


م١١٤۶^هناطات صئ 

سعاوىبن سامحس اضخ عند 

ض()ورقة 

1و0ريلمسداوله بن ح1ود د. 

وايادنمميتؤول هه،و اللك بجاسة ائشارثك اتقته أستاذ 

ت؟ًْما؟مك(٠٠٦^)



واتدعويةانمنمية آتاره اثسعدي. ناصر بن عبداترحمن اثشيح تمر مؤ
الزيتيعبئاك بن خالد ئ. 

هقدمة

مناطاماوتحرير الأحكام، بتعليل اف رحمه عيي العبدانرحمن الثخ اعتنى 
كتابهنهل مق قوله ذلك، ومن كته، عامة ق منهجه ق ظاهر وهذا ماحيها، وياين 

عديدة،الفقه من أبوابا يتناول، الأجوبة هذه من راوكتير ،ت ١ الصائر أولي إرشاد 
وعلىأخذُتج، قاعدة أي من القارئ وتعرف، مفيدة. أحكام عليها تنبني وأصولا 

قمما فائدة أكثر الأمور هده ولعل والحكم• التعليلأيت، وتوضح أثبتت،. أساس أتم، 
نحوذللخ،وقال، اه، موقيهارا وحن نفعها لعموم الفقهية؛ التفميلأُت، س الأجوبة 

.٢٢١الجلية المختاراُت، تابه كق 

الفرؤع،اء يفلفاكاظم الخيهل فتل على دأبه ق الشيح فقه إجمال، ؤيمكن 
س،المحاقوالمناطارت،الأئقةحاا

فقهق الأحكام مناطايت، وتحرير الفقهي التعليل ظاهرة تناقش بحثية ورقة وهدم 
الشخءجهود الموتمرت محاور س الثالث، بالمحور تتعلق وهي الله، رحمه الشيخ 

يرنكما مباحّث، ة حمإلى قمتها وقد فيهجا٠٠، ومنهجه وأصوله الفقه ق عيي ال
الفقهاء.عنن. المناط مفهوم الأول،؛ الميح|.ث، 
معدي.ابن عتل المناط تحرير الثانرت الم1محث، 
سعدي.ابن عند المناط تحمين الثالث،؛ المبحثؤ 
سعدي.ابن عند والفرمحا الجمع تقرير الراع؛ المب1صث، 
معدي.ابن عند المناط على التفرع الخامس؛ المبحث، 
الخاتمة.

)؛(صفء؛ن)\<(.

)٧(.صفحت )٢( 

١٣٢٩الشرعية للقراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع اممسم4 حامعة عتيرمح، و١لآد١ب، انملوم كلية 



والدعويةالسمة ١^٥ السعدي، ناصر عيدالرح4نبن الشيخ 

عمل()ورقة سعدي عيدا1رحصس الشيخ عند الأ'ذ5ام ماطات تحصين 

اتهمهاءعند ائناط الأول«مهوم البحث 

فيحصرهمعتاه؛ يضيق من فمنهم ااال٠ناطا٠، مفردة استعمال ق الفقهاء يختلف 
الحكممعه يدور الذي المنضبط الذلاهر الوصف أي الأصولي، بالمعنى لعلة ال 

والمقاصدوالحكم العلل تحننه مدرج نطاقه، يوصع من ومنهم وجودأوعدى، 
عليهجرت والدي الحكم، به يعلق أن يمكن مما ونحوها، والأس—باب والشرومحل 

الشروطدون والمقصد، والحكمة العلة بمعنى المناط استعمال الورقة! هذه 

ونحوها.والأّثاب 

وأعمقهانفى وأكثرها ا وأدقهالفقه، مباحث أهم من التعليل ومثحث، 
إلاالأبواب ال منتخرج لا إذ اطه، بومد الفقه انبثاق وهومناط استمماصا، 

اختلافتقرير بحد إلا ألتبن مبين ال٠ؤثرة الفروق م تحولا ا، مناطاتهعلى 
والتخريج،القياس علم بني وله المحبح، القياس ينتج المناط فاتحاد منامحليهما، 
وحمعالفقهية، الفروق عالم بني وله المؤثرة، الفروق ينتج اط المنواختلاف 

والأشباهالفقهية القواعال علم يني وله الفقه، صثهل ق مقو الفليرة ائل الممناطات 
بفضلائل؛ الموتفرعت، المذاهب، واستجرت الفقه، علم ازدهر وقد والنذلائر، 
فمذهثهمسال ق توحد بحلة علله ®وما مفلح! بن الثمس قال المناط، إلى الألتفارنت، 

،.١١لأ« ومل! كالمطلة، فيها 

ألفاظمن تمد ي فهو المأتقولا،، من ®المعقول قبيل من الحكم وتعليل 
العللفكذللث، ١^١^٤، من إلا خذ نؤ لا الشرعية الأحكام أن فكما ومعانيه، الشارع 

®حكمفإن تتباطح، أواصنمح الثارع، من إلا تؤخذ لا ا لهالموجبة والمحاطات< 
تعالىفلله الحكم، باب أصنمب، والثانر! الحكم، نفس أحدهما! نوعان! الشؤع 

.٥( ' / )١ الفرؤع مفلح؛ ابن )١( 

ارشرعي4سرامعات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون اممصيم، حامعة عتيزص والآbب، اسوم كالئة ١  ٠٣٣



واتدعويةالعلمية آتاوه ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الزيتيعيداك بن خالد د. 

الرحم،إيجاب، أحدهمات حكمان، والسارق الزاف على والقهلمر الرحم يجاب إق 
كدا،لعلة الزنا ق الرحم وجب فيم—اوت الرجم، لوجوب ّسا الزنا نمب والآحرت 

زنا١١^١،.يمي لا كان ؤإن سبح، فنجعله اللوامحل، ق موجودة العلة وتللئ، 

سعدى:ابن عند تحريرالتاط ا الثاني البحث 

المنامحل،مفهوم تومحح يرجح أنه الله رحمه الشخ كلام مجمؤع من يظهر 
يثملكما المنقط، الظاهر ، الوصفوهي الأصولي؛ بالمعنى ة العلليشمل 

الشرعيالمقصد يثمل كما قرب، عن الحكم من المهقول، المعنى وهي الحكمة؛ 
تجتمعما ذكر ق  ٠١عنوازت تحت، يهول( ذللث، وق يحد، عن المعقول المعنى وهو العام؛ 

لأ1ْرالثارع الأولى: القاعدة  ٠٠والقواعدا(،ثمقال: فيهالأئك١ممنالأصول 
أوراجحة.حالمة دته مفعما إلا ينهى ولا أوراجحة، حالمة مملحته يما إلا 

مابين فرق لا أحكامها، من شيء عنه يشذ لا الشريعة، لجمح امل شالأصل هن.ا 
)إنتعالى! الله قال عبادْ. وحقوق الله يحقوق تعلق وما يالفرؤع، أو تعلق؛الأصول 

والبضوالمنكر الفحشاء عن ؤينهى القريى ذى ؤإيتاء والإحان يالعدل يامر اممه 

أمرإلا صلة ولا إحسان، ولا عدل، يبق فلم [. ٩٠النحل! ] تنءكرون( لعلكم يعظكم 
الخلقعلى بغي ولا الله بحقوق متعلق ومنكر فحشاء ولا الكريمة، الأية هذه ق به 
النواهيق ما يتذكروا أن عباده ووعغل عنه، نيى إلا وأعراضهم وأموالهم مائهم دق 

رآ،انتهى.فيجتنثوها(، والضرر الشر من 

(.٣٢٩)اكزالي؛المض )ا(

مؤلفاتهمجمؤع خمن _، LJlاودوا>ة والتقاسم والفروق الجامعة والأصول، القواعد عيي؛ ال)٢( 
(A/U.)

١ ١٣٣ الشرعية لليراسات عثيهخن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اثمصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٥ المعدي، سواورحمنبن الشيخ موضر 

عمل()ورقة سعدي ض اكيخعبدامحمن عند ت>صيرت،ساطاتالآذئم 

أنهذلك ومن امتثنائ، أو تقلألأ امإما بالحكمة، الشيخ ير-ح ما وكثيرأ 
بأن؛، UJJاحتج فرق، بلا والطويل القصير فر الل القصر مشروعية رجح لما 

قصيرق موجودة ايت،؛ التخفيفعاليها اؤع الثعلق التي ~ الشقة وهي "" الحكمة 
.٢١٠وطويله الفر 

للمولطبتها ومناسالشريعة، معقولية التإ بإثثاش رحمه الشيح اعتنى وقد 
عنحرج إذ العلم، أهل بين ذلك، عه عرف، حتى السليمة، والفطر الصحيحة، 

رجحهما الأقوالي من يرجح افصار والتجديد، الاجتهاد باحة إلى بلده، ، مالوف
قمواء الشيخ، كتب، ما مجمؤع ق جدآ ظاهر وهدا ا، ١ التعليل® وصدقه الدليل 

توفيرعلى يقتصر لا إنه نم المواعنل. أو الأدابج أو العقائد أو ير التفأو الفقه 
الواردهده إلى الوصول ائل مإلى يرشدْ بل الهلاوس،، يدي بين ناجزه المعاق 
تفهمأن النافع; الأصل هدا صلوك والaلريقإلى ا؛ فيقول: الغامضة، والعاق الومء 

تتونف،التي الأمور 3، ففكر جيدأ، فهمآ فهمتها فإذا المعاق من اللفنلء عليه دل ا م
وماعليها، يترتب فيما فكر وكذللئ، لها. ط ينم وما بدوما، تحصل ولا ا، عليه

ملكةلكؤ تصير حتى عليه، وداوم التفكير هدا من وأكثر ا، عليهوينثني عنها، يتفمع 
ّافر  ٢٣١الدقيقة® المعاق على الغوص ق جيدة 

علىيعتمد الذي الفقهي التفكير ق الأهمية بالغ ماحي يشيرإلى وهوهنا 
الباب،ق للمعاق ة المزمالكلية المفاهيم إلى الألتفاُت، وهو الأبواب، مناطات، 

المفاهيمتنباط باصفيه يبدأ مفاهيمي، بمنطق الباب نموصر يقرأ نراه بحيث 

(.٤٤اسارات،الجلة)يظر:)١( 

اوسام؛ءلما،جد>^؛آ؛(.)٢( 

اماءارالخان>آ\(.)٣( 

الشرعية|لدراسات عقيمين ابن الشيخ كرصي مع بالضاون الصيم، جاسة عتيزق والأى'-،، اسوم كيية ١  ٢٣٣



واووعود،تاسمية آثاره السعدي، ناصر عددالرحمنس الشيخ مؤتمر 
اميشعبداطه بن خالد د. 

المجرى-يدا يتعلق وما وموانعها وأس«اءرا شروطها عن يبحث ثم الكلية، والمعال 
المناطيوافق ما به فيلحق لأحكامه، مناطنا للباب الكلي الممهوم ليكون معان، من 

الخدهسإمشهور يخالف وجدناه ولهدا يلاقته، ما حكمه من ؤيخرج له، تحرر الذي 
استقرمما لا آنما، إليها المشار المعاق هده من ينهللق لأنه ائل، الممن ملة جق 

فإنالدم،، عليه تقر امحبما لديه تحرر ما يقارن ذللثح بعد ثم الأصحاب، عليه 
حجته.وأبدى وحالف، انفرد ؤإلأ به، قال، وافقه 

فقدالمياه، أنام ق الواردة للنموص قراءته ذللئ، فمن أمثلة، لدللث، ولنفرب 
الفاصلالحل وأن منجس، ونجس مهلهر، طهور ت نوعين على تقسيمه الشيخ احتار 
محلق _s، أو كثيرأ التغير كان مواء ة، بالتجامأوصافه لأحد التغير هو بينهما 

بغيرأو يممازجة لث، ذلكان وسواء أوللعلعم، أوللرح للون غيره، ق أو التطهير 
قومأخذه الخذمط، ق المشهور التقسيم عن عدل أنه هنا ونلحفل ،، ر ممازجة 

إلاالوصف، هازا عن يخرج ولا معللما، ماء كونه وهو للماء، الكلي الفهوم لئإ ذل
المهللق.وهوالماء لها، الكلي مرتبهلتا؛المفهوم المسألة مناط فجعل بنجاسة، بتغيره 

إلىيعمي فنجده ونحوهما، الخفين على المح لموصى قراءته هذا ومثل 
مفتقتا،أو محرقنا كان مواء الرجل، على يلبى ما وهومعللق للخف،، الكلي المحنى 
الذيالكلي المفهوم يحرر أنه يؤكد وهذا لارأ؛، أم فيه المشي متابعة أمكن وسواء 

فيه.يدخل لا ما عنه ويخرج فيه، يدخل ما كل به يلحق ثم الحكم، الشاؤع به ناط 
أنكتبه، من موصع غير ق فيكرر، والمأحز، ة والعليالخناط الشيخ ويعتني 

ثبوتناعلته مع يدور )الحكم راقولهم! قوله؛ ذللث، ومن علته، مع يدور الحكم 

اوخاراتالجلة)٨(.يظر:)١( 

اسراتس)ه\(.يظر:)٢( 

١ ٣٣٣اأشرعيات تلدراسات عثي«،ءن ابن الشيخ ترسي مع باتاون القميم، حامعة عتيرة، والآداب< اسوم ممية 



اسميةآثاره ذاصرالمسي، س.الوحمنبن الشيخ 
 |J؛_M اعمل رووهة سعدي عيدامحمنين الشيخ ضد الأحكام ماطات

وحدتمتى الأحكام، عليها رب الش—ايع أن يعلم التي التامة فالعلل وعدمتا(، 
..٥١٢١١الحكم« يثبت لم ففدت ومتى الحكم، وحد 

تباينبحب تتبعص )الأحكام قاعدة! عن تكالم فعندما بالماحد، أحياننا ويعبر 
قاعدةاامالْ الثسح! قال( الأحر(، ولوباين مقتضاه، ق ت، ثمكل فيعمل ثاتها، أمح

هناوواضح اها  ٢٢١آثارها® وترب وحكمها، الماثل مآحد معرفة تدعي تلطفة 
عالةأكان مواء الحكم، عله يثنى ما وهو العام، بمعناه الماحي تعمل يالشخ أن 
سبيت.أم 

رروالحكمةه! قولذلك، فمن أحياننا، الحكمة على العالة م اسالشيخ ويهللق 
ؤيعملأحاله، الحكم ثمع الذي المناب المعتى هي الخالة؛ لها! ؤيقال الشرعية، 

انتهى، ٢٣١عالتنه® حموصى علم إذا يخصص الخام الالفظ. أن كما علته، بعموم الحكم 
كانتجإذا الحكمة أن اش، رحمه تيمية ابن نقلاعن أحرى، مواصع ؤ، يفرر لكنه 

اه. ٢٤١بمفلتتها® الحكم عالق أوحفية؛ منتثرة 
للأحكام،عامنا مقصدآ كوما حنث من مواء بالحكمة، حاصة عناية وللثسخ 

للمعتمداتالدنيوية والمناخ الصالح من حمالة الشيح ؤيمرد لها، مناءل1ا أوكوما 
الفقهيةالقواعد ق كتابه تفتح اسأنه ذلك، ومن ، ٢٠١الخمس والخبادات الإسلامية 

(.١٦٩)U/ الثسخ مؤلفات مجمؤع )١( 

(.٤٦)U/ الشخ مؤلفات مجمؤع )٢( 

(.٢٧٥)U/ الشيخ مؤلفات برع )٣( 

وينظر.'٢(، ٩ t/ )٢ الشخ مؤلفات صمن صعدى، ابن القيم؛ ابن وتلميدْ تنمية ابن كتب س فوائد )٤( 
اينيب)ا/لأاا(.عرإطاوص؛ الدليل إتامة 

-٦٨(.٦٥/ tt)الشخ مؤلفات مجمؤع صمن الناصرة، الرياض السعدي؛ ينغلرت )٥( 

الشرعيةلقيواسات عتيمعن ابن الشيخ كرسي مع الهصيم، صتيرقءجامعة والآىس اسوم كلية ١  ٤٣٣



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح يمر مؤ 
النينيعيداطه بن خالد د• 

قاعدةالنافية، البدسة والتقاسم والفروق الجامعة والأصول بالقواعد وسمه الذي 
يتهمنعما إلا ينهى ولا راجحة، أو حالمة مصلحته بما إلا يأمر لا راالش_ارع 

.٢١١راجحة(( أو حالمة 

ؤيجعلبالحكمة، المعللة الأقوال أويختار بالحكمة، الشيخ يعلل مواصع وق 
أنق للأصحاب احتج أنه دلك فمن للحكم، مناحلح بالحكمة ماة المالمملحة 

فيهاالخبيئة العمولات احتقان هو الذي ~ الميتة تحريم ق العلة ان طاهرة؛ العظام 
الخلة.أومقصود الحلة، هووراء الذي لمعنى 

النهىوفت، الجد لحل إذا الجماعة حوازإعادة قرر حين أنه ذللث، ومن 
يعدلم متى  ١١بانه ذللئح علل أثنائها، ل وجدهم أو الإقامة أدرك مواء يصلون، وهم 

ولكنالفرؤع. ق مفلح ابن علل وهكذا اها '٣، حقه(( ق التهمة لحقته الجمامة 
ؤيحتجالقياس، حلاف على الإعادة أن يقبل ولا مفلح، ابن تعليل على يزيد الشيخ 

اوالإنسان، اتبام حوف وهى واحدة، بعدها ما إدراك أو الإقامة إدراك ق ررالخلة بان 
ل؛،اه.الشرعية(( الماّبات من ذللئ، لخير او الخير، ؤ، الرغة لأجل 

ولوأومماطل، معسر على كان إذا الدين ق زكاة لا أته قرر أنه أيضتات ذللث، ومن 
الزكاةشؤع يحكمته اطه ب((أن ذلك، وعلل قبضه، بحد الحول عليه يحول حتى قبضه، 

أصحا-|ا،عليها يقدر لا المذكورة الأموال وهذه عليها، المقدور التامئة لأمور اق 

مؤلفاتهمجمؤع صمن النافعة، البديعت والتهاميم والفروق الجامعة والأصول القواعد حدي؛ ال( ر١ 
.(A/U)

(.١٠)المائر أولي إرشاد عدى؛ ال)٢( 

(.٤١٥/٢مفلح؛الفروع)ابن )٣( 

(.)٤٣الجلة الختاراث، عيي؛ ال)٤( 

١ ٥٣٣ الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ ثرسى مع بالضاون القصيم، جاسة عتيرة، اJهلوم كلية 



وايوعويةاسية آتاره السعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ مؤت«ر 
ععل(رورهة رسدي بن س.الر>من الشيخ عند تحسنئاطاتالأط1م 

؛اه.١ للمنهاء، معدة هي ولا 
ذلكق يكن لم إذا وشرائه، المصحف بح جواز قرر أنه بالحكمة العليل ومن 

الثمخوعلل ، ٠٢١يجوز لا أنه من الذهب لشهور حلافا له، احترام وقلة امتهان 
ولااف يحرمه لم المثابة >اذه كان وما ذلك، إلى جدأ داعية ارالحاجة ان اختياره 

tسعدي ١^ صد ائاْل، سى 

الناطاتهذه بحماية عناية له كاك بل الأحكام، مناهتات بتقرير الشخ يكتف، لم 
وهيوالاعتراصات، والإيرادات القوادح من ؤإحرازها وصيانتها له، تتحرر التي 
فيهاوتضافر المعنى، وقوة الدليل قوة فيها تجتمع أنه يرى التي المحاؤنات تلك 
لهواحتج نصره ذلك من شيء له صح فإذا العمالية، والملأءمة الشرعية ية النام

تاويالآفأوله والماثل؛ الفرؤع من يخالفه أنه مايلوح عمدإلى ثم عليه، وفؤع 
الصحبمحةللمناءلات تحمسنا منه، إليه أقرب هو آخر معنى على وخرجه معقولا، 

العلل،ينفحوا أن الفقهاء، من المحققين دأب وهذا والاعتراصات، القوادح من 
المكونإلحاق لهم ليصح لها، المجاورة بالمعانر تلتبس لئلا ألفاظها، ؤيهذبوا 

ممايوافقه، لم ما حكمه عن ؤيخرجوا والمناط، المحنى ق وافقه إذا يالمنهلوق، عنه 
مواحعلته يفي أن المعلل يختاره رروالذي الحرمين، إمام قاله منه، وليس به يشتبه 

٥(." ) الجلية المختارات علي؛ ال)١( 

الجوازواكانيةت وهوالهزهب، المغ، إحداهما الماوهب، ل روايات ثلاث المصحف بيع جواز ل )٢( 
(.٢٧٨المرداوى؛الإنماف)؛/يفلر: الجوازسءيرمس معالكراهة،والثالة; 

(.٦٢الجاJة)المحارات عيي؛ ال)٣( 

الشرعيةلليراسات عتيعبن ابن الشيخ كرسي مع بالتاون القصيم، جامعة عتيرق اسوم كلية ١  ٣٣٦



ئوالدعوية اسمية أناره السسي. ناصر س عبدالرحس اتشيخ ا
الزيتيمبداض بن حالي د• 

اه.، ١١الألفاظ® بمجملأت يلتحق بما متمسكا يكون لا حتى اللبس، 

المناطعلى به يعترض أن يمكن ما إيراد الفقه ائل ممناهشة ق عادته ومن 
وهوالقوادح، من لم ؤيالمناط له لمح والتفنيد، بالنقد عليها يكر ثم قرره، الذي 

الذيالمعنى يخالف مع لهم لاح إذا الذين الفقهاء، ء صعقا طريقة عن يختف بمدا 
والاستثناءالاستحسان ناعية على وحرحوه وتوجيهه، تخريجه ق تحيروا قرروه؛ 

أبوقال كما معناه، يعقل لا الذي التعبدي قبيل من جعلوه أو اس، القيومخالفة 
ْعالملك عليه محاق إذا )عبادة( يقول أن إلى الفقيه يلجا ارؤإنما دت رث بن الوليد 

،اه.ر المواضع® أكثر ق أمرهم من بين فإنه ذللث، فتامل الخصم، 
ممنالفقهاء، كبار إلا نه يحلا عال، الفقه من فن الشيح صسلكه الذي وهذا 

النصوصس وامحتنبهل معانيها، الألفاظ وامتنهلق الفرؤع، ومائة الأدلة ماء من تروى 
منشأأصل كان وهذا الرحح، العقل بمنطق الصحيح الأثر وقرأ ومراميها، دلألابما 

القاصيأن ذلك ومن والأحكام، الفتاوى ماحي ليظهر ناص فإنه الفقه، أصول علم 
وتعلمالفقه، ائل معليه تبنى عما ارعثارة بأنه الفقه أصول علم عرفح قد يعلى ا أب

ر"؟،،تنبيه® أو تخراج باسإما منه، وعرف به، تعلق ما الشيء أصل لأن به، أحكامها 
ؤإنومعقول، منقول س الأحكام، عليه تبنى ما يعرف أن العلم، هذا هوأصل هذا 
مباحثحا وألحقوا الأحكام، أدلة مباحث تحرير ق تهلردوا اصفيه المتقون كان 
علىالأحكام مناطات ان لبييتصدى من إلى بحاجة الفقه فكان منها، لبت، أحر 

الإماموماحذها الأحكام مدارك لتحصين وتصدى بذلك اعتنى وممن التفصيل• 
ا(.المض؛انيفن)أ/آ>)ا(

سمإن،ابن مكتبة حلاق، بحى ص محمد ت! ٢(، ١ ٠ / ١ ) المقتصر ومائة المجتهد بداية رشد؛، ابن )٢( 

ه.١ ٤ ١ ٥ أور، ط القاهرة، 

ه. ١٤١٤الرياض، ثالثة، محل المباركي، صير علي بن أحمد د• ت؛ ، ٠٢٧ / ١ ر الفقه أصول ق العدة )٣( 

١ ٣١٢١^الشرعية للدواسات عثيمبن ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، •ءLمعة عتيزة! والأداب، اثعلوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٥ انمعدي، ئلخر بن عيداترحمن الشيخ 

عمل()ورقة سدي بن سوامحمن الشيخ الأحكام ماطات تحمين 

يومعأبوحامد كان ؤإف ٢، الماحيل تحصين ت كتابه ق اممه رحمه الغزالي أبوحامد 
كتابناهذا كتابه نبل ألف وند والماهنات، والقواعد الأدلة لتشمل الماحي مفهوم 
اممه،رحمه الثاقءي الإمام مذهب على الأحكام مدارك فيه حرر ، ٢٢١ارالمآحذ* صماه 

لمذهبه،المخالفين قوادح من وحمايتها الشافعي مدارك لتقوية التحصين ألف ثم 
المعلبؤعالقواعد، كتابه ق تيمية ابن الإسلام شخ حررْ ما الطريفة هذه من ؤيفرب 
قأحمد، الإمام عند ومناءلات|ا الأحكام مدارك نتع فقد التورانيةا٠، ءالقواعد باسم 

اكلاثةالذاهب أئمة بمدارك مقارنة لها، وانتصر فحررها المختنقة، الفقه أبواب 
فهوأنهالخشارإليهما؛ الإمامين عن تمتز من عدي مابن للشخ كان ؤإن الأحرى، 

للفقهمتجردآ ذلك ق وكان الأدلة، من له يفلهر ما بحسب اسءل تحرير وكد0 جعل 
المآحذتحصين ق رأيناه كما معين، إمام مذهب نصرة إلى يتشوف يكن ولم وألكه، 

يظهرلم لكن اممه، رحمه أحمد الإمام مذهب إلى متتسب أنه ْع الورانية، والقواعد 
إليهما.المشار الكتابين ظهرق كما ، ٢٣١كتاباته ق المذهبي الانحياز 

طريقةوهي ، ٢٤اكغير؛هو• اّء ل الحكم مناط أن قرر الشيح أن ذلك ضن 
تقيموهي الذهب، مشهور ق المشهورة للطريقة حلاقنا ا، ر الدين تقي الشخ 

القلةشرط إليها يضيفون لكن علة، يجعلون إذ ، ٢٦١ونجس وطاهر طهور إلى الء 

ه. ١٤٣٩أور، ط الكوت، اصنار، دار المجلي، 'مدالحمتو د. تحقيق؛ )١( 

الأن.حتى عليه يعثر وْوممقردلم )٢( 

(.٤١r٤/٢اuم،ءلماءإجد)يفلر: )٣( 

المحارات_)A(.يفر: )٤( 

الصروث)ما(.مختمحراكاوى يفلر؛ )٥( 

٢(.١ ،)ا/ الإضاف^^، بفلر: )٦( 

الشرعيةسراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع القميمدبالتعاون بامعة عتيزق والألأب، امموم كلية ١  ٣٣٨



واتدعويةاسمية آتاوه ناصرالسسي، بن عيداترحمن الشيخ مؤد٠ر 
الرينىعبدافه بن خالد د• 

الأصحابأحرجه مما بنجاست، تتغير لم الش المائل يورد الشيخ طفق ثم والكثرة، 
الذيكالماء الطهورين، سلبها القول ؤيفند فتها، ويناقشهم الهلهور، الماء حكم من 

الماءصون يثق كان مواء بطاهر، وكالتغير أوصافه، أحد تغير فلم نجامة أصابته 
انتقالهاشت ولم بنجس، الماء فيها يتغير لم التي المائل، تللئ، آخر إلى لا، أم عنه 
وهوالتغير،قرره، الذي المأحذ تحصين ق الشيح شيع نم الطلق. الماء حكم عن 

ولوالملاقاة، بمجرد يبلغهما لم ما تنجيس على القلتين بحديث تدلالهم امفاورد 
والخفهوممفهوم، أنه منها أوجه، بخمس—ة تيلأل الامسهذا على واعترض يتغير، لم 
علىوالصراحة الصحة ق يقاومها لا وأنه عامة، ألفاظ النصوص وتللث، له، عموم لا 

،.١١هناك ذكره ما آخر إلى به، الاحتجاج تقدير 
أوردغير، لا فر الوأنه القصر، مناط الشيح قرر أن يعلب أنه أيصا ذللئ، ومن 

حميعأن فصحح المآخذ، هذا يحصن جعل نم آلة، المهذه على تتخرج فروعنا 
فيها؛القصر يجوز لا وأنه الإتمام، وجوب ق فر الق أصحابنا ذكرها التي ائل الم

وقعترباعية صلاة كل ق القصر يجوز أنه الأخر؛ القول هو الصحيح أن اختار 
ررالأصللأن ينو، لم أم القمر نوى وسواء افر، بمأم بمقيم ائتم مواء فر، لاق 

وجوبعلى يا_ل دليل ولا فرآ، موقت رباعية صلاة كل ق القهر مشروعية 
لأآ،اهااّتحبا؛ها، على ولا بل الإتمام، 

سعدي:ابن ^^راتج4عواممرقسو ا1بحثاأرادع< 

كلية،معان تحت الأبواب فرؤع وئز الفقهية، المعرفة بتنفليم الشيح اهتم 
الأشباه،بتمييز اعتتى كما ائل، الموجوامع الأبواب، ان( معبأصول واعتنى 

(.١٠الممحاراتالجلة)يفلر: )١( 

المختاراتالجلة)•؛(.)٢( 

١ ٩٣٣ الشرعية ممدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيمأ حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةالعيميق آثاره السعدي. ناصر رحمنبن عيد١Jالشيخ مؤت«>ر 
عمل()ورقة سعدي س عيدامحمن الشيخ ضد ثام 

فرؤعتت تشعن راض غير يبدو ولكن المقاربة، اّئل بتن الدوق وتءمب-ر 
وقللمناطاتبما، ب وهل. الفرؤع نالك إلى فعمد مناطات، عدة على الواحد اب، الب

أومرك_تايهلع بمناتلتا يكون أن بين الخاتل ق الأمر تردد ؤإذا الخح؛لاُت،، أوصاف، 
فرؤعيجمع إنه ثم عنده، قويت المركب دليل يكن لم ما الم—يهل، الخاحل يختار فإنه 

بسبيل.منه ليس ما منه ؤيخرج تحته، الواحد الخاتل 

؛الرؤيةالاقتداء إمكان بالامام! الأنماء صحة مناتل جعل الشيخ أن ذالث، فمن 
نمبينهما حال وسواء المجد، أوحارج المجد ق لكن سواء الموت،، أو 

امغ>'<.ض ولا المع، ض لاديل لأنه لا؛ أم او>ض 
يمغلا نكوى آحر ينماب، الزكوي اب المسإبدال أن احتار أنه ذلك، ومن 

آخر،جنس أومن جنه من لكن مواء ،، ٢١للأصحاب حلأفتأ يقهلحها ولا الزلكة 
الالأمر؛ حقيقة وأن عليه، دليل لا وغيره الجنس من لكن ما بين الفريق أن ويرى 

الأميز،يمهمفمح،

الأحوال،كل ق هدا وعمم رمضان، ق للفهلر مناتلت الفر جعل أنه ذللثؤ ومن 
المدم،من للمحح حلاقنا للاقامة، وصوله قبل فيه يقدم أنه يعلم الذي اليوم حتى 

منكملكن تعالى؛)فمن بقوله الشيخ واحتج ، ٢٤١الحال هذه ق الصّوم يلزمه أنه من 

اتصالاشتراحل ق والموفى للخرمحي حلأما الشيخ واختيار (، ٤٢—  ٤١الجلية)المختارائت، ينظر؛ )١( 
قإمامه المأموم يرى أن اثتزامحل ز وخلاياللمذهب ([، ١ ٥ ٢ آ/ المغني) قيامة؛ ]ابن الصفوف، 

٤([.٩ ١ / القناع)١ كثاف، ]الهوق؛ خلفه، أومن الصلاة 
١(. ٧٨القناع)آ/ كشاف الهوو؛ يفلر: )٢( 

(.٥١الجلية)الختارات، يطر: )مآ( 

ض؛الإنماف،)مآخآ(،الهوق؛شرحاض)ا/آي؛(.

الشرعيةثليواسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة طيرة. والآbب، العلوم كلية  ١٣٤٠



والدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن ترحمن عيدا الشيخ مؤتمر 
الزيتيعبداطم بن حالي ئ، 

لمعامة، الأية أن ويرى ([، ١٨٤)]البئرة أحر( أيام من فعدة فر مأوعلى مريما 
الوقت،ق يقدم أنه علم لو بما المسالة لهدم الشتخ ؤينظر الأحوال،، من حالة نستثن 

فيه،الجمع له يجوز ما إلى وجمعها الصلاة تلك نمر له فيجوز فر الق دام ما فاته 
رأ،اه_.وانةطاعه« إلا تقطع لا الفر، على المرتبة والأحكام الصيام اافكدلائ،  11قال

يكونأن يثرتل ولا غير، لا ال،5مر الجزية! أحذ مناط جعل أنه ذللت، ومن 
المناطعن فعدل، أ؛ا، للأصحاب، حلايا ، ٢٢تيمية؛ابن اختيار وهدا ٢، كتابينا؛ 

فحسب.الكفر وهو البعل، المناط إلى كتاييتا، يكون وأن الكفر وهو الركب، 

نجيةابن الإسلام شخ فيها وتابع بما، واعم الشيخ،  ١٢نوه التي الفروق، ومن 
إلاالذمة ترأ فلا المحفلور، وفعل المأمور ترك بين الفرق عليه، وزاد النه، رحمه 

بخلاف،يان، أونبجهل يضل ولا له؛دلى، كان إن ببدله الإتيان أو المأمور، بفحل 
موترةيان والنالجهل مناطايت، فجعل عبادته، وتصح يعذر فإنه محظورا فعل من 

مثلا،الصلاة ق وذلك، المأمور، ترك جنس ق موترة وغير المحظور، فعل حنس 3، 
نجاسةني وقد صلى ؤإن الإعادة، جاهلافعليه أو ناسينا الرة أو الطهارة ترك إذا 

الذهب،مشهور ق الأصحاب، الشيخ ؤينتقد صحيحة. نملاته أوبدنه ثوبه على 
الجميععلى ؤيوحثون يجمعون، وتارة يقرقرن، فتارة قرار، لهم تمر ي®لم بأبمم 
ثوبهوعلى صلى ومن جاهاs، أو نابا محدئتا صلى من بين فجمعوا اء، القف

فرقواوكما وهذا، هذا على الإعادة فأوجبوا جهلها، أو يها نوقد نجامة بدنه أو 

الجاوت)أه(.الحارات 

يطر)٢( 

طر)٣( 

يطر)٤( 

(.٦١الجلة) الحارات 

(.٣١٩/١اكروع)•طح؛ ابن 

١(.١ ٧ القاع)م كشاف الهوق؛ 

١٣٤١ادشرعيات لييراسات مثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون الئميم، حامعة عتيزة، و١لآداب، اسوم كلية 





والدعويةالعلميه آثاره السعدي، ناصر بن ءباو،الرحمن مؤتمرالشيخ 
الزيتيعيداطه بن خاني د. 

،.١١استحبابه على ولا بل الإتمام، وجوب على دليل 

كقولالكثير، الغرر وهو الغرر، من المغ مناط حرر حين الشيح أن ذللئ، ومن 
البابهذا ق الخلاف وجعل الباب، فرؤع جملة ق المناط هذا ؤلرد الفقهاء، من كثير 

يمغ،لم يتحقق لم وما منع، فيه تحقق فما الكثير، الغرر مناط تحقيق إلى راجعتا 
اسمملردواالفقهاء فان دقيق، تحقيق وهذا الخرة، أهل إلى فمرجعه منها اثتبه وما 

يالغررالصور من كثيرأ وألحقوا أوكثر، قل الخطر، تحقق فيها تصوروا أمثلة بمري 
الغدرمن فيه ما أن لهم لتين الصرة أهل إلى لوأرجعوه أنم مع الممنوع، الكثير 

منبانيا عليها نصوا التي الصور ق الأئمة أقوال وأن الخغ، يوجب، لا مغتفر، ير ي
فيهنفيرهم يكون قد بل الشرعي، المآخذ مرجعه يكون أن يلزم لا الكثير، الغرر 

الدرايةق يتفاوتون الفقهاء أن ومعلوم فيه، أوحثرتهم عصرهم مدركامحتح بحب 
ماعلى بناء مسالة ق يفتون وقد التجارية، لع والوالثمار الزرؤع ق المناط بتحقيق 
عليهيتوقف الذي الوجه من محرأ به أحاطوا يكونون لا وربما واقعها، من أدركوه 
كانإذا المجتهد قول أن تيمية بن الدين تقي الشح قرر وقد حكمة، تصور صحة 
قدمما ونحوذلك يتا حأو عاديتا مأحذآ كان إن ا وأمفهومعتبر، ش—رعيتا مأخذه 

غيرالحقيقة ق فهذا ذللiح، يباشروا لم الذين الفقهاء من به أعلم الصرة أهل يكون 
وقدالأنبياء، ورئة الخالخاء فإن الخالم، يعلمه لم الدنيا أمور من أمر هو ؤإنما ملزم، 

،.٢١دنياكم؛؛ بأمر أعلم ارأتنم وسلم عليه الله صلى - الني قال 
ممدمنحهالأصحابرم،،لأجلالجهالةوالغرر،

الجلية)ه؛(.الختاران،ينظر:)١( 

(.٢٣٦٤)٢(صمحِ)

(.١٦٦القاع)V/ كثاف ١^؛ ٩(، الكسرة)م المملممة مر؛ أم ينظر: )٣( 

١٣٤٣اثشرعية لليواسات ابن ا1شيخ كرسي مع باثضاون القمميم( جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



واثدعويةالعلمية آثاره ذاصرالسسي1 بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
عمل()ورقة سعدي س ^خصد١ترحمن الأثام ماطات تحصبن 

فإنالمغتفر، السّير الغرر جنس من هو أو الصورة، هذه ق غرر لا أنه يفلهر والذي 
القاصيفرق وقد هذا وصفته. التمر نؤع إلى نظروا إذا الزى يمترون الخيرة أهل 

المرةوبيع فشرم، ل واuقلأء واللوز المجوز وبتع الممتؤع، الغرر بيع بين أبويعلى 
ظاهره،شاهد قد لأنه الخفة؛ مجهول غير ونحوه المجوز بأن باطنها؛ يشاهد لم التي 
المححملة ق داخل الظاهر كون قالت; . ٢١١المع جملة ق داخل الظاهر الئ، وذل

بقهلمرإلا انتزاعه يمكن لا بكونه يعضهم تعليل وكذلك مؤثر، غير طردى وصف، 
منالنوى بانتزلع الضرر حصول اروأما آخرت موصع ق القاصي قال وليلك التمر، 

فهوكمابه، رصي قد يدخل؛ذلك، الذي النقص لأن الميع؛ فاد يوجب، فلا التمر، 
يدخل؛ذللث،كان ؤإن يمح، فإنه الخف،؛ زوجي وأحد الباب، مصراعي أحد يبيع 

منفهو العادة، ق كثيرآ يكلم، لا التمر من انتزاعه إن ئم أآأاه_، ا، يبيعه لا ما ق القص 
بعيد.انء ق مك، والالهواء ق الطير ببح ؤإلمحاقه الشجر، على القمر بح حنس 

،عرفا معدوم انمورة هذه ق الوى بأن تمره ق الوى بع مغ الحنفية وعلل 
أوبالحس يعرف والعدم الوجود من واحد كل فإن البعد، غاية ق تعليل وهذا 

قالنوى بوجود والعلم المر، ق الوى بوجود تقضي والعادة أوبالحالة، بالعقل 
٠٢٤١فشره ق ونحوه اللوز بوجود كالحلم المر 

قالمرجع أن من القيم ابن وتلميذه الدين تقي الشيخ إليه ذهب، ما يوكل وهذا 
الدين؛تمي الشخ قال ببا، الخبرة أهل الخنيثات؛ بح تحت، المدرجة الخور هذه 

(.١٢الكيرة)م التعلمة أبوبش؛ يطر: )١( 

(.١٣اسقةالكّرة)V/ أبويطى؛ )٢( 

(.٥٦٠)؛/ عائدين ابن حاشية عابدين؛ ابن يتظرت )٣( 

(.٣٦٨الهداية)أ/متكلات عر التشيه الخفي؛ اض أبي ابن يطر: )٤( 

الشرعيةللدراسات عتيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة. والاداب، العلوم كلية  ١٣٤٤



وا1دعوي،تاسمية آيلوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الزيتيءيداطلاّ بن خالد د• 

والجزرلكللمت وذلك ، ٢١١ُهاا الخرة أهل من المالحين إلى شيء كل ل ®المرجع 
-بما،الخثرة أهل يعرفها بالعادة معلومة فإنبما ونعحوها، والبصل والقلقاص والفجل 

غررا،ذلك ق أن ولوفدر ا، باطنهمع الصرة نهوكظاهر باطنها، عنوان وظاهرها 
ذلكفإن ا، منهللناس بد لا التي العامة المالحة جنب يغتفرل ير فهوغرري

ذكرآنما،كما عدي سابن الشيخ إليه أشار وهوما ، ٢٢١للمغ موجبنا يكون لا غرر 
أهلفول بحب الكثير الغرر وصفح فيه تحقق ما إلا يمنع لا أنه القول وخلاصة 

أعلم.واض الخرة، 
المريعتونع إلمح، يب أنه المناط؛ على التفرع ل المدى الشح منهج ومن 
مسألةق كما به، الأليق يلحقه؛المناط مع كل الختلفة، المحاطات على المختلفة 

على ١٠٧دارى؛؛أيعلث، جوازت عليها ومع الجواز، مها الأصل جعل العقود، تعليق 
لأنبيعة، ق بيعتين عن نبميه تحت حل يل. ارولأ نالت ؛كل|ا، أونحوه ءبد.ك تبيعني أن 

وماالعينة ائل كموذلك عقدين، واحد ومتا ل واحد شيء على يعقد أن الراد 
إلاأصلأ، مج«حان،ور فيها وليس أشبه، التعليق ائل بمنإنبما الصورة هده وأما أشبهها، 

.٢٣١ذلك، لأجل فيمغ العقدين، أحد ق ظلمح تضمنت إذا 

اينيب؛اكاوىامى)إ/إمآ(.)١( 

(.l_(UYU/oاينالمم؛زاد )٢( 

(.٦٣)س الحارات )٣( 

١٣٤٠اJشرءية ئاليراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالشاون ايسيم، جامعة عنيزة، والأداب، اسوم كلية 







ئوالدعوية اس«يات آثاره السعدي، ناصر بن عيداثرحض الشيخ موتعر إ
سل()ورنة ^يخسوامحمنينسءدي الأحكام مناطات تحصين 

والاعتراصات.

هيكلية، معان تحت، الأبواب، فرؤع ونتق الفقهية، المعرفة يتفليم الشيخ اهتم 
الواحدالباب، فرؤع تشتت عن راض يبدوغير السح وكان ءندْ، مناهناتما 

أوصافونلل مناطاتما، وهديؤ المرؤع تلك، إلى فعمد مناطايتج، عدة على 
فانهأومركبأ سيطتا مناطأ يكون أن بين المناط ق الأمر تردد ؤإذا المناطايت،، 

فرؤعيجمع إنه ثم عنده، نويآ المركب، دليل يكن لم ما البس—يهل، المناط يختار 
بسبيل.منه ليس ما منه ؤيخرج تحته، الواحد المناط 

ؤيجعلالباب،، نركع عاليه يفؤع أن المختار، المناط يفرر أن بعد الشيخ عادة من 
هوإذ دليله، صح أن بعد اط، المنصحة على تانيتأ برهانأ التفريع هدا ملامة 

يميما وهدا عليه، التفرع انضباط المناط صحة علامة من أن يقرر ما كثيرأ 
النقض.من الملامة يفيد لأنه الاطراد، الأصول; ان ملق 

العالين.رب فه والحمد 

الشرعيةلسواسات ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيزص والأداب، اسوم كلية  ١٣٤٨



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الزيتيعيداطه بن حالي د« 
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ه. ١٤٢٠أولى، ط- السالم،، أضواء 
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واووعوي،تاسمية ١^٥ ذاصراوسسي، سواترحمنين ٠>ؤJ٠رالشيخ 

عمل(رورهة سسي عيدالرحسبن الشيخ عتد الأحكام مناطات ذحم|ين 
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الفقه،أصول ق العدة الفراء، ابن خلف بن م1حمال بن الحين بن محمد أبويعلى؛ 
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أبوالحراق، تيمية ابن محمد، بن الخفر بن اش عبد بن لام العبد تيمية؛ ابن 
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ه.١  ٤١٠١أور، ط النوادر، دار أحمد، مدهب على الخلاف 

زادالجونية، قيم ابن الدين ثمن سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد المم؛ ابن 
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اتشرعيةسواسات عثي«اأن ابن اثثيخ كرسي مع بالتعاون ارقمسم، جامعة عتيرمحه والأناس اسوم كثية  ١٣٥'




