




والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر س عيدالرحمن الشيخ مؤت4-ر 
اسلض عيداط4ين ماززبن د. 

الهملهة

-م،الدين يحفظ وأمت يوتم صفوة اده عبمن جعل الذي ف الحمد 
معاشهمق الخير للناس بين الذي كلهم، الخلق أقفل على واللام والصلاة 
وّ-ارعلىننهم•أثرهم نح ومن وأصحابه آله وعلى ومعادهم، 

الليلما الأحكام بلغت -م الثسرع، وحماة الدين، حفظة العلماء نإن وبعد، 
النوة،مشكاة يرثوا أن ببمم حليما وكان وصابروا، وصروا وجاهدوا، اجتهدوا والنهار، 

ويح٠الوارايةالرسالخ

العلامةالمجتهدين، النظار ومادايت، المجددين، اء العلمأفذاذ من ؤإن 
وشغلوتعليما، علم.ا الدنيا محلأ الذي الثه~، ~رحمه عيي الناصر بن عبدالرحمن 

الخواصيه وانتفع العذلام، العلماء به وتخؤج عفليما، حيزا الدين ل الفقه يدان مس 
والعوام.

والمتاؤنرة،الجدل علم العلوم، س الجليل الشيخ هذا به عني ما أميز من وكان 
ينالربل الشيخ، علوم بحر ق مهم جزء على وتدقا~ "تاصيلأ العلم هذا حاز حيث 

العلم.هذا إلى ترجمر فانية أو أوتنبيه مبحث، من آثاره من ■علمي يخلوعمل أن 
والمنافلرةالخيل لعالم ولماكان اخ، مض 

جهودفيه أستعرض بحئا أكتب، أن احترت العلمي، إنتاجم أثرق من النافع- العلم -هذا 
بثهما نفيس س فيه وأستخلص والمناظرة، الجدل علم خدمة ل الله— —رحمه الشيخ 

سيستعمله لمن يعرض وما وآدابه وقواعده الحلم هذا مالئ المباركة العلمية فيآثار٠ 
عنوانهIوجعلّتح ؟، . أحوال. 

والمناظرة،الخيل علم ي افه— —رحمه عدي حمبن عيدايرحمن العلامة ررمنهج 
اصلأوضئا((.فيه وجهوده 

١٤٢٥الشرعية للقراسات ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، يط4عة عتيرة، والآدابأ اكلوم كلية 





والدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن ٠ؤذ٠<رالشيخ 
د>مازنبنباكبنضاسل

مجالل الأووت لمطلج، ا 0
التألش.مجال ق اكاق؛ لمطلب ا 0

والمناظرة.الجدل علم مبادئ بيان ل منهجه اكاق؛ المبحث 
والتاظرة.الجدل قواعد بحث ق منهجه الثالثات المبحث 

والاعراصات.الأسلة تهليق ل ^^يالرابعز٠نهجه 
التتاظرين.أحوال بحث ق منهجه الخامس.' البحث 
والناظرة.الجال.ل بيانآفات ق منهجه ادست الالبحث 

والناظرة.الجدل آداب بيان ق منهجه الميحثِالماوعت 
الخاتمة.

الصائروايرامع!

١٤٢٧الشرعية لليراسات عثيمعن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون الصيم، جامعة عتيزى والأداب، اسوم  ٥٦٠٥



واووعوي4اسمية آثاره المعدي، ناصر عيدادرحمنس الشيخ ضر مؤ
فيهوجهوده والناظرة الجدل عالم ا سعدي بن عيدالرحص العلامة متهح 

وتظ^^ظتاصيلأ 

اتعامثاسسأمنهجي 

الواردةالقول وتوثيق حطنه، بتاء ق العلمي المنهج البحن، هذا كتابة ق محلكت 
عرالأثمار ذلك ل هتوحتا الإحالات، وترتب المقولة، الموصى وتحليل فيه، 

الموصؤع.أصل عن هموجارج بما أوحاشيتته البحث، صلبا إثقال وعدم المقصود، 
اوتدؤيتها اتعلهية اتبحث مادة ح4ع منهجي.فذ 

مؤلفاتهمن ، — الله —رحمه الشيخ كلام عن العلمية ادة المسق؛حث، أ-خؤج لا 
الفائدةتتمم أوإحالة تعريف، من تقدمة إر اج أحتما سوى ..، وءتاوا0. ائله ورس

طريق.العظمىمنكلأمهدأسر 

يثسركهرة شمن له ن كاملة، ترحمة اممه— —رحمه للشخ أترحم لم ؤإق هذا 
بموضعيتعلق مترته من جانبح على اقتصرت ولكني والعوام، الخواص إدراكها 3، 

.الله—١١٢—بإذن قريبا سرى كما واكأليف، باليريس جهوده وهوت ، البحث، 
البحث،،صلب، ق أسماؤهم الواردة العاصرين لطلابه أترحم لم أق كما 

ومتعحم،وغفرلنتوفيمنهموراهمبعلومهم لخعرفتهم،نياممه ^رنممكافئة 
.•٠^١ وأهله العلم عن 

للإسلامقدم بما يجزيه وأن عدي، سابن للثسخ يغفر أن تعالى الثه أل أصمحاق 
طلابه.تعليم ومعلماعن أمته، نفع عالمتأعن حيرماحرى والمسلمين 

الم.وسوصحبه وعرآثه محمد نبينا على الله وصلى المالمين، رمح لله والحمد 

والأعلام٢(،  ٩٦)ص  JL>Uعانماء سامر ق; ترجمة - اف رحمه معدي— ابن وللشخ ١( 
(،٢١٨قرون)T/ ئمانات حلال وعناءنجد (، ١ ٢ ١ Y/ ) ١^^، ومعجم ٣(، ٤ • للزركلي)م 

لعالماءوالخبر والمتدأ ٢(، ١ ٩ / )١ تين الوحوادث نجد علماء مآثر عن الناؤلرين وروضة 
اسرعنيزة)آ/أآا(اومعجم وممفامم الفقه اصول واعلأم ٣(، ' ٦ أ/ عثر) ار.اع القرن 

/U(١١٣ .••) ،واسعة—.افرحم،ن ~رحمه ترحمته ق أقرئت الكسحالش غير ذللث

الشرعيةلليواسات عثيمثن ابن الشيخ كرسي محع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرق -،، lUVijاسوم كلية  ١٤٢٨



ئوالدعوية المنمية آثاره السسي، يامر بن عيدالرحص الشيخ مؤتمر ا
العقلعلي بن عبداض بن مازن - د 

والناظوةاآ،ءدل علم بحث ي سعدي ابن جهود دراسة ا الأول البحث 

التدرسمسهجال في الأ9ل: الهسب 
قمالوفة غير فريدة طريقة له أن على اض~ —رحمه للشيخ ترجم من أغلب اتفق 
وتنهيالطلاب، همم تثعث طريقه وهي رمانه، أسانيد عليه اعتاد ما تشبه لا التدنيس، 

واحد.قا ق وأدلتها الأقوال( بين والمقابلة والقد الأسباط ملكة فيهم 
والمناظرةالجدل علم استعمال الفريدة، الهلريقة تلك انل ويأمير من كان وقد 

يدفعهملكي بينهم، الناظرات .يعقد • )• الله— —رحمه الشيح كان حيث طلابه، بين 
التحصيل(أه.ق والخابرة للمناقشة 

ائتينبين للطلاب يصورها الخلافية، ائل المذكر )عند الله— —رحمه وكان 

يتوسعلونزاهة- أمانة -بكل عرصها بعد ثم ؤيناقس، فريق لكل نيل بنم منهم، 
الدليل(ل'أ،.يعقده ما ؤيرجح بينهما، حكما 

أنهتلأميدهت ْع الشخ انتهجه ما أحس )ومن العقتل• عبدالله الشيخ تلبن.ه قال 
وبيانتصويبه، وأوجه الصواب ومعرفة الخلاف، ائل مق البحث، على بعودهم كان 

واستخراجالتعبير، جودة على فيحملون؛دللث، وتحليلا، دليلا ذللث، على المرجحات 
،..(١٣النقاش.. أسلوب يعلمهم وكان الشرعية، النصوص من الأدلة 

السعدىتسيخه تاوريس طريقة مبينا القاصي العثمان محمد الشيخ تلميده وقال 
ثملها، المحارصين وأدلة بينها، والجمع الأدلة يورد فيه يخوض فن كل ق ّ ).. كان إنه 

١(.• )ص القصٍم علامة حياة من صفحات )١( 

(.)ص١١ازبق الرجع )٢( 

)صزم(.عرض كما معدي ابن )٣( 

١٤٢٩الشرعية للدراسات ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



والدعؤيةاسمية آتاره اوسعدي، ناصر سالرحصبن مؤت«راوشيخ 
فيهوجهوده والتافقرة ا|جإوو علم إن سعدي العلامة منهج 

داص^لأ

)١(/ سهما.كحكم شسه يعمل 

بينهم،الحكم احتلفواكان متى )إنه... تلأميذْت مع الشح طريقة مينا أيفا وقال 
.٢٢١(كشحيدأذهانهم... لمتاظرات 

المحملينطلابه بين المناظرات يعقد #كان الفةيت حامل. مهحمد الشح وقال 
الحجةإقامة وتعويلءهم تتهم، ألوتدريب أذهانرّم، وصقل أفكارهم، لشحن. 

والرءان...0رم.

؛.٤١٠طلابه؟..بين المناظرات بعقد شغف اأوله اليف،ت إبرامم الشيخ وقال 

العألف:مجال في 1وقاىي: المطالب 
الجدلعلم قواعد وتعلمهم طلابه ؛تل.ريب اف،~ —رحمه الشح يكتفا م ل

تضمينهإلى العلم ^١ عنايته ت تحل. بل فحما، وحلقه اللءرس مجالس ق والمناظرة 
تلكفيها أصل إذ •، • وفتاوى- ائل ورّمؤلفات من المكتوبج العلمي إنتاجه فم حق 

العلم،هدا أهمية بيان افه—ق —رحمه منه إمعاثا أوافراصا، واقعا ا وطبقهالقواعد، 
وملثيقه.وتعليمه لةالسعإليسالمه 

هذال أفردها الش اف~ —رحمه الشح مؤلفات أهم المطل.._ا هدا ق واحمل 
تيلي فيما وذللث، وآدابه، وتهلثيقاته قواعده من فمولأنفية أوصمنها الحالم، 

الأظرين)ا/"ا؟أ(.)ا(رومحة 

ابق)ل/ة'آآآ(.الرأآ(المجع 

عندالغكرالربوك، اطروحcت ق ءداا،رزيزالرثودي د. بواسطة (، ١ )صرآ عدى الالعلامة سرة )٣( 
عييالالنيخ 

القرنالراعءثر)آ/ألم.)أ(المتدأوالخدساء 

اتسرعيةثليراسات عثي4ين أبن الشيخ كرسى مع بالتعاون اممصيم، جامعة عنيرق وا؛لآداس اسوم كلية  ١٤٣٠



واتدعويةاسعية آتاره السعدي، ناصر بن ءيالا1رحمن الشيخ مؤو«|ر 

العقلظي بن عبداك بن مازن د• 

Iاxناظواتاممق٠يات 

الخلابالفقهية ائل الممن جمالة الة الرمهدْ ق اش~ رحمه — الشخ جمع 
العباداتمن مختلفة، فقهية وأبواب كتب من الة معشرين عددها بلغ الشهيرة، 

بينوالمتاؤنرة، الجاJل٠ بهلريقة المائل هذه ق الخلاف وعرض والمعاملات، 
صورشعلى ا تناوبالته، على والمتوكل بالله تعين المهمات مفآرصين متناهلرين 

ؤيستدلالمبحوتة المسالة ق مذهبه منهما واحد كل يعرض حسثا والمجيبا، السائل 

صاحبه،أدلة على ثلة الأمؤيورد فيها، ودليله مذهبه الأحر يعرض ثم ا، فيهلرأيه 
علىالقولين أحد بترحيح الرسالة ائل ممن الة مكل الله— —رحمه النسخ ؤيختم 

منافلوه.نول إلى نوله عن المتتانلرين أحد رجؤع هيئة 
يلفحب، الفقهية المناظرات أمثلة عند القيمة الة الرسهذء فائدة تقف، م ول

والمناظرةالجدل علم مالئ بعض إلى والإشارات النتبيهات من ة نفيطائفة تخللتها 
اللهثاء إن البحثج— هذا من المقيلة المثاحث، ق لئ، ليظهر ممما وآدابه، وقواعده 
تعار-.

عنائه— اش رحمه وفاته بعد جمعت فتاوى ~وهي السعدية الفتاوى احتوت 
هدهتضاعيف ق المبثوث تنبيهه على فزيادة والخناظرْ، الجدل علم ل بالبحث منه 

،ذكرفيه والدرية واستساله العلم هدا على الحرصن صرورة على للمعلم الفتاوى 
عليتينتمناظرض الفتاوى هده صمن اف4~ —رحمه الشخ 

(.٤٠—٨ ١٣٦ )a/ المزلفات مجمؤع صمن الرسالة هذه راجمر ( ١ ر 

٧(.٠ y/ )٤ المؤلفات مجمؤع عن المعدية، الفتاوى انفلرت )٢( 

١٤٣١^^4اينممدراطتاسرءية 



I ئالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن ءيدارر>ح4س الشيخ مؤتمر
في4وجهوده والناظرة الجدل علم ا سسي بن عبداترحمن اثعلأمة منهج 

وتطبيقاواص^لأ 

أنبماإلى ذهب أحدهم متناظرين، ثلاثة بين الأنواط حكم ق ت الأولى المناظرة 
أنإلمح، ذهب والثالث النقيين، حكم لها أن إلى ذهب والثاف العروض، من 

دليلهالثلاثة من واحد كل وذكر الذمم، ق والديون الصكوك بيع حكم حكمها 
صاحبيه.أدلة على واعترض 

يوجب،ما مدور العين الشخمى تكفير حكم ق فمناظرة الثانيةت الناظرة ا أم
الكفريوجب ما عنه صدر من أن يرى أحدهما متناظرين؛ بين ، عنه الكفر 

الثانرأما والجاهل...، والمتاول المعاند بين ذلك ق فرق لا مطالما، فهوكافر 
لك،ومحغيره، وبين المعاند العالم بين الحكم ق التفريق القضية هذه ق فيرى 

والوالتدلال ؛الاسالناظرة، تنن الة المطْ عرصس ق اش~ —رحمه 

والجواب.

الضويت.الأوراق هي والأنواط: (. ١٢٥ T/ السابق)٤ المدر انظر: )١( 

(.٤٧• Y/ ازبق)٤ الصدر انظر: )٢( 

اJشرعية1ادراسات عثي4اى ابن الشيخ كرسى 4ع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية  ١٤٣٢



والدعويةالسية آثاره السعدي، ثامر بن عيدالرحمن الشيخ ٠^٥٠> 
العقلعلي بن عبداض بن مازن د• 

الأوابد:اثفواتدواقتناص  ٤٣٠٠٠

وأخلاقوفرؤع أصول من متنوعة فوائد الكتاب هذا ل الله رحمه الشيح جمع 
فائدة.ومائة ين وحمأربما بلغت وأعمال، 

منهاوالمناظرة، بالجدل متعلقة فوامم. أرح المجمؤع هذا صمن كانت وقد 
هأحنتن هما إؤ لهر تعالى:افه نول من مسبلة وفائدة مناظرات، ثلاث، 

.]اكٍل/هماا[ 

أuالمناظراتالئلأئ،:

العقلتقديم قضيتين؛ ل اللكدم، أهل بعض وبين اممه رحمه الشيخ بين الأولى ف~ 
؛الصفات نصوص وتاؤيل التعارض، عند النص على 

التمسكقضية ق مادين، وملحاJين مومتين فبين والثالثة، الثانية المناظرتان أما و— 
منوالمروق مبما، والافتتان المادية، الحفارة إلى الركون ونبذ القويم، بالدين 
.الإلحادي اّدي المذهب إلى الدين 

الخان:نفيركلام ل الرحمن تيسيرالكريم ~ ١ 
يروهونفالعلمية، اممه"■ ~رحمه الشيخ آثار تاج هودرة النفيس ير التفهذا 

ومسائل،ونتبيهات وفوائد وأمرار ومعارف علوم من عليه تعالى اطه فتح بما حافل 
التزاما.أو أونقمنا مطزط عليها الحكيم الذكر آيات دلت، 

هذامن وافر ت، نميوآدابه وقواعده والخاظرة الجدل م لعالكان غروأن ولا 
وامتنباطاته— اممه —رحمه الشخ تعليقايت، نفيس ذللثه على يثهل. الثمين، العلمي الكنز 

(،y٢٥٢/ المولعات)١ مجمؤع من الأوابل.، واتتتاص الفوائد مجمؤع انفلرت ، ز١ 

(.١١٢ ٢; )١ المايق المصدر انفلر: )٢( 

(.٢٣٤)\لإاح0د المدراس )م(انذلر:

١ ٤٣٣ينطي«انىإدراطتاممرصة 



واووعوي4اسمية آتاوه تسرالسعدي، بن عيدالرحمن الشيخ 
فيهوجهوده والناظرة الجدل علم .ق سعدي اكلأمةصJ١ضحمنين مهج 

المجادلةعلى الحث على الدالة والآدات الكريم، القرآن ق الواردة المنانلرات من 
..اضشاء —إن اJحثV مدا ق قريبا للث، بظهر مما والمناظرة، 

لتميرالقرآنالقواعدالخان ٢" 

تمرعلى تمن قواعد جمع ل المختصر الكتاب، هدا اض~ ~رحمه الشخ ألف، 
قرآنية.وسبعين إحدى القواعد نفائس من فيه وجمع الكريم، القرآن 

الكريم،القرآن ق والمنافنرة بالجدل، تتعلقان قاعدتان القواءاJت تللثح صمن وكان 
وهمات

الأديانأهل ْع والمجادلة الحجاج ق القرآن ؤلريقة وهي• عثرة، الثالثة لقاعدة ا~ 
،؛اطالة١٢ال

للمعارصةيبق لم وبان، الحق وصح إذا وهي• والخمسون، الثانية والقاعدة 
محلالعملية ولا العلمية، 

منالقاعدتين هاتين على الدالة العديدة الشواهد — اممه رحمه ~ النسخ اق موقل. 
فيه.الواردة المناظرامت، ومن ونواهيه، الكريم القرآن أوامر 
والاختلافالتفرق وذم المسالمين كلمة اجت٠اع على الحث، ل رسالة 

علىوالتنبيه الاتفاق، على الحث، ل فصول، إلى القيمة الرسالة هده الشيح م ن
خاصةالعالم أهل على يجب التي انل الومبعض ذكر ثم والنزلع، الاختلاف ل• مفام

هدامثل ق والمناخلرة الجدل( علم أهمية إلى وأثار لمين، المكلمة لجمع نوحيها 

(،٣٨١/Ti)،(Yسوعاسمممت:)آ/أه(،)آ/
(0<\A/r)،(ir-\/r...)

(.١٣٦ / yji_ (r\مجموع س القرأن، شر الخان القواعد اظر: )٢( 

(• ٤٣٦المابج،)م/ المدد )٣( 

الشرعيةلامواسات متيمين ابن الشيخ كرسى مع بالضاون التصيم، جامعة عتيرى والآد١ب، اسوم كلية  ١٤٣٤



والدعويةاسمية ١^٥ المعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤJمر 
السلعلي بن عيداللي بن مازن د. 

وهيالفر3ةت ونبذ الاتفاق ائل وّمقدمات صمن مهمة فائدة ذكر حيث المقام، 
ونقدالأقوال وموازنة والناقثة والمراحعة البحث بابج فح على العلمين حث 

البابهذا ّد مقامي على بالتنمه ذلك، على ومحلق الأجوبة...، ؤإيراد الاستدلالات 
الأمةأبناء تفريق ق وأثره 

والمتعلمين؛المعلمين اداب 

المعلمينآداب من دروا اله~ —رحمه الشخ ذكر المختمرة الرسالة ده هل 
المهماتوترتيب الهللب، والجدق الأحلاص على الحك على اشتملتؤ والمتعلمين 

ومراتبالنعلين وأحوال ومنازلهم، الحلين أحوال ومراعاة اب، البدا مق 
العلم.لهللبة تعرض التي الأفات بعض من والتحذير أفهامهم، 

أنالعفلمى! القاصد هده على المعينة ائل الوممن أن اف— —رحمه ذكر نم 
لهمآدابهسين وأن والمناظرة، الجدل علم باب 

(.Y٧٩/ )٦ المؤلفات مجمؤع من المسلمين، كلمة اجت٠Lع على الحث ي رسالة انفلرت )١( 

 )Y( ٦ المؤلفات مجمؤع من رالتعلين، المعلمين آداب انفلرت( /Y ١.)٢

ا٤ ٣ ٠ الشرعية لليراسات عثي4ان ابن الشيخ كرسي محع بالتعاون القسيم، جامعة مسرة، اسوم ممية 



ئ LJI_4آتاره السعدي. ناصر بن عيدا1رحص الشيح موضر ؤ
فوجموده ^^^٥ الجدل علم ا سعدي بن عبدالرحص العلامة منهج 

ونع^ددظ

والناثئرةاتجدل علم مبادئ بيان ه منهجه ا الثاني البحث 

العالملذلك  9V-Jll؛كل إليه يفتقر أمر بالدراسة المقصود العالم مبادئ معرفة إن 
مادته؛واستيعاب حدوده, على الوقوف أراد 

هدامبادئ يبحث لم والنافلرة الجدل *علم ق بالتألمف عني ممن الكثير إن يم 
ذلك.إلى يسيرة وتنبيهات إشارات موى العلم 

قبديعة إفادات له وحدت الله— —رحمه عدي حمابن الشخ كتب تقراء امحويعد 
الانرتق تلخيصها يمكن والنافلرة، الجدل علم مبادئ شان 

اسمه:أولا/ 

عدةأتللق بل العلم، لهدا معين اصهللاح على الاوه~ ~رحمه الشخ يقتصر لم 
عليه؛للدلالة أسماء 

،والحاجة ، والحاورة ، النافرة الحالمت هذا ما اانىسمى الأّماء فمن 
،والجدال،والجادلة والحجاج 

هنيا/تعريفمأ

احتلمتكثيرة بتعريفات والنافلرة الجدل علم والجدليون الأصوليون عرف 
•٢( ١ آ/ )٦ المؤلفات مجمؤع من والتعلمن، العلمين آداب اننلر؛ )١( 

(.Y٢٣٤/ )١ المؤلفات مجموع س الأوابد، واكاص الفوائد مجموع اننلر: )٢( 

(.٨٤المؤلفات)آ/ مجمؤع من الرحمن، الكريم تسر اننلرإ )٣( 

(.١٣٦ المؤلفات)٣ مجموع س القرآن، شبر الحان القواعد انثلر: )٤( 

(.٣٤)Y/ المؤلفات مجمؤع من الرحمن، الكريم تيسير انفلر؛ )٥( 

(.٣٨١ابق)آ/ انالمدر انفلر: )٦( 

الشرعيةلليواسات عتيمحت ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعات عتيرة، والآىد«، العلوم كليات  ١٤٣٦



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر الشيخ موضر 
د.مازنبنساكينضاسل

العلمهدا حد ل راعوها التي اعتبارامم باحتلأف 
الجدلبض الاصعللاح j قرنوا والجدلمن الأصولسن أولئك بعض لكن 
وهوالراجحواحدا، شيئا جعلوهما ويعفهم مختلفض، علمين باعتبارهما والمناظرة 

أعلم——واش 
يفرقلا وجدثه القضية هذه عن اف— —رحمه سعدى ابن الشح آثار تبث ؤإن 

قريتا.بيانه محبق كما والجدال... والمحاجة والمناظرة الجدل بين 

بقوله;المحاجة— ماها —وسللمناظرة تحريما اش— —رحمه الشخ ذكر فمد 
كليكون حتى الخلافية، ائل بالمتتعلق فأكثر، اثنين بين المجادلة هي• )المحاجة 

قإقامةيجتهد متهما واحد فاكل حصجه، قول ؤإبطال قوله، نمرة يريد الخصمين من 
ّذس،( ش الحجة 

لعلمتحريما لث، ذللكان المجادلة...(، كيفية )معرفة اش—; —رحمه ولوفال 
ها.نفلاالمناظرة المناظرة، 

التالية!القيود المناظرة، تحريف، ق جعل اش— —رحمه الشح أن فتجد 
الناظرمن تمل المالطر القيد -؛ذا ويخرج فاكثر، اثنين بين تكون المناظرة أن — ١ 

قرالمنتخل (، ١ رمزه الجل.ل ق الكافين ل؛ والمناظرة للجدل المبمحتالفة التعريفات مثالآهانْ انفلر )١( 

والرسالةالجدل)»_v(، علم ق الجل.ل وعلم ٢(، عميل)ص"ا؛ لابن والجدل ٣(، ■ الجد.ل)ءسأ 
وآداب٥(، لالكاانوي والمناظرة البحت وآداب والناظرة)صزو٢(، البحث زآداب الولدية 
والناظرةسقيش)صهآا(.البحث 

عرفق والجا..ل والمجادلة والجل.ال الناظرة ين فرق )ولا ! اش— —رحمه الحرمين إمام قال ( ٢) 
(.١ )صزآ الجا.ل ق الكافية اللغة(. طريق على والمناظر، الجدل ين فرق ؤإن والفقهاء، الأصوليين 

٢(.الدلائل اصول عن الكاشف، واتفلر: 

 )Y"( المؤلفات مجمؤع من الرحمن، الكريم تيسير /Y(٨٤ )•

٤١  ٣٧اثشرعية وادراسات عثيمين 1ون اتشيخ كرسي مع يالتعاون اثقصيم، جامعة عتيرة، اسوم كلية 



ئواكعؤيف اسعية ناصرانمسى، بن عيداترحص الشيخ و
فيهوجهوده والناطرة الخدو اعلم سعدي عيداترحصبن العلامة متهج 

وتهلييماتاصيلأ 

المقرئ.

كمافحب، اثنين على المناظرة اقتمار يلزم لا أته يشيرإلى )...فاكثر( ونوله• 
والجدلالأصول علماء من كثير عبارة اقتضته 

الاتفاقحمل الش الخاتل القيدت مذا ؤيخرج الخلافية، اتل يالممتعلقة أما ٢" 
الناظرة.وك المناظرين أوين الظار، جميع ين عليها 

أنأى بالحجة، حممه قول .ال ؤإبهلفوله ان إتييربد الختناظرين كلأمن أن ٣" 
الجدلالقيد حنوا ؤيخرج واعراصا، تدلالا اسمناظر كل من تتهلل_، الخاظرة 
إحقاقيه يهلال._ج ولا فحب، الخير نول إبطال منه القصد يكون الذي المدموم 

الخاظرحئاؤيراه ما 

/موضوعي!حانثا 

هووالخاظرة الجدل عالم موضع أن اف— —رحمه عدي صابن الشخ يرى 
فلافيه لاتردد ينا فطما ماكان أما والرد، القبول الترددين ساما من التي القضايا 
.كتبه من موضع غير ل المعنى هدا أكد وقد فه، مناظرة 

حلتا،ظهورا وظهر الحق وصح إذا أنه الكليايتج؛ •ومن • )• ت الأه~ ه "رحم—يقول 
العارمان،،تعلل ل معحل، العملية والحارصات، العلمية للمجادلأيتح يبق لم 

—رحمهادل.ى ّّابن الشح احت1ر0 وما الحث. ^ا من ايقة المالصفحة ل )٧( الحاشية راجع ، ١١
كتابه؛ل الجدل لعلم تعريفه عند اف— —رحمه الغزالي حامد أبي الإمام اختثار ْو القت-ل- ;r—^•ا اث— 

)صأ«ما(.الجدل ل الختل 

عميللابن الجل.ل ق؛ الفن هذا أهل عند والماخلرْ الجدل عالم موضع إلى ارة الإثانفلر )٢( 
لكهيطيوالمنانلرة المث، وآداب (، )صماْ للكلنوي والمنالمرة الحث، وآداب (، ٢٤١)ص 

)صاأا(لأ

أدشرءيتئدراسات مثيهبن ابن اتشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة متيرص والاداب، اسوم كلية  ١٤٣٨



المجادلات(وتضمحل 

والدعويةاسمية آثاره السعدي. ناصر بن عيدالرحمن الشيخ •اؤو4ر 
د.مازنبىساضبنضاسل

إذافأما الأمر، والتباس الحق اشتباْ عند وفائدته محله الجدال )... كيلك! وقال 
•والإذعان( الانقياد إلا فليس وبان، وصح 

قاعدةهده )... حين، الفهلرة، مقتضيات من ذلك أن اطه— —رحمه قرر بل 
أنهوذللث،: كثيرة؛ مواضع ق إليها وأرشد \ل!قرق ق وردت ند فطرية، عقلية شرعية 

ووقتاالتوقفات وموضع الامتشكالأت، وموضع العارضات محل أن العلوم من 
لأمأالأمور؛ هذه عليه فترد أواحتمالات، اشتباه فيه الشيء كان إذا اورات، المش

الهلرJقإراJيانوالتوصح...(

است4أوادهرابنا/ 

والختاظرةالجدل علم أن يرى أته لي يظهر الله— —رحمه الشخ أثار نتع يعد 
يرنمما ذلك، ؤيسين الفقه، أصول وعلم الكريم، القرآن يستمدمن• 

ا-القرآنالكربم:
منالكريم، القرآن من والخافنرة الجدل استملءاد'علم إلى الله- —رحمه الشخ أشار 

•تجل لا الجملة، )وق فقال! وآداما...، امها وأقوكيفيتها الخافلزة طرق ين إنه حسثا 
الوجوه(أكمل على القرآن رسمه وقد إلا الباطل، وإبهلال الحق، إحقاق فيه نافعا طريما 

(.٣٤المؤلفات)٦! مجمؤع من الرحمن، الكريم سر )١( 

(.٣٨١)'؛(الصدرالماض)■؛/

(.٤٣٦/0جموعاسملفاتمن سالمان، 

مجت)م^م(،وضاشارسم0نياتركالمماس
لما الحجاج)صه(ت)ولوتأملتا ترسا ق المنهاج كتابه ل قال حينا ائ٠ ذلإلى امم.— —رحمه 

ؤإنماللمتأحرالصحابة، ومناظر، والمنة الكتاب مأحودامن كله لوحدنه الطريقة، مده كتابناهذامن 
للافهام(.وتقريه الكلام تحرير للث، ذق 

١٤٣٩اتشرعية سراسات عثيمين 1بن اتشيخ همصى مع ^ LajJLiاثقميم، جامعة عتيرق، والآئس اسوم هية 



Aوايوعوية امممية آثاره السعدي. ناصر بن عيدالرحص الشيخ ح
فيهوجهوده والنافيرة الخيل ع1م ؛2 ^لأئسلاضحسس،سدي.

ودظ^يئطصألأ 

إبراهيمقمة فوائد من ذكره بما المعنى، هذا إلى الله— —رحمه النسخ ار أثكما 
الماظرْت'لرمهاومسالكهامزآداب قممه ماق ومنها؛ • قال؛).• إذ اللام—، —عليه 

و\ذ>\وهالعقول، أهل -يا يعرف التي الواصحة بالهلرق الخمم إلزام وكيفية الافعة، 
ادؤإرثالمعاندين، على الحجة ؤإقامة مذهبه، ببهللأن الأعراف إلى الألد الخصم 

الرثدين(أآ؛.

الفقه؛أصول علم ٢— 
الفقه،أصول علم من يستمد والخاظرة الجدل علم أن اف~ —رحمه الثخ يرى 

بينالمقابلة منها؛... أمساب، الصواب، بقوله؛)ولإصابة الماخلوة، لضبط ميزان وأنه 
الأدلةووزن وماحذه، قول كل ة أدلمن أمكن ا مواستيعاب المعارضة، الأنوال 
عليه(المتفق الفقه وأصول العادلة، بالموانين وازحذ 

والمقابلةوماحدها، بأدلتها ائل المسمعرفة على أحي يا أيما؛)فاحرص وقال 
معارفدرج إلى ترتقي فبدللئ، فيها، قيل دليل كل واسستوعبح الخلافية، الأقوال بين 

نهبالمار والأصول الشرعية القواعد فلتكن الهلريق، إلامذا إليها لايوصل وعلوم 
نصيباوخذ كلية، قواعد على وتبنى إلا مسألة فقل والمسائل، الصور حميع ق عينيلثا 

الهلريق(هذا ق إليه تمملر بل إليه، تحتاج الفقه أصول من 

٢(.• ٤ )٣! مجموع من المان، اللطتف تسر )١( 

نفساش- -رحمه الطول اسلمن قرر وند (، ٣٦٤)a/ المؤلفات مجمؤع من الفقهية، المالمرات )٢( 
أصول،الجدل، مائة أن، الجدل،)صأ(ت)واعلم عالم ق الجدل، علم كتابه؛ ق نال، صث، - المعنى، هذا 
إدااصول،فالجدل، اللغة، أصل معرفة الشعرإلى نقلم معرفة ية إليهانيته إذنعي، حث من الفقه 

خاص(.فقه 

(.٣٨٨)A/ السابق المدر )٣( 

الحرسسياسات عثيه،ين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القميم، جاسة هيذق والاداب، اسهمم كلية  ١٤٤٠



تهئد فا / حامنا 

وا1دعويتاسبمية آث1وء ناصراييعدي، بن عيداثرحمن مؤتمرالشيخ 
د.مازنبنساكبنضاسو

والمناظرةالجدل لملم بأن كتبه، من موصع أكثرمن ل اف~ "رحمه الشيخ صرح 
)١( ،ومنها!والتعلم المالم عنها سعتي لا كيرة، فوائد 

علىالحجة ولقوم الصيب، ليهتدي الباطل، من وتميزه واناعه، الحق بيان ~ ١ 
المخهلئ.

الملم.مقربات من وذلك واحد، محل ق ووجودهما القولين ماحي تيسير ~ ٢ 
^ّإرأصولالاش،كرئافالخلمطكة٣- 

والفلر.والنافلرة الاستدلال معها يحن تامة 

رجحانه.له وبان صوابه، له انفح إذا الحق قبول مرعة على التعود ~ ٤ 
الالخلاق، هذا وأن الفقه، ائل مق الخلاف بينهم ولمر الدين الملم أهل إعذار ~ ٥ 

والدم.والميب القدح يوجس، 
به.سيتكلم أنه اللم طالسؤ ببال يخطر ما لكل والتنبه الكلام ق التحرز " ٦ 

الاعتراضات.من عليه يرد ما لكل التحمل ملكة حصول ٧— 
النانلرات.أثناء واعتراضاتبمم امتدلألأتبم عتل. الملم أهل مراتب، على التعرف ٨" 

فإنعليه، الحق بظهور الباطل يظهر والناطرة بالجدل أن افه~ ~رحمه أكد يل 
التيسير،غاية الهداية أسبابح لهم ير قد بالمثال " رحمته من ~ وتعالى تبارك اممه ٠ ١ ). 

ثقيصأنه ذلك جملة من إن حتى محن، أتم لهم وبينها طرقها، سلوك على ونههم 

(،٩٥٢و)آا/ ٥(،  ٩٨آ/ و) ٩(، • الرحمن)أ/ سرام؛م ال>لفات،: سرع انفلر.ثلأس )١( 
•ما(،وواب،اسِنوالسنأأم(،وسوىاس)أأ/ / A)_lرات،لمان 

صساسن)آآ/هلأ(...وامملرمض
الجدلل والمنتخل )_a(، انمجاج ترتيب ق المنهاج زت العالم هذا فانية سان ل الجدليين 

٦(.٠ )ص للكلنبوي والناءلرة البحث وآداب ٣(، ١ ٠ )ص 

١٤٤١الشرممية تليراسات عثيعين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اسيم، جاععة عنيرص اسوم كلية 



ئواووءوي4 اسعيت آيعره ناصرالسعدي، بن عبدالوحمن الشيخ مزضر ا
فيهوجهوده والتافلوة عالم إن سمدي بن عيدالرحص انملأمة منهج 

وت،،كااظمسلأ 

ؤيتضحوأعلامه، اياته وتظهر الحق، يدلك فنفح فيه، فيجادلون له المعاناJين للحق 
لأكثرحاله يتبض لم لريما الحق، مقابلة ل قيامه ولولا له، حقيقة لا وأنه الباطل، يعللان 

عرفما القبيح ولولا النهار، يضل عرف ما الليل فلولا الأشياء، تتبين ويفدها الخااق، 
اتضاحاالحق اتضح ما الباطل ولولا النور، منفعة عرف ما الظالمة ولولا الحسن، يضل 

.ذك( ش الخد فلله ظاهرا، 

^^ين،الجادلنالخق؛الباطل)...من

الباطلوفاده...(ويبين وأدلته، ولبينصواهده الحق، إلىوصؤح أعظمالأمسمابج 
الأنتقاداُت،)...ق لأن م، للعالمفيد العالم هدا أن أيقا افه— —رحمه ذكر ا كم

حأيقا وتمرينها النافعة، البحوث على النفس تمرين والمعارضات والامتشكالات 
له...(والانقياد الحق ي؛ول، صرعة على ذك 

يعين)ومما يقولت إذ للطلاُّح، عظيمة فاثدة العلم لهدا أن اممه- رحمه - بين كما 
والاحتجاجالمائل ق الناظرة باب للمتعالخين العلم يفتح أن المعللوبح هذا على 

جعلإذا فإنه والأدلة، الحجة رححته ما وهوات؛اع واحدا القمد يكون وأن عليه—ا، 
واتبعتاوالبراهين، الماخذ وعرفت الأفكار، تنورت وأعينهم، عينيه الأمرنب هذا 

واتباعه(الحق معرفة وتوايحه الأصلي القمد وكان الحقائق، 
سادسا

—رحمهعدي مابن الشخ عنال والمناظر؛ الجدل علم فوائال اتضحت، أن وبعد 

(.٩٠)t/ الولفات مجمؤع من الرحمن، الكريم تسر )١( 

(.٥٩٨)'آ<اومدرالاض)مآ/

٣(.١ ٥ Y/ )ه انولفات مجموع من الض؛ب، السائل عن العدة الأجرة )٣( 

٢(.١ Y/ )٦ انزلفات مجموع من واJتعالمين، l__ آداب ( ٤ ) 

اممرميةلليراسات ءتي«اأن ابن الشيخ كرسي مع بالتماون القصيم، جامعة عتيرة، اسوم ممية  ١٤٤٢



واثدعويةاسنمية آتاره اد||سي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ موضر 
العقلعلي بن عيداك بن مازن د• 

—وهوالمعتنييغفل لم إنه حيث التاغ، العالم هذا ضل ق رأيه بيان الأن ناب —، افه 
الدينعن 1ع للالذكوصسلة ومكانته بفضله يذكر أن وتصنيفا—، تدؤيتا العلم ببمذا 

ؤإدراكها؛علومه وحففل الحنيف، 

افرت—رحمه قال حيث، عاليه، الحنيف الن—ؤع يحث أن العلم فضلألهذا وكفى 
.بالحق( والمنافلوة والفلر، البحث،، على حث، بالباطل، الخوض ذم -وق • )• 

القرآنعلوم حملة من والمناظرة الجدل علم أن اممه— —رحمه الشيح ذكر كما 
المبهللين،مجادلة القرآزت علوم )ومن المخلصون، العلماء امتاز-را التي الكريم 

علوممجن وهذاالفن القلية؛ للادلة المواهقة العملية الراهين ؤإقامة الذلالمين، شبه ودفع 
تبصرين،الموالعقلاء الراسخين، والجهابذة الربانيين، الحلماء خواص من القرآن 

حميععند ما لوجمع ما الثرهانئة، والقواطع العقلية، الأدلة من القرآن اشتمل وقد 
بأنذلك، البحر؛ لماء بة بالنعصفور كنقرة إليه بة يالنلكان حق، من المتكلمين 

والشعلالعادل والميزان والعدل والصدق الحق على اشتمل وقئ هوالحق، القرآن 
.٢٢والفلاح...(؛والصلاح 
ئالتإذ اممه، إلى الانمءوة وسائل من والمناظرة الجدل أن اممه— رحمه قرر— بل 

الجاهلين،بتعليم اطه إلى دعا ممن وحالة وطريقة كلاما أي؛ قولا- أحن أحد •لا • )• 
أنواعها،بجميع افه، بعثادة بالأمر الممهللين، ومجادلة والمعرصين، الغافلين ووعفل 

طريقيكل وتقبيحه عنه، الثه ثهى عما والزجر أمكن، مهما وتحينها عليها، والحث، 
ومجادلةوتحينه، الإسلام دين أصل إلى الدعوة هذه من خصوصا تركه، يوجب 

(.٠٣١ )y/ المؤلفات مجمؤع من الرحمن، الكريم يسير )١( 

)آ(المدراواض)آ/>مك

١٤٤٣اوشرءي4 لسراسات عتي4ءن ابن اتشيخ كرسي مع بال1ع1ون الصيم، حامعة عتيرد والآدأس المقوم كلية 



ئاسمية آقارء المعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر ؤ
هيموجهودء والناظرة الجدو علم -ء سعدي عيدالرحسبن انملأمة منهج 

.أعدائه؛النىهي|ص.ب( 
والمناظرةالجدل علم فضل علامات من أن اف'~إلى —رحمه الشيخ ار أثكما 

إذإليها، الموصلة الوسيلة تقفل الغاية وبفضل الشريعة، عالم إدراك وسائل من كونه 
ومآحدْ،أدكه .معرفة منهات ائل، بوميدرك إنما العلم أن على — افه رحمه — نص 

فإنالمتعارضة، والمسائل المتاينة، الأهوال بين ويالهايالة يرجمرإليها، اش وأصوله 
؛ضده( عن ما يتميز وشواهد وبراهين، أدلة عليه الحق 

وثبوتهالحلم لإدراك الوسائل أكثر من . .. ) والناظرة الجدل علم إن أيمات وقال 
)٢(

.ونوعه( 

سادنا/ذئ4م

والناظرة،الجدل حكم ق التفصيل المتهدمون والجدل الأصول قررعياء 
عليهالحكم نمور يمكن حتى العلم ا تهل تحتف أن يد لا اءتباراتا ذللت، ق وراعوا 

أنهوحد والمناظرة، الجدل علم حول افه— —رحمه الشخ تنبيهات تتح ومجن 
أوبمعرفةمنه، الغرض يكون؛معرفة حكمه وأن العلم، هذا حكم ق التفملر ار يخت
حرام،هو ما ومنه هومكروه، ما ومنه هوواحبح، ما والمناظرة الجدل فمن ه، مال

تكون.أن . ). الناظرة من الطالوب القدر إن بقوله الممصير،، هذا إلى أثار ونجده 
المعاند،على الحجة ؤيقيم الحق، إلى الضال يرد طريق باقربح أحن، هى باكي 

x^^r)^(١صر\ّ)٦إ

(.٤٣٦ )A/ مجموع س الفقهة، المانرات )٢( 

(.٣٦٤السابق)A/)٣(المدر 

؛tie•ق الجاول وعلم ٢(، )ص؟ الجطول ق والكافة )»_A(، الحجاج تريب ل اننلر:الضهاج ( ٤ ) 
(.١٤٠)ص للتشطي والمناظرة البحث وآداب )صزما(، الجدل 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيوة1 والآداب، لوم JJ١كلية  ١٤٤٤



والوعويةاسمية ٠^٠ السعدي، ناصر س عيداترحمن الشيخ ٠'ؤتمر 

العقلع|ي بن عبدالله بن مازن د• 

ومخاصمةمماراة، كاث الأمور، هذه عن حرجت، فإن الباطل، ؤيبين الحق، ؤيوصح 
أحدثت((ما الشر من فيها، حير لا 

ومامحلها باعتسار والمناظرة الجدل حكم ق القول اش~ "رحمه فصل وقد 
يلمح،؛ما ومحا ودك عليها، يترتب 

الوحوب(ت١- 

إظهاراكانت، إذا الوحوبج، درحة إلى ترتقي المناظرة أن افه رحمه الشيخ قرر 
منالخصم هع ما يرد أن الواحج،، .إن . اش~ت"رحمه فمال للحق؛ ؤإحقائا للدين 

•اّ س ماس مل الاطل، 
الجهادحض من تكون فو المناظرة أن يقتضي ا ماه" "رحمه ذكر بل 
وموعظةالمعرضين، وإيقامحل الغافلين، وتيه الجاهلين، تعليم )أليس فقال؛ باللسان، 

.الجهاد؟( من المعارصتزومجادكهم 
الكراهة٢- 

بانمراء، مجرد هي بل منها، فائدة لا التمح، المناظرات( كراهة إلى اف رحمه أثار 
أصحاب،كعدد بمعرفتها، دينية فائدة تحصل ولا فيها، أهمية لا المسالة تكون .. .) 

تضييعاالمتسلسالة، والبحوء.ث، ا، فيهات، المنانثكثرة ق فإن وتحوذللث،، الكهم( 
فائدة(بغير الشلوبج مودة ق وتأثيرا للزمان، 

(.٨٤)y/ المؤلفات مجمؤع من الرحمن، الكريم يستر ( ر١ 

)آآ(اسدرالمابق)آ/ههي(.

(.٢٢١/٢٢ص،منسوعاسمممت))٣(الرياض 

(,٥٨٩)y/ المؤلفات مجمهمع من الرحمن، الكريم نتستر  ٢٤)

١٤٤٥الشرصة سوواسات عتيمين ابن اتشيخ همبممى مع بالتعاون القصيم، حامد عتيرت، ^٢؟تاب، اسوم ممية 



Aواثدعوية اسية اكف0 اسدي، ناصر بن عيدايرحص مؤت4رالشيح ؤ
اينااسدلواةاشمةوجمودءفي4منهجالعلأسساضحسينسودي 

وس^^ثتاصطد 

اكميم٣- 
بالباطل،كان إذا والمناظرة الجدل اّتيمال يحرم أنه اف~ ~رحهه الشخ ذكر 

ق— اممه -رحمه قال الظالين؛ عمل من ذلك لأن الحجة، قيام •ع الحق لدفع أركان 
همثوأء=كراما دأئمكتُمثثأمح ؤ اف مترفول 

أوالمعحرمة الأقوال على المثتمالة الجالس حمح ..فيجتتبون ). ! [٢٧]الفرقان/ 
.الباطل( والجدال ،كالخوضفى^ياتإاش 

يايىذلك، ومع العباد، على اض حجة بدلك، )••.فمامت، الله—ت —رحمه ال وق
الباطلنصر ق عوا قالحق، به ليدحضوا بالباطل المجادلة إلا الكافرون الظالمون 

•دحضالخقوإبملال•••( ول 

•( ٧٣٦)T/ المابق اسور )١( 

(.٥٩٨)آآ(اوصدراس)\/

الشرعياتللمراسات مثيمحن ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القميم، جاس عتيوق والآداس اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره انمعدي! ناصر ءيفادر>»منين مؤت٠راiثيخ 
العقلعلي بن عيداطه بن مازن د• 

ائناظرةايمحدل 4نهجهيبحثضاعد اثماتث{ البحث 

والمناظرة،الجدل علم ل نقية قواعد على اف~ —رحمه الشيخ آثار احتوت 
يلي:ما القواعد تلك ومن الزلل، من وتعممهم المتاؤلرين عمل تضط 

تلهتافلوةالناظرأهلا يمن أن يجب، - ١ 

اف-ث-رحمه الشيخ يقول ، o^l^JUالأهل غير تصدر عن تعالى اف نس وفد 
أوبغيرالمجادل، من بصيرة غير من كانت إذا اوكتاب، أهل مجادلة عن تعالى )ينهى 
مرمحية(قاعدة 

ستاظرمذهب،يمجن أن سغي 

محلل مدهب المنانلرالى ينتمي أن حكم ق والجدليون الأصوليون ف، ا-حتال
jنمل ْن ومنهم بوجوبه، مال، من ومنهم ذلك، وجوب بعدم مال، من ضنهم النزغ، 

ؤإنلمدهب، المناظر انتماء يجب لم الأصول ق كان فإن الزلع: محل بحسب، ذللثج 
كانفيالفروعلزمهذلك،ص.

محلل همب، للناظرمل يكون أن وجوب، إلى اممه— —رحمه وقدأشارالشيخ 
الؤمن~ان لس-على الشيخ قال إذ وملحد، مؤمن بين مناظرة ق وذللت، المزلع، 
عقيدتهعن منا واحد كل ؤيخجر نتفاهم، أن علينا يجب، الخناظرة:)... بداية ل للميحد 

الطولالدين نجم ااعالآمة ؤيقول (، ٥٧٩ المؤلما>ت،)T/ مجمؤع من الرحمن، الكريم سر )١( 
أحدهماناظر )ولا ١(: الجدل)ص؛ علم ل الجذل عالم فيكتابه الساق هدا مل ل - اف -رحمه 

ط'"ع إب والداعي ه، لفمهتز لدللئ، المعرض إذ ضعف، ب هو او يفهمه، لا علم ل الأنؤر 
وقمورخصم4ج\شعد4...ا.

ح)ها(،وعالماسلفي)ي0\خم: 
عالمالجدل)صهص.

١٤٤٧اييرعية سراسات عثي«ان ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القميم، جاسة عتيزق والآbبiا اسوم كلية 



ئواود-عوي4 اسمية ١^٥ السسي، تسر عيدا1رح4نبن الشيخ موضر ا

فيموجهوده والتاظرة الخلل علم ا سووي ساترحصبن انملأمة منهج 
تاصيلأ

عليها؛ترد التي والإشكالأت تردها، التي والأدلة إليها، الذيأدام بب والوغايتها، 
واتباعها،الحقائق على الوقوف يريد من على هواللازم هذا باس، لا الأحرت فقال 
.(العقلاء.. جمح عليها اتفق التي العلمية الهلريقة وهدم الإنماف، ؤيريد 

الخهلابإليه )الموجه المتكالمينت أحد وبين بينه مناظرة ق الله— ~رحمه ال وف
...وملم, عليه اض صلى محمد بنبوة يعرف لا رحل إما I رحلين أحد المقام ذا هق 

.٢٢١حثا...(اف لرسول محمدا إن يعلم من الثاف• والرجل 
واج،-،أالناظرات ا1نزاع.ا، ذ،حىيرمأحل ٣- 

،.فيهار المختلف ألة المق به المفش الحكم I النزلع يقمدبمحل 
ءنا.هماعليه المتفق على الوقوف المتناظرين يلزم أنه على الله" ~رحمه نص وقد 

الأسسيؤس أن غيره ناظر لمن ينبغي يقول:)؟.٠ إذ بينهما، المز١٤ محل يتحدد حتى 
المواصعإلى منه انتقل الالتئام وتم الاتفاق حمل إذا ثم المتناظران، عليها يتفق التي 

.وهدوء( ولين فيها؛لهلف، المختلف، 

:الناظرة الإثوات.فت طيق أقوى من اسحيح الإلزام - ٤ 

علىبه يقول لا بما للخصم هوال٠هلالبة والجدليين: الأصوليين عند الإلزام 
ا.بهر يقول مذهب 

(.٢٣٤اوؤلفات)؛آ/ مجموع من الأواب واقتاص الفوائد مجموع )١( 

الايق)؛آ/؛آ؛(.)آ(اومدر 

'١(.الاصعللاح)»_U لقوانين الإيضاح اننلر؛ )٣( 

اض)اآ/آهآ(.)؛(انمدرال

المنيرالكوكب ثرح (، ١  ٩٧عمل)؛/ لابن الواضح حزم)؛/•م(، لأبن الإحكام اننلر: )٥( 
)إ/آهم(.

الشرعيةسراسات عتيمتن 1بن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جامعم عتيرة، والإداب، العلوم كلية  ١٤٤٨



موا1دعوية اسمية أثاره ا1سسي، ثاصر بن عيدايرحمن الشيخ ا
العقلع1ي بن صوالته بن مازن د• 

قالحيث ك؛ينا؛ إليها وأثار اش~، ~رحمه الشيح يعناية حفليت قاعدة وهذه 
علىيحتج أن الحجج أياغ )...من إن المناظرةI ق وأثره الإلزام شان ق اف~ ~رحمه 

ينكره.ولا به، ؤيعترف يقوله بامر ان الإن

داعيةأوكان حق، عاليه هو ما أن المدعويرى كان فإن • ٠ ر٠ ٠ النه" "رحمه ال وق
عقلالأستجاسه أدعى ذكون الص الطريق وهي أحن، هي بالتي مجادل الماطل، إلى 

حصولإلى أقرب فإنه يعتمدها، كان التي بالأدلة عليه الاحتجاج ذللخ، ومن ونقلا، 
)٢(

المقصودآ

الشيءيقول المناظر أن منها: أموركثيرة، ق غيرها تخالف )الناظرة أيماI وقال 
حممه(على الحجة وليقيم حجته، عليه لمني لايعتقده الذي 

حيث،الكريم، الق_رمح مناظرارت، السب، أمحمن الإلزام أن اممه- —رحمه ذكر بل 
ربمم،دون من لألهتهم وهمادمم شركهم ق المشركين على يحتج ما •كثترآ إنه)•• 

أنمتعتن شيء، لكل والرازيا شيء، لكل الخالمح، وأنه بربوبتته، باعترافهم بإلزامهم 
رء(

وحده،هوالمعبود يكون 

واجية!اياخلرة اءسياقي مراماة ٥- 

—رحمهالقيم لأن الموائد بداغ نقلأعن القاعدة هده الله— —رحمه وقدقررالشخ 
يعدموالقطع المحتمل، وتعيين المجمل، بيان إلى يرشد ياق )الحيث الله-، 

أعفلممن وهو الدلالة، وتنؤع المهللق، وتقييد العام، وتخميص المراد، غير احتمال 

(.١٦٣)T/انولفاثح مجموع س الرحض، الكريم يم )١( 

(.٥٦٢)آ/ابق اي)آ(اس 

١(. ٩٣)م \ijy_ من.جموع المان، اسفح يسر )٣( 

(.٣٦٢اوؤلفا>ت،)T/ مجموع من الحان، القواعد )٤( 

١٤٤٩الشرعية سواسات عتيمحن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، والأداب، العلوم كلية 



ئوالدعوية اسمية ١^٠ ذاصرالسسي1 بن عيدالرحص مؤتمرالشيخ ؤ
فيهوجهوده والتافقرة اثجدو علم سعدي.ق بن عيدايرحمن العلامة منهج 

وإنم^^يقإداص^الآ 

.(مناظرته.. ق وغاس قنذلرْ، غلط أهمله فمن المتكلم، مراد عر الا.الة القرائن 
سمشاسرضبميزالهقضاماش|

يراهما على إلا الاعستراض يورد ألا المناظر يلزم أنه افه~ ~رحمه الشخ ذكر 
ظالمذلك وأن نسه، القدح ولا علّه الأعراض ه ليجوز فلا هوحق ما ا أم، 110باط—

قالقدح به يحمل وجه على لياهم مناظرتكم تكن )ولا اممه-ت -رحمه فقال، وجهل، 
الخموم،عندمناظرة الجاهل يفعله كما الرسل، من أوبأحد الإلهية، الكت_، شيءمن 

الواجباوآداباالفلر،عن وحروج خللم، فهدا وباطل، حق من معهم، ما بجمع يقدح 
الحقيرد ولا الحق، من معه ما ؤيقل الباطل، من الخصم مع ما يرد أن الراجسا، فإن 

كافرا(ص.نوله،ولوكان لأجل 
ائتاظرة،الإقحام.فت سبل من ايعدثي اأ،ءواب، ٧- 

أىبهللأنه.  JjCjuوهوالمجي—._، يدكره ما الجدلي! بالجواب، الجدليون يقصد 

•عل5اسلاكزل، 
والجواب،التتزل، يلجآإلى أن للمناظر أن إلى الله— —رحمه الشيح أثار وند 

ثلإنذللت،؛ساتعارؤ الله عندنميرنول، هال( حننا مناظره، إفحام لغرض الجدلي 
المكان؛ونوكان الرسول، إليه دعا بما الحق شين )ولما آ! ٥ ٠ ]__t/ ه أيل،هكتني 

مقاومته،عن عجزهم لهم وين لهم، ووضحه بالحق، أمحرهم بالضلال، يرمونه ه، ل
إنوأنه يه، جاء ما داغ ولا شيئا، الحق بقاتر ليس بالضلال، له رميهم أن وأ-محرهم 

ه،نفعلى يفل فإنما المجادلة- ل التزل سبيل على لكن ذللثح، من وحاشاه - صل 

(.١٣١)ص( الفواتو بل.الع وانظر؛ (، ^١٢)X/ مجمؤع من الرحمن، الكريم تسر )١( 

(.٧٩٥الابق)آ/المدر )٢( 

0 المهاج)شرح الإ-اجj انظر: )٣(  /Y  والماظرة الحث ٢(،آداب ٤rUY_«(^٧.؛.)

ايشرميةلليراسات هتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة منيرة، والإداب، اسوم كلية  ١٤٥٠



والدعويةاسمية أناره تسرالمعدي، س عيدالوحص الشيخ مؤت4ر 
العقلعلى بن عيداطه بن مازن د. 

غيره(إلى متعد غير نفه، على قاصر ضلاله أي• 
صاٌسنت إلاإذا الججة صحه 

—اغ —رحمه فقال صحيح، أصل على المناظرة معها تتظم مهمة قاعدة وهي 
قالقدح فإن يه، عبمرة لا علم بلا الجاهل قدح أن المعلوم من أهميتها؛)••• إلى سيها 

أوالقدح(الدح يوجب مما عليه يشتمل وما به، العلم عن ميع الشيء 
امحللوبعلى •مئادرة صيم الناظرب«انص، استدلال ٩- 

بعينتيلأل الأموالجدليينت الأصوليين اصعللاح ق المطلوب على الصادرة 
مقدماتهمن مقدمه الدليل نتيجة جعل أوهي• الدعوى؛ 
علىاعتراصا الجدلية القاعدة هدْ على بناء النه— —رحمه الشخ افترض وقد 

الخ؛رهو الدي الرهان هدا تجعلون فكيفا قيل• فإن ؤ يقول• حيث اللحل-ين، لمان 
ويم،عليه الله صلى محمد رسالة براهين من جلاله، ونعودتا كماله وعن اف عن 

محمدبرسالة والمعترفج والمخالف، الموافق مع التكلم مقام ق وأنتم التوحيد، وأدلة 
أنالله— —رحمه الشيح جواب أثناء وتلحفل .؟(. لها.. والنكر لم ومعليه الله صلى 
البأنه قاؤير بجواب أجامم بل عليهم، الإيراد هذا أصل إنكار عدم إنصافه تمام من 

(.٨٥٧)مآ/ المؤلفات مجمؤع عن الرحمن، الكريم سر ( )١ 

لإذيقول افه- -رحمه الحرمين اشارإمام المعنى هذا مثل ؤإلى )'؛/يْه(، المابق المدر ( ٢) 
الحدغاية على معانيه وتفهم الخصم، كلام بمراعاة روعلياك (ت  ٥٣)صءالجا-ل ق الكافية كتابه 

وصعذللث، عند عيك هل فيp_،، الكلام فصول ترسا اصهلراب، من أمانا فيه فان والاصتقصاء، 
موضعه(.شيء كل 

(،٧٨٤)ص الأدلة ل الغلطُ مثاران ٢(، " ١ / )١ الحاجب، ابن مختمر شرح والقوي الردود انظر؛ )٣( 
(.TUX_j)رالمنانلر؛ البح.ثا آداب 

١٤٥١اJشرعية لليراسات ابن الشيخ كرسى مع باوماون القصيم، جامعة عنيزتء والآbس اسوم كنية 



مواثدعوية اتعإست اتسعدي، ناصر بن عيدايرحص مؤJمر ا

فيموجهوده والناظره انجدو عالم _ق سعدي بن عبداترحمن العلامة منهج 
ونمفق^ثامطلأ 

محلهاق مفملت ذكرها أمور ة حممن البدع جوابه ولكن المهام، هذا ق له محل 
لايمهااثني ساظوه حجج سى الناهئرأن على يجب - ١ ٠ 

أدلتهلمناظره المناظر يبين أن وحوب منه يدع يامتنباط اض~ —رحمه الشح يرى 
ققال حين وذلك نفسه، أدلة ييان على الناظر ذلك، يحرص كما يعلها، لا قد التي 

علىالكريمة، الآية )دلت، [; ١ ]الهلففين/ ه ءه قثثضن وتل ؤ تعالى; قوله ير نف
الأموالمن لهم ما كل يعهليهم أن عليه يجب له، الذي الناس من يأحد كما الإنسان أن 

قدالمتناظرين أن كما فإنه والمقالاين،، الحجج هدا عموم ق يدخل يل والخعاملأيتج، 
أنأيما عليه فيجب الحجج، من ماله على بمحرص منهما واحد كل أن الحادة جرت 

أدلتهق ينظر كما حممه أدلة ق ينظر وأن يعلمها، لا التي الحجج من لخممه ما يبين 
كرْ،من وتواضعه واعتافه، تعصبه ص الإنسان إنصاف يعرف الوضع هدا وق هو، 

>٢( سفهه(س وعقله 

بتائلملا باتقول الناظرات  '4rاتسرة - ١ ١ 

قياممه عبرة لا مكانته مهما؛لغت، القائل يأن اله~ سرحمه الشح صلح وقئ 
يرادالتي .الأقوال على;).. والوقوف الناظرة أراد من على وأن الناظرامت،، ياق ص

عنالفلز والمناظر الماظز يقطع أن مرحوحها، من راححها ومعرفة بينها، القابلة 
عنيكف، أن الهيبة له وتوجّس، مخالفته، عن مغترا القانل ذكر كان ربما فإنه القاتلين، 

قولينافيماقاله(ص.
أعفلم•من • حجته)• عن النفلر بقْلمر بالقائل التعلق أن يرى الله" ~رحمه إنه يل 

D س.جموع الملام، اس، الرحم نح )١(  _3JI /٧٣٢.)

(.١١٤٢المؤلفات)أ/ س.جموع الرحمن، الكريم سر )٢( 

(.٤١١المزلفات)A/ مجموع س الفقهيت، انمانلرات )٣( 

الشرعيةراسات س عشمتن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المميم. جامعة عنيوة، والاداب، العلوم كلية  ١٤٥٢



وا}دعويةاسلمية آثاره السسي، ناصر عيد|ا1ر->منبن الشيخ مؤذمر 
العقلع1ى بن عيداك بن مارن د• 

هوبالتفكرإنما النظر، وارتقاء الفكر وانطلاق المسرة ؤإنما والحجاب،للعلم، المواع 
الانقيادعالي التام والتصميم ببعض، يعفها ومنابالة وبراهينها، الأقوال بمآحذ والتأمل 

عندك(ترجح لما 
حال،له والتعليم والتعلم والمذاكرة المناظراُت، ق )الكلام ت اض— رحمه — وقال 

ض،ظعصصالأمرالأنيأ^•
وقدرهمحفوفل، مقامه إن بل قدره، من الحط يعني لا بالقائل التعلق إلغاء إن ثم 
القفاتلمن لهم العلم أهل إن قال:)... إذ الله-، -رحمه عليه نص ما وهذا معلوم، 

وأعمالهم،ل'طريقهم شاركهم من إلا المعرفة حمحا يعرفها لا ما والمزايا والمحاسن 
رأساحلاق، يرى كان من انتقاصنا على يدل لا عرآحر، لقول نصرنا أن هدا وحاصل 

لأحتهادْ(لم.
بينواثتشريق ائتبماثلين، بين امحء«ع الناظرة يارم.ف؛ - ١ ٢ 

وهزائه ؤ، آقةأ-مما هل ؤ تعالى! اممه قول ير نفق اممه— رحمه — الشيخ قال 
منبافه أور أمم يزعمون الكتاب،، أهل .كان  ١٣٩]البقرة/ ه وتمج' زؤا 

واحدا،الجمح رب كان فإذا ودليل؛ برهان إر تفتقر دعوى، مجرد وهذا المسلمين، 
الفهذا بذللتؤ. ؤإياكم نحن توينا فامعجله، له ومنكم منا وكل دوننا، لكم ربا ليس 

الشيء،ق الاشتراك التفريقُع لأن غيره؛ من باق أور الفريقتن أحد يكون أن يوجب، 
هذهففي .. ءلاهرة. ومكابرة متماثلين، بين وتفريق باطلة، دعوى موتر، فرف غير من 

التماثلين،بين الجمع عر مثنية الأمور وأن المحاجة، لهلريق لطف إرشاد الأية، 

(.٣٧٤)A/)؛<المدرالابق 

٢(." ٠ Y/ )٥ المؤلفات مجمؤع من الوائعة، المائل عن الناغعة الأجوبة )٢( 

(.٣٨٣)A/ المؤلفات مجموع من الفقهة، المنارات )٣( 

١٤٥٣الشرعية سراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاسة صنيزص والأداب، الملوم كلية 



موالدعوية العلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن مؤذمرا|شيخ ا
فيهوجهوده والتاظرة لخيل ا طم ا سعدي بن عيداترحمن العلامة منهج 

وتطييظ^صملأ 

يناستلفض(را/

ثينسطلالآحو

قولإبطال إن قالت حث القاعدة، هذه على الله— —رحمه الشح نص وقد 
متىالقيضن لأن قولأودليلا، الخصم قاله ما نقيض بإنايتح يكون ..قد ). الخمم 

طلالآحر(ل^.صحأحدهما 
>الطوم لايدخ الوهوم - ١ ٤ 

المعلوم،يدفع لا )الموهوم فقالت نصا القاعدة هده الله— —رحمه قررالشح 
الضلال(إلا الحق بعد وما المحقق، يعارض لا والمجهول 

الصادقة،والحقائق اليقينية، زالأمور القاعدة؛ تقريرالهده أيما الله— —رحمه وقال 
(ّ.. والتثكيكات الثبهات فيها تقدح أن يتحيل 

أواتجواب،الاعتراض بعدذثك يلزم ١^٥^،^ اتضح إذا - ١ ٥ 

احتاجما كل يدحض الحق ظهور لأن اللبم~، —رحمه الشيخ قررها قاعدة وهي 
فقال؛المع، باب من ذللئ، بعد أوالجواب، الأعراض وأن أوحوابط، اعتراض إلى 
حدلا لأما عليه، الواردة الشبه باحوبة الإتيان يلزم لم اليمينية، بأدلته الحق سين )إذا 

حلفيكون فهوباطل، الواصح، الحق نال ما كل بأن للحلم يهللاما، يعلم ولأنه ا، له

(.٨٤)y/ المولهات مجمؤع من الرحمن، الكريم تيسثر ا )١ 

(.٥٤٤)"Y/ المؤلفات مجمؤع من الريانية، المواهب )٢( 

(.٣٤/٢^ن،منسوعاسمكات)

(.١٥)أُ/ المؤلفات مجمؤع من الالحاJين، أصول إبطال ل والراهتن ١^٠١^ الأدلة ( ٤ ) 

الشرعيةللدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع باتضاون القصيم، جامعة عنيرق والأداب، العلوم كلية  ١٤٥٤



وا!دعويدسمية ا آثاره لسعدي، ا ناصر بن ترحمن عيدا لشيخ ا مزتمر 
العملعلي بن عيداك بن مازن د• 

.اسمع( إب من الشبه 
)...كفىفإنه يالفطعية واتحف، الحق اتضح متى إنه أمات الل4~ ~رحمه ونال 

فهوخالفه ما كل أن يعلم يه المقهلؤع المعلوم فإن ؤيناففه، يخالمه 4ا كل برد دلك 
الإجمال،وجه على الشبه جميع لرد محلريق وهذا فهوباطل، الحق نافقي ما لأن باطل، 

وإنلميهتدالإسانإرضيلها(

أحطأ!اىئلأ|واوان ادحاثفب4جرد -لأيقنح.ات ١٦

ائلالمهذه مثل ق )الخلافه فقال! مرارا، افه— قررها—رحمه قاعدة وهذه 

منأن يرى الذي الطن، ضيق الجاهل بخلافه . • والذم. والسج، القدح لايوجب 
.،أوحاف،منسلمهنمنملإتاطيما.س( 

والصواب،الحق بتحري جهدهم يذلوا أن الخلم أهل على )الواجب، أيقا؛ وقال 
الشائل المجمح ل وهذا أوأصاب، أخهلآ مثلهم لهم الخالق، يفللوا وألا 

اجتهادهم(إليه أداهم ما بحيتإ الأمة، 'الق، أقوال فيها تعارصت، 
ؤإلىلف، البين فيها ، الخلافيزل لم الش ائل المهذْ )وأمثال أيثا• ال وق

فإنبه، القدح وجه على غيوم على بمكر أن فيها القولين أحل يرى لن يحل فلا الأن' 
يجوز(لا ظلم هذا 

(.٨٨/ y ) المؤلفات مجمؤع من الرحمن، الكريم يسير ، ١ ل 

(.٤٤٢الولفات مجمؤع من الإٍملأس، الدين إلى الدعوة رسالة )٢( 

(.٣٦٤اسممنسوعاسمكات)M الناظرات )٣( 

٧(.٤ Y/ )٦ الؤلفات مجمؤع من الملمين، كلمة اجث٠Lع عر الحث ق رماله )٤( 

(.Y٧٧/ )٦ المابق المصدر )٥( 

١٤٥٥الشرعية دأدرااسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع باساون القصيم، حامعة عتيرة، وألآداب، اسوم علية 



Aواتدعوية اسمية آثاره السيدي، ناصر بن سالرحمن الشيح مؤتمر ؤ
فياهوجهوده وآكافيرة الخيل .قطم ئهجاكلأئصداترحسين«سدي 

وتطييثاتاصيلأ 

والاعتراضاتالأس1ة تضيق منهجه.فت الرابع{ البحث 

Iالله- -رحمه الشيخ الإبْلالعند هلؤئ أولا/ 

الجدلق حالات الخصم قول لإبط—ال أن عالي — اف —رحمه الشيخ نص 
والمنافرة،

تقديكون الخصم قول )إبطال 

مطالو؛ه؛على دلالته أو؛إ؛هلال به؛ استدل الذي الدليل بإبطال 
نقيضبإثبات يكون وقد ادها؛ ؤإفيتمرها الش المقالة نفى بإبطال يكون وقد 

.بعلل أحدهما صح متى القيضين لأن قولأودليلا، الخصم قاله ما 
والاعتراضات!الأسلة إيراد /منهجه.ه حانيا 

واحدتدلل على الإيراد ل بينها الجمع ~ ١ 
بينالمعرض المائل يجمع أن حكم ق والجدل الأصول علماء احتالف وقد 

هللها، المجس-، دفع قبل واحد دليل على ها جناختالف، إذا والاعراصات الأسئلة 
عليهأورد فإف لث، ل—لمته س ؤإن ممنؤع، الدليل هدا مثلان فيقول لا؟، أو ذللت، يجوز 

)٢(

؛نقضا... 

التيالمناظرة اء أثن— —مثلا فإنه ذلك،، جواز إلى يثير افه— —رحمه والشخ 
ذكرلا؟ أو -يا يعتد هل يائا نالزيادة ق الإمام إذاناح بوق الم مالأت ق افترضها 

أوردهما،حيث، الاعتثار اد وفالفرق، هماI اعتراصين، المعترض لسان على الشخ 

(.٥٤٤المؤلفا>تا)T/ مجمؤع من الربانيث، المواهب )١( 

)ص'\ه(.الختخلjالماJل )٢(انظر: 

انظرتحكميهما، ين بما الحكم موج—، ق الجتم،نين ين القمل هو بالمرق! الاعتراض )٣( 

الشرعيةعقيمين ابن الشيخ ترسى مع باتضاون اتقصيم، جامعة عتيزة، والاداب، العلوم كلية  ١٤٥٦



W ئوالدعوية اسلمية آتاره السعدي، ناصر ساترحصبن الشيخ مؤتمر
السلع1ي بن عبداطه بن مازن د• 

علىالمأموم صلاة قياس وهو• المنيل، يه استدل الذي القياس على المعرض هذا 
جوابه.قبل الإمام صلاة 

لإيرادهاIالمعترض ترتيب —٢ 

هوهل والاعراصات، ثلة الأمإيراد ترتيب ق والجدليون الأصوليون اختلف 
•لازم؟ أء.غير المعترض عر لازم 

ترتيبلزوم عدم يختار أنه المسالة هذه ق الله— —رحمه الشخ إليه يثير والذي 
،الفقهية الخاؤلرات رّالتهت ق صنيعه مثلا ذلك على ؤيدل والاعراصات، الأمثلة 

هذهل افرصها التي الماطران أكئر ق الاعتراضات إيراد ق ترتيتا يلتزم لم —ث، حن 
الرسالة.

والاعتراضات.الأسلة على تطبيقه من أمثلة ثالقا/ 

وتطيما،تاصيلأ والخظرة الجدل بعلم عني الله" —رحمه الشيح أن بيان سق 
يرادوكيفية م، العلهوا لأملوب الثخ تطبيق على أمثلة ك يين المحث، وهذا 

مناظره.أدلة على والاعتراصات للامثلة الخاظر 

فقدالمحن،، هذا من المقصود على واقتصارا بالأمئلة، اJحثا لإثقال ونحامنا 
التيالخظرات ق إيرادها الشبح أكثز والاعتراصات، الأسئلة من حمسه انتخبت، 

الامحار:ماد والاعتراض ٢(؛ )صا/ه الجاJل ل والكافة ٢(، • الحجاج)صزا تريب ل المنهاج 
والجدلالجدل)صا"ه(، عالم ل الج،ول علم انننرت أواجماع، لص مخالف الماس أن هوسان 

مي)صاُها(.للمقل 

(.١٣٨ )a/ المؤلفات مجمؤع من الفقهب، الناظرات ل؛ ذلك تفصيل انظر )١( 

(.٥٦٩الروئ)م/ مخمر شرح الدلائل أصول عن الكاشف انظر: )٢( 

...(.٣٧،\ rAT، ٣٦٩الزلفات)A/ مجموع من الفقهية، النا>ات انظر: )٣( 

١٤٥٧الشرعية لقيواسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون اثقصيم، جامعات عتيزم العلوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ »وؤتاو 
فوالاLشمةوجهوده الجدل علم ا سعدي صجانملأمةعيد١ضحمنبن 

وتطسع^تاءسالآ 

هى1الأصثالة رهد0 العالميه، اياره نيا ضمن 

وجبتJr٠الالقول ~ ١ 

بمقتضىاليم التهو ت الجدل علماء اصعللاح ق بالموجب بالقول الاعراخى 
المزلعاتقاء ْع الدليل 

منه،الكفر يوجج، ما بصدور المعين الشخص تكفير ق مناظرة الشيح ذكر وقد 
تفريقدون مطلما، تكفيره بوجوب يقول المعرض" "وهو أحدهما متناظرين، بين 
والخخهلئ.الختعمد بين 

الاعتقادل حطأ منه وغ الذي المؤمن يكفر لا ذولت المستدل" وهو والأخر" 
وإنكا0ك>ا؛

أومينا لاتواخدناإن تعالىؤرئا اهئه بقول مدهيه على الثاق تدل وام
الأولفقال خلآ؛ ذكل الأية عموم الاستدلال: ووجه [، ٢٨٦البقرة/ ]ه 

يالخهلآ ق ذلل؛، .إنما ).. ، Lia>JLالواحدة؛رغ إن يالأية: تدلال الاسعلى محرصا 
الذيىأصولالدين،لأصولالدينطىالإس الفرعية المائل 

.سواء...( حد عر الكل والعمد: فيه طا 

الأية،وموج_، بالقول بالاعتراض الثاق على اعترض الأول أن هتا: ؤيلاحظ 
قوهوالخهنأ أفراده، بحض على ابقة السالأية ق الوارد الخطأ عموم حمل جهة من 

الثاقالتقلي؛سال الدليل بموجب القول أوجه أحد وهذا أصوله؛ ق لا الدين فرؤع 
موصىمن وغيرها الأية ق الذكور الخطأ بأن القول إن بالأية":) تدل ~وهوال

ورسولهاممه يفرق فلم برهان، بلا فول الأصول، ق لا الفرؤع هوالخهلآل إنما الشؤع 

(.٦٤٢بويعالظام)Y/ (، ٢٦٩اسولللرازي)ه/انظر: )١( 

 ( Y ) مجمؤع من العيية، الفتاوى ( ٤ /Y ٤ '٧)

الشرعيةلادوا٠دات عتيمين ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القميم، جامعة عتيرق، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آشاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن لشيخ ا مؤتمر 

العقلعلي بن عيداطه بن مازن ئ- 

(١) الأمة...هذه عن العفو ق والفرؤع الأصول ائل مبين 
القولتني بمالمaلاJة أحدهمات بجواسزث أجاب نيل المأن هنات يلاحظ و٠ 

حكموص1 المسألأ، هده ق والخيل لأصول اء 
المثالهدا حلال ؤيظهر اءاراصهأ٢؛؛ لمتني بالموجب بالقول المعترض إبداء 

تنيه.مالاعتراض -راإ.ا المعترض يبدى أن بوجوب يقول الشيخ أن المذكور 
العموم.ق أصله على باق الأية ق الوارد الخْلآ عموم أن إثات الناف• والجواب 

ادغت
ذللدتؤيكون تدل، المدعوى هوتكذيب ن. الجدلعند بالخغ الاعتراصن 

لالوصف وجود أوق الأصل، ل الوصف، وجود أوق الأصل، حكم ق بالخمانعة 
جميعالمّفيهما وجوده ي أو الهمع، 

بينأوثوبه، بدنه على تجامة ني وقد صلى من حكم ل مناظره الشيخ ذكر وقد 
الخملىعلى أن على اطه على التوكل تلءل فامحباق، تعين والماش على التوكل 
كلأأن بجاْع الهلهارة، يان نعلى النجامحة إزالة يان نقاس حيث، بالقياس، الإعادة، 

الصلاة،ثروتل ص شرط منهما 

النجاسةيان نقياسكم )وأما بقوله؛ القياس هذا على بافه تعين المفاعترصى 
علةق والفرع الأصل يع احتم—القياس ثرط لأن صحيح، فغير العلهارة نيان على 

الذمةتبرأ لا الذي المأمور فعل باب من العلهارة يان نفإن منتف، هنا والأمر واحدة، 
الثارععفا قو التؤع وهذا المحنلور، ترك باب فمن النجاسة يان نوأما به، بالإتيان إلا 

)ا(انمدرالابق)أآ/ألأأ(ء

الأوارسري)؛/هها(.

(.٨٩ءراكوصح)آ/ شرحاكلوح (، ١٣الجدل)ص\الكافةj انظر: )٣( 

١٤٥٩الشرعية سراسات عثي4يرن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون التصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كالئة 



ئوا1دعوواة السيد آثاره السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤت4ر ؤ
فيهوجهوده والناظرة الجدل علم -2 سعدي ساضحصين العلامة منهج 

^صيلأ

ا.ونحوه..■(ر الميال عن فيه 

المغ،محوال وجوه أحد نيل المقياس على أورد المعرصى أل هنات ويلاحظ ءؤ 
الطهارة—شرطية ~وهو الوصف فوجود ماط ق الوصف وجود مغ وهوت 

لم.مغير ممنؤع ق الوصف هدا وجود لكن لم، ملأصل ال 
اثتقضأ

ا.ال٠ءكم١٢عدم العلة،ع هووجود اصهللاحات بالتقض الاعتراض 
منوغيرها اب والثيالأبدان تطهير ق مناطرة الأه~ —رحمه الشيخ ذكر وقد 

المتوكلوهو تندل المفدكر الله، بتعين والمالله على المتوكل بين ات، النجاّ
علىقيانا محسنا، بالماء لها بغإلا تزول لا حالها هده التي اينتح النجامحأن اش على 
غيرهذا بقوله؛)قياسكم القياسي هدا على بالله تعين المفاعرض الكاو_،؛ ة نجاس

الرابياشراط تقولون لا فإنكم به، الاحتجاج بملح لا المنتقض والقياس مهلرد، 
العددق الإلحاق لوجّح صحيحا، الإلحاق فلوكان والخنزير، الكلب، نجاسة ير غق 

والزاب(رم

أوجهبأحد اعراصا؛التفض، تثدل المعلى أورد المعرض أن هنا؛ ويلاحظ ء؛ 
عندالأصل فإن حاصه، نتدل المأصل على الشض ات هنوهو النقفس، 

نجاستيوى سالتجاسايتظ إزالة ق الراب تثعمال اسانراط عدم المستدل 
وهناالكلب،، ة نجاسعلى ارتح التجاّسائر قاس هذا وح والخنزير، الكلب 

النقض.وجه 

(.٣٨')a/ عجموع من الفقهية، المنانلرايته )١( 

(،الخJودلاهملسم)صأ'آا(.١٧vسةش,ض)١/انظر: )٢( 
(.١٣٧ )a/ المؤلفات، مجمؤع من الفقهية، المناظرات )٣( 

اممرعيةسراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب• الطوبم كلية  ١٤٦٠



Jواثدعويةاسمية آثاره السعدي. ناصر بن عيدالرحص الشيخ ؤتمر ٠
العقلعلى بن عبداطه ماززبن د. 

يبينأن بالخصم مؤاخية هو الجدليين; اصلملاح ق ة يالمطالثالاعتراض 

والمتعيناطه على المتوكل بين العاجز، إمامة حكم ق مناظرة الثسح ذكر وقد 
إلاأوركن ثرط عن العاجز إمامة أن اف، على وموالتوكل نيل المفيكر اننه، ب

لاتصح.بمثاله، 
منعليه دليل لا قلته الذي القول )هذا بقوله; هذا على باق تعين الفاعترض 

.قياسولا سة من ولا كتاب، 

ذكرطلب، وهو الطالبة، موال نيل المعلى أورد المعترض أن هنا; يلاحظ و٠ 
قوله■على المنيل يه استدل الذي الدليل 

الاستفسار:

اللففل،مدلول ثرح هوطلب، الجدليين; اصطلاح ق ار يالامتفالاعتراض 
لأجمالهأو>ابمهام.

التوكلبين العبب؟، حدث س عند الاختلاف حكم ق مناظرة الشيح ذكر وقد 
المشتريقول القول أن النه على وهوالمتوكل المستدل فذكر باق، والخسنعين اض على 

•الفائت الجزء ق القبفس عل.م الأصل بان هنا; من«هبه على واستدل الحال، ذه هق 
عدمالأصل )وقولكم; بقوله; اعتراصا الاستدلال هذا على باض المتعين فأورد 

(.٦٨)ل واللكب ٢(، • ٨ / والإرشاد)١ الممريِط انظر: ( ١> 

(٣٨٦)A/ مجموع من اكقهة، الماظرات )٢( 

(.٣٥٧٢الهدى)٨; لكفي الوصول مائة (، ٣٩• )r/ ازظر روضت انظر: )٣( 

١٤٦١الشرعية تليواسات عثيمثن ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، حامعات عتيزة، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
واكاظرقوجمودهفيه.قساالخدو سعدي بن عيدالرحص ^جاسممة 

أ...(١ . الفائت؟ هوالجزء فما معقول، غير كلام القانت، الجزء ق القبض 
ار،بالأسفاعراصا المستدل تدلال اسعر أورد المعرض ه؛ا1أن يلاحقد ؤ٠ 

اللففل.مدلول شرح به يهللب 

(.٣٩٧)A/ سرع من الفقهة، الما>ات ;١( 

ارشرعيةللدراسات ع،تي4ان ابن الشيخ كرسي مع بالتاون الممهيم، جامعة عتيرة، والأداب، كلية  ١٤٦٢



والدعويةاسمية آياره ذاصرا1سسي، عيدالرحمنس ٠ؤت٠راثشيخ 
اسلعلي بن عيداك بن مازن د. 

صأصاو1صاهمين|اابحثاىهاص< 

أثناءللمنارين تعرض التي الأحوال بعضي عن اش~ ~رحمه الشيخ تكلم 
ومنها؛أوأجوبتهم، أوأسلتهم امتدلألأتيم ق إما المناظرة، 

ا-اهاأطات،

أوشبيهةية ناممهدمات من مركب تدلأل، امالجدليين؛ اصعللاح ل المغالطة 
)١(

تولست، بالحق 

فإنهحجة كونه يمح لا بشيء احتج إذا المناظر أن اف~ ~رحمه الشيخ ذكر وقد 
قالإذ له، اللام- -عليه مناظرةإ؛راميم أثناء لمرود حصل ما ذللث، أمثلة ومن مغالهل، 
يكونأن لايصلح بشيء ؤيتكلم مجادلته، ق يغالهل إبراهيم رآْ فلما )... ؛ اطه- ~رحمه 

.٢٢١.(الدليل.. ق معه اطرد حجة، كونه عن فضلا شبهة 

آ-اتتناقض>

منهيلزم اختلافا والإثبات، الجملتين؛القي هواختلاف الجدلمن• عند التناقض 
كاذرةر'آا.والأخرى صادقة إحداهما كون لذاته 

لأنمذهبه، يمعف، التناقض هيئة الناظرق وقؤع أن يرى اممه- -رحمه والشيخ 
متفقأصل على انثناتها وعدم فيها، التناقص وجود الضعيفة الأقوال خواص ••من )• 

أوتعذرها(-با، العمل وصعوبة فهمها، وصعوبة عليه، 

(.٨٤٩وامماتللكفوي)لالمجابي)آآ؛آأأ(، التريفات انظر: )١( 

(.١٣٦)Y/ المؤلفات مجمؤع من الرحمن، الكريم يير )٢( 

٣(.• )صء والكليان )ءسخآ(، للجرحاق اكعريفات اننلر! )٣( 

(.٣٧٧)a/ المؤلفات مجمهمع من الفقهية، الناظرات ( ٤ ) 

١٤٦٣او؛..رءية سراسات عنسن ابن الشيخ مسى مع بالتماون ايمميم، عتيزدجامعئ والآداس اسوم مميت 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن مؤت٠رالشيخ 
في4وجموده واشاطرة الخيل ينأ ا سعدي بن ^^جانملأمةعبداأرحمن 

تاصطلآين^سما

'*ا-اتسغبأ

نفسهق يكن ولم أوشبهة، حجة على الكلام أوهم ما هو الجدلين• عند الثغ—، 
)١(

حجةولأشهة

أثناءكان إذا بأنه ان_ا، الثقصد إذا المنانلر حال اض— —رحمه النسخ ين وقد 
وجهعلى يجادل ؤإنما الحق، ق له لاإرادة أنه وحاله، قصده من ؤلهر قد)... المناظرة 
صاغ،منه المقصود لأن حياله، ق فايوة لا فهدا والمعاليه، المناغية 

مخالفأنه بان المناظرإذا إليها يمل حالة الشغب أن — اننه —رحمه الثخ ويةّرر 
كن.الوكان I الأحمق الجاهل قفول ذلك؛ على والراهين الأدلة و).ّّقامتا للحق، 

مأحفة...(ومناغية وكثر منه جهل وكدا، 

؛-اىهيدةأ

أوالجواب،أوالاعتراض التسليم من المناظر تحول أن اننه— —رحمه الشخ ذكر 
المص،أوموله من.هبه، نمرة عن ءجزْ على تول حيده أحرى قضية ل الكلام إلى 
له-ا٠ ١ ر٠ فإنه له، اللام— -عليه موسى متاظرة أثناء لفرعون حصل ما ت ذلك صور ومن 

المقصود،عن وحاد المشاغبة، إلى ءا.ل القاؤغ، الاأليل هدا يعاند أن فرعون يمكن لم 
وماشأنمم، ما أي: [، ٥١]طه/ ي هالثاال،آيزآمحك. ؤ يوص•' فة-ال 

والمنال،والفللم والكفر الإنكار إلى سبقونا وقاو الحال،  ٢٠٢وصلت، وكيف حبمرهم؟، 
ّ.(ّ أمرة مهم ولنا 

(٤)

(.٩٣٧٢ التحرير)U/ شرح اكمر (، ٣٣٩الفقه)؛/ أصول، ز الواضح انفلر: )١( 

(.٧٩٥)Y/ مجمؤع من الرحمن، الكريم تسر )٢( 

(.٢٧٦اوؤلفا,ت،)r/ مجموع س المان، الليف يسر )٣( 

(.١٦٣ المؤلفات،)آ/ مجمؤع من الرحمن، )أ(يسرالكريم 

الشرعيةسراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع واو؛عاون القصيم، ب4اوة عتيرة، والأداب، اسوم كالئة  ١٤٦٤



واثدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدايرحمن )لشيخ مؤتمر 
السلعش بن عيداك بن مازن ئ. 

ه-الأسماو|

السؤالأرو يوجبه عما هوالخروج والجدj؛^؛: الأصولمن اصهللاح ق الانتقال 
مهاثنن من الجواب أو 

بغرضآخر دليل إلى دليل من المنانلر انتقال أن يرى اض— —رحمه والشح 
عليه،الاعتراض عن متافئرْ وعجز الأول الدليل استقرار بعل مناظره، دعوى يحص 

بذلكموافئا المناظر، انقهلاع على يدل الذي الانتقال من وليس مقبول، انتقال أنه 
دليلمن الطلق الانتقال حملة من إنه يقول من مذهب ومخالثا الجدليين، حمهوز 

•دليل إلى 

لهمناظرته اء لنمرودأثنلام— ال-عليه إبراهيم فول، عنده شواهدذلك، ومن 
ثححي[، ٢٥٨]البق_رة/ ه من بتا ؛، ٠١٥مزآلمئيق ألشنسى يأؤ، ؤهإ>ىآاةت 

إلزامهو ؤإنما آخر، إلى دليل من انتقالا الخليل من هذا اف—ت)...وليس —رحمه مال 
الذىلأيقبلالترنجوالتزويروالتمويه(

٦-الانقطاع

نرماهم يلؤغ المناظرعن هوعجز • والجدليين الأصوليين نراصهللاح الانقهيع 
مدهبهر٤،.تصحح من فيه شؤع ما أول 

قالأمظع ة جملمن هو هل المحمى، تكون، الق الجدليون اختلم، وفد 

'٢(.• )t/ التوصٍح عر التلويح شرح ٣(، ١ ٦ / عميل)١ لأبن الواضح اننلرت )١( 

٥(.١ الجدل)ص٤ المنخلj، (، ٥٥الجدل)صرا j اللكنة امملر: )٢( 

(.١٣٦ال>لفا-ت،)٢; سرع من الرح،ن، الكريم -سر )٣( 

التحريرسر (، ١٣٣لاوخارى)أ/الأسرار كثف، (، ١٥٣٥بملي)ه/ لأبي العدة انثلر: )٤( 

١٤٦٥الشرعية للدراسات عتيمحن ابن الشيخ عرسي مع بالضاون ايقصيم، جامعة عتيزق والآدأب، اسوم ممية 



والدعويةاسمية آثاره السمدي، ناصر عيدالوحمزبن الشيخ مؤتهر 
مياهوجهوده والنافلرة الجدل علم .ان ^هجاكلأمةصدامحصسسعدي 

ونملميظ

ذهبمن ومنهم مكونه، بمجرد المناظر سؤآ إلى ذهب من فنهم أولا؟، الناظرة 
بالعرفأ١أ.الكون مدة تقدير باعتبار فصل ومنهم امهلاءه، عدم إلى 

الناظركون بيحمل اع الأنةهلأن فيثيرإلى افه— —رحمه الشيخ أما 
عنالمؤول أوعجز الاعتراض، عن السائل بعجز يحمل أنه كما تفصيل، بدون 

).سسكت<ساقال—رحمهاف—ت ^^لمين، 

نصرعن عجز ؤإما الصواب،، إلى رجؤع إما أمرين■ أحد على يدل وسكوته المناول، 
لورُبمرلمرحإذ وهوالظاهر، عليه، بالبقاء ورصي نعمت، ولكنه ؛اطاله، 

الملحديتمكن فلم )... —ت الله —رحمه قال ملحد، مع مؤمن مناظرة ومن 
ؤيصيرالحق، له تبين ا بعدمإلحاده على يثقى أن إما وبقى السؤال، هدا جواب من 

كلووضح تين، الذي الإنماف طريق ؤيتع للحق، أوينقاد ينكر، لا ما ينكر مكابرا 
•الوصوح، 
هيمويتتينح ألثا نحن فا ؤ فرعون! ان ئعلى تعالى الثه لقول يره نفوعند 

يماالإتيان عن عجزموردها، عالي فإنما^ل 

قصدكقوله! إلى يلجأ ولم لأوردها، حجة له لوكان لأنه حممه، حاءبه الذي القول يرد 
.كاذبا( أم خصمه، قصد عن ؤإحباره قوله ل صادئا مواءكان كذا، أومرادك كذا، 

الكابرة!٧- 

لإظهاربل الحق، لإظهار لا المنازعت هي الجدليين! اصطلاح ق المكابرة 

(.٨٦الروضة)ّآ/ مختصر شرح (، ٥ • —٩ ٥ ٠ الجدل)_A ق المنخل انثلر; )١( 

(.١٢٢أ/ انولفات)١ مجموع من الأوابد، واضاص الفوائد مجموع )٢( 

(.٢٢٣٨; المدرالسابق)١ )٣( 

٤(. ٥٣)أ/ المؤل^Jات مجمؤع من الرحمن، الكريم يسير )٤( 

الشرعيةل1درا«اات عثيصن ابن الشيخ ضسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيوة، والأداب، اسوم ممية  ١٤٦٦



والدعويةالعنمية أناره السعدي، ناصر ءيدالرحمنس الشيخ ٠ؤذمر 
اسلئي بن عيداض بن مازن ئ. 

اسم

ق)المكابرة بقولهI الحالة هذه مثل ق وقع من على اف~ —رحمه الشخ وقدشع 
.•( • أواغترار• ورور وعجب الض، ل وكر العقل، ل جنونر الحقيقة 

تبينقد أته جهة من منها، فائدة لا المكابر مجادلة أن اله~ —رحمه الشيخ ؤيرى 
الشيءكان إذا )فأما قالت حين، الغلبة، ق رغبة رأيه على أصر ذللث، ومع الحق، ه ل

والمعارصةفالجادلة المملحة، تعينت وقد واحدآواصصا، إلامعنى لايحتم—ل 
المنكرالمكابر به يثلأنه اعراصاته، إلى يلتفت، لا هنا والعارض العبث،، باب، من 

)٣(

للحومالتا(

فلاحطا، من هوعليه ما على وبقي الحق، له اتضح من أن اف- -رحمه ذكر كما 
الذيالتعنت، )والمكذب، الله-: -رحمه قال معه، مجادلته ق مناظئ0 يستمر أن ثغي، 

(٤)مجادلته.ق حيلة ولا هدايته إلى مبيل لا الحق، ات؛اع ق قصد له ليس 

لأينضل)ا/ي؛(،آداباسوسرةابتبني)بأ\(،اس )ا(اظر:
YrY_(لكشطي.)

 )Y( ١ المؤلفات مجمؤع من الأوابد، واثنتاءس الفوائد مجمؤع( /Y٢٣ .)١

(.٤٣٦المرلفات)٣; مجموع من الحان، القواعد )٣( 

٧(.Y ٥ )Y/ المؤلفات مجمؤع من الرحمن، الكريم تسر ( )٤ 

١٤٦٧اممرعية مميراسات عثي4ين ابن الشيح كرسي مع بالضاون التصيم، جامعات عتيرص والأداس اسوم كلية 



ئوالدعوية اسبمية آثاره السعدي، ذاَ سالر،ءمسين السح ٢^> و
فيعوجهوده والتاظرة اثجدل عالم ا سعدي بن عبدالرحص العلامة منهج 

واءسلأ

^هجمثبيانآفاتاتجدلوامحاظرة.اتسادسا البحث 

سالآفاتافىنيضاانمارون
تالآiات هذه أمثلة ومن لأحدالخاظرين، الحق أويعداتفاح أوأساءها، المناخلوة، قبل 

بلأع1مأ١-اتجداو 

أويجادلسالأشإلخو4()لأبمحللأذانأنضل اف^ كخ—رحمه 
ماالجهل، غاية ق .أنب—م ).. بالباطل يجادلون الذين عن الأوبم~ ذكر—رحمه كما 

—رحمهقال، أن إلى ..(، الضلال،. أئمة تقاليد عنل..هم، ما وغاية شيء، العلم من عنا..هم 
إصلأل،إلى وتصديه ه، بنمصلاله بين جمع قد النه، ؤ، يجادل، الذمح، •فهذا • )• ت الله— 

هذاق ؤيدحل بعض، فو3، بعضها ظالمات مريد، شيطان لكل ومقلد وهومتع الناس، 
علم(يغتر يجادلون مقلدة، أكثرهم فإن والبلع، الكفر أهل *جمهور 

مآ-اتجداوبلأدثيل،

الجدلعلى يصرون الذؤ، المناظرين بعض صفة س أن ت — الله —رحمه الشخ ذكر 
ؤيثطلوها،ليدفعوها وضوحها، على فيها 'يجادلون • )• أتبم عليه، الحجة استقرار بعد 

لازموصف ا وهل. وبرهان، حجة بغير أى،ت [، ٥ ٦ غافر/ ]ي 
يعارضهلا الحق لأن يجادل؛سالهإان، أن المحال س فإنه الله، ؤرآيات حائل س لكل 

.أصلا( عقلي أو شرعي بدليل يعارض أن يمكن فلا معارض،، 
لموسعليه الله صلى النثى يجادلون كانوا إنبم المشركين" عن أيصا وقال 

(.١ ٥ ٩ )٢/ المولفات مجمؤع من الرحمن، ١لكريم تيسير ( ١ ) 

(.٦٦٧/٢؛قرLJ١المدر )٢( 

المدرالابق)آ/حآ؟(•)٣( 

اسرعيةلليواسات عقيمين ابن اثشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اكوم كلية  ١٤٦٨



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤدمر 
اسلعض بن عيداك بن مازن د. 

اف؟قتل ما تا'كالون ولا قتلتم، ما يكلوى • برهان ولا حجة بغير مجادله • • )• وأصحابه 
تندإلىييل دليل، ولا حجة على يتند لا فامد، رأى وهدا الميتة؛ بدللث،ت يعنون 
فيهن،ومن والأرض ماوات الديت، لفلها تبعا الحق لوكان التي الفاسدة آرائهم 

والمتاعالعامة للمهالح الموافقة وأحكامه، الله شؤع على العقول هده قدم لمن فتبا 
الخاصة...(أاا
ّا-ات،سسا!

حملةمن يقلده، من أورأى لرأيه، المنافلر تعصب، —أل اممه —رحمه الشيح يرى 
وهوأنوالقائلين، للاقوال التعصب، من الحذر )والحذر قال؛ حيسح المناظرة، آفايتح 

العصب،فإن يعظمه، من فاله أو قاله، الزى القول نمر المناظرة من القصد يجعل 
والحقد،الخصام لأبوايب، فاتح للحقائق، معم العلم، لبهجة مزيل للإخلاص، مذهب 

والفلاح(والمح الإحلاص وعنوان العلم، هوزينة الإنماف، أن كما 
لهاتضح قول على التعصب، على أصر من على الخشية )ؤإنما كذللث،ت وقال 

.أمحرعليه( الأغراض من لغرض ولكن صعقه، 

ابق)'ا/أما"؛(.)ا(اوماورال

٢(.٠ المؤلفات مجمؤع عن والمتعلمن، الخعلسن آداب )٢( 

(.٣٧٢)A/ المؤلفات مجموع من الفقهية، المافلرات )٣( 

١٤٦٩الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الغنصيم، جامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية 



والدعويةالطعية آثاره المعدي، ناصر عيدالرح4نبن الشيخ مؤتمر 
في4وجهوده وائتاظرة لجدو ا علم ا سدي بن عبدالرحمن مة العلا منهج 

تأم^علأ

اتجدلوائاْلوة<آداب بيان السابع: البحث 

الإخلاص:١- 

)يتعينوغيرهات المناظرة ق العالم أهل من الإخلاص ثان ل اف~ —رحمه قال 
عليهيبنون الذي أمرهم، أساس يجعلوا أن والختعالخين المعلمين س العلم أهل على 

أجلهي التي العبادة، بمده اممه إلى والقرب ازكامل، الإخلاص ومحكنابمم حركابمم 
أمرهممن دقيق ذكل الجليل الأصل هذا ؤيتفقدوا وأعمها، وأنفحها وأكملها العبادات 
أوأوكتبوا أواستمعوا، أوأسمعوا أوناظروا، أوبحثوا أودارسوا، درسوا فإن وجليل؛ 
الأخرى،الكتب غيرها أوعلى عليها أوراجعوا الخاصة، دروسهم أوكرروا حفظوا، 

يعينأوما كتبح، أواسروا العلم، لجالس أقدامهم أونقلوا علم، مجلس وا أوحل
.ملازمالهم( وثوابه أجره واحتاب ض الإخلاص كان العلم، على 

مايحتاجهلتحصيل جهده يعي أن العلم طالب، على يتعين أنه )اعلم أيقا•' وقال 
يعتقدافه، وجه بذللئ، قاصدآ فالأهم، بالأهم ميتدئتا صرورته، إليه وتثتد الفهم، من 
يوصلهطريق وتعليمه، وتعله ومناظرته، ونخلره ومباحثته، وبحثه ومدارسته، درسه أن 

(T)

نوابه...(ؤيحتبابه ريه إلى 

1-مزوجل- الله دعاء ٢- 

ق)الماظر والناظرةت الجل.ل ق الرعاء قفل بيان ق — اطه —رحمه الشخ يقول 
ربه،ينهيى فإنه القولين، أحد عنده يرجح لم إذا فيه، التكلم إلى الحاجة عند العلم 

افهفإن عنه، ؤيبحث، الحق بقلبه يقصِد أن بعد القولين، من الصواب يهديه أن ؤياله 

(.Y١٧/ )٦  oLyjJlمجموع س وانملمن، انملمن إياب )١( 

١(. ٩٩)A/ انولفات مجموع من الجبن، الخ،ارات، )٢( 

ايشرميةسراسات عتيمين ابن اJشيح كرسى مع بالتعاون اممصيم، جامعات عتيرص والآدااس، العلوم كلية  ١٤٧٠



والوعويةاسبمية آثاره المعدي! ناصر بن عيدالرحمن الشيخ تمر مؤ
اسلعلي بن عبئاك ماززبن ئ. 

حاله(هذه نى لايخيب 

الرجوعاتء،ادءق«٣- 

)ومماءمال1 الحق، إلى الرجؤع المناظ—رة أدب من أن اف~ —رحمه الشيخ ذكر 
ائلالمق المتافلوة اب بللم؛عالمين المعلم يفتح أن المهللوب هذا على يعين 

نإتهوالأدلة، الحجة مارححته وهواتبيع القصدواحدا، يكون وأن عليها، والاحتجاج 
والراهين،الماحي وعرذت، الأفكار، تنوريت، وأعينهم، عينيه نمب الأمر هذا جعل إذا 

.واتياعه(^٢٢الحق معرفة وتوابعه القصدالأصلي وكان الحقائق، واتبعت، 
ائتاهتر1عع اتتأدب، - ٤ 

المتكلمين،لبعض متافنرته أثناء عملتا الصفة هد0 الله— —رحمه الشيخ محلبق وقد 
مذهب،إلى يميل ولكنه الفضلاء، من رحل وبين بيتي مناظرة م-ول،ت)وقعت إذ 

أحي...(يا اعلم رثم • يمول المنافنرة هذْ محياق ول •••(، المنحرفين المتكلمين 
اثصارة، ٥٥٢-اللاطمة 

المجادلة.فلتكن ).. الناءلر0ت آداب من الأدب هذا إلى تنبيها الله- -رحمه نال 
صده،ومضار الحق محاسن محسن الحق، إلى المجادل يدعى ت أحس هي بالتي 

حن،وأدب لطيف،، بكلام ذللئ، كل الشبهالتخ، من الخصم به يعترض ما عن ؤيجاب 
عظيم...(ذللثح ضرر فان مشاتمة، أو مشاحنة أو وغلغلة، يعنفؤ لا 

(.٧٧٧)Y/ الزلفات مجموع من الرحمن، الكريم سر ( )١ 

٢(•٠ ! ٦٦المؤلفات)منمجمؤع المعلمنوالتعلمين، )٢(آداب 

المؤلفات)ا'آ/'آآا(.مجمؤع من الأوابد، واقتناص اإفوامم مجمؤخ )٣( 

(.٤٣٥/yv)المؤلفات مجمؤع من المشاكل، جمح بمحل الصحيح الدين )٤( 

١٤٧١اتشرعية للدراسات مشمهخن ابن الشيخ كرسي مع باتضاون القصيم، جامعة عتيرة، انملوم كلية 



مواكمط اسية آثاره السيئ، ناص سالرح4نبن الشيخ ؤ
فياهوجهوده والناظرة الجدل عالم ان متهجانملأسصداضحصينسودي 

رس^^يما

ا"-اهوواممينا

لقوةأدعى ذلك لكن لينة، يعارة إذاتكلم المناظر الله—أن —رحمه الثخ ذكر 
مناظره؛حجة ؤإصعاف حجته 

فيهليس لينا، كلأتا تكلم من بخلاف فيه، يْلتع هوالذي الخاصع، • • )• فق—الا1 
حممه(فيه يهلمع لا هذا فإن للخمم، ونهر ترفع فته مار ربما بل حضؤع، 

والبيان!الهصاحة ٧- 

لصاحبوالبلاغق )...الفصاحة إن; الناظر، ثان ق الله— رحمه — الشيح يقول، 
لتحسينولحاحته والمراوصات، الراحعا١ت، لكثرة يكون، ا مألزم من المقام هذا 

لبمرومجسه اياطل تئيح b^، النفوس، إلى لمصه عليه يقدر بما وتزينه الحقا 
عنه...(ص.

ايجازائناظر-هعبارتمح٨- 

رأيت،إن وأناثج والمناظرة، الجاJلا ق الكريم القرآن طريقة اممه— —رحمه ذكر 
الضالين،مذاهب ويهللأن المشبهين، شبه وتزييفح الثهلالين، محاجة ل يشؤع القرآن 

الأعراضمن وأملها وأوجزها، عبارة ياوصح القالية، الرامين يوق •رأيه • )• 
مخلغير إيجازا واحدة، كلمة ق القلي لملي الدليل بين فيجمع والخفاء، والقض 

الحمدفلله بالبيان. بعضه يكفى ما الراهين من ؤيرد ذللث،، يفصل وتارة بالطلوبا، 
والشكر(ص.

(.٨٣٣اوؤكات)أآ/منسجموع الرحمن، الكريم سر )١( 

)٢(المدر

عروانماره ليجازالمناظر ،اثاوة اف— —رحمه الحرمين إمام ين وند ٣(. ١ المل.رال—ابق)آ/ )٣( 
كلأناعها ربماثوري لأنه ذلك،، نل )وإنما الجدل)صأمه(: j الكاب ممابه و تال إذ الطلوب، 

الشرعيةلليوامات ابن الشيخ ترسي مع باوممهون القصيم، جامعة عتيزق واvدابt العلوم كلية  ١٤٧٢



والدعويةالعالمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موتعر 
د.م1زنونعبداطهبنضاسل

الناظر!•نزثة حقظ ٩- 

ماظره،مقام يراعي أن والمناظرة الجدل أراد من على اف-:إن -رحمه نال 
والمجادلةالحنة، والوعظة بالحكمة اش مييل ,يدعوإلى , لأنه!منزلته، ؤيتزله 

،.صأحن؛سالالماسكلأبحبحاله...(١١

الناظر!حال مراعاة - ١ * 

أنمعه، الحق أن انفح إذا الناظر أدب تمام من أن الله— —رحمه النسخ ذكر 
من. ٠ ّ ) كازت المعارصة الوب لأمتحمل عدم فيه وحد إن وأنه مناظره، حال يراعي 

بصورةذللئ، يكون ألا معه، الصواب أن تبان امحإذا حاله، هده لمن ارصى المعأدب 
التيالطرق بألهلف الصواب على والتنبيه والأسترشاد، الموال بصورة بل المعارصة، 

)٢(

القبول(توجب 

موصعه(.غير ل عليك الخصم غتفسده إليه، تحتاج لا 

(•٦٢٩/٢)١(المصدرمح)

(.t٨٠/ )٦ المؤلفات مجمؤع من لمين، المكلمة احتماع على الحث ل رسالة ( ٢) 

ا٤  ٧٣اممرعية لليراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيزة، والاداب، اسوم كلية 





والدعويةاسعية آثاره السعدي، ناصر س عبدالرحس موتعرالشيخ 

د.مازنبنعبداكينضاسل

الخاتمة

وصحبهوعلىاله الأمين، رسوله على والسلام والصلاة العالمين، رب ف الحمد 
وانصلهاإجمانإزايرمانمين-وبم•

ش•'فيما وألحمها والتوصيايت،، النتائج، أهم البحن، هدا خاتمة ق أذكر فإل 
اثنتاذج>

خواصبه اعتنى وأنه فائدته، وعظيم ومحرقه والمناظرة الجدل، علم أهمية أولا/ 
العلماء.

لهللابه،العلم هدا وتدر؛س الله— —رحمه عدي حمابن عبدالرحمن الشيخ عناية يانيإ/ 
والتاوم،فيه.

وتعريفه،مه، لامحشامات يياثا العلم هدا مبادئ بيان ق الشخ منهج ظهور ثالئا/ 
وحكمه.وقفله، وفائدته، واستمداده، وموضوعي، 

علىيجس، التي الله-، —رحمه الشيخ عند والمناظرة الجا.لا قواعد استخراج رابئا/ 
هداق عددها وبلغ وأصلها، الله— —رحمه تتعلها امحوالتمح، ؛، rrالالتزام المناظر 
قاعلوة.سناعرة البحنج. 

الجدل،علم من مهمة ائل مق الله— -رحمه للشيخ واختيارائت، آراء بروز حاشا/ 
وهي؛والمناظرة، 

القولبالتفصل3،حكمالجدل،والمناظرة.١" 
والمناظرة.الجدل، مصهللحى بين التفريق عدم — ٢ 

اثنين.من أكثر بين الناظرة تكون أن صحة ٣— 
النز؛ع.محل ؤ، مدم_ا إلى الناظر يتتسب، أن وجوب — ٤ 

يعلمها٠لا التي أدلته لناظره الناظر يبين أن وجوب ه~ 

١٤٧٥داومراطتالشرس عثبمين ابن الشيح ثرسي مع بالتعاون القصيم، جاس اسوموالأداب، 



ئوالدعوية اسبمية ^٥ السعدي، ناصر بن عيدالرحض الشيخ مؤتمر ا
هيهوجهوده والنافلوة الخيل عالم ا سعدي بن عيدايرحمن العلامة منهج 

وتطبيقاتاصيلأ 

والاعتراصات.الأسلة ترتب لزوم عدم اُ~ 
والاعتراصات.الأمثلة بين الجمع جواز ٧" 
وال.الهذا ق متنيه يالموحب القول بوال ال-انل يبين أن اشتراط  ٣٨

المناظر.بكون حمول — ٩ 

منليس منه أقوى دليل إلى محي الجواب عن المناظئ عجز دليل من الاصال أن - ١ ٠ 
اكىبممملدهالأشلاع.الانتقال 

بذكرهوذلك والمناظرة، الجدل اف—لعالم —رحمه الشخ تطبيق ظهور سادنا/ 
علىلها عرصه وجرى مناظرة، وعشرين حمسا بالغت، والتي كبه، ق للناظرائت، 

العالم.ط؛ أصول 
والأجوبةوالأسلة الأءراصارلأن، بتطبيق اعتنى الله— —رحمه الثسخ أن مابتا/ 

حاصه.

الجدلعلم وآفات المتناظرين، أحوال ق؛حث، الله— —رحمه منهجه ظهور ثامثا/ 
وآدابه.والمناظرة، 

التوصيات)

منها.الفائس واستخراج الله—، —رحمه للشخ العلمية بالأثار لعناية ا— 
وتطييئاله.؛حثافيه والمناظرة، الجدل بعلم لعناية ا~ 
ومناقشاته.وتعقباته الله— —رحمه الشيخ ردود راسة د— 
واعتراصاوامحتولألأ عرصا فيه، ه وأصولالخلاف، علم ق الشيخ منهج رامة د— 

وترجيحا•وجواي 

الشرعيةيليراسات عتمتن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اتقصيم، جاممة عتيرة، اسوم كالئة ١  ٤٧٦



والدعويةالعلمية آتاره السعدي. ناصر عيدالرح4نبن الشيخ مؤتمر 
لعقلا عالي بن عيدالله بن مازن د• 

اا0مأادر9أل><رامج

للنشر،الوطن ط.'مد\و عقيل، بن عبدالعزيز بن عبدالله ت تأليف عرفته، كما معدي بن ا •
،_YU.،\؛

عبدالوهامج،وولده البكي، عبدالكال بن علي ت تأليف المنهاج، نرح ل لإبأاج ا ■
لالدراس-ات،اليحوُث، دار ط؛ صغيري، الدين ود.نور زمزمى أحمل. د. ت تحقيق 

اه. ٤٢٤الإسلأبن،الأولى، 
عيي،الناصر بن ■مدارحمن تأليفات التميمية، ائل المعن عيية اللأجوبة ا •

الأولى،الميمان، دار ط! المعتنين، من مجموعة بإشراف مؤلفاته، مجمؤع صمن 
٠١٤٣٢.

صمنالمعدي، ناصر بن عبدالرحمن ت تأليف الواقعة، الماتل عن النافعة لأحوبة ا •
.٠١٤٣٢الأولى، اليمان، دار ت ط المعتنين، من مجموعة بإشراف مؤلفاته، مجمؤع 

أحمل.I تحقيق حزم، بن معيد بن أحمد بن علي تأليفات الأحكام، أصول، ق لإحكام ا ■
ولاتاريحّرقم بدون الطيعة الآفاقا، دار ط•' محمدشاكر، 

منمجموعق تحقيقرت الأمدي، محمد بن علي تأليفات الأحكام، أصول، ق لإحكام ا ■
١.٠  ٤٣١^الأولى، النبوي، الهدي دار ط؛ المحققين، 

دارط; محمدالمختارالثنقيطى، بن محمدالأمين ت تأليف، والمناطرة، البحثج داب أ •
١٤٢٦٠ْالفواند،الأور،عالم 

وي،،عنايةتحانمونحللالزاهدي،̂ ا
.٠١٤٣٤الأولى، الملمية، الكتب، دار ط: 

مجمؤعضمن عيي، الناصر بن همدالرحمن تألفات والمتعالمين، العلمين داب، آ •
.٥١٤٣٢الأولى، اليمان، دار ط! المحتنين، من مجموعة بإشراف مؤلفاته، 

m ناصربن عثدالرحمن ت ، تأليفالملحدين، أصول، إ؛هلال، ل والبراهين القواءلح ة لأدلا

١٤٧٧الشرعية للدراسات ممصن ابن الشيخ ترسى مع بالأعاون القميمأ حامعة عتيرة، وا^لآدابt العلوم كلية 



w والدعوية اسية ١^٥ ساترحصس الشيخA

فيهوجهوده واتتاظرة الجدو علم -؟، سعدي بن عيدالرحمن العلامة منهج 

ودط^يظأام^^الآ 

الميمان،دار ط؛ المعتنين، من مجموعة يإشرافج مؤلفاته، مجمؤع صمن المدى، 
.٠١٤٣٢الأولى، 

البحوان١مركز ط• ا، بقمظهر محمد د• تاليفإت ومصنفامم، الفقه أصول علام أ ■
ه. ١٤٢٠الأولى، القرى، أم يجامعن الإسلامية والدرامايته 

عشرة،ة الخامللملأيئن، العلم دار محلت الزركلي، الدين حير ت تأليف، لأعلام، ا ■
٣٢٠٠٢.

تتحقيق الجوزي، ابن عبدالرحمن بن يوسف، I تأليف، الاصطلاح، لقوانين لإيضاح ا ■
.٠١٤١٥الأولى، مكبةمدبولي، ط• الدغتم، محمود 

تونيع•الجونثة، قتم بابن المعروف بكر أبي بن محمد الإمام تا'ليفجت الفوائد، دائع ب "
ولاتاييخ.رقم بدون السعودية، العلمية النهضة مجكتة 

تغلب،بن بن أحمد ؛^١^١؛ الأصول، علم إلى الوصول، مائة ~ النظام ديع ب ■
الرايثحاء ؤإحيالبحولث، معهد ط.' اللمى، غرير بن حي مد. تحقيق؛ الماعاق، 

ه. ١٤١٨طبعة، رنم بدون الإسلامي، 
المرداوي،مليمان بن علي الدين علاء إ• تاليفالفقه، أصول ق التحرير مرح لتحبير ا ■

ه١ ٤ ٢ ١ الأولى، الرمد، مكتبة ط؛ المحققين، مجموعقمن تحقيق؛ 
الأولى،العلية، الكتب، دار ط؛ الجرحاق، محمد بن علي تاليفلأ؛ لتعريفات،، ا ■

٥١٤٠٣.

ّ؛نائيك،الباقلاق،تحقيق؛د.ءثال.الحميدلتقريب،والإرشاد،تاليفح؛أيى؛كرمحمالا ■
ه.١ ٤ ١ ٨ الثانية، الرسالة، مؤسسة ط؛ أبوزنيد، 

مصطفىط؛ شاْ، بأميرباد المعروفح أمين محمد ؛ تأليف، التحرير، شرح التحرير بر ق ■
ه.١ ٣ ٥ ٠ رقم، يدون الحلبي، المابي 

ناصرالمدى،بن ءياJالرح٠ن ه؛ تأليفالمنان، نفتركلام امّحمراؤ، الكر.يم و ي" 
الأولى،اليمان، دار ط؛ المعتنين، من مجموعة ؛اشرافح مؤلفاته، مجمؤع صمن 

٠١٤٣٢.

ألشرعيةسراسات عتيم،ن ابن الشيخ كرسي مع باتاون العصيم، جامعة عتيزص والادايه، اسوم ١  ٤٧٨



ئعوية JJوااسمية آثاره السعدي• ظصر بن سا1رحمن الشيخ مؤت«ر ح
العقلعلي بن عبداض بن مازن د• 

ناصربن عبدالرحمن تألسفت القرآن، شمير حلاصة ق المنان اللطسف يسسر ت •
الميمان،دار ت ط العتتين، من مجموعن يإشراف، مؤلفاته، مجمؤع صمن المدى، 

.٠١٤٣٢الأولى، 
التؤبة،هب محوت العميرض، علي د. ت تحقيق البغدادي، عقيل بن علي ،ت ظوفلجدل، ا •

نزيهد. ت تحقيق الياحي، حلف، بن مليمان الوليد أبي تال؛فحت الأصول، لخدودل ا ■
ه. ١٣٩٢الأولى، الزغي، ة مؤّط: حماد، 

الرمودي،عبدالعزيز د. ،ت تآليفءالمدى، عبدالرحمن الشيخ عند الربوى لفكر ا ■
.٥١٤٢٠بدونرقم، الجوزى، ابن دار 

صمنالمدى، ناصر بن عبدالرحمن تاليفات المشاكل، جمح بمحل اكحح لدين ا ■
ْ.١  ٤٣٢الأولى، اليمان، دار ط•' المعتتين، من مجموعق بإشرانح مؤلفاته، مجمؤح 

محمودبن محمد الدين أكمل ا؛ تأليفالخاحّت،، ابن مختمر ثرح والقول لردود ا ■
الرشد،مكتبة ط: الدوسرى، ترحيسج ود. العمري، افه صيف ئ. ت تحقيق البابرق، 

الأولى،آ-لإ؛اه.
المرعشيبكر أبي بن محمد تا'ليفت والمنافلرة، البحث، في^داب، الوليمة الة لر،ا ■

٠٥١٤٣٩الأولى، العلمية، الكتّثا دار محل؛ زاده، احقلي بالهروف، 
لخلين،تاليفاتءبدالرحمن؛نناصرالدى،■

الأولى،اليمان، دار ٍدت المعتنين، من مجموعة ؛اثراف، مؤلفاته، مججمؤع صمن 
٥١٤٣٢.

قدامة،ابن أحمد بن ءتل.اف محمد أبي الإمام ات تاليفالمناؤلر، وجنة النايلر وضة ر ا
ه؟ ١٤١٩المادسة، انماصمة، دار محلت النملة، عبدالكريم د. تحقيق؛ 

عثمانبن محمد ات تآليفنين، الوحواديثح نجد علماء ماثر عن التاؤلرين ّوضة ر ■
٥١٤٠القاصي،ط؛مْلبعةالخلي،الأولى،  ٠.

العدى،ناصر بن ءبال.الرحمن تاليفط؛ الزاهرة، النيرة والحوانق اكاضوة لرياض ا '

١٤٧٩الشرميات سراسات عثيم؛ن ابن الشيخ ترسي مع يالضاون القصيم، جاممة عتيزة، والأداب، اسوم تلية 



ئوا1دعويات اسيات آثاره السعدي، ناصر عيداور>عصين مؤت٠Mرالشيخ 

فيعوجهوده والناظرة الخيل علم ا سعدي عيداثرحمزبن العلامة منهج 
وأاد^اظيامطد 

الأولى،الميمان، دار ط; المعتنين، من مجموص بإثرانح مؤلفاته، مجمؤع صمن 
٠١٤٣٢.

بدولالمحمدية، السنة مْلبعة ط؛ النقي، حامد محمد ،؛ aJIjعيي، الالعلامة سيرة 
تاريخ-ولا رذم 

التفتازاق،عمر بن حول مالدين عد متاليم،ت التنقيح، لمن التوضيح عر التلويح 
ه.١ ٧^١٣ محلعة، رنم بدون صح، مكتبة ط•' 

د.ت تحقق الفتوحي، أحمد بن محمد تا'ليفإت الفقه, أصول ق الخير الكوكب، مرح 
ه. ١٤١٨الثانية، الحبيكان، مكتبة حماد، نزيه ود. الزحيالي محمل 
د.تحقيق! العلول، عثدالقوي بن مالي٠ان الدين نجم تأليفا• الروضة، مختصر مرح 

ه. ١٤٠١/الأور، الرسالة، مومسة ءل1 التركي، عثدالمحن بن عبدانثه 
ابندار ط: الخليار، محمد بن تاءليفح;ءثدالأوه القصيم، علامة حياة من صفحالت، 

الجوزى،الأور،ما؛اْ.
تحقيق!البغدادي، الفراء الحسين بن محمل. يعر أبي ،! تأليفالفقه، أصول ق اأعا.ة 

هّ ١٤١٠الثانية، ناصر، يدون مل! المارش، علي أحمدبن د• 
تحقيق!الهلوق، بزعبدالقوي مليمان الدين نجم تأليفا• الجالل، علم ل، الجدل علم 

ه. ١٤٠٨طبعة، رنم بدون الألمانية، العالمية الأ؛حايث، ة موسمحل! فولفهارُن،، 
دارط! ام، البعبدالرحمن ين عبدافه اليف،! فرون، ثمانية حلال نجد اء علم

.٠١٤١٩الثانية، العاصمة، 

^^١!،<،مجمؤع صمن عيي، الناصر بن عبدالرحمن تاليف،! عيية، الالفتاوى 
١.٠  ٤٣٢الأور، الميمان، دار ط! المتنين، من مجموعة ؛ائراف، 

المستتبطةوالأحكام والتوحيدوالأخلاق العقائد علم ق العلام الملاثؤ الرحيم فتح 
؛إسراف،مؤلفاته، مجمؤع صمن عيي، الناصر ين عبدالرحمن تآليفح! القران، من 

١٠٥  ٤٣٢الأور، الميمان، دار ط! التنين، من مجموعة 
صمنعيي، الناصر بن عثدالرحمن تاليفج! القرآن، ير لتفان الحالقواعل. 

الشرعيةداووو1ءدات عثي4اى ابن اتشيخ كرصى مع باتاون اتقصيم، جامعة عتيرة، والأواب، انملوم كلية  ١٤٨'



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر عيدالرحمنس الشيخ ^ضر 
عيداضينضاسلبن مازن د. 

•٠ ١  ٤٣٢الأور، الميمان، دار ت ط المعتنين، من مجموعة ؛إشراف مؤلفاته، مجمؤع 
تحقيق•'الجؤيك،' همداف بن ■ءبلالاائ١ المعالي أبي الجدل، ق لكافية ا ■

•ه ١  ٣٩٩طبعة، رنم بدون الحلي، البابي عيي ط; محمود، د.فوقية 
تتحقيق الرازي، عمر بن محمد «-،؛ JUالعلل، ويمول الدلائل أصول عن لكاشف ا •

ْ.١٤١٣القا،ط;دارالخءل،الأول،أحمد 
محمدبن مصطفى تحقيق! المدمي، إبراهيم بن ،تمحمد تآليفالجدل، اب تك •

اشاف،ط:دارالمميعي،الأور،أآ؛اْ.
أحمدبن عبدالعزيز الدين علاء ت تأليف البزدوي، أصول شرح الأمحرار ثف ك •

ولارنم بدون الطبعة الإسلامي، الكتاب دار ط; البخاري، 
ومحمددروبس عدنان تحقيق؛ الكفوى، موس بن أبوب تآليمحت لكليايتح، ا •

ولارقم بدون الرسالة، مؤسسة ط؛ المصري، 
دارط؛ السيف، محمد بن إبراهيم تاليف،ت عثر، الرابع القرن لخلماء والخر لمثتدأ ا (

.٠١٤٢٦الأولى، العاصمة، 
علىمحمد تحقيق؛ اق، التلمالشريف عبدالله أبى تأليف؛ الأدلة، ق العلهل ثاران م ■

اكانية،؛؟؛اْ.الكية، المكتبة فركوس،ط: 
صمنالمدى، ناصر بن ءبل.الرحمن تأليف،؛ الأوابد، واقتناصي الفوائل. جمؤع م ■

١.٥  ٤٣٢الأولى، اليمان، دار ط؛ المعتنين، من مجموعة يإشراف مؤلفاته، مجمؤع 
a ط.العلوال، طه د. تحقيق الرازي، ين الحبن عمر بن محمد ؛ تأليف، لمحمول، ا

اه. ٤١٢الثانية، الرسالة، مزسسة 

a المدي،ناصر بن عثدالرحمن ؤ؛ تأليفالفقهية، ائل الممن الجلية لمختاراينؤ ا
الأولى،الميمان، دار ط؛ المعتنين، مجن مجهوعة بإشراف مؤلفاته، مجمؤع صمن 

٠١٤٣٢.

a دارط؛ الشخ، ال عبداللهليفج بن ؛عبا..الرحمن تأليف، وعيرهم، نجد ثاهيرءالخاء م
الثانية،؛؟آاْ.اليمامة، 

١٤٨١الشرعية سواعات عقيهين ابن اثشيخ كرسي مع باتاون القصم، جامهة عتيزة، و١لآد١د،، اسوم كلية 



موالدعوية اسمية آتاره السسي، ناصر بن عيدالوحص الشيخ موضر 
فيهوجهوده والتافلرة ا|جاو|ل علم ق - سمدي بن عبدالرحمن انملأمة منهج 

وتط^^د^تاصيلأ 

رقميدون الثلوثية، دار I توقيع العبودى، ناصر ين محمد تاليم،ت عنيزة، أمر معجم 
ولأتاؤيح.

ه.١  ٤١٤الأولى، الرمحالة، مومة ت ط رمحاكحالة، عمرين ٠ تاليف المولفين، معجم 
د.ت تحقيق الغزالي، محمد ين محمل ين محمد حامد أيى تأليمح؛ الجدل، ق المنتحل 

مu١٤٢٤ياسرض،ط:داراترراق،الأول،
تتحقيق الباحي، حلف، ين ليما0 مالوليد أيي تالتفإت الحجاج، ترتيب ق المنهاج 

م.١  ٩٨٧الثانية، الإسلامي، دارالغرب، ط.' ركي، عبدالمجيد 
صمنالعيي، ناصر ين ■بد\ؤ-صوا ت تأليف، القرأبة، الآJاتا من الربانية الواهب، 
١.٥  ٤٣٦الأولى، اليمان، دار ط.' المعتنين، من مجموعة ؛إسراف، مؤلفاته، مجمؤع 

تحقيق؛الأرموي، الرحيم عيد ين محمد ت تأليف، الأصول، دراية ق الوصول نهاية 
ه. ١٤١٩الثانية، الباز، نزار مكتبة الو؛ح، ومعد اليوسق، د.صالح 

ينءقيلبنمحمال،؛نءقيلالبغدادى،
ه. ١٤٢٠الأولى، الرسالة، ة موسحوت التركي، عبدالمحن ين عبداش د. تحقيق؛ 

الشرعيةتاليراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع يالتماون القصيم، جامعة عتيرة، والآدابأ العلوم كلية  ١٤٨٢




