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واكعوي4العلمية آثاره ناصرالسعدي، س عبدالرحس الشيخ مؤJ٠ر 
ضيفعبداك سرين يوضاس 

|وْعدئ<

محمدنبسا المرملين أثرف على لام والوالصلاة العالمين رب ف الحمد 
الدين•يوم إلى بإحسان تعهم ومن أجمعين، وصمه آله وعر 

يعد،أما 

معللببغرزهم لث، والتموعلومهم، آثارهم ق والنظر بالعلماء، الاهتمام فإن 
الوحي.نصوص ذللث، على نمت كما قويمة، وؤلريقة مرعي، 

الإمامقال كما الصالحين، ذكئ ال^ريات رب محن الرحماُت، تنزل أمياب من ؤإن 
.الثحمارت،« سزل الصالحين ذكر ؛اعني اف-: -رحمه عيينة بى محميان 

بنعيدالرحمن العلامة 'راكغ موتمرتانحفاد فكرة حاءُت، الخنطالق هدا ومن 
حامعةتحتضنه الاJي رالدءوة،ا والتجديد الاجتهاد ق ومنهجه آثاره عيي: الناصر 

عنيزة.ق والاداب العلوم بكلية ممثله القميم 
أنارتاستح علية، آثار من اف~ ~رحمه المدى الشيح حلفه لما ونظرا 

قبارزة أهمية من لها لما الن١رية الشخ خهلب تناول ل مشاركتي ورقة أحممى 
ئفسمن الخطب ق افس ~رحمه الشخ به تميز ولما الله، إر الا.ءوة مجال 
الإسلاميةالأمة وبأحوال بالناس الشخ اهتمام على ينم مجتمعي وحس علمي 
ومجتمعه.واقعه ق والفلر 

منالملي العلامة عند الدعوي راالنهج مداخلتي: عنوان يكون أن لي فعي 
حطه،ا.حلال 

الدعرةق وأثرها الحطة أهمية فيها ابرز بتوطئة هده ورقتى قدمت، وقد 

(.٢٨٥نعيم)U/ لأيي الأصنياء* وطقات الأولياء ارحلية (، ٢٧المترئ*)ص ابن امعجم )١( 

١٥٢٥الشرعيات لليراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الئصيم، جامعات عنيزة، واvدؤب٠ العلوم كلية 



Aوالدعوية اسمية ١^٠ السعدي، ناصر بن عيداثرحص الشيخ مؤتمر ا

حطيهحلال ض السعدي العلامة مند الدعوي النهج 

السعديالعلامة عند الدعوة معالم أهم على الضوء القي بعدها ومن الإسلامية، 
موداها.ق والطر مضامينها، باستنطاق حطبه، خلال من الله— —رحمه 

التوفيق!ويافه فأقول 

يينالتواصل وماثل من وسيلة وكانت، الإنسان، فدم قديما الخطبة نشأُت، لقد 
والإقناع.الخهلاب، أمحالست، من وأسلوبا والجماءا>ت،، الأفراد 

منالعرب وكان فيه، وتميزت، ، الجانب، -يدا واعتنن، إلا الأمم من أمة من فما 
الوصم،،وبلاغة الكلمة، قوة من اوتوا لما بالغة، أهمية الخهلابة اولتج التي الأمم 

خلالهامن تبوووا أقوامهم، لدى ومنزله ثأوآ للخهلباء جعل مما اللسان، وفصاحة 
الإيادى،ساعدة بن مٍر أئال ك، ذس 

كمحد•وغيرهم صبمى ين وأكثم عمروالغطفاف، بن وحويلد سنان، بن وخارجة 
وأوقبالضاد نطق من خير وسلم—، عليه الله —صلى الله رمحول ولما؛عنا 

مويدآوسلم— عليه الله —صلى فكان الشعراء، وأعجز الخطباء أفحم الكلم، جوامع 
وسلم—عليه الله صلى — خهلبه فكانتج حقا، إلا يقول بالعصمة،ولا محفوفتا بالوحى 

الوحده تعالى، اممه عبادة إلى الناس فيها يدعو واقفة، اممه حدود وق صادقة، ا كله

فضائلعلى ؤيحثهم الله، حرم عما ؤينهاهم افه، بامر ؤيأمرهم ومعرفته، له، سريلئ، 
مساوئها.عن ؤيمتعهم الأعمال، 

كانهصوته وعلا عيناه، احمثُت، ب،، خهلإذا وسلم— عليه الله —صلى وكان 
مختمرايتؤبكلمايتج الخهلثة بموضع يأق ثم ومساكم، صبحكم يقول! جيش منير 

مئتةخهلبته، وقمر الرجل، صلاة طول *إن قال! أنه عنه اثر فقد مانعاُتإ، جامعاُت، 
١١سحراالبيان من ؤإن ارخ3لية، واقصروا الصلاة، فاطيلوا فقهه، من 

(.٨٦٩برنم)٢( ٩ ٤ ءT/ والخطة( الصلاة تخفيف باب الجمعة، )محاب منم: روا، ;١( 

الشرعيةتليواسات متي4ابمن ابن الشيخ ترص^ مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرق واملآداس العلوم علية  ١٥٢٦



واتدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر س عيدالرحس الشيخ مؤتمر 
د.يوذسينصرينمداضصيف

الكالم،ابجوامع بعثت،  ٠١؛ ومالم~ عليه النه ~صالى وقال 
وحدهاأصحابه، وحطمتا لم— ومعليه افه —صلى المي حطن، نائل ومن  ١١

الإيمانوأصول حلاله، حل الرب، صفا>>::، وذكر والتوحيد، الهدى ببيان ه كفيل
التيوأيامه حلفه، إلى تحببه التي تعالى آلائه وذكر اطه، إلى والدعوة الكلية، 
اممهعفلمة من فيدكرون إليه، يحبثهم الذي وثكرْ بذكره والأمر باسه، من تخولهم 
يحببهمما وذكره وشكره، طاعته من ؤيامرون حلقه، إلى يحببه ما وأسمائه وصفاته 

وأحثهم...ااأحتوه وقد امعون الفينصرف، إليه، 
تعالى!لقوله الا امتثاف، إلى بالدعوْ لميقة الخلية تعد المنهللق هذا ومن 

ه. محل،تدحاوهادإقف، أش سمكر(وُةثندعآإئ 
وْنالماس، إر كلامه توصل وما اض، إر الداعي سلاح فالخطبة [، ٣٣]فصلت،: 

قلوبمم•إر يدخل خلالها 
الثاغالاهتمام افه رحمهم لعلمائنا كان فقد الأنبياء، ورثة العلماء كان ولما 
الماسوتعليم الله، إلى الدعوق ق المثوى المنهج فيها يقتفون المترية، ؛الخطب، 

ومعادهم.معاشهم ق حير كل إلى ؤإرشادهم دينهم، 
والدعوةالإبلاغ ق وافر حظ لهم كان الدين الأجلاء علمائنا بين ومن 

السعديناصر بن الرحمن عبد العلامة الشخ والتوجيه، والتعليم والإرشاد، 
افه"صلى اف رسول رثمه ما وفق على المنثرة خطيه كانت الذي اش~، ~رحمه 

وقه.وسلم~ عليه 

والرع_اضرت  ١١وسلمعليه افه —صلى الني قول، ير-داب، والالجهاد ركتاب البخاري رواه )١( 
(.٢٩٧٧سيرةشهر«)

اكم)ا/لآمآ(.لأبن >آ()ازادالعاد« 

١٥٢٧ايشرمية سراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع باتاون اتقصيم، جامعة عتيرقء والأداب، اسوم كلية 



موالدعوية اسمية آثاره العيي، ناصر عبد<اترحسبن الشيخ مؤت«>ر ا
خْليهو خلا من السعدي العلامة عتد الدعوي النهج 

منعليه يوكدون فيما يختلفون أوجماعات أفرادا كانوا سواء اااJءاة كان *ؤإدا 
ثمميتهاوصرورة العقيدة جانب على يؤك_د من نمهم دعوتم-الإّلأم- موصؤع 

حبالصحيحة نة الاناع وجوب على يؤكد من ومنهم واليع، الشوائب من 
ومنهمالنفس، تزكية على يؤكد من ومنهم نة، للالمحح الأتبلع من يفهمه ا م

يالمحكومالحاكم علاقة ق الإسلام حكم وبيان الماسي الجانب على يؤكد من 
الثعديالعلامه فإن ، معناْاا وبيان الجهاد على يؤكد من ومنهم بالرعية، والراعي 
الأحرىالجوانب من وغيرها الجوانب هده كل حطبه ق صم قد اض~ —رحمه 
والدنيا.بالدين انمعالقة 

الناساحوال معرفته مدى جلتا يلحظ افه— —رحمه الشيخ حطب ق فالناظئ 
يتوجسااممه إلى فالداعي الإسلامية، للشريعة المعرق عمقه إلى لإصافة با ومجتمعه 

ؤإجابةوسكاويهم، مشاكلهم وّسماع أحوالهم ق والننلر الناس، مخالطة عليه 
متهم..الخصوم بين والمصل حائرهم، ؤإرساد متفتتهم، 

—افه —رحمه عيي الايشخ لخهلب العام المبنى 
التيمؤلفاته مجمؤع صمن الله— —رحمه عاوي الالشيخ حطمط جمعت 

عددهاق ناهزت حطب وهي لها، والعشرون الثاث الجزء وافرد ورثته، 7اا اعتنى 
.( ١ ٧ ٠ ) ومائة يعين ال

لالخهلب ررمجمؤع سماه كتاب صمن - الله -رحمه ممقها جمعها بعضها 
للخطساالشهية دءالفواكه موصوم كتاب صمن الأخر وبعضها ؛،،،،®، llJlالمواصح 
الحييم ال٠اناسباتا٠، على المنبرية ررالخطب، بعتوازث كتاب ق وأحرى ه، الخيرية 

للشيخ١٠٠مئوعة دارحطب عنون راع مجمؤع الثلاثة الكتيط ءرّدْ 

الكريمنط\0.نمد )ًس"اِ\أ( الدءوة« ءأصول ١( 

الشرعيةعتي4يروامميراسات ابن الشيخ ةرسي مع باتاون القصم، جامعة متيزت، والأياب، اسوم ممية  ١٥٢٨



والدعويةالعلمية آمء السعدي، ناصر بن عبدالرحض الشيخ مؤتمر 
ضيفك عبئا بن عمر بن يونس د. 

الخطبق النبوي المنهج الأول كتابه مقدمة ق اش،— —رحمه الش_خ وأبرز 
يالاحتمارا واصماإياهومسلم— عليه الله —صالي حطبه أنولع وتين النيمية 

الكان وّلم~ عليه الله ~صلى أنه ومبمرزا المقصود، به يحصل ما على لاصار وا 
العاقإبلاغ لم~ وسعليه اممه -صلى ممده جل بل التعمق، ولا التسمع سكلف 
وأقصرها..العبارات باوصح الاءعة 

قالثوي المنهج لوكه سموضحا بالقول ذلك ؛عل. الله— رحمه — عمب ثم 
الهلريقة،هده على حطا طاقتي جهد ائثئ كنت، الخهلا؛ة ق كنث، ااول1ا الحطب،: 

والونتإ،...«أا،.الأس لأحوال نراء1ا 
أهممن أن تسط. يافه— —رحمه النسخ من الأنتيرة العبارة هد0 حلال ومن 

ومعرفةاكلهم، منوالنظرل وأزمنتهم، الناس، أحوال مراعاة النه إلى الدعوة معالم 
بمجتمعاتهم.المتصلة الأمور من وعيرها وتقاليدهم، 'ئداتهم 
منمقصوده فيها جلا مختمرة بخاتمة هدا كتابه الله- —رحمه النسخ حثم ثم 

منجمعه قصدنا ما ®ثم الله—: —رحمه فقال حهلبه، موضوعات فيها وثن الجمع، هوا 
والآدار--،والأخلاق للعقائد الجامعة المواضع، أهم على الئأحتوية النافعة الحطب، 

®اه٠. للويت،. التامبة العبارات وأثن أسلويؤ بأوصح والدنيؤية الدينية 
قاممه— —رحمه انم.ى العلامة منهج ان لبيتامل وقفه الكلام هدا ق ولما 

اكعويقذللئح.منهجه ؤإبراز حهلبه، 

بيانفيه  ٠٠ّ.المواضعّ أهم على المحتؤية التاءعة ااالخ3لج، الله—: —رحمه فقوله 
ودنياهم،أموردينهم ق الماس ينفع ا معلى جهده يركز أن عليه الله إلى انماء_ي أن 

•٨( )مآمآ/ العيي* العلامة الشخ لفات مؤ ^٠^٤ ٠١١( ١ ) 

>(.rA/Yrالمدر))مآ(شس 

١٥٢٩الشرعية Jلدراسات عثيم؛ن أبن الشيخ كرسي مع باتتعاون اثقصيم، حاسة عتيرق وامحدأب، اكلوم ممية 



واتدعويةاسمية آثاره السسي، ناصر بن عبداترحس الشيخ ^٥^ 

حمليهحلال من السع0ي ادJلأمة عند الدعوي ائنهج 

أوالتفاهات على وليس الأمة ثنل تجمع التي المواصح أهم إيراد على ؤيحرصى 
وجماعات.أفرادا المجتمع على أءروحيأ لها الصيكون الزائفة الأخار 

والدنيؤية((،الدضة والأداب والأخلاق للماى■ ررالجامعة الله—ت —رحمه وقوله 
ومنالأخلاق، والأحكام العماني تحوى الإسلامية الشريعة أن معلوم هو فكما 

والمضارالفاسد ولغ الدنيوية، أو الدينية سواء للعباد الصالح حلب حصائصها 
عنهم•

ريعةللثسالنسله الخمانمى هده يرقب أن عليه لزامح أوالخطب والداعي 
قالشريعة أمر ؤيعفلم حطه، ق أو دعوته ي السوي المهج ؤيلتزم الإسلامية، 

ؤلملكأمويدينهم، ؤيشهم نلوحم، 3، الصحيحة العقيدة ؤيرئخ الناس، نفوس 
الموية.والأخلاق والمحاسن القفاتل طريق بمم 

يحولبيانه سياق كما الله— —رحمه عدى الالعلامة خهلب ق نلحظه ما وهدا 

اممه.

رصولبه حاء وما افه، مراد وفق على افه ص بنور الله إلى هويلغ فالخْليب 
الناستوجيه إلى يؤهله ومعرل علمي زاد إلى يحتاج لم~، وّعليه الله ~صلى افه 

عقائدهم.ؤبمحح دينهم يموم ما إلى ؤإرثادهم 
وأبينأسالوب اا؛أوصح آنفا؛قولهت الخمولة عباراته عيي الالعلامة حسم نم 

.V ]الونمؤ... الماسية العبارات 

قثوارها يجب التي الميزات أهم مجن معانيها ق الفريدة الجملة وهذه 
وانتقاءالخ3لاب، أسلونم، توضيح وهي اوعاية، حى ؤيرعاها والل"اءي، الخطيب 
مستواهزمان فلكل الماخرة، الأزمنة هده ق الناس يمهمها التي الواضحة العبارات 
الله—ت—رحمه الشخ بعبارة المحول هو وهدا العرق، تواه مله كما اللغوي 

الشرعيةلنيواسات هيئ ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القميم، جامعة عتيرق والأياب، اسوم كلية  ١٥٣٠



1دعوداتوا سمية ا آثاره لسعدي، ا ناصر بن يرحمن عيدا الشيخ 4ؤومر 

صيفعبداش عمربن بن بولس د* 

ومداركهم•الماس واغ إدراك أي• ®الوقت"؛ 
الكلام،ق ؤيممثر والعبارات الألفاظ ق يتكلم، ولا الو٢،^، بمب بالغر يآق فلا 

حطته،س ولايتقيدون شيئا، محه لايفهمون الحاصرين ترى بل يفهمه، أحد ولا 
والصخر.النلل عليهم ؤيغلب 
موجزهحطب فهي افه~ ~رحمه عدى الالنسخ لخطا العام المبنى عن أما 

بالحمدوالثناءالقه— —رحمه الثخ ينتهاها مضامينها، ل عرصها تولى ومختصرة، 
اممهتقوى على دائما؛الحث، ؤيبداها اممه، رمولي على لام والبالصلاة الله على 

التيوالأحاديث، الأيات يورد تم تعالى®، اممه انموا الناس أيها بعد، *أما I ه يقول
قرآنية.بآية أو بالدعاء حعلبته يختم تم الخطبة، وموصؤغ المقام تناسب، 

يخرجلا —، افه —رحمه الشيخ حطتا كل ل الرائج هو المذكور المنحى وهذا 
مؤلفاته.معالممجمؤع صمن المطبوعة حهلبه لكل شعى وذللث، أنملة، هيل. عنه 

افه——رحمه عدى الالعلامة حطب، ل الدعوة 

فتتجلىذللثف، ق ومنهجه ، اممه— —رحمه الشيخ حطتا ل الدعوة معالم عن أما 
تعالىقوله عينيه نم، واصما وسلم—، عليه افه —صلى اممه برسول قتدائه ال 
هءآونمآلإجمةؤأقآتجا ينمأأثن حسنة مح-رة آش ؤايبمؤلخ ذغ' ت.َ؛اث كؤ 

قأصلاكبيرا افه- -رحمه ابىكثير الخيعدها الكريمة الأية هالْ [؛ ٢١]الأحزاب،; 
وأحوالهوأفعاله أقواله ق وسلم— عليه الله —صلى الله برسول التأسي 

لالبوى المنهج هذا سطر قد الله— —رحمه السسعدى العلامه نجد ثم ومن 
تعالى.الله إلى الدعوة ق الله- —رحمه مكانته فيها مبمرزأ حطه 

عجدقالإسلامية الشريعة حواست، يكل الله— —رحمه الشيخ حهل.لإتا أحاطتا ففني 

(١٣٩ )T/ كير« ابن #■ضير )١( 

١٥٣١الشرعية للدراسات عقيمين ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيزة، اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن سوالرحمن مؤت4رالشيخ 

خطيهخلال من السعدي العلامة عتل الدعوي النهج 

منطقتهق خصوصا ونوازلهم؛ وأحوالهم الناس بواغ الإلمام ح وملوكا، وأحكاما 
خطبه،ق الله إلى الداعي -با يتم التمح، والرحمة الحكمة ذللث، ق مراعيا ميزة، 

المملكةوطنه حارج الإسلامية الأمة باحوال الشح اهتمام ق كيلك، تجالت، والتي 
ونوعيةوتربية مليم س الحياة مجالات، تى شق حهلبا وعمده مودية، الالعربية 

عنوخارحء مثرؤع غيز أمرأ الناس س والجهلة اليوم أغمار مده قد مما صحية 
ومضامينها.المنبمرية الحهلبا مواضيع 

خهلب،صمى الأوم النمسن، لها كان فقد ائلها، ومالعقيدة جاب، ففي 
أنيجب، التي الأبواب، اولى هى العقيدة أن إذ ، — الله —رحمه عدى الالعلامة 
الدين،أمور تمح لا العقيدة فبدون دعوته، نجاح أراد إذا اممص إلى الداعي يدخلها 
ائلماولى قد وسلم— عليه الله —صلى الله رمول محمدا الدءاة ثئد نجد وهكذا 
إنما، — وسلم عليه الله —صلى خهليته كانت، ااوكدلك بالغات اهتماما دعوته ق الحقيدة 

وذكرولقائه، ورمله وكتبه وملائكته باممه الإيمان س الإيمان، لأصول تقرير هي 
محميته،وأهل لأعوائه أعد وما طاعته، وأهل لأوليائه الله أعد وما ار، والنالجنة 
وأيامه((يالاثه ومعرفة وتوحيدا، إيمانا خطبته من القلوب، فيملأ 

هدااسمتشعر تاملها من الله-، —رحمه عالى الس_الشيخ خهلب، كانت، وكن.للث، 
فالأولى،الأولى وتقديمه دعوته، ق وعلمه الشبح حكمة مدى وأيقن المسلك،، 

وأخمرها.العبارات بأبين الناس عقائد تصحح على وحرصه 
انما؛إليه أشّرنا ما توكل. الله— —رحمه خهلثه عناؤين بحفي وهده 

والتنبيه.الاختمار وحه على نى الحالأسماء بعض همح عر تحتوي حطة " ٠
الشكر.ووجوب التوحيل. إلى الإثارة ق هلبة خ ٠

تا(ررزاد

اتشرعيةات 1ادراءابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيره، والأداب، اكوم كلية  ١٥٣٢



والدعويةاسمية أناره الميعدي، ناصر بن عبدايرحض مؤJ٠رالشيح 
ضيفعمداض •v'. عم و>'د نس، و4 د. 

يالشيوات.والنار بالمكارْ حمت الجنة أن ق حطة 
علاماما.وبيان افه تقوى ق حطبة 

المكارء.عند بالماد لطفه بيان ق حهلبة 

التوكل.و خطبة 
الدعاع.على الحث ق حهلبة 

الماسة.بالوسائل اف إلى المؤمل ق حهلبة 
١وأهالها الجنة صفة ذكر ق حطبة 
الم.ين.أصول ق حهلبة 
اممه؟معرفة ق حهلبة 

علىاف~ —رحمه عدي المالعلامة حرص تؤكد المى العناؤين من وغيرها 

عباده.على وعلا حل حقوقه إلى والإشارة سبحانه، بخالقهم الماس ربط- 
الموحيد،أهمية فيها ي؛رز العقل.وة الثخ لخهلب نموذحتا الياق هدا ق وأمرد 

بقولهالخهلثة هده عنون وقد أجوبة، إلى تحتاج لا تقريرية ئلة أسعدة إياها متضمنا 
والملأةالله، على والمناء الحمد بعد فيها يقول الموحيدا،، ق حطية  ١٠ت الله— —رحمه 

■ثلقئ٢يتأئثاالناشأءثدرأ ؤ الاس أيه! بحد، ا١أما والملأمءلىرس_ولهت 
العدم،من أوجدكم الذي من t ٢ ١ تابمرْت ^^٢صون.ه ثن وٌ 

الأىس والقم؟ والمضار المكاره عنكم صرف الذي من النعم؟ ينواخ وعمركم 
الذيمن والمهار؟ الليل لكم مخر الذي من والأبصار؟ والأسماع العقول أءaلاكم 

بماموتما بحد الأرض أحيا الذي من الموى؟ الأشجار وعن الزرؤع عن الحب فلق 
الن.ىس يشاء؟ كما الأرحام ل يصوركم الن.ى س ماء؟ الغيث س علتها أنزل 
فلانظامها وأحس حلقها أحكم الدي س الزوال؟ عن والأرض الماوات أمك 

الثمارواضج والعيون؟ بالأنمار الأرض فجر الذي من إخلال؟ ولا خلل فيها يرى 

١٠٣٣ايسرعية سراسات عثيمين ابن اJشيخ كرسي مع باتاون ا|ةصم، حاممة عتيزق امموم كلية 



اس4ي،تآثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
اصاسميضاسممةاسديمنسوسه

الغصون؟يابس من الشهية والفواكه ااالانJال٠ 

فعدلهاالمخلوقات حلق الذي من فيكون؟ كن للنيءت يقول من ايدلع ذلك أما 
ماءالحلق الذي من وهدى؟ أهلها وجه ؤإلتها أقدارا وقدر وسرى؟ نها وأح

ذلكبعد والأرض صحاها؟ وأحرج ليلها وأغعلس قواها؟ سمكها ورغ وبناها؟ 
ولأنعامكم؟®لكم متاعا اها أرموالجبال ومرعاها؟ ماءها منها أحرج دحاها؟ 
ينتنلرلا الخهلبة هذه ق اض~ ~رحمه الشخ صمنها الش الأسلة هذه كل 
واحد،بجواب ؤيقر إلا منهم واحد كل بل جد، المل الحاصرين من أجوبتها 

منهالهدف أسلة وهوإلقاء حهلبته ق عيي الالعلامة من بدع وهومسللث، افه، أته 
القلوب.وفتح الوسنان ؤإيقاظ الغافل، وتنبيه الأسميع، تقرع 

عليهالله "صلى الله رمول اليب أممن الله~ "رحمه الثخ تقام اسمسسلك 
يقاللما ينتبهوا كي الحاصرين على الوال يًلرح أن والتعليم، التربية ل وملم~ 

لهم•
لماتاكيال.ا الخهلثة بقيه ارله~ "رحمه عيي الالعلامة يورد الأسلة هذه بعد ثم 

الوحد0 الحق هو للعبادة المتحق أن بنتيجة يعدها ليخلصر الأسلة، تلكم ل ورد 
العنليم.الأمر ببمذا للقيام لمين الميحث جعل ثم له، شريك 

الراهينهامت، إله ؤإلها، وربأ عنليما، مالكنا ®تجل الله"ت "رحمه فيقول 
ورحمته!علمه وسعة حكمته بثدع الموجودات وشهدت وحدانيته، على القامحلمة 
عنفإنكم له حلقتم بما الله" فقوموا"رحمكم ومعرفته، لعبادته المكلفين وحلق 

تهلعتماصما وحدوا راجعون، إليه فإنكم ربكم اء للقواس—تعدوا نولون، مسمذللتا 
عنكميكفر أن ربكم عمى نصوحا توبة الله إلى وتوبوا المالحان، ات الباقيمن 

٢(. ٦٨/ yt)السعدي^ العلامة الشيخ مؤلفات للمجمرع ١( 

الشرعيةمميراسات عثبمين ابن الشيخ ترسي مع القميم، جامعة عتيرع واملآbس العالوم كلية  ١٥٣٤



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر عيداترحمز|ين الشيخ ؤذمر ٠٠
صيفعبداض سرين يودسس د• 

أماالطيبات، اكن المفيها الأنهار تحتها من تجرى حنان ويدحلكم يثات، ال
يذكرألا وتذكروه؟ لتعرفوه ُالأيه ويذكركم لتئكروه؟ نعمه عليكم يتابع الله ترون 

مطلوب((كل ؤيحمل الخaلايا تغفر وبذكره القلوب، تطمئن الله 

عييالالعلامة أولاها التي الإسلامية الشريحة جوانب من اكان( الجاسبح وأما 
فالخطيبفرؤع، من يه يتعلق وما الفقهية الأحكام فهوجانب اهتمامه الله" ~رحمه 

بهجاء ما وفق م عباداتهبه تميم تما الناس يحلمان أن عليهما يتأكد الداعي كما 
الذيليم، توأزكى صلاة أقفل عليه الكريم الرمحول، بينه وما الحكيم، الئ--رع 

ولهذاالأحكام، الماس تعليم الله، توحيد بعد الخير وأقفل للخير، معلما نا بع
الداعيوحليقة لأنه عليه والهمثؤ التعليم مجال ق للشيخ كثيرة حطب وردت 

وجوبعلى الدالة المبوية الأحاديث، ذللث، ق متمثلا والمربي، والمعلم والخهليب 
نشره.وفضل وفضله، المعلم 

تالمعلم وقفل للعلم عيي الالشيح خصها التي الخهل—ا فمن 
العلم.على الحث، ل طثة ح ٠
أيفا.الحلم ق طبة ح٠ 
الفار.والحلم المافع العلم بين الفرق ل طة ح ٠

الفقهيةوالمسائل الشرعية المتعالقة؛الأحكام اممه— ~رحمه الشخ حهلمب، أما 
بعضأذكر وفيرة. فكثيرة 

اف~~رحمه الشيخ اهتمام ؤيثرز واقعا، الأمر يجئد بنموذج اتبعها ثم عناؤينها 
الصغيرةالمائل من أو القشور من البعض يراه قد مما دينهم أمور الناس بتعليم 
قالله" ~رحمه الشخ لك مإن الله وائم الكبار، قبل الصغار عند المعروفة البدهية 

العيي*الشخالعلامة )ا(همجمؤوعمؤلخات 

١٥٣٥الشرعية سواسات جمجح ابن الشيخ كرسي مع بالتاون القصم، حامعة عتيزة، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيح موتعر 

خملبهخلال من السعدي الملامة عند الدعوي النهج 

■الصادين ومسااش الرتاسن، مسلف هو التعيم 

ئلثل•قل إليها ألمعئ التي الخطب عناوين بعض وهذه 
الصلاة.تكميل على الحث ل طبة ح ٠
والجماص.على الحث ل طبة ح ٠

ينامحبه.بما رمقان امحتقبال ق طبة ح ٠

رمضان.من الأخير العشر قفل ل طبة ح ٠
الفطر.صدفة على الحث ق طبة ح ٠

الحج.ق طة ح٠ 
الزكاة.عالي الحض ل طبة ح ٠

الحرمة.والمعاملات الحس عن الزجر ل طة ح ٠

الملأة.إضاعة عن الزجر ل طبة خ ٠

•وغيره الوتر ل طة ح ٠
الشيخوتممها حطثة الشرعية، الأحكام باب ق  ١٢امثل.حمالتي الخهلثة ا أم

منيوصح ممهق، بدرمحى تكون ما أشبه ممهية؛؛، أحكام ق حطمة  ٠١بقولهت عيي ال
هذاول عبارة، باوجز الصلاة اتل ومالهلهارة أمور الله— —رحمه الشخ حلالها 

بأحوالخرته ى ومطل الله—، —رحمه عيي الللعلامة الدعوي الحس على دلل 
والتنبيه.التال.كير باب من ودنياهم دينهم لإصلاح بمحتاجوما وما الناس 

ماعلى إحوانكم ونبهوا وانتثهوا النه انموا الناس ®أيها ت افه— —رحمه يقول 
عندالأجر له كتب واحده اله مأحاه ذكر فمي الأحكام، ال مس يحتاحونه 

العلام.١^٠ 
أورطوبة،ميزاب س ماء أصابه فمن كلها، الأشياء طهارة الأصل أن واعلموا 

الشرعيةلليراسات ابن الشيخ كرسى مع بالتاون القميم، جامعة صتيزة، الملوم كلية  ١٥٣٦



والدعويةاسمية آثارء السعدي، ناصر بن عيدالرحعن الشيخ مؤتمر 
د.يونسبنعمربنعيداط4ضيف

الهلهارة.له محكوم ذلك فجمح عنها؛ يدرى لا أرصا أر روثح وطئ أو 
أوثوبه وعلى صلى ومن الصلاة، أعاد حينه يا ناموهومحدث صلى ومن 

الماءعدم ومن عليه، إعادة فلا مخ، حص عنها يدر ولم أونبها جهلها نجاسة بدنه 
بالتراب.تٍمم بامتعماله أوتضرر 

حدثجمح بتيممه ؤينوي وكفيه وجهه جمع بالمسح توعسا يأن وعليه 
خلعهاعلى يقدر كان فإن ة؛ بالنجاّوثيابه بدنه تلوث وقد مريقا كان ومن عليه، 

علىفليصل لث، ذلعلى يقدر لا كان ومن طهارة، ض إلا بملي ألا عليه وجب 
أتمهاركعة الجمعة صلاة من أدرك ومن عليه، إعادة لا تامة وصلاته حاله حسسبا 
يمضيهافوائن، عليه كانت، ومن ظهرا، وصلاها نواها ركعة من أقل أدرك ؤإن جمعة، 
مرتبا.قضائها إلى فلتبادر 

حتىالفجر من أوقات،: ثلاثة ل الفل عن وسلم- عليه الله -صلى نص يند 
الشمسزوال، وعند الشمس غروب إلى العصر صلاة ومن رمح، ند الشمس ترتفع 
تكبيرةيكم أن فعليه راكع والإمام منكم جاء ومن الثارع، اسثناه ما إلا تزول، حتى 

غيرففريضته وهويهوى كبر فإن الركوع، إلى يهوك، أن مل قائم وهو الإب، 
يفؤغحتى فاته ما لقضاء يقوم أن ه ليحل فلا الصلاة من ثيء فاته ومن صحيحة، 

صلاتهانقلبت، يعد ولم الثانية ليمة التلم يأن قبل قام فإن الم—ليم، من الإمام 
قوكدللث، ركعتين بملي حتى يجلى فلا يخطي، والإمام منكم جاء ومن نفلا، 

غيرالخهلثة.

ال،؛]الأنفه مثتزف وآنثن عنه ن(ذُمؤأ ورسولي' آثة أطيعوأ ءاموأ آئ؛كن ؤ
العذليمااالقرآن ق ولكم لي اطه -؛•بارك ٢* 

(,٢٤١—٢٤٠)ُّآآ/ السعالىااا العلامة الشخ مؤلمات رامجمؤع ( ١ ) 

اه  ٣٧الشرعية سراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القسيم، حاسة عتيرص و١لآداب، اسوم كلية 



وايوعويةالملهية آتاره السعدي، ناصر ءيدالرح٠نبن مؤتمرالسيخ 

خسخلاو من السعدي العلامة عند الدعوي النهج 

الأخلاقجانب فهو الإملامية السريعة جوانب صمى الثالث الجانب ا وأم
الله-صر افه ول رمح—عن ورد فقد الأسان، تدين ل مهم جانب وهو والأدب،، 

حنةأحلاق قمازت فالأحلاق ، الأخلاق® مكارم لأتمم ، iU®؛*؛لم—ت وّعليه 
الخالقصاحب وملم— عله الله —صلى ا ونبينظالمة، يئة سوأخلاق مالحة، 
كلماتهفكانت والتحلية، التخلية باب من أخلاقهم للناس ليمعحح بعث، العظيم، 

القصدلهدا متفمنة ان الأحيس كثير ق وتوجيهاته وملم— عليه الله لى ص— 
زادفن حلق، كله ررالدين ' اف— —رحمه القيم ابن يهول، السياق نفس وق المحن• 

الدين«أى.ل عليك زاد الحلق ل علياثج 
خهلبهس كثير ق الجانب بمدا الله- —رحمه عيي الالعلامة اعتنى ولهذا 

صلاحق وأممتها الأخلاق فيم إر الماس حاجة ا يقينم يعللأنه السري-ة، 
هدانلمحفل الله— —رحمه الشخ خطس، عناؤين خلال ومن الأمم• وبناء المجتمعايتإ 

والأداب.الأخلاق باب ق الدرجة مواضيعها تنؤع ق الأمر 
فنءذْانماست

الجاهلين-عن العفووالإعراض ل لجة ح ٠
الأرحام.وصلة الوانمين بر ق طبة خ ٠
وأدلتها.القلوب أمراض ل طبة خ ٠
الصر.على الحث ق طة خ ٠

باليمين.البداءة ق هلثة خ ٠

وغيرها.والتحية اللام ق الث-رع آداب فيها هلبة خ٠ 
يانترماصقباب افهادص 

(.٨٩٤برثم:)٩ ءعثوه• ق والزار ٢(، •  ٨٣٩برتم:)ومعاليها(، 

(.٢٩٤)آ()()ا.دارجانلكين«>آ/ 

ايشرص^ات ٠MممJراءم4بى ابن الشيخ كرّي ^لتعاون اممص^م1 يايظ؛ ءتيزةt والآداب، اكعوم كلية ١ ٥  ٣٨



واثدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر ض ميداترحمن الشيخ مؤتمر 
صيفميداك بن عمر بن يونس د> 

النصيحة.ل طبه ح٠ 

انمدق.ق طبة ح ٠

الخلق.حن ل طة ح ٠

•الأخلاق باب اياب، هذا على شاهدا الأخير، العنوان خطبة هنا ذاكر وأنا 
بالقيامتعالى اف انموا الناس ®أيها اش~ت ~رحمه عدى الالعلامة فيها ينول 

الجواد،للرب الإخلاص وقوة للرسول المتابعة وبكمال العباد، وحفوق بحقونه 
فعاشروا، خلمارا نهم أحإيمانا الومتين ارأكمل —1 وملم عليه اف —صلى قال 

واعقدواوقليل، كثير كل ل لهم وبالتواصع الجميل، بالحلق الحلق ~ الله "رحمكم 
العالمين،رب إلى يذللث، والتقرب المسلمين، حمح محبة على حازما عفل.ا قلوبكم 

ؤيميها،ؤيكملها يحققها ما كل على واعملوا ينافيها، ما ودفع تحقيقها ل واجتهدوا 
وأعوانا.اعدين مالخير وعلى إخوانا، الموهنين واتخذوا 

ربكموسلوا زواله، إلى مادروا ذلك خلاف على منطوية قلوبكم رأيتم وٌكا 
قلهم س المحسة هده ق وميزوا ه، بنوالتحظوا آمنوا للذين غلا ا فيهيجعل ألا 

محبةاض محبة فتمام وعبادهم، العادلين وولأتبمم كعلماتهم جليل؛ مقام الإسلام 
سينالكم ما على نموّكم ووطنوا واجتهادهم، وعملهم مقامامم بحسب أوليائه 

الكريمقفل راجين اض إلى ؛دللئ، وتقئ؛وابالإحسان، وقابلوه الأذى من اس الن
وتحنظلمالثح، عمن وتعفو حرمك من تعهلى أن الخلق حن كمال فمن النان، 

منبأن البيان ذكر العلم، اب )كت( ٩١)برقم• ، ٢  ٩٣/ ١ ) ارصحيجه® ل ان حبابن أخرجه ، )١ 
٤( ٦٨٢برقم:)( ٤٣٥ / ااسه«)٤ ق داود وأبو فقهه(، ق حلقه حن من الناس ار خي

(٤٥٤/ ااس_تنها)٢ ل والرمل.ى ونقصانه( الإيمان زيادة على الل-ل؛ل باب النة، )كتاب 
حقل حاء ما باب وملم~، عليه افه ~صلى الله ول رّعن الرص؛ع )أبواب ( ١١٦٢برقم؛)
زوحها(■على المرأة 

١٥٣٩الشرعية عتيمحن ابن الشيخ عرسي مع يالتعاون القصيم، جامعة صتيرة، والأداب، امموم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر سوالرحمنبن الشيخ مؤتمر 

حطبهخلاو من السعدي العلامة عند الدعوي النهج 

اللهعباد عن عفا فمن العمل، حض من الجزاء فإن وهجرك، أبغضك لمن الخلق 
اللهمر ارتهم وممعايبهم أغضى ومن افه، امحه مسص—امحهم ومن عنه، افه عفا 

محلونفليرهم ابنك بمنزلة وصغيرهم أبيك، بمنزلة لمين المكبير فاجعل عليه، 
والتعاليم،يالتعلم العلماء فمع الحال، يناميج بما متهم احد كل ْع وتكلم أ-خيلث،، 
ومعوالعهلف، بالرحمة الفقراء وْع باللهلغإ، الصغار وْع ال، الجهمع وهكذا 
والنلرف.بالأدب الفلراء 

هئص■مول لاثقؤأين آلمد_« يئاظتل مخة 'ظلهم يتق أم مادبممزين ئؤ 
]آله وآمزنآقمحمحأ^بم عتم 

العفليم*القرآن ق ولكم لي اممه بارك [ ١٥٩عمران؛
امهايأقالإملامية بالثريعة المتعلقة والإشسارايتح الملامح أهم إذن، فهده 

الثه—رحمه عيي الالعلامة حطبه ق الثلأيث، 

أنتقلالأوهس، ~رحمه الثبخ حطب، من نماذج على الضوء نليتح أن بعد ثم 
لامنتهاوالتي الداعية، أحلاق محن الله~ ~رحمه عيي البه انمنا ما أهم إبراز إلى 
المتمِية.لخطبه تتبعي خلال من 

اىءتكبمة|

بقوله؛حدي الالشخ ؤيعرفها الحكمة، دعوته ق الداعي -بما يتحلى ميزه فأول 
الإقدام،محل ل والإقدام منازلها، الأمور وتنزيل مواضعها، الأشياء وصع هي 

فلاالدعوة. اب بق المهمة الأصول من وهي ٢. الإحجام موضع ق والإحجام 
يتكلم،، وكيفيتصرفح، كيف، يعرف دعوته ق حكيمتا اممه إلى الداعي يكون أن بد 

٢(. Y/\-Y ٢٧/ YT)•العلي، العلامة اكخ >لفات ءمجموع ( )١ 

-سرالم.مارَ)ص-؛ا(.)آ(

اتشرعيةثليراسات عتيمين ابن الشيخ ترسى مع باتضاون القصيم، جامعة عتيزة، والأيأب، العلوم كلية  ١٥٤٠



واإدعوي4اسيية آياره ا|سسى، ناصر بن عبدالرحمن اثشيخ 0ؤثما 

القاصييعرفه ما وهدا ديد، ممرعي منظور وفق محله ق الشيء فيضع ومتى، 
ومحبوْ.تلامذته عنه يحكيه أوما اض—، —رحمه عدى الالعلامة كتابات من والدال 

مكماستحمل من أول كان أنه —، افه —رحمه الشيح حطب ق للحكمة ومثالا 
العالمالشيح وهو ^^، الناسري بعفى تتنكار امفرأى بنجد، جد المق الصوت 

بقوله■اش"" ~رحمه عنوتبا الموصؤع هذا ق حطبة أعل أن إلا منه كان فما المتدين، 
أنفيعد اس®، النبعض واستنكره جد المز الصوت مكبر وصع حين ارحطبة 

أملحةمن الحديثة المخترعات تعمال باسالإسلام عناية ببيان هذه حهلبته تهل ام
الله—رحمه — قال الماس، معاش تسهيل ق اعي نالمي الأمور من وغيرها ومنكبات 

برقيات،من البعيدة، الأمكنة إلى المافعة والمقالات الأصوات إيصال فكذلك #; 
إيصالفإن الخلق، إلى الحق بتنثليخ ورسوله اممه أمر ل داخل وغيرها، وتليفونات 

والمخترعاتالصنائع وترقيه اممه، نعم من المتنوعة ائل بالومسالماسر والكلام الحق 
الله.سبيل ق الجهاد من والدنيوية الدينية المصالح لمحصيل 
الزمازآ،يتقارب حتى اعة الممتقوم لا أته ومسلم— عاليه الله صلى — أخر وقد 

المواصلأيت،ت، قربالتي ائل بالوسوذللث، المكان، تقارب الزمان تقارب صرورة ومن 
بخأشآمخ(مفيمزيهر ؤ تعالى! قال والسكان، المليان بين 

[...م.٥٣لمآقuز٠هلس،:
م

منتنكرين المتجاه الشب^ من تعمل على الخطبة وهذه الحادثة هذه فدلت 

هميرْأبي عن بإسادصحح ١( • ٥ ٦ ٠ رنم؛) تيم مق الإمام أخرجه ١^^، الحديث إلى ارة إث) )١( 
ايٌان،يتقارب حتى الم—اية تقوم لا ا؛ ~؛ وملم ط* اض -صالي اف رل رّقال قال؛ ى اف رصي 

كالماص،اليوم ليكون كاليوم، الجمعه وتكون كالجمعة، النهر ؤيكون كالثهر، المة ءت،كوو 
الساتقةاا.كاحتراق الساءة وتكون 

Xr^y-ro\/yT),^j_i\سوعمؤلخاتاساللأئ 

١٥٤١الشرعية للدواسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع باتاون اتقصيم، جامعة عتيوة، وامآداب، اسوم كلية 



واثدعؤيةاسمية آثاره السسي، ناصر س عيدايرحص الشيخ تمر مؤ

حمليهحلال من السعدي العلامة عند الدعوي النهح 

يجهالونه،شيئا الناس لتعليم الحدث فاّسعل دعوته، ق بحكمته وذلك اس، الن
دالدلتل•ربملهم ثم والصواب، الحق هو لما ؤإرثادهم 

ثمارهم،س كثيرا واجتاح الناس على الجراد حل حض القصة وشيه:ءذْ 
الثه،بايام ويذكترهم اس النلوعفل الحدث تغل وامخطيه، دلك ق الشيح فكتب 

التوبة.وعقد الذنوب عن والإقلاع 
كيفالضعيف، الجند هدا إلى ءانفلووا الخطةت هده ق الله— —رحمه قاله فمما 

هذاعن وصعقهم ربمم إلى فقرهم اد العبلعرف والهائم، الآد٠نن بمثد:أرزايا 
لوكثرته على ذلل؛، وهع ومقاوم، دائر الكريم لطفا سوى له فلس الغاثم، الجند 
أتلمجفلثن يسيرا، الضرر فكان ،، وخفغلطفط افه ولكن كيرا، صررا لشرهم صلط 

للنشرذلك، ومع غزار، ؤنعم كثير خير للعيال بقى فالقد والثمار، الخضر من كثيرا 
والخيروالإحسان وبالبر العاجل، والخلف—، الأجل بالثواب بون المحتالصابرون 

جمعمن إليه ولتتوبوا والوازل، المكارم يقعر ل ر:،م إلى ولبمرعوا المواصل، 
الغيوب...*علام إلى كلها أمورهم ل ؤيلجثوا الذنوب، 

اثوحماتأ

وغلذلته،اآ.قوته وزوال، للخلق، ورحمته وصفوه القلب، رقة هي  ٠١الرحمة 

الداعيفعلى الصحيحة، الدعوة عليها تقوم التي الدعائم من الرحمة وتعتبر 
وسلم—.عليه الثه —صلى الله ناسيا؛رسول، بالخلؤ،، رحيما يكون أن اممه إلؤ، 

اوافةوهذه أحد، فيها يقاربه لا ورحمته — الم ومحعليه الله —مجلي رافرأفته 

(.٣٢ ٥n-TY / YY)"السعدي• العلامة الشيخ مؤلفات »مجموع ( )١ 

 )Y( العلام• الملك الرحيم ؛انتح /Y"(٧٥٩ ) الحل.ىاالأالعلامة الشخ مؤلفات رامج»رع صمن

الشرعيةسراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع القصيم،بالتعاون جامعة عتيرص والآداب، العلوم كلية  ١٥٤٢



اسميةأناره السيئ، ناصر بن عيدايرحص الشيخ موتهر 
صيفعيداض سرين بن يونس د• 

لال1>القا.١معاملته آثارهاق ظهرت والرحمة 

الله—،—رحمه عدى الالشخ حطب ق ها وتلمبقوة، تجدها مة الفهده 
اسعمالعلى لحثهم وذلك للناس، الخير إرادته ذ تتجلى اش~ —رحمه ورحمته 
قوحطبه ، التوكل حول، كخطبته والأحزان، الهموم لكشف الناحعة الأدؤية 

...الثدة ونت، المج انتظار ل وحهلبته ، الدعاء على الخن، 
هىإذ الاجتماعي، التكافل مسالة وطيدة، علاقة به له ومما الابا هدا ومن 

لهزهمهنا حيزا افه— —رحمه عيي الالشخ أعهلى فقد الرحمة. بابإ ق داحلة 
وحهلبة، الإحان على الأغنياء حث، ل حهلبة المثال مبيل على فكتب المالة، 

الناس،أموال به وJاقش الوادي ق الجدب كان حين الإحان على لخ—ث اق 
وغيرهمالأقارب موونة على الخث ق أحرى وحهلبة 

اتواي:فقه 

أنيمكنه فلا اهتمامه، افه إلى الداعي يوليها التي الأمور من الواغ معرفة تعد 
المعاش،بواقعه عارفا يكون أن عليه بد لا بل مجتمعه، ق يدور عما بمحزل يكون 
ؤيعفلهميخطثون، فيه ما لهم ؤيصحح يجهلون، ما فيعلمهم الناس، بأحوال وعارفا 

يغفلون.حنن 

السعاوىا.العلامة الشخ مؤلفات أاءجموع صمن ( ٩٧٥ )v/ العلام، الملك الرحيم ءفتح )١( 

(.١٥٥/ YT)■العيي، العلامة الشخ مؤلفات ءمجمؤع )٢( 

(.١٦٣; ٢٣انمدر)ض )٣( 

إ٩^\٦rX)i(ض\س)

(.٢٤/٢٣)٥(صالماJر)

(.٢٣٢/Yf)الصدر )آ(نفس 

،٥٤٣الشرعية لئيراسات متيمين ابن السيخ ضسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيرة« والآداب، اسوم ممية 





وا!دعويةاسمية آثاره السسي، ناصر عيد<ا1رحمنين ا!شيخ مؤد٠ر 
صيفعبداض عمربن بن يونس د• 

(٢)

الجدريحموصا للأمراض العلاجات نفع ق خطبة ٠
اJالالعلى الشرب مياه نعمتم على ملتمان ابن الونير شكر ق طة ح ٠

الإسلأسة.الأمة الأهت4امب1حواو 

إلىذلك يتعدى بل فحب، ووطنه مجتمعه على الداعي اهتمام يقتمر لا 
أمةالملمين أن ياعتبار العامة، وقضاياها جمعاء، الإسلامية الأمة بأحوال اهتمامه 
والحمى.بالسهر عليه عضوتداعى منه اشتكى إذا واحد وجد واحدة، 

صلةلها مما اش— —رحمه عدى الللشسخ لدينا الحفوؤلة الخهلما ضن 
المصرية،الأراضي إلى اليهود لحول حدث حول الشيح مهلرْ ما الموصؤع بيدا 

ه(١  ٩٣٧ م/ / ٤ ) بتاريخ هومؤرخ ما الخْلب، هده ومن للجراتر، فرنس—ا واحتلال 
الخهل_إتهده عناوين وهده 

٠وعيره بالدعاع الجاهدين مساعده على الخلين حإ ق هلية ح٠ 
الحاصربالموهفج تتعلق طة ح ٠

المريةالأراضي من الأعداء انحابا عن طة ح •
الإصلاح.

وعباداتم،الناس، عقائد إصلاح الإصلاح، هو الأمحمى وهلءفها الدعوة مدار 
البحث،.هدا ق تلفح دكننا التي الجوانب، س وغيرها وأحلافهم، 

)ا(صاوما.ر)"اأآ/هص.

(.٣٨٥عيي،)٣٢ الالعلأئ الشخ ءمجمع )٢( 

x٣٦٣إ٦٣)٣.(نض١ب)

Xr٦٦f٦T)^آض\س)

(.٣٧٥اسدر)مأ/نفس )٥( 

١٥٤٥او،نمر؛عية _ L_ujl1Lعتيمين!ابن الشيخ ءنرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والإداب، اّوم كلية 



والدعويةاسمية أتاوه اوسعوي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ 
خطيهخلال من السعدي اللأمة عتل الدعوي النهج 

ماوأهم حطبه، جمح ل المعنى -يدا ملنآ كان اف— —رحمه المعدي والمخ 
مجتمعلبناء الأمان صمام أن المخ ليمين وذك التعليمي، الإصلاح الشيخ به اهتم 

الدنيوية.والعاوم الدينية العلوم بين يجمع الدى هوالتعليم رشيد إيلامي 
علىفيها أكد التعليم"، إصلاح ق "خطة يحنوان: حهلثة عقد المدد هذا وق 
أذهانق اياقي الجمل الغراس وغرس"هذا الدين، علوم إلى النتعلمين توجه 

الحالق النجح يتم وJللالئ، وتركوالأعمال، الأحوال تصخ لث، فيدلالناشثين، 
اق،ؤيئخير كل إلى التعليم ير بربه والأخلاق، العقائد تصلح وبذللث، والآل، 

لأخلاقالتامة وملاحثلتهم الاص1ءين الفضلاء الأماني0 بثجر إلا ذلك يتم ولا 
والدينا<العلم بين جمع لمن الراقية والشهادامت، النجاح يعلق وأن المتعلمين، 

الدارسس التحدير ق — الله —رحمه المخ عتوتيا أخرى خعلبة وق 
بناءخلال س للنشء الدين أعداء استهداف حلالها س أبرز المنحرفة،ا، الأحنبية 

لهصالة لا المثاب س حيلا وتخرج والأخلاق، العقائد د تفالتي هم مدارس
الأخلاقس متبدلين وإخوانهم، وآبائهم بأسلافهم وممهرئن "متهآكمين بالدين 

•الجل* متجرف إر الوي المراط س تحرفين رذل، حلق كل الجميلة 
رركيفاض~1 "رحمه فقال المدارس، هذه حطر من الحاصرين حير ثم 
قيضعهم وكيف، وأماناُتؤ؟ ودائع عنده وهم يختارهالأولاده أن لم ميرضى 
واختياره،بسعيه ولده يخر أن يرصى وكيف، الخيانامحت،، أكبر فهذا الهلاك؟ ثبكة 

بلادكموق عندكم يكن ألم اره؟ وحيعتنه باء إذا صررا ز مدى، عمله ويذهب 
بالعالمالمعروفون اتذه الأموفيها المحول، به يحمل ما الحكومة مدارس من 

(.٢٧٥! ٦٢الخوي•)العلأُة النخ وشأن ،مجمرع )١( 

(.r-r/YTانمدر))أ(نفس 

ألشرعيةسراسات ابن الشيخ كرسي مع باسون القصيم، جامعة عتيزئ، والآدأب. اسوم كلية  ١٠٤٦



والدعويةالعلمية آتارء ناصرالسعدي، بن عبداترحمن مؤتمرالشيخ 
صيفعيداطه عمربن بن يونس د• 

ترواألم حيزمجهود؟ الجميع لراحة الحكومة تدل ألم المجهود؟ ويذل والدين 
هذايعد الرغبة ففيم ومشهود؟ هومحس—وس ما السعشمين ومنفعة أعمالهم منآثار 

الأضرار،من فيها ما إلى بة يالئتلفيفث الدنيوي نفعها التي الأجاب دارس مق 
والبوار؟٠٠الهلاك الغالب، ل منها المتخرجين وءاة؛ة 

مابجلأء يوضح الخهلبة هده اخر ق افه~ ~رحمه عدى الالشيح ذكره وما 
ظلوق اطه~ ~رحمه العزيز عبد المللث، عهد ق عودية الالعربية المملكة به تقوم 

كلمن المشء وتحصين والمعرفت، العلم يميدان بارز اهتمام من الرشيدة الحكومة 
الحمد.ولله والدان( القاصي يعرفه وهذا ودنياهم، دينهم د يفما 

(.٣٠٣/٢٣)١(صانمالر)

١٥٤٧الشرعية للدراسات عتيميى ابن الشيح كرسى مع يالتهاون المميم، حاسة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 





واكميعاسسمة آياره نمسي1 
ضيفعيداطه سربن بن بولس د« 

ااذاو0ة

~رحمهعيي الالعلامة حطب من تسطة المالدعوة معالم أهم إذن ذهذْ 
وتثقيفهم.وتعليمهم الخالق، بإرشاد اهتمامه وعن الدعوي، حه عن فيها أبان اش— 

عليين.ق جناته وأمحكته ١لآحرين ق درجاته ورير تعالى، اش~ ~رحمه 
إلى!الموصؤع هذا ق البحث حلص ولقد 

 Bالحلمية.جوانبها كل من السعدي العلامة ثخمية دراسة همية أ
اهتمامه.وأولى عيي، الالشخ علم رلكئز أهم من الدعوْ مجال، عتمر ي٠ 
العلمية.آثاره ل واضح وذلك الوعوق، أساليب بتنوع عيي الالشيخ هتمام ا٠ 
الشخبيا اشتهر التي الدعوية المجالاين، أهم من المنتره الخهلب، بر عتت٠ 

عدى.ال

الإملامية.الشريعة جوانب لكل حدي الالشيح حْلبج متيحايب، ا٠ 
المتنوعة.ومادما الخي، مواضع حلال من العالمية الشيخ مكانة يان ب٠ 
 Bالإسلامية.الأمة وبقضايا الناسي باحوال عيي الالشخ هتمام ا
 Bوالحاضرين.الناس ق بتأثيره وذلك حهلبه، ق السهاوي الشيخ ؛داع إ
 Bالنبوي.المنهج على حطبه ل عيي الالشتخ عتماد ا

المتعلقالبحث هذا حلال من ؤيستشف يلاحغل أن يمكن مما كثير ا وغيره
المأتارية.حطبه حلال من الله— —رحمه عا.ي الالعلامة عند الدعوق بمعالم 

ارّا'ءينيل من سواء بما والاهتمام تناولها يمكن التي التوصات عن ا وأم
تيلى كما فهي أونمرهم افه وفقهم المؤتمر لهذا 

اللهرحمهم الإسلام بعلماء التعريف ق يهم الذي ال٠ؤت٠ر هذا مثل انعقاد ١• 
وتراثهم.بعلمهم القادمة الأجيال ور؛هل حم، والإشادة 

١٥٤٩الشرمية سراطت عتيمين ابن الشيخ كرسي مع باتاون اممميم، جاسة عتيزة، والآدام٠، العلوم كالئة 



اسميةآثاره اتسعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ موضر 

خطيهخلال من السعدي انملامه عتل الدعوي التهح 

المّتواتمختلف ل اكيمة المناهج صمن السعدي العلامة كتب اقتراح  ٠٢
الفقهيةوالمنون التعليبة، منظوماته وبعض المشهور، كتفسيره والمراحل، 
والحدشة.

المعديبالعلأمة الختعلقة والبحوث بالدراسات تعنى سنوية منحة إصدار ٣. 
حمهاضر— 

وسالم.وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على اطه وصلى هدا 
العالين.رب فه والحمد 

الشرعيةلعيراصات عثيع1أن ابن الشيخ كرصي مع بالتماون القميم جامعة عتيرق والآداس اسوم كلية  ١٥٥'



اسوي،آظرهاسدةواكعوا

اال0مادر9اوهر1مجلائحة 

—\ 9iTy]\/يرون. الرسالة— ة موسسمنيدان. الكريم لعبد الدعوة أصول . ١ 
٢٠١١.

طبةدار الغامدى. حميس لعلي منظورإّلأٌي من لتربيته المالح الإنان ٢• 
.٢٠-٣•١٤٢٤/١اسرمة.طالخضراء-مكة 

محمدبن ماعي تحمزت - كمحر بن إّماعيل الفداء لأيي العظم القرآن تر نف٣• 
١ط^االرياض. دارطيبة- سلامة.  ٠.٢  ٤٣٢

عدى.الناصر بن الرحمن لعبد المنال كلام تر شل الرحمن الكريم نتم ٤• 
مؤلفاته(.مجموعة )صمن 

١٠  ١.٩٩٨ ٤ ١ ٩ الفكر.يرون. دار البخاري. اش عبد لأيي الصحيح الجامع • ٥ 
مصورةالأصبهال. الله عبد ين أحمد نعيم لأبي الأصنياء وطبقات الأولياء حلية . ٦ 

.١٩٩٦٠١٤١٦النكر. ودار الخانجي مكتبة بممر. عادة الدار 
.١٩٩٩—١٤٢٠ط٣/ اليقين—ممر. دار الواعي. لتوفيق الخهليب ؤإعداد الخطاية . ٧ 
الرياض.التدمرية— دار البدر. انثه عبد بن لعلي ار والأثالعلاقة والأمن؛ الدعرة • ٨ 

'أ.ط\إس\-^\

حونة.القادر عبد عرفان تحقيق ١ الجونية قيم لأبن العباد حير هدي ل المعاد راد - ٩ 
١ّ  ٩٩١—^١ ٤  ١٨/١طيرون. — الفكر دار 

المعارفمكتبة سالم.ان. ال حن ين مشهور به اعتنى الجتاي. داود لأبي نن ال٠ ١ 
الطعةالأور..الرياض. 

المعارفمكتبة ملمان. آل حن ين مشهور به اعتنى • الم,مذى عتّيى لأبي الس • ١١
اسةالأور..الرياض.

دارعختا. القادر لؤ عبمحمل. تحقيق البيهقي. الحين ين لأحمد الكبمرى. نن ال. ١ ٢ 
٢٠ ٤٢٤انملميةّيروت.طم الكتب  ٠٣٠١.

١٥٥١الشرهية لادراسات عتبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الانصيم، جامعة عتيزة، والآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٠ السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ مؤتمر 

خمليهخلال من السعدي انملأمة عتل الدعوي التهج 

حزم-ابن دار دبر• أي وخاض سويم علي محمد تحمق - حان ابن صحيح • ١٣
.٢٠١٢يرون.طا/ّاّآةا.

للشيخوالأحكام والأحلاق والتوحيد العقائد عالم ل العلام المالك الرحيم فتح . ١ ٤ 
مؤلفاته(.مجموعة )صمن عيي. الناصر ين الرحمن عبد 

ومتابعةإثراف عيي. الناصر بن الرحمن عباو العلامة الشيح مؤلفات مجمؤع . ١٥
٠.٢ ا-ا١ ٤٣٢الرياض.ٍدا/ داراJي٠ان- الدارالعرية. وضيقأباءالشيخ. 

تحقيقالجونية. نيم لأبن تتعين ؤإياك نحبي إياك منازل ين انالكين مدارج . ١٦
٢٠ ٠ ٠ .٣ ١ ٤  ٢٣محلم\/ العربي.يرون. دارالكتاب الندادي. باينه المعممم محمد 

.الأرنوو.ءل معيب بإسراف حماعة تحقيق حنبل. ين أحمد النه عبد أبي الإمام مسند . ١ 
ّيرون الرسالة. مؤسسة 

فوادمحمل. تحقيق القشيري. الحجاج ين لم مالحين لأبي المحيح ني الم. ١٨
. ١٩٩٧. ١٤١٨ْلا/ .القاهرة. دارالحديث عدالباقي. 

ألشرعيةلادراسات عثي4ين ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص والاداب، اكوم ممية  ١٥٥٢




