغاية، هذه حققوا فالرمسل آ؛ ١ ١ت٢٨ ]المحاف
نزللما والإذعان اليم اكيلزم ولذا الوجوه(لا؛؛ جميع من المهللق الكمال على 
أنيقتضى القرآن وخصوصا ذرالإيمان؛الكتب، الماؤية، الكتب، ق الرسل على 

فمنالجليلة، والحال العقائد من عليه للم، وما ومعانيها، ألفافلها يكل العبد يؤمن 
إيمانه(لى.يتم فلن ذلك، بجميع يزمن لم 

يلي!ما الخصوص مذا إليه يشير ومما الجاJ٣ح، هذا لمرز مرحه ق الشاؤح جاء 

لهما.بالتسليم إلا يتم لا والإيمان العقائد، ل رمله وكلام افه كلام تطابمح، ~ ١ 
المنة)وحكم فيقول! أوضح، بلففل المعنى هذا على محيي ابن الشيح يزكي 

القرآنتوضح المنة فإن والعمل، والاعتقاد واليقين العلم نوتر ق القرآن~ حكم 

اللطمة،ص؛آ.)>(اكنيهات 

.٨٣»_AU، السمة، الشيهات، )٢( 

اممرعيةسراسات ءتي4اين ابن امميخ كرصي مع باثاورأ التميم، جاسة ءسزة، والآئب، اسوم ممية  ٠٠٨



والوعؤيةاسمية ١^٥ تاصرانمعدي، بن عيداترحمن الشيخ مؤت٠ر 

اضاث|يدصالح بن عيدايرحمن بن عيداك د. 

نؤؤكجئأتلك>أصث وأنزلاقة ؤ ت افرتعالى ال نوتمدممللمه، مجمله ونين 
)وهدانيقرلت المهم، الجاب هدا يكرر آخر مقام وق ، ٢١[(؛ ١١٣المس_اءت له 

•••،والتقين، العلم درجات أعلى إلى يوصل رسوله وكلام افه كلام أن على برهان 
شخأن إلى يشير والشارح كلها(رأآا، الأصول أصل هو الذي الباب هذا ل ئما سلا 

إح٠الأوتفصلأ٣،.العظيم الأصل هدا على مصنفه بني تنمية ابن الإسلام 
حصرها.يمكن لا متكاثرة، والمنة القرآن من أدكها الاعتقاد أصول ٢- 

متحددة،مواصع ق الاعتقاد أصول على القلية الأدلة ذكاتر المعدي الشيخ يقرر 
علمه؛الكائناتأسن، النه أن أيضا الصوصن روتشت، م! العلصفة مشلاعند فيقول 

إحصاؤها(؛؛ا،يمكن لا نموصن ق المحفوظ باللوح وحليلها دقيقها والموحودات 
علىدلألأما تنؤع على ينو0 بل الأدلة، أفراد تعدد على الكاتر هذا يحصر لا والشيح 

.١٠٠-الاستدلال حجة يقوي مما وهذا الأءتقاد؛ْ،، ائل م

التيوالمنة الكتاب رونموص افه—! —رحمه إحمالأيقول الصفات باب وق 
علىالصفات إنبات وهو! الأصل هاوا على دلاكها ق تشرك• كلها إحصاؤها يتعذر 
الوصوحغاية ق ورموله الله فكلام ، ١ ؤ ١ أحل•، كمال يشبهه لا الذي الكمال وحه 

هوأصلالأصولكالها(؛آا.الذي الت بلأبافىهذا

الالط؛فة،صأه.)ا(اكيهات 

أل)٢(اك_هاتاي،ص٤٢

٢.اللينة، التنيهات اننلر: )٣( 

اسنة،صاا<.)أ(اكنييات 

'١ص'اللينة، اكسهات انظرت )٥( 

.٢٤- YT>_'اللس، اكتهان، )٦( 

اممرعيةسوامات عثي4ان ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون 1لءصيم، جامعة عتيرش واكأداب، اسوم كلية 



W شيخJئوالدعوية اسمية آتاوه نلخرالسعدي، س>ا1رحصون مؤات٠را
مقارنةثراسة ضوذجا اثواسطية شرح سعدي ابن عند اسدي الدرس 

عقديةمسألة على الأمة سلف إحم1ع بدليل سق ما سعدي ابن الشيخ ويؤكد 
مماوهدا فيهمارا؛؛ بما فيها عنهم النقل أوبتواتر ته، والالكتاب ضوصن يوافق بما 

الباب.هدا ق والسنة القران دلالة اعتمادهم يرمخ 
والحسوالفهلرة والإجم؛ع العقل دلالة مع متوافقة الاعتقاد نصوص أن ٣" 

والضرورة.

هعمتوافقة آما وكفايتها، كثرتها، ْع والسسة القرآن دلالة أن عدي مابن يقرر 
—فيقولإحمالأوتفصيلأ، ويقررذلك بينها، تعارض ولا الأحرى، الأدلة دلالة 

منإلا الله، بعلو الإيمان ومضملرةإلى بل معترفة والعقول الحلوت)اشنرة صفة عند 
الجزاءأصل أن الأحرت)واعلم اليوم عن ؤيقول الباءللة(رآأ، العقائد فهلرته غيرمن، 

ذلاائ،العقولإلى نبه اطه فإن مع، بالوواغ بالعقل ثابت وشرما حيرها الأعمأل على 
يليقلا أنه من الصحيحة العقول ل تقر م هو بما وذكر الكتاب،، من واصعكثيرة مل 

ولايؤمرون لا عبثح، حلقوا يكونوا أوأن سدى، الناس يترك أن وحمده الله ؛،حكمة 
وهذاالإنكار، أشد تنكرذللئ، الصحي.حة العقول وأن ولايعاقبون، ولايثابون ينهون، 

اللهيزال ولا الثلث،، يقبل لا الذي بالتواتر الناس بين متناقل محسوس مشاهد شيء 
(أم.والألباب، العقول لأولى الحق به يسين ما هم أنفوي الآفاق، ل منآياته هماده يري 

والضرورةكالحس الأحرى، الأدلة دلالة على يؤكد محيي ابن الشيح ونرى 
العبدس الفعل ونؤع ق فيقول التقلية، الأدلة ق الثلث، لغ س لها لما العقلية، 

غيرأنه صرورة وهويحس باحتي—اره، واغ المذكوربلاريب —ارم•)وفعله باحتي

.١ ٠ ١—٩ • ص"اللطيفة، اكيهات )١( 

._AUاللطيفة، )٦(بت 

.٩٢ص1ا/- اللطيفة، اكيهات، )٣( 

الشرعيةىلدراسات صج ابن الشيخ كوسي مع بالتعاون اتقصيم، جاممة عتيزص اسلو.م كلية ;  ٩١٠



ئواكمية اسمية آثاره السوي، صر ذ
اثرشيدصاJح بن ساورحمن بن صدايله د. 

أوالترك(أا/الفعل، على مجور 
وتضمنه.يالمعنى، وعلاقه الآيامحث، مماق ~ ٤ 

والمنةالقرآن دلالة لفهم عدي حمابن المخ عليها ينوه التي الضوابط من 
غيرها،ق وكيلك، الاعتقاد، ائل مق -بما الراد تحديد عند الآياتا سياق مراعاة 

أوالعامة المعية الراد هل تعرف، أن أرديت، )ؤإذا العيةت نؤع تحديد مثلأل فينول 
يقويما يضن فد والنص المياق أن كما الآياتا(أآ،، ساق إلى فاننلر الخاصة، 

المخونجد نيل، الملدى لماحك وذهنك تأملا، وحد إذا وخاصة الاستدلال، 
الجارية1حديث، على تعليقح ~ اف رحمه ~ فيقول اللعليفة، بميهاته ذلك يطبق 
دليلرموله ورسالة اض بعلو اعرفتإ التي للجانية بالإيمان الرسول شهادة )ول 

وأتهلهم، ومباينته خلقه على بحلوه ا الأعزافالباري أوصافا أعظم من أن على 
كلمن المهللق اطه علو أنكر من وأن الإيمان، أصل هدا وأن توى، امالعرش على 
الإيمان(لم.هذا حرم فقل وجه 

واح،و.هوضع وح4ع والسائل، الأصول بين اثترابطؤ بيان ثانيا< 

لإبرازعي والالمنة، أهل عند الاعتقاد مائل ترابط على التأكيد إلى اللجوء 
ؤإحكامه،المدر اتحاد جب، هوبإنما واحد؛ موضع ق —أحيانح- بجمعها ذللث، 

عقيدتهبني تيمية ابن الإسلام وهوشيح المتن صاحبا أن وبما إليتا، نقله وسلامة 
أهلءلريقة ذكر )لما فيقولا الجانب، يجلي عدي مابن المارح فنجد ذللتح، على 

وفروعه،أصوله دينهم أخد ل الكلي يقهم حلرذكر الهينة، الأصول ائل مل المنة 

)؛(اك_هاتاس،صمم

اوسن،ب^الميهات )٣( 

J٥١١نضيمينسواساتاسرعية 



والدعويةالسية ١^٠ السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤد4ر 
مقارنةلراذت ضوذجا الواسطية شرح سيئي ابن عند انمقدي اليرس 

واتبعواوالسنة، للكتاب النافعة والعصمة المستقيم، الصراحل ذلك ل سلكوا وأمم 
عنهماف رصي الصحابة وهم والمنة، للكتاب، واتباعا وعالما معرفة الناس أعظم 

تصحيينمالطريق ذلك القه إلى الكوا فخصوصا، الراشدون والحلفاء عموما، 

وزنوهالمقالات، من إليه أوذهبوا الناس قاله مما جاءهم وما الجليلة، الأصول( هده 
طريقتهم،تقامتا فاسالفضلة؛ والقرون الصحابة ؤإ-جملع نة والسالكتاب، بمعيار 

كماالاعتقاداتح، ل وأصحابه الرسول، عليه لما الخالقة الأقوال، بيع س وسلموا 
٢.ورسوله(؛ القه شرعه ما إلا يشرعوا ولم يتمدوا فلم الأءمالا، بلثع س سلموا 

وجه،من( أكثر ملن المعنك، هذا حول سعدي ابن الشيخ جهد يثرن أن ؤيمكن 
يلي:ما ذللث، وس 

المقيئ.الاسدلأل( j القواعدالأصولية من الاستفادة الأوو الوجه 
حننة الأهل عند المقيئة ائل المبين والتناسق التراج أساب، من 

اممه~ت)الأحكام~رحمه عدى صابن الشخ فول ذللث، وس الأصولي، تدلاهم ام
أبواب،3، فعدوه ما وكيلك، ، ٢٢١ا(وعللهبا>اا أ،مع تدور والفروعية الأصولية 

الشخنوه يوالدات،(رم،، على اللكدم تح الصفات، عر )الكلام كقولهم: الاعتقاد، 
ذللث،اممه إلى الكوا المنة،)فأهل عليه فتبعهم y، الصحابة س ابتداء وجد هدا أن إلى 

إليهذهبوا أو الناءس، تال مما جاءهم وما الجليالة، الأصول( هده مستصحبين الملريق 
القملة؛والقرون ة الصحابوإج٠اع نة والالكتاب، بمعيار وزنوه القالأت، من 

وأصحابهالرسول( عليه لما المخالفة الأقوال( بيع س وسلموا طريقتهم، فاسقامتا 

. ٦٤صا<٥- وانم: ، ١ ٢ ١ = ١ ٢ • ص اللينة، اكيءا-ت، )١( 

•١.ص؛ اللينة، )\(اك_هات 

.ص٧٥الليفي، اكيهان، )٣( 

اممرعيةسراسات ءض4اين ابن اتخيخ كرسي مع بالتاون اوصيم« جامعة عتيرد والأداب، اسوم ممية  ٥١٢



ئاوسيةواكعوا أناره ^رانمعدي، ا
الرشيدصالح بن عيدالرحص بن عبئاطه د. 

لكوتملتهجهم السنة أهل واتباع الأءمال(أه، بلع من لموا سكما لاعتقادات، ال 
الحقبراهين من لهم وحمل والسنة، للكتاب واتباعتا وعلمتا، معرفة الناس أعفلم 

محبتهم،دواعي س وذلك الإيمان، إلى سموا ضم لخيرهم، يحمل لم ما وطرقه 
؛.ءاJهم١٢الخل ص القلب وملامة 

لكون)يضم والمقاصد، المصالح لباب رعايتهم السنة أهل منهج حن ومن 
اف،إلى الخلق بنصيحة متقربين والسهولة، بالرفق المقصود به يحصل طريق أقرب 

محاذلكاعتن — شر، كل عن وكفهم حتر إركل ئ؛بمالهم الخلمح، شع قاصدين 
ونمليلوتكمالتها، المصالح تحصيل الوحيد غرضهم لأن وذلك وسعهم؛ حسب 

فولأوفعلأ،فيه، وترغيبه الخير على الظالم مزإعانة يمتتعون فلا وتقليلها، المفاسد 
الاتفاق،على ؤيحرصون الشر، ق ويفارةون٦م الخير، ل الظلمة الولاة اركون فيث

الأفراق(ص.عن وينهون 

الاعتقاد.ائل متفاصيل بين الإيمان ق والتلازم الترابمد الثاق: الوجه 
الأنه يقرر الأرع، ومراتبه بالقدر، الإيمان على عدي مابن الشيح تعليق عند 

—رحمهفيقول، مجتمعة؛ المعروفة الأربع بمراتبه الإيمان بتحقيق إلا الإيمان يتم 
إلىبالاحراف إلا لاينقصم وثيقتا، ارتباطا ببعض بعفبا ارتبعل ت)وفد اف- 

على—أيضتا— تعليقه عند الترابعل هدا مثل ي؛رز الشيح ونرى ؛ ٢٤١المنحرفة(الأقوال، 
فيهاالخلاف وحمل انموص، ق عليها الدلالات تفاصت اصالتي اش ات صف

.١ ٢ ١ -  ١٢• ص اللطس، اكسهات )١( 

.ص؛'١ اللطيفة، اكيهات انفلر: )٢( 

.١ مرآ٢ اللطيفة، اكيهات انظر: )٣( 

اللطيفة،صاه.)أ(اكيهات 

٠١٣ارشرسل سداسات مسن ابن الشيخ ترسي مع بالتماون الصيم، عتيردءاس اسوم ئية 



والدعويةالعلمية أثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤد4ر 
ملارتتعواسة ضوذجا امااس^د^، شرح سدسي ابن عك الثوي الدر؛س 

وأنالمحبة، وصفة والإرادة المشيئة صفتي بين التفريق كلزوم المخالفين، مع 
وصفشالعلو إناث، وكيلك الف،را؛، البين عليها الخفق الثابتة الأصول من هدا 

مرتبهل؛ثباين،المسائل ق الثبات وهدا ٢، الثابتة١ الأصول من وأنبا والنول، المعية 
والأدلة.الأصول 

)الحيامحبمي على تدور وهي مين، ثإلى ترمع الصفات أن الثالث،! الوجه 
القيوم(.

فنحيه،، لفالبن علها المتفق الأصول ترايهل إلى صعدي ابن ير يّكما 

تنفك،لا ذاتية؛ صفات فمان! الباري صفات )أن فيدكر السائل، على ذلك، يْلثق 
وقت،كل ق أفعاله بها تتعلق فعلية! وصفات ؤ..، والعالم، الحياة، كصفة الذات عنها 
قالذكر من الموصى هذه ق ما اممير الأصل هذا على دل وقد ...، ان، وزموآن 

تقعالش الخنوعة الأفعال من ونحوها ، ٠٠٠ويكلم، وكلم مع، ؤيوسمع ؤيقول، 
الأصولأكر من وهذا آما، الذكورة الموصى هذه ق سمحت، كما باوقاما، مقيدة 

أمفعلية كتوعها! معيار فهو يبوتها يوكو أنه كما الصفة ألفاحل فتتؤع ، ا( وأعظمه
ذاتية؛

عفليمين،لأسمين لاحتوائها الكرسي، آية مكانة إلى آخر وجه من يثير كما 
والصفاتالفعلية، المنان على والقيوم الذاتية المحقات على المحي )بدلالة وينوْ 

والهمحفالضحكؤ بعمى، من بعضها يتفئ الصفات أن كما إليهما(ل؛،، ترجع ا كله

٤٠ ٥ - ٤ ص٤ اللطيفة، التنيهات ( )١ 

. ٤٥٥، ٩ ٤، ص! اللطيفة، اكيهات؛ انفلر )٢( 

.٤ ص؟؛-٤ اللطيفة، اكيهات، )٣( 

٠٣ص• اللطيفة، )أ(اكبيها-ت، 

الشرعيةللدراسات عتيمتن ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيوة، والاداب، العلوم كلية ٥ ١



والوعويةالعلمية أناره السعدي! ناصر بن صدالرحمن الشيخ مؤت4ر 
ا1ر|قيمصالح بن م^دامحمن بن صداظع د• 

حديثق كما الجنان، بدحول النعمة وتمام والإحسان، الرحمة وسهما غايتهما 
تلكنه ، ٢١١الجنةاايدخل الآحركلأها أحدها يقتل رحالين إلى الله اريضحك اJرحاJن; 

٢.ل غاياته( ق ولا أسابه ق ولا ذاته ق لا خالقه، من أحد مح يثبه لا )فرح 
والأحلاق•اثقلوب، وفوائدها اتكتاب، آثارسائل بعض إلى الإشارة t حالثا 

وتنبيههوالأخلاق، الإيمان بجاب عنايته هو سعدي ابن الشخ رح ث يميز مما 
يلي؛ما ذللث، ومن وأسرارها، الشريعة مقاصد بعض إلى اللهليمؤ 

المؤمن.عند الشك، يتقي والستة للقرآن التسليم الأولى؛ الميزة 
بنانمن بق موما المزمن، ةلسا لخليل كاف، والس—نة الكتاب على الاقتصار 

الخقيدة،ة أدلمتانة بيان ق الشيخ جهد يوضح الاعتقاد أصول على دلالتهما 
سعدىابن الثخ أن ذلك، ومن والجماعة، المنة أهل منهج خلال من ودلألأتيا، 

الله—؛—رحمه ال قالأربعة؛ القدر مراتب على المموص دلألأيت، رتب أن بعد 
مشيثتهعموم إثباتا بين للجبمع قلبه ؤيتع الإشكال، الخبد عن ينحل )وبوا 

باختيارهم(D وعق وحثا ثرعا وقوعها مع الخبال لأفعال وشمولهما وقدرته 
كدللث،أما تعرف أن أردت فيقول؛)فإذا آخر، موضع ق هازا يفصل ونجده ،، ٣١

تشملهاوكيفا القدر ق داخلة تكون كيم، وقال؛ معرض، واعرض منهم، واقعة 
وشرها،خيرها الخبال من الصادرة الأعمال هذه وقعت شيء بأي فيقال؛ المشيئة؟ 

قدرتمحلمح، النه إن أيضا؛ ؤيقال أحد، كل به يعترف وهذا ؤإرادمم، بقدرمم فهي 
خلقالذي هو الله وأن أحد، كل به يحآرف كذلك والجواب ؤإرادتبمم. ومشيئتهم 

.١٨٩•)ا(الخارى،ح/

اسمة،اكيهات انظر: )٢( 

)٣(

٥١٠|وشرعية تليراسات ^_5؛J، ابن اتشيخ كرسي مع يالشاون القصيم! جامعة عتيرق والأداب، العلوم كلية 



ئواتدعوية اسمية أياوه اثسعوي، ناصر ساثرحسين مؤت«راوديخ ا
مقارئةيراسة ضوذجا ا1واس1ْيات شرح سعدي ابن عند اتعقدي الدرس 

وهداللأفعال، الخالق أنه كما الأفعال شر به ما حلق الذي وهو ؤإرادتم قدرتم 
والقضاءالقدر اجتماع بقلبه يعقل أن العبد ويتمكن الإشكال يحل الذي هو 

والأمحار(را<.

الصربركاته ومن كله، بالدين أخدا السنة أهل بعقيدة الأخذ اكانية: الميزة 
والمكين.

الهلمانينةلأهله يثمر الحق العتقد على الاستقامة أن سعدي ابن النسخ يؤكد 
الحقيدة،هذه باركة لهم حمل وأنه)إنما والصر، العزة وكذلك ،، العاءبة١٢وحن 
هوعليه! تبنى الذي وأصلها الدين، أمور بجمحر بالقيام وتحقيمها ا، -بموالعمل 
حملةكثيرة، مواصعر ق والمنة الكتاب -بما صرح التي المتة، الأصول -بمذه الإيمان 

الشهور(لم.ح١ريJ حديث، ق الذكورة وهى وتاصيلأوتفريعنا، وتفصياد، 

الإيمانأصل على المنيفإ تحليقه عند بوضوح الجانب، هذا الشيح ؤيجلى 
الخامةالاستعانة لهم يوجب القدر بعموم رذإيما"ءم افه~ت ~رحمه فيقول ادس، ال

ألطاياالؤ٠نين عباده ق له وأن يكن، لم يشأ لم وما كان اء ثما أنه لحلمهم بر-ام؛ 
بالثٌرع،ايمايهم لهم وأوجب والتوكل؛ الإيمان إلابقوة منهم أحد لايناله وتيبرأ، 
قوالاجتهاد الجد قدرا، سرعا بباتبما بممرتبهلة وأنبما والأساب، والهي، والأمر، 

•حير(ل؛ا لكل سبب الصحيح الإيمان أن تعرفه وبذللتح الافعة، الأسباب فحل  (i)/

.٩٣التنيهاتاللطتفة،ص\-أ،)١(انفر: 

.١ • ٢ ، ص٥٩السة، التنيهات انظر: )٢( 

. ١٨صتما>- الاس، اكسهات )٣( 

اللطمة،صأه-هآ.)؛(التنيهات 

الشرعيةلليراسات عثبمين ابن الشيخ ترصي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرى والآدابأ النوم كلية ٥ ١ ' 



ئوالدعوية اسمية آثاره ناصر ض سأاترحمن الشيخ مؤتمر ا
اترشيدصالح عيدالرحمنبن بن عبداطم د. 

قيولدواعي من بها والتوسل وصفاته إسمائه اش على التعرف ت الثالثة الميزة 
الدئء.

وأفعالهوصفاته باممائه عارفا كان كلما العيد أن عدي مابن الشيح يؤكد 
علىمعلقح الشيخ يقول دعائه، لقبول أرجى بدلك له تومحوكان أعظم، رجاؤ، كان 

والأرض،السماء ق أمرك اسمك، تقدس ماء، الق الذي الله ربنا  ٠٠الرقية• حدبث، 
أنتوخطايانا، ذنوبنا ا لناغفر الأرض، ق رحمتك اجعل ماء الق رحمتك كما 
نيرأ((لاا،الوحع هذا على شفائك من وشفاء رحمتك، من رحمة أنزل الطيبين، رب 

توسلمن دعاء يرد يكاد لا المتنوعة الوسائل )فهذه ت افه— —رحمه سعدي ابن يقول 
.٢٢١أزاله(إلا مرصا ييع لا الذي بالشفاء بعدها افة دعا فلهذا ما؛ 

والأخلاق.العقائد بين الجمع الإيمان كمال من الرابمةت الميزة 
لزومهمبب بوالجماعة، نة السأهل عاقبة حن عدي سابن يخ الشيقرر 
الطريقلهذا )بلزومهم وأنه; عليهم، اف أنعم الذين صرامحل المستقيم، المرامحل 

غيرملك من أما أخلانهم، وكملت، عقائدهم، وصحن، النعمة، لهم تمت النافع 
وادابه،رأ،ّوأخلاقه عقيدته ل منحرف، فانه السبيل هذا 

حمنعلى المحيح المعتقد أنر يبتان إجمالأ قرره ما الثخ يفمل وكذا 
يبقى...،،حين الدنيا ماء الإلى ربنا ينزل  ٠٠حديث. على فيعلق لربه، لم المتحثي 

بينوالتصديق بالقبول تلقيه على معالفتات)اتفق اغ— —رحمه فيقول الحديث،ر؛ا؛ 

.٣٨٩٢)ا(امداود،ح/

اسفة،صمآ■.)آ(اكسهات 

اكنيهاتاي،صآآّ)٣( 

.٧٥٨،وملم،ح/ ١٠٩٤)٤(البخاري،ح/ 

٥١٧اJشرعية دواسات 11عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الفتصيم، جامط عتيرم واملآداس العلوم كلية 



والدعويةالسية آثاره المعدي، ناصر عبدالرحسين الشيخ 
مقارنةيراسة ضوذجا الواسملية شرح سعدي ابن عند ايمدي الدرس 

وعرفواالبيع، تغيرهم لم الذين لمين المحمح يئن بل والجماعة، نه الأهل 
الدينيةلحوائجهم وتعرصه بعباده، واعتنائه حوله، وسعة ربمم، رحمة عظيم به 

الصفاتجمح يشتون كما النزول( ؛تثبتون يشاء، كيف حقيقة نزوله وأن والدنيوية، 
والرجاء،الخوف بين فيجممون ، ٠ ٠ ٠ ذللث، عند ؤيقفون والسنة، الكتاب، ق نشت، الش 

ومنلربمم، والإيمان التعظيم من قلوحم فتمتلئ عليهم، اض نعمة يكمال، ويعرفون 
التمديقوالإيةان(اا/

~رحمهعدي مابن فيقول، المعية، صفة على الشارح تعليق سبق ما ومثل 
أعظمهي التي الصلاة ل يحلن، إذا خصوصا اف، مع الأدب، تلزم روأن اف~ت 
اف،يدي بين ، وانقأنلث، وتعالم وتخشع فتخضع وربه، العبد بين ومناجاه صلة 

فهذهيميتلثج، أوعن أماملثج بالثصاق معه الأدب، تسيء ولا الحركات، من فتقلل 
أعظمفإما عباداته يما ملا أحواله كل ل استحضارها للمعبد حمل منى المعية 
بعلوالإيمان بين العبد فيجمع الإيمان، مراسب، أعلى هي التي المراقبة على عون 

اف(أآأ.ظء إن ذللمثج بيان سياق كما الأمرين، بين منافاة ولا قربه، واستحضار اف 

واثلطائف.اثقواعدواثضوابط من إليه عماج ما إش التنبيه رابعا> 

تحينولهنائف، وصوابهل قواعد إلى شرحه ثنايا ق عدي مابن الشيح يلمح 
ومنالاعتقاد، ائل متقرير ق السنة أهل مآخذ وقبول، فهم على والقارئ الدارس 

يلمح،•ما ذلك 

شيء.كمثاله ليس اش قاعدة: - ١ 
يدعيمن على تقهلح مهمة، ناءاJة الصفات تاؤيل دعوى لكر السنة أهل يورد 

.٥ ٦ - ٥ ص٥ اللطيفة، التنيهات )١( 

._TUواطرت ، ٦٦٥—ص؛ اللطيفة، كيهات، 

الشرعيةلأيراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي محع بالتعاون القميم، حاسة منيرة، والأداب، اسوم ٥؛*  ٥١٨



ئوالدعوية اسمية آثاره السعوي، ناصر بن عيداثرحص الشيخ موتهر ا
الرشيدصالح بن عبدايرحمن بن صداق د. 

يقولأ، مشثهه اضواردة لالص>فاات المبين وان السمجه، منه يلزم المهامت إمحيالتا أن 
نعوتهجمح ق شيء كمثاله ليس تعار اللة أن تقرير عند الأه~ ~رحمه عدي حمابن 

الثابتة،افه صفات من عاوائ> ورد ما كل ق  ci_Jالأصل )وهذا ت يقول وصفاته؛ 
ورضوله(له، ينفاعلم هو الذي اتنه هو أثبتها الذي فإن تتوقف،، ولا فأنبتها 

لغيرْ.مقصود والصفات الأسماء ي التفي ت قاعدة ٢- 
قاعدقبين الرابهل القاءال0ت هذه نة المأهل يورد والرد التأصيل عرض مل 

مكملةوهي الفاة، وبالأخص المخالفين، على للرد افه، صفات ق والنفي الإنايث، 
مقصود)والنفي —ت الله —رحمه سعدي ابن الشخ يقول الإنات، ل السابقة للقاعدة 

بقصدإلا افه عن والسنة الكتاب، ل منه ء ني نفي يرد لم ما إنات منه والقصد لغيره، 
ونفىبالكمال؛ وتفرده عظمته لكمال اممه عن والديد الثريلت، فنفى صده، إنبات 

وحكمته،وقدرته علمه عن شيء عزوف ونفي حياته لكمال والموت والوم السنة 
التنزيهكان ولهذا قدرته؛ وكمال حكمته، وتحول علمه، عة ملإثبات لئه ذلكل 

.٢٢١عامة(مجملة لأمور والنفي 
الست.وآل الصحاة، محل ي لطيفة فوائد ٣- 

وتفصيلية،إجمالية بالعليفتيزت y الصحابة بين التفاخل إر عدي مابن ينبه 
—رحمهيقول الإجمالية ففي حولهمر٣،، الواصطية ق جاء ما عر ثنائه بعد لثج وذل

وهذاوالحشر، التوبة مسورة ق الأنصار عر المهاجرين ذكر افه قدم اممه—ت)وقد 
الأحرين(من فرد كل على هؤلاء من فرد لكل لا الجملة، على للجملة التفضيل 

صهم\.اللطيفة، التنيهات )١( 

.ااالطشن،ص٦٢)أآ(اكيهات 

اكيهات)٣( 

٥١٩تاليراسات ملجخن من الشيخ ترسي مع بالتعاون القميم، جاسة عتيرع والآداس ال٠اوم ممية 



اسميةآتاره ناصرالسيئ، بن معدالوحمن الشيخ .وؤض1و 
مقارئةعواسة تموذجا الواسطية شرح سعدي ابن متد العقدي الدرس 

اختلفوقد هؤ، الك، اء نأقفل هما وخديجة )عانثة يقول؛ التفصٍلة وق را،، 
Loوالخمائص الفضائل من منهن واحدة لكل أن والتحقيق أفضل، أيهما العلماء 

لأمْ على وصلم عله اف صلى الني ومعاونة الق من فلخديجة للأخرى؛ ليس 
لعائثة،ليس ما مها— وسالم عليه اف صلى الني أولاد أكثر وكون ونميته، الأمر أول 

ءنهما(لأآ،.اممه رصي لخديجة، ليس ما الأمة وشع والتعليم العلم من ولعائثة 
براهينمن الممات، حتى الدين على وثياتمم الصحابة استقامة أن على يب كما 

،•لهم؛ مهادنه صدق على دليل ماتمم لأن الّمح، نتوة صدق 
قبه يتهمون مما تة المسخلوأهل إلى يتوه الله رمول بتت آل اب، بوق 

الدينفهم التواصبا الله—ت)وأما —رحمه فيقول النواصسج، مسمى تحت، الباب، هذا 
الأمة؛هده صدر ل وحوي لهم وكان ق^، المى ست، لأهل والأذية العداوة نصبوا 

.٢٤١لله(والحمد وجود لهم ليس محلويل زمن ومن معروفة، سيامية وأمور لأمثابإ 
القالوبؤ.أعمال صابهل — ٤ 

أعمال)وأما وءملهت القلم، فول بين التفريق ق اممه— —رحمه معدي ابن يقول 
الجازمة،ؤإرادته الخير محبة وصابهلها ورسوله، الله بمحبها التي حركته فهي القلم، 

^ّاكرواسممءلىركه(رْ<.

.١ • صء السة، اكيهان )١( 

صا<.ا.السة، )آآ(اك_هات 

صآ->.اللينة، اك-هات، )٣( 

اسفة،ص«اا.)أ(اك_هات 

>_U\<الاست، اكيهات، )٥( 

الشرعيةللدراسات عتيمؤث ابن الشيخ عرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب« اسوم كلية ٥ ٢ ' 



واثدعويةاسمية آثاره انسسي، ناصر عبدالرحمنس الشيخ مؤتمر 
الرشيدصالح بن سوالهمحمن بن عيدادلم د. 

vJboJI  :ولطيمة(سوء)اسبيمات مزايا القالي|

اللطيفة(،)اكبهات شرحه ق عدى س ابن الشيخ منهج تطبيمات، استعراض بعد 
بغيرْ،مقارنته دون من منفردا، بالنظرإليه الشرح، هذا أومعالم مزايا بأب—رز أنوه 

التالية:الفاط خلال ْن وذللث، 

وقصةكالتسمية المتن، والدارس؛مهدماين، القارئ يشغل أن ير لم الشارح — ١ 
المقصود،عن الدارس تبحي ند لكنها مقيده، كانت، ؤإن وهى المناظرة، 

مقصوده.س ليت، فهي ذهنه؛ وتثتتتح 

لالفهم.الدهن استجماع على يعين وهدا الشرح، ق الاصتهلراد قلة ٢— 
قذكرها ي،، مطالأربعة خلال من لث، وذلشرحه، ق الشارح منهج ذكر ٣" 

المقدمة.

حنعلى دلالة المقدمة ق المدكورة الأربعة لل،<اهلالم_إ الشرح تيفاء ام٤— 
والقارئ.لليارس وامتعل.اده الشارح، لدى العرض وجودة الرتييج، 

سّمديابن فيقول المشروح، المتن مكانة بدكر والقارئ الدارس نئويفه ه~ 
تيميةابن الإسلام شخ عقيدة عالي لعليفط تحليق فهل.ا بعد: قدمته؛)أما مق 

جمحا ووصوحهاختمارها على جمعّت، التي، ْلية( درالوامالمسماة 
المعانواضحة المحيحة،... وعقايوه الإيمان أصول س اعتقاده يجمتح ما 

.٢١١المبان(محكمة 

محلفالقرآن المتن، ق الذكورة القالية ة الأدلصحّة على الشارح تنبيه ٦" 
وحن.عليه، ومتفق وصحح، مستفيض، بين ما فهي الأحاديث، وأما إجماعج 

الاعتقاد.بأدلة والة الكتاب، امتلاء على التنويه ٧- 
بينما لألأيتح، لو الوتتؤع وظاهرة، مريحة بين ما الأدلة، تنؤع إلى التنويه ٨— 
اكٍهاتاي،بم)؛(

٥٢١الشرعية ئيراسات عثي4اأن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الممأيم، جاسة عتيزع والأيآب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح 
مقارنةيراسة نموذجا الواسطية شرح سعدي ابن عتل السيئ الدرص 

المائل.عند تهلبيقح ذلك ؤإبراز والتزام، وتضن دلالة 
وعدمنة، والالكتاب نموص جمح قبول ق نة الأهل منهج طية وٌّإبراز ٩" 

مثلالاعتقاد، ائل مق الاختلاف ذكر عند ذلك وتطبيق ا، منهشيء رد 
نصوصمن كبترا قنا منهما كل )قرئ القدر، مسالة ق والقدنية الجبمرية 
آ.المحح(ر للقول المؤيدة والمنة الكتاب 

الإيمانالة كموالمتهاربة، التثا>رة ائل للمسيم والتهامللفروق ذكره — ١ ٠ 
الإيمازص.و المرسن وتفاضل الإيمائ؟؛، ومطلق المطلق 

وصفاته.اف أسماء قواعد وتقريب تقرير على تركيزه " ١١
ابنالثخ فيقول وافية، ارات عبق الطويلة البارات تلخيص ق إبداعه — ١  ١٠

وقتأي ل تقمغ م لموجودة الكرامات تزل )ولم ت اممه— —رحمه عدي س
يذكرهاولم الكثيرة، والأمور انمجاست، منها الماص رأى وقد زمن، أي وق 
ؤإنكارهمجحودهم عن مع فإنه عليهم، غريبا وليس فة، الفلاسزنادقة إلا 

فلنأالكلام أهل من طائفة —أيما— أنكرها وقد وقدره، وقضائه الخلين لرب 
الولف،أبطله باطل، وهم وهدا الأنبياء، لمعجزات إبهثالأ إثباما ق أن منهم 

بكراماتيعرفون والجماعة المنة فأهل كتبه، من وغيره )المثوات( تاب كق 
عنورد كما المفصيل، وجه على ذلمثا ؤيثبتون وتفصيلا، إجمالأ لأوليائه افه 

الماسألحل قد ولكن وقوعه، تحقق وكما وسلم، عليه اممه صالي المعصوم 
ذجوالالعوام بما وخدعوا وافتروها، اخترعوما، أمورآكثيرة، لكرامات اق 

الخرافامنتحمن ما قإلا ولمّت، الكرامات، من ياما وأوهموهم النامس، من 
والأكاذيّتحبالخرافات اكمديق عن الماص أيعي. المنة وأهل والثحوذات، 

)ا(اكهاتس،صأآ.
اكثهاتالأطفة،صا-ا.)٢( 
اكيءاتاي،صمه.)٣( 

اممرعيةلعمواسات عثبمين ابن الشيخ كرمي مع باومماون اممصيم، جاسة عتيرم والأداب، اسوم ممية  ٥٢٢



ئاكنميةواكءوس آثاره ا
الرشيدصالح بن سوالرحمن بن صداقه د. 

المفآرين(أه.وافتراء الكاذبين كدب بما سين التي يالطرق وأعرفهم المفتراه، 
متعددة،مواصع ق عليه وثناؤه الواصهلية، العقيدة صاحب لكلام الشارح تقييم " ١٣

)ولكنI الله كلام صفة عند فيقول والقارئ، الدارس انتباه تجوّآا ووهو؛1^، 
الأدلةمن مأحودا نافعا جامعا التكلم ق كلأنا الفصل هدا ق ذكر ، المصنف
يانهالأحر اليوم حول الوامهلية ق حاء ما ؤيصفح ،، والقلية(١٢العقلية الشرعية 

نفليرله ليس بأنه )القدر( آحر موضع على ؤينوه ا، حامع١ واضح س نفيكلام 
حولالواسهلية خاتمة باب وق وتوصيحه(ر؛،، وجمعه وتفصيله تحقيقه ) ق 

كلام)وهدا الثس1رحت يقول المنكر، عن والهي يالمحروفخ والأمر الأخلاق، 
مزيدإلى ولا شرح إلى يحتاج لا واحد، موضع ق جمعه نادر، واضح جامع 

سالإذاح(لْ،•
علىالدارس ليتحول محمود، وهوجدال الشرح، إلى بالحق الجدال إدخال — ١ ٤ 

القواعدإبراز ق أبيع ا الأصولية١٦لملكته حدى ص ابن والشيح الحق، عن الدفلع 
فيقول;لفعله، واختياره العبد لمشيئة تقريره ذللث، وص عنها، والدفاع العقدية، 

كيف،وقال; معترض، واعترض منهم، واقعة كيلك، أبما تعرف، أن أردت؛ )فإذا 
هدهوقعن، شيء بآي فيقال; المشيئة؟ تشملها وكيف، القدر، ق داخلة تكون 

ؤإرادتم،ومئيثتهم يقدربمم فهي وشرها، خيرها الحبال س الصادرة الأعمال 
ؤإرادبمم؛ومثيئتهم قدربمم خلق افه إن أيضا; ؤيقال أحد؛ كل به يعزف، وهدا 

٨١٧-اسفة،ص٦١١اكسهات ١( 
.٨٧_UU- اللطيفة، التنيهات ٢( 
.1A_9اللطيفة، اكيهات انظر؛ ٣( 

.٩ ٦ وانظر! ، ٩١ص اللطٍفة، اكيهات، ( ٤ 
اك؛هاتاس،صأآا.ه(

ص؟.الأول،، المطلب، ل الجانب، هذا على التتويه سبق ٦( 

٥٢٣الشرعية لليواسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جاسة عنيرة، واvداب، العلوم كليه 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالوحمن الشيح مؤد«ر 
مقارنةدراسة تبموذجا الواسطية شرح سعدي ابن عند الثدي الدرس 

ؤإرادتم،قدرتم حلق الذي هو اش وأن أحد، كل به يعرف كيلك والجواب 
يحلهوالذي وهدا للأفعال، الخالق أنه كما الأفعال، تقع به ما حلق الذي وهو 

؛•والاحتتار(؛ والقضاء القدر احتماع بقلبه يعقل أن العبد ويتمكن الإشكال، 
العقيدةق لخصه ما فيها بط تيمية، ابن الإسلام لثسخ عمدية ركت_، التنويه — ١ ٥ 

التوسعق رغبته عند الموضعين بين والقارئ الدارس ليربط وذلك الوامهلية، 
يلي؛كما هي الثارح عليها نوه التي والكتب الواسطية، ائل ممن سألة مق 

أوردهاالتي وأفعاله الله صفات نفى من على الرد وهوق الاختيارية؛ الأفعال أ- 
وهوعلية، الواسالحقيدة من حيزأكبيرأ شكلت وقد الواسطة، ق مختصرا 

الأحتيارية(لالصفات ق الة )رسباسم؛ تقريبح صفحة سبعين من رسالة 
بين١^٢،^، وهوق الشيطازأم، اء وأوليالرحمن اء أوليبين ان الفرقب— 

الكرامات،عن الحديث، عند إليه الشارح أحال الشيطانية، والحيل الكرامات، 
نبيه^^.هدي واقتفاء الأو4 ولاية شروطها من وأن 

بينهاوالفرق والكرامة، والمعجزة، النبوة، إثبات طرق بيان ق وهو النبوات؛ ج~ 
الواطئة،من السابق الموضع نفى ق الشارح وأورده الحادات، خوارق وبين 
ومبطلمعارض إئباما أن بدعوى الأولياء، أكركرامات من على الرد عند 

الأنبياء.لمعجزات 

الواطئة،ائل محول وطة المبنة الأهل كتب، إلى معدي ابن الشخ تنويه — ١٦
التالية؛المواضع ق برز وهذا 

.٩٣ص )ا(اكنمهاتاي 

.٧٠— ١ y/ )٢(اظرتجامعالرمحائل،ابنتيمية، 

٣. ١٠—١٥٦/١١تيمية، ابن الفتاوى، مجمؤع انفلر؛ )٣( 

الشرعيةئيراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع Jالتنماون القصيم، جامعة عنيرة، والاداب، اسوم ممية  ٥٢٤



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤءمر 
الرشيدصالح بن عبدالرحمن بن عيدادك د. 

العلو.

الأخر.اليوم 

سعديابن الشح أن يظهر ولكن ثرحه، j( مصائره على الشارح ينمى لم - ١ ٧ 
عليهانوه التي تيمية ابن كتب وعلى نمها، الوامطية العقيدة على اعتمد 

قراءاتهمن استفاد يد ولا أنه إلا ا، منهنموصا ينقل م لكان ؤإن بالشرح، 
ققميدة ق كما غيرها على تعليقاته وربما الكتب،، لتللث، ه بنفوتلخيماته 

القيم.لأبن الشافية، الكافية لمنظومة وشرحه عنايته ذللئ، من وقرينط القدر، 

٠٢٥الشرعية مميواسات عثي«،1ن ابن الشيخ ترصي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرق والآد١l_٠t اسوم كلية 



والدعويةاسعية آثاره اتسعدي، ناصر عبدا1رحصبن الشيخ مؤت«ر 
مقارنةهراسة نموذجا اثواسحلية شرح سعدي ابن عند العقدي اليرس 

الأخرى.بالشيؤح الكلمة( )التنبيهات مقارنة الثاني/ البحث 

الأحرى•محعدي ابن بشروح اللطيفة( مقارنة)التنيهات الأول; لمطلب ا ٠
الأحرى•الواصملية بشروح اللطيفة( مقارنة)التنبيهات الئانرت لمطلب ا ص

uJboJI ارأ9ل

الأحرى.سعدي |ون بسر9ح اللطيفة( كنييهات هقارلة 
اللطيفة(،ات )التنبيهسرحه ق عدى حمابن الشيح منهج على تعرفنا أن بعد 

الأحرى،شروحه ق الشيح منهج إلى ننظر أن بنا فيحسن ،، ١١١٥ ٣ ٦ ٩ عام ألفه الذي 
عنفاعرض الواسهلية، موصؤع من قريسا كان أوما العقدية، الشروح منها ؤيعتينا 

قالمتشاتهة المصنفات بامسنعراصرر يتضح المقصود لأن مثلأ، الردود كتب يكر 
التالية.الكتب ل يتضح وطا موضوعاتما، 

الماجية)منظومةللفرقة الانتصار j الشافية، الكافية توضيح: الأول: الكتاب، 
ه، ٦١٣٦٧! ا/ ٠ بتاريخ سعدى ابن الشخ ألفه بالونية(، المعروفة القيم، لابن 

يلي:ما إلى نثير أن والتوصح الشرح هذا حول ويمكننا 
افيةالشالكافية منظومة كتاب على توضيحه مقدمة ق عدى مسابن أسى أ— 

للاصولباصتيفانه الكتاب على فأثنى ؛يت1ارأ؛، ( ٥٨٤٢يلغت،)التي )الونية(، 
العقائد.أبواب ل والفرائد بالفوائد واكتنازه والقواعي,، 

عامالاور جمادى ٨ ل صه الفرل؛ )وتم اشرحمه ~ يقول، حث ، ١٣صْ اللطف—ة الثنمه—ات ( ١ر 
هجرة(. ١٣٦٩

باخلأفب اخلف ربما والعدد ، ١ • ٦ • ٣; ->^، ٧١الأنصارللفرنة ل الشاب، اعاب انفلر: )٢( 

الكتاب.مخهلوطات 

ألشرعيةللمراسات ابن الشيخ كرسي محع بالضاون القصيم، جاهعة عتيرق والآداس العالوم كلية  ٥٢٦



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الرشيدصالح بن عيدالرحمن بن عيداف د- 

لأدتفااعا معه يصعب مما وامحسماهها، القصيدة مسسائل تناير السيخ رأى ما ل ب
البطمنه يلزم المعتادة، كالشروح شرحتا بشرحها يرغب فلم للدارس؛ منها 

عل،منثر إلى بتحويلها وتوصيحها، ا تقريهالشيح رغب بل والتهلويل، 
إلاعليه، دل ما على زيادة غير )من صياغته قاعاي منها فمل كل إلى فلجأ 

ذلكأمثلة ومن ءليها(لأ؛، يتوقف المعنى أوكان الزيادة، الحال اقتضت، إذا 
إناتعلى الماظم أوردها التي دليلا(، ٢ ١ ) القلية الأدلة ترتيب ق ذكر0 ما 

''/على؛yUاش واّتواء الفوقية، صفة 

وتعليق،توصيح غير من النونية الخفلومة آحر عدي مابن الشيح ترك ج~ 
ه،نفللناظم الأرواح، حائي كتاب محيلأ'إر الجنة، نعيم حول وكانت، 

؛.يرها(١٣نفقراءما المعاق، )واصحة يكويا! معتذرا ا؛ لهكالثرح 
لوببأمالمافلم، مقاصد تحقيق إلى ؤلريمته من عدي مابن الشيخ ا هدفد~ 

القليةوالردود الراهين لجمعه وشروحه، الأصل عن يغني منثور، سهل 
)ومتىفقال! تحققه، ومدى الهدف، هذا يختن أل للقارئ وجعل والعقلية، 

بماعليه تعن وامحالت5افية، فصول من فمل كل فتأمل مقداره معرفة أرديت، 
.بالطلوب(ل؛، وتحظى المقصود، لك، يحمل التعليق هذا من يقابله 

ص٣٠الشافية، الكافية توصح ( ١ ) 

قالناس أقوال اختلاف تصنيف حول صّآ'مآ، وانظرت ٦، الشافية، الكافية توصيح )٢( 

لالشيخ اختمار إلى الخضير عيدالكريم الشيخ فضيلة وأثار ، ١٧٠ص الشافية، الكافية توضح )٣( 
fx /t(، الدرب،)٢٧على نور انظرن اختصاره، مع وأهميته وتميزه، ودقته وانتقائه، توضيحه، 

١٤٣٣.^،

.ص٤ الشافية الكافية توصح )٤( 

٥٢٧الشرعية للدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، امموم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠ّؤتمر 
مقارنةيراسة تموذحا الواسطية شرح سعدي ابن عند العقدي الدرس 

منوأطول أومحمع الئافية(، الكافية )توضح الكتاب هدا أن يتبين محبق مما 
والشيخ أن كما الشروح، المن اخلأف سب اللطيفة(، ات كتاب)الميه

وألفاظه،مسائله حيث من متته، بسهولة مكتفينا والتقعيد، بالتاصيل اعتنى التنيهات، 
وكثرةألفاظه، لصعوبة النظم بتقريب الكافية توضيح ق اكتفى بينما عرضه، وطريقة 

هليةفالوامين، للدرامالكتابين توى م عمله ق راعى الشح أن كما ائله، م
للمتقيمين.الكافية بينما للميتدئين، 

منلين والمرّالأنبياء توحيد رح ث ق المبين الواضح الحق الثابيت الكتاب 
يلي:ما إلى الآكتاب هدا حول أنبه أن ؤيمكن الشافية، الاكافية 

الكتابفبل يا-ّأاه،أي ؛/  jxبتاريخ الكتاب هدا ألف، عيي الالشيح أن أ- 
فكرته.وبداية له، أصل وأنه بشهرين، الشافية( الكافية ابق)توضيح الم

ا؛قة،الالنونية القصيا.ة من لجزء شرح الميز( الواضح كتاب)الحق ب— 
نوهمن أحد ولم مقدمته، ق ذكر كما مهلول، أصل من عدي حمابن واحممره 

الأصل.وحول على 
توحيقبين والقرف التوحيد، ام أقفحل)ق من اب الكتالشارح ابتدأ ج~ 

توحيدمن اكاق يلكر)التؤع ه وحتم—المعطلين(، التفاه وتوحيد لين، المرم
ونقمنااعباداْ، توحيد به ويعنى الع2للين(راا، لتوحيد الخالق المرملين، 

غالبه.وامتغرق الحسنى، اش أمحماء مرح الجزء هنبا 
فتهفيخلط الميز( الواضح )الحق أما نثر، كله الشافية( الكافية )توضح أن تب— 

)الشرح(.والنثر النظم بين 

الأنبياءتوحيد مرح ق المبين الواضح الحق واننلر! ، ١ ٣ ٥ — ١ صّّآ١ الشافية، الكافية توضيح ( ١ ل 
الوءّام.ايز— ان دار ه، ١ ٤ • ٧ ط٢، المعدي، ^اصر 

اممرعيةلليراسات جبهذى ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيزة، والآدابt امموم كلية  ٥٢٨



موالوعوية اسمية آثاره المعدي، ناصر بن سوالرحمن الشيخ ا
ا1رت|يدمالح بن عيداترحمن بن عبدالله د. 

ثملكن ؤإن السابق، فرعه عن قريب الآكتاب هذا على الكلام أن يتبين سق مما 
قوالصفات الأسماء أدلة عالي التركيز فهوق اللطفة( وبين)اكبيهات ينه تثابه 

لأصله،تبعا الإيمان، مسائل بقية ق ذلك دون تعليق اللهليفة التنبيهات وق المتنين، 
والأثار.والاستدلال، بالتقعيد، اعتنى الأول الجانب ق التنبهات ق الشيخ لكن 

موضوعاتعلى تعليق وهو التوحيد، مقاصد ق السديد القول ت الثالث الكتاب 
ماإلى حوله التنبيه ويمكن عبدالوهات، ين محمد الإسلام لشيخ التوحيد، كتاب 

ش•'
)مقدمةأوله ق كتب حيث المؤلف، من إضافة الثانية طبعته ق الكتاب تضمن أ— 

،،وتوا؛عها(أ الأصول ق السنة، أهل عقائد مجملات على تحتوى مختمرة، 
لكنن،إن فالتتبيهات اللهليفة(، رالتنبيهات مع للمقارنة تصالح المقدمة وهده 
أثملاختمارها على وهم، استقلالا، كتبت، المقدمة فهذه للمتن، تيعتا كتبت، 

والهلوائفاالفرق ذكر من حلوها ْع لها، تغهليتها ق ومتوازنة وضوعانيا، مق 
الأمماءبابح على ركزت ؤإن التنبيهات بينما للعوام؛ تصلح فهي المخالفة، 

علىوالتنويه الاعتقاد، ة أدلق والتاصيل بالتقعيد اعتن أما إلا والصفات 
•المبتدئ العلم حلللب، ونتاست، مخالفيهم، بين السنة أهل وسطية 

مواصعj، وذللئ، وترتيبه، تبويبه وحن التوحيد، كتاب على عدى الأتني ب- 
هذامقصود على تدل الترجمة هن.ه التوحياست )كتاب قوله! ذللئ، ومن كثيرة، 
الكتابهذا أن أي الخطة، عن حا استغنى ولهوا أحره، إلى أوله من الكتاب 
وشروطه،وحدوده أحكامه، بذكر والعبادة الألوهية توحيد على يشتمل 
يزدادوما ومقتضياته، وثمراته وأسبابه وتفاصيله، وأصوله وبراهينه، وقفله 

•١ ٠ ص التوحيد، كتاب صرح السديد القول ( ١ ) 

٥٢٩سراسات عثي4تي ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، الضلوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٥ ناصرالسعدي، بن سوالرحمن الشيخ مؤتمجر 

•مارنةيراسة تموذجا الواسملية شرح سعدي ابن عند العقدي الدوس 

ؤيويديقرر كما ٠، يكمل(أ أو يتم، به وما ؤيوهيه، يضعفا أو ؤيقويه، به 
)وهذات التوسل حول نوله مثل من وذلك الكتاب، ائل موأهمية وصوح 

الإسلأم(رأا.دين من الضرورة معلوم 
الأبواب،عناؤين على التوحيد كتاب على تعليقه ق عدى الابن الشخ اعتنى جّ 

حتىالتعليق، ل استرسل وربما والأثار، ة الأدلإلى يتهلرق ولم انله، وم
علىوأثره الإيمان، لقمرامتج ذكره ق كما التوحيد، كتاب ائل لمامتداد كأنه 

أومقيدآحولهللكتاب، كالش_رح —أحياسا— كان وربما ّ_حلم؛ القلأعمال 
ائلهأ؛ا.محول والتقاسيم الفروق وبيان والفوايهل، واللهلاتم، المواتي 

الألوهية(،)توحيد العمالي التوحيد بين بالربط عدي سابن الشيح اعتنى د~ 
وأممائه؛صفاته وكمال بربوبيته الله معرفة على القائم المولي والتوحيد 

شمولهل السديد القول ارق يفاللطيفةا )التنبيهات أن يتبين بق ممم—١ 
التقحيد،على كيلك وتركيزه لأصله، تبعتا بالاعتماد، يلحق وما الإيمان، لأركان 

والآ'طر.والاستدلال، 

الردودق كان ما منها أحرى، عقدية كتب الله" ~رحمه سعدي ابن للشيخ 
فثحضهاالعقدية كتبه بقية وأما والمقارنة، ة الدراسموصع حارج الملحدين على 

إماولكن والمدر، بالمضاء وهوالإيمان الإيمان، أركان من واحدآ جزءأ اول تتن

١٠ _U التوحيد، كتاب شرح المدد القول ( ١ ) 

.ص٩٩وانظرت ٩، ص؛ التوحيد، كتاب شرح المديد القول )٢( 

.٢٨صّا؟إالتوحيد، كتاب المديدشرح القول )٣( 

.٢١٩،١٢٨،١١٩،١١٤،وام:ص٦٧،٥٨،٥٤^^وحد،ص)ة(القولالديدشرحكاب 

.٧٦، ^؛'YUالتوحيد، كتاب شرح المديد القول )٥( 

الشرعيةلليراسات عثهمؤن ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيزة، والأداب، اسوم كلية  ٥٣٠



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

الرشيدصاي بن عيدالرحمن بن عبداطه د. 

قالتائية القصيدة ثرح البهية )الدرة كتاب! ق كما القدرية، الهلائمة على بالرد 
المفيدة)الوسائل كتاب ق كما الإيمان، يمعالم بربطه ؤإما القدرية(؛ المشكلة حل 

)التوصحهوكتاب! الدراسة موضع إلى سعدى ابن كتب وأقرب عيية،؛ الللحياة 
يتعلقولما اد، الاعتقلأبواب نمول فيه كان ؤإن وهو الإيمان(، لشجرة ان والبي

الاعتقادائل لموالتقعيد التاصيل ينقمن لم أنه إلا اف، إلى السير آداب من ا 7ا
وهووالفرق، الهلوائف يكر يتفمن ولم اللطيفة(، ايث، )التنبيهل كما ا، وأدلته
)القولإلى سعدي ابن الشخ أصافها التي المقدمة من والسلاسة السهولة ق نرب 

الإيمان،لحقيقة امترمحال فيه التوضيح أن إلا ؛، التوحيد(ل كتاب ؤح ثديد ال 
كتبه.بقية ق ذكره ما يكمل بدع، بكلام زيادته، وأساب ولوازمه، وثمراته، 

عنتميزه خصوصية له تبقى اللهليفة( )التنبيهات كتاب أن مبق بما يتضح 
الشرح،هدا ومزايا معالم تعداد سبق أنه وبما الحقدية، سعدي ابن الشيح كتبا بقية 

بكتابخاصة والمزايا المعالم تلك يحفى اء بقالمءللّ_ا هدا خلال من تبين فقد 
مناسبوأنه المتن، وطبيعة الدارس، لمتوى مناسبته ؛ستا اللطثفة(، )التنبيهات 

كتبمن يكون ما وأقرب العقاJية، تصانيفه آخر ق جاء وأنه المبتدئ، العلم لهتاJ؟، 
ؤإنوهي المديد؛ القول ل ونححها التي المقدمة تلك، هو ات التنثبثهإلى الشخ 

المبتدئ. ٠٠٣٠١للطاخال مد تكون أن تصلح فإنيا للعوام تملح كاننج 

ثريأ.الإثارةإله1 )؛(سف.>

اتشرعيةسراطت ابن امميخ ترسي مع يالضاون القصيم، حاسة عنيوة، والآداب، امموم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي. ناصر الشيخ تمر مؤ
مقارنةفراسة نموذجا الواسطية شرح سعد.ي ابن عند العقدي اليرص 

الأحرى•اا9اسطية باسر9ء اللطيفة( )اJتادهيحات هقارلة 

الأصلمكانة صمن يندرج اللطيفة( رح)التنبيهات نمكانة عن الحديث 
وهلالعلماء، خدمها وكيف المؤلف،، بعد أتى من عند الواسطية( )العميدة 

لظاهر أواقتباس أواحممار، أونظم، لها، ثروح السنة أهل من للمقدمين 
العلامةالماخرين; من ذللثج فعل وممن اد، الاعتقلتاصيل المخصصة مؤلفاترم 

منةالمطبؤع الأثر(، أهل عقيدة ي الثمر )ههلف، فيكتابهإ حن، صديق النسخ 
جميعتوعب اسأنه ففلأعن هلية، الواصمن بأكملها فقرات نقل حبث، ه،  ١٢٩٥

مشرؤعالمجال هذا عن الكلام ولكن ا؛ اأ عيرهمجن بنقل هلية الوامسموضوعات 
بالشروحاتاللطيفة( مقارنة)التنبيهات هنا البحث، ومقصود بالمتن، متحالق آخر 

هذهل العلماء عناية اتجهن، فقد ؤإلأ مهلول،، غير منها كان ما وخاصة المطبوعة، 

العلميةالمعاهد بداية مع وخاصة للطلامحبه، كمتن تدريس)الواسطة( إلى البلاد 
آل،إبراهيم بن محمد الشبح ماحة ّأنثاها التي، ^٢٢، ١  ١٣٧ عام اض الري3، 

فشرحهاعلية، الواسوثرح تدريس يالبح ق بق ّوهوممن اش~، —رحمه النسخ 
العقيدةهذه الناس تناول، )وقد الخفير; عبدالكريم الشخ ؤيقول ، ٢٣١٥ ١٣٦١^عام 

لوصوحهامدونة، غير شروحها وأكثر والشرح، والإقراء، والدرس بالحففل 

٢•ص'آ الأثر، أهل عقيدة بيان ل الثمر يطمح انظر؛ القريوق، عاصم د. الكتاب، محق ذللتح إلى نبه ( ١ر 

وتدصزم، الرشيد، ناصر بن عبدالعزيز الشخ الوامعلية، العقيدة ثرح نية الالتنبيهارّث. انغلر؛ )٢( 
عامالشرح راصتكمل المعهدالعلمي، ؤ، حللأيه رغبة نزولأعند الشرح كتب، أنه المقدمة ل نعس 

س\,او.

ص!.الشخ، إبراهيمآل، بن محمل الواصعلية، العقيدة شرح انغلر؛ )٣( 

الشرعيةسياسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، حامعة عتيرة، وامآداب، العلوم كلية  ٥٣٢



ئوالدعوية اسمية آثاره السعدي، ناصر عيدامحصس الشيخ عؤت«ر ذ
لرشيدا صالح بن لرحمن عبدا بن عبداطه • د 

عالممن وما الشخ، على زاءي بمجرد الطالب فيفهم المتقدمين، عند هولتها وم
شسرحح،طلابه على وأملى الوامطية، العقيدة درس وقد إلا وغيرها البلاد د0 هل 

التاخرين(را،.عند الدونة شروحها فظهرت، 

معرفةهنا ؤيعنينا المختمرة؛ الشروح طتة من اللطيفة( )التنبيهات، اب كت
يه،والعناية اب الكتبرور على وأرها الوامطية، نرؤح بقية بين الكتاب مكانة 
أوالمتوسطة، أو )الختمرة، الأحرى الشروح بقية وبين بينه والتأثير والأثر 
همممن والمختمين، العالخاء عند بالكتاب الاحتفاء حبتا من وكذللثح ة(، المعلول

ومدارسه،مودة مراسلات وبينهم بينه وحرت يوحه، ثطبقة ول الشيح، بقة طل 
المهللبل جاء ما إلى وبالإصافة ا؛ التصنيفوببؤ الاهتمام يتقارب يوحى مما 

التاليةتالمقارنات حلال، من معالمه تتضح البحث؛ مقصود فلعل المابق 
ماحابن والشخ ه،  ١٣٨٥ت/ ماغ، بن عثدالعزير بن محمد الشيح حاشية ~ ١ 

علىمانع ابن الشيخ أش وقد آآآ، اش~ "رحمهما سعدى ابن شيوخ محا محدود 
المنة،أهل معتقد ق الأئمة ألفه ما أحن )مجن باما: وذكر الواسعلية، الحقيدة 

بمابالاعتناء حديرة فهي ...، ئلهاولا منها، 

مختمرتحليل هي مانع ان المخ وتعليقات ومهلالحة(ر''أا، ودرستا تحفظن 
القصيدةمن الفلم، من ذللئ، يتاصي، ما يدكر ا وربمالمتن، ألفاظ- لبعص 

ءدواذ(؛٤/ن لعبدالعزيز الوامعلية، نقلم القيع؛إومن س؛
.٢ ٤ ص الخضير، الواّطيان، العقيدة على النية التعليقات ( ١ ) 

٣.صرأ العقيدة، توصح ق وجهوده صعدى، بن عدالرحمن الشخ انظر■ ر٢، 

.١ صزه الواصطية، العقيدة على ماغ بن عيدالعزيز بن محمد الشخ العلامة حاشية )٣( 

والناظم؛ ٤١ص الواصملية، العقيدة على ماغ بن عبدالخزيز بن محمد الشح العلامة حاشية انظرت ( ٤ ) 
ت!الوشم، بلدان من انئة، اهل من التميمي، الحننللمح، رزين بن، همدارحمن بن مومحدالعزيز 

٠ ٣٣الشرمية سراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع باوتعاون القصيم، جامعة عتيرد والآدام«، اسوم ممية 



ماسمية ١^٥ السسين ناصر الشيخ.£يد\أوحض؛ن موضر ط
مقارنةيراسة نموذجا ا1واسطية شرح سسي ابن عند العقدي الدرس 

التقريرق أومع هي بل الحانية، هده تشبه لا سعدي لابن اللقليفة التنبيهات 
أواستفادةنار لي يظهر لم لكن المتن، على الثناء ل وتشاركها والآثار، والقعيد 

قظاهرأ ومنهجه بأسالوبه سعدي ابن تميز نيبقى ماح؛ ابن يخه ئمن عدي مابن 
)اكيهاتاسفة(.

أولأمامشفمت وقد -، ٥١٤٢•ت/ از، ببن عبدالحزيز الشيخ تعليقات ~ ٢ 
تعليقاتوهي ماع، ابن حاشية -؛امش طعت وثاني—طا اللطيفة، ات التنبيه

حولهاوالكلام الواضهلية، -؛وامش ألحقت متقلة أوتقريران متفرقة، يرة ي
ماع.ابن الشخ حاشية على كالكلأم 

ه،١  ٣٧٦ت/ مبارك، ش فيصل للشخ الواسهلية، العقيدة على نية الالتعليقات ٣— 
واصتنلهر، اض— —رحمهما عدي مسابن الشخ فيه تول الذي ه نفالعام وهو 

نية(ال)التنبيهات من أقدم وأنه هلية، الوامسعلى تعليق أول، أنه الكتاب، معحفق 
تخدم،لم عنايته كانت، ؤإن الحدي، الشيخ عناية من قريبة عناية له وكان ، ؛أ 

صمنالواسهلية بدراسة يوصي فيصل الخب وكان العيي، يح الكتجإ مل 
فيهفيصل الشيح وطريقة الكتاب، وحول تدرس التي الدروس 

التالية:الأمور إلى نثير أن بمكن 

لكلبخاتمة يلتزم ولم الكتابر، ^ ١٠١اكرح؛ق منهجه فيمل الشخ يذكر لم أ~ 
يك

وانتقلعبدالوهأب، بن محمد الثسخ الدعرة إمام على  ١٦٠رد الوتف، ق رسالة له وهو ى  ١١٧٩
—٤ ٠ ص٦ قرون،جّآا ثمانية خلال نجد علماء انظر؛ السام، عبداف الشح ذكر كما الأحساء، إر 

٤٠٩.

١٠ صرا٨ مارك، آل الواسطية، العقيدة على السمية التعليقات ( ١ ) 

١٠ ٠ صى مارك، آل الواصطية، العقيدة على النية التعليقات ( ٢) 

اتشرعيةسوامات عتيم،ى ابن اثشيخ كرسي مع بالتطون القصيم• جامعة عتيرق والآداسأ اسوم كلية  ٥٣٤



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤت٠ر 
١مشيدصالح بن عبدالرحمن بن عيداك د. 

فعندمقرئة، ائل كمبتحامالها -خاصة-، ة والأدلالمتن على العليق ب~ 
١^.من المقصود ْع يتناصب بما المقرين، كلام من النقل يطيل الآيات 

ائلمحول المنية الاعتقاد مصنفات ق المنة أهل كلام نقل ق يطيل ج~ 
نةالأهل ووسطية الافتراق، عن العلماء كلام من لطائف، ينقل ثم الكتاب،، 

والجماعة.

والمعيةوالعلو، )الاستواء فصول; عن الوامهلية، ق الإسلام شيخ كلام عند د~ 
والوعدوالإيمان، والقدر، الآحر، واليوم والروية، والكلام، والقربخ، 
بالمعروفوالأمر والإمامة والجماعق، والأجت٠اع والصحابة، والوعيد، 

إلامارك ثن فمل للشيخ يكن لم الأخلاق(؛ ومكارم المكر، عن والنهي 
العلماءوكلام لتعليق جمع وكأنه ؤلهر تيدا والشرح فقهل، سميران تعليقان 

والصفات.الأسماء أدلة على 

لايكادالآكتاب، من الثاق الهف، على فتعليقه غيرثاملة، الشيخ تعليقات ْ~ 
يذكر•

ؤإنوهي مطولة، ثرؤح بعدة الواسطية العقيدة شرحت الخإولةت الثرؤح ~ ٤ 
ومقاصدها،مناهجها إلى التنويه المهم أن إلا بالمقارنة، مقصودة غير كانت، 

المطولةالشرؤح تشارك المتوسطة والشرؤح سعدي، ابن ؤح ثمع ومقارنتها 
يلي!كما وذللث، نقاط، من محيري فيما 

منواحد، مجمؤع ق العلم لهلالبح الهمة ائل الرّجمع على الحرص روز بأ 
سماحةعليها أمحرف والتي (، ٠٥١٣٦٥)الودية العلمية المجموعق مثل• 

هممشحد مما وهدا الشيخ، آل إبراهيم بن محمد الديار مفتي العلامة 
الواّهليةلآا.الحقيدة منها وكان منها، الم^اثكرحي|بيسرح ِ

.٣٢٣٥، ص• عودة، الاسة اJج٠وءة انظر: )١( 

٥٣٥الشرعية يليراسات عثيمئن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عئيزة، والأداب، العلوم كلية 



واتوعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي. سالرحمنبن مؤتمرالشيخ 
مقارنةيواسة نموذجا ا1واسطية شرح سعدي ابن عند العقدي الدرس 

منوالمفات الأسماء ق ميما ولا الاعتماد، ائل متقريب ق الرغبة ظهور ب- 
عبدالعزيزالشيخ طريقة وق الشروح، مقدمات ق هدا وبرز الشروح، حلال 

،.المان١١ال

بشكلالمتن ألفامحل وتحليل الاعتقاد، ائل ممدخلالتقرير الشرح اتخاذ ج— 
والصفات،الأسماء ائل مق سئما ولا المخالفين، على الرد وتأصيل مومحع، 

العتيميزلصالح بن محمد الشيخ نرح مثل ق يفلهر وهدا للمتن، تيعح 
الشروح،بكثرة اثرأ ذلك وربما ه1يةأ'آ،، الواسمتن على الاستدراك بروز د— 

قالعلم طلاب، انشغال وحول مع خاصة للطلاب، كمرحع نشتها ق ورغبة 
الهلحاؤية.كشرح إشكالات، من تخلو لا وسروح بمتون الجامعات 

قظهر وهدا والصفات، الأسماء قواعد ذكر على الشراح من عدد حرص ه- 
نية(؛ال)التنبيهات الرشيد ناصر بن عثدالعزيز الشح شرح مثل 

القيم،وابن محمية ابن الشيخين كلام من النقل على وتواطزهم الثراح عناية و- 
وأساتدةالعلم طلاب تومع ذلك ونح للثروح، محمة ذللث، أصح حتى 

الدراساتق ذلك وبرز الباب، هذا ق والتنقيب البحثؤ ق ات الجامع
كالتنبيهاتالميسرة، احل يالد العناية من أصعق مما وهدا العليا؛ الجامعية 
الشروحات.من غيرها من حتى وربما اللهليفة، 

.ص؛ الواسطية، العقيدة على الأصولة والأجوبة الأسلة مختمر اظرت )١( 

هه،مد/ ١ الخيمن، الواث، الشدة شرح انظر: )٢( 

محمدللثح الواسطة، نرح ملحقناُكتابت الواصطية، ائل معلى القاف علوتما مستدرك انغلرت )٣( 

•حايلهراس،ص٦٦٢

.٢٢٦- ص؛ الواسطة، الش،وة ترح ين الاكب؛هات، انثلر: )٤( 

الشرعيةمميراسات طيمجح ابن ا}شيخ كرسي مع بالضاون ا|ممأ,يم، جامعة عنيزة، امموم كنية  ٥٣٦



ئاسمية آتاره ناصرالمعدي، عياJادرحصين الشيخ مزتمر ِظ 
اأرشياوصاثح بن عيدالرحمن بن عيداف د• 

اللطيفة(؛لشرح)اكيهات ماثر أوتاثير ناثر ظهور أجد لم صجق ما حلال من 
وقئالمصلح، حالي د. ثرح وهر عدي، مابن الشيخ تلميذ لتلميذ كتاب، ل إلا 

إلىإصافة القيم، وابن تيمية ابن الشيخين كتب على اقتصاره على مقدمته ل نص 
صعقأسباب، من ولعل ، ٢١مواصعأعدة ق منه ونقل سعدي، لأبن اللطيفة، التنبيهايتظ 

المعدي،الشخ بعد القرة ق الشيخين برايثج والعناية التوسع زيادة والتأثير التاثر 
المخالفة،الهلوائفح على والردود والصفايتح، الأسماء توحيد تاصيل ق والتوسع 

ولعلالنية، كالتنبيهاث، والمداحل، الختصرات، إلى معه الحاجة تجاوزتأ مما 
المثلى،القواعد تلميذه: كتاب، العلم طلاب، بما اعتنى التي الكتب، من أبرز من 

الله—,—رحمه العثيمين صالح بن محمد المسخ العلامة فضيلة التجيبم، لتلميذه 

_U.المصلح، الواسطية، العميدة شرح انظرت ( ١ ) 

٥ ٣٧اتشرمية سواسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالشاون القصيم، حاسة عتيرة، والأداب، 'سوم كلية 





واكعوطاسمية آثاره ناصرالسعدي، عبدايرحمنبن الشيح مؤتمر 
الرشيدصالح بن ^،الرحمن 

اآ،ءاذتة

تبينومما يره، وتيفضله على الله أحمد البحث هدا ثنايا ي الجولة هدْ بعد 
تيلي ما بحثه حلال من للباحث 

ابنوتلمده تيمية، ابن الإملأم شخ بكتب المعاصرين العلماء عناية ظهور ~ ١ 
وبروزهسعدى، ابن هو وقربما، قواعدها، ولخص بما اعتنى من أبرز ومن القيم، 

سواء.حد على والأصولية والفقهية الاعتمادية لجوانب اق 

وطبقها،الشارح الترمها نقاط أرع على قام اللهليفة( )التتثيهايت، شرح منهج أن ٢" 
عدىالالشيخ مدحلالكتب يصلح الأول المطلب، ق ورد ما أن الباحث، ؤيرى 

حصوصتا.الواسهلية ولشرح عمومأ، 

يلي!ما إبرازها منها لعل ومزايا، معالم بحدة اللطيفة( )التنبيهات، رح ث نميز ٣" 
المة.أهل معتقد على دلألأت؛ا وتطابق وضع والعقلية النقية الأدلة وافر تأ 

المنزل.الحق لللاكاإلأ؛رد ، حلافيكون ولا الاعتقاد، ائل مبين الارتباط بط- 

عادة؟والوالبركة الانتصار ق أصحابه على المحح المعتئد أنر ج~ 
المتن.صاحبف عبارات دقة ؤإبراز العبارات، تلخيص ل ال،رتببا حن د- 

ل)التنثيهاتوأن العقدية، عدي مسابن الشيح كتب، مجالات على التعرف، ~ ٤ 
الدارمى،توى لم بته مناست، بدلك؛ولعل تبا، تتميز حموصية اللهليفة( 

العقدية.تصانيفه أواحر من وأن المتن، وطبيعة 

كتبمن يكون ما أقرب وأن المبتدئ، العلم لهتالبح اللهليفة( )التنبيهات منامحبة ~ ٥ 
المبتدئ،لبح مدحلا وتملح المديد(؛ )القول مقدمة هي إليها الشيح 
للعوام.وتصلح 

عثر،الرابع القرن 3، برز بشرحه ويمش يدرس، كمتن الواسطية العقيدة بروز ٦- 

٥٣٩اتشرعية ثلدراسات عتيم،ن ابن كرسي'لشيخ مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن صدالرحمن الشيح مؤت٠ر 
مقارنةدراسة نموذجا الواسطية شرح سعدي ابن عند اسدي الدرس 

هذادواعي من ولعل منه، الثاف النصف ل إلا مطبوعأ ظهر لم الشروح وتصنيف 
لتمجالعلماء همم شحيت حيث العلمية، المعاهد ؤإنشاء الكتب،، طباعة ظهور 

الواسهلية.العميدة متن منها وكان العمائد، متون من يشرح لم ما 
 ~U لمأنه زمنءإلأ هلية الوامحثرؤح طليعة ق وكونه اللهليفة(، )اكبيهايت، تميز ،ع

يرمذللث، أن الباحث، ؤيرى عدي، مابن الشخ كتب، من غير0 بمكانه يكن 
مها:لأمور، 

المتميزة.الشروح من عدد ظهور فيها حمي فترة ق الكتاب، طباعة ناحر أ~ 
الس_عدى،الشخ يعد الفترة ل الشيخين بتراُن، والعناية التوسع ادة زيبه~ 

الطوائفجعلى والردود والمفايتج، الأمماء توحيد تاصيل ق والتوصع 
انمخاكة.

اممييإت,

)مقدمةأولها: يلي• منها يعنينا مراحل، على العقدية عدى الكب تمنف، أن ~ ١ 
العلم^١^، اللهليفة( ثانيها)التنثيهايت، للحوام.؛ وتصالح ديد(؛ ال القول 

المبتدئ.

الواّهلية.شروح عن عالمية دراسة تقديم ~ ٢ 

وصحبه.آله وعلى محمد نبينا على وسالم اف وصلى وأحكم، أعلم واف هذا 

الشرعيةلأيراسات طيهخن ابن الشيخ كرسي مع يالتعاون العصيم، جامعة عتيزة، والاداب! اسوم كالئة ٠ ٤ ' 



راJدعوUتاسمية أناره السعدي! ناصر مؤت٠ر١لشيخ 
صالحس سداضحمن بن عبداك د, 

|اهر|حءفمرس 

ى١ ٤ ١ ٦ ، ٢ ط الرشيد، ناصر عدالعزيز الواسهلية، العقيدة شرح تيه الالتنييهامت، ~ ١ 
الرياض.— الرشيد دار 

المنيفة،المباحث، من الواطئة العقيدة عليه احتومحت، ما على اللطيفة التنسهاات< ٢— 
باز،بن عبدالحزيز تعليقالت، ومعها ها ١  ٣٧٦ت! عيي، الناصر ابن الرحمن عبد 
ها١ ٤ ١ ١ محل؟، حماد، بن ونمان رويثد، بن عيدالرحمن ت. ه،  ١٤٢٠ت! 
بازابن مراجعة ؛سو ه، ١ ٤ ١ ٤ عام الإفتاء، دار راعادما — الرياض — الشبل دار 

بنءبل.العزيز ومراجعة ات؛ تعليقومعها المحيى، عبدالرحمن اللطيفة، التتبيهاث، ٣— 
دارإشراف، حماد، بن ومليمان رويثد( بن ءبدالرحمن ت،. ، ٥١٤١٢عام باز، 

الرياض.~ طيبة دار ه، ١ ٤ ١ ٤ ، ١ ط الإفتاء، 
تعليقامحت،ومعها هط ١  ٣٧٦يتح/ المعدي، ناصر بن عبدالرحمن اللهليفة، اكبيهاُتح — ٤ 

،١ ط ام، السليمان مسبن محمد ت. ه،  ١٤٢٠ت! از، ببن عبدالعزيز الشيخ 
اليمام.— الجوزي ابن دار ه،  ١٤٣١

تعايقاُتاومعها ه، ١  ٣٧٦ُت،/ المعدي، ناصر بن عبدالرحمن اللتليفة، اكبيها١تح — ٥ 
طا،ا،*؛اْ،الحلبي، حن علي ت،. ه،  ١٤٢٠ت! باز، ءبل.العزيزبن الشيح 

القيم-اليمام.ابن دار 
ت!مارك، عبدالعزيزآل بن خمل هلية، الوامالعقيدة على نية الا١تف التحايق٦— 

الرياض.— المميعي دار ه، ١  ٢٤٣٥، ط الشائع، عبدالإله ، ٠٠١٣٧٦
،١ ط الخفير، عبداض بن عبدالكريم الواسطة، المقياJة على المة التعاJقاات، - ٧ 

اليمام؟— الجوزي ابن دار الرياض، — المن معالم مؤسسة ، ٠٥١ ٤٣٨
دارهط ١ ٤ ٠ ٧ ، ١ ط ه، ١  ٣٧٦ت/ المدي، عبدالرحمن الشافية، الكافية توضيح ٨- 

الجوزي-اليمام.ابن 
ى١ ٤ ٢ ٢ ، ١ ط الم، رشاد محمل. دّ (، ٠٠٧٢٨تيمية)لت،/ ابن الرسائل، جامع — ٩ 

٥٤١الشرعية سراسات عتيمنن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، امموم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ ٠ؤJبمر 
مقارنةيراسة ضرذجا الواسطية شرح سعدي ابن عند العقدي الدرس 

الطاء-اراض.دار 
ت/الوامطية، العقيدة على مانع بن عدالعزيز بن محمد الشيح العلامة ية حاث— ١ ٠ 

،١ حل عبدالمقصود، أشرف ى  ١٤٢٠ت/ باز، ابن الشخ تعليقات مع هر،  ١٣٨٥
الرياض.— السالف أضواء دار ه،  ١٤١٥

الشافية،الكافية من والمرسلين الأنبياء توحيد رح ث ق المبين الواضح الحق — ١ ١ 
اليمام.— القيم ابن دار ها ١ ٤ ٠ ما ٍوآ، عدى، الناصر بن عبدالرحمن 

—الحديث دار ه، ١  ٣٩٣، ١ محل اليد، وعائل الدعاس، عزت ت. داود، أبي سن - ١ ٢ 
بتروت•

بنمحمد جمع ها ١  ٣٨٩ت الشيح أل إبراهيم بن محمد الوامهلية، العقيدة رح ث — ١ ٣ 
ها١ ٤  ٢٢٨،  Jsفاسم، بن محمد بن عبدالمحن د. إحراج ه(،  ١٤٢١)قاسم 
النشر.دار يكر يدون 

ت/هراس، خليل بن محمل- علية(، الوامورملحق هلية، الوامال.ة العقيشرح — ١ ٤ 
الخر.- الهجرة دار ه، ١ ٤ ١ ٥ ٣، محل القاف، القادر عبد بن علوي ، ٠١٣٩٥

،طء المميل، سعد ه(،  ١٤٢١)ت/ العثيمين محمد هلية، الوامالعقدة شرح — ١ ٥ 
الريام،•" الجوزي ابن دار ١ه، ٤ ١ ٩ 

المملح،افه عبد بن حال. تيمية، ابن الإسلام شخ كلام من الوامملية العقدة ثرح — ١ ٦ 
الجوزى-الدءام.ابن دار ، ٠١٤٢١ٍدا، 

بنءبل.الرزاق د. العقيا-ة، توضيح ل وجهوده س_عالى، بن ءبالالرحْ_ن الشيح — ١ ^١ 
الرياض.~ الرشد مكتبة ٠، ١ ٤ ١ ٤ ، ٢ محل العباد، عبدالمحن 

دمشق،~ كثير ابن دار ها  ١٤١٤ؤده، البغا، مصعلفى د. ت. البخاري، صحيح — ١ ٨ 
بتروت-

العلميةالبحوث إدارة ه، ١ ٤ ٠ ٠ مل عبدالبافي، فواد معحمل ت. لم، مصحيح — ١ ٩ 
والإفناء-الرياض.

دارهط ١ ٤ ١ ٩ ٢، محل البام، عثدالرحمن بن عثاداف قرون، ثمانية حلال نجل. علماء — ٠٢ 
الرياضي.— العاصمة 

اممرعيةسراسات ابن اتشيخ كرسى مع باJتاطون اتقميم، عتيرمح، والأداب، الوم اJ٠كلية  ٥٤٢



ئواكعوا اسمية آثاره ا
الرشيدصالح بن عيدالرحمن بن عيداللم د' 

ت/اكوجي، حان حن صديق محمد الأثر، أمل عمده بيان ل الثمر قطف — ١٢ 
وزارة— المعلوعات وكالة ه،  ١٤٢٢القريوق، عبداف ين عاصم د. ، ه ١٣٠٧

الرياض.- والإرشاد والدعوة والأوناف الإسلامت الشزون 
ه(،١ ٦^١٣ )ت/ عدى الناصر بن الرحمن عبد التوحيد، كتاب نرح السديد القول " ٢٢
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انغلاقهاثفنخ اأبن،غةض، أخكام 
اJتضاىناصب بن اأرخس س ؟
واياوغالأهواء أهل ض الرد فنهغمحث وئ 

صاّالخدواص

اتعليااثدراسأت وأستاذ اثساعد الأستاذ 

العاصرةوالذاهب ايميدة بقسم 

أبها- حاثي اللك حا4عات الدين، وأصول اتشرععة كالئة 

لآًًًممت(





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

|امقدهة

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

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

أجمعين.وصحبه 

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

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

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

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

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

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

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

٢(. ٤٧ء)T/ الداكة اليجة نتاوى )٢( 

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



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

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

الثامن،ارا/القرن ق ونحن هدا زماننا إلى والمنة 

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

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

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

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

البحثأأصاد،

منها:لأمور البحث يهدف، 

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

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

اف—١—رحمه عدى العثدالرحمن 

(باخمار.٢٨٧)١(اJلؤاةوالهlة)٦/ 

٨(.اسلمن)\/ رب ص الوض إعلام )٢( 

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



واتدعويةالعلمية آثاره ناصرالسدي، عيدالرحمنس مؤJ٠رادشيخ 

د*عليبندردنصالخاسياض

البحت!سهج 

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

وذلك.

البحث!حملة 

التالي;المحو على وخاتمة ماحث وثلاثة مقدمة من المحث ؤيتكون 

لمقدمة.ا ٠

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

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



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

البدعةوأنواع والبدعة الهوى تعريف < الأوو ائبحث 

:و|ْعطارإحأ لغة الهوى \ fi_Liالأول: الْْللب 

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

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

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

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

Iاصهللاحا الهوى 

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

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

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

(.٣٢٥/ )٢ سانىكلماتالاس j الزامر )٣( 

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





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

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

يعالمونااأُ"ا.لا الذين أهواء 

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

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

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

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

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

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

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

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

(.٦١)_U شه المصدر )^١( 

(.٢٥٤)ام(الأطا.ة)ا/

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

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



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

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

إذاكلت«اا،.

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

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

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

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

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

(.صزا٢ المادُث>والدع) انفر:كتاب، )٢( 

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

(.٣٨/١(،اساحاض)٦٢/١مب)

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

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



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

الأ»سطللأحاا البدعة 

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

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

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

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

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

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

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

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

المهمات،اهم ل وجواب، ّرال )٣( 

)أ(-ن؛رالطرى)'ا/-أه(.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

x٢٤)١(خمالوجوابjلمابت)ص٣٢-

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

(.٢٥٤ا/ )؛(الاستقامة) 

(.٦٨٣)ه(الأءممام)ا/

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



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

البدعو:أنواء الثالث: المطيب 

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

وغيرها.والاعتزالء 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر س عبدالرحمن الشيخ تمر مؤ

د.علىبنجدربنصارحاسياض

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

الصفة.

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

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

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

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

(.)٢(اكاوىاس)ص٤٦

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



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

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

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

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

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

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

الدليا:في باليدء 1وْتعالقة الإحخام ألأ9ل؛ المطلب 

ضلالة:أزالبدجة ١. 

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

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

)أ()ص>"آا(.

المحث.ط؛ من تخريجه)ص٤( سق )ما( 

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

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



والدعويةاسمطت آثاوه السعدي، ناصر عيدالرحصس الشيخ مزتعر 
طيبنسربنصالحاسوياضد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•سمالوحوابفيأمالمهمات)صمآ( )٤( 

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



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

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

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

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

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

والجهميةا،ل؛/الرافضة وهمات فرقة، والعين 

الدليا:ف5ا أوبدء بامل لخنعلمة الأحخام 1وئالي: اا0ْلااب 

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

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

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

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

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

٢(.٤ ص ) شه المصدر )٣( 

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

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



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحس الشيح مؤتمر 

د.عايبنحابرينصارحاساض

ذلك"اا<.عالمون للرسول 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(.)٢(اصاس)ص٤٤

^(YA^^^I.)

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•٥(.• - ٤٩٩.ج،رعاكاوىصأ/ )٢( 

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



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

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

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

الظالين«لى.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

•( ١١٩)ا('جمعاكاوك،ري/

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(.)٢(اJمدرشه)ص٦٤

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

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



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

ع1يبنجابربنثلحاسياشد. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•١لابقرص١٧٢المصدر )٢( 

)مالخصاورف)صأو(.

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



موالدعوية اسميه آتاوه ادسسي، ناصر بن عيدايرحس مزنمرالشيخ ا
تيوبميارتضنىانيا٠و١تيغ٩

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

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

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

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

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

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

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

■حصرها 

(.٤٩٦١)^ف المصدر )١( 

wمحاسةاس)ص٣٢(٠

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



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

علىالرد فم السلف باقوال الأستسمهاد الْحللب 

9اوبدء:الأمواع امل 

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

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

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

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

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

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

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

٢(.١ )ص السائق المصدر ( ١ ) 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(.١٨)صى؛ نفه المصدر )٣( 

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

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



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

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

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

|وْط_وب

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

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

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

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

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

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

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

اس)ص'؛ه(.اكاوى )٢( 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(.١  ٥٨— ١  ٥٧)ص السائق المصدر )٢( 

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



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

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

،٠دو-جهاال التشبيه يقتضي ما ثباتها إق 

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

به.استدل الذي الدليل بطال إ ٠

وبإطالدلأكعالىض.أ ٠

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باختصار.( ٢٦رصي نفسه المصلر )٢( 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

وقدرء.اض قضاء تع والأسباب 

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

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



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

د-علىبن->اورينمالحاسمني

ثم9البدء9أةوبمهأم الأحواء احل أقوال عرض الرابء؛ المطلب 
:LajlLcاثري 

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

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

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

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

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

والماصى؟.الكمر من الخلاص لي فكيف، 

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

محها؟.الانفكاك 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

والعقل.باحلل هو الذي 

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

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

الأعواءاعل الرد كي 9ألإنماك الخيل اوحأهاس: المطيب 
والبدء:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



والدعويةاسمية ١^٥ المعدي، ناصر عبدالرحمنبن الشيخ 

د-ءدىبنجابدينماياسمني

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

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

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

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

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

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

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

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

اختصار.٢( ٠ ٨ رصن نفه المصدر ( ١ ر 

٢(.٠ ٩ - ٢ ٠ ٨ )ص شه الصدر )٢( 

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



I إوالدعوية اسمية آثاره ناصراتسعدي، صاوالرحصض «ؤضراوسيخ

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

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

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

ورموله((له.

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

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

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

أصحابه.إلى المذهم، ية نق ؤإنمافه 

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

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

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

(.السابق)ص٤٤٢الممدر )٢( 

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

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



والدعويةالعلمية آتاره السعوي، ناصر عبدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
د.عديسجابرسصالحاسياش

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

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

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

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

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

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

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

منالأكابرالأطصل«سم.

آ.١ ٠ )محي ه نفالمصدر ( ١ ) 

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

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

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

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





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

التاتمة

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

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

اتيحث|تتام أهم 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

للأخلأص"رااّ

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

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

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

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



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

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

تعالى.الله— —رحمه 

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

ايمعبنواصحايه أله وعر محمد، بينا عر وتنم اممه وصر 

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





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

ألْ>احء

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٥٩١ذيمينأالJوtساتاسرعية ابن 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



والدعويةاسمية آثاره العيي، نامر بن عيدالرحمن الشيخ عويمر 
د-ءدىبنجابربنمالحاسي1م

بيروت،~ العربي الكتاب دار الجتاق، الأشعث ين محليمان داود، أبي ن س٠ 
يدون.الطعة/ 

اعشعل.ي، الناصر بن عبدالرحمن للشيخ/ المهمات، أهم ل وجواب وال م ٠
دارالكريم، البد برجس بن اللام ب أحاديثها/ وتخريج ا وتحننهشرها 
ه.١ ٤ ٠ ٨ الثالثة/ الهلعة الرياض، — الحاصمة 

البخاري،إسماعيل بن لمحمل، ( المختصر المحيح الجامع ) البخاري حيح ص ٠
.0 ١ ٤ ٠ ٧ الثالثة/ الهلعة بيروت، — كثير ابن دار البغا، دبب، د.مصهلفى / تحقيق 

—المعارف مكتبة الس_عاوي، ناصر بن عثدالرحمن للسيح/ عيية، اللفتاوى ا ٠
. ٢١٩٨٢- ٤٥١  ٠٢الثانية/ العلعة الرياض، 

عبدبن طو أحموترتيب،/ جمع والإفتاء، العلمية للبحويث، الدائمة اللجنة تاوى ف ٠
للعلعالعامة الإدارة والإفناء، العلمية البحويثه إدارة ة رئاّلنامر/ الدويثى، الرزاق 

•"الريام،
عدى،الناصر ين عبدالرحمن للشيخ/ ومرحها(، )المنظومة الفقهية لقواعد ا ٠

محافظةاجد مإدارة ~ الثقافية المراقثة إصدار العجمي، ناصر بن محمد -يا/ اعتنى 
. ٠٢٢  ٠٧- ١  ٤٢٨الأور/ الطبعة الجهراء، 

اعتنىعدى، الناصر بن عبدالرحمن للشيخ/ التوحيد، مقاصد ل السديد لقول ا ٠
—والتوزيع للنشر الدولية النقاش التحف، مجموعت أحمد، الزين المرتضى د• به/ 

م.١٩٩٦ْ-١٤١٦الأولى/ الطبعة الرياض، 
مهديد. / تحقيق الهلال، ومكتة دار الفراهيدى، أحمد بن للخليل العين، تاب ك ٠

.يدون الطبعة السامرائي، إيراهيم ود. المخزومي 
صادردار م، ١ ٩ ^١٩ الأولى/ الهلتعة المص—ري، الإفريقي مطور لابن المّب؛ —ان ل ٠

"بتروت•

الحراق،تيمية بن الحليم عيلؤ ين أحمد اس العبأبر الدين لقمح، الفتاوى، جمؤع م ٠
المصحف،لعلباعة فهل المللثج مجمع قام—م، ين محمد ين عبدارحمن ت تحقيق 

٥٩٣ا|شرءية ممراسات ءثيمأ؛ن ابن الشيخ مع باومملون الهمسم، جامعة متمرد fلآداب، وؤ اس3م كلية 



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

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

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

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

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

.بدون •' العلتعة بيروت، — العلمية المكتبة 

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

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

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

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

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

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







تقصظاكذ0

اسياثرحس اااهلأرةس جهود 

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

|اسحس|صهحْد عهربن بن علم .د. 

العاصرةوائدامب ايميدة أسءذ 

الإسلاميةوالدراسات ممية 

القصيمحاسة 

ت؟بمِت<





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

|امقدئ؛

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

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

وبس،

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

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

سلكه.إلا المال المعتقد إلى يوصل ؤريها الشخ 

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

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

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

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

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



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

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

الإلحاد.حهلر من لوقاية ا~ 

المعاصر.لإلحاد ا— 

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

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

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

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

الحالين.رب ض والخمد أجمعين، وصحبه آله 

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



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

سص،على الرد الأول! البحث 

علىاثرد أمهية 

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

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

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

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

الخاثف.اثردعلى اثناسطت أقسام 

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

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

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

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

لأين.نالح)؛/ما*آ(.الشرب )ا(الآداب 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

را(اكاوى)؛ا/-اخ1(.

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

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





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

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

للإيماد.اتتصدي جهود من عامة نماذج 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

النانفيطئشرمآن)ا/حيا(.)ا(-سراللطيف 

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



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

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

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

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

■علم بغير الشبهات وملأيستهم المحرمة، لشهوات اق 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هؤوتر(يو،أثتبجمز،ممؤرش؛تيأمحبجعل،مميا 

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

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



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

)األأ»د3اضوذ،ءا(^عاسمةعبدامسناسدياامدضاساص 

الإلحاد:حهلر من لوقاية ا— 

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

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

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

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

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

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

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

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

الم)؛م\(.;ا(اوخارى)ا-7:آّا(،وُ

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



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

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

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

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

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

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

واللاحقة.السابقة للموحوداُت، والإيجاد وبالخلق 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

المعاصر:لإلحاد ا- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

-٧٣(ا٣٦/١المانjحلأتضرمTن)

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(.•٤^٢٤٣)؛(تمر

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



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

اكحيباشص»مد صرس س طي ا<د• 

Iيهم  ٧١ين سل، 

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

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

عليه.القضاء 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

الرسالة!هدم متيم،  ٠٠٢٠٣~

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

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

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

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

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

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

بصيرة؛كلأمهاأاأّله ليس اغترارمن حشية العظائم من 

اممسهي>كناب، اجمانية.ف ظرة ن- 

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

)\(يألدين)ص:؟-؛ا.

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



ئاسمية السعدي. ناصر عيدالرح>ضبن مؤت٠راJسخ ا

سصرينصحسالمحيباني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٦(.)ص؛ الدين سنيه ( )١ 

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



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

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

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

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

الإسلام!محاسن إش تطيفة شارة إ- 

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

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

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

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

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

إلخ«رأ<... الكتاب. هذا لقول منافتها 

٧—٨(.)ءست الممدر نفس ( ١ ) 

الدين)ص:ه.)آ(ميه 

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



اسياتآثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
اكسم1نيمح4او مربن عس 

الشيحدعاء 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٩(-رص• المصدر نفس ( )١ 

)آ(ميهانمين)ص:ا،--ا(.

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



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

اأقمريهي|ضلألأت على الرد بداية 

والقدر:للقضاء القصص إنكار على الرد 

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

الإيمان.قضايا 

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

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

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

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

به.يعذر لا بما معتذر الهمة ساقعل 

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

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

والعقاص،:الثواتر إنكاره على الرد 

اماهييقولون الذين الدهمريين أيضامسلكاوقدسللش  ١١الله: رحمه الشيخ قال 

(.١٢الدين)ص: )؛(تريه 

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



اسبامء السعدي، ناِ عبداترحمزبن الشيخ 

اكحياشصيمد صرض 

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

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

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

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

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

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

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

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

الدين)ص:)؛(نزيه 

(.١٦)ص! الدين تنزيه )٢( 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نزيه

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)ا(مبم1لوين)ص:؛آ-هأ(.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(.٠^١٣)ا(ميهالدين)ص: 

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



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

اهسينأ.أصول أطال اثقواطعواتبراهينا أالأدلات رسالة 4ع وقفات 

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

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

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

Iالرسالة هذه ؤ الشيخ منهج 

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

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

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

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

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

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

٤(.القواطع)ص: )"؛(الأدلة 

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



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

سرهيما ذلك نتم ثم عليها كلامه فتنقل 

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

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

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

صاراكاسإرالرسلوالرّالأص

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

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

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

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

النافعة،والمعارف الأرض، ق الموجودة النافعة والعلوم الهادى وثذيد 

السابق.لمصدر ا ا

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



والدعويةالعلمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

السحيباتيمحمد بن عمر بن أ-د-علي 

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

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

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

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

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

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

ا(ر'آا.ورمله دله ومحاربة مشاقة أنه 

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

(.١٠القواطع)ص: الأدلة )٣( 

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



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

اللحدين!تنامض 

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

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

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

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

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

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

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

قرار((آم•معه له ييقى ولا الباطل يمحق 

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

ا؛(.)ما(الأدلأالقواطع)ص:

(.١١القواطع)ص: الأدلة )٣( 

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



والدعويةاسمية السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

المساشمحمد مربن عس 

وعقلأتشرعا باطل الملاحية قول 

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

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

وعقلا.شرعا 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

منلزومابطل«اا،■

ال٠ادسنتالملاحية وعلوم الرمل علوم بين المقارنة 

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

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

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

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

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

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

القواطع)ص:ه؛-آ■؛(.)؛(الأدلة 

القواطع>ص:ا'؛(.)آ(الأدلة 

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



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

بلاءاتا،حالين|آصل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

الملأحادْتحصاد هما والشاك لحيرة ا~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
اساسانيمحعد سرين بن 

>اس،اراىءق1|وقفات٠عرسالة 

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

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

وساوس.

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

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

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

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

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

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

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

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

٦٣١الشرعية 1الدواطت عثي4اإن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون الهصيم، جامعة عتيزتأ و١٢لآدادit اسوم كلية 



لدعويةوا سمية ا آثاره 1سسيا ا ناصر بن يرحمن عبدا لشيخ ا مزتمر 
راللأحمةا'ذموذحأ(الحالمين على الرد ي السسي الرحمن عبد العلامة حهود 

ذلكأن وعرف ذلك، ق الحيله فأعينه الغريب الانقلاب هذا عن يرجع لعله صاحبه 
ذللئ،أن وعرف الدواء ومعالجته الداء امتئصال إلى يفتقر ومرض عظيمة علة 

المخيفةالحالة إلى أوصلته التي والطرق حولته الش باب الأممعرفة على متوقف، 
ؤينمعهايفادها بما ا ومقابلتهوتوضيحها، وتخليصها وتمحيصها ا فحصهؤإلى 

واوسدادااأاا.الحكمة وجه على 

tالبليغة ائتاخلرة •لخص 

إلحاد1ْسب عن الملحد لصديقه الملم من ~رءؤال 
علىله الحامل عن ل متكشفا - صاحبه ل ارفقال افه: رحمه الثّخ يقول 

إلىدعاك الذي وما أرى؟ ا معلى حمالتلئ، التي ثاب الأمهذه ما أحي، يا انا~ت ذل
فاعرفذلك غير كان ؤإن شريكين، وأنت أنا كنت، حيرا كان فإن عليه؟ كنت، ما نبذ 
يضركاال'أا.ما على تقيم أن ترصي لا وأنلئ، أنتي وأديلئ، ودينك، عقللثؤ من 

الكفار;وقوة الخلين بضعف، اللحد -احتجاج 

المسلمينرأيت قد أق أكتملث، لا قالأ; صاحبه فأجابه ١٠اف; رحمه الشيخ يقول 
وأمورهموحمول، وذل جهل ق رأيتهم العالية؛ الهمم ذوو يرضاها لا حالة على 

الفتونق وتفننوا الحياة هذه ل ترقوا قد الأجانس، هؤلاء الأحر الجانس، وق مدبرة، 
لهمدانت، قد رأيتهم المتفوقة، والصناعانه المدهشة العجيبة والخارءاا«ت، الراقية 

ثاوابما الضعيفة الأمم ق يتحكمون وصاروا اب، الرقلهوم وحفحتا الأمم، 
أدهشنيالذي والتفنن _، الذي العز فيهم فرأيت، والأجراء، كالميد ؤبمدونمم 

علىوالمسلمون الحق على وأمم القوم، هم القوم هؤلاء أن لولا نفي• ل فقلت، 

٨(.الحق)ءست انممار )١( 

«ا(.)أ(اصارالض)ص;

الشرعيةسواسات عثيهبن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عتيرت، والآىس اسوم كلية  ٦٣٢



والدعويةاسبمية آتاره غاصرالسعدي، بن عبدالرحمن الشيخ مؤJ٠ار 
ايسحيباتىمحمد عمربن بن علي آ.د. 

مسيلهمصالوكي أن .فرأيت لك ذكرت الذي الوصف هدا على كانوا لما الباطل 
رأيت«لا؛.ما إلى صرن الذي فهذا عاب، وأحس لي حير ببمم واقتدائي 

الخالحدتصديقه شبهة على الناصح المسلم رد 
كانإذا ■محامات كان ما أبدى حين صاحبه له ال ارفئرحمه الشخ يقول 

عاليهايبني التي الأس—باب من ليس فهذا أرى ما إلى حولل—١ الذي ب هوالهذا 
يافامْع أمرهم، تقبل وموأعمالهم وأحلافهم عقائدهم والعقول الألباب أولوا 

وحقيمتهتغرك الذي الأمر هذا تمحيص صديقي 
لهمن كل علم قد فإنه ديتهم، عن ئح نامليي ذكرت فيما لمين المناحر إن 

ولالدين أمور 3، والإصلاح الصلاح يدعوإلى الإسلام دين أن وبصيرة نغلر أدنى 
ؤيدعوإلىالافعة، والفنون اللوم تعلم من تعداد الامعلى ؤيحث الدنيا، أمور 
وأصرارهم،شرهم من والسلامة الأعداء، لمقاومة والمائية المعنوية القوة تقوية 
وهذهالدين، هذا من إلا الدينية النافع ضلاعن دنيوية متفعة أحد نتقد يولم 

الأمثاُ—،يجمح نتغال الاثإلى *هلم أهلها تنائي لدينا قائمة ؤإرشاداته تعاليمه 
علىتحتج اللين أفبتفريهل ودنياكم؛ دينكم ق وترقيكم تعليكم التي المانمة 
المبين.!الئالإ لهو إن،^١ الدين؟! 

قالخلين أحوال ل الفلر والتعمب،، الهوى ومن الننلر قصور من أليي 
وفقل.واوأحلافهم، وأعمالهم علومهم فيها تدهورت التي الزمن من الحقبة هذه 
المدرق والدين الإمحلأم زهرة ل إليهم الفلر وترك دينهم، مقومات جميع فيها 

يدعوؤلريق كل مالكين الدين، على متقيمين بالدين، قائمين كانوا حيث، الأول، 
إيهيمل ولن إليه وصل ما ملئا بلغتا حض وأعمالهم أحلاقهم فارتقت، الدين، إليه 

(.١١الحق)ص: )؛(انتهار 

٦٣٣اممرعية سراسات عتيمين ابن امميخ كرسي مع طو؛اطون اتقميم، جامعة عتيرق اسوم كلية 



وا1دعويةاسمية آثاره اوسسي، ناصر بن عبداترحمن الشيخ مؤتمر 
أضوذجا()ا1لأ>سة الخاسن هش االرد السعدي الرسن صد العلامة جهود 

وحضتمغاربما إلى مشارقها من الدنتا لهم ودانت والآحر!ن، الأولين من أحد 
وبالأوصافوالرحمة، والحكمة والعدل الحق بالدين وذلك، الأمم أثوى لهم 

....إلخ«اا/اشكاراضا؟أ البالة 
عاليالملحد إصرار 

تتوقونمي لك،، ذكرت ما هو الأمر الخصوحت فقال اف! رحمه الشيح يقول 
الحياة.هذه ل وترنوا والصناعات، الفنون أتقنوا الذين الأثوام أولثك إلى 

الملحينلصديقه المسالم من جديدة نصي«حة 

كاملقيما دينا رفضت، وهويحاوره! صاحبي له فقال افه! رحمه الشخ يقول 
عادةالعلى ويحشر حير كل يدعوإلى الرهان، مشرق الأركان ثابت القواعد 
واسلكواونجاح، وإلىكل-حير محاصلاح، صلاح ^(i^،كل لأهله ؤيقول والفلاح، 

الراقيةالحضارة على مبنيا دينا والأخرؤية• الدنيوية المعادة إلى يوصلكم محلريق كل 
والعلموالحكمة الرحمة على وأسست، والتوحيد، الخيل على بستا التي المهبحة 

والأحلاقوالجشع الفللم من وسلت، والمتصة، الواجبة الحقوق وأداء والثنقة 
الكامل،و-راتها الشامل، وحيرها العلويل وإحسانرا الغلليل بفللها وشملت، المافية، 

.أتركها.٠ الخالق، والمتصف، الموافق وأقر؛ذلك، والغارُبؤ، المشارق بين ما 
الفللمعلى مومة والإلحاد، الكفر على مبنية وماونيات حضارات ق راغبا 

الخلملنور عائمة ورحمته، الإيمان لروح فاقدة الخبال، وحللم وة والقوالجشع 
الوجود،تعمر ونقلنها حرابج، وباطنها مزوق، منحرف ظاهرها حضارة وحكمته 

احتوتوما الأوقات، هاوه ق ترآثارها ألم والتدمير؟ الهلاك، مآلها الحقيقة ق وهي 
.......واكJمجير؟ والفناء الهلاك من للحلائق جلبته وما والويلأت، الأفات مجن عليه 

(.١ ~ه ١ ١ )ص• الحق نتصار ا( 

الشرعيةسراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بايضاون المصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية  ٦٣٤



اسي4واكمهآثاره اودسيا ناصر بن ساورحمن الشيخ مزتمر 
اسعيباضييد ربن سس 

إلخ•
ال«امتصدمه لنصيحة سماعه يعد الملحد تردد 

وصئاث، فيما صدنش لقد المشرح: له ارفقال اف: رحمه الشيخ يقول 
فدمهذبون، بيية ثالرأي هذا على ولي مثقفون، أصحاب الذم، هذا على لي 

قدالعباد، رب بدين المستمسكين واحتقار ؛الإلحاد لث، التمعلى معهم تعاقدلتا 
الثهوايت،، أصنافمن النفوس تدعوإليه ما وامتحنا اللذايث،، س وافرا نصيسا أحدنا 
غايةبم اتصلت، وقد بمبايتهم لي وكيف، الغرر؟ المائة هرلأء يمقاؤلمة لي فاني 

الحقداعي داعيان: ~ دليله واتضح بيله سبان بعدما — يتتازعني فالأن الاتصال؟! 
فكيم،الخافاة، غاية للحق اق الخنالأصحاب ببمولأء والاتصال النفس وداعي 
سمليني؟ااراا.الأمر هذا عن الذي وما ويشفيتي، ينترف الذي الطريق 

اللحد:صديقه إلى الاّح الملم من جديدة نصيحة 

أو-محس،س أن م تعلألم الناصح: صاحبه له ®فقال اف: رحمه الشيخ يقول 
هوفيهما ؤييع له تبين الذي الحق يتع أن اللمب الرجل فضانل وأكبر الواجات 

الموفق،وأن الدنيوية؟ والأغراض ية النقالخازعاتح عند وحموصا اناطل، من 
أنأما الخجية؟ باب الأستحصيل إلى يلة الوسءلل<با الهاللثج، ق وقع إذا 
ؤيأمرونهالخير إلى يرمدونه الذين الناصحين له يقيض أن العبد على اه عمة نس 

المحمةهذ0 تمام س ثم وفلاحه؟ سعادته ق ؤيعون المكر عن ؤينهونه بالمعروف 
اعلمثم ب محزألقهجثك لا دثيث ؤ • فتهم افّ هال، بمن يتنبه ولا لطاعتهم يوفق أن 
نموالضلال الغي من فيه ما وشاهد المحرفين مذهب، ذاق إذا الإنسان كان ربما أنه 

فار-جا وأكرلنفعه لوقعه م أعقيكان القلوب، هوحبيبه الذي الحق، إلى تراجع 

ا٥ رص؛ الحق انتصار ( )١ 

٦٣٥؛- الشرمية ابن الشيخ كرسآي؛ مغ بالتعاون السيم، جامعات ٥،؛^؛ والأداب، اسوم مملية 



والدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ تمر مؤ
)اللاحدداضوذت(ض،امحاسن 

.٢١١ه لاعءلثا١دئاد اقن ون الله بوعد وثق صادقا الحق إلى 
الشبهات!رد ^،_L؛، عن يسال اال،ءد، 

الباطلأن أحي يا عليك يخفى لا  ٠١المنصوح!له فقال اف! رحمه الشخ يقول 
تاماتوصيحا لي توضح أن قارئي بسهولة، يخرج لا منها وتمكن القلوب ق يحل إذا 

ليغرقولهم تروح ق المتنوعة الشبه يقيمون فإنبم الملحدون هؤلأء عليه ما يهللان 
بصيرةلا من به 

المسالم؛من شافية إجابة 
متقابلان،والباطل الحق أن اعلم الناصح؛ ه لفقال النه؛اا رحمه الشيح يقول 

أوالآحر حن بملهر الضدين من واحد وبمعرفة ان، متنافيوالشر الخير وأن 
الأشياءبين تقابل أن أردت إذا الس_،؛ والتنبيه الإجمال وجه على فانبثك نبحه، 

عليها،انبتت التي قواعدها ؤإلى عليه، ت؛ أسالذي أمامها إلى فاننلر المتباينات؛ 
التيوبراهينها أدلتها وانفلرإلى عنها، المتفرعة ولمراما ونتاتجها آثارها إلى وانظر 

المقاس—دومن والمناسر، الصلاح من عليه وتشمل تحتوى ما إلى وانفلر ثبتت، بما 
للئ،ظهر رجح، وعقل صحيح بفهم الأمور لهذه ننلرت إذا ذلك، فعند والفار؛ 

الرسلإليه دعك الذي الحق الدين فهذا الأصول هذه عرفت فإذا ا؛ عيانالأمر 
التوحيدعلى واص يني قد حمومحا، ه محمد ؤإمامهم وخاتمهم ا عموم
ؤإذعاناوانقيادا، ا، ؤإحلاصورجاء، وخوفا، ا حثشريك،، لا وحده ف ه والتأل

أصولجمح أكر هو الذي الأصل هذا على دل قد لخبوديته، لأما واستلربوبثته، 
الأنبياءجمح وقرره الماؤية الكتب، جمع عليه ودلت، والفهلرية، العقلية الأدلة 

(.١٨الحق)ص؛ انتصار )١( 

'ا(.-)آ(انتصارالحق)ص:

عرأطتاءشرعي114ءثيم؛ن أبن الشيخ كرسي مع بالضاون الهصيم، جاممة عتيرص اسوم كلية  ٦٣٦



لدعويةوا سمية ا ١^٥ السعدي، ناصر بن يرحمن عبدا الشيح مؤت٠ر 

اكحيياضمحمد سربن بن عالي أ.د. 

والأخلاقالرزينة، اب والألبالرامحة، العلوم أهل من وأتباعهم والمرملين 
منعوتبالوحدانية، منفرد اممه أن على اتفقوا أولئك كل السامية، والأداب العالية، 

الخالقوأنه والجمال،، والكثرياء والعفلمة الجلال، بغاية موصوف كمال،، صفة بكل 
المخلوهين،مماثلة وعن نقص صفة كل عن منزه وأنه الأمور، لجميع المدبر الرازق 

هذاعلى الإسلامي فالدين هو؛ إلا والشكر والثناء والحمد العبادة يستحق لا وأنه 
واستقام.قام وعليه ائس، الأصل 

إنكارعلى بي، فإنه المنافاة غاية الأصل ينانرهدا فإنه الإلحاد أهل عليه وأماما 
وأفرضالواجبات بأوحب القيام وعن بالكمال له الاعترافح عن قفلا رأتا، البارئ 

مكابرةالخلق أعظم المدمي، هدا فأهل له، سريلئ، لا وحده عبوديته وهو الفروض 
ثدمثرنأى ؤ يعرف،؟ ثيء فبأي اممه أنكر فمن وأوضحها، ياء الأشلأظهر ؤإنكارا 

التخلقوعن إليه، والإناتة الله عبودية عن الناس أبحي وهؤلاء ه. بمدآئو»اسء.جسون 
ومعالصبية العقول ا لهوتخضع الشراع، تدعوإليها التي الفاصلة بالأخلاق 

بصيرةوأقلهم الناس، أجهل فهم ذللت، وتوابع به والإيمان الله توحيد من حلوهلربمم 
محنيعونؤيتكلمون يكتبون فتجدهم وفروعه، الدين وأصول الإسلام بشريحة ومعرفة 

•• • • • العلماء أكابر إليه يصل لا ما واليقين والثقافة والمعرفة العلوم مى لأنفسهم 
يعتقدولا الأخر باليوم ولا بالله يؤمن لا من أخلاق عن تال فلا الأخلاق أما 

مافغاية والقاسية، الصحيحة الاعتقادات نتائج الأخلاق فإن الصحيحة، ان الأدي
هداس وهم للمخلوقين، الكاذب والخضؤع والمعلي، القولي التملي هؤلاء عند 

عنوالاستنكاف، الخلق واحتقار والكير الحجت، س ءن\.هم تجل. افل انالخضؤع 
•وتيها كبرا وأعظمهم الله خلق، أوصع فهم كيرأ، شينح يستنقصونمم ص مخاللة 
والتجملبالتمنع بالثقافة عندهم المسمى الخلق هدا على تعيتون يإنمم تم 

حرابوقلو:»-م يدللث، اوقابم من كثيرا ؤيفنون والزخارف، والفرش، بالملابس، 

٦٣٧الشرعية وإارراسات مثيعين اس الشيخ عرسي مع اصميم، جاسة متيرة، أسوم ممية 



والدعويةالسية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤض>ر 
اورسناوسي.يالرعء|ىامحاس)استسةأضوب(س العلامت جهود 

الجمالعن يخي ماذا الباطل الظاهر فالجمال الجميلة، والأخلاق الهدى من خالية 
غليهمومقاصد دنية أغراض هي فإذا ومقاصدهم غاياتم لحفلت إذا ثم الحقيمي؟ 

مجتمعينأصدقاء تظنهم اجتمعوا إذا رأيتهم أحوالهم سرت ؤإذا شخصية، ومهنا،ع 
اممامؤحمبجاسسبم.....إلج'"•فإذا 

Iاتئجاة سبيل عن اثلحديسال 

ذرة،مثقال وصفهم ق تعديت ما والاه المنصوح! فال  ١١اف! رحمه الشيح يقول 
الأخرؤية،عادة والالدنيوية عادة اليئن يجمع طريق على تدلي أن أريد ولكني 

إمانوى؛ إلابأمر ألمته عما لاترُح هؤلاء باخلاف، وتخلق تربى من نفوس لأن 
.٢٢١يقمعها((وحوق يرهيب ؤإما يجيبها، وهوى ب،رءسءح 

الملحد!موال عر المؤلم إجابة 
الدينهدا ق أدركت، لقد والاه الناصح! صاحبه له فقال ١١الاه! رحمه الشخ يقول 
الدنياعادة مبين جمع الذي الدين فإنه ومرغوبك، مرادك كل وافه وفيه معللوبلتح، 
القوسمهلاو_، من تفقد ولا دية، والجوالروحية القلبية الالدارت، وفيه والأخرة 
تشتهيهما ففيه حصلته، شيئcإلأ رات المأنولع من ولا أدركته، إلا شيئا الحقيقية 
ذللث،.للئح وماوصح الأعين، وتلد الأنفس 

المعللوبة!اللذات أصول أن فاعلم 
همومهاوزوال ا وبيجتها وفرحهوطمأنينتها، وسكونيا القلوب، راحة أولأ! 

وعمومها.

الجدية.المهلال_ح من العبد أؤتيه بما والعلمأنينة القتاعة ثانيح! 

(.-١٨٤٢)١(انممارالض)ص:

(.٢٦الحق)ص: )آ(انممار 

الشرعيةسراسات عثبمؤير ابن الشيخ مع بالتعاون ايتمييم، جامعة عتيرة، والأداب، الملوم ممية ٦  ٣٨إه 



ٌوالدعوه اسمية آثاره الشيخسامحعنصذ1ِاسدي، ^؛٠> ا
السحيياتيمحمد عمربن بن على أ.د- 

i^Ij  والاغتباط.السرور به يحصل وجوه على ذلك استعمال
بهتعلق ما كل نال ئد وجهها على واستعملها رزقها من الثلاثة، الأمور فهده 

ذكرنا.ما إلى ترجع اللذات جمح فإل الطامعين، طمع 
القلوب;-لذات 

ذلكأصل فإنما كدرها وزوال مرورها وحمول الملوب لذات قاما 
نعوتيجمح بترحيدْ الإيمان من به الإيمان إلى عباده اف دعا بما التام بالإيمان 
إليهوالإنابة وعثوديته له التاله ومن وجلاله تعظيمه من القلوب وامتلاء الكمال 

لعبادالمح من ذلك يتح وما الأعلى، لوجهه والاء؛لن الظاهر العمل ؤإحلاص 
ذكرمن والإكثار إليهم ان والإحسنفعهم من الممدور وبذل لهم الخير ومحة اف 
والرحمةالهداية من لثلثه حمل ممد الأمور هذه أوق فمن والتوبة، والاستغفار الق 

الآحرْ،نعيم من نمونج هو ما والعموم والهموم الأكدار وزوال والسرور والنور 
يرونبل وريامامم؛ لذامم على والملوك الدنيا أرباب يغعلون لا الشأن هذا وأهل 

العيموهذا مضاعفة، بأصحاف هؤلاء أعهليه ما يفوق الأمور هذه من أعهلوه ا م
قيل:كما فانه وجربه ذاقه من إلا المعرفة حق يحرفه لا القلي 

يثريهبالروح غدا دواه وض • • • • بدريه الموم يمم طعم اق دض 
نعيم.كل أصل هو الن.ى القلبي النعيم هذا لطريق إشارة فهذا 

والطمأنية:لقناعة ا- 

مالمن ذلك يتع وما والصحة القوة العباد أعطى افه فإن الثاق الأمر ا وأم
صارتم قنوعان: الأشياء لهذه بة بالنوالناس وغيرها• وحول وولد وأهل 
أماومنحا، وحيرات مما حقهم ق صار م وقوئقمتا. محنا حقهم ق النعم هذه 
والاغتباطممه الشكر وجوه على وتلقوها العم هن.ْ قابلوا ممد الحقيقي الدين أهل 

٦٣٩الشرعية سواسات عتيمين ابن الشيخ ترصي مع بالضاون القصيم* جامعة عتيرة، والآداس العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاوه السعدي. ناصر عبداترحمنبن الشيخ موضر 
اوسي.إلا1ردهشاأخاص)اللأسقآضوذجا(الرسن عبد العلامة جهود 

أكثرمن أتبما وعلموا المنعم طاعة على حا لامستعاتة ا وجه على ونتاولوها يفضله 
وحلمتله هست فيما تعملوها امإذا وثوابه وحيرْ ربم رصي إلى لهم الومائل 

لهالذي اممه عند من أما علموا فإمم الرصا، كل الثه عن حا رمحوا وقد لأحله 
ولهتدابيره، جمح ق الواسعة الرحمة وله وأقداره، أقضيته حميع ق التامة الحكمة 

العلمعلموا فحيث أجمعين الخالق من حم أرحم وهو ءهلاياْ كل ق السابنة العمة 
القناعق،كل وكثير فليل من منها، اعيلوه بما قنعوا أنه شهذا ممن صدورها اليقيني 

الطمأنينةحصلت، ومتى لهم، يقدر لم لما ، والطلالتهلي عن قلوحم وّهكثت 
حقأدركت، فإذا الطيبة، الحياة ت، حملفقد أعطى بما الله عن ا والرضوالقناعة 

افه،برزق القناعة هونعيم الحقيقة ق الدنيا نعيم أن عرفمتط هذا نحتهم الإدراك 
منعنده يكن لولم هؤلاء من الواحد وأن وطاعته، النه بذكر القلويج وطمأنينة 

لكانالمليل ذللثط وتوابع والولد والأهل والمال والصحة القوة وهي الأمور هذه 
الصللأمور وتشوقها القس تطلع وعدم القناعة جهة جهتين؛ من ومرور احة رق 

القلبيةادة العبهذْ على والأجل العاجل الله ثوايؤ من ترجوه ما وجهة حصل، 
١٢والاعترافح نعمه بمعرفة لله العبد فإن البدنية، ادات العبمن كثير على تزيد اكي 

وأنأحرى نعم إلى يلة وسيجعلها وأن ؤيتمها يديمها أن فه والرجاء ا ببموالرضا 
أفصل؛لطاعاتمن الملبية الأحوال هذه أن رست، لا الأبدية عادة للطريقا يجعلها 
لهوحملتإ الدين بروح تنبي الذي هذا سرور ين فرقا من فكم الهمبات، وأجل 
وثقيالمنعم بنحمة الاعرافط وعدم بالغفلة الحم هذه تلقى من وبين الهليثة، الحياة 

ثرقبل به يرصل لم النفوس مْلال من شيء له حمل إذا وكان وعمومها، بممومها 
ثديدآتعلقح تحلق ئد يلبه لأن أحر، إلى كدر من ينتقل فهذا لسواه وتطافي غيره إلى 

وهوالملق، أشد ملق ؤيريده يؤمله ما حلاف، على جاءت فحيث، الجد، يمطالب، 
يوافقهلم واحد وافقه فلو جدأ، متتوعة النفسية المطال لأن مستمر، قلق ل يرال لا 

السرميةسراسات ابن الشيخ كوسى مع بارسون القصيم، جاسة عتيرة، والآدأب، اسوم كلية  ٦٤٠



والدعويةاسمية آمء ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن 
ايسساتيمحمد بن ممر بن على آ.د. 

ضموهآخر وجه من وحزن وجه، من سرور الواحد الشيء ل اجتمع وربما الأحر 
الحياةؤإنما لهدا؟! الطيبة اة الحيخمأ بعحزنه، مختلمل روره ومحبكدره ممزوج 

والرضا.والقناع؛، بالقبول ا كلهيتلقوما الذين البصائروالحجى اب لأربالهليثة 

النعم!استعمال هة ج~ 

المححالدين فصاحب النعم، هذه استعمال جهة وهو ؛ الثالث، الأمر وأما 
ماعلى التقوى حا ؤينوى بنضاله، والفرح نعمه على لله الشكر وجه على ا يتناوله

العاجلوحلفه وفضول، الله رصا -يا با محتؤيتفقها وطاعته، الله عبادة من له حلق 
نفقتهفإنما به يتمل أومن أوولده وأهله ه نفعلى أنفق إذا أنه م ويحلوالأجل، 
يقوللأن الطريق هدا ق النفقة كثرة يتثاقل فلم موقعها وؤقع.تإ محلها صادفت 

والعروض،الراجتات من به نمت ما ألزم وهدا مالي، فيه بدلت ما أولى هذا معتقدات 
حثالله من الخلف له أرجو ما أعفلم وهذا المستحبات، من يه قمت ما حير وهدا 
ولاه، نذئئرآؤزمح> ننتيىودهومحيمة> يجوصتث ؛ الوذ الكريم وهو يقول 
وانواعهدلك أجناسي مصرفه ول بكيه سعيه ل الأجر اثب احتعينيه نمح—ب يزال 

ماحتى عليها أجرت إلا افه وجه بما تبتغي نمقة تنمق لن إنك لقوله؛ متفطنا وأفراده 
الحقيقيةاللذات هي الدنيوية لذاته فإن وصفه هذا كان فمن ؛ امرأتك ل ل ه تجعل

كانتومن الله، من والأجل العاجل الثواب من يرجو ما مع الأكدار من المة الس
غايةأموره ه لرت ؤيمحلها ل ووضعها جلها من الأحذ عليه هل مصفته هذه 

الأعرافل ؤيفكر والغفلة، الشره وجه على النعم هذه تعمل اممن وأما ير• التي
بمافرح بل الله نمل من لأن»ا بالنعم يئمرح الله، وينعم الأوقات وكل الله يقفل 

لاحتسب ولا اممه، طاعة على الاستعانة بها نوى ولا النفسي عرصه لمواممة فقط 
صكانساوصمهلإنامم.رالأحر عليهم المتفق على وصرفها نيلها 

٦٤١الشرعية 1قدواعات عقيمين ابن امميخ ترسى مع بالتعاون الهصيم، جامعة عتيزق Jالآعاب، اسوم كلية 



واكمي4اسمية ٠^٠ اوسعدي، ناصر بن عيداثرحمن الشيخ موسر 
أضوذحا()اللاحدء ه1ى الود اذ السعدي الرحس عيد العلامة جهود 

ماأدرك ؤإن حزن، ية النقالشهوات بعض فاتته إذا فإنه بالمرصاد، ه لوالحزن 
ومنولده منه أراد ؤإن حزن، وجه كل من خاطرْ ل ما على محنكن ا منهأدركه 
محإنالأنفس بشق إلا منه تخرج ولا حزن، تحبة مأو واجة أوكوة، نفقة به يتمل 

لقمهونحرن ماله بماء يحب لأنه قلبه، سرور من بقعة معها حرج منه حرجنا 
بخيل،غير كان إن الأمر، عليه يهون ما ات الاحتمن عنده وليس كان وجه أى على 

والمتملينوأهاله أولأد0 مع حياته فإن البخل على معلبوعا القس ثحح كان فإن 
عليهيهون عنده إيمان لا تمّرة، موأحزان متواصلة وأكدار وعدايت، شقاء حياة به 

حاصرعياب من له فيا المكرمات؛ نيل عن لاتتعمي سمحية نفس ولا الفقات<، 
كلههدا باكملها؟ العلية الحياة له حصلت الذي ذاك من هذا فاين مستمر، وعذابح 
أنلخ اتضح قد العقلاء، عند اللذات أصول هي الش اكلاثة الأمور هذْ إلى بام 

؛.١١الكد1رات من وسلم الحقيقية فاز؛اللذات هوالزى الصحيح الإيمان صاحِت، 
Iالناظرة خاتمة 

عليها،وبرهن الخواصح، هذه لصاحبه المح تلا فلما رحمه الشج يقول 
وانزاحعلي، تلوته موضع أول ق أجد ما عني انجلى لقد واف النصوحت له نال 
الافعةالهلريقة مذْ ونصيءحتلث، أحي يا لث، مجلؤإن الأول، شرحلئ، ق الباطل عني 

شكراوأشكرك لى، فيضك حيث أولا اف فاحمد عليها، وما الدنيا عندي تعود 
منرأوا إذا الذين القول أهل يصنعه ما تصغ ولم الصحبة، بحق وفيتا حبشا كثيرآ 

عليهم،الشيهلان وأعانوا الحال، ق الوداد حبل عنهم لطعوا ؤوهم يما أصحاتيم 
معروفلئفجميل أنى لا ؤإق الفاهم بيتهم وصاع عليهم، الثر ؛ذللث، ازداد ف

أناما بمني شتي برأيي، معجبا بنفسي مغرورأ الهامة ادرآ3، مرأيتني حث 

٤(.٠ - ٢٦الحق)ص؛ انتصار ( ١> 

اممرعيةسراسات عثي«أين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيزة، والاداب، امموم كلية  ٦٤٢



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر عبدالرحمنبن الشيخ موضر 

المحيياتيصحمد عمربن بن على أ-د• 

مضىمما اممه أستغفر فالأن فيه، وقعت الذي الهلاك على بحكمتك وأوقفتتي فيه، 
يالصالحاتيختم أن إليه وافنع ْرصاته، ملوك على الإعانة وأماله إليه، وأتوب 

غزيرالشم، دافع النعم، مولي فإنه و;-اءث، وظاهرا وآحرآ، أولا اش وأحمد أعمالي، 
إلخ<اأأ/والكرم.... الجود 

رحمهالس_عا،ى ناصر بن الرحمن عبد العلامة الشيح كتبه ما أهم بإجمال، هذا 
ففيهكلامه نقل على حرصت، ونصره، الحق وبيان وأهله، الإلحاد على الرد ل اممه، 

العبارة.بإيجاز الجهود تللث، ق منهجه إلى وأشري—، والكفاية، البيان 

(.٤٤الحق)ص: انتصار )١( 

ا٤ ٣ اتشرعية لأيراصات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالزماون القصيم، جامعة عنيرة، والاداب، اصوم كلية 





وا1دءوياتاسمية آثاره نسرالسعدي، عيدالرحصس مؤتمرالث،يخ 
السييياضمحمد ممربن ء1يبن أ.د. 

1اخ1و0و

واثتوسات!اينتاتج 1هم وفيها 

الردق وجهوده علي، الالرحمن عبد الشيخ; ميادين ل التهلواف هذا وبعد 
منكان والتي والتوصيات، النتائج أهم أمجل أن لي يطنب وأهله، الإلحاد على 
يلي:ما أهمها 

أنوالخاصة العامة على يجب الكا الطوم أولويات من وأنه العقيدة علم همية أ~ 
لتعلمهم.به يبدؤوا 

العبارةجميل من عليه، وفتح اممه~ ~رحمه عدى الالشخ افه مح فيما لتأمل ا~ 
الوصاياأهم من يجعل مما زمنه، ق الواغ وفقه المعني وعمق الصياغة وأدب 

وعملا.علط منه والاستفادة فيه، والطر تراثه على الإهبال، 

عليهالضوء ؤإلقاء به والاهتمام الربوبية توحيد بيان ق فيه، والتنؤع الْلرح، عادة إ~ 
لمواجهةوذللث، والمنان، ماء الأسوتوحيد الألوهية توحيد حنب إلى جنبا 

والملحدين.الإلحاد 

لاهه ينانع من لوجود الوقت، هدا ئما سالربوبية، العناية؛توحيلو على لتاكيد ا~ 
وتدبيره.حلقه 

فنمنوبيها لتعليم مادة تخصص أن الحقيدة  jJjXJالمعنية الجامعات لى ع~ 
المخالف.على والرد المناظرة 

علىالرد موضع ّتإ ناءنّوالتي العلم أهل لدى المعتمدة بالكتب الباغ لاهتمام ا ~ 
الاعتقاد.مجال، ل المخالف، 

منابرمن الل.ءوية الإعلام وسائل حلال، من والملحدين الإلحاد من العام لتحدير ا— 
ومجلات.ا وصحفوكنما وفوات وجامعات ومدارس 

٦٤٥ا1شرعية سراسات عببن ابن الشيخ كرمعي مع التصيم، حاسة عتيرد و١لآداب، اسوم علية 





واآدءوJاتاسمية آتاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
اسحيياشبن«حمد سر بن ظي ا**د• 

1و0راحءفمرس 

-(.PDFازثر:)المدي- الرحمن عد ١^ الحق- نممار ا— 
مفرج،بن محمد بن مفلح بن محمد المؤلفات المرعية- والمنح الشرعية لآداد-ا ا— 

الكتب،.عالم الناثرت -(- ٥٧٦٣مفلح)المتوق؛ بابن المشهور 
عدى—الالرحمن عبد المؤلم، الملحدين- أصول إبملال ل والراهين القواءني لأدلة ا— 

٠المعارف، مكتبة اكانر— 

اش،عبد أبو المولفح؛ الأحبار— جوامع ثرح ل الأحيار عيون وقرة الأبرار قلوب جة مب~ 
رمميبن الكريم عبد المحقق• ه( ١  ٣٧٦العل«ى)المتوق• ناصر بن الرحمن عيد 
والترنحللنشر الرشد مكتبة النشرت دار اللي 

وزارةاكاثرت عيي— الت المرلفج القرأن ير نفحلاصة ل ان المناللهليف، ير يت— 
السعودية.العربية الممالكة — والإرشاد والدعوة والأوناف، الإسلامية الشئون 

الرحمنعبد ت المحقق عيي، الالمّولفجت المنان— تفسيركلام ق الرحمن الكريم يسير ت— 
الرسالة.موٌة الناشرت — بنمعلأ 

بنالرحمن عبد ،: المؤلف- أغلاله ق القميمي افتراه مما ورحاله وحملته الدين نزيه ت— 
وشركاه.الحلبي اليائي عيس — العربية الكتبا إحياء دار الناشر؛ المعدي— بن ناصر 

بنالرزاق عيد الولفج؛ القيل.ة— صح نو ق وجهوده عدي مبن الرحمن عبد لشيح ا— 
عودية.الالحربية الملكة الرياصن، الرشد، مكتبة الناثر؛ البدر؛ المحن عبد 

حمدبن عثدالمزيز بن حمل المولفج؛ الخالق،— على الرد ؤ،آداب ولطانفا دور ش~ 
 fi.■ض

نمير،محمد الحقق؛ -(، ٥٢ ٥٦البخاري؛)المتول؛ المرلفج؛ — البخاري حيح ص— 
لهّ ٤٢٢الأولى، الطبعة؛ الجاة، ضق دار ازشر؛ 

عثدفواد محمد المحقق؛ -(، ٦٥٢ ١ الحجاج)التول؛ بن لم للم، محح ص— 
طعة.بدون ؛يروُنه، — الحربي التراُث، إحياء دار الناشر؛ الباقي، 

1٦٤٧وشرءية سراسات عثي4ان ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون اتقميم، جامعة عتيزق والآداس اسوم تلية 



والدعويةاسمية ١^٥ ناصرالسعدي، عبدالرحمنبن موضرالشيخ 

اتبموذجا()اللامية الخاسن ملي مءالرع السعدي عبدالرحمن جهودالعلامة 

بنالرحمن عبد (" ٠٠٧٢٨اينتيمية ت المؤلف الفتاوى" جمؤع م' 
المدينةالشريف، المصحف لطياعة فهد المالك مجمع الناشرت ~ م ئامبن محمد 

السعودية.العربية الخملكة النبوية، 

الشرعيةلليراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرت، والآدااب، اسوم كلية 
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