




والدعويةاثعئمية آتاوه السعدي، نلخير اثشيخ مؤت«ر 
عتعانحامد محمود أ.د. 

او0مدئ

ّسدناالمرّاين، أشرف على لام والوالصلاة العالمين، رب لله الحمد 
ولعدا. . . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد 

—الله سرحمه عدى الناصر بن عبدالرحمن الشيح مصنفات ق الناظر فإن 
مشتملةالمعمورة، أنحاء ق لقضاياه ومعايشتها لأم، الإمحخدمة على قائمة يجدها 

الحركةعلى الوامع الأثر العلي لراثه كان لدا ومحاصنها؛ الشريحة مقاصد على 
راءتيزةااق والآداب« ارالعلوم كلية تنفلمه الذي الخؤتمر هذا وما المعاصرة، الحلية 

الحركةتأثر صور من صورة إلا ~ والدعوة التجديد ق ومنهجه الشيح آثار عن 
والهربوى.والدعوى العلمي الشيح بتراث، العاصرة العلية 

القاصدىا)النذلر على الضوء إلقاء حول المؤتمر هذا ق متواصع بحث وهذا 
المؤتمر،محاور من الثالث، الحور وهوصمن الله~، ~رحمه الشيخ صنفات مق 

مفلومةالله- -رحمه العدى الشخ مصنفات ق المقاصدى ررالفلر أسمميته: وقد 
أنموذجنا،؛,الفقهية القواعد 

إاختياره ورسء_، الموصؤع أهمية 
والدنيوية.الدينية العلوم وتقدمه ؤإمامته عدى الالشيح مكانة أولأ؛ 

والإعجابالحسن بالقبول مؤلفاته وتلقى التاليم، ق الشيخ براعة ئانسا؛ 
الكبير.

لوتنزيلها زمانه، ق امتحدت المح، العصرية يالأمور الشخ عناية ثالشسا؛ 
الامتتباطات,ق الناب، المكان 

أعلامهما.بين شأنه وعلو وأصوله، الفقه علي ق الشيخ تمكن رابمأ: 

١٣٨٥الشرعية سراسات عقيمين ابن الشيخ كرسى مع باتضاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية 



والدعويةالعلمية ١^٠ ناصرالصعدي، عيدالرحمنبن مؤدمرالشيخ 

اكواساسهيةأضوذجا|!منظومة تمصنفاتاكيخاساJي النظرالقاصدي 

وبواسطتهالشريعة، بي-اء يظهر فهو الشريعة®، صد  ١٠٥٠٠٠علم أهمية حامسح* 
والمتجدات.النوازل لأحكام التوصل المجتهدون يستهلح 

الغقهيهء.القواعد ارمتظومة ق العالمة ومكنته الشيخ إُداع مادسأت 
~رحمهعيي الالشخ عند المقاصدي النظر يفإلهر يحث وجود عدم مائعتان 

اش-أا،.

المحث:حطة 

وخاتمة:ومبحثين، وتمهيد، مقدمة، إلى: تقسيمه المحث طيعة اقتضت 

•البحث وحهلة اختيارْ، ومحبب الموصؤع أهمية المهدمة: 
ثلاثةوفيه وحمائمها، المقاصد، وأنولع المقاصدي، النثلر مفهوم التمهيد: 

مطالب.

المقاصدي.الفلر مفهوم الأول: 
المقاصد.أنولع الئاف• 

المقاصد.خصائص الثالث: 

المعدي،المخ مصممات بعض عناؤين ق المقاصدي التقلر الأول: المحث، 
مطالبان:وفيه 

الشرعية.المصممات يعص ءناوين ق المقاصدي النفلر الأول: 
الثقافية.المصنفات بعمى عناؤين ق المقاصدي النفلر الئاق: 

ةحموفيه الفقهية، القواعلّ منظومة ل المقاصدي النفلر الثاق: المبعث، 

عبدالرحمنالعلامة عند الشريعة مقاصد ) ت بعنوان الإسلاميه بالجامعة دكتوراه رسالة على وقفت وقد ( ١ ) 

ه. ١٤٣٧عام للنشر التوحيد دار مطبوعة، وهي رنيو، يوسف جميل للدكترر ( اوسعدى ناصر بن 

الشرعيةلليواسات عتيمؤن ابن الشيخ كرسي مع يالتماون القمسيم، جاممة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٣٨٦



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح عؤت4ر 
عثهانحامد محمود زد. 

مطالب:

المفاسد.ودرء المالح جلب الأحكام ق الثارع مقصود الأول: 
التعارض.عند والخمامل الصالح يئن الوازنة الثال: 

العامة.الشريعة مقاصد من الحرج ورح التيسير الثالث: 
القاصد.أحكام للومائل الراعت 

الشرعية.الأحكام تعليل الخامس: 
وتوصياته.الحن، نتائج أهم الخاتمة: 

١٣٨٧الشرعية لليراسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



وايوعوياتاسمية آتاره اثسسىن ناصر س<اورحمنس الشيخ مؤضر 
اكقهيةأضوذجااالقواس |منظومة اتعم،دغاتادشيخاسدي النظرااقاصد■ي 

|ادمهس;

وحصائصها.ائقاصد، وأنواع اتنظرامماضوى، مفهوم 

1لنظراوْقاهسي:هفحوم الأ9ل: 1ا0طاوب 
واصطلأط<اسلرض صوم أولا! 

ااعينأُنظر على اللغة ق ررئظن،، مادة تدور كة؛ التظر 

ومعايمه،الشيء امل وص واحد، معش إلى فروعه يرح صحح أصل فهو 
٠فه ؤيتسع يستعار لم 

ؤإذا٠ ٠ ٠ القلب ونظر العين نظر من وكدا كذا إلى اانظرت العربت لسان ق جاء 

تفكرآيكون أن احتمل الأمر ق نفلرت ت قلت ؤإذا بالعين، إلا يكن لم إليه نفلريت، •' هلت، 
.٢٣؛ ١١...وتدبرأبالقلب فيه 

منهاتلمعان، الكريم القرأن ق مادة وردُت، وقد 

.هد؛بماناظنآ و-مح»عمذ،ئ.إد ؤ ت تعالى قوله ذلك ومن الرؤية، نفلر ~ ١ 
[.. ٢٣، ٢٢القيامة،آية ]سورة 

ث-ءد.ت،سمل؟ةأعاؤ ت تعالى ه قولق ا كموالتأمل، ار الاعتبنظر ٢— 
ءمران،أن ]مورة ءوه الجئ.دن عشه م؛ووافيآمحبنيةظزإكثامان 

.[.١٣٧أية 

٠نظر ،اده للأزهري، اسه، موس 

,نظر مائة قارص، لابن اللغة، مقامحس  ٢٢)

.نظر مادة منظور، لاين الرب، لسان )٣( 

الشرصةسراسات عتيمين ابن ،J_^ كرسي مع بال1عاون القصيم، جامعة مثيرة، والأداب، اسوم كلية ١  ٣٨٨



والدعويةاسمية  AjUtالسعدي! ناصر س عبدالرحمن الشيخ مزنمر 

عثمانحامد محمود ا'>د• 

هناتالمقصود والمعنى القالب ونظر العين، نفلر نظران؛ النظر أن والحاصل! 
القلب.نظر 

ليسما استعلام إلى يودى وجه على معلومة أمور ترتيب اصهللاحتات والنظر 
.٢١بمعلومل

وةيل:هومحر_ؤدىإلىنمأواممادأوشلى.
 Iممهومالقاصدممة ثانياIواصطلاحا

ريمي(،الفعل من مثتق ميمي مصدر والمقصد مقمل.، جمع لغة• المقاصد 
ومنمدأرم.نمدآ يقصو قصد يقال؛ 

منها!عدة، محال على وال.لا اللغة ق والقصد 

طلته،بمعنى1 الشيء قصدت تةولا1 والتوجه، والعللس،، الشيء، إتيان أ~ 
عامدأ.إليه توجهت، إليه! أو له وقصدت 
تعالى:ه قولومنه استقام. أي: الطريق، قصد يقال: العلريق، استقامة ب- 

٩.[.١^^،أية ]سورة ه ^د.أكيليفنهثاكآر 
اعوجاجلا الاJي المستقيم الهلريق: من ®المحّي اف-ت -رحمه القرى قال 

نه«>،؛.

٩١ ٤ ص الأحفرى، شرح نطق، الل اللم من )١( 

.٨١ص؟ صحمود الأصولٍن، اصطلاحات ل السن القاموس )٢( 

)قصد(.مادة الوسيط، المعحم )نمد(، مادة اللغة، مقاييس )٣( 

.A٣٨/ سرى ١لمان، جامع ( ٤) 

١٣٨٩الشرعية لليراسات عثيمأأن ابن اثشيخ كرسي مع بالتعاون ايقصيم، حاممه عتيرة، والآطب، الخوم كلية 



واكعود4آتارءاسمية ناصرالعيي، ض سوايرحمن موتحرالشيخ 
أذهوذيأاك^^ي4 اك^اءد أفممءم اس^الأتاوشاخادسدي القامدي النظر 

الزمواأي: هداناصدأراره، اشبكم ويم-: عله الله -صلى قوله ذلك ومن 
بماذدلأشم1ارا؛.

]محورةه محنك ؤ تعالى: نوله ذلك ومن والتوّهل، الاعتدال ج— 
مشيك.ق وتواصع اعتدل أي• [، ١٩اية لقمان، 

قوالاعتدال هل بالتومحعليكم أي: بلغوارارم، القصد ررالقمد حديث: ومن 
مرادكمل؛ا.لتلغوا والفعل؛ القول 

لمأمم إلا المتقل-مين، الفقهاء ين ثانعة كانت ؤإن اصمللاحا، والمقاصد 
بصمقاساضيعة،أواكسيمؤإنما تعروف1امأحددأ، 

فقدالمتأخرون أما واصحتا، الأمر يعتبرون كانوا أمم ذلك ل ج—، الولعل لأنواعها، 
تعريفاتهم:بعمى وطه المقاصد، اعتنوابتعريف 

المعاقهي العامة: التشرع ))مقاصد ه: بقولعاشور بن الهتاهر ءثفه_ا — ١ 
البحيث ا، أومعظمهالتشرع أحوال جميع ق ارع للثسالملحوظة والحكم 
التعريمهوهدا ،، ٠١٠٠الشريعة أحكام من خاص نؤع ق بالكون ملاحظتها تختمى 

الكيفيان*هى بقوله: الخاصة المقاصد عن؛، وقد ذكر، كما العامة بالمقاصد خاص 
قالعامة مصالحهم أولحفظ. النافعة، الماس مقاصد لتحقيق للشاؤع؛ المقصودة 

٢. ١١٣/ مدري ق والحاكم (، ١  ٥٣٣٢يرتم)مد، j احمد روا، >١( 
.٨٦أ/ الأئر لأبن الحدث، رب j الهاة )٢( 

٦٠٣٦٤ برتم العمل على والمداومة القصد باب< الرقاق، كتايط ل البخاري روا، )٣( 

٠٧٦أ/ الحديث مبِح j الهاة )٤( 

.١ صْ ءاتلأور، لاين الإصلأمبة، الشريعة عقاصل. )٥( 

اثشرعيةسراسات مصخن ابن الشيخ ترسى مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، والأداب، اسوم كلية  ١٣٩٠



وايوعؤيةاسمية ١^٥ السسي، ناصر عيداثرحمنبن 

عثمانحامد محمود ا*-د. 

تمحرمالخائ«راأ.
ءالمراده! بقولوالخاصة ا منهالعامة الثريعت مقاصد النامي وعزف ٢" 

منحكم كل عند الشاؤع وصعها التي والأسرار منها، الغاية I الشريعة بمقاصد 
أحكامها((لآ،.

الغاياتهي الشريحة: ررمقاصد يقوله: الرسوق عرفها القاصي وبنحوتعريف ٣- 
العبادارآم.لمصلحة تحقيقها لأحل الشريعة وصعت التي 

والحكمالمعاق هي المقاصد أن حاصلها: الش التعريفات من غيرذللئ، إلى 
العباد.مصالح تحقيق أحل من وحصومجسا عمومنا التشرع ق الشاؤع راعاها التي 

الشيخحرص ما وهذا يمقاصده، الإسلامي التشريع ارتباحل على دليل هدا وق 
شرحهعند قال وقد — ميآق كما — نميتها ق حتى مصنفاته ق بيانه على عدى ال

فيهايدخل العامة والقاعدة العفليم، الأصل ٠^١ د،؛: والمفاسررالمصالح لقاءل.ة: 
دفعوعلى والأخرة، والونيا الدين ق المصالح تحميل على بي فكله كله، الدين 

لايحيمحلما المصالح من وفيه بثيءإلا الله أمر فما والأحرة، والدنيا الدين ق المضار 
٠٢٤١.ء ٠ ٠ الوصف به يحيط لا ما المفاسد من وفيه لا إء 

أوالفلزأوالاعتقاد الحلم إلى المودي الناكر المقامجل.ىاا: ارالنلر معنى وحاصل 
تحقيقأحل عموماوحصوصتامن التشرع ق الشارع الشراعاها والحكم ؛المعاق 

.٦٤١ص السابق، المرم ( ١ ) 

.ص٢* القاصي، لعلأل ومكارمها، الثريعة مقاصد )٢( 

٩٠ ١ ص للريسوق الشاحلي، عند المقاصد نفلرية )٣( 

يدولةالإسلامية والشثون الأوقاف وزارة حلبعة ، ٤١١ص وشرحها( )المنظومة الفقهية القواعد ( ٤ ) 
الكويت.

١٣٩١الشرعية أواسات داارابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، وا٢لآداب، اكوم كلية 





والوعويةالعلمية آيهره المعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ مؤت٠ر 

عتمانحامد محمود أ.د. 

ميربالفرد ذلك يطغ لا ولكن والمثمة، الحرج ق الناس وقع فقدت ؤإذا التوسعة، 
نظامها,اد فمبلغ بالجماعة ولا الهلاك، 

ورغالتوسعة، حيث، من مفتقراإليها كان *ما بقولهت الشاطئ عنها وعبر 
لمفإذا الطلوب، بقوت اللاحقة والشقة الحرج إلى الغالب ق المودي الضيق 

الفسادمباغ يلغ لا ولكنه والشقة، الحرج الجملة على الكلفين على لحل رلع 
.٠١العامةاارالمالح ق المتوغ العادي 

المخففةبانرحص ادات العبق القاصد من ؤع التلهذا الأصوليون مثل وفد 
فر.والبالمرض الشقة لحوق إلى ية بالن

وغيرذلك،.لم، والوالماقاة، بالقراض، المعاملات ق لها ومثلوا 
الخطا.القتل ق العاقلة على الدية بقرب الجنايات ل ومثلوا 

ومشربنا،هوحلالماكلأ، مما بالطيات والتمتع الممد بإباحة مثلوا العادات وق 
ونحوذلكا.ومركثتا، ومكنآ، نا، وملب

ومحاسنالأخلاق، مكارم تقتضيها التي وهي التحس—نتنة• القاصد ؛،؛ ٠١١٠١١
يسرولم الضرونيات، ق كما نظامه، يختل لم المجتمع ق فقدت ؤإذا المادات، 

ليمةالالقول تقدير ق تنكرة متكون حياته أن غير الحاجيات، ق كما رج حق 
المستقيمة.والفطر 

وتجنب،الخدات، محاسن س يليق بما الأحد بانبا؛ الشاطئ عنها عر وقد 
مكارمم فذللئ، ؤيجمع الراححات، القول تانفها التي ان، الدنالأحوال 

الأحلأق«ا'؛.

آ/ا•.)ا(اووانقات، 

.w/f ،^٧١

١٣٩٣ا1ثرعه لليواسات عتيمحن ابن اتشيخ كرسي مع حاممة عتيرص والإداب، الملوم كلية 



وأكعييةاسمية ا'داره اوسسي، تامر بن عيدالرحمن الشيخ مؤو4ر 
أنموذجا!الفقهية القواس !•،نفلومة المعدي الشيخ مصنفات .٤ القامدي التفلر 

اوالشمول السوم حيث ائقاصدمن أنواع ثانيا> 

مراتب؛ثلاث وشمولها عمومها حيث من الشرعية المقاصد 

جمحق ارع للثساليحوظة والمكم المعاق وهي عامة، مقاصد الأولى؛ 
،.١١أءاJهاق أو ومجالاته الشرح أبواب 

فهياأضرورية، القاصد من تقدم ما وأيدآ دائما الراعاة العامة القاصد ومن 
مسفيثلاس

معين،باب ق تحقيقها إلى الشريعة مدف التي وهى الخاصة، القاصد الثانية؛ 

والجنايامحت،جميعآ، والمعاملأت< جميعح، العبادارت، كمقاصد أبواب، عدة تقم وقد 
ونحوذلان<.الحبادادتن،رى، باب من كله الهلهارة بباب التعلقة وكالقامد كدلالئ،، 

أوغيرها، دون معينة ألة بمالتعلقة القاصد وهي الجزئية، المقاصد الثالثة؛ 
•مقمدآجزبا يعتبر أوعالة حكمة من الخاصى الدليل من يتتج فا حاصى، دليل 

.٢٣١أحكامهامن حكم كل عند ^ ١٠٧١وصعها الأسرارالي أوهي 
ومحاسنومراميه، وغرصه، ومصالحه، وغايته، الحكم، أيمابحكم ؤيح؛رعنها 

الأسماشمن ونحوذمح، التشرح، 
بيانإلى الجزئية المائل من كثير ل المدى الشح منهم الفقهاء تحرض وقد 

المقاصد.من النؤع هدا 

ثوانيها؛من .٠ .  ١٠بالصلاة؛ الأمر من الجزئي القه.ال ميينء السعدى الشح يقول 
الوحه،ونور وحفته، اللون ونشامحل وغمومه، همومه إس^^اح؛لخ^^رِونوره،ِوزوال 

.١ صزْ عاشور، لابن الشريعت، مقاصد انظرت ( ١ ) 

.٦٤صرا السابق، المرم )٢( 

_U.القاصي، لعلأل الإسلامية، الشريعة مقاصد انظر! )٣( 

المرعيةسراسات ابن الشيخ كرسي مع باتاون القميم، جامعة عتيرص اسوم علية  ١٣٩٤



والدعويةاسمية آي،وه المعديه ناصر بن عبدالرحمن 
عثمان^•UJ صمحمود أ.د. 

٢•المؤمّين''أ قلوب ل والمحبة الرزق، وسعة 

النفس،زكاة ازت الإحووجوم والصدقة الزكاة رروق يقود•' الزكاة مقصد وق 

مالهبركة ونيادة لم، المأحنه حاجة ولغ عنها، والدرن الومخ وزوال وتطهيرها، 
حصولومن وصفه، لايماكن الذي الله ثواب عقلتم من الأعمال هده ق ما مع ونماؤه، 

سخطه«اآ/وزوال شيء، كل هوأكرمن الذي رصاه 
منفيها لما المباحة؛ والعقود البيع سبحانه رروأباح ت يقول المعاملأُت، مقصد وق 

التاسإليهااا.ولحاحة العدل 

العلمأبواب من واحد باب ق والمحالح الحكم صبهل يمكن ارولأ نالت أل إلى 
٢.حميعهاا١ عن فضلا 

®محامنقكتا؛ه الكبير الناشئ القفال الجزJيةت المقاصد يبيان عني وممن 
والديوالدهلوي، القيم، وابن تيمية، وابن لأم، عبدالوالمزن ، ا؛ الشريحة 
الله.رحمهم 

1واةورءيةاوْم1هرد خصائص ااد|رث: 1و0طأب 

Iأصها بخمLسو، 

قيجعلها وهذا الحكيم، العليم الله عند من أما بمعنى ربانية، مقاصد آيا ~ ١ 
والإحكام.والإتهان الكمال غاية 

.ص١١٤وشرحها، المنلومة )١( 

.٤١١صى وشرحها، المنظومة ( ٢ ) 

•٤ ١ صزا وشرحها، الخظومة )٣( 

١٣٩٥اتشرعية ثاليراسات _؛4؛|؛J( ابن الشيخ كرسي مع بايعاون القميم، حامعة عتيزص اسوم كلية 



ئوالدعوية اسمية آيارء السعدي، ناصر سادرحمنس الشيخ ط
أضوذجا!اسنهية اممواس •ئفلومة المعدي الشيح مه^نفات ه النفلرالقاصدي 

الفطرةحالق أن ومعلوم عليها، الناس الله فطر الش الإنسان لفطرة مراعاتيا ٢" 
أنتحيل يإذ للمهنرة، موافهاء الدين هدا يكون أن فلابد الشريعة، هده هومنزل 

Iتعالى قال معها، ويصعلدم ؤيعارصها الفهلرة يخالف أمر وسريه الله دين ل يكون 
]سورةب ألمثِ ألدمق د'لأى يش بنيي لا عثإآ ئْلرآلناس أؤ أش ؤؤُلريث 

.[٣٠الروم،آية 
قلوبق اف وصع قد والباطنة الظاهرة الشؤع أحكام جمع • • • ار السعدىت قال 

حقيقةوهدا المحق، ئيتار الحق، معة قاإو-رم ق فوضع إليها، الميل كلهم المحلق 
،.١١٠٠أفلها...لمهئرته عرض فالعارض الأصل، هدا عن خرج ومن الفطرة، 

فهيوالمكلفين، التكليف، أنولع لمجمح ثمولها بمعنى واطرادها، عمومها ٣" 
أزمانم.واحتلفت، \وط\بم.أ ت  JLpوتباأغراضهم، تفاوتت، مهما الناس لكل صالحة 

مهللقةتكون أن التشرع ق المالح سث، ق الشائع صد ث  I١٠ الشاطئ قال 
محلدون وفاق بمحل ولا محل، دون بمحل ولا بابإ، دون ساب تختص لا عامة، 

وجزتياماءرآ،.الشريعة كليات ق مطلق مطرد بالصالح الأمر وبالجملة حلاف، 
يلمسلا الشريحة مقاصد أن بمعنى والاختلاف، التناقض س ا عممته~ ٤ 

ألسأا0ومحركانمدبروف أهلا ؤ تعالى؛ قال كما خبير، حكيم لدن من لأنها تناقص، فيها 
.[.٨ ٢ آية الماء، سورة ] ه ؤأ صكنهمأ وجدوأفواننكثا عندغ؛رأف يذ 

ولاأمر معه ينضبهل لا الهوى لأن لثؤ وذلوالهوى، المحير من ا براءتبم~ ٥ 
إآمح؛ءسكثدتي\ئت<ت وفيآ3عآلحيىأنوآثلإ ؤ تعالى؛ ال قحال، به ستقيم 

ّا ٧. ١ آية المؤمنون، ]محورة ه نهؤكئ ُأن 

.٢ ٥ ٧ ار-جمن، الكربم! سسر ( )١ 

)أ(اوواساتمأ/ه؛.

الشرعيةلكواسات مثبمين ابن الشيخ ترسي مع باتاون القصيم، حاسة عثيرع والاداب، اسوم كلية  ١٣٩٦



والدعويةاسمية أناره ادسسما، نامير بن عبدالرحمن اثشيخ تمر مؤ
عثمانحامد محمود أ.د. 

تعبرإنما تدسة الموالمفاّد شرعا المجتالة >رالامالح الث_اءنيت ال ق
جلبل النفوس أهواء حث من لا الأحرى، للحياة ا الدنيالحياة تقام حيث من 

،.١١٠٠العادية مقاميها درء أو العادية مصالحها 

الحتى وقيود ضوابط مفبوؤلة الشريحة مقاصد أن بمعنى ا، انضاطه٦— 
والاعتدال،بالتوسط اتصافها ذلك عن فينتج التفريعل، أو الإفراؤل جانب إلى تميل 
جدلكؤ تعالى؛ قال كما نواحيها، جمح ل الشريعة ل بارزة سمة الخاصية وهن.ه 

بتّورةشهيدا ئومحم ألثسود وثؤ0 عدألثابما ثندآ•؛ تيهغومإ وتْلا آئ ظثئم 
آيةم؛ا[.البقرة، 

الأعينحاننة يعلم الذي العالمين رب من تشرع لأتبما واحترامها، ىلاّتها ٧— 
حديرةفهي الأحرة، إلى تمتد بل الدنيا على تقتصر لا أما كما الها.ور، تخفى ا وم

فملأعنواحترامها ما لئ، التمإلى يدعوان والفطرة العقل فداعي بالاحترام، 
الشيع•دام، 

.T/٣٧)ا(اوواممات 

١٣٩٧الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، امموم علية 



والدعويةاسمية ا1سسي، تلخير عيدالرحضبن الشيخ مؤتمر 

اممء^ةأدبموذحا|القواس■ امظو|ة السعدي ا،م^نظتالشاخ النظر١لظصاJي 

ايثيخمصنفات بصى الأول: البحث 
مطلبانوفيه السعدي، 

الشرعية.المصممات الأول: 
اكائية.اسمان الثاق: 

الطربوضوح يدرك اف~ ~رحمه عيي الالعالمي التراث ق النانلر إن 
بتقريراتهوانتهاء ومقالاته، ائاله، ورّكتبه، تسمية من ء بل وذلك، فيه، المقاصدى 

دلك،على ثاهدة أمثلة وهذه عنها، الحديث بق مالمحا بمراتبها الشريعة لمقاصد 
فياJطلأينالاليين:

الشرعية:ال0صاوغ1ت الإ9ل: المطلب 

النان1>تفسيركلأم >تيسيواممر0| - ١ 

بينفيه جمع العبارة، مهل اف~، —رحمه الشخ به اشتهر عفليم، ير وهونف
الألفافلتعقيدايت، عن بعيدآ ومقاصده، وأسراره التشريع وحكم المقصود، المعنى 

اهتمالعلمي، مستواه كان مهما يقروه من كل يفهمه الأحكام، بيان ل والإسهاب 
والقواعدالشرعية، الأحكام واستنباط اف، إلى والتوجه المالم،، عقيدة بترمخ فيه 

غيرق توحد لا التي الأحرى الفوائد من ذللث، غير إلى الفقهية، والفوائد الأصولية، 
ومسيرهل

المسعدي،تمسجر مزالتا من عددا اش رحمه عثيمثن ابن الهسح ذكر وقد 

الحرامالمسجد لشؤون الخامة الرئاسة لطعة عقيل بن الخزيز عبد ين عيداف الشح مقدمة نفلرت اا 
صزلأ.اليوي، والمسجد 

الشرعيةلليواسات عثي«اءن ابن الشيخ كرسي مع بارتaاون القصيم، جاممة عتيوق، والآbب، اسوم كلية ١ ٣ ر٩ 



والدعويةاسمية آتلوه العدي، نامر بن عيداترحص الشيخ تمر مؤ
عثمانحامد محمود أ.د. 

،•والحكم١١والأحكام القواعد من الأيات عله تدل فيما الأسباط دقة مها: 
أهممن لمقصد مراعاة الرحمن( الكريم ير ير)تيالشمية توق أنول: 

جموءة٠Jالإسلاميه الشريعة اتسمت حيث التيسير؛،، ٠٠وهومقصد الشريعة، مقاصد 

والمشقة.الحرج ورقع والتيسير والعالمية، كالربانية، المات،، من 
تفامحيرونل.كتريت، ٠... فقال: تأليفه من غرضه اف— —رحمه الشيخ أوضح وقل 

المقصود،عن بحوثه أكثر ق خارج مْلول ضن الله، لكتاب الله( الأئمة)رحمهم 
الراد.عن التثلر بقطع اللغوية الألفاظ بعض حل على يقتصر مقصر ومن 

يلةوسواللفغل هوالمقصود، المعنى يجعل أن ذلك: ق ينبغي الذي وكان 
موضعل نفليره وبين ينه ويقابل لأحله، يق حموما الكلام، ياق حمق مننلر إليه. 
وبدؤيهم،حضريهم وجاهلهم، عالهم الخلقكلهم، لهداية محيق أنه ؤيعرف آخر، 

وقتاوأعدائه أصحابه مع وسيرته الرمول بأحوال العالم مع الآيااتا ياق لفالنظر 
ّ.،،رآ،.منه. الراد وفهم محرفته على يعين ما أعظم من نزوله 

يرنفمن الأعظم للمقمود بيان الله— —رحمه الشح من الكلام هذا ق قلت: 
بعبارةاختلافحضارتموتقافتهم، الخالقحميعتاعلى وهوهال.اية الكريم، القرآن 
دونه•ومن الحلم ق الراسخ يفهمها واضحة مهلة 

تهسيراهوآن(>حلاصة ايازث !تيسيراسئيف ٢- 

؛عضلعلى فيه اقتصر الرحمأناا الكريم ير ءاتيالمتقدم يرْ تفحلاصة وهو 
متيسرآليكون ومقاصده؛ القرآن علوم مواضع حميع من والختتقاة المختارة الايات 

للهّارين.معنا المعلن، على 

_A.السامة للهليعة الشمّين صالح ين محمل. اللخ مقدمة انظرت ( )١ 

الرحمن،صاه.)آ(سراتةروم 

١٣٩٩الشرعية و1دواطت عثي4يرن ابن الشيخ كرسي مع باتاون القصيم، جاسة عتيرص والأياب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره اوسسوي، ناصر صداترحمزس الشيخ مؤتمر 
اضوذ,ئراك^^بت امم^ؤاسد >ءث،مست السيئ الشيخ ا اللاصدي النظر 

ت1ليفهتأّساب بين من أن مقدمته ق افِ ~رحمه ذكر وقد 

قفتجده . والشوب.. الرتيب ق الكتب من كغيره ليي العظيم القرآن *أن 
الترغيبوبين والمدلول، الدليل وبين والقاصد، الوسائل بين يجمع واحدة آية 

والأخرويةالدنيوية العلوم وبين والفروعية، الأصولية العلوم وبين والترهيب، 
العباد؛على النافعة المعاق ؤيعيد النافعة، والقاصد المتعددة الأغراض وبين 
علمتاالمستقيم الصراط على يرهم حمتقيم ؤيهدايتهم، وتكمل علمهم، ليتم 

وعملأ'*را<.

الئه"~رحمه الشح استخدمها التي القاصدية الممهللحات إلى فاننلر أفول! 
منوالدرامحة، بالبحث وأقرئوها يحد، فيما الحلم طلاب لها تنبه والتي قدمته، مل 

حفوريؤكد مما إلخ، ... النافعة، المقاصد الأغراض، المقاصد، الوسائل، أ٠ثالت 
مجردعند ل وتأليفه، تصنيفه عند اف— —رحمه الشيح عقل ق القاءا.ى النظر 
واسعة.رحمة افه فرحمه لخصنفاته، نميته 

:الإسلاعي! اتدين محاسن -ه الختصرة اتدرة 1 ٣- 

الدينمحامحن من طرفتا اطه— —رحمه الشح ا فيهذكر مختمرة الة رس
الدينمحاسن أل عن نشئ مئالأ وعشرين واحدآ حوت وقد ومزاياه، الإسلامي 
والكمالالمحامحن من حوي فقد ودلائاله، اناله مجميع ق عامة الإسلامي 
عةومحالطلق، بالكمال تعالى طه يشهد ما والحكمة والعدل والرحمة والصلاح 

وأنهحقا، اطه رمحول أنه وسالم— عاليه اطه —صلى لنييه ؤيشهد والحكمة، العلم 
ؤإئذنللأوىمحهه]سورةالهوى: عن ينطق لا الذي الصدوق، الصادق 
ا.الآية؛.الجم،

.٢٣• • ٢ Y_- ٤ ١ الأولى الفة الرثيؤ، طبنت.كب ص؛، المان، اللطف 'سر 

الشرعيةللدراسات ءثي4اى ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، حامعة عتيزة، والاداب، اسء,م كلية  ١٤٠



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر الشيخ مؤت4ر 
عثمانحامد محمود أ،د> 

جمحق عامة الإسلامي الدين محاسن أن راواعلم اض-ت -رحمه الشيخ قال 
وماوالأحكام، الشؤع علوم من عليه دل وقتما وفروعه، أصوله ول ودلائله، اتله م

فإنهوتتيعه، ذللئ، تيعاب اسهنا القصد وليس والأجتماع، الكون علوم من عليه دل 
ؤيشحسواها، على -ها يستدل نافعة أمثلة ذكر الغرصى ؤإنما سطتاكثيرأ، تدعي ي

والعباداُت،والفرؤع، الأصول ق منتشرة أمثلة وهي الدخول، أراد لمن ال—اب بما 
والمعاملأت((؛ا،.

المثالمنها؛ مقاصديه، يعتاؤين مثال من لأكثر الله— —رحمه الشيح عنون وقد 
والملاحالعقل ودين الفطرة، ودين الحكمة، دين هو الإسلام دين الخامس؛ 

،.والفلأح١٢
الدنيا،ؤإصلاح الدين، بإصلاح جاءت الشريعة هدْ عشر؛ المساح والمثال 

والجدأم.الروح مصلحة بين والجمع 
والعشرينالحادية الأمثلة يجمع بما له عنون وقد والعشرون الحائي والمثال 

الرّسالة؛'،.ق المضمنة 

الإّلأمياا.الدين محامحن ق المختمرة اءالدرة ئ؛ الرسالة وسمية أقول؛ 
العروق،الشامي بكر أبو الإمام وهو لمإ، حمذللث، ق وله ية، مقاصد مية ت

وهوا'، الشريحة ارمحاسن كتابه مى سحيث، ، ٥٥٣٦ ّنة المتول الكبير( ربالقفال 

والإفناء،العلمية للحويثح العامة الرئاسة ًنعة صيره، الإسلامي، الدين محامحن ل الخمر٠ الدرة )١( 
أ'آ'اه.١ الخامة الطعة الرياض، 

ادابق،صاا<.المرجع )٢( 

^،^n.المرجع )٣( 

.٤ ص؛ الإسلامي، الدين محاسن ل المختمرة الدرة )٤( 

١٤٠١الشرعية سواسات ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، حامعة هسرة، والأداب، اظوم كلية 



موالدعوية اسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤت4ر ط
أو4وذيااىس^ية القواعد *مظلومة السعدي الشيخ مصنفات .ق التفيرالقاصدي 

المقالؤيعد التكاليف، وحكم الإملامي، الدين رار أمحبنان ل صنف ما أعفلم من 
مستقل.وجه على الشريعة وحكم علل ل كنوا الذين أوائل من الناشئ 

مجنهاتكثيرة، مقاصدية عناؤين تحمل التي والمؤلفاُت، 
-(.٠٦٦• )ت عبداللأم بن للعز الأنام، مصالح ق الأحكام نواعد 

وهوا، د٠االقواءدالصغري المس احتصارالمقاصد، أيضاالفوائدق ه ول
التمرفات.ووسائل والمعاملات، الهلاعات، من الناس صالح مق 

ومقاصدها،الصلاة أمرار بيان ل صغيرة اله رمالصلاة، مقاصد أيضح! وله 
فيها.الواردة العانب وملاحفلة 

المعديشيخنا مار التسمية ق الطريقة هده وعلى الصوم، مقاصد أيضتات وله 
التوحيدءرا؛.مقاصد المديدق ارالقول كتاب! وله الله-، -رحمه 

ا•حاسته( مهبمات إثى والإشارة الإسلام عن إجماتية عختصرة نبدة - ٤ 

وأنهومجمله، الإملأم حقيقة فيها ذكر النفع، كثيرة الحجم صغيرة رمالة وهي 
ؤينهىجميل، وحلق ؤإحمان ورشاد، وهدى b^^، وصلاح حر امربكل 

إليها،دعا قد وحديثء نديمء الأمم عليه ما محامن جمح وأن ذللثخ، اد يفعما 
وثرمح كل وأن ءلرمها، وقرب، وأوصحها همارة، باحن وبينها لها، وأرشد 

عنه.المبعدة الهلرق إلى وأرشد وحدر، عنه نس قد وحديثء قديمء 

الخالص،كالتوحيل. الإسلامي، محاسن س حملة — الله —رحمه ذكر ثم 
وحقوقوالأولاد، للأهل الحقوق وأداء والدنيا، الدين لصلاح الكفيلة والأوامر 

والإصلاح،والصلاح للعدل مطابقة فكلها لبعض، بعضهم والوعية الراعي 
علىمثنية كلها الناس بين حة الواصوالمعاملات وتفاصيلها، الواريثا لثج وكدل

ه.١٧٦٣ عام عصر ق ْلح )١( 

الشرعيةلأدوأطت ءثيعأن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاععة عتيوص والآbب، اسوم ٥^  ١٤٠٢



والوعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر س عيدالرحمن ٠ؤذمراتشيخ 
عث4انحامد محمود  ٠٥٠٠١

إلىوالمعاد... المعاش مصالح على المشتمل وتمام والصيحة، العدل 
.٢١١٠...وعدمتاوحودأ الإسلام دين ْع يدور الصلاح أن على برهان *فهدا ت نال أن 

1اثقاصةاا0حأاوفات اوثال5ا: 1ا0ط1ب 

وعلومالتمر ق فالق شتى، فنون ق اف~ -رحمه عيي الالشيح صنف 
والأخلاق،والعمدة وقواعده، وأصوله والفقه وعلومه، الشريف، والحديث، القرآن، 
والوعظ.الآدابا ق مؤلفاته يعفى تمة وق والثمافة والوعظ والآدابا، واللغة 

وهدهالمؤلفات، هده مضمون فضلأعن عنل.ه، القاصدي الظر نلحظ والمائة 
الماذجانمالةuىذمح،:بعض 

داحاة.قاسؤية اتناهية والأعمال اسوم اثقرآسات.قأن »اثدلأدل - ١ 

رIالإسلامي اثدين 

الإسلاميالدين أن على الدالة القامحلمة الراهين تنقمن لهليفة رسالة وهي 
ؤإصلاحوصلاح وهداية ورحمة حير كل حمعت، وتوجيهاته وأعماله وعلومه 

الماقيةالصحيحة العصرية والفنون الكونية العلوم وأن الأحوال، لجمح مطلق 
أحكمصريعة لأما الإسلام، ثريعة عليه دلت، وقد الدين، علوم صمن ل داخلة 

يعلمون،لا ا معياله مصالح من م يعلالذي والشهادة ب، العيعالم الحاكمين 
المليمالحكيم وهر ودنياهم، دينهم 3، ومكان زمان كل ق يصلحهم ما لهم وشع 

عليهاتففّتر مقاصدي نظر على تدل ومضموما عنواما ق الة والرست أقوال 
وهولم— ومعليه الله —صلى محمد نبينا إلى لام العليه آدم لدن من الشراتع 

بسام.سليمان بن محمد كا اعتنى ، ٥ ص؛ الإسلام...، عن إجمالية مختصرة نبذة ( )١ 

القرآنية،الدلائل رّالة انظر; )٢( 

١٤٠٣الشرعية سراسات ابن الشيخ كرسي مع باثضاون اتقصيم، حامعة عتيرة، اسيم كلية 



ئوالدعوية العليّية آثاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ موتعر ا
■ئفإومةاممواعداسهيةا'ضوذجأأاصخ١لمuUJي مسنات ا القاصدى النظر 

فيهاالمختلف الأدلة من وجعلوه الأصل، هدا إلى افعية الثسه وقد المناير، إباحة 
االتحريم®؛ المقار ول الإباحة ال٠تاني ق الأصل  ١٠عنه؛فولهمت وعبروا المقبولة، 

اJقرة،]سورة ه جثبمعا ماؤاا1نيبم  ٢٥٥^ئوآثءى ؤ ت تعالى بقوله مستدلين 
الآيةا<آ.[.

علىما جمح ورحمة؛ بكم برأ لكم جلثا ررأى• اض~• ~رحمه عدى الال ق
والاعتبار.والاستمتاع، للانتفاع، الأرض؛ 
لأماوالطهارة؛ الإباحة الأشياء ذ الأصل أن على دليل العنليمة الأية هده وي 

الامتنان®؛معرصى ق سيقت، 

فيحل...  I١١ الأية ه قوة نن ماآنتكعتر لهم وكل.وأ ؤ •' آية ير نفعند وفال 
المدافع،من والآلأءت، لحة الأم، أصناففيها تعمل التي الصناع—اُت، أنولغ للث، ذق 

والحصونوالبحرية، البرية والمراكب الجوية، والهلياراالأتإ والثنادق، والرشاشالت،، 

لمون،الميتقدم ببا التب، ة والتاٌوالرأي ١^^٤، وآلأيت، والخنادق، والقلاع، 
١٢٣؛ء® ١ ١ أعدائهم شر به عنهم ؤيندفع 

الإّلامي،الدين ل داخلة النافعة العصرية العلوم أن يفرر لئ، والشيخ؛ذل
الإسلامبعلومه ونفح — اممه —رحمه عقله وأسد نفلره أبعد فما حا، ومأمور 

٠لمن والم

ادسيدة0>س؛اة امحيدة أامحطش ٢- 

وابدأالقلق 'ايع ت كتاب، طريقة على النه~ ~رحمه الشخ ألفها صغيرة الة رص

.»_UYAللإيكي، للماوي، الوصول ثرح،نهاج j الوصول معراج ا ١ ل 

.»_VAالرحمن، الكريم سم )٢( 

الأنفال.سورة من ' ٦ الأية تمر عن ص'ما'و الرحمن، الكريم يم )٣( 

ا1شرءيةونمواسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، جامعة صتيزة، والآداس العلوم كلية  ١٤٠٤



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر ض صدالرحمن الشيخ مؤت4-ر 
عثمانحامد محمود ا.د. 

وهيالشح، ابن محمد١١  ١١أفاد كما ك\وو؛مإئا( لادايل الأمريكي للمولم،  ١١الصاة 
تحقيقإلى تبدف، الفع، عفليمة المعنى كبيرة أما إلا الحجم صغيرة كانت ؤإن 

المختلفة،النقية والأمراض الاكتئاب وعلاج الشرعية، بالهلرق ان للأنعادة ال
والوسائلالأسباب الشح فيها رصد ئافعة، وسيلة عشرة ت على تملت، اثوقد 

عادة.الان للأنتحقق التي والعملية والقلبيمة الدينتة 
التيالسعودية الجمعيات طريق عن كثيرة أءا،اد منها وونع بما، الله نفع وقد 

لغاتل١،.عدة إلى الرسالة ترحمت، وقد القي، بالهلّ، تعنى 

المقاصدى.الجانب عناؤينها ق الشيخ راعى التي الرسائل من ذلك، غير إلى 

عيدللباحت القرى، أم حامعة من ماجستير رسالة عدى، الللشيخ الفقهية الاختياراُت، انفلرت ( )١ 
.٥٨١الروفي\/

١٤٠٥الشرعية ثليراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، ياسة عتيرة، واvداب، اسوم ممية 



وا1دعويةادو1مية آتاره اوسعدي، ناصر بن عبوايرحبمن الشيخ مؤتمر 
أتموذحا!الفقهية القواس !ميظومة امصتغاتالشيخالمuدانمي 

الهقهيات«اثقواعد )رسئلومة ،يث التثلرامحاصارالثايي: البحث 

JLحلب الأحخام ف5ا اواةأارع هقصود الأ9ل: المطالب  i taoJI^
ااْف1سد9درء 

فهوئين، للناموترغيبه للمسيئين، العلوم تقريب أماليب أحد التثلم I تمهيد 
هدهالله رحمه عيي الالشيخ راعى وقد المنثور، الكلام من هم نقومإلى أقرب 

الشحمرحها وقد التعليم باب ق مهم مقصد وهدا لمتفلومته، تأليفه عند المعان 
لها؛المعاصرين شروح توالت ثم الفلم، مع ؤلبحت لهليفة رّسالة ق وجيزأ مرحتا 

كثيرةأنيا إلا افل الألفقليلة كانت ؤإن وهي ا، حففلهعلى العلم محللبة ال لإقبنظرآ 
الأصولقواعد من حملة وعلى الدين، قواعد أمهات على اشتملت فقد المعاق، 
الأخلاقيةوالتوجيهات العالية، التربوية المعاق إلى بالإضافة وضوابطه، والفقه 

لها.يحفظه الطالي، ذهن ق حاصرة تبقى التي القيمة 
اللهرحمه الشيخ عند المقاصدي الفلر بوضوح يدرك للمتظومة والمهإالع 

القواعدمن ءا.دآ أورد حيث عليهل؛ المختمر مرحه ق أكثر ذللث، له ويتضح 
الشريعة،ومقاصد الإسلام، وغايات الأحكام، علل ان بيملت،: شالمقاصاوبمة 

ماآخر إلى المقاس—د، وبين المصالح، بين والموارنة الشرعية، الأولويات وترتبيط 
دره.فلله سهل، بأسلوب منخلومته ق الشيخ ذكره 

المصالحهوحلب، الأحكام ق الثاؤع مقصود أن الشخ قرر فقد ذللث،، تقرر إذا 
المفاسد،ودرء 

س؛ائحلا؛والدرء جلبها و اومّااح على مبمة الدين 
الإسلاميةالثريعة أن ْن العلماء من المحمقون أكد© ما إلى يشير هذا وهوق 

شرحها.ْع الفقهية القواعد منفلومة ( ١ ) 

الشرعيةسراسات عثي«اى ابن اثشيخ كرسي مع بالمماون ا1قصيم، حاسة عتيرة، اسوم ممية  ١٤٠٦



واتدعوبةاسمية آثاره السسي، ناصر عيماثرحمنس الشيخ مؤتمر 
متمانحامد محمود ا.د. 

و١لآحرة.الدنيا ق العباد مصالح لإقامة وصعت إنما 
حلبإما الجمكمت نؤع من ررالمقصود افه: رحمه .( ١٥٦٣ الامدي)ت قال 

عنتعالى الرب لتعالي للعبد؛ بة يالنالأمرين مجمهمع أو مضرة، دفعة أو مصلحة 
والأنتماع،الا،.الضرر 

وأنزلالرمل، أرسل الله ررإن اف؛ رحمه -( ٠٥٦٦ لأم)ت عبدالبن الحر وقال 
^٢،.١٠مقاميهما ودغ والآحرة، الدنيا مصالح لإقامة الكتب؛ 

الحكمعلى وأساسها مبناها الشريعة ار اممه؛ رحمه -( ١٥٧٥ القيم)ت ابن وقال 
وحكمةا، كلهومصالح ا، كلهعدل وهي والمعاد، المعاش ق اد العبومصالح 
5الها«لم.

للهم الخير أنمى وتحقيق عنهم، المفاّد ودرء الناس، مصالح ورعاية 
اممهجعل وقد المباركة، الشريحة لهده ينتمي ممن أحد فتها ينانع لا والأخرة الدنيا 

وآؤ سبحانه فقال كافة، للناس رحمة وملم— عليه الله —صلى الني الة رّتعالى 
أنالآية ومقتضى ٧[ الأنساء، .'بلس_ورة ^^لك>إلأ 

نق٠ةل٤/كانت ؤإلأ رعايتها، على قائمة المصالحة على مبنية افه أحكام تكون 
ذللث،•ق كلامه ، سبق؛ وقد افه، رحمه عدى الالشخ أكده ما وهدا 
صلاحعلى المشتملة التوحيد مصالح المابق للبت شرحه عند ذكر وقد 

.٩٨٣للآموي،م/ )ا(الإحكاملاصولالأحكام، 

 )٢( J٥٣عبداللأم، بن للعز الصغرى، اكواءا .

.١ ١ ٣; الشم لأبن ١^^،، اعلأم )٣( 

•ص٣٢عبدالتواب، ^الودود رمضان د. الأصوليين، سو بالمصلحة التعليل )٤( 

منالبحث■ص٥ اننلر; )٥( 

١٤٠٧ادسرعية دددراءات عثيم،ى ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



لدعويةوا لعلميه ا آثاره لسعدي، ا ناصر بن عبدايرحمن لشيخ ا مؤتمر 
أضوذحا!الفقهية القواعد ■منظومة اسعدي اكيح مصنفات ي النظرالقاصدي 

والأبدان،القلوب ومضرة اد فعلى المئتملت الشرك ي مقامذكر كما القلوب، 
الدنياق ثر وكل التوحيد، ثمرات من فهو والأخرة الدنيا ق حير كل أن وفرر 

والجزئيةالكلية المقاصد النه رحمه ذكر ثم الشرك، نمرات من فهو والاحرة 
غيره،عند يوحد أن قل فريد مقاصدي باملوب والعادات والمعاملات، للعادات، 

دره.فلله 

القلوبداء ونواهيه وغدازها، القلوب قوت الرب فاوامر ررويالجملة قال! نم 
الدينهدا ق الباهره افه حكمة ق اف، رحمه القيم ابن كلام نقل ثم ، ١  ١١..- وسمومها 

يدركولا كمالها، العبارة ال تنلا التي المحما-ية والشريعة الحنفية والملة القويم 
حسنها.الوصم، 

عالي9أل0فاسد الهصالح بين ازلة 90ااالههللب 

|ودع|رض

الله—تسرحمه الشيح قال 
الممالحمن الأعلى يقدم المصالح عدد تزاحم فان 

المفامي.من الأدنى يرتكب ي. المفامزاحم توصده 
المصالحبين الرحح قاعدة إلى البيتين هدين ق الله رحمه الثبخ أمار 
ةقاع،■ ؤإلى الصغرى، بترك إلا المصلحتين أكثر فحل فيها يمكن لا التي المتعارصة 

بفحلإلا المفسدتين أعفلم درء فيها يمكن لا التي المتعارصة المفامد بين الرجيح 
الموازنات.بفقه زماننا ق عرف ما وهو الأحرى، 

محفة،مصالح ليسمتؤ أنيا ت بمعنى ذاتية، ليت، والمفامحل. المصالح لأن وذللث، 
دة،أوالمفالضرر من ميء ويشو-يا إلا مصلحة من فما محضة، مقامي ولا 

.٦١١ص وشرما، المنظومة ( ١ ) 

الشرعيةللدراسات عتيمين ابن الشيخ كرس مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية  ١٤٠٨



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عيداترحصين الشيخ مؤتبمر 
عتبمانحامد محمود أ،د• 

حالل تتغير إضافة والمفامحد الممالح أن العلماء ثرر ولهذا كذلك،؛ والعكس 
انقمن،،، iUjjوثت،رأا، دون أووقت شخص، دون لشخص وبالشة حال، دون 

متوانقسوالأكمل، الكمال إلى امها لانقوالأفضل؛ الفاصل إلى الهلاء_اءتف 
•?-١^١٢٢الرذيل إلى المفاسد ام لاقامميروالأير، العاصيإر 

والمقاصدمتفاوتة، هي بل واحدة، رتبة ق لهمتا ~ محبق كما ~ والمصالح هذا، 
المصالح.تفاوتت؛ كما متفاوتة بل واحدة رتبة ق لهت، كيلك، 

الحاحية،على الضرورية تقدم الختعارصة الصالح بين الموازنة فعند 
ومصلحةالنفس، مصلخة على الدين مصلحة وتقدم ينية، التحعلى والحاحية 

وهكذا.العقل، مصلحة على النفس 

علىالكثيرة والمصلحة الخاصة، المملحة على العامة المصلحة تقدم كما 
وهكذا.الصغيرة، المصلحة 

الك؛رى،ية المنلدغ المعرى المفسدة نرتكب المفاسلس بين الموارنة وعند 
الضررلدغ الخاص الضرر ؤيتحمل ونوعتا، رتبة يتين المقأعلى تدرأ وكذللث، 

وهكذا.العام، 

قالثم السابقين، الهتين ق ذلك، لكل اممه رحمه عدى الالشح أشار وقد 
بحسث،الأحرى وتفويتا المصلحتين إحدى فعل بين الأمر دار اءإذا لهمات شارحثا 

كانت،فإن ففحلت،، وأعلاهما المصلحتين أكبر روعي بينهما الجمع يمكن لا 
كانت،ؤإن . ١ . نة العلى الواح..؛، قدم ٌنة والأخرى واجبة، المصلحتين إحدى 

مكروهات،أو محرمات، ا إمين ,المقام... أفضالهما قل،م منونتين الممّلحتان 

٠• الوافقات،للناطي؛/٣ انظر: )١( 

.• ص-؛ همل.اللأم بن للعز الأحكام، قواعد انظر: )٢( 

١٤٠٩اثشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اّوم كلية 



واثدعويةاسميي ١^٥ ناصرالسعدي، بن سوالرحص الشيخ 
أنموذجا!السهية القواعد امنفلومة السعدي الشيخ عصنغات إل اينفلرالقاصدي 

اصطربأن د المفاّتزاحمت فإذا تحبات، أومواجبات إما المصالحت أن كما 
يفعلبل الكبرى، الممدة ورتك_ا لا أن ذالواجّ_، إحداهما، فعل إلى الإنس—ان 

أعلاهما.لدفع الشرين لأهون ارتكابc الصغرى، 
علىالمكروه فدم مكروهة، والأخرى حراما، يتين المنإحدى كانت، فإن 

كانتاإذا وكدا تحريمنا، أحمهما قدم حرامين دتان المت، كانؤإن الحرام... 
أهومما.قدم ٌكروهتين 

بسط1اكثيرآره®.تستدعي والكبمر الصغر ق والمكروهات الحرمات ومراتب، 
والمعاملات،العبادات، من متنوعة أمثلة الصور هده لكل اف رحمه وندصرب 

الدقيق،المقاصدى ونفلره عالمه، عة حمعلى يدل مهم أم على نبه ثم والمادات، 
منالفضول للعمل يعرض قد وهوأنه له، التفعلن يبغي أم هتا ها دلكن *••• فقال؛ 

؛•٢١ ٠٠• • • التفضيل يوجب، بما اقرانه سيؤ الفاصل من أفضل به يكون ما العوارض 
يأق•ما الفضول، لتفضيل الموحبة الأسباب مجن ذكر ثم 

كالأذكارالوحلن، هدا بخصوص به مأمورا الفضول العمل يكون أن أولأ• 
الذكر.من أفضل القراءة أن مع فيها، القرآن قراءة من أفضل لصلاة ال 

أوالفاصل، ق تكون لا ممالحة مث|تمالآءالى الفضول العمل يكون أن ثانيتا• 
الفاصل.ق حصولها ينلن مفسدة دفع فيه أويكون متعد، نفعه يكون 

الفاصل.من للقيبؤ مملحة أزيد الفضول العمل يكون أن ثالثآا؛ 

.١ ٢ ١ — ٨ ١ ١ ص وشرحها، المطوعة ( ١ ) 

.• ٢ ١ ، ٩ ١ ١ ص وشرحها، المطوعة ( ٢ ) 

ائشرعيدأادواسات عيق ابن الضخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزد اسوم كلية  ١٤١٠



اسميةأناره السيئ، ناصر بن سوايرحمن الشيخ موهمر 
عتمانمحمودحامد ا/د. 

VjJboJI  :وقوريعةهقاهيد الحرءض سسي>9رس أوثاوث|
العاهة

اطه؛رحمه الشخ قال 
تعسره ابنر أمكل ق التيسير الشريعة فواعد ومن 

وهي!الشريعة، قواعد أهم من قاعدة إلى البيت هدا ق الشيخ أشار 
الإسلامية((.الشريعة ق والمشقة المج اررخ 
فقالالرحمن الكريم نمير تفسره من مواصع عدة ق المعتى هذا أكد وقد 

]سورةه أكتل ويبثآمحنتز \س ؤرُ_د ت تعالى اش قول ير نفعند 
.؛.١٨٥الآية البقرة،

تيسير،أعفلم رضوانه إلى الموصلة الهلرق عليكم ر يبأن تعالى افه يريد ررأي 
أصله.ق السهولة غاية ق عباده يه افه أمر ما جمح كان ولهن.ا تسهيل، أشد ؤيهلها 

أوقامله، ياسإما هيلأ'آخر، تسسسهلة لثمله الموحية العوارض بعض حملت، ؤإذا 
جمحتفاصيلها لأن ا؛ تفصيلهيمكن لا ة جمالوطْ اُت،. التخفيفبانوخ تخفيفه 

والتخفيمات((لألالرح۵رر جمع فيها ؤيدحل الشّرءيا'تا، 
الح^،ه]مورة س->ج ؤوماجع.لثاء^فيآتّن تعالى؛ قوله ير نفوعند 

تجلتجارالمشقة أن وهى مرعية، قاعدة الأية هد٥ من ؤيوحد أر••• قال• [•  ٨٠١^الأية 
الفرعيةالأحكام من ذللث، ق فيدخل المعحظورات(( تبيح و((الفرورات التيسير(( 

الأحكام((لأأأ.كتب ل معروف، كثير شيء 
الأمورببعفى التكاليف، من الحكمة على المقاصدى بفلرْ الله رحمه نبه وقد 

•٤ ص٨ الرحمن، الكريم سر ( ١ ر 

.٩٣٦الرحمن اتكريم تسر )٢( 

١٤١١الشرعية سراسات عتيمثن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عبدادر>م4نبن الشيخ ميJمر 
■اضوذجا اسهية اممواعد سلومة المعدي الشيخ مصفات ا التعلرالقاصدي 

تثقالتي الأمور هن ليت والنواهي الأوامر فأصل • • •  ٠١الظاهر، ق الشاقة 
أمرهمبما العباد أمر مالي ناش للأبدان، ودواء للأرواح، غذاء هي بل النفوس، على 

حصلالمشقة مظنة هي الي الأعذار بعمى حمل إذا هذا وْع وإحساذتا، رحمه يه 
التخفيف،ق كما يعفه، أوإمحقاط المكلفج، عن يإم>قاءله إما والمهيل، التخفيف 

٢■وغترءمُر والمسافر المريض عن 
كماوالمهيل، والرحمة الرأفة على مبناه ٠االشرع قال؛ المابق للبيت، شرحه وق 

وذلك[، . ٧٨الأية الحج، ورة ه]ّبذحيج ؤو*ّاجنئئبمرؤ،أمح تعالى؛ نال 
يه.اف يكلفهم لا فهوا العباد، يهليقه لا نؤع نوعان؛ الأمور أن 

حصلإذا هذا وح به، فأمرهم به، أمرهم حكمته واقتص؛؛، يطيقونه، والمال؛ 
أوكله، يإ>>سقاءله إما والمسير، فيه المخفيفج يلمر أن فلابد ر، وعسمشقة بفعله لهم 

ا.هيلمهءار وتتخفيفه 

وسنها،الكفايام؛؛، فروصى ؤ، الطلقة اكخفيفات، على اف رحمه كعادته نبه وقد 
.٢٣دةيقلمقاصدير نفلر وهو اليقين، على الاطلاع لشقة بالمفلنون؛ والعمل 

كتس_<ق وطة ومبكثيرة والمعاملأيننؤ، اداتؤ، العبق ير التيومذلاهر أقول؛ 
وقواعده.وأصوله الفقه 

المقاصداحخام للوسائل الرابء: ااْطالب 
اف؛رحمه الثبخ قال 

.ص١٢٤الرحمن، الكريم سر )١( 

.ص١٢٢وشرحها، )آ(المتذلومة 

)'ا(انبق،صاآمآ.

الشرعيةللدراسات عثي4ّين ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جامعة عتيزة، ،؛،، ١٥١٢١^اسوم كلية  ١٤١٢



والدعويةالعلمية آثاره تاصرالسعدي، س عبدالرحس الشيخ مؤتمر 
عثمانحامد محمود أ.د. 

للزوائدالحكم م—يا واحكم ووكالمناصد الأمائل وم

تمهمتين قاعدتين إلى البيت هدا ق الشخ أشار 
المقاصد؛؛.أحكام ٠للومائل الأواىت 

المقاصد؛؛.أحكام للمتتممات الثانية! 
إليهاكالوضوءووسائل مثلأّ، مقاميكالصلاة الأشياءص': لأن وذلك 

فكمامنه، حرج الذي محله إلى المصلي كرحؤع ومتمماتا الجماعت، إلى والمنى 
أحكامها،تعهلى للأءمال، الخثممامنت، ائ، فكذ>لالقاصد، أحكام تعهلى ائل الوّأن 

.٢١١رحوعهحين إلى خروجه حين من صلاة ل فانه صلاته، من المصلى كرحؤع 
متتقارية.ذثعبيراتا عنها عبروا وفد العلماء، عند الأشهر هى الأولى والقاعدة 

،.٢١القاصد((فضل على مرتب الومائل ررفضل بقوله! عبداللأم بن العز عنها فعبر 
.٠٣١المقاصد((لوحوب تع الوسائل اروحوب بقوله! -( ٤٠٦٨ )يتت، القراق عنها وعبر 

٠٢٤١((المقاصل. أحكام تعهلى ررالوسائل بقوله! عيي العنها وعبر 
ولعلهافوائل.، وأكثرها وأعثلمها، القواعد، أنمع من القاعدة ااوهن.ه ونال! 

يدخلفهارعالدين((رْ،.

عندفقال عليها قنع نم تفسترْ، من مواصع ل للقاعدة الشخ أصل وقد أقول• 

•١٣٣ ص وصرحها، المنظرئ ( ١ ) 

.٠٤١ص عبدالملأم، بن للعز المقاصد، اختصار ل المواتي ( ٢) 

.٤٠٣/١لاماj،الفروق، )٣( 

.٢٣١ص وشرحها، الخظومة ( ٤ ) 

١٠٣٣ ص السابق، المر-ح ( ٥ ) 

١٤١٣الشرعية لليراسات ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، والآدابt العلوم كلية 



والدعويةاسبمية آثاره السعدي: ناصر مؤضرالشيخ 
اسهيةأضّوذط«القواعد سلومة -ة٠م٠نماتالشيخاكعدي القاصدي النظر 

®فلا[أ ١  ٨٧الأية البقرة، ه]سورة دثرءرك1 ئلأ أقي حدود تلك ؤ I تعالى قوله ير نف
المحرمفعل عن النهي يشمل القربان لأن تفعلوها®؛ ررفلأ قوله؛ من أبلغ ا® تقربوه

والبعدالحرمات، برك مأمور والعبد إليه• الوصلة انله ومعن والنهي ه، بنف
,٢١١يدعوإليها((مست، كل وترك يمكنه، ما غاية منها 

دونأقوصستوأمن يدعون ولاذسواأكيك^\ ؤ تعالى؛ قوله ير عندنفوقال 
دليلالكريمة الأية هده ق .[؛»... ١ • ٨ الأية الأنعام، ه]مورة علم عدوايم أقه 

ائلوموأن إليها، توصل التي بالأمور تعتبر الوماتل أن وص الشرعية، للقاعدة 
الثر*أاا.إلى تفضي إذاكانت محرمة تكون حائزة تن، ولوكانالمحرم 
منضن ما تنلم أتيي بممعث تعالى؛ ه قولير نفعند ال وق
®سدقاعدة ونحوه هدا من ®ؤيوحد الأية؛ ٣[؛ ١ الأية النور، هتس_ورة نينتهى 

وقوعهمن أويخاف الحرم، إلى يفضى ولكنه مباحأ، كان إذا الأمر وأن الوسائل®، 
لعلموسيلة كان لل ولكن مباح، أنه الأصل الأرض ل بالرحل فالضرب يمنع، فإنه 

،.منه((١٣مغ الزينة 
كانفإن القاصد، أحكام يعهلى ®الوسائل القاعدة؛ مقررآ شرحه ل وقال 

ومافهوواحب، به إلا الواجب يتم لا فما به، إلا يتم لا مامورآبما كان مامورآبشيء 
حميععن منهسا كان شيء عن منهيح كان ؤإذا نون، مُهو به إلا نون الميتم لا 

إوها(ر؛،.الوصلة ووسائله محلوقه 

الكريمالرحمن،صهه.سر )١( 

•* صّا■ الرحمن، محرالكريم ، ٢١

.ص٦٦٣الرحمن، الكريم سر ، ٣١

٠٢٣همزاوشرحها، المنظومة )٤( 

اتشرعية__ aU<1عثيمى ابن الشيخ كرص مع بالضاون اصميم* حاسة عتيرق ُالآداس اسوم تلية  ١٤١



وايوعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحس الشيخ مؤتمر 
عثمانحامد محمود  ٠٥٠١

المقاصدىوظر0 علمه سعة على تدل شتى أبواب ق المريع من عددأ أورد ثم 
الدنق.

الهيرعيةالاحهام تعليل الخاهس: 1وْط1ب 

افه؛رحمي الشيح نال 
أوجستند ام وهي وكلحخ_بلإمحش 

وعدما*،وحودآ علته هع الحكم ®دوران ءاءدةت إلى المت، هذا ل الثخ أشار 
الشريعة،مقاصد معرفة فوائدءت أهم من الذي الأحكام، يتعليل القول يتهللس، وهذا 

مناسمحوصما تكون أن العلة ق الأصوليون اشرحل ولهذا محامنها، ان وبي
أوديرللعبد مملحة الوصف عند الحكم شرعية على يترتب أن ___؛ ،، للحكم١ 

مناصيإ؛وصما فإنه العدوان، العمد بالقتل القصاص إيجاب كتعليل عنه، دة مف

حيامم،حفظ وهي اد، للعبمملحة عليه يترتب العمد بالقتل القصاص ربعل لأن 
هثقمون. ثثبمظم •>لآيتأوؤاآلأثب الذصاْى ي نتم ؤ نال كم، 

.[. ١٧٩الأية البقرة، ]مورة 

مشروعيةل الخليمة حكمته تعالى زاف 
بهوتتقمعر الدماء، لئ، تنحقن؛ذلأي• حياة* القصاص ق *ولكم فقال! القصاص، 

القاتؤررئي ؤإذا القتل، منه بمدر يكاد لا قتل إذا مقتول أنه عرف من لأن الأشقياء؛ 
يحصللم القتل غير القاتل عقوبة فلوكانت وانزجر، غيره بذللث، انزعر مقتولا 
الكايةمن فيها الشرعية الحدود ائر سوهكذا بالقتل، يحصل الذي الشر انكفاف 

الغفار*أآا.الحكيم حكمة على يدل ما والانزجار 

٦. ٤٣-r/ للامدي الأحكام، أصول j الإحكام اننلر: )١( 

.الرحمن،»_AXالكريم يسير )٢( 

١٤١٥الشرعية للدراسات ابن الشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، جامعة مثيرة، والآداب، اسوم كلية 



ئواثدهوية أثاره السسي، ناصر بن سوالرحهن الشيخ مؤت«ر ا
أت4وذجا1الممهية القواعد أمتفأومات السعدي الشيخ مصنفات ي التظرالقاصدي 

ابلغالقصاص تشريع من والحكمة بالمقصد مريح الشيح كلام ل أنول؛ 
دره.وأصهلها، وأوضحها عبارة 

معرفةالمجتهدين على سهل الذي هوالشريان الأحكام تعليل ؤيعد هذا، 
حلعلى وقدرته وتطوره، الفقه مرونة ؤيثت الحياة، ل تجد يا مأحكام 

يالبحت،وحدسا قديمثا الخلماء أقرئه ولهازا الحوادث، تحدديتج مهما المشكلات 
منها؛كثيرة، ذس ل العالخاء ونصوص 

إنماالشريعة أن ووضح صح ند ... ٠ I اض رحمه .( ٠٣ ٩٣)جني ابن نول ~ ١ 
المصلحةووجه إلا ثيتأ يفعل لا بحانه أنه ومعلوم تعالى، اف عند من جاءت 

٢.ومعانيه®؛ أغراضه عنا حفيت ؤإن فيه، قائم والمحكمة 
للحكملأيد  ١٠اف1 رحمه .( ٠٧٥٦)ت والدين الملة عضد القاضى ونال ٢— 

أوكالمعتزلة، آ وجوبإما دلك، على الفقهاء إح٠اع أحدهما؛ لوجهين؛ عالة مجن 
أوأبم1همةلإنفي!أت وبماأربشنك>إلأ ®ؤ تعالى؛ قوله ثانيهما؛ كغيرهم. تقفلا 
مصالحهممراعاة منه يفهم أي؛ التعميم، الأية وظاهر ا. ١ • ٧ الأية الأنبياء، لأورة 

إرسالالكان فيه لهم مصلحة لا بحكم أرسل لو إذ كلها، الأحكام من لهم سرع فيما 
ا.الخموم®؛ ظاهر فخالف، فائدة بلا تكليف، لأنه رحمة، لغير 

منها؛التعليل، لبيان ثتى اللئ، مالكريم القرآن ساللث، وقد 
إلاإ؛،ندوذرهثلمتهأينؤآلإض وما- ؤ تعالى؛ كقوله حروفه، بأحد التعليل أ— 
[.. ٥٦الأية الداريات، ]مورة 

الرسلجميع وبعث، لها، والإنس الجن اممه حلق التي الغاية ®هذه المعدي؛ قال 

)ا(اونماتص،لأينصا/ءأ.

الشرعيةلندراسات عبئي ابن الشيخ كرسي 4ع بالتعاون المصيم، جامعة عنيزة، والأداب، اسوم كالئة  ١٤١٦



واثدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر عبدالرحصس مؤذ٠رالشيخ 

عتمانحامد محمود أ.د. 

عليه،والإئبال إليه، والإنابة ومحبته، لمعرنته، المتضمنة عبادته وهى إليها، يدعون 

،.١١١٠...سواه عمن والإعراض 

ألغثبعالتاك.> آثه وأترد ؤ تعالى؛ كقوله ا؛ ررالحكمة بلفغل التمريح ~ ب 
.ا.١  ١٣الأية الماء، ه]سررة ثأيكه 

إنالمالف! بعفى فيها قاله ند الش الم—تة إما والحك٠ةت ٠••• ال-عدىت ال ن
معرفةعلى الزائدة اكريعة أسرار محرفة ؤإما القرآن. ينزل كما عليه تنزل نة الس

بحبهءأه.ثيء كل وترتيب منازلها، الأشياء وتنزيل أحكامها، 
مفاسده.بيان مع الميء عن والنهي مصالحه، بيان مع باكيء الأمر ■■ ■؛؛
ربايرين م، آنتظعثرين ما لهم وآعنّوأ ؤ ت تعالى قوله بالثيءت الأمر فمنال 
سقوفد آُء، ٠ الأية الأنفال، ]محورة ب وعدويكم عدوأش ري-بوثبجء انم 

الأية.لهدأْ القاصدى المخ ير نف
دوزاممهمن تؤعو0 ولاسبوأآؤتحتث١ ؤ ت تعالى قوله الثيءت عن النهي ومثال 

قالمسخ كلام م وتقل. ■'، .١٠٨الأية الأنعام، ه]ّورة طم ضر شس.توأأاةتطوا 
نفيرها.

الصالحوهوحلب وفمي، لحكمة الأحكام شؤع تعالى اش أن ت والحاصل 
هبمن. ذلك ق موافما المدى المب^ قرره ما وهدا عنهم، الفاّسل. ودفع للتامحي، 

المنة.أهل 
احتلافجعلى مصنفاته ق المخ عند المقاصدى النفلر حفور على يدلنا وهل.ا 

أجمعين.وللناس وأمته، كينه، قوم ما جزاء واسعة رحمة الله فرحمه موضوعاتبا، 

.٨٥ص٩ الرحمن، الكريم سر )١( 

١.٩ ص؟ الرحمن، الكريم سر )٢( 

١٤١٧|وشرعية مميواسات ابن الشيخ ترصي مع بادعاون القصيم، جامعة عتيرمح، و١لآداب، اسوم كلية 



وا1دعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ ٢^> 
أوهوذي|الماس |مخضىت الس^وي امميخ مم^نظت ا ا1داصدي النغلر 

المقاصدىالنظر موضع ل وترسه جمعه إلى الق وفق ما انتهى هنا ؤإلى 
نفىفمن حطا يكن ؤإن وحده، الله فمن صوابنا يكن فإن عدى، الالشيح عند 
حالمالألوجههعملنا يجعل وأن الزلل، من يعصمنإ أن الله وأسأل الشيطان، ومن 

محمدسيدنا على اض وصلى حدير، وبالإجابة قدبر، شيء كل على إنه الكريم 
أجمعتن•وصحبه آله وعلى 

الشرعيةيسواسات عثيمبمن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاععة عتيرق، والآطب1 اسوم كلية  ١٤١٨



والدعويةاسمية آد،ره ناصرالعدي، بن عبدالرحمن مؤذ*>رالشيخ 
عتمانحامد محمود أ.د. 

9ت9صاو1<البيث ليائو 1هم 1اخاد0ة: 

افرحمه عيي الالشح مصنفات ق المقاصدى ارالتنلر موصؤع بحث بعل 
تالتالية النتائج باهم نخالمى أن تهلح ن ٠٠...

يرهنفق ريعه المقاصد لعلم والتاصل بالتقعيد العيي خغ العناية أولأت 
الرحمن®.الكريم ارتيير 

مصنفاته.جمح ق ونئرها الإسلامية، الشريعة محاسن بإبراز الشح اهتمام ثانيح؛ 
عنالعصرية الحاة تجل.اءت ومريعة البن المواءمة على الح^ قدرة ثا. محال

الشرعية.المقاصد تفعيل ؤلريق 
والموازلالراني الفقه من لها والتمثيل الجزئية، بالمقاًال الشح عناية رائعتان 

المتجادةّ

منوالمقاصدية والأصولية، الفقهية، القواعد تتباط امحعلى الشح ندرة تا؛ حام
القرأق.والقمص الأخلاق آيات 

مقاصدتخراج لاسحمسح لأ مجا الرحمن® الكريم ير ارتيكتانم، ؛بر ح؛ سادسس
ّالشريعة 

مصنفاته.وباني للقرآن الشح ير نفبين قوية علاقة وحوي مايعنا؛ 
العقدية.المخالفات من المقاصدي ونقلره الشح فقه سلامة ثامتح؛ 

فنل تكن م لحث ونوعها ا، عبارتبمهولة بالشح مصنفات تميزت عتا؛ تاس
واحد.

قالمجتهد رتبة ؛بالوءه نقول، يجعلنا مما الحنبلي، الفقه ق الشح سان علو عاشرآ؛ 
المذهب،.

إلىبحاجة عيي الالشيخ عتل. المقاصل.ي التنلر موصؤع يزال، لا عشر؛ حادي 

١٤١٩اتشرعية سراسات ءقيمأأن ابن الشيخ كرسى مع بالتملون القميم، عتيودحامعة وا امموم كلية 



والدعوياتاسمية آتهره اأسسي، ناصر سوا1رحمنين الشيخ مؤت4>ر 
■أضوذجأ اسهية اصاس سلومة اسسي الشيخ امصنفات النفيرالتاصدي 

ودراصة.بحث مزيد 

رحمهعدى الاكخ عند والربوية الأخلاقية الجوانب إبراز نحرورة عثرت ثاف 
اف.

الشرص^سراسات ابن الشيخ ترسي مع باتاون القمميم، جامعة عتيرة، والآداس اسوم كلية  ١٤٢'



واثدعؤيعالسية ١^٠ ادسسي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موتعر 

عثمانحامد محمود ا،د. 

|وبحاواهراحء احم 

الحدث.دار طعة للامدي، الأحكام، أصول ل الإحكام - ١ 
الجتل•دار ءلعة الجوزثة، مم لأبن العالمين، رب عن الموقمحن إعلام ٢" 
مالباست،لأزهمى.٣- 

الحرامجل. الملثرون العامة الرئامة طبعة عيي، للالرحمن، الكريم تسير ~ ٤ 
•التيوى والمج^•• 

م١ّ  ٩٦٨طبعة لممرى، ^، ٠٢٠١١آى تأويل عن اليان جامع ه~ 
ممر.— الثقافة لقصور العامة الهيئة طبعة حنى، لابن الخماص، ٦- 

الأزهرية.الكاJا٠ن، مكتبة طبعة الحاحبح، ابن مختصر على العضد نؤع - ٧ 
البخاري.صحيح ٨— 
الكتب.عالم طبعة للقرافي، المروق، ٩" 

_،.JbJlدار طبعة عثمان، محمود الأصوليين، اصطلاحات، ق المييين القاموس - ١ * 
ءتل.السلأم.بن للمعز الأحكام، قواعد — ١ ١ 

المعارف.دار طبعة منفلمور، لابن الرب، لسان " ١٢
١الأحفرى بشرح لم المتن " ١٣
الحرفة.دار طبعة النيمابوري، للحاكم المتدأرل، " ١٤
العلمية.الكتب، دار طبعة للغزالي، المتمني، " ١٥

أحمد.للأمام الند، " ١٦
بممر.العربية اللغة مجمع الوسيهلّ، العجم — ١ ما 
م.١  ٤٩٨ طبعة عاشور، بن االهلاهر الشريعة، مقاصد — ١ ٨ 
.٣١٩٩١طبعة القاصي، علال ومكارمها، الإسلامية الشريعة مقاصد — ١ ٩ 

،أ"ءقاييساللخة،لأ؛نظرس.
الفكر.دار طبعة للشاطثى، الوافقار.ت،، " ٢١

١٤٢١اتشرص^ سراسات عقيمين ابن الث^خ كرسي ب باتتعاون الأم^م، حامعة عتيزق والآد١fٍ،، اسوم كلية 






