




واتدعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن الشيخ مؤت«ر 
الجوادبلتاحيعيد محمد سعاد د. 

|وْمدهو

لاموالوالملأ٥ نعلم، مالم العلم من وعلم وألهم، أنعم ما على طه الحمد 
الأمحوموالث_رع الأمم سائر إلى المبعوث الأكرم، النبي محمد حلقه حير على 

وسلم.وصحبه اله وعلى عليه اطه صلى الأحكم، والمنهج 
لهذاالمسايرة ائل الوسوتجددت الحياة تهلورت الأحداث تهلور فع وبعد، 

واكابلث،،ياكميي تميزت ونوازل معاصرة وقضايا وقائع امتجدت ثم ومن التهلور، 
فيهافاسفتوا والوقاع، القضايا هذه أحكام لمعرفة ملحة الناس حاجة وأصبحست، 

ذللث،،ق مراعاتها الواجب، يالفوابط منفبعلة بين من اوى الفتفخرجت، العلماء، 

القويم•الطريمحا عن ومنحرفة 
الواجببالضوابهل والتزموا الاجتهاد شروط فيهم تحقمتط الدين العلماء ومن 

ومنعدى، الناصر بن الرحمن عبد العلامة الشح والفتوى! البحث، ق مراعاتها 
العلمية،الشح مكانة لمس ئلة الأسعلى ؤإجاباته وكتاياته الشح فتاوى تمنح 

قحليا يتمح وذللث، النوازل، على النمومجى تعلبيق على وقدرته الفزة، وعبقريته 
،.١ والحوادث المستجدات بعمى ق فتاوا0 

الفقهيةالقضايسا معالجة ق عدى الممالشح منهج إبراز أهمبة اق تهنا ومن 
القضاياهده مثل ق للفتوى يتصدون لمن نبمراما المنهج هذا ليكون المعاصرة؛ 

والمتجدات.

اختيارائوضوعأاساب، 

الفقهيةوالقضايا النوازل ْع التحامل ق العلهاء مناهج لإبراز ة الماسالحاجة — ١ 

الطياراض عبد د. القه، رحمه عيي الناصر بن الرحمن عبد الشح القصيم علامة حياة من صفحات ( )١ 
(٤٨)ص: 

١٢٢٩الشرعية للدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عنيرة، والآهاب< امموم كلية 



واثدعويةالعلمية آتاره السعوي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤتمر 
العاصرةالفقهية القضايا معالجة إ اكسي الشيخ صهج 

المعاصرة.

منالعاصرة، الفقهية القضايا معالجة ق المحح للمنهج التأصيل محاولة ٢— 
ذلك.ق عدى الالشيخ منهج بيان خلال 

والأدلةالمموص على الحاصرة الفقهية ا القضايعرض أهمية على اكاكيد ٣- 
الحت؛رة.الذاهب أئمة وأيوال وقواعدهل الشريعة وكليات الشرعية 

العاصرة،الفقهية القضايا مع التعامل ق متميز كنموذج المعدي الشخ إبراز ~ ٤ 
ومراعاةوالواقع، الص وفهم والعاصرة، ة الأصالبين الجمع خلال من 

بالواقحة.الحيهلة والأحوال الفلروف 
الايح،ث،>،ثطة 

وخاتمة.مماحث،، وثلاثة وتمهيد، مقدمة، على الحث، هدا اشتمل 

البحثوخهلة وأهميته، الخوضؤع اختيار باب أسعلى وتشتمل ت القيمة 
ومنهجه.

جهودوبيان العاصرة، الفقهية بالقضايا الراد بيان عر ؤيشتمل التمهيد: 
إجمالا.الفقه علم ق حدي الالشيخ 

قالتاؤلر يحتاجها الش للضوابط عيي الالشيح مراعاة الأول: الحث، 
عليها.الحكم قبل العاصرة الفقهية القضايا 

مهنالج،:ثلاثة وفيه 

والتوفيق.الإعانة وسؤاله تعالى، النه السحديإلى الشيخ التجاء الأول: ال3لالجإ 
الوسعوبذله دقيقا، فهما الفقهية للقضية عيي الالشيخ فهم الثاى: العللم، 

مورها.نق 

الخارةأهل واستئارته وتحريه حدي الالشيخ تئبت، الئالث،: المهللمج، 

ادشرميةللدراسات عتيمون ابن الشيخ كرسي مع بال٠عاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم ممية  ١٢٣٠





والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر سوالرحسبن الشيخ مؤذ«ر 
العامرةالمقهية القضايا م|وادءات السعديطت الشيخ منهج 

القضاياامتقراء -يدق الوصفي؛ الاسقراثي المنهج اد1محث| هدا ق سلكست، وقد 
منهجوصف إلى وصولا ونتعها؛ عدى، الالشيخ فيها أض الخي المعاصرة الفقهية 
عندمراعاتيا الواجب الضوابط واستخراج الفقهية، القضايا هذه معالجة ق الشيخ 

العاصرة.الفقهية القضايا ق الاجتهاد 

الأءوالامع العامل ق ا عليهالتعارف، الحلية بالقواعد فيه التزت وقد 
النبوية.والأحاديث، القرآنية والأيات العلية 

الفقهيةالقضايا معالجة ق عيي الالشخ منهج يدي بين وقفامحت، فهدم ويعل، 
وحدهواف ي، نفضن أحطأت ؤإن اف، فن ا عرصهق وقمت فإن العاصرة، 

التكلأن.وعليه المستعان 

^لأإؤهَه،وفيِك0يم]هود:س[

الشرعيةلادواسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرص والآدأب، اسوم كلية  ١٢٣٢



والدعويةاسيّية آثاره السعدي، ناصر عبدايرحمزبن الشيخ مؤد«ر 
الجوادبماجيعبد محمد سعاد ئ- 

تهصد

علمق السعدي الشخ جهود وبان المعاصرة، الفقهية بالقضايا الراد يان بز 
إجمالأ.الفقه 

 tاإاطصرة٠اثممهة اثقضاى تممم^ أولا

لأبدمعناه ولمعرفة حدث، مصطلح العاصرة( الفقهية )القضايا مصطلح 
على;يثتمل المصطلح فهدا به، الخلاقة ذات المصطلحات ومعرفة تحلياله، من 

المعاصرة(.الفقهية، لقضايا، ا) 

الأمروهي قضى• من خوذة ما وهي ت قفية جمع القفايا• • القضايا تعريف، ~ ١ 
الماصيعلى وتعرض فيها، ومسألةيتنانع الحكم، المتنانعءليه.اهوالثف.ثة; 

؛٢١والفصل.للبحث الخماة او 
علىوغلب ل، والخهم بالشيء الخلم لخة; وهو الخقه، من ؛ الفمهية تعرف — ٢ 

الخلمواصهللاحتا; الاإمل"آ،، أنولع سائر على وفضله وشرفه يادته لالدين ^٠٢ 
٠٤١الممصيلية.أدكها من بة الماكتالملية الشرعية بالأحكام 

وبالمنالزمن وهو الصر، من ماحوذة العاصرة ; العاصرة تعريف، — ٣

به;والممصود ' .١ الرمحولعمّر ومنه؛ ذللث،، أونحو ة أودوللثخصى 

(٣٦د )صرت الفقهاء لغة معجم )١( 

"نفس".(، ٧٤٣الوط)-؟/ المجم )٢( 

فقه.مادة: (، ٥٢٢العرب)T\/ لسان )٣( 

(٢٤/ الملقن)١ لأبن والظاتر الأشباه ٦(، رص؛ الأصول علم من الأصول مختصر شرح من المعتصر )٤( 
٣(١ ٤ الفقهاء)ص: لغة معجم )٥( 

١٢٣٣ايضرمهة ليمراسات عشمين ابن الشيح كرسي مع يالصاون الصيم، جامعة عتيزة، والأيام،، العلوم كلية 



اسميةآثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

اضاصرةالغقهية القضايا معالجة الممديث الشيخ منهج 

اثلوالمالقضايا من كثير فيه ظهرت الذي الحاصر أوالوقت الحالي العصر 
٢١١فيها.التخصصين العلماء واجتهاد شرعي حكم إلى تحتاج التي المستجدة 

بأنها:العاصرة( الفقهية مصعللح)القضايا تعريف نتطح مبق ما حلال ومن 
موجبتغير الص أوالقضايا الحديث، العصر ز الماس تحدثها اسالتي القضايا 

أوجديدا، ما استحمل التي أوالقضايا التلروف، وتغير التْلور نتيجة عليها الحكم 
٢٢١.قديمة صور عدة من تتكون الي القضايا 

العاصرة،الفتاوى العاصرة: الفقهية بالقضايا الصالة ذات الألفاظ ومن 
ويهللقالوازل. وفقه والحوادث، والختجدات، والواقعات، المستنجية، والقضايا 

هيالمازلة لأن وذلك العاصرة؛ الفقهية القضايا على النوازل فقه العالماء من كثير 
فاطالقالموازل، فقه يعي الشرعي حكمها وبيان يقع؛الناسل'ُأا، الذي الث—ل.يد الأمر 
٢٤١خاصة.الغرت فقهاء عند استعماله واشتهر الصهللح، هذا عليه 

إجمالا.اممقه علم السعديث اثثيخ جهود بيان ثانياا 

الفقهيةمؤلفاته حلال من برزت فقهية جهود ~ الله رحمه ~ المدي للشيخ 
اهتمامهبالفقه.المكررعلى واكيده الدليل، على المني وعنايتهبالرحح العديد-ة، 
مدرسة~ الله رحمه ~ عدي صابن اكان الطيار: الله عيد الدكتور يقول هذا دل 

حثحياته، ق بأطوار مر وقد وفروعه، أصوله فيه تامة معرفة ذا كان فقد لفقه؛ اق 
قالخون بعض حفني وقد لخايخه، تبعآا الحنبلي بالذهب متقيدا أمره أول كان 

١(• حمتس)ص: الحق همد د• معاصرة، نقهتة نفايا )١( 

(١٥)ص؛ سر عتمان محمد د. المعاصرة، المالة المعاملات )٢( 

)٣(jU  /ا،ها-(س"نزل".الءرب)اا

١(٢ ~ ١ ١ حميش)ص؛ الحق همد د• معاصرة، فقهية قضايا المصطلحات: هن.ْ ل؛عريفح يراجع )٤( 

الشرعيةسراسات ظيهخن ابن الشيخ كرسي مع باتاون اأسبا، جامعة عتيرق والاهاب، اسوم كلية  ١٢٣٤



ئوا!دعوية سست ا آتاره السعدي، ناصر بن ترحمن عيدا الشيخ مؤتمر ا
الجوادبلتأجيعيد محمد سعاد ئ، 

تقيدوقد مختصرأ، ثرحأ وسرحه الرجز، بحر على نظما الفقه ق وصنفا ذللث،، 
شيخبكتب اعتنى العلم؛ طلب ق وارتقى السن، به تقدت أن وبعد بالمذهب. فيه 

عظيم،وانتفاع كثير حير له؛ذلك، وحمل القيم، ابن وتليذه تيمية ان الإملأم 
عفليمةثروة خلفا ولذا راجحن؛... يراء ما ؤيرجح الدليل، عن ييمثا وأصبح 

ينبضما وهذا الدليل، رجحه وما يالده_، التقني بين تجمع التي الفقه كتب من 
البنيوللفقه بل الحنبلي، للفقه عدي حمان إثراء تعلم وبأذا • • • ملوكه، للعالم 

لهاكبيركان التي عدي مان الشيح كتنمح أبرز ومن بالتعليل• والمؤيد الدلل علمح، 
الحاصر:الوقت، ق الفقه على الأثر 

الفقهية(.المائل من الجلية )الختاراُت، - ١ 
الفقهية(.٢-)المناظرات، 

بطريقالأساب وأبر الطرق با/ب الفقه ليل والألماب البمائر أولي )إرشاد ٣- 
والجواب(.السؤالا على مرب، 

عيية(.ال)الفتاوى — ٤ 

الفقه(.أحكام ق )منظومة ٥— 
اض(:سبيل ل ٦-)الجهاد 

منكلياُت، وبيان الديني اد الجهوموضع اللين بين المماون )وجوب ٧" 
الدين(•برامن، 

الدن(.ق الفقه وتوصبميح المالكين )منهج ٨" 
الفقه(.على )حاشية ٩- 

القوى(.عبد ان ونظم الإنصاف، بين ~)الجمع ١ ٠ 
الدخان(.ثرب )حكم — ١ ١ 

اكامةوعنايته الفقه، على الواصح المخ أثر يظهر الزاخرة الؤلفارت، ء وحن. 

١٢٣٥الشرعية لليراسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، جامعة هنيزة< والآداب< العلوم كلية 



اسبآتاره السسي, ناصر س1ضعصبن الييغ موضر 
اضامرةاتفقهية اتقضايا معاتجة ه اتسعدي اتشيخ منهج 

والمدن؛الماؤلق مخلف ق انتشروا الدين اللامين عشرات إلى االإصاءة فيه، 
الدبمية.وثوونم أقضيتهم ؤيتولون ويرثدومم، الناس، يعلمون 

مهدماتمن كثير ل يالفقه واهتمامه عنايته على — اتله رحمه — الشخ أكد وقد 
ا١١JالمقهLثكته 

رص•الطيار اف همد د• عيي، الناصر بن الرحمن ■مد الثصخ القصم ءلأمآ< حياة من صمحات ١( 
ا،ا-'؛'؛(باحممار.

الشرسuدرا٠طت مته4ين ابن الشيخ كرسي مع باصاون القصم، جامعات عتيرة، ، ybVljالط>م كمة ١  ٢٣٦



دوالدعوية العلمية آتاره السعدي، ناصر س عيدالرحمن الشيخ 4ؤت«ر ا
بلتاجيالجواد عبد محمد سعاد د. 

يحتاجهااثني تلضوابط السعدى الشيخ مراعاة الأول، البحث 
عليها.البمكم قبل العاصرة الفقهية القضايا الناظري 

الأ9ل1و0طالب 

وا|دوفيق. qjLcpiوسؤاله تعالحم< الله الٌ السعدي خ اJاثILUاادحاء 

الإعانةؤياله تعالى اض إلى يلجأ أن المعاصرة الفقهية القضايا ق الناظر على 
عنوان!تحت القيم ابن الإمام بذلك صرح كما والصواب، الحق إلى والتوفيق 
للمفتى*ينبغي قال! حيث الصواب( يلهم ض يتوجه أن المفتى أدب من )فمل! 

العلميلا الحالي، الحقيقؤر الافتقار قله من ينبعث أن المسالة به نزلت إذا الموئق 
المحواب،يلهمه أف القلوب، ادى وهالخير ومعلم الصواب، ملهم إلى المجرد 

فمتىالمسالة هده ق لعباده شرعه الذي حكمه على ويدله دال، الطريق له ؤيفح 
الأن تعالى ربه يصل أمل من أجدر وما التوفيق، اب بمع فقد الباب، هذا فؤع 

؛١١.٠١التوفيق...بشرى طلائع فهي الهمة هذه قلبه من وحد فإذا إياه، يحرمه 
إيهوالافتقار باض الملة تقوية إلى الحاصر عمرنا ق المفتي الفقيه أحوج فما 

والصوابوبالحق متغنيا، الخلق وعن تعاليا، مباض الإيمان حمى ق يكون حتى 
اف.اآاموفقابإذن 

الاصتحانةمنها؛ أساب الصواب *ولإصابة بقوله؛ العلي الشخ هرره ما وط) 
،٣١انموابااّ إلى الوصول ق باق 

(٦٧)آ/ القيم لأبن إءلأماJونمنءنربالخالمن )١( 

(٣٢٣، ٣٢٢اكطان)ص: فر مد. _^، الفقهية الوا3ل أحلكم اسنباط منهج )٢( 

٨()ص؛ عيي للالفقهية، المناءلرا>ت، )٣( 

٢١  ٣٧الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القمعيم( جامعة عتيرة، والأداب، دوم JJاكلية 



هوالدعوية العلمية آثاره السعدي، ناصر عيداترحمنبن اتشيخ مؤذمر ا
ائعاصرةالفقهية القضايا معالجة السعديات الشيخ منهج 

القضايامع تعامله و الأصل بهازا الاكزام على عيي الالشيح اعتاد وفد 
أتهذلك; على الدالة الأمثلة ومن مها، كير ل ومجاله وغيرها، المعاصرة الفقهية 

والتوفيقالإعانة الله أل ررونبقوله؛ الجواب بدأ الأعضاء قل حكم عن سئل حيتها 
،١١الصواب،،.لإصابة 

اللهأل ررنبقوله؛ جوابه حتم البارات تنلفه ما صمان حكم عن ئل حموحينما 
،أوليائه،،.١ على فتح كما وعلتكم علينا شح أن 

نوتل ونحوها المدافع أصوات، على الاعتماد حكم عن ئل سا وحينه
،ا،.١ التوفيق... وبالله ارالجواب، بقولهت أجاب يتعلق وما الأوiاتا 

الدينيةلمفاره الل،حلأان ثرب بحرمة الفتوى من إليه ذهب ما أيضات ذلك، ومن 
الهدايةناله التوفيق، وبالله ررالجواب؛ بقوله؛ جوابه بدأ حيث ؛ والمالية، والبدنية 

،٤١الملمين....،،.ولإخواننا لنا 

لأمضيه1وواأعدي اوووأيح فحم 1وقاو>5إ: او0طالب 

تْيورها.قي |روواووو 9ودوبم دقيقا' فمها 

نموراونمورها دقيقا فهما العاصرة الفقهية القضية فهم من للفقيه ل. لأي
وكمنموره، عن مع الشيء على الحكم لأن حكمها؛ ق؛حث، البدء قبل صحيحا 

بمعزللأنه فيه. يتحدث الذي الأمر بحقيقة جهله جهة من أوالعالم اوا>—.ث، اثي 

(y٩٥/ )١ العيي العلاعة الشخ مؤلفات مجمؤع صن الأوابد، واقتناص الفوائد مجمؤع ا )١ 
(Y٤٥٥/ )٤ المل.ى العلامة الشح مؤلفات مجمؤع صمن المدية، الفتاوى )٢( 
(Y٢٠٦/ )٥ عيي الالعلامة الشخ مؤلفات مجموع فمن الواقة، ايائل عن الاس الأجوبة )٣( 

باختصار.

٥(.١ ١ y/ )٤ السعدي العلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن الدخان، صرب حكم )٤( 

الشرعيةييواسات ابن الشيخ كرسي مجع بالضاون القصيم، جامعة عتيرمح، والأداب، اسوم كلية  ١٢٣٨



ءوياjJ 3وا سمية ا آثاره لسعدي، ا ناصر بن لرحص عيدا الشيخ مؤتمر 
باتاجيالجواد عبد محمد سعاد د• 

الناس.يعينه الذي الواغ عن 
جميععلى والتعرف حواسها، جميع من المسالة تفهم أن من فلابد ثم ومن 

قاثير له مما ذس وغير وممعللحاتما، ا وفروعها وأصولهوظروفها أبعادها 
،١١فيها.الحكم 

فهماالسائل عنه سأل الذي الواقع فهم عدم الفتوى: ل الخلأ أساب ومن 
علىالشرعي النص تطبيق ل أي التكييف، ق الخهلا ذللئ، على ؤيرتب صحيحا، 

٢٢١العملة.الوانعة 

الفتوىمن الحاكم ولا المفتي يتمكن ررولأ القيم: ابن الإمام يقول، هدا ول 
المهم:من بنوعين إلا بالحق والحكم 

بالقرائنونع ما حقيقة علم واستتبامل قيه، والفقه الواقع فهم أحدهما: 
بهعلما.حتىيحيْل والعلامايتإ، والأمارايت، 

قبه حكم الذي افه حكم فهم وهو الواقع، ل الواجب فهم الشاق: والنؤع 
فمنالأحر؛ على أحدهما يهلثق ثم الواقع، هذا ق رموله. لسان على أو كتابه 
يتوصلمذ فالعالم أوأجرا؛ أجرين يعدم لم ذلك ل ونعه تمغ وامجهده تدل 

يوّمفشاهد توصل كما ورسوله، النه حكم معرفة إلى فيه والتفقه الواقع بمعرفة 
وقضاياالشريحة تأمل ومن • • ■ • وصدقه، براءته معرفة دبرإلى من القميص بشق 

حقوقهم،اس النعلى أصاع هذا غير سالك ومذ بل.ا، طافحة وحدها الصحابة 
،٣١رسوله®.-ها افه بعثج التي الشريعة إلى به ون

سر.بتصرف ٣( ١ ٥ القحطان)صن. مفر د. المعاصرة، الفقهية النوازل أحكام اصتنباحل منهج ، ١١
(يصرفيسير.٧٢القرصاوي)ص؛ الفتوىيينالانضباطوالتيب،،د.)٢( 

باختصار.( ١٦٦، ١٦٥اكيم)آ/ لأن الخالين رب، ص المؤلمين وعلام )٣( 

١٢٣٩الشرعية ل1دواسإت ءثي4ايى ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيرة، والاداب! اسوم كلية 



وا1دءوي|تاسمية آثاره السعدي، ناصر ءبدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
ال،عثط4طلبيت اد السيئ الشيخ فّج 

تكنلم ؤإذا السائل، مقصود إلى المساق هذا ق يتفطن أن والمفتي الفقيه وعلى 
ءتوا0.ل حطا ل يقع لا كي المائل؛ من توصح ؤيتفمل يأن فعليه وافحة المالة 
فيهاألة مسل الجواب ثطلق أن للمفتي »ليس القيم؛ ابن الإمام يقول هذا ول 

المسالةكان إذا بل الأنوغ، أحد عن  JLإنما المائل أن عالم إذا إلا تفصيل 
إذاالتفصيل وجوب على التنبيه والخمصود تفمله.... امالتفصيل إلى تعحتاج 

مالقهذا ق الفتي غلهل يشر ما فكبرا التوفيق، وبالاله محتملا، الم—وال يجد كان 
ؤإلأالموال لحقيقة يتفطن لم فإف حدا، متوعة قوالب ل المائل عاليه ترد فالمفتي 

هاإكوأهأنك،«.اا؛
إليهيحتاج الذي م اءوالعلقال: حيشر الأمر هذا عيي الالنسخ قرر وقد 

يكفيفهذا والأحكام، الدين ائل مأ-تملب وهو العلماء، بين عاليه مجمع نوعازت 
يحصلبذللثح لأنه بعضها؛ أو أدلته إلى التفات أدنى مع لمسائلمه التام التصور فيه 
نمورهاإذا فهذه فيها، ، الخختلفائل المالثاف■ والمؤع لألي• تي لأما الملم له 
كانفإذا المتازعين، من كل وأجوبة الجانبين، من أدلتها وعرف التام التصور  ciذلال

تدلالالاسوكيفية الفقه، أصول معرفة ق مالكة نؤع له كان بان تدلأل الاميحن 
منعنده ما يا بحالمرجوح من الراجح معرفة من بدلك تمكن ومراتبها، بالأدلة 
ا ٢١والقفاء*.للفتيا يصلح فبذللثح والفهم، الفطنة 

الفقهيةللقضايا علي الالثخ معالجة ق واضحا معلما هذا كان ثم ومن 
إنانل وتركيبه ان الإنل• جمن جزء أحل• يجور هل ثل• مفحينما العاصرة، 

تحديث،الش ائنر الم*جمج ت بقول أجاب منه؟ أحل. من برصا إليه مضطر أحر 

باحتصار.( ٩٦—  ٩١)1/ القيم لابن العالمين رب عن المرقعين إعلام آ ١ ر 

)A/عيي الالعلامة الشح مجموع.زلفات ضمن الأحكام، الإرشادإرسرقة )٢( 

الشرعيةللوراسات مثيهؤن ابن اثشيخ كرسمر مع ياتاون التمهيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٢٤٠



واثدعويةالعلمية آتاره السعدي. ناصر صدالرحسس الشيخ مؤتمر 
الجوادبلتاجىعيد محمد سعاد د. 

شيء،كل قبل تتصور أن يجب أفرادها، أو أحناسها حدثت مواء ونت، ل كق 
بداتبماتاما نمورا ان الإنونمورها ، صفاتها وشخصت ، حقيقتها عرفت فإذا 

أنؤينسترط . الكلية.. وأصوله الش_رع نموص على حلبهت ونتائجها، ا ومقدماته
،١١.والشرعيةا، الواقعية وجوانبه نواحيه جمح من البصير فيه ينظر 

والنظيرايه المتثوجمع والتفريق، يم التقفي أره الفقهي التصور لهدا وكان 
الصيامق زمنه ق المستجدة الأخبار ومائل على الاعتماد ائل مففي، لحكم، ال 

الراديوخر بين ~ اف رحمه ~ فمرمح، الفقهية، لملكته وتجل فقهى، نظر والفطر 
لواقعوفقا الشرعي، للناط تحقيقا ~ الثال، محبيل على — الحكم ق الرقية وخر 

مختلفاالأمر الشخ زمن ل كان وقد عمره، ق الراديووالرقية حال وحقيقة زمان٦م 
حقيقية؛جزم ة حاليمثل الدياع يكن فلم الدياع، ق عنها والدني الرقية بين 

مقرونةالإذاعة محطة كانت إذا إلا الحال، مجهول ان الزمذلك ق المخبمر لكون 

١والمدغ. الرقية كحال الدياع بخر القبول يكون هدا فعلى شديدة، بمراقثة 
فيهالذي البلد بأن أجابه الخل.فع، ؛ملع والفهلر الصيام عن ثل ّفحينما 

علىاعتادوا قد وكانوا أمره، عن إلا يفعلرون ولا الماس يصوم لا شرعي حاكم 
أنيمكن لا مطردة عادة وهي ونحوه، بالدفع الحتكم محل عن البعيدين تنبيه 

المدفعرمي كان ربما بل • .• يعينه؛ الخم هي بل الخم، بمنزلة نهي بغيرها، تشتبه 
الفطريجوز هل ثل• موحينما الناس، يتتاقله الذي الخم من أ؛الح يعتادونه حيث 
وعن،-يعنه، سؤال ياتيتي ما فكثيرا الفعلر ل الراديو خر أما قالث الراديو؟ بخم 

هأ؛(،مجموعاضائ،،،y/ )٤ عدى الالعلامة النخ عرلفات مجمؤع ضعن عدة، الالفتاوى )١( 
(y٩٥/ )١ عل.ى الالعلامة الشخ عولفات مجموع محمن 

 )Y( ٣٩)ص؛ ودراة جمعا المستجدة الفقهة المائل ل المعدي الرحمن عبد المخ اخيارات،•
واختصار.بتنصرف ( ٤٠

١٢٤١^لشرعية ل1دواسات عثي4اى ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والآد1ب، اسوم كلية 



ئوالدعوية اسمية آتاره السعدي، ناصر سلاورحصبن الشيح مؤتبمر ا
العاصرةاتخقهية القضايا اثسعديانععالىت الشيخ منهج 

علىوفطر صوم كئوت الدينية الأحبار ق يعتمد هل ثل; موحينما امتشكال. غيه 
المسالةبقوله: أجاب عليه؟ الاعتماد ق كالرقية حكمه وهل ؟ الودية الإذاعة 
برتص يخثر ه وأنالمذيع، خثر مجرد إلى نظرت إذا لأف إشكال؛ فيها عندي 
أووتثبت وغيرها عدالة من حالته ة مجهولالغالب ق فالخدع الديني، الخر ذلك 

عليهالمذيع أن إلى نفلرت ؤإن عليه، الاعتماد ق الجرم عن يوقف مما وهذا تسرع، 
منمحرم قرت رسميا ثبوته بعد إلا الخر هزا مثل على ر ولايجشديدة، مراقبة 
المدايروأصوات بالرقية يعمل هل ~ الله رحمه ~ ثل موحينما الرقية.... محر 

يرادعمومي مهم أمر كل أن ريب لا قال: ؟ والمهلر الصوم ثبوت ل والثواريد 
طريقكل فيه لائ< يوالتعميم، السرعة وحه على به ار والإخبؤإشاعته إعلانه 
وتارةالقولمح،، أوالإجمال التصريح وجه على فيه ينادى فتارة المقمود، يه يحصل 

الثعيل.ة،الحال إلى وسريان نفوذ له مما ونحوه كالرمى لها عالية بأصوات عنه يعبمر 
هزهمثل عن ؤيخرون يصرون هذا على الناس يزل ولم التتوعة، يالرقيات وتارة 

وبالعملمجتمعون، المحنى هدا على الخبر، فيه ؤيشيع يتعمم وسيلة الأمور؛ار«رع 
مماوأتجح أمؤع يلة وسلهم تجدد وكلما منتقمون، والدنيوية الدينية الأمور ل به 

أدلةووردت والمؤع، الجنس هذا على الئاؤع أقرهم وقد إليها، أمرعوا قبلها 
الصحيحوالخبر والمدق الحق، على دل ما فكل عليه، تدل الشريعة ق وأصول 

أحياناؤيامر؛< ؤيقثله يقره الث—اؤع فإن ودنياهم، دينهم أمور  ijللناس ني فيه مما 
،١١نا....أحيا ؤيجيزه 

دقيقا،فهما الفقهية للقضايا المدى الشخ فهم على دلالان الأمثلة هده مثل فقي 

يتصرف( ١٧١—  x١٦٩/ ٤ ر العدى العلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن عيية، الالفتاوى ( )١ 
السعدىالعلامة الشيخ مؤلفات مججمؤع صمن الواقعة، المساتل عن النافعة الأجوبة واحتصار، 

)ه'ا/أها-1ها(باختصار.

الشرميةتليواسات طيههن ابن الشيخ كرسي مع باتاون القميم، »ءطماوة عتيرد والآداب، الخلوم كلية  ١٢٤٢



والدعويةاسمية آثاره السيئ، ناصر بن عبدالرحين الشيخ 
الجوادبلتاجيعبد محمد سعاد د. 

والتصور.الفهم ذلك عر مينية فيها فتواه وأن لها، تصوره لحسن 
تهليقهق أثر الفسخ عند المعاصرة الفقهية للقضية الفقهي التصور ولدنة 

ائل،الممن كير ل ، ٧١٥قلهر كما الفقهي، للمع ملأنما تطييقا الفقهية للقواعد 
أونفى من جرائها من أويتلف ٍاراُت، التتلفه ما صمان حكم على إجابته ل كما 

الفقهيةالأصول على تبنى أن وشبهها ائل المهذه مثل ل ارينبغي تاوت حث مال؛ 
عمدايكون أن ا إمالمذكور يخلوالإتلاف لا فنقول• متيس—را، منها أحدها ليكون 

والدبرالسائق مجن بتفريهل. يحمل أن يخلوالخلأإما ولا ، أو->؛a؛iLغالبا، يقتل مثله 
بغيرتلفا أويكون وصاحبها، بارة المن إتلاف يكون أن يخلوإما لا أو أوتعد، 

يطقوهاأن العلم لأهل يبني بهها أثوما ائل الملهده نالت أن إتلأف-----إر 
ماحيمعرفة لهم ليتم عليه ؤيتطبق يهنابقه ما ؤيتظروا للأصحاب،، الكلي الكلام على 

فإن. الكليات؛.. النصوص على الجزئياُتا الحواديث، تطيق عليهم هل ؤيالصور، 
كلماتيمذ نمدوا - الجزاء حير المسلمين عن وجزاهم اض رحمهم - اللم أهل 

أنالبصير يكاد لا ولهذا الجزئيات، محن بُث، يحالما بجمع تحيهل؟ أن الكلية المحكمة 
ءثاراتام«.اا،ل لحولها عن خارجة ألة ميجد 

فثمأنه إلا عدى الالشيح زمن ق السيارات حوادُث، نلة من الرغم خمر 
لحنإلا ذللئح كان وما الفقهية، الشرعية الأصول على الأحاكام وبني وفرق، 

المعاصرة.اآاالفقهية القضية التصورلحقيقة 

ياحتصار.؛ه؛،هه؛( )؛y/ السعدي العلامة الشح مؤلفات مجمؤع صمن المعدية، الفتاوى )١( 

(٣٩)هست ودراسة جمعا تجالاه المس؛الفقهية المسائل ق المُدى الرحمن عبد الشيخ اختيارات )٢( 
بتصرف.

١٢٤٣الشرعية لإدراسات عثي4اأأن ابن الشيخ ترسي مع بايدعاون الئصيم، جامعة عتيرة، وا^لآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية أناره المعوي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
المامرةاممقهية اممضالأ اسالمة المعدي 

أهلواستشار^ ونحريم السعدي الشيخ تتمن الثالث، الطلب 
والاختصاص.الئبرة 

والتحريالتشت المعاصرة! الفقهية القضايا ق الاءلر يراعيه أن ينبغي مما 
أويصلالة، الخواسر يغير يهلرأما فقد القضية، هذه على الحكم ل العجلة وعدم 

فقدتشن، قلة أو قاصر نفلر حلال، من أفتى فإذا منها، يلزم وما حقيقتها يناؤ، علم إليه 
المحذور.ق ؤيقع الصواب يخعلئ 

القضاياق وخصوصا الاحتصاص، أهل استثارة ت أيضا يراعيه أن يبض ومما 
علمهمإلى والرجؤع ذللئ،، وغير والفلك والاقتصاد العلمح بابواب المتعلمة الفقهية 

امنهم.ر والاستيضاح وموالهم التخمصامت،، تللث، ثل مل 
بملحممن بحضرته لن الخالة يذكر ُثم البغدادي؛ الخهلم_، يقول، هزا وفي، 

ءندهأفانعما منهم واحد كل الجواباويس—ال، في، ؤيشاورهم العلم أهل من لذلك 
قوساورض ؤ وتعالى؛ تبارك اممه ال، قالمالحاوقد ، لفبالبركةاواقتداء ذللثج في، 

بالخشاورةأوأمر ياء، وأشمواصعر في، ه الّمح، ائر وث ٤١٥٩عمران؛  ٠١٢]ه ألأتك 
والأحكاماا.أ'أ؛الفتاوى، ن، تشاور الصحابة وكانت، 

ختلاف،يا تختلف، المشاورة أن ارواعلم هال،؛ حيث، العيي الشيح أقره ما وهدا 
والدينالحلم وأمور والعقد..، الحل، أهل فيها يشاور المياسة فامور مواصيعها، 

فيهاالخرة أهل فيها يشاور الدنيوية والأمور والدين..، الحلم أهلء فيها يشاور 

بتصرف( ٠٣٢ ~ ٣ ١ رص؛ما اك>طابي مسفر د. المعاصرة، الفقهية النوازل أحكام استنباط منهج ، ١ ر 
واحتصار.

(٣٩٠ش>دباابدادى)٢/ )٢( 

الشرعيةسراسات عشض ابن الشيخ كرسي مع بالضاون اممصيم، جامعة عتيرص والاداب، اسوم كلية  ١٢٤٤



والدعويةالعلمية آثاره انمعدي، ناصر ض ^يخصدامحص 
بلتاجيالجواد عيد محمد سعاد د• 

،.ر  ٠١٠ ٠ أحوالها. يحب والرأي، 

نقلحكم عن سئل حينما أنه المنهجت بهذا التزامه على الدالة الأمثلة ومن 
مهرةفإن وأيضا ٠) قول4ت الجواز أدلة من ذكر0 مما وكان بالجواز، أجابج الأعضاء 

حدهمن المأحوذ على ضرر لا أنه عليه متفقا تقريرأ قرروا متى المترين الأطاء 
محفةمصلحة كانت الغير، مضلحة من ذلك، من يحمل ما وعرفا الجزء، ذلك 
الممدة...من حالية 

هوكما الأمور سوه ق الأير أثره له الحديث، الطب، ترقي أل المعلوم ومن 
وجدتوقر ماهرآ، طبيسا المتولي كان إذا ذلك، أحزنا إنما ونحن • مشاهد. معلوم 

٢٢١اإمحال.وراا.يزول فبهدا الضرر، وعدم عديدة تجارب، 

لأصرارهبحرمته أفتى حين، الدحان شرب، حكم ق ذكره ما أيضا! الأمثلة ومن 
الأطباءمن واحد غير قرر اروقد قال! مما وكان البدنية، أضراره عدد ثم العديا.ة، 
وتوابعه،السل وهي المدرية، الأمراض ق الأكر الأثر الدخان لشري، أن المترين 

ومنوأصعبها..٠ الأمراض أخعلر من وهذه السرطان، مرض ق محسوس أثر وله 
ذلك،دون هي التي الأمور ل الأطباء بارشادات يتقيدون الناس من كثيرا أل الحجم-، 

الخهلير؟ااا.لأ،الأمر با-ذ.ا يتهاونوف فكيف بكثير، 

السعديالعلامة الشخ مؤلمات مجمؤع صمن الزاهرة، النيرة والحدائق الناصرة الرياضر ( ١ ر 

باخصار.السعدى العلامة الشخ مؤلفات ُجموع صمن السعدية، الفتاوى )٢( 

باحتصار.السعدي العلامة الشخ مجولفات مججمؤع صمن الدخان، شرب حكم )٣( 

١٢٤٥الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاممة عتيرةأ والأداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره تسرالسعدي، بن عيدالرحمن مؤتمرالشيخ 
يخامعدياساتجةامممطيااكقهيةاسصرة

يحناجمااثني ممصوابط اثسعدي الشيخ مراعاة اثثاني: ائبحث 
عليها.البمكم افثتاء العاصرة اثممهية القضايا التاْلري 

الححمعن اليحث في السعدي اواةأيخ اجتماد الأ9ل: او0هالب 
1 <L_iLlJ.>ومقصأ

الشرعيالحكم عن البحث ق عه ومالمجتهد يبذل أن بذلك والمقصود 
عاليذلك ق والجري المعروفة، تنباحل الاصؤلرى بتتبع العاصرة الفقهية للقضية 

إلىيلجا وقد منه، ا أوقريبعليه متصوصا الحكم يجل فقد المعهودة، النظر منن 
أوأوالإحماع للنص—وصى حكمه ممادمة عدم مراعاة مع الأدلة، على اس القي

؛١١ليمة. الالفطر أو العقول لصحيح مخالفتها 
<الضابط، هذا خلال من صاماضا ينبغي ال،ني الآدابا ومن 

الفقهية:القضية ز أقوالهم وعرض الفقهاء مذاهب إلى الرجؤع ~ ١ 
جرائهاس يتلف أو الميارايتح تتلفه ما ضمان حكم ألة معلى إحايته ق كما 

علىتبز أن وثبهها ائل المهذه مثل ق *سغي نادت حث أومال؛ نمس من 
وماائل المفهده قال: أن إلى را،.... متيسسمنها أخذها ليكون الفقهية الأصول 

ماؤيتفلروا للأصحاب، الكلى الكلام على يطقوها أن الملم لأهل يسغي أشبهها 
الحوادثتطبيق عليهم هل ؤيالصور، مآخذ معرفة لهم ليتم عليه ؤيطق يطابفه 
الن.ىالأصل عن مجردة ائل الميأحاو ولا الكليايت، الصوص على ات الجزئي

ولاالذهن، ل تثبت، الحالة هذ0 ق اتكليات كاد لا نمور، هذا فإن عنه، أخذت 

ومحرقباحممار ( ٤٣٢ القحطاق)ص؛ مفر د. العاصرة، الفقهيث النوازل أحكام امتناط نهج م( 
بتر•

ألشرعيةلكراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القسيم، جامعة عتيرد و١لآئبه امموم كلية  ١٢٤٦



وا!دعويةسيئة ا آتاره لسسي، ا ناصر بن عيداثرحمن لشيخ ا مزتمر 
بلتاحىاتجواد عبد محمد سعاد د. 

عنوحزاهم اض رحمهم — م العلأهل فإن نانما، العلم سب ؤنالعند الإيكال يزال 
ماحمح تحيط أل الكلية المحكمة كالماتيم ل قمدوا — الجزاء حير لمين الم

قلحولها عن خارجة مالة يجد أن البصير يكاد لا ولهدا الجزئيات؛ من يحدث 
■مارتآماا.را،

حكمعن ~ اش رحمه ~ مثل أنه الأمر لهذا عدى الالشخ مراعاة أمثلة ومن 
محرمة،أموال من يدحله ما مع المال ست، من الشرعية الوظاض على الأموال أحد 

ذلكتووجه المال، بتت من متناوله على حرج ولا ذلك،، رريجوز بقوله! فأجابج 
الأثساءجمع ق الأصل أن منها؛ عليها، تبنى وأصول ماحي عدة الخالة لهذه أن 

يطلخبثي الحم، الأموال أن ذكروا ~ النه رحمهم ~ الفقهاء كان إذا أنه ومنها! ٠ ٠ المحل. 
ردهاتعدر إذا وغيرها، وودائع رهون من أرباما جهل التي والأمانات العلريق، 

قححلها أو حا الصدقة يتعين أنه بيم، وللجهل عليهم القدرة لعدم أصحابيا على 
مصالحمن مصالحة لفعله — له بدلت، أومن ثيا عليه تصدق لمن وهي المال، يت 

فكيف،أهلها، على ردها تعذر لكن الغير، ماللث، أنيا معلوم وهي حلال، ~ الملمين 
أئن،باب من فإنما عتنها؟ علك، يجرم ولا ا حالهمتناولها يجهل التي، بالأموال 

.رأ، ٠٠بحق...ها لأحل حلال أنيا وأحرى 

ومناقشتهاتوأدلتهم العاصرين العلماء أقوال عرصن ٢— 
الفقهيةا القضايمع التحامل ل المدى الشخ منهج ؤ، ارز بم معالوهذا 

بينالمقابلة منهات أسائح الصواب، اءولإصابة ت بقوله قرره ما وهذا الحاصرة، 

باحتمحار.ةهة،ههئ( Y/ )٤ العلي العلامت الشخ مؤلقJات مج«رع صمن السعيه، اكارى )١( 

 Y( ) ٠ عيي الالعلامت الثخ مؤلفات مجمؤع صمن الكويتية، ائل المعن السعدية الأجوبة(/Y
للمسائلالمعدي الرحمن عبد الشيخ اختيارات ق الأصولية القواعد أثر ودرامعت باختصار. ( ٣٨٧

،١٢٧ رص• المطتري مشعل ، عصرْ ل النازلة 

١٢٤٧- ٠ الشرعية لليراسات عقيمين ابن الشيخ ثرسي مع يالضاون القصيم، حامعة عتيرص وا^لآداب، اسوم ممية 



موالدعوية العلمية آتاره السعدي، ناصر بن ترحمن عبدا مؤت«راوشيخ ذ
ياصرةا الفقهية القضايا سالجة اأسعديث منهجاكيخ 

الأدلة،ووزن ومآحده، قول، كل أدلة من أمكن ما تيعاب وامحالمتعارصة، الأقوال 
أهعليها؛،. المتفق الفقه وأصول العادلة بالوانين والخآخد 

عنمثل حينما أنه المنهج; بهذا علي اليخ الشالترام على الدالة الأمثلة ومن 
الحياد؛على واقفون نحن شيء كل قبل المسالة ررفهذه قال; الأعضاء نقل حكم 
العلماءأقوال عرض ثم ا،... القولين باحد الجزم تاما اتفبماحا لما يتضح حتى 

،٢١وناقشها.والأدلة المالة هده ق الواردة العاصرين 

الورقحكم تحت ذكره ما الأمر; لهذا عدى الالشخ مراعاة على يدل ومما 
العلماءأن وبسبب الوهلل؛ا، جهة من وحث.ا هالأيامر'اا محار  ٠٠ال; قحيث النقدي 

ماأنمى إلى فته البحث ق ننتهي أن أمنا لحدوثه كلام؛ فيه لهم يوجد لا السابقين 
ومنأحواله، كل ق العروض حكم له عرضا، يراه من بين منافلرة قوينا عليه، نقاور 
وأوردناالمكوك، ة بمنزلالأمة، ق لما ا بيعيراه ومن أحواله، حميع ق نفرا يراه 
التفصيلفيه علمنا إليه وصل ما منتهى فكان به. تقرر أن يمكن الش حجته قول لكل 

أومتماثلا أوذم،، نمة نوحل مواءكان مهللقا، بيد يدا بيعه يجوز وأنه كمه، حق 
اتفقواء مأحل، إلى ببعض بعضها بح يجوز لا وأنه أوغيره، س بالجنمتفاضلأ 

٨()ص! عدى للالفقهية، المناظرات مقدمة ( ١ ) 

(U٩٥/ ١ ) اJهدي العلامة الشخ لمات مؤ مجمؤع صمن الأوابد، واقتناص الفوائد مجمؤع )٢( 

الأيام.هذه ق صار أي )٣( 

حاص،ورق من ^ ٥٥وهي بالأنواحل، القدية الأوراق وتسمى النقدية، والأوراق القرطاس النوطت ( ٤ ) 
يحددهاخاصة بة بنمعدل رصيد العادة ق قائلها صحيحة، أعدادا وتحمل خاصة، بنقوش تزين 

عملة.الناص ليتناولها إصدارها الحكومة لها تبح هتثة أومن الحكومة، من إما وتصدر القانون، 
^دلأن)ص;حآ(،^رالقواعدالأصوليةق

(٢٨٤ت )محي المطيرى مثعل السعدى، الرحمن عبد الشخ اختيارات 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جاسة عنيرة، والآداب، العلوم كلية  ١٢٤٨



والوعويةاسمية اتاره السعدي، ناصر عيدالرحمنس الشيخ مؤت٠ر 
بلتاجيالجواد مبد محمد سعاد د. 

المناظرةهذه وعرضنا مدة، فيه يكن لم إذا حاصرا ويجوز • • احتلما• أو الجنس 
،١١التفصيل*.على الجمح نفلر فقث الإخوان على 

يذكرالحكمدJله:"ا-أن 
وماخذْالحكم، دليل يذكر أن للفتي ُرينغي القيم• ابن الإمام يقول هذا ول 

فهذاومأخذه، دليله عن مجردا اذجا يتفتي الإلى يلقيه ولا ذللتح، من أمكنه ما 
حجةقوله الذي الك،. فتاوى تأمل ومن العلم، من بقاعنته وقلة ءط؛هأآآ، لضيق 

مشروعيته....ووجه ونظيره، الحكم حكمة على التنبيه على مشتملة اها ر ه، ينف
الأحكامعلل إلى الأمة يرشد ه بنمحجة قوله كون مع الش—اؤع أن والممحود 

فينبضالسنة، ق حدا كثير الءا وه. .١ بعده من فورثته وحكمها ا ومداركه
أنعليه حرم محإلأ ذللنإ، عرف إن ومأخذْ الحكم، علة على المائل ينثه أن للمفتي 

كقولهوعللها مداركها إلى فيها سبحانه يرثد القرآن أحكام وكذك علم، بلا يفتمح، 
ه]اومرةتألمجسيمن ؤ أقثآء هوآدك، ض ألجمي ءير تعاليرؤ 

،الحكم*.١٣قبل الحكم علة لهم يذكر أن ييه سحانه فأمر [، ٢٢٢
الاسبعض ارعابؤ ت القيم ابن قال، أولى( دليلها ْع الفتوى رذكر عنوان وتحت 

وروحهاالفتوى حمال، بل بالعيس،، أولى العيب، وهذا الفتوى، ق الأمنيلأل، ذكر 
وأقوالالخلين ؤإحماع هؤ ورموله اممه كلام ذكر يكون فكيف، الدليل، هو 
القواعدأثر ويراجع; باحممار. ( ٤٧عيي)ص; اللاوث-ح الواقية، ائل المعن النانعة الأجوبة )١( 

(٢٧٢انمليري)ص؛ مشعل عيي، الالرحمن عبد الشخ احتيارامته ق الأصولية 

قللمرادف انملن; وضيق القس. ضيق انمناء، قليل مضاه: الخلن( محنى )فلاو قولهم: )٢( 
الناس)أ/لكلمايت، ال معل رالزامر محتمل. غير الصر، قليل الصل.ر، صيق ضجر، الاحتمال، 

(٢٣٦التربية)U/ الماجم ذثْاإة (، ٣٩٣

باحتصار.( ٥٢- ٤ ٩ القيم)٦; لابن العالمين رب عن المونمن أعلام )٣( 

١٢٤٩اممرعية ئيدراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع باتاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



واتدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
اضاصرةالفقهية القضايا معالجة إن السعدي الشيخ منهج 

ورسولهاممه نول ذكر وهل عيتا؟ المحح والقياس - علهم اف رصوان - الصحابة 
حرمفقد ذكرالدليل فإذا به، للأحد الفتاوى؟وملاسيضسمب طراز إلا 

٢•أ علم* بلا الفتوى عهدة هومن وبرئ يخالفه أن المستفتي على 
لمالةأنذكرالدليلفياشوىسإر

أوبالترع، عل؛ للمائل كان إذا الدليل المفتي فيدكر الفتوى، وطبيعة المائل حال 
الدليل.ر^ض لأيفقه الأيل كان إذا يدمالدليل ولا الدليل، معرفة طلب 

وغيرها،المعاصرة الفقهية القضايا معالجة ق المعدي الشخ دمج هدا وعر 
أمانالت حيث، الهلهارة، عند الأسان تركيبة خل مالة ل ذمْ ما ذللثح أمثلة ومن 

أنذموا ~ اض رحمه*؛ ~ الفقهاء لأن مطلقا؛ نزعها يج—V لا أنه أرى فالذي الوضوء 
حمحاستيعاب يجب لا أنه يستلزم وذلك لياء، إدارة أدنى المضمضة ل الواجب 

انء.عليه يأق الغم معغلم فإن حال كل وعلى الفم، داحل 
تحريكن بكما تحريكها ن يؤإنما نزعها يجب لا لث، فكدلالغل ا وأم

،_^؛...".١٣
عليهايحك»ا بان أجاب القد( )أوراق الربازالأنواط جريان عن ثل وحينمام

فإنهذللئ، سوى وما بموجل، منها حاصر يبلع أن فيها يمغ المعدنية، الفلوس أحكام 
متفاصلأ،أو متماثلا أوبفضة فضة، س بأنواط الفضة أنواط بيع مثلا فيجوز جائز، 

ؤيجوزوبائل، وبالعكس، نقدا وعثرة بألف الأوراق من درهم ألفا ييع ان ب

•أ،ا-مآ(•إءلأ.(اوونمنصرباسلأينابي)1/ )١( 

(يتصرف.٣٢٥مفراكحطان)ص; منهجامتنياطاحكامالوازلالفقهيةالعاصرة،ئ. )٢( 

أ/عل.ى)٥ اوالعلامة الشيخ مؤلفات، مجموع ضن الكوبية، السائل عن العيية الأجوبة )٣( 
الأ،ألا(باخممارّ

الشرعية}عيراسات مثيمون ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جامعة عنيزة، والأداب، الخوم كلية  ١٢٥٠



وايوعويةاسبمية أثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الجوادبلتاجيعبد محمد سعاد د. 

كلنقد، أوعلى أوراق على الأوراق حولت، سواء بلدم، إلى بلد من فيها التحويل 
،١١ذلك،. على أدلة صتة ذكر ثم الدلائل. عليه تكثر الذي هو القول وهذا حائز، ذللث، 

اوو؛أريعأ<.وْقأْأد 1وسعح.ي الشيغ هراعاة القاص: المطالب 

جمحق الملحوظة والحكم العاق  ١١بأمات القاصد عاشور ابن عرفإ 
منخاص نؤع ق بالكون ملاحظتها تختص لا بحيثا أومعقلها، الشرح أصول 
التيوالحازا العامة، وغايتها الثريعة ، أوصافهذا ق وتدخل الشريعة، أحكام 

ليسستالحكم من معان أيضطا هذا ق تدخل كما ملاحظتها، عن الشرح يخلو لا 
؛٢١منها((.كثيرة أنولع ق ملحوظة ولكنها الأحكام، أنو١٤ سائر ق ملحوظة 

ت؛روء،مصالح من الحكيم لأارع الثأرادْ ما جملة هي؛ الشرعية فالقاصد 
الجهادومصالحة التقوى، بلؤخ هي والتي، الموم كمصلحة الشرعية، الأحكام على 

البصرغض هي والتي الزواج ومصلحة الأمة، عن والذبا العدوان رد هي التي 
ومتنوعة،كثيرة المصالح وهن.ه الكون. ؤإعمار الذرية ؤإنجاب، الفؤج وتحصين 

المخلوقينؤإصلاح اض، عبادة تحقيق هي ت كلية وغاية كثري مصلحة ق تجمع وهي 
٢٣١•الدارين ئمعادهمو،

مراعاتهاإلى الحاجة أمس ق العاصرة الفقهية القضايا ق الماظر فإن لئ، ولذل
والتجدايت،،بالوازل حكمها ؤإلحاق الوقاغ، على لتطييقها النصوصى فهم عند 

الشرعية،بالخقاصد لأستعانة ا من فلابد المتعارصة الأدلة بين التوفيق أراد إذا وكن.لك، 

باحتمار.( ٢٥٠— YIA/Yi)عيي الالعلا«ة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن العديه، الفتاوى ( )١ 

 )Y( عاشور لأن ابالإّ.لأب مقاصد /Y(١٢١)

(١٧ليغادمي)ص: الشرب الماس علم )٣( 

١٢٥١الشرعية سراسات ابن الشيخ كرسي مع يا1تواون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



واوو|عوياتالعلمية أناره السعدي، ناصر بن عبدايرحمن مؤذمرالشيخ 
اضاصرةاممقهية اكضايإ ^اتجة 

أوأوالاممملاح القياس طريق عن الشرعي الحكم بيان إلى الحاجة دعته ؤإن 
فينبغيومقاصدها. الشريعة أهداف تحرى س فلابد المعتثر أوالعرف الامتحان 

الحتى وفتواه ■حكمه ق المصالح تحقيق يراعي أن الفقهية القضايا ق الناظر على 
٢١١العليا. ومقاصدها الشريعة كليات عن يخرج 

كمالحا يعرف التي الهلرق أعظم "من بقوله■ علي الالشخ ةررْ ما وهدا 
ومعادهمومعاشهم ودنياهم دينهم ادل العبمصالح على مشتملة وأتبما الشريعة 

ومعرفةوالجزئية، الكلية الأحكام عليها رئب التي والصفات الشريعة مقاصد معرفة 
كانفكلما لث،، ذلونواح والحقوق والمعاملات العبادات ق رار والأمالحكم 

وشمولهاوهيمنتها الإسلامية الشريعة جلالة من عرف أعرف، بدللئ، العبل. 
ويفاده،ا.أأآاذللث، ينال ما كل عن وميها والإحسان، والعدل والركات للخيرات 

الفقهيةللقضايا معالجته ل الشريعة مقاصد ملي الالشيح راعى وقد 
الدينيةلمفارْ الا.حان شرب، بحرمة الفتوى من إليه ذهب، ما ذللثح ومن المعاصرة، 

والنفسالدين على المحافظة ْع يتعارض بجوازْ القول لأن والمالية، والبدنية 
بقوله!فاحات الدحان ثرب حكم عن ~ افه رحمه ~ ئل سحينما وذلل؛، والمال، 

تعاطيهلمسلم يحل لا حرام فهو ذللثح، على والإعانة به والاتجار شربه الدخان ررأما 
علىالدالة الموصى عموم ل داخل أنه وذلل؛، .. • واتجارا، لا تعما وامشربا 

والمالية،والبدنية الدينية لمفاره وذللثح معناها؛ وق العام لففلها ق داخل اكحريم، 
احتمعت؛اء.أمإذا فكيفح بتحريمه، الحكم ق بعضها يكفى الى 

يتصرف( ٩٣٢ ، ٣٢٨)ص؛ القحطاى فر مد. المعاصرة، الفقهية النوازل، أحكام استنباط منهج )١( 
واختمار.

(٢٢٧آ/ )١ العاJى الثيحالعلامة مؤلفات مجمؤع صعن الأوابمد، ٌجْوعالموائدوانتتاص ، ٢١

•( ٥١١آ/ )٤ المعدي العلامة الشيح مولفايثف مجمؤع صمن الدخان، نربا جكم ، ٣١

اثشرعياتسراسات ءتي4ين ابن اتسخ كرسي مع باتشاون اتقصيم، جامعات متيزص اسوم كليي ١  ٥١٢ ٢ 



والد٥^٧٥اسمية آمء اوسسي، ناصر عيدالرحمنبن مؤتمراثشيخ 
بحاجياتجواد عيد عحس سعاد د. 

لأنالمذييع؛ حلف الصلاة بحرمة الفتوى من إليه ذهب ا مأيضا ذلك ومن 
علىاعزض حيث والجماعة؛ الجمعة صلاة على المحاففلة الشمع مقصد 

لالنموصرأومخالفته القول هذا قوحل حمعلمتم اروقد ه؛ بقوللدلك المجيرين 
ثتنإذا وآيل. أعظم والجمعة عينا، الجماعت وجوب ق المريحة الصحيحة 

أقطارمن ال٠دياع ق ا إحازتبمق ما مع عليه، بتي ما يهللان تبين القول هذا يعللان 
تركريما يل والجماعة، الجمعة ترك إلى واكوصل العفليمة المفاسد من بعيدة 

القول«.اهنزابلاالصلاة 

لإحراجالميت، الحامل يعلن شق عن مئل حينما أنه أيضا! نلكا أمثلة ومن 
البطنثق جواز على يدل ومما  ٠٠قوله؛ يه تدل امحمما وكان بالجواز، أجاب الولد 

المملحتين،أعلى قدم والمفاسد، المصالح تعارضت، إذا أنه الحي الجنين ؤإحراج 
وملامةمصلحة، الشق من البهلن سلامة أن وذللئ، يتن؛ المنأهون وارتكحت، 

الحيالمولود وترك ية، منالعلن فشق وأيضا أكبر، مصلحة حيا ووجوده الولد 
االمقلتين®.؛ أهون الشق قمار أكبر، مضمدة يموت حتى بطها ق يختنق 

مسألةق كما الشرعية، المياسة أبواب الشج عند المصلحي التفلر ونال وقئ 
يتملا ما أن الدين قواعد من علم ®قد قال: حيث، الأجنبية؛ الأمم أحوال م تعل

يتملا أنه يخفى ولا المقاصد. أحكام لها الوسائل وأن واجب،، فهو به إلا الواجب، 
مقاصدهم،على ، إلا؛الونوفلشرورها والتوقي الأجنبية الأمم أضرار من التحرز 
حطير،وصرر كير نقص ما لمن المفجهل • • وسنامامم• أحوالهم ودراصة 

(y١٨٨/ عيي)٥ الالعلامة الشخ لفات مؤمجمؤع صمن الواقعة، المائل عن النافعة الأجوبة )١( 
ياحتمار.

(،١ ٥ ٠ —  y١٤٨/ )٤ عيي الالعلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن السعدة، الفتاوى يرا-أعت )٢( 
(t١٤٥/ )١ السعدي العلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن الأوابد، واقتناص الفوائد مجمؤع 

١٢٥٣ايشرصة 1ادراسات عثيهبن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والآداب4 اسوم كلية 



ادسي4والدصهآتاره السعدي. ناصر س س،اورحص مؤضرالشيخ 

العاصرةالمقهية القضايا ععالجة السس.يات الشيخ منهج 

ديروفيه عظيم، نفعه إليها ترمي التي وغاياما مقاصدها على والوقوف ا ومعرفته
٢١١حطر،.كؤر مابالون كيف لمون الميعرف وبه أوتخفيفه، للثر 

٢١٢١بينهما. والموارنة والمفاط الصالح نواعد ق نظر إلا ذاك وما 
الفقهيةالقضايا معالجة ق الأصولي نظره من للشيخ كان ما ط؛ من ويتضح 

والمفاسد.المصالح بين موازنته خلال من 

والأعرافلالع9ائد السعدي الشيخ هُاعأ0 لث: ١^١ المطلب 
المقمية,< LjLi_iJLjالواقءالمحيط وفقه 

بالقبول،الطبانع وتلقته الحقول، بشهادة عليه النفوس تقرت اسما والعرف،ت 
٢٣١أخرى.بعد مرة إليه وعادوا الحقول، حكم على عليه الناس امحتمر مجا رالعادةت 

الأحكامتطبيق ق إليها والرجؤع والعرف العادة اعتبار على الفقهاء جرى اروقد 
العفوعتها،والنجامات واليلّوغ، الحيضن، سن متهات كثيرة، ائل مسق الشرعية 

والوصاياوالإقرارايت، والأيمان والأوقاف الب؛وع ائل ممن جدا كثيرة أحكام وق 
وغيرها...

سعليهما يطرأ ا مكثرة مع الث—ؤع، ق اعتبار لهما والعرف العادة كانت فإذا 
الحياءعلى فان الناس، أحوال وتطور والأمكنة الأزمنة بحب وتبديل تغير 

الواقعةالأمور ل الفتيا قبيل من كان ما وخصوصا الإمكان، يقدر التغير ذللت، محراعاة 

(١٢٦أ/ عل.ى)٦ الالعلامة الشخ مؤلفات مجمؤع ضعن محن التعاون وجرب )١( 
حتمار.با 

٤(٤ ،  ٤٣المجدة)ص: الفقهيث اثل الممق المعدي الرحمن عبد المخ امحارات يراجع: )٢( 
واختمار.يتمرف 

اضريفاتلاجرجاق)ص:ا،أا()٣( 

اثشرصةسواسات عثيمين ابن شيخ J١كرسي مع بالتعاون اتقصم، جامعة عتيرة، وا٢لآد١ب، اسوم كلية  ١٢٥٤



واتدعويةاسمية أناره تاصرالسعدي، ضحضJن ١Jما
سعادمحمدعبداتجوادبلتاجيد• 

،١١.انتشارها١٠ وسعة شأنها لعظم المستجدة؛ أو 
الأزمنةتغير يحب واحتلافها الفتوى، تغير ق فملأ القيم ابن عقل. وفل 
وقعحدا، النفع عظيم فمل راهذا ت نال( ثم والعوائد، والنيات والأحوال( والأمكنة 

ماوتكبب والثقة الحرج من أوحمن( الشريعة على عفليم علط به الجهل بسب( 
به،تأق لا الصالح رئب أعلى ق هي التي الباهرة الشريعة أن يعلم ما إليه بتل ملا 

وهيوالمعاد، المعاش ق الحبال ومصالح الحكم على وأساسها مبناها الشريعة فإن( 
عنحرجت( ألة مفكل كلها؛ وحكمه لكلها، ومصالح ا، لكلهورحمه كلمها، 

وعنالممدة، إلى الملحة وعن ضدها، إلى الرحمة وعن الجنر، إلى الحيل( 
،٢١بالتأويل(؛.فيها ادحلت( ؤإن الشريعة من فلمست( العبن(؛ إلى الحكمة 

الواقعفقه يراعي أن المعاصرة الفقهية القضايا و الئاؤلر على ينبغي فإنه نم ومن 
الأحوال(ق أوتغيرا أومكانيا، ا زمانيتغيرا كان سواء الفقهية، يالقضية المحيعل 

الأحكاممن كثيرا أن وذلك( وفتواه. حكمه ق التغير هل.ا مراعاة وعليه والفلروف(، 
وحلم(العدل، إقامة إلى تهدف( فالأحكام والأحوال،؛ الأوصاع بتغير تتأثر الشرعية 

الزمنيةوالوسائل بالأوصاع المسلة وثيقة فهي ثم ومن المفاسد، ودرء الصالح 
معين،زمن ق لبيئة ناجحا علاجا أو تدبيرا لكن( حكم من فكم العامة، وبالأحلا3( 

هذاأجل ومن والوسائل. الأوصاع بتغير الزمن؛ من فترة بعد مناب غير فأصح 
مابخلاف( المائل، من كثير ق الفقهية الذاهب( متى من المتأحرون الفقهاء أفتى 
ر"آ،والأحوال(. الزمان( احتلاف( هو ذللث( وسبب( الأولوثن، مذاهبهم أئمة به أفتى 

باحممار.( ٣٣٩، ٣٣٨اكحطاى)ص: مفر د. المعاصرة، الفقهيت الوازل( أحكام اسنّاءل منهج )١( 
(٣٣٧إئلآماضضصربالمالمنلأينام)٤/ )٢( 

(٥٣٣ ، ٤٣٣ ت رمحي فراكحطان مد. العاصرة، الفقهية النوازل( أحكام استتباحل منهج )٣( 

١٢٥٥الشرعية لسراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداس اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاوه الميعدي. تامر بن عيدايرحمن مؤتمرالشيخ 

اضاصرةالغقهية القضايا معالجات السعاويات الشيخ منهج 

منهأحوج والقاصي المفتي راؤيحتاج بقوله! عيي اليخ الشقرره ما وهذا 
وتمييزوعرفهم، واصطلاحانمم بألفاطهم ومقاصدهم الناس أحوال معرفة لى إ~ 

٢١١بوفليمه®.النهوض عر عون أعفلم فإنه كاذبمم، من صادفهم 
العاصرة،الفقهية القضايا معالجة ل الواقع فقه عيي الالنسخ راعى وقد 

الأعضاءنقل جواز إر مال الأعضاء نقل قضية عن حديثه عند المثال محسل فعلى 
الأزمانبتغير تتغير الفتاوى س كثيرا أن هذا راويؤيد ت بقوله ذلك على تدل اسو، 

٠١.. . والضار. المنالمر إلى ترمع التي الأمور ا وحموصوالتهلورات، والأحوال 
انتقلتفحيث الزمن، هذا ل موجود عير الضرر هدا أن الأمر ُروتأاية قالت أن إلى 

فيهالحكم ؤيختالف إ يجوز؟ لا فلم والخطر الضرر وزال ضدها، إر الحال 
لمإذا الأحوال، ومجاراة المهيل الأوقات هل.ه ق أيضا ؤيلاحفل العلة، لاختلاف 

الإسلاميانمين أن الناس عند العرف أن أيضا يلاحظ كما شرعيا.... نصا تخالض 
والأزمان،الأحوال يجارى بل أوالراجحة، الخالصة الصالح دون حاجزا يقف، لا 

الجهالعلى يموهون الملحدين فإن والجزئية، الكلية والمصالح المناع ؤيتتبع 
ذللثهق وهم الحد.يثة، والتهلورات الأحوال لمجاراة يملح لا الإسلامي انمين أن 

لكلحلال وهو وجه، كل من المعللق الملاح ه بالإسلامي اكين فإن مقرون، 
.١الوجوه٠٠ جمح من قاصر وغير أوعامة حاصة مكلة 

حكمعن ~ الله رحمه ~ سئل أنه الأمر لهذا العدى الشيح مراعاة أمثلة ومن 
محرمة،أموال س يدحله  ١٠ْع المال بيتج س الشرعية الوظائف على الأموال أحن. 

أنذلاثج1 ووجه الخال، بيتا من متناوله على حؤج ولا ذللث،، اريجوز ؛قولهت فاجاي، 
هذ.اأن أحي يا اعلم لم  ٠١٠ قال أن إر ا؛ ٠ ٠ عليها• تبنى وأصول ماحل. عل،ه المسألة لهده 

(١٨٩)a/ الّعاوى العلاعة الثسخ مؤلفات محجبمؤع صمن الأحكام، معرفة إلى الإرشاد ( )١ 

باختصار.١( ٥ ٠ —  Y١٤٨/ ٤ ) علوي الالعلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صن عيية، الالفتارى )٢( 

اوشرعه4تادراسات ابن اسيخ محع بالتعاون القصيم، جامعه منيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٢٥٦



والدعويةالعلمية آتاوه السعدي، ناصر عبداترحمزبن الشيح مؤJمر 
بلتاجيالجواد عيد عحمد سعاد د. 

كير،الخير على المشاط ابق: الممالوقت فإن وأهله، الوقت ذلك غير وأهله الوقت 
العبدفعلى المحال، انعكت فقد الأوقات هدء أما متوفرون، عليه والمساعدون 

أنوعليه دينا، عليه  ٢١٣لا فيما وأهله الوقت ويجاري اس_تهلاع، ما اش يتمي أن 
واصطرتي-ا وابتلي تراحمت، إذا المفاسد ؤيراعي أعلاها، فيرجح المصالح يراعي 

٢٢١ثرا...ا؛.وأهون؛ا أحفها فيؤثر إليها 

قلمن بعض من بمدر ما يعضهم البدوبتحمل عادة جرت إذا سل؛ وحينما 
بينهموالعوائد الألمزامات ارأما بقوله؛ أجاب ؟ بها يلزمون فهل أوإتلأفات، أوجرلح 

القيامعلى تعاون لأمل توافقه؛ بل ، ٤٠٠٣٧١تناق ولا حنة، حليبة عواثد فإما لك، ذق 
عليه،ار يثؤإنما قهرا، يلزم فلا منهم الممتنع إلزام وأما تنتاحم. المي بالمصائب 

منذلك محنى ق كان ما كل وهكذا تحتيم، غير من المذكورة المجابرة على ويشبع 
•١أعلم® والله المجرى، هذا تجري فإما شرعي، محذور بلا نفع فيها المي العوائد 

ثبوتق ونحوها المدافع أصوات على الاعتماد حكم عن الحديث، وعند 
لمذللئ، ق الواقع عرفت، ررفمتى قال؛ والفهلر الصيام من بذلك يتعلق وما الأوقات 

وأنهللثقين، بالرٌي ■كنه والمعثر عنه المترجم الخثر هذا إفادة ق ريب عندك يبق 
القرائنالكثيرة«.ر؛آاستفاضاسفاصةأيدته 

العرية)ه/وصحاح اللغة تاج وءيرْ■)الصحاح الحائط ل الخلل والثلته: دسه، عليه د يفلا أي )١( 
ت)ثلم(.مائه ( ١٨٨١

٦!عدى)٥ الالعلامة الشيخ مولفاُت، مجمؤع صمن الكويتية، ائل المعن عيية الالأجوية )٢( 
باختصار.( ٣٨٨-٣٨٦

(.t٤٥٧/ عدى)٤ الالعلامة الثمح مؤلفاُت، مجمؤع صمن العيية، الفتاوى )٣( 

(٦١٩٣! عدى)٥ الالعلامة الشيخ ٌولفايت، محجمؤع محمن الوائعة، ائل المعن اكافية الأجوية )٤( 

١ ٢٥٧تليراساتالشرعية عثيمبمن ابن الشيخ كرسي مع باثضاون القصيم، حامعة عتيزق، اثعلوموالأداب، كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدالر>عصبن الشيخ مؤتمر 
العاصرةالفقهية القضايا ععالجة السعدي.ق الشيخ منهج 

السعدي.^ JLJAIIIفدا9وا في 9اا!ي-ان ااءض9ء الرابء؛ الْحللب 

واصحاالأحبار ذلك، يكون أن لابد بل الفقهية، القضية بحكم الأحبار يكفي لا 
المقصودمعرفة ل والاحتلأن، الاصهلراب إلى يفضي لئلا إ-بام، ولا فيه غموض لا 

بالفتوى.

المصهللحاتوعورة متجنثا عصرهم، يالغة الناس مخاهلبة هذا ق ؤيدحل 
؛١١والدقة.السهولة متوحيا الألفافل، وحنونة 

قؤإلقاؤه السائل، وتخيير الترويج للممش يجوز ررلأ ت القيم ابن يقول هذا ول 
الخهلار_،لفصل متفهنا للإشكال مزيلا بيايا يبين أن عليه بل والحيرة، الإشكال 

سئلالذي كالمقتي يكون ولا غيره، إلى معه يحتاج لا المقصود حصول ق كافنا 
وسئلوجل••• عز الله فرانض على الورثة بين م يقفقالت المواينث ل مسألة عن 
،٢١يزد.ااولم قولان، فيها فقال: مسألة عن آحر 

بالتشقيقوفتواهم العوام مخاطبة اروليتجنس، البغدادي: الخطس، وقال 
بهلهم وقع المهإالودبجأور؛ما الغرض عن يقتطع الكلأمأفانه من والتقعترأوالغرب 

،رالمقصودرآ. غير 

المعاصرة،الفقهية القض.ايا معالجة ل الأمر هذا عيي الالشخ راعى وقد 
بالدراسة.تناولها التي اثل والمالفتاوى جمح محا العام منهجه هو وهذا 

يوحدأنه علينا: ورد موال عن أحثنا اروبي—ذا قوله: للكر على الأمثلة ومن 

باختصار.٣( ٤ ١ )صزت الفحطاق مسمر د. المعاصرة، الفقهية النوازل أحكام استنبامحل منهج )١( 

(٧٥لإ(إءلأمالموضصرباسلأيناملأ/ 

y/السعدى)٥ العلامة الثسخ مؤلفات مجمؤع صمن الكويتية، ائل المعن السعدية الأجوبة )٣( 
باخصار.( ٣٨٨-٣٨٦

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاْعة عتيرة، و١لآداب، الخلوم كلية  ١٢٥٨



والدعويةاسمية آتاوه لسعدي، ا ناصر بن عيداثرحمن لشيخ ا تمر مؤ
الجوادعبد محمد سعاد د. 

أوّ\ء\ت أرع نحو ؛! 1Jالأوهات يعص ق يكون التي البلاد بعض ق لمون م
عنكانوا!عجزدن إذا الاؤلعام ل رحمة لهم فهل رمضان، ذلك فيواغق تقص، 

فتهيقصر آحر، وفت إلى يوحرْ الوقت هذا ق منهم العاجز إن ت فأجثتا تتميمها؟ 
الذيوأن أولى، هذا بل المريص، بذلك افه أمر كما الصيام من فيه ويتمكن النهار، 
صحيحاكان إذا تأحير0 له يحل ولا يلزمه العلوال الأيام هذه ل ام الصيعلى يقدر 

مقيما«.لا،

الدخانسرب حكم عن ~ الله رحمه — ئل حمأنه فتواه: وصؤح أمثلة رمن 
الفهوحرام ذلكر، على ة والإعانبه والاتجار ثربه الدخان ر)أما ه: بقولأجاب 

يتوبأن 0 ل ينعامحلكان من وعلى واتجارا، تعمالأ وامثريا تعاطيه لم لميحل 
داخلأنه وذلك، الذنوب، جمح من يتوب أن عليه يجب، كما نصوحا، توبة افه إلى 

وذلك،معناها؛ ول العام لففلها ق داخل اكحريم، على ة الدالانمرص موم عل 
إذافكيف، بتحريمه، الحكم ق يعضها يكفي، التي، والمالية، والبدنية الدينية اره لمف

٢اجتمعتاا.أ 

للشيخالعام هوالمنهج هذا لأن الأمثلة، من كثير إلى تأءتاج لا ألة الموهذه 
 jبالدراسة.ساولها الي والمسائل اكاوى مح ح

السعديالعلامة الشيح مؤلخات مجمؤع ضمن ^،، ٧١ير نفحلاصة ل المنان اللطيف يسير )١( 
(٩٧.< ٩٦٨.)

(.٥١١عدى)i الالملامة الشج مؤلفات مجمؤع ضمن الدخان، شرب حكم )٢( 

١٢٥٩للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون جامعة منيرة، والأداب، العلوم كلية 



واثدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الطصم^هامم^^^^ه ال^^س^ط ادساديات اممسي^ 

اثتمرفم،تْثرق السعدي الشيخ مراعاة اتث1تثا البحث 
العاصرة.اتمقهية اثمضايا احتكام 

VjJboJI  :القضايااحخام طٌ 1اسعدوا اوشيغ تعرف ار؛9ل
1وشرءية.الأدلة 1لٌ بالرد اا0عاصر0 القمعية 

الفقيهه بيتميز ما أهم من الشرعية النموص على الفقهية القفابا عرض 
هوعرضالمعاصرة الفقهية القضايا ق الناظر به يبدأ أن ينبغي ما قاول والفتي، 

ليتدرج ثم القياس، ثم الإحم_اع، تم والمسه، الكتاب نصوص على القضايا هذه 
إليه.يدهس، ما على تها يستدل أن يمكن الش الأدلة بقية 

رصي~ المالح لف، المنهج هو للأحكام الاستنباط طريقة ل الترتيس، وهدا 
لراعاةالمجتهد فيحتاج والحجة، القوة متفاوتة المرعية الأدلة أن ذلك، عنهم— اش 

الرسس،.را،هدا 

والإجماعوالمنة الكتاب وهي عليها، المتفق المرعية الأدلة على هنا وأقتمر 
والقياس.

لقولاليؤية، المنة المنزلة ق ويليه الكريم، هوالقرآن وأهمها الأدلة هده وأول 
خثاسدألإ.بألآمهوم 

[٥٩-ضنلخنيه]الماء: 
نبيه^،وّنة اف كتاب إلى فيه التنازع برد تعار ررفامر القرطبي: الاط، قال 

كونصحة على هن.ا ويدل والمنة، الكتاب إر الرد كيفية معرفة العلماء لغير وليس 

يتصرف( ٠٣٨ ، ٣٧٩)ص! القحطاق مسفر د. المعاصرة، الوازل أحكام استنباط نهج م، 
واختصار.

الشرعيةسراسات عتيمئت ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القمميم، حاعهة عنيزد والأيأب، العلوم ممية  ١٢٦٠



وا!دعويةاسمية آثاره اوسسي، تامر عبدالرحمنس اثشيخ مؤتمر 
باتاجيالجواد عيد محمد سعاد ه. 

لازما®.؛١،فنواهم وامنال واجبا، العلماع موال 

Iمنها باب، أسالصواب ،رولإصابة ءقولهتالأمر هذا عدى الالشخ قرر وقد 
تحديث،التي المائل ؛اجمع أيفاتوقال ٢ •؛ رسوله.٠٠وعن افّ عن الفهم حن 

شيء،كل نبل تممور أن يجب أوأقرائها، ها أجناسحدئتج مواء ونت، ل كل 
بداماتاما نمورا ان الأتونمورها صماما، وثخمن، حقيقتها، عرفت فإذا 

أيضا;وقال الكاوةاا.لم ه وأصولالثسرع نمرص على طشت، ونتائجها، مانما ومقل 
هومعرفةالذي الفقه، عالم نفعا: وأعفلمها وأفرضها العلوم أجل من أن م *واعل

٢٤١افه.((رسول ومتة اممه كتاب عن مأحوذ لأته التفميلية؛ بأدلتها الشرعية الأحاكام 
عنه:فقال الأمر نبيا حدي الالنسخ اعتناء إلى الهليار اف عبد الدكتور وأشار 

علىالقرآنية المموص بعض تطيق ل ترجنحات من له ؤلهر ما يره نفق *مجل 
ويربهلومراميها، المموص أبحاد يدرك ند عالم إلى يحتاج الأمر وهذا النوازل، 
ايركالنصوص عنق يلوون الذين عكس النازلة، ق ا يحكمهثم ببعض، بعمها 
الآحريناا.لْ؛وأهواء رغبات 

المعاصرةالفقهية ا القضايمعالجة ي عيي الالثخ منهج من فإن ثم ومن 

(٢٦•للقرطي)ه/ القران لأحكام الجامع )١( 

٨()ص! عيي للالغقهيت، المناظرات ثومة )٢( 

الغواني،مجمؤع (، t١٤٥/ )٤ عيي الالعلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صن عيية، الالفتاوى )٣( 
(x٩٥/ ر١ العيي العلامة الشخ مؤلفات مجمؤع ضمن 

٧(عيي)ص: للالفقهية، المناظرات مقدمة )٤( 

الطياراف ء_او د. اف، رحمه عيي الناصر بن الرحمن عبد الشخ القصم علامة حياة من صفحات )٥( 
(٦٦)ص: 

١٢٦١اليرعية ل1مواطت ابن 'يسخ عرسي عع بالضاوت( القمعيم، جاسة ^^٥، وا٢لآهاد،، اسوم كلية 



W ئوالدعوية العلمية آثاوء السعدي، ناصر س عبدايرحص مؤت4را1شيخ

اكقهيةاضاصر3اكضايا سالخة 

قتند ؤيإليه، ياوى الذي الأصل وجعلهما والسنة، الكتاب موص على عرصها 
عله.واجتهاده بحثه 

علىالفقهٍة القضايا صرض عند صوايط عدة السعدي النسخ راعى وقد 
إايأما مي الشرعية، التصوصن 

أنتهليع يلا المجتهد بأن منه إيمانا الخوص؛ فهم ق الألفافل دلالات اعتبار - ١ 
الأمظ،مرمى وأدرك المعنى، عرف إذا إلا دلالته أو النص من الحكم تتبهل ي

ودرجتها.دلالته حقيقة على ووقف 

البعيدة وتا'ودلأت فامدة لأغراض ظواهرها عن انموص إحراج عدم ٢- 
العقلةبهلريقته ؤيمرها انموصى يؤول أن أحد لكل ليس إذ اللغة؛ تحتملها 

القواعد.ّثدمن أو الث1رع نفلرمن دون 
المستبلالحكم إلى البادرة يجوز لا لأنه الحكم؛ ق المزيرة العوارض اعتبار ٣" 

والتخصمىكالمخ يعارصه أن يمكن ا مكل عن البحث قبل ة الأدلمن 
وغيرها.والتقييد 

والدلالات.انموص تعارض عند والرجح الجمع طرق واستعمال معرفة ~ ٤ 
٢١١انموص.فهم ق العقل بمكانه الاعتناء ٥— 

أدلةإلى بالرد الفقهية القضايا أحكام على عيي الالشخ تعرف أمثلة ومن 
العالمشمول ذكر العصرية العلوم تعلم حكم عن تحدمثؤ حينما أنه تة؛ والالكتاب 

أمافقال; والمنة، الكتاب عليه دل ا مهدا أن وبين الكون، وعلوم المؤع لعلوم 
إلىأوصل علم فهوكل والمنة الكتاب عليه دل الني ماه ومالماغ العلم مدلول 

فكلأوبالأحرة، بالدنيا تعلق ما بين فرق لا النافعة، الأمور وألمر الحالية، الهلالب 

د.المعاصرة، الممهيآ الوازل احكام اساط مهج j،; عامت بصورة الضوابط ْ هن تفصل يراجع )١( 
-آأ-ْمأ(مهماكطاق)ص:

الشرعيةيلقراسات عأويهين ابن الشيخ كرسي مع باتاعاون الصيم، جامعة مثيرة، والآداب، العلوم كلية  ١٢٦٢



والدعوياتالعلمية أناره السعدي، ناصر سوا1ر>>منس الشيخ مؤتمر 
بلتاجيالجواد عيد محمد سعاد د. 

فإنهالعلم.... فهومن والأعمال والأخلاق ن. العقانورفي السبيل إلى هدى ما 
الدينيةمنافعه تخرج ونفته، نتفكر أن وأمرنا الكون، هادا لنا سخر أنه أخبر تعالى 

محرفةعلى حث وذلك يه، إلا يتم لا بما وأمر به أمر بالشيء والأمر والدنيوية، 
عفوالتا تبمحصل لا منافعها لأن ا؛ لتالله سخره ما تبا تخرج يالمح، الكون علوم 

ومثيعثديي بأس مؤ آئديد ؤأرتا ؤ ت تعالى قال وتجارب. وفكر محللب دون من 
حتىالصنائع بفنون بالمعرفة إلا تحصل لا النافع فهده [، ٢٥]الحييين لفايزب 

لآمإنتاجها•
وتفضيلهموأهله العلم على الثناء على والمنة الكتاب نصوص تكاثرت وقئ 

ءلد،غيرهم•••••
منالخس_تهلاع ويإعداد ايات، عدة ق بالجهاد أمر أنه ذلك ومن قال! أن إلى 

والصنائعالحرب فنون بعلم إلا لث، ذليتم ولا منهم، الحدر وأحد للأعداء، القوة 
عليها.متهم والحذر القوة تتوقف، التي 

لأولادا يبتلى أن أمر إنه حتى لاقتمادية، ا والأصول التجارة أمور بتعلم وأمر 
•ثئ■^^اوأأتئس ت تعالى قال سب،، الكاسموءلال_، التجارة ؤيعلموا اليتامى الصغار 

بدفعيامر فلم [ ٦ ه]التاء: آتلاثم إير ةدة؛تا ثثJ١ تنم هأ ألثمخح بلمأ إدا 
والتجارة.الكاسب لأمور ومعرفتهم رشدهم يعلم حتى إليهم أموالهم 

العلم؛التوحيل.،من النافعة، العلوم حمع بتعلم أمرت الكاملة الشريعة فهده 
العلومومن العربية، علوم ومن والأحكام، الفقه علوم ومن الدين، وأصول 

علممن فما والأفراد. الجماعات -ها تصلح التي العلوم ومن والياستة، الاقتصادية 
فيهفاجتمع فيه، ورغبت، عليه وحثت، الشريعة هده به أمرت إلا والونيا الدين ق ناغ 

العلومجعلتا إنها بل الدنيا، وعلوم الدين، وعلوم الكونية، والعلوم الدينية، العلوم 

١٢٦٣الشرعية ثليراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصميم، جامعة عتيوة، واvداب، العلوم كلية 



وا1دعوواتالعلمية آتاره المعدي، ياصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
الطم^^^محائ^^هّاه الهاضاط هاطل؛طت طل ادسىدي السا^ .الهج 

٢١١الدين• علوم من تنفع التي الدنيوية 
بالجواز،أجاب الأعضاء نقل حكم عن سئل حنما أنه أيضا: الأمثلة رمن 

عنهازول المالأمور من كثيرا فإن رروأيضا قوله؛ الجواز أدلة من ذكره مما وكان 
يحرمه،لا الثاؤع فإن كيلك كان فما يحدث، صرر دون من المصالح عاليها يرتب 
الخمرعن قوله ومنه كتابه، من مواضع عدة ق الأصل هازا على تعالى اش نبه وند 
البقرة:ب] دشيثا بن أًير نأةث4ئآ ه ومثيع ًًقة ؤثلذؤ-ثآإب رت والمي
افهفإن ؤإثمه مقاميه من أكئر ومصالحه منافعه كانت ما أن الأية؛ فمفهوم [، ٢١٩

ومصالحهاالشريعة أصول عن لكم فقدذكرنا قال؛ أن إلى ولايمنعه... يحرمه لا 
صرر،فيه يكن لم إذا غيره لإصلاح الإنان أحزاء من حزء أحد إباحة على يدل ما 

وىكةانيثثبمض4بمئاا(أأ،، ; ثال وفد 
فعمومارأم، الجند... ثثل وما^4؛ وراحمهلم، -؛؛، ^١٥٥في الئؤمسن رامثل 

٢٤١حائز".ذلك وأن المسالة، هده على يدل هدا 

٤٢٤/ TT)"السعدى العلامت الشخ مؤلفات مجمؤع صمن المثام، جمح يحل الصحح الدين )١( 
وا-حتصار.( ٤٢٦"

الأصاحسيك باب الصلاة، كتاب (، ٤٨١)( ١  ٠٣/ )١ صحيحه ق الخاري أحرجه )٢( 
بمابسماسمال_وم،)ح/ونمره،)٣; والمجد 

صحيحهق ومسلم بعضا، بعضهم المومتين تعاون اب بالأدب، كتاب (، ٦٠٢٦ت)(-حديث ١٢
وتعاطفهمالمزمنتس تراحم باب والأداب، ة والصالالر اب كت٢(،  ٥٨٥حاوست)( ١٩٩٩)؛/

غيرهما.وأحرجه وتعاضدهم، 

راحمباب والاداب، والملة البر كتاب ( ٢٥٨٦حدث:)( ١٩٩٩/ صحيحه)٤ ق لم ماحرجه )٣( 
غترْ.وأحرجه وتعاصدهم، وتعاطفهم المومض 

باحتمار.( ١٤٩— y١٤٧/ عدى)٤ الالعلامة الشخ مؤلفات مجمؤع فمن عيية، الالفتاوى )٤( 

الشرعيةسراسات عتمجن ابن الشيخ كرصي مع يايضاون اثقميم، حاهعة عتيرة، والاداب، اثعالوم ممية  ١٢٦٤



Jوالدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر صدالرح4نبن الشيخ ؤت٠ر ٠
بلتاجيالجواد عبد محعد سعاد د. 

عييالالثسح تعرف على الأمثلة ومن الإجماع، والة: اب الكتويلي 
حكمل قوله والإجماع: والسة امماب أدلة بالردإلى الفقهسة القضية حكم على 
عندماالناس من كثير به يهدي ما ®وأما باموالهم: الفقراء اة وموا،الأغنياء إلزام 

أهليلزموا أن الأمور لأولياء يؤغ أنه من • ٠ دعايتها وشاعت الشيوعية انتثرت 
أهلعلى ثروتبمم يفتنوا وأن والفقراء، الحاجة أهل بدللثج يوامحوا أن والثروة الغنى 

رصاهم،بغير إليها المحتاج الصالح جمح ثروتم بنائي دلوا يوأن الحاجات، 
الإملأموأن الإملأم، دين س بالضرورة فاد0 معلوم فهذا والممر، بالقهر بل 

القولهدا إبهنال على نة والمالكتاب ونصوصي ٠ ٠ الشيوعية. الحالة هذ0 من برئ 

الكتابلموص المنال القول هذا يبهلل الأمة وإجماع وكثيرة، جدا صريحة 
الغللمأبواب للثللة والفاتح العباد، عليها افه فهلر التي للفهلرة والخناق والمنة، 

اداا.أا،والفوالشر 

المدغسماع والفهلر الصيام عن سئل حينما أنه أيضتا: الإج٠اع أمثلة ومن 
علىوحديثا قديما الناس دأب هدا يزل ولم جوابه: ق ورد مما كان والرقية 

الماؤعأقرهم وقد متفقون، والدنيوية الدينية الأمور ق به ويالعمل مجتمعون، هذا 
.١٧بها الممل على عليهاالمتفق 

بالتعرفعيي الالشخ اهتم حثث القياس؛ دالإجميع• والمنة الكتاب ليلي 
منها:جدا، كثيرة ائل مل القياس بهلريق العاصرة القضاياالفقهية أحكام على 

(Y٧٨/ عيي)١ الالعلامة الشيخ مؤلفات مجمؤع صمن الأوابد، واتتناص الفوائد مجمؤع )١( 
باحتمار.

بتصرف( ١٧١~  y١٦٩/ الس_على)٤ العلامة الشخ لفات مؤ مجمؤع صمن السعدية، الفتاوى )٢( 
السعديالعلامة الشيخ لمات مؤمجمؤع صمن الواقعة، المساتل عن النانعة الأجوبة واختصار. 

(باختصار.١٩٦-١٩١/٢٥)

١٢٦٥ارشرءيات للدراسات ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، جامعة عتيزة، والآدابأ العلوم كلية 



والدعويةاوسية آتاوه السعدى. ناصر بن عيدالوحص الشيح موضر 

العاصرةالفقهية القضايا معالجة السعديات الشيخ منهج 

الغلوأما رر... قال; حيث الطهارة، عند الأسنان تركسة •٠^ مسألة ل ذكره ما 
فهو، لا. الخاتم... تحريك تحريكهاكماين ن ؤإنماينزعيا، لايجب فكذلك 

يجامعمنة، حكمه ؤإنما الخاتم، تحريك وحوب عدم على لقياس  Ij^نيل يهنا 
،٢١إزالتهءا.ؤيمكننا اله، غيجب مكانا يغهليان أمما 

أجاب،الخلوءلر"آ، ام اللع._ا حكم عن سئل حينما أنه أيضا; القياس أمئالة وس 
أوبغيربعوض كانت، مواء تجوز، ولا تحل ما فهي حطومحل أم لعب راوأما ه! بقول

محااش. عن المحدث صح الذي والنردرْ، الث_هلرنجر؛، جنس من فهي عوض؛ 

(٤١٢آ/ )٥ السعدى العلامة الشيخ مولعات مجمؤع صمن الكويتتة، المائل عن السعيه الأجوبة )١( 

(٥٤)ص؛ المستحدة الفقهية المائل ل السعدي الرحمن عبد الشخ اختيارات )٢( 

عريشتمل الدي المتداول الثكل منها أشكال، على وهي )الصبة(، وسمى الخطوط، أم لعبة )٣( 
تداخلتوكلما زواياها، ل وأحيانا وسطها، ق متقاطعة خطوط ولها متداخلة، مربعات ئلاث 

•ذهتى تركتز إر وتحتاج الشطرنج، بلعبة أشبه وصارت اللعبة تعقدت الزوايا وكثرت الخطوط 
،٢٢٠ت رصي صليم محمد للأستاذ مقال صحفية، ءويائق والثقافة }التراث الوطني رالمهرحسان 

(١٤٣ت رصي المستجدة الفقهية المائل ق السعدي الرحمن عبد الشيح اختيارات عن• نقلا (، ٢٢١

باثنتينمتحاربتين دولتتن صوره ل مربعا، وستين أربعة ذات رتعة على تلعب لحبة الشْلرتج؛ ( ٤ ر 
ولهاطرفتن، ين وتكون والجنود، والصلة والقلاع والخيالة والوزيرين الملكي تمثل تهلعة وئلأين 
)a/العربية المعاجم تكملة ر الملك. هوتل الأسامن اليمحبة وهدف للفوز، اثاعها يجب قواعد 

١٢٠(،سجماسةاإعربيةالمماصرهرأ/  ٠)

حسبعلى الحجارة يها وتنقل الحفل على تعتمد وفصين وحجارة صندوق ذات لعبة رالن-ند( )٥( 

رآ/الوسيهل رالمعجم بالرد لعب مال )الطاولة( ب العامة عند وتعرف )الزهر( الفمرر يه نار ما 
١(٠  ٠٣المعاصرة)٢; العربية اللغة معجم (، ٢٩١

الشرعيةيدراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع يالتماون اممصيم، >؛طمعة عنيزة، والآداب، اسوم كلية  ١٢٦٦



والدممويةالسية أناره السعدي. ناصر بن عبدالرحص مؤت4راوشيخ 
اJجوادبلتاجيعبد محمد سعاد د. 

الزجرطاسم.ص

اللعبعلى بالقياس الخطوٍل بأم اللعب جواز عدم على يستدل هنا فهو 
عنه.الزجر ل الّكا عن الحديث صح الذي والثري بالشطرنج 
نوتق ونحوها المداير أصوات على الاعتماد قاس أنه أيضات الأمثلة ومن 

احتارهالذي الأذان ®وكذلك ؛ Jliحيث المؤذنين؛ وتكبير الأذان على والفهلر الصّوم 
إلىؤيدعون اف، على ؤيثتون يكبرون الموذنن فإن التل، هذا هومن لهم، اممه 

الفلاقالوقت أن )اعلموا للناست قولهم بمنزلة وهذا العموم، على والصلاة الفلاح 
الخرعنل ونحوها المداني صرب ومسألة لحل(... قد الفلاق والوقت لحل، قد 

لأنالصواب، إلى الخنأ من وأبعد ذللت، من أولى وخروجه لحوله ل الشهر ثبوت 
إلايكون لا ونحوها والبواريل المدافع وصرب الوقت،، فأحaلأ اغتر ريما المؤذن 

منأبغ ونحوها المداسر صرب أن المعلوم ومن • • فته• تردد لا الذي الثبوت بعد 
هره.ال الم.موون؛نبويت، نداء م*أرد 

يوجدأنه ت علينا ورد موال عن أجبنا وبمذا ٠ ت قوله أيضات ذللئج على الأمثلة ومن 
أوصاعات نحوأربع ليلها الأوقات بعض ق يكون التي البلاد بعض ق لمون م

عن،يعجزون كانوا إذا الإطعام ق رخصة لهم فهل رمضان، ذلك، فيوافق تنقص، 

صعنكأئتا بالنزذسي، نعب ْش ت حديث ب واعاانزلفقدصح حديث، ب يصح لم الشطرنج )١( 
الشعر،كتاب، ( ٢٢٦)•حدين، ١(  ٧٧• / )٤ صححه ل لم م)أحرجه ودمهء. جنزير لخم يي تده 

•غيره( وأحرجه بالتردثّير، اللعب، تحريم باب، 

الاسالأجوبة (، ٢٣٣٥/ )٤ عدى الالعلامة الشخ عولفايتؤ مجمؤع صمن عانية، الالفتاوى )٢( 
(٢٩•! ٦٥عيي)الالعلامة الشخ عؤلما١ت، مجمؤع صمن الواقية، المائل عن 

،١  ٩٣أ/ عدى)٥ الالعلامة الشخ مولفايت، مجمؤع صمن الواسة، ائل المعن الناقة الأجوبة )٣( 
باحممار.( ١٩٤

١٢٦٧اوشرعية لأدر1صات عقيمين 1بن الشيخ كرصي مع باصاون القميم، جاسة عتيزص اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آتاره ذاصرالسعاJي، بن الشيخ مؤت«ر 
العاصرةاتفقهية معالجات اوسسيث منهجاتشيخ 

فيهيقضر احر، وقت إلى يوحره الوقت هدا ق منهم العاجز إن فأجبنات ا؟ تتهّيمه
الذيوأن أولى، هذا بل المريقس، بذلك اممه أمر كما الصيام، من فيه ؤيتمكن النهار، 
صحيحاكان إذا تاحيره له يحل ولا يلزمه، الهلوال الأيام هذه ق الصيام على يقدر 

مقيما«.لا؛

إذاكالمريض، منهم العاجز جعل ءاحيث بالقياس؛ إليه ذهب ما على فاستدل 
اللهأمر كما الصيام من ويتمكن ار النهفيه يقصر أحر ومت، إلى القضاء يؤح_ر أفهلر 

الخرص((.>ى

أحكامعلى المعدي الشح تعرف عر الدالة الكثيرة الأمثلة من ذلك غير إلى 
النصوصعلى الفقهية القضايا وعرض القياس. بهلريق العاصرة الفقهية القضايا 

ولذاالحدي، المخ تناولها التي المائل أغلب، ق الوضوح شديد معلم المرعية 
الأمثلة.من فيه أكثرت، 

اوغقحإوزأاوقخاوأ اححام طٌ 1وسعدي 1واثسخ تعزف القالي: |وْحلالب 
|اأ؛أروعة.في العاهة والأصول [لقواس |اٌ بالرد [لْعاصرة 

والقاصيوالفتى للفقيه وأهمها المرعية العلوم أعظم من القواعد علم يعل 
استوعبوْن الأحكام، ومدارك الفلنون ماحي ق النفوس تتالراّ_ا به إذ والحاكم؛ 
أحكامعلى للتعرف ياب، له وانفتح كله الفقه استوعب، فقد -يا وأحامحل القواعد 

عدىالالعلامة الثهخ لفات، مؤ مجمؤع صمن القرآن، ير نفحلاصة ق المنان ، اللهليفير تير١( 
(.٩٧، ٩٦)م/ 

ءمرْ)ص:j اكازلة ائل للمعدى الالرحمن عد الشيخ اختيارات ل الأصيلين القواعد أنر )٢( 
٢٩٧)

الشرعيةسراسات مثيهدن ابن الشيخ كرسي مع بالتياون القصيم، جامعة عتيزة، والاداب، امموم كلية ١  ٢٦٨



^١^٣٧،اثعل4دات ١^٠ اوسسي، ناصر بن عيدالرحمن اJشيخ 4أؤت«،ر 
^1طدمحسعبدالخوادبماجي

المقرئاتوصم وأشباهها، الفرؤع نظائر معرفة خلال من المعاصرة الفقهية القضايا 
٢١١الفقه. أنويع أحل من العلم هذا اليوطي الإمام عد وفد وأشكالها، أخواتيا إلى 

العامةوالأصول الكلية القواعد ووضعوا القواعد، بعلم الحياء اعتنى ولهدا 
أشتاتبين الحكم طالبه يثشته لا حتى التفرقة؛ اثل والمالفرؤع تجمع التي 

والمسائل.الجزئيات 

تحويهلما وذلك، والمجتهد؛ الفقيه إليه يهنع الذي الوامع الوعاء القواعد وتحد 
يغنيالقواعد ضبط. ولأن الأحكام؛ وماط التشريعية والأسرار الفرؤع من القاءا.ة 

القواعد.تللثج نحست، لاندراجها وذللثه والجريان؛ الفريع من الكير حققي عن 
والحادثةالقديمة المائل من والذلائر الأشباه ربط. حلالها من الجتهل. تظع وي

الكليةار٢،قاعدتيا صمن بإدراحها يبعض بعضها 

الجزئيةالأحكام يحول من )التحقق عنوان! تحأّتج العيي الشيح قرره ما وهدا 
أنفحليه الجزئيات من شيء على الحكم أراد ارمز محال: حيئ، الكلية(؛ الأحاكام في 

وعملاعلما أحآكمه من نافع، كبير أصل وهدا الكلية، الأحاكام ل ا لحولهيبيّن 
الجزئيات،من به حكم ما بحب صغيرا أو كبيرا غلطا غلط. يحكمه لم ومن نجح، 

منفعلى الأصل.... هن.ا تحت، داحلة المكلفين أفعال وحمح الحوادُث، وحمع 
الجزئيلحول تحقق فإن الوصف،، هدا فيها يحقق أن جزئية معاملة ق يحكم أن أراد 

أموروكاJللثح طوليل، إلا عنه الهي عن فليتوقف، ؤإلأ فيه، فليحكم الكلي لأصل ال 
فيهاهل وأفرادها: جزئياتيا ق الأمر فيشتبه أحكاما، عليها اؤع الثعلق جدا كثيرة 

عليه،الحكم من ليتمكن بالواقع التام العلم الحكم: إلى فالهلريق الوصف؟ لئ، ذل

٤(الأشباْوالظاترلل؛وُلي)ص• )١( 
واختمار.يتمرف ٤(  ٥٧-  ٤٣٦المعاصرة)ص؛ الفقهيث النوازل احكام استناٍل منهج )٢( 

١٢٦٩ا1شرءيات سراسات عثيماأن ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جامعات عتيرة، والآداب، العلوم كلية 



واكمبماسية آئده السسيل ناصر ساورحمنبن مؤJ٠رادشيخ 

العاصرةاثمقهية القضايا معاوجة اوسسيا الشيخ منهج 

فيه((٠^١،الخبمرة أهل إلى فيه در"أع الجرئتات ق الاشتباه وعن 
أنوجلالها وجمالها وكماه الشريعة محاسن رامن موص_عآخرث ق وقال 
أصوله كلها وأمورها والمعاملات، والعبادات والفروعية، الأصولية أحكامها 

أصوله((.رآ؛إلى وتردها فروعها، ونشر مفرقاما وتجمع أحكامها تضبط وقواعد 
القضيةحكم على عيي الالشخ ف، تم على الدالة التهلييقية الأمثلة ومن 

هلسئل: حينما أنه الشريعة: و العامة والأصول القواعد بالردإلى المعاصرة الفقهية 
أحدمن برصا إليه مضعلر آحر ان إنق وتركيبه ان الإند جمن جزء أحد يجوز 
أجنامهاحدثت مواء وقتت،، كل ل تحدث التي المسائل ®جمح بقوله: أجاب منه؟ 

صماماوشخصت حققتها، عرفت فإذا شيء، كل قبل تتصور أن يجب أفرادها، أو 
نصوصعلى طشت، ا، ونتالجهومقدماما بذاما تاما نمورا ان الإننمورها و، 

الكليةائل المويحل المشكلات.. جمح يحل الشؤع فإن الكلية، وأصوله الشؤع 
أنؤيشرط تقيمة، الموالفهلر الصحيحة للعقول مضيا حؤ'' يحلها والجزئية، 

،والثرءيةاا.أالواقعية وجوانبه نواحيه جمع من البصير فيه ينظر 
والرقيةالمال.ح  ٤١٠والفطر؛الصيام عن مثل حينما أنه أيضا: ذلك أمثلة ومن 

مجتمعون،هدا على وحديثا قديما الناس دأب هذا يزل ولم ُ جوابه■ وردل مما كان 
وردتبل عاليه، الثارع أقرهم وقد متفقون، والدنيوية الدينية الأمور ق به وبالعمل 

مماالصحيح والخم والصواب الحق على دل ما فكل عليه، تدل شرعه من أصول 
،y١١٤/ عيي)١ الالعلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن الأوابد، واتتناص الفوائد مجمؤع )١( 

باختصار.( ١١٥

(٢٤١^/ y٢)السعدى العلامة الشيخ مؤلفات مجمؤع صمن الناصرة، الرياض )٢( 

مجمؤعباختصار، ( y١٤٥/ )٤ السعدى العلامة الشيخ لفات مؤ مجمؤع صمن السعدية، الفتاوى )٣( 
باختصار.( Y٩٥/ )١ السعدى العلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن الفوائد، 

الشرعياتسواسات عثي4>يروا ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعات عتيرة، واملآداب، اسوم كلية ١ ٢ ١ ^٠ 



والدعويةالسية أناره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠دؤتعر 
بلتاجيالجواد عبد محبمد سهاد د، 

تمدافامتمك . عليه.. ؤيحث به وي1مر يقبله نإن العباد دين صلاح فيه 
والأنولعالجزئيات عليه تطق أن ؤيمكن كثيرة، ائل مق ناغ فإنه الكبير الأصل 

١.٢ كثير" حير فيفوتلث، عنه فهمك يقمر ولا منضر، والتي الواقية والأفراد 

او1المخاايحام عالي السعدي الشيغ مرق الثالث؛ ال0هلاوب 
|واقوروعة.هقاصد إلى بالرد ال0عاهور0 اافقحية 

لأنيقينية؛ شرعية حجة الاجتهاد عملية ق -ر1 يعتد التي الشرعية المقاصد 
الدنياق مصالحهم وتحقق البثر، أحوال لتصلح جاءت إنما الإمحلامية الشريعة 
وأعراضهم.وأموالهم وعقولهم ونفوسهم دينهم لهم وتحففل والأحرة، 

تحقاراسالفقهية القضايا ق الناؤلر يراعيها أن ينبغي التي الأمور فمن ولاJلك 
صورة،أحن على النفلر يتم حتى وحكمها؛ وعللها مناءلها وتذكر ال٠اقاصا. تلك 

والأغراضوالأسرار العلل من به ارتثطت، لما وفقا تنبهل وتالأحكام تفهم وحتى 
والمروعة.

كمال-با يعرف التي الطرق أعظم ارمن بقوله• الم—مدي الشيح قرره ما وهدا 
ومعادهمومعاشهم ودنياهم ديتهم ق اد العبمصالح على مشتملة وأما الشريعة 

ومعرفةوالجزئية، الكلية الأحكام عليها رئب التي والصفات الشريعة مقاصد معرفة 
كانفكلما ذلك، وتوابع والحقوق والمعاملات ادات العبق والأسرار الحكم 

وشمولهاوهيمنتها الإسلامية الشريعة جلالة من بدلك عرف أعرف، بدلك الحبل. 

الأجوبةباختصار. ( ١٦٩/ Yi)السعاوي العلاعة الثخ مؤلفات يجهى ضعن عيية، الالفتاوى ( ١ ) 
باختصار.( y١٩١/ )٥ عدى الالعلامة الشخ مؤلفات محجمؤع صمن الواتعة، ائل المعن الافعة 

واختصار.بتمرنه ( ٥٥١)صرت المعاصرة الفقهية النوازل أحكام استتياحل منهج ( ٢) 

٢١ ^١ ١ الشرعية لكراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتماون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
اضاصرةاممقهية اصنمايا ساتجة ا لمعدي 

٠١١ويفاده((.ذلك يناق ما كل عن ونبيها والإحسان، والعدل والبمركات للخيرات 

معالجتهل ريعة الشلمقاصد عادي الالشح مراعاة معنا مسق وقد 
الشحبعتوازت)مراعاة الشاق، الحث، من الثاق الهللج، ز العاصرة الفقهية 

الشر؛عة(.لمقاصد علي ال

الفقهيةالقضايا حكم على عيي الالشح ف، تم على الدالة الأمثلة من وفيه 
الأمثلة.من مزيد أوصرب، التكرار عن يخى ما الشريعة، مقاصد إلى بالرد العاصرة 

(٢٢٧آ/ الرا.ى)١ العلاعة الثخ عولفات مجمؤع صمن الأوابد، واقتناص المواتي مجمؤع ]١( 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع ياو؛عاون القصيم، جامعة متيرة، والأداب، انملوم كلية  ١٢٧٢



والدعويةانمنمية آثاره المعدي، ناصر بن عبداترحمن الشيخ مؤت4ر 
بلتاجيالجواد عبد محمد سعاد د• 

التاتمة

ربهيعته من على لام والوالصلاة الصالحات، تتم بنعمته الذي لنه الحمد 
كثيرا.وسلم الأؤلهار وصحبه اله وعلى عليه الله صلى والرحمات، بالهدى 

فيماتجملها والتوصات، التاج من عدد عن الدراسة هده فت كثفقد وبعد، 

يرإ
اتنتاتج:أولأ< 

بمراعاةالمعاصرة الفقهية القضايا معالجة ق السعدي النسخ منهج م ان~ ١ 
كماعليها، الحكم اء وأثنئبل القضايا هده ق الماظر يحتاجها التي الضوابْل 

أحكامها.على التعرف التزم؛هلرق، 
إلىاللجوء على المعاصرة الفقهية للقضايا محالجته عنله عيي الالشخ اعتاد ٢" 

والتوفيق.الإعانة ومواله تعالى الله 

وتصورهاا، دقيقفهما المعاصرة الفقهية القضية بفهم عيي الالشخ اهتم ٣— 
الشيءعلى الحكم بان منه إيمانا حكمها؛ ل؛حث، البدء قبل صحيحا نمورا 

تصوره.عن مع 

والتحريبالثثت المعاصرة الفقهية للقضايا معا١^< عند عيي الالثخ تميز ~ ٤ 
عليها.الحكم ل التعجل وعدم 

للقضاياالشرعي الحكم عن البحث ق وسعه بذل على حدي الالشيخ حرص ~ ٥ 
مذاهبإلى والرجؤع المعروفة، تنثاحل الاصطرق بتتبح المعاصرة، الفقهية 
المعاصرينالعلماء أقوال وعرض الفقهية، القضية ق أقوالهم وعرض الفقهاء، 
الحكم؛الليله.ويكر ومناقشتها، وأدلتهم 

علىلثهلبيقها الثصوصر؛ فهم عند ريعة المق؛اصل. حدي الالح راعى ٦" 

١٢٧٣الترصة ممور1ءطت ع،تي4يروا ابن الشيخ كرصى مع لألماون ارقص^م، طسات ^^٥٠ والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسية آقاره ناصرالمعدي، بن عيداترحمن «ؤتمرالشيخ 
اضاصرةاممقهية اصنمايا سالمة 

والمستجدات.يالوازل حكمها ؤإلحاق الوقاغ، 
بالقضيةالمحط الواقع وفقه والأعراف العوائد بمراعاة المعدي المخ اهتم ٧" 

الفقهية.

والبيان.بالوصوح العاصرة الفقهية القضايا ل المعدي المخ فتاوى اتسمت ٨" 
والأدلةالضوص عالي العاصرة الفقهية القضايا بعرض المعدي الشيح التزم ٩" 

وغيرها.والقياس، والإجماع، والمنة، الكتاب من الشرعية، 
العامة،تخروالأصول القواعد إلى العاصرة الفقهية القضايا برئ التزم كما ~ ١ ٠ 

الشريحة.مقاصي. ومراعاة 

التوصيات؛ثانيا؛ 

وتدارسه.وتحقيقه، العا|ي، الشح بتراث الاهتمام بضرورة أوصي ~ ١ 
لطالبهالراسخين العياء من وغيره المعدي المخ منهج بتدريس أوصي ٢" 

الدراماتاس.

مرتباالفقهية(، المعدي الشيح )اختيارات بعنوان؛ بحثي مشرؤع فح اقترح ٣" 
الفقهية.الأبواب عر 

يدنامعلى وسلم اف وصلى والأحرة، الأولى ل الحمد له الذي لد والحمد 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمل■، 

٠٠٠٠٠

الشرعيةلليراسات عشبمبن ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب^ اسوم كلية  ١٢٧٤



والدعؤيةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح 
الجوادبلتاجيعبد محمد سعاد ئ، 

ااْمدادر9اس1مجفعرس 

النازلةللمسائل عيي الالرحمن عبد الشيح اخيارات ق الأصولية القواعد أثر . ١ 
الإسلاميةوالدراسات الثريعة بكلية ماجستتر رسالة المطيري، مشعل مره، عق 

بجاءهةأمالقرى،لإ'أةاه.
حدي،الالشح مؤلفات مجمّؤع صمن الكويتية، المائل عن حدية الالأجوبة ■ ٢ 

الأولىالطبعة قطر، بدولة الأوقاف، وزارة مقة على طح والتوزح، للنشر الميمان 
٥١٤٣٢--

^^عمولفاتاكخالمّعدي،الميمان٣• 
ه. ١٤٣٢الأولى الطبعة قهلر، بدولة الأوقاف وزارة نفقة على طح والتوزح، للنشر 

جمعاالمستجدة الفقهية المسسائل ل عيي الالرحمن عبد الشيخ ارات اختي• ٤ 
عاليطع والتونع، للنشر الميمان دار عيي، الحالي ين الرحمن عبد ودرامة، 

ه—١  ٤٣٦الأولى، الهلثعة قهلر، بدولة الأوقاف وزارة نفقة 
الميمانعيي، الالشيح مؤلفات مجمؤع صمن الأحكام، معرفة ادإلى الإرق٥. 

—٥١٤٣٢الأولى الطبعة قطر، يدولة الأوقاف وزارة نهقة على طع والتوزح، للنشر 
القيمابن الأزهري،)دار محمود مصطفى تحقيق: الملقن، لأبن والطائر الأشباه ٦. 

.٥١٤٣١الأولى، الطبعة: القاهرة(، عفان، ابن لرياض(،)دار ا، 
 .S الأولى،الهلثعة: العلمية، الكتب، دار السيوطي، الدين جلال والطائر، الأشباه

مشهورأبومدة تحقق•' الجونية، نم لأبن العالمين، رب عن الموقمن إعلام ٨■ 
الطبعة:السعودية، العربية المملكة والوزيع، للشر الجوزي ابن دار ملمان، آل 

ه.١٤٢٣الأولى،
الهلثعة:~لبنان، بيروت العلمية الكتب، دار الجرجاى، محمد بن على ات، العريق. ٩ 

الأولىم«؛اه-آحا،ام

١٢٧٠الشرعية للدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، حامعة عنيرة، والاداب! العلوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره ادسسي، ناصر سالر>حصين >الشيخ ٠٥٢
اضاصرةاسهية اصنمايا تجة 

حمالالعيمي، محمد ترجمة; لوزي، سترآن رينهارت العريية، المعاجم تكملة . ١ ٠ 
١ ٩٧٩من الأولى، الطعة; العراقية، الجمهورية والإعلام، الثقافة وزارة الخياط، 

-٢٢٠ ٠ ٠.
النسخمججمؤع صن القرآن، ير نفحلاصة ق الهنان اللهليفا ير نيس—. ١ ١ 

قهلر،يدولة الأوقاف وزارة نفقة على طع والتورع، للنشر الميمان عدى، ال
ه.١٤٣٢الأولى الْلبعة 

دارأطفيثى، ؤإبراهيم بردوق الأحملو تحقيق; للقرطى، القرآن لأحكام الجامع . ١ ٢ 
ه. ١٣٨٤الثانية، الطعة; القاهرة، ~ المصرية الكتب 

للنشرالميمان عاوي، الالشيح مؤلفات مجمؤع صمن الدحان، ثرب حكم . ١ ٣ 
ه.١  ٤٣٢الأولى الطبعة قطر، دل.ولت الأوقاف وزارة نفقة على طبع والتورع، 

عيي،الالشيح مؤلفات مجمؤع صمن المشاكل، حمح يحل الصحيح الدين • ١ ٤ 
الأولىالهلبعة قهلر، بدولة الأوقاف وزارة نفقة على طح والتونع، للنشر الميمان 

عيي،الالشيخ مولفايتح مجمؤع ضمن الزاهرة، النيرة والحدائق الناضرة الرياض • ١ ٥ 
الأولىالهلبعة قطر، بدولة الأوقاف وزارة نقفة على طع والتوزع، للنشر الميمان 

حاتمد. تحقيق; الأنثاري، القاسم بن محمد الناس، كلمات معاق ل الزاهر . ١ ٦ 
ه١ ٤ ١ ٢ الأولى، العلبعة; بيروت، ~ الرسالة مؤسسة الماس، 

يةبلندار الناثر; اوساللأن، صالح د أ. النقطوي، والورق نيات والهم الأسزكاة . ١ ٧ 
ه.١ ٤ ١ ٧ الثالثة، الهلتعة; السعودية، العربية المملكة — الرياض والتوزح، للنشر 

أحمدتحقيق; الجوهري، حماد بن إسماعيل العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح . ١ ٨ 
١م. ٩٨٧— ه ١ ٤  ٠٧الرابحة الهلثعة; بيروت، — للملأيين العلم دار الغفور، عبد 

الأولى،الهلتعة; الجاة، طوق دار البخاري، إّماعيل بن محمل. البخاري، صحيح . ١ ٩ 

ألشرعيةثليراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيزم والآدؤس اكلوم كلية  ١٢٧٦



والدعويةسعية ا أناره ارسعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت4ر 
بالتاجيالخواد عبد محمد سعاد د. 

دارالباقي، عبد محمد تحقيق; التيابورى، الحجاج بن لم ملم، مصحيح . ٢٠
بيروت.- العوبي التراث إحياء 

الهليار،اف عبد د. عيي، الالرحمن عبد الشح القصّيم علامة حياة من صفحامت، ّ ٢ ١ 
;٥١٤١٣الأولى، الطبعة الجوزي، ابن دار 

الأولى]؛*؛; ٥١١العبيكان، مكتبة الخادمي، الدين نور الثرعية، المقاصد م علّ ٢ ٢ 

لالتث.رالميمان عدى، الالشخ امت، مولفمجمؤع صمن عا.ية، الالفتاوى . ٢٣
هر.١  ٤٣٢الأولى الهلبعة قطر، بدولة الأوقاف وزارة نفقة على طع والتوزيع، 

الهلثعةللشر، المحوة دار اوى، القرصدّ يب،، والتاط الانضببين الفتوى ■ ٢ ٤ 

الأور،خ*؛اه•
الثانية،الطبعةت السعودية، ~ الجوزي ابن دار البغدادي، للخهلس، والمتفقه الفقيه . ٢ ٥ 

بدون؛يانارتإ٠حميس، الحق عبد د. معاصرة، فقهية قضايا  ٠٢٦

ه.١ ٤ ١ ٤ — الثالثة الطثحةت ييروُت،، ~ صادر دار الإفريقي، منظور لأبن العرب لسان - ^١٢
عيي،الالثتخ مولفايته مجمؤع صمن الأوابد، اص وانتنالفوائد مجمؤع . ٢٨

الأولىالهلثعة قهلر، بدولة الأوقاف وزارة نفقة على طح والتوزح، للشر الميمان 
١٤٣٢.;،<

الْلتعةالأردن، النفائس، دار بير، ث عثمان محمد ح. المعاصرة، المالية المعاملاتر . ٩٢ 
اوادمةماأ؛اه.

المنياوي،محمل. بن محمود الأصول، علم من الأصول، مختمر شرح ّْز، المعتمر . ٣٠
اهّ ٤٣٢الثانية، الطعة: ممر، الثامالة، اJكتة 

الأولى،الطثعة; الكتب،، عالم عمر، مختار أحمل د المعاصرة، العربية اللغة معجم • ٣١
٢٠ه-١٤٢٩ م.٠٨

الناثرتوآحروزآ الزيات بالق-اهرة)أحمد العربية اللعة مجمع الويميعل، المحجم . ٣٢

٢١  ٧٧الشرعية لليراصات عتيعين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٠ السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ 

العاصرةالمقهية القضايا معالجة السسي>إت الشيخ منهج 

الدعوة.دار 

داروآخرون(، الريا، )أحمد القاهرة، العرية اللغة مجمع الومط، المعجم . ٣٣
الدعوة.

النقاش،دار قيسي، صادق حامد — قلعجي رواس محمد الفقهاء، لغة معجم . ٣٤
الثانة،م«إاهّاس:

الخوجة،محمد تحقينرت عاثور، بن محملو الإملامية، الشريعة مقاصد  ٠٣٥

ه. ١٤٢٥قطر، الإملأمة، والشؤون الأوقافج وزارة 
الرياض،ك،، الأصواء عدى، الالرحمن عسي الفقهية، المناؤلرات مقدمة . ٣٦

اهّ ٤٢٠الأولى الفة 
الأندلسدار القحطاق، مفر ئ. المعاصرة، الفقهية الوازل أحكام استاؤلّ منهج . ٣٧

ه.١٤٢٤الأولى، الطبعة السعودية، الخضراء، 
اليمانعل.ى، الالشح مولقالت، مجمؤع ضمن اللين، بين التعاون وجوب . ٣٨

ه. ١٤٣٢الأولى الطبعة قطر، بدولة الأوقانح وزارة نفقة على طح والتوزح، للنشر 
٠٠٠٠٠

الشرعيةثليراسات عتيمين ابن الشيخ ترسى مع بالتعاون القصيم، جا4عة عتيرة، وا^لآداب، اسوم تلية  ١٢٧٨




