




اسلميةآثاره السيئ، ناصر س-اأرحصض الشيخ مؤتمر 
اسمسإبراميم بن محمد أ.د. 

بينبميال9رقة

وحيرهمالأنبياء يي حمعلى وبارك لم ومحاش وصلى العالمين، رب لله الحمد 
أجمعين.وصحبه ، Jfوعلى عبدالله ابن محمد أجمعين 
عدى،الناصر بن عبدالرحمن العلامة الشيح لموتمر مقدمة علمية ورقة هده 

محاورمن الثالث المحور ق لاوهى والدعوة والتجديد الاجتهاد ق ومنهجه آثاره 
. ١١فيهما ومنهجه وأصوله الفقه ق عدى الالشيح جهود  ١١المؤتمر 

جهةمن الفتوى ق عدى الالعلامة منهج ق الورثة ذكون أن آثرت وقد 
فتاؤيهبعض بتحليل تهلثيقية جهة ومن الفتوى، ل آرائه أبرز جمع بمحاولة تاصيلية 
•منهجه من شيء لمعرفة 

مبحئين!ق الورقة فكانت، 

الفتوى.أحكام ق العدى العلامة آراء ت الأول، المحشر 
العيي.العلامة عند الفتوى تهلبيق الئان، الميحش، 

فهوالفتوى، عن كلام من كتبه أتاحته ما الأول المثحن، مصائر كانت، وفد 
•تراثه ق لمتنائر جمع 

المعلبؤعالفتاوى كتابه على تحليلية تهلبيقية ة دراسفكان الثاى المبحمث، ا أم
٠أ، السعدية الفتاوى  ١١باسم مهلثؤع وكدا الامحم، حذا 

ءلثيعةأن من أعلمه لما عدى الللعلامة ترجمة يديها بين أقدم أن أشأ ولم 
.هنا المختصر الموجز عن المغنية المترجمة الدراماتر فيه محتوجد المؤتمر 

أنولا المقصود، على تاق أن يمكن لا الورقة هده مثل أن المؤكد من ؤإن 
المساحةوضيق الوقت صيق فيها تضافر ؤإلماحاُتر إثاراتر أنيا غير بالمراد، تحيهل 

١٣٥٣الشرعية ممدراسات هديم\ن ابن الشيخ كرسي مع بالت،ياون اتقصيم، جامعة عتيزة، والآداب، العلوم كلية 





ثدعويةوا سمية ا آثاره اتسعدي، نامر بن لرحمن عيدا لشيخ ا مؤضر 
إبراهيمبن محمد يو\و£ذيزون د. .ا 

اممتوى.احتكام إ السدي العلامة آراء i الأول البحث 

وفقهلمن حموصا النفع، جليل القدر عنليم تا'صيلي عالم ومنهجها الفتوى 
بمدرلما تهلمقسا منهجا المفتي يتخذ به إذ الفتوى، أمل من ليكون تعالى اف 

الكتابةق الجانب حدا تحار الاله رحمهم الإملأم علماء اهتم ولدا فتاوى، من عنه 
للعلاقةوالتقليد الاجتهاد أحكام ق الفقه أصول عالم كتب ق سونه بما والتأليف 

اجتهاده،فتواه ق مصدره والمفتي الفتوى، مصدر الاجتهاد والفتودإذ الاجتهاد بين 
(.) والمشي والفتي الإفتاء أحكام ق خاصة مؤلفات من المكتبة يه زخرت وبما 

منتفتي والوالفتي الفتوى أحكام بعض كتبه ل نثر المدى والعلامة 
.عنه يتحدث لما والعرق العالمي المياق اقتفاها مناصبات حلال 

؛لها عرض التي الأحكام هذْ ومن 
منائل المسءلو_، الاصتفتاءت ٠ يأته الاستفتاء المدى العلامة عرف ت الأول 

.C ر  ١٠عته المثول ذلك ق الشرعي الحكم بيان المثول 
المعنىولا الأصوليين، عند الاصقناء حقيقة عن يخرج لا التعريف وهدا 

المضمارهذا ق المؤلمة الكتب أبرر من ( ١ ر 
المعروفالشهرزوري الرحمن همد بن عثمان الدين تقي عمرو لأبي و١لذتفتي الخفتمب أدب كتاب ~ ١ 

بابن

النووي)تشرف بن يحص الدين مي زكريا لأيي والمشي والمفتي الفتوى آداب وكتاب ٢- 
.(jbivn

النميرىحمدان ين ثسب ين حدان ين أحمد اش عبد لأبي والختفتي والفص الفتوى صفة كتاب ٣" 
.الضلي)ت٩٦uْالخزاف 

.المحكمة والبحوث العلمية الرسائل نتاج هي واش المعاصرة والحرث للكتب بالإصانة 

٢٠ ٠ صزآُ الرحمن الكريم نتستر  ٢٢)

١٣٥٥الشرعية لأاوراسات عثي4اإو، ابن الشيخ عرسي مع باتتعاون |رصيم« حامعة عتيرق والآىأ_،، اسوم ممية 



دواتدعوية اسمية آثاره اتسمدي; ناصر بن سالرحص الشيخ موتهر ؤ
)ووقةع«ّل(صجاكلأط١سدياناكتوى 

الشرعية.بالأحكام قيدء العريف أن غير الفتيا، طالي، جهة من اللغوي 
التةاليالهوسؤالمحلريق وأن التقاليد، مشروعية الجمهورق العلامة يوافق القال• 

.العالم«)ا( لأهل الزال المقلدفوفليفته وأل رر اللخليفة الرسالة ي قال العلم، أهل 
إزكنترلأآلدؤ أنل تعالى• بقوله الة الرٌبض له تدل، ؤي

•ه0 ثامؤذ 
حالةعن حاصا؛١^١١٠ سببها كان ؤإن الأية وهده را مستدلات ير التغق قال 
ائلممن ألة مسكل ق عامة فإما العالم أهل وهم الذكر لأهل المتقدمين الرمل 

ففيهيعلها، من أل يأن منها علم ان الإنعند يكن لم إذا وفروعه، أصوله الدين 
التعليمعليهم يجب لأنه إلا بسؤالهم يؤمر ولم العلم، لأهل والمزال بالتحلم الأمر 

ءلوها')مآ(.عما والإجابة 

علىالإقرار من والمنة الكتاب، ق حاء بما الأية ذكر بعد الاستدلال ويزيد 
٠الأسئلة ورود 

تعارؤقال لما به، اض أمر قد مصود فهذا ^م، 
^همءليه،كاوقولؤثظوه

.٢٦٤ص شرحها •ع جاععة لطيفة رصالة ( ١ ) 

سّورةالمٍل.٤٣)٢(سآة

.٥١٩ص الرحمن الكريم يسير )٣( 

٠الحل )أ(عنآية'؟أسسورة 

اثشرهيةيدراسات ضتي4اين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القمميم، جامعة متيرة، والأداب، العلوم ممية  ١٣٥٦



والدعويةالعلمية آثاره ناصرالسعدي، عبدالرحمزبن الشيخ تمر مؤ 
العويدإبراهيم بن محمد بن عيدالعريز أ.د. 

.ونحوذلك«)٣( ه)أ( وؤوسلوهشاوق ، ه)١( ألخنريأشر ءب 
ضوسمالأضاءالمؤالفJم

تاِلهقالقني دون ثنتمثلنآأءين ^ سلأتاين وتثل ؤ تعالى قوله الأدلة ْن 
^(ُرسمحؤالأبهضابمههفياكيناارْ،•

وتعلمادراصة الدين ل التفقه 'لربق لوك بوذلك  ١١ه بقولالدلالة وجه 
وّؤالأ«0.

.( ٧ )  ٠٠السوال فإنماشفاءالعي يعلموا؟ ألاسألواإذلم  ١١وسلم عليه اطه صلى وبقوله 
اطهفإن  ١٠أحرى دون ألة بمخاصح ليس العلم أهل موال أن العلامة ؤيوكد 

البقرة.سورة من ٢ ١ ٩ آية من ( ١ ) 

.)أآ(سآيت'آاآسّورةالبقرة

• ٦٢ص الرحمن الكريم بتر ، ٣١

٠الزحرف سورة من ٤ ٥ آية ( ٤ ) 

)حم\(. ١٦٤/ ١ اض ردالهبهخرآصj ^باسم-
الحقعلى ٠لاهرين أمش من ٠لادنة تزال لا  ١١وسلم علته ايثه صر قوله باب ~ الإمارة كتاب ~ لم وم

.١ْ)ح٧بم١( لأبمر٠مُنص٣/٤٢

٠ ١٦٤ص الأبرار قلوب ببجة )٦( 

محهاف رصي همداف بن جابر حدث من ( ٧١
)ح٦'٣'٢(.٦ ص١ بتتمم المجدور باب ~ الهلهارة كتاب ~ داود أبو رواه 
مات«.رجاله كل إساد راوهذا داود: أبي إسناد بمي ٦ ١ ٥ T/ المر الدر j الملقن ابن نال 

.y٨٥٠/ الصغير الجا«ع صحيح ل كما الألبابير وصححه 
(.^٢٢٧٥ ١ ■ ا/ الجنابة تمببه المجروح باب - الهلهارة كتاب - والدارمي 
١٠^٢  ٢٨/ ١ والجبائر العصابة على المسح باب ~ الطهارة كتاب ~ الك؛رى المنن ل والبيهقي  ١٨.)

١٣٥٧الترعيت سراسات مسنر ابن الشيخ كرس مع يالضاون اصيم، جاس عتيزم رالآُاس، اسوم كلية 



واوو,ميةاسمية ^٥ ناصرامسي، بن عيدايرحص مؤتمرالشيخ 
عمل()ورهة منهجانملأمةانمسيياك1وى 

.)١(  ١٠الحوادث جمح ل إليهم بالرحؤع يعلم لا من أمر 
بقولهالعامي ذمة تمّأ بالسؤال وأنه للعالم المقالي سؤال أثر عن العلامة ويسن 

)٢(.ار التعة من الجاهل يخرج بذلك وأن  ١١
تفتي،ؤيمالي أن والطر الاجتهاد قدرعلى من أن عيي اللايرى I الثالث 

.شل للعامي حق والسوال الاستفتاء بل 

إذقترآلدئ أنل تعالى قوله ق المخالفة بمفهوم لذلك تدل ؤي
الوالعدم منها ففهم العلم عدم عند الزال على دلت حيث ثُتمث.ب)م 

العلم.عند 

سررءاكادرشاسلألطيهالأحتهادواسلأل،

ت>و[رؤحتؤ[قوله ق الأمرين اف ذكر كما والسوال، التقليد عليه ذلك عن والماجن 
ث'غاثون0ه)؛(،واشأعلم)ْ(.أنلمحَؤإنمح 

عالمهمحل ممن أهلأللفتوى ليس من سؤال من العامة العلامة يحدر ت الرائع 
وورعه.دينه قل أو 

ففيها ١١ُوأه)٦( ؤمأذُمثم،نخرمثهعرقحدا تعالى• قول فوائد 3، يقول 
تفتىالمالأمر ل لقصوره إما للفتوى، يصلح لا من تفتاء اممن المح على دلتل 

.٤٤١ص الرحمن ام؛م بتر ( ١ل 

.٤ ٤ ١ ص ارحمن الكريم سر )٢( 

0(سآة"ا؛.نصورةاكءل.

)؛(.بنآة"ا؛.نّورةاكءل.

٠٢٦٤ص شرحها •ع جامعت لطيفة رصالة )٥( 

الشرعيةسواسات عتيعؤن ابن الشيخ كرسي مع أأةصدمدباأ،عاون جامعة عتيرص والأداس امموم كلية  ١٣٥٨



اسميةآياوه السعدي، ناصر بن عبداترحمن الشيح مؤتمر 
العويلإبراميم بن محمد بن عيدا أ.د. 

اررآ(.يحجزه ولع عنده وليس يه، تكلم بما يبالي لا أولكونه فيه، 
علىثُتامق.ه)آ( آنلآلآوإ0قئو ؤذيذؤ\ تحار بقوله ؤيتدل 

وعدميالجهل المعروف سؤال عن مي والعلم الذكر يأهل السؤال تخصيص ق أن 
الطم«0.

المامةيجيبوا أن عاليهم فوجب المتأهلين، العلماء مهمة هن الإفتاء ت الخامس 
عنه.سالوهم وما عليهم أثكل عما 

تمثل لن الإفتاء بحكم متعلقين أمرين النصوص من العلامة فاستقال 
العامةتلة أسعن يجي_، ان عليه فيجب، العلم أهل من كان من أن •' أولهما 

هداياتق قال صنعه هذا لن الوعيد ولحومحا البيان، ترك عليهم ومحرم المليين، 
بمدمابيكنةلأنامحىقمئ وأثدئ ألإشت تعارؤءاف١^٠٢؛<آقثنرذذآأزيايى توله 

عراليثاق أحذ افه ^ن رر )٤( ه و؟ ألكموى وبممم أقه هلتأئز للكاى ألكف 
فنولايكتموه، الكتاب علم من عليهم ه بالله مى ما الناس ييتوا بأن العلم، أهل 

\ل0',(ؤ\وإلإ\ئيخببلعباد والغش اممه، أنزل ما كتم الممسيتين، بين وجمع ذلك، نبذ 
.)ْ( ورحمته تربه عن ؤبملردهم يعدهم أي• ه أئه 

منيكن لم لن أ-ذكامه ل والإفتاء الله، على القول س التحذير ا: رثانيهم
أهاله.

■٤  ٧٣ص الرحمن الكريم يجر  ٢١١

النحل.مودة من  ١٤٣^)٢(•>، 

-سرالكريمالرح،نصهاْ.)٣( 

,البقرة سورة من  ١٥٩آية ( ٤ ) 

)ه(سيرممارَصيلأ.

١٣٥٩الشرعية للدراسات عثيمأن ابن الشيح ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآدابأ اسوم يية 



اسعيةآد1ره المعدي ناصر عيدايرحصس الشيخ ٢^> 
)ورقاتع4ل(منهحاسمةاسوديااممتوى 

ه)ا(مهرننهرلمحي١ ٥^١ ^)؛؛٠ I تعالى تعارنوله بقوله تدل امفكما 
بابومن بيا استدل فقد ~ تقدم كما ~ للفتوى بملح لا من تفتاء امحرمة على 
هونهيه الجنس، هدا استفتاء عن مي ؤإذا  ١١قال علم بغير الفتوى حرمة على أور 

.)٢( * وأحرى أور باب من الفتوى، عن 
ُه'هر'آالأتوداأن>لآلآؤأظثن بقوله استدل كما 

ليسلمن للفتوى المحيى عن للنهي هومتضمن العلم بأهل السؤال تحصيصى أن 
ساءلانموا)'<.

المصطفىفيه يقول الذي عنه الله رصي العاص عمروين لحديث سرحه وعند 
حكمؤإذا أجران، فاله فأصاب فاجتهد الحاكم حكم إذا ار وطم عليه الله صلى 

بلعلم بغير تكلم من تشمل لا الأجور هده أن يبين ( ) ® أحر فله فاحطا فاجتهد 
•والوزر ام هومحل 
آثم،ظالم فإنه المحكم، وأصاب لوحكم المحاهل أن ت الحديث هدا ففي  ٠١نال 

•*)٦( جاهل وهو الحكم، عر لإنمام ال 

)ا(سآةآ'اسّورةالكهف.

سرالكريمالرحْنصمأ.)٢( 

)مسآةمأسّورةالحل.

.٥ ١ ٩ ص الرحمن الكريم سر )٤( 

أوأحطأغآصاب اجتهد إذا الحاكم اجر باب — والة بالكتاب الاعتصام كتاب — الغاري رواه )٥( 
أ،/\،<ا)حمآهمآ'\(.

)حأايا(.١ ٣ ٤ ٢ f/ أوأحطأ اجتهدغآماب، إذاالحاكم اجر بنان باب - الأقفب كتاب - لم وه

•١٢١ر٦(rجآضبالأبرادص

اوشرءي4لليراسات عثي4يرت، ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عتيزة، والآداب4 اك1وم كلية  ١٣٦٠



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
العويلإبراميم بن محمد عيدالعزيزبن ا.د. 

فهوالعلماء على واجب العامة إفتاء أن عدى الالعلامة قرر كما السائس: 
وهوماذلك، المالحة اقتضت إذا الفتوى يترك أن المفتى على ان أيضتا يقرر 
ساقكما العلامة يهلبقه 

فيهايراعي أن المفتي على يتعين فالفتوى رر المعنى• هذا موصلا' العلامة ال ق
لأغراصىيعتقدون فيما الإفتاء عن العلم أهل من كثير توقف فكم النواحي، جمح 

.ار)١( ذكرته ما حنس من 

فرتلم كبيرة صجة أحدنت،  ١٠بأما وصفها فتوى على تعقبنا هدا قوله وكان 
العالموغير الحالم وحوض القلوب ق تقع وأمور كثيرة، اعتراضات نؤع عن إلا 

عمللها يكون لا يظهر فيما ذللئح ْع فتواه وكون الفتوى، ق العام الرأي ومخالفة 
)ر)٢(.الماس ص أفراد ق إلا 

لنالاستفتاء جواز ؤينبني عنه ينتج الاجتهات■ بتجزؤ القول على : اح المس
وتقلعهلمخمصه غيرها دون الثريحة أحكام ائل مبحض ق بالعناية واشتهر عرفح 
ليجوز لا حاو 

منفن ق يال بان فيهم الفتيا تجرؤ يصح الماس يستفتيهم س أن العلامة يقرر 
•عره دون ريحه اللون 

(ر ب لحدا ولامثمنافيهر؛نهمّ ؤ تعالى قوله فوائد ق يقول 
شيء،ل امتفتائه عن منهيا يكون قد الثخمى، أن على دليل أيضا، الأية وق  ١١

تفتائهمامعن سه لم الله لأن غيره، بخلاف له، هوأهل فيما تفتى فيآخر. دون 

.٣٣٥الأجوبةازفةعناّنلالواقةص )١( 

٠٣٣٤ص الوانعة انائل عن المافُة الأجرة )٢( 

.الكهف مررة من ٢ ٢ آية من )٣( 

١٣٦١الشرعية لأيراسات صمج، ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيزة، والاداب، امموم كلية 



وا1دءوياتاسمية ١^٠ ائسسي، تسر بن عيداترحمن اJشيخ ٠-^؛^ 

عمل(رووقة منهحاسمةاسديياسمى 

.)١( رر اثبهها وما الكهف، أصحاب نمة ل استقتالهر عن مى إنما مطلقا، 
لهايتفطن أن ينبغي التي '--، ١٨١لبعض عدى الالعلامة عرض I الثامن 

منهاالإفتاء حال ؤيستعملها المفتي 

المستفتنمن التفجر وعدم تركه، وعدم ؤإجابته والسائل تفتي بالمس ارفق 
وجهومن ، )٢( ه نمرحؤأ هاد ؤ تعالى قوله بعموم لذلك تدلأ مس—

يحتاجهلما والسائل النافعة العلوم عن السائل يثمل فهدا ٠ بقوله الأية من الدلالة 
.)٣( ٠ وغيره مال من الدنيا، أمور من 

١يدل أن للختول ينغي قوله ومنها  بواله،يتعلق مما ينفعه أمر على ^؛ ١١
وفطنته،نصحه كمال من هذا فإن ودنياه، دينه ل حا يتي الك، الْلريمحا إلى ويرثدْ 
)؛(.إرقاده وحن 

ينبغيأنه أشد سؤاله غير ق حاجته السائل وكان المفتي، مثل إذا ® فوله ومنها 
العلمنمح على علامة هدا فإن سزاله، يجيب أن قبل إليه ي1حتاج ما يعلمه أن ه ل

)"(ار وتعليمه إرقاده وحسن وفهلنته، 

منهالمقصود ؤيعرف المائل موال يستملي أن له ينبغي المسئول  ٠٠فوله ومنها 
.ار)ا"( الصواب لإصابة سبب ذلك فإن الجواب قبل 

•٤  ٧٣ص الرحمن الكريم سم  ٢١١

.الضحى سورة من ١ * آية ( ٢) 

.١ ٦ ٥ و ١ ٦ ٤ ص الأبرار قلوب حجة ( ٣١

•'٤ ٧ ص الرحمن الكريم بتر ا ٤ ١ 

•٤ * ٧ ص الرحمن الكريم ض  ٢٥١

.٥١٤ص الرحمن الكريم سر  ٢٦١

الشرعيةسراسات ابن الشيخ كرسي مع يالضاون اتقمييم، جاممة عتيرة! والآدابt اتخوم كلية  ١٣٦٢





والدعويةاسمية آتاره المعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤت٠ر 
عمل(رووهة متهجالخلأمةالمعدياتاسوى 

عنوينشغل المهمة غير المسائل عن دالسؤال ينشغل ألا المستفش آداب ومن 
.والأولويات المهمات فقه يدرك يل الهمة، 

ؤييعالمهمة، عير الطفيفة الأمور عن يسال، أن عن أيضا ينهى  ١١العلامة؛ قال، 
(.)  ١١الهمة الأمور عن الوال، 

منأشياء عن الأسلة  ١١سألي أن الستفنى عنه المعدي العلامة ينهى ومما 
فباليوجبها، ولم يحرمها فلم عنها، افه عفا التي الأمور من أو الغيب، أمور 

وربماالسؤال، سب وجستإ فربما والمشرع، الوحي نزول وقت ا عنهالسائل 
المسلمينررأعفلم وسلم؛ عليه الله صلى قوله ق السائل فيدخل كدللث،، حرمت 

)٣(. ١١ألته.مأحل من فحرم بمحرم، لم شيء عن سأل من جرمات 

.٢٤٥صن الرحمن الكريم تسير ( ١ ) 

..رج؛تضبالأبرارصإأ\)آ(

• ١٦٤ص رم:أجتئوبالأبرار 
ماوتكلف وال الكثرة هن يكره ما باب — والمنة بالكتاب الاعتصام كتاب — البخاري رواه والحديث 

(.٧٢٨٩^٩٥لابعب؟/ 
أوإليه، ضرورة لا عما مواله إكثار وترك وملم، عليه افه صلى توقيره باب ~ الفضائل كتاب — لم وم

(.٢٣٥٨^١٨٣١/ ٤ ذلك ونحو يقع، لا ط و تكليف ينش؛٠ لا 

الشرعيةلليراسات عثيمبمن ابن السح كرسي مع دا1تماون ؤ1ض^يم، حامعة عنيزة، و١لآbب، اسوم كلية  ١٣٦٤



والدعويةالمليية آثاره المعدي، ناصر عبدالرحمزبن الشيخ مؤJمر 
اكويدإبراهيم بن محمد بن عبدالعريز ا.د. 

السعديامملأمة عند القتوى تطلبيق الثاني البحث 

.عنها والإجابة الأسئلة عبر العلم الموروث تراثه ق كثر عيي الالعلامة 
الأتيةالمعالم خلال من الفتوى ق منهجه حول الكلام نجمل أن ؤيمكن 
العلامةعند والجواب السؤال مسله الذي الحلم هذا تتبعنا إذا ت الأول المعلم 

تأنولع ثلاثة على وجدناْ 
يقصدودلك هوأيضثا، عنها يجيب م يثلة أممن ابتداء هو يكتبه ما أولها 

.بالجواب المعقب السؤال حلال من إثارته عثر العلم تقريب 

العلمتقرب التي النافعة التعليم ائل وسهومن الأسلوب هدا أن رب ولا 
.الحالم تسهيل وسائل وهومن الهللأب، لدى المائل تثير وت

الفقهلمعرفة البصائر أولي اد إرث" هوكتابه العلامة لمنح الأمثلة أبرز ولعل 
فيهأتى وقد » والجواب السؤال ء؛لريقة على مرتبة الأسباب وأيسر العلرق بأقرب 

.الفقه وأبواب كتب جمح على 
قيفوق الذي التعليمي لوب الأمالمائل تقرير ق تحدم تالهلريقة وهذ٥ 

فهوالمتفقهة، هم فتها المستهدف أن باعتبار للعامة الصادرة الفتوى والبيان التقرير 
والقواعدأحمد، عن الرواية ي والممهور وأدلتهما القولين مقدمته ق كما فيه يذكر 
توسعلا بما والنظائر والأشباه الفروق من ثيء ذكر ْع ألة المعليها نبي، التمح، 

.)١( العلم طلاب ليناسم، فيه 

العلامةحررها التي ائل الممن بعض عيية الالفتاوى ق يوجد أنه كما 
.منه جميعنا المادؤين والجواب السؤال طريق عن عيي ال

.١ و٠ صرو البصاتر أولي إرشاد كتاب مقدمة ( ١ ) 

١٣٦٥ال،تصمي4 تليراسات ابن اثشيخ كوميى مع بالتعاون القصيم، جاممة عتيزة، والآدأب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آد|ره السميي، ذاصر بن عيداررءء4ن الشيخ 
عمل()ورقة منهجاسمةاسديثاسوى 

لأمسئلةمحررة عالمة إحابات من اثعة رحمه السعدي العلامة يكتيه ما ت ثانيها 
أكثرهابل ومنها عموما، الأهطار ار حممن وطلابه العالم أهل بعض من إليه وردت 

أوللتعليم عنيزة عن رحلوا ثم العلم عنه تلقوا الذين طلابه وبين بينه مرامحلأت 
.القضاء 

وطعالإجابات هذه من تفرق ما جمع من وغيرهم طلابه بعض جهد وفد 
وليدالدكتور وتحقيق ة بدراس ١١الكويتية المراسلات عن عيية الالأجوبة  ١١منها 

•عقيل بن عبدالعزير بن عبداممه الشخ العلامة وراجعه المتيس عبداض بن 
الشيح ١٠الكويت، علماء من لمراملأت محررة ه لعالمية ات إجابوهي 

والشيحالدومحري محمد بن عيدارحمن والشخ الدعج، محمد بن عيدالمحن 
. ١٠أجمعين اممه رحمهم الجراح محليمان بن محمد 

طلاب،وهومن عقيل، ين عبدالعزيز بن عبداممه العلامة جمعه ما ذلك، ومن 

وتقلبللقضاء عنيزة ترك ممن عيداض الثب^ كان حيث، خواصهم، من بل العلامة 
عليهأشكل عما بالسؤال الشح مع متواصلاعلميا فكان المهمة لهدء لبلدان اق 

الواقعة.ائل المعن الافحة الأجوبة بكتاب وحرج محققا، محررآ الجواب فيأتيه 
الدكتوروأحرجه عقيل بن عيدالعزيز بن عبدافه العلامة جمحة ما وكذلك 

للعلامةءا٠ية إجابات من الحداد جواد بن هيثم والدكتور المنمي عبدالله بن وليد 
المقومحيمحمد بن عبدالرحمن لأميذْ من مراسلات بر ع وردت ئلة لأس

بنومحمد رؤيشد بن وسليمان مرشد بن عمر بن وصالح انمري، باتل بن وناصر 
المائلعن عيية الالأجوبة  ١٠وصميا٥ المحفوخل العالي وسالم اليمري صليمان 

ار*سصه المصع 

علميةعناية الجواب على يضفي السعدى العلامة أن النؤع هدا ق يلحغل ومما 

الشرعيةوادراسات عقيم؛ن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامس عتيرة، والآداس اسوم كلية  ١٣٦٦



واثدعويتالعلمية آثاره السعدي، ناصر عبدالرحمنين الشيخ 
العويلإبراهيم بن محمد بن عيدالعريز ا.د. 

منغليل تشفى مقارنة ودراسة الضعيف للقول وردآ وترجيحا واستدلالا وتحريرا 
•وُلله العلم أهل من الجواب رام 

لهوالغالب وهذا عاليهم، يشكل فيما الملمين عامة استقتاءات ت ثالثها 
عيية.الالفتاوى أو الفتاوى كتاب 

منالعامة يحتاجه ما غالب ق ئلة الأمأن الفتاوى لهذه العامة مة الوكانت 
هلةمواصحة كانت الأجوبة وأن والمعاملات، العبادات ق وفقهية عقدية ائل م

.ومختصرة العبارة 

ماغالب هذا كان ؤإن العامة فتاوى نمرآعلى يكن لم الفتاوى كتاب أن غير 
الجوابق فأسهب ؤللأيه، كبار عنه مال مما الإجابات من كثير على اشتمل فقد فيه، 

المالحيحمد ين علي الشيح تلميذه لوال جوابه ق كما له المستدل الحقق 
.والجواب)ا( الاستدلال ذكر ق العلامة فامهب الدحان حكم عن افه رحمه 

اماظاهرة ة دلالتدل الفتاوى كتاب ق ئلة الأسبعض صياغات فإن وأيقنا 
العلامةمن مفنرصة إما علمية صياغات هي بل الجواب، ينشد عامي استفتاء ليت 
للعلامةصادرة استفتاءات أما ؤإما والجواب، الوال ؤلريق عن فيها العلم لينثر 

.طلابه أومن الأرض أقهلار ل العلم وطلاب علماء من 
السؤالورد وبعضها العامة، تحمله يلا علمي بمصهللح الموال ورد فبعضها 

.وتوجيهه منه والمراد المذهب منموصى ق مشكل عن 

واضحةمهلة يكتبها؛لغة أنه المعدي العلامة فتاوى جادة كانت ت الثال العلم 
ولااللففلي للاغراق مثالا يكن ولم العلم، طالب توعبها ؤيالعامي يفهمها بينة، 

.المصطلحات استعمال ق لتعمق 

.٥٦٨اك1وىصم1ه-)١( 

١٣٦٧اممرعية سراسات ءسءت ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جاسة عتيرم و1لآداب، العلوم كلية 



واثدعويةالسمة آتاره العيي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ موتعر 
عمل()ورقة منهجانملأ«ةاسديداكتوى 

فقهاءبعض تعملها اسربما والتي العامية اللهجة يستخدم لا هدا ْع وهو 
العمرفيالإفتاءواJتانللأحكال

يكونكان ادرة، نحالات ق إلا — رأيت فيما — العامية اللهجة يوظف ولا 
إذاالاصمللاحي العرف اواستخدام محللابه، من معه يتواصل من مع مراسلة الكلام 
تخرجولئلا البيان، لغرض الشرعي الممطالح ْع تخدمه يفإنه العامة عند شيع 

أحكامق منه وهدا اللففلي، والاستعمال المصطلح لتغاير السائل مراد عن الفتوى 
.العبادات دون والعهتايا والوصايا والهبات والعقود البيؤع 

يتركه،ولا الشرعي الدليل يعدو لا فتاؤيه ق حدي الالعلامة I الثالث، المعلم 
يقولما على الدليل وينصب، عنده، له تدل فهومبمحكم منه تصدر فتوى كل بل 
العامةالشريعة فيامات أو الفقهي القياس أو الإحماع أو نة أوالمسالكتاب من 

.أدلتها ت وعموما 

•له يمثل أن من وأكثر وأشهر أظهر وهذا 
حكمعلى به ليستدل ذللثج سيله فيما أوالاتفاق الإح٠اع بنقل عدى الؤيحنى 

الممألة

وجوبعلى الاتفاق فنقل يا، نامجنسا صلى من حكم عن فتواه ل كما 
الإءادة)ا(

افرصوان الصحابة بافوال الاستدلال عدى الالعلامة فتاوى ق يغيب لا كما 
بأنهنصفه أو دينارأ الحائض وتدء س على الكفاره وحون على تدلاله كامعليهم، 
•عنهما)٢( الله رصي هماس ابن عن مروى 

. ١٢١اكاوىص)١( 

•اكاوىص'آاا )٢< 

الشرعيةللعراسات متيمؤن ابن الشيخ ترسي مع باتاون القصمم، حامعة عتيزة، والإداب، اسوم تالية  ١٣٦٨



و١ادعويةاسمية أناره ظم،رالمعدي، بن عيدالرحمن تمرالشيخ مؤ
المؤيدإبراهيم بن محمد عبدالمريزبن أ.د. 

تظهرهيوما عدى الالعلامة عند الشرعي الدليل ولتعفليم I الراح المعلم 
الوجوبعدم من البراءة من يرجحه ما على يستدل ما كثٍرأ فإنه الشريعة قواعد من 

الدليل.بعدم الحرمة وعدم 
والحوم؟الحج د ويفالغل يوجب هل البهيمة وؤوء عن مثل لما ذلك ومن 

ومحرمعلى القياس صح ونفى والصوم، للحج ال الفونفي الوجوب بنفي أجاب 
•الأس 

الأصل ١٠بقوله: والحج الصوم بمللأن ونفي للغسل الوجوب نفي وعلل 
وافوالإفساد الوجوب على يدل ما الشمع من ياق حتى والإفساد الإيجاب عدم 

.أءلم«)ا( 
أجابالمتحملة المثالح مثل بالفضة المموه لبس عن مثل لما أنه ذلك ومن 

.رر)٢( أعلم واف بين، ظاهر دليل إلى يحتاج التحريم لأن بما، بأس لا الاله ثاء إن رر 
إمامةبصحة أجاب ه، وعكبالتنقل الخفأرض إمامة حكم ق فتواه ومنه 
علىالدليل لعدم  ١١لقوله تدل وامحالصحيح، على ه عكوكذا بالتنقل الممرض 

1والرجل ءق وسلم: عله اف صر الني عن باس، ابن عن همهما اف لصي باس ابن حدث ل جاء 
دينارابدينارأرينمق يتصدق حائض وهي امرأته 

٢(.• )٢٣ ٤٧٣رواءأحميم 

عزاف بنهي علمه بعد حمضتها حال ل حليلته أتى من على يجب ما باب - الهلهارة كتاب - اني والت
رحا<ا/آ(وصسهالأس. ١٠٣/ ١ وجلءنوطّا 

(.٢٦٤رح ١  ١٨٩/ الحائض اتيان ل باب - الهلهارة كتاب — وأبوداود 
عنهما.اض رصي عباس ابن على وونمه اتصاله j اختلف وند 

ا.المتاوىصخ')١( 

١٣٦٩الشرعية لليراسات عتيمتن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، واvداب، اسوم ممية 



وايوعويةاسمية آماره السيئ، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠^^٠^ 
)ورهةع4ل(متهجالهلأمةاسديإتاسوى 

لمومعليه اممه صلى الني مع ملي كان JعاJما بقومه وصلاته معاذ ولقهة المنح 

قوقدمه الشريعة وقواعد الأصول ق إمام عيي الالعلامة ; الخامس المعلم 
ته،وتأثروا العلوم هذه منه -بملوا طلابه من حيل له وينهي كته، له تشهد راسخة هدا 
يعملهافتاؤيه، ل حاصرآ فقهية أو أصولية الشرعية القواعد هده توظيف كان وقد 

•الفتوى ■>._ ل أنرها عن ؤمحن ؤطقها، 
والتعوذالرحمة آية عند المزال مغ من حجة عن ثل مّ أنه ذلك ومن 

منلأنه حجة، القرصي ق ذلك ّع ليس ٠ أجاب الفريضة، ق العذاب آية عند 
الدليلدل ما إلا ٠ وبالعكس الفرض ل ت، ثبالنقل ل لمت، *ما الممررة القواعد 

فالصوابالنقل، ق خصوصيته على دليل يدل لم الخكم وهدا الخصوصية، على 
مواء)))٢(.والفل الفرض أن 

إلايتمها أن يمكنه ولا الصلاة وأنيمت، الافلة ق شمع من أن إفتاوه ذللث، ومن 
واحدآ،فولأ قطعها عليه يجب فهدا ركعة بفوايت، أو لام بالإما الجماعة بفوات! 

.)٣( ٠ وتب واحس، بين تعارض لا لأنه  ٠٠وعلله 

وحدمن بتن وتفريقه الصف، حلفج المفرد صلاة عن تل حمن ذلل؛، ومن 

.الأظوىصآ؛ا)ا(

بمليلكن عني، اف رصي جل بن معاذ ان  ١٠٣اف جابررمحي حديثا ق جاء ما بما يقعد معاذ وتمة 
الحديثإ..٠ . • الصلاة حم فيصلي قومه يأق م وملم، عليه الله صلى أليي ٌع 

(.٦١^٦• ٢٦إممارسنالسطولأاوبعلأح/ 
.( ٤ ^٥٦  ٣٣٩ا/ العناء ل القراءة باب ~ الصلاة كتاب ~ لم وم

اافتاوىصآآر)'ا(

•>ماكاويىصبم'؟ا

الشرعيةلادراسات مثيم؛ن ابن الشيح كرسي مع بالتماون )لقصيم، ^٠، ٠٥داداt و١vاسوم كليات  ١٣٧٠



ئوالدعويت اسمية ١^٥ ناصرالسعدي، سوالرحصبن الشيخ مؤتعر ا

العويلإبراهيم بن محمد عيدا1عريربن آ.د، 

يجدلم ومن الحديث، عليه ؤيحمل منفردا الصلاة عليه فيحرم المسف ق نا مكان
عندبالجواز نوله يبني عيي النجد ثم الصف، حلف، منفردا بملي فإنه مكانح 

ومنهاالشرعية القواعد من مجموعت على المكان وحول عدم 
ومنعليه، القدرة 0ع يجس، الصلاة ق يجب، ما جمح أن على لعلماء ا ~

القدرة.لعدم يشل الصم، ق مكان1ا يجد لم 
معهمالصلاة ترك فإذا الكلف، الرحل على عين فرض الجماعق صلاة -أن 

للعير.الصافة وصضلتح الفرض فعل الصفح حلف، صلى ومن الفرض، ترك 

الواجب،به يضل عجز المكان وحول لعدم الصافة على القدرة عدم أن 
اصملرار.مع م*حرم ولا العجز مع واجب، فلا عنه، بالعجز يشل والواجب، 

الشريعةلأصول الموافق هو القول وهدا ٠ الخالة تقرير ل ال فولذلك 
(.وقواعدها؛ا) 

وتزولالصلاة، به نعلل ولا اء المحلف، الرجال صلاة بكراهة أفتى ولما 
كماالكراهة، زالت، إليه احتيج مكروه فكل ® بقوله ذللث، وعلل الحاجة عند الكراهة 

.)٢( ٠ الحريم زال إليه اصعلر محرم كل أن 
المعليلترى أن المدى للعلامة العلي وخ الرسمن I المسادس المعلم 

الخالة،ق فيه ير لم مما فتاؤيه ق حاصرآ ورعايتها الشرعية بالقاصد 
جدآكثير وهدا الأحكام، ق ومقاصدها وغاياما الشريعة بتوجهايتط فتاواه فيعلل 

المعديالعلامة عند 

به.باس لا أنه أفتى المتقهلعة الصحف، أوراق إحراق عن مسل لما فمثلا 

.اكاوىصم؛او؛أ>)ا(

.اكاوىصهأا)■ا(

١٣٧١اممرعية لادراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرق والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر عيداثرحصس الشيخ مؤتمر 
عمل(رووقة منهجاJهلأمةاسديااسوى 

الأرض،ق ويلقى يمتهن لئلا له، صيانة ا تحريقهق لأل رر فتاواه وعلل 
.)١( ٠ اف كلام تعظيم ل نيادة طاهر محل ل، رماده يدفن أن والأحسن 
•بالجواز أفش الحمل لإخراج المتتة بطن ثق حكم عن امض ولما 

البهلنثق جواز على يدل ومما  ٠٠قال ثم منتفية دم والمقمصلحة فيه بأن وعلل 
المصالحينأعلى قدم والمفاسد المصالح تعارصت إذا أنه الحي الجنتن ؤإخراج 
الولدوملامة مصالحة الشق من البعلن سلامة أن وذلك يتين، المقأهون وارتكب 
يختنقالحي المولود وترك مفسده البهلن فشق وأيما أير، مصلحة حيتا ووجوده 

.( )  ٠٠يئين المقأهون الشق قمار أكبمر مفسدة يموت حتى هلنها يق 

والفطرالصوم ثبوت ق والوا;يد والمداغ بالرقية العمل عن تفتي امولما 
الحقعلى دل ما فكل  ٠١فقال الشريعة مقاصد على مأنيتا تقعيدآ وصح ثم أجاب 

يقرهالش١رع فإن ودنياهم دينهم أمور ق للناس نفع فيه مما المحح والخر والصدق 
.)٣( المصلحة..٠ من إليه يودى ما أحيانحبحب ؤيجيزه أحياننا به ؤيامر ؤبمله، 

أصلهق المدهب حنبلي اممه رحمه المعدي العلامة أن ريب لا المابع المعلم 
الاجتهاد،منزلة بلغ المعدي العلامة أن غير الدليل، عليه يقام أن من أظهر هدا و، 

الدليليرعى ولكنه عليه، ؤيوصل منه يغللق ل أويحكيه، المدهب ينقل يحد م فل
مخالفةعنه ينح قد الفرؤع ق اده فاجتهوحينها اده، باجتهالشرعية والقواعد 

المائل.من كثير ق المذهبر 

يختارثم المدهب يدكر الفتاوى من كثير ق رأيناه عنه طبحية ونتيجة ولهدا 

.اكاوىص\/هاوا،ها)ا(

•اكادىصآءار؟<

.اكاوىص؛اراوْا/ا)م(

الشرعيةسرا،ووات عثي4.ين ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيرة، والآداب٠ اسوم كلية  ١٣٧٢



والدعويةاسمية آتاره السيئ، ناصر بن عيداترحمن الشيخ ٠>ؤت٠ر 
العويلإبراميم بن محعد بن عياوالهريز ا.د. 

دليلمن المدهب ق مما باجتهاده هوأظهر عنده دليل لقيام إما يخالفه، قولأ ؤيرجح 
بهالاصتدلأل مناقشة ؤإمكان المذهب دليل صحة عدم من رأه أولما ، عليه فترجح 

.المعانب من كان إن به التعليل متاقشة أو نصا، كان إن 
خلافوهو الإعادة، عاليه جاهلأّليس المضرة ل المملى أن فتواه ذلك ومن 

•)١( المذهب ق المشهور 

يقولهما حلاف وهو الدنيإ، ملاذ من بشيء دعا من صلاة بطلان بعدم وذتواه 
)٢(.الأصحاب 

الفتوىوهذه -يا، يعتد فانه زائدة ركعة ق الإمام أدرك من أن فتواه ذللث، ومن 
)٣(.المذهب من المشهور حلان، 

مذهبمن المشهور  ١١أجاب ؟ الحبي على الجماعة تجب هل ت تل حمولما 
وهووجماعت جمعة عليه أن I آخر قول وفيه جماعة، ولا جمعة عليه ليس أنه أحمد 
.)٤(  ١١نعتقده الذي 

بشيخناثره آثار من أثرة تظهر وفتاؤيه العلامة ة أجوبق I الثامن المعلم 
وموافقتهمنه تفادته واسلعلمه، قراءته وحن تعالى الله رحمه تيمية ابن الإسلام 
جدآ.كثيرة فتاويه ق هذا على والشواهد برأيه، والأخذ 

•يؤيده ثم تيمية ان ماله ما نقل على الجواب يقمر الفتاوى بعض ل إنه بل 
تقيالشخ قال  ١٠قال الصلاة ق وهو المؤذن يجيب، هل تل حملما فتواه ق كما 

■اكادىص'اآا )ا<

الفتادىصْأررأآ(

.رىاكاوىص-مآ\

•الفتادىص،م'آا )ث(

١ ٣٧٣اJشرعية تليراسات ابن الشمخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة ءتيزتأ والآد١ب، اسوم مميت 



والدعؤيةآتمءاسية ي، نسرالمسر سنمامعصبن 'لشيخ 
صل()ورقت منءءاكلأمةاكسدياالصوى 

الذيوهذا تؤيده، العمومات أن ذلك، ووجه الصلاة، ق وهو المؤذن تيجس_، الدين 
)١(.رر نختاره 

عنالإمام يتحمل * بقوله المأموم عن القراءة الإمام تحمل ق فتواه ومثله 
الأقوالأعدل وهو غيرها، دون الجيرية الملأة ق مسمعه إذا القراءة المأموم 
)٢(.٠ الإملأم شخ واختيار 

،و.(وهي ١٣٧٦- ١٣٠٧بين)عيي الالعلامة u_ اسماص: 
منفيها انج ما عم الثعوب، بين الحضاري التواصل بذور فيها بدأت زمنية فترة 

الذيآخرها خصوصا الهلب،، ق والجديد الصناعة لغة فيها ومادت اتصال، قنوايتؤ 
التواصليةالمستجدات هذه وكانت، والطر، الاجتهاد مرتبة حاز قد العلامة كان 

العلمأهل من ونظر بحث محل وتداولها ورودها هل مالش والطية والصناعية 
وبيانالنوازل هذه ة بدراسحفيتا علري الالعلامة فكان النوازل، من باعتبارها 

•رصتن شرعمحإ تأصل دلق حكمها 
هذهوأصل بالحل، فأفتى للخهليكج، الصوت مك،رات عن ثل ملما ذللث، ومن 

والإباحة.الحل فيها الأصل والعادات العادات من بانه الفتوى 
منالحادثة الألأت فهذه  ١٠فقال الحادثة للألأت تقحيدأ قعد الفتوى ختم وق 

نة،حفهي خير على أءاJتا إن كلها والمثاحات الإباحة، فيها الأصل البايتإ، هدا 
.)٣( ٠ أعلم اض ميئة،و فهي شر على أعانتخ ؤإن 

ولمكافر، تولاها إذا خصوصنا للدواع الإبر استعمال عن ثل ملما ذللث، ومن 

)\(

.اكاوىص.أا)أ)(

.الفتاوىص(اها)")(

ا1شرعيةتادرأسات عتيعبن ابن اتشيخ كرسي مع بالتئون القصيم، حاسة عتيرم 'سوم كلية ١  ٤٣٧



واتدعود،تاسمية ١'^^ السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤو«ر 
العويلإبراميم بن محمد عبدالميزبن أ.د. 

ولاما لاباس الأدؤية فهوكسائر الإبر استعمال أما ٠' فأجاب محتواها لم الميعلم 
المعروفةالأدؤية من لأما كافر، مفرداما،ولوتولاها الأمان يعلم ولولم حرج، 

.وقاوتنجحوةللأتنجح.*)ا( 
وهومااحر ق وتركييه الإنان د جمن جزء أحد حكم ق فتواه ذلف ومن 

كلورد وصورها الخمالة تصوير ق أفاض حيث الأعضاء، نقل بعملية اليوم مي ي
فيها،الهل_، أهل نول اعتبار و والمقاصد المصالح واعتبار الشرع قواعد إلى صورة 
عندوالمقامحيية والاصتدلالية الفقهية الراعة يفلهر مما ، )٢( ا فيهكلامه وطال 

•بالوازل وعنايته العلامة 

الخبربمنزلة أما الحكم وعلل المدغ بس—ملع والفعلر بالصيام فتوا0 ذلك ومن 
.)٣(بعنه الخبر هي بل 

منفتاويه تخلو لا ولذا وداعية ومرنم، عالم المعدي العلامة I العاشر المعلم 
ذلك.المستفتي أوحال الفتوى طبيعة اقتضنف والإرثاد،إذا التوجيه 

اائل للسالوصية جوابه من كان دواءالوصوسسة عن ثل ملما ذللث، ومنال 
اشتدتالوساوس فيه تمادت إذا قاما فكره، تشغل يجعلها ولا ا عنهيتلهى أن 

اصمحلمتإالقلم، ل يقع الذي عن والتلهي دفعها على حرص ئذا واستحكمتا، 
.ا ٤ ر رآ أعلم واممه ينيثأ شيثح 

الفتوىق التوقف، عن لايآنف، المعدي العلامة كان : عشر الحائي العلم 

.١٥٧ص الفتاوى )١( 

.اكاوىص\'ها-أآ'ا)'ا(

•اكاوىص؛خا )٣( 

.الفتاوىصمآ>ا)أ(

١ ٣٧ه اممرعية uمراسات عثي4ان ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصم، جامعة عتيرم، والأداب، اسوم علية 



والدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدايرحمن ميذمرالث|يخ 
عمل()ورقة متهجانملأمةانمماويثاسوى 

المجال.هدا ق السالف لجادة اتباعا فيها قول له يظهر لا حين 

يزاللا أته فاظهر ( ر ا الأرض تحت يولف لا ٠ حدث معنى عن ئل حمفقد 
.( ) ٠ معناه أعرف ولم تمسترأ له أر للم ٠ وقال تئكلأسناْ م

فكثيرالفطر ق الراديو محر أما  ١١فقال الراديو، بخر الفهلر حكم عن تقش وام
)٣(رر امتشكال فيه وعندي عنه، محوال ياتيني ما 

قورمحوحه المقاصد أحكام ق وصالوعه العلامة فقه ت عشر الثاق المعلم 
الفتوى،ق أثره رأينا القضاء وموضع الفتيا موضع بين فيه يفرق وما الخلاف أحكام 
العامة،على يشوش لا حتى القضاة عمل هومن مما الفتوى عن يعرض حين 

.القضاء ْع الفتوى تتعارض ولثلأ واعتباره القضاء منزلة نفوسهم ق وليعفلم 

لهتحل فهل يراجعها أن أراد ثم عوض عر زوجته طلق من عن استمتي فمد 
.فيها؛١^^٠»)٤( أفي لا ك الطلاق اُلة مقائلا'» أجاب ف؟ 

أجابهالوقف، ق الثنتح أولاد إدخال عن المقبل العالي حمد تلميده محاله ولما 
حيهومثال بما الإحابة عن ومعتدرآله بت، المتن—ا الة الخل الإفتاء بعدم 

الشرمت"أدلت ومخالفته الإسناد جهة من حديثا صحته بفي  ٢٤٦ٍرخ/ التفق كير ابن نال ( ١ ) 
أصللا كدب الأرض، تحمتؤ يولف لا اللام، عليه أنه من الجهلة من كثتر يتداوله الدى الحديث، 

محيا>افلايجيب السامة ونت من بمال وملم مليه اف صلى وندكان الكتب،■ شيءمن ق نره ولم له، 
لهأصل لا الأرض، يخئ، يولم، لا الئي ت حديث، ٦  ٩٣ص الحنة المقاصد ق خاوي الال ون

نقلمما إنه قال ولكنه المختلطة اثل المل الملتقهلة ١ل■رر ق الديريي العز ببعللأنه صرح وممن 
انتهىالأحبار وكمب محلأم بن افه كعبد الكتاب أهل علماء عن 

•اكادمح،صاِْا )أ<

)٣(

-أ.الفتاوىصا-)؛(

الشرعيةلليواسات عتيمؤن ابن الشيخ كرسى مع ياتاون القصيم، جامعة عتيرق والاداب، اسوم كلية ١  ٦٣٧



والدعويةاسممية آثاره السعدي، ناصر عبدالر*حمنبن الشيخ مؤتمر 
العويلإبراهيم بن محمد عي،دالعريربن أ.د. 

،وعجيب 

البنات،أولاد يدخل من منهم نجد قضاة فيها اخلف ألة الموحيث ار قال 
منلكل معتدر فانا البنات أولاد يدخل ولا الذكور بأولاد الوقف يخص من ومنهم 

ضولأإثبات،يت،الديذمتك،لأن
رفعهايحب ما للأستفتاء المباشر أن ولو القفاة إلى ومرحعها مردها التي المائل 

.••را)إ( عذري كهم بب ^تأذكركال

.٥ ' ٩ ص الفتاوى )١( 

١٣٧٧الشرعية لiدر١سات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص والاداب، العلوم كلية 





والدعؤيةاسمية آتاره تاصرا1سسي، الشيخ مؤتمر 
اكويدإبراييم بن محمد عبدالعزيزبن أ.د. 

التاتمة

رحمةعيي الالعلامة عند الفتوى عن ولوسهلح مورأ أقدم أل حاولت 
عاله.اف 

تثيرإمحللألأت أنه غير يفي، ولا يكفي لا هنا دول ما أف القول العلمي لإقرار ا من ~ ١ 
رحب.فالمجال وأرحب أومحع لبحوث آفاقا 

إلىوغيره الفتوى ل منهجه دراسة يحتاج موسوعي عالم عدى الوالعلامة ٢" 
.والثمولية العناية من مزيد 

قعدى الالعلامة مواقف جناحي علرها أسبين تقم أن الورقة عت ملقد ٣" 
منتهليقية وتأملات الفتوى، ق آرائه حلال من للفتوى التأصيل ت الفتوى 

.الله رحمه فتاؤيه حلال 

عالميةثحمية عن عدى الالعلامة عند للفتوى التأصيلي الجانب 'كثف، ~ ٤ 
ين.بجلأء الفقه اصول وأحكام الشرعي بالتأصيل بعة متث 

ورعايةوالواغ لالش.رع وفقهه الشبع علم سعة عن التأصيلي الجانب كثف، كما ~ ٥ 
والمفتي.للمفتي الشرعية الاداب ورعاية الفتوى، ق والخاسد المصالح 

منأولا فتاؤيه تمطو بالعلامة فإن فتاؤيه حلال ومن التهليقي الجانب ل آُ~ 
منينهل كما للحجة، ويان تدلأل امحن مع نة والمساب الكتنموص 
وفقما ومعانيها ا لأحكامهالشمولي والفهم ومقاصدها الشريعة عمومات 

.والمتجال.ات النوازل دراسة ق لتوظيفه 

كانؤإن وأنه ة، الخزلهده وبلوغه الاجتهادية روحه قتاليه حلال من هلهر ٧" 
بنفسومعانيها ائل المسأدلة ق ناظر أنه غير أصوله، ل المذهب حنبلي 

جليوصوح مع اجتهاده، إليه يمل يما ؤيخالفه هب الم. يوافق اجتهادي 

١ ٩٣٧ الشرعية سراسات عصعن ابن الشيخ ترسى مع بالضاون القصيم، حاسة عتيرهي والآداس اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيح موتعر 
عمل()ورقة م،جانملأمةالمعدياتاسوى 

بلحب، العقيدة قضايا ق ليس الله رحمه تيمية ابن الإملأم يشيح بالتآثر 
.حدأ كبير النوازل ق وتحكيمها الشريعة ومقاصد وقواعد أصول ق به ناثره 

فلموقضاياه، ومشاكله همومه يعيش الذي مجتمعه ابن عيي الالعلامة كان ٨" 
الحصريتوازل والانثغال احتهاداته ق أثر وهذا نائيتا، ولا بعيدأ ذللث، عن يكن 

•ودراصتها 

الاستدلالحن ق عفليم أثر حدي الالعلامة عند الأصولي للرموخ وكان ٩— 
.الاجتهاديان النوازل ق استنبامحل وحن للمنصوصات، 

الحالمينرب ممه والحمد 

الشرعيةلليراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع يالتعإون القصيم، جاممة عتيزة، واملآداب، العلوم كلية  ١٣٨'



وا1دعوياتاسبمية آتاره السعدي، ناصر س الشيخ مؤت4ر 

نمزيرينمحمدينإبراديماسمس

.ادراا9رقة)ا( هحا

جوادين هيثم عليها وعلق -أا اعتنى الواقعة، ائل المعن النافعة لأجوبة ا ١
ابندار العقيل، العزيز عبد بن اف عبد الشيح من ومراجعة بإشراف الحداد، 
•اليمام الجوزى، 

عثدافوليدبن د. وتحقيق درامحة الكويتية، ائل المعن عيية الالأجوبة ٢" 
البحوثمركز نشر عقيل، بن عبدالعزيز بن عثداف العلامة الرسالة راُح المنتس، 

ه.الكوبية،١^٣٢٤١ والدراط^،

وليدود. الحداد جواد بن هيثم بيا اعتنى القميمية، المساتل عن حدية الالأجوبه ٣" 
بنعثدالعزيز بن عبداطه العلامة وقدم وراجعها بنشرها اهتم المنتس، عبدالاه ابن 

..٥١٤٢٦الإسلامية البشائر دار عقيل، 

بهاعتنى الأسباب، وأبر الهلرق باقرب الفقه لنيل والألباب البصائر أولي إرشاد ~ ٤ 
١٤٢٠الرياض السالغ_،، أصواء عثدالمقمود، أشرف أبومحمد عليه وعلق ونسقه 

عبدالكريمتحقيق الأحبار، جوامع شرح ف، الأحيار عيون وقرة الأبرار قلوب جة ٥17~ 
.٠١٤٢٢والتونيع للنشر الرشد مكتبة الدريتي، رممي بن 

كثيربن عمر بن إسماعيل الفداء لأبي العفلتم القرآن ير نفالعظيم القرآن ير نف٦" 
دارسلامة، محمد بن سامي تحقيق ^٢ ٤٧٧ ت ) الاءمت._قي ثم البصري القرشي 

.ه ١ ٤ ٢ ٠ الرياض والتونيع، للنشر طبثة 
محلابن الرحمن عبد تحقيق ان، المنكلام ير نفل الرحمن الكريم تث*تر ٧" 

٠هب ١ ٤ ٢ ٠ بيرومحّتح الرسالة، ة مجوماللويحق، 

الإسلاميةالشثون وزارة نشر القرآن، ير نفحلاصة ل المنان ، اللهليفير تي٨" 

٠المؤلف، اسم فيه يذكر لم عيي الالعلامة مولفامت، من كان ما )١( 

١٣٨١اوشرست سراسات  oytMucاتشيخابن كرسي مع بالتياون القصيم، جامعة عتيرة، وا٢لآداب، اسوم كلية 



الطميهأثاره السعدي، ذاصر بن عيداثرحمن الشيخ موضر 
عمل()ورقة ٠-ت٠جانملأئاساكيLتاممتوى 

-.٥١٤٢٢السعودية العربية الممالكة والإرشاد والدعوة والأوئاف 
عبدالعزيزلالالكتور مرحها هع مهلبوعة المهمة، الفقه أصول ق جامعة لهليفة رمالة ٩' 

،و. ١٤ ٣٨حيرية طعة العويد، إبراهيم ين محمد بن 
ديبمصطفى د. حققه الاJارمى. عبدالرحمن بن عتداف محمد أبى الدارمى. منن — ١ ٠ 

البغا.دارالقلم.دمشقآا؛اه.
صالحالشح معالي بإشراف طح الجتاق، الأشعث بن سليمان داود. أبي محتن — ١ ١ 

الرياض.اللام. دار التح. عبدالعزيزآل بن 
ه(٤  ٥٨اليهقي)^،علي بن الحين بن أحمد بكر أبي للإمام الكبرى. نن ال- ١٢

ه.١ ٤ ٢ ٠ المكرمة مكة الباز. مكتبة . ■^ilعبدالقادر مأحمد تحقيق 

الباريفح شرحه ْع مْلبوع البخاري، إمحماعيل بن محمل. البخاري. صحيح — ١٣
ه. ١٤٢١الرياصن اللام. دار عبدالباقي. فواد مجحمل- بترقيم حجر لابن 

الهليعةتأن.ه عنى ه( ٢ ٦ ١ رمتا التيسابوري ري المالحجاج بن لم مصحيح — ١ ٤ 
ّه ١ ٤ ١ ٨ القاهرة الحديث. دار الوهثي. مصطفى د. عليها وأشرف 

العلامةالشح ات مؤلفمجمؤع صمن خة نعيية، الالفتاوى أو الفتاوى — ١ ٥ 
عتا.الرحأمنبن مجحملس وئسيق ومتابعة إمراف العل.ي، ناصر بن عيدالرحمن 

١ه ١  ٤٣٢الرياض والتونيع، للنشر الميمان دار وآحرون، العل.ي 
وعائلالارتاووط شعثب تحقيق ( ٢٤١الئيتاق)ت حنبل بن أحمد الإمام ند م— ١ ٦ 

الرسالة،مومحة التركي، عثلالمح...ن ين عبل.اثأله ١ د أ. إشراف وآحرون، مرشد 
-.٠١٤٢١بيروت 

الدينلشمس ة الألعلى المنتهرة الأحاديث، من كثير بيان ق الحنة المقاصد - ١٧
عثمانمحمد تحقيق هد(  ٩٠٢الخاوي)ت عثدالرحمن بن الخيرءحم.د أبي 

ه. ١٤٠٥بيروت الحربي، الكتائذ دار الخثت،، 

الشرعيةسياسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعلون القميم، جامعة عتيوص و١لآد١ب، اسوم ممية  ١٣٨٢




