




والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مونمر 
الغامديأحمد بن صالح ١لهاديبن عبد د. 

مقدمة؛

وبعد،وسلم، وصحبه 1له وعلى اف، رمحول على والسلام والصلاة ف، الحمد 
للشخوالتعليمية ال،ربوة الجهود على الضوء لتقل الورقة هذه جاءت فقد 

التميمي،عدى الناصر بن الله عبد بن ناصر بن الرحمن عبد الله عبد أبى العلامة 
شهرمن عثر الثاف ل القميم ق عنيزة بلدة ق المولود عدي، مبابن المعروف، 

منوالعشرين الثالثة الخميس ليلة رأمه ضل مق والمتوق ٥(،  ١٣٠٧)عام محرم 
اممه—يرحمه ه(  ١٣٧٦)عام الآحر٠ جمادى مهر 

4نهجالبأ>،ث،>

يتهلمناصتنباحلي، الأّالوصفي المنهج اليحح، هدا ق الباحث تخدم اس
اللهيرحمه عدى— الالشيخ مؤلفات ق البحثا حلال من موضوعها، لمعالجة 
وروىوتوصيات نتائج من وجهوده حياته من النظرية الأدبيات أقررنه وما تعالى— 

ومنطلقاتهالربية، مجال ل الشيح جهود حول الأفكار تتباط لاصالمجال، دا هق 
جهوده.ق التربوية والعلوم المعارف وأنولع عنده، والتربية التعليم وطرق الفكرية، 
اتبحم،،أهدافا 

الأتية؛الأهداف تحقيق إلى الحالي البحن، يعي 
حدي.الالشخ لجهود الفكرية المنطلقات على الوقوف — ١ 

حدي.الالشيخ جهود ق والتعليم التربية طرق بيان ٢— 
عيي.الالشيخ جهود ل التربوية والمعارف العلوم أنولع إلى الإمارة ٣— 

عيي.الالشخ عند والتعليم للتربية العلمية الجهود توضح — ٤ 

ا٥ ٥ ٥ الشرعية }يمراسات عثيمين ابن ا1شيخ كرسى مع بالتعاون الغضيم، جامعة عتيوة1 و1لآداس اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحض الشيخ مؤتمر 
سل()ورقة اشمعديااميية الشيخ جهود 

السيئ.الشيخ تجهود المكرية النطلقات الأول: الطلب 

تصلحشاملة وأحكام وقيم بمبادئ جاءت ماؤية الالشراع من شريعة من ما 
وتقديرهتعار النه حكمة شاءت فقد الإملأمة، الشريعة به جاءت كما البشر لحياة 

ووضعتإلا الحياة جوانح من جانأ تغفل لم بشريحة النماقه النسالات يختم أن 
العقولل محوالأونع ولا الحل، لها إلأووضعت مشكله ولا والطريق، المنهج له 

بغيرها.الإيماو يمح لا التي الخالدة العالمتة الزمحالة بحق فكانت محه، أجابت إلأ 
الطبيعية،البشرية للفطرة موافما الإّسلأمية للتربية الإملامي التصور جاء ولقد 

للاحرة،والعمل للل.نيا العمل بين وموازن1ا الجد، ومهلال1ا الروح حاجالتا مراعينا 
ونوازعه.الإنسان لغرائز ومهال.؛1ا 

لإملأميا التصور تمدا الحمور مر على المالمين علماء اهتم فقل. هنا ومن 
الإسلاميالتهور حيث من أو للحياة، لامي الإّالتصور حسثح من مواء للتربية، 

التربويةبالتهلبيقات اهتموا مثلما وخصائصها، وأنواعها، اكتما-يا، ووسائل للمعرفة 
منوغيرها تعليم، وطرق ومنهج—ا، وتعاليم—ا، أهدافنا، للتربية؛ الإسلامي للتمور 

حلالمن التصور، هذ.ا امحتجلأء ل واصح أنر السعالي للشيخ كان وقد الجوانبح. 
بعمه.إر الإشارة المه1الءِا هدا بمحاول ما وهو وحطبه، مؤلفاته، 

االسعدي لنكراتشيخ ه الصاة عن اثتصيرالإسلاعي أولأ> 

ونش—اتتعار، افه بإرادة الحياة؛ل.أت هن.0 أن على الإمحلامي التهور يوكلأ 
د>ّكنيمل أف محلثا ١^ إدا همءآ نحالىؤإسا لقوله مصاJائتا سحانه، بقدرته 

منمختلفة عوالم لتشمل الحياة عت، انل. ولق{، ٨٢}يس! ه اؤأ مكؤيت 
ثبمامزدآثةؤ تعالى نال تعاررا؛، اممه حلقها التي والموجودات الأحياء 

٠صى؟ه ، ٠١٤٢٨المتتيي، مكتبة اليمام، عبده، محمد لأوصاف الإسلامية، الثقافة ل دراسات ( ١ ) 

الشرعيةلليراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون الصيم، حاسة عنيرق، والأياب، العلوم كلية  ١٥٥٦



اسيةواكمبمآتاره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح تمر مؤ 
الغامديأحمد بن صالح بن الهادي عبد ئ، 

صمحإئه(ءنثردث.ولأءلمحزي?محبمامحللأ 

الخلاق،هو تعالى ارفإنه بقولهت تعالى" النه يرحمه عا.ى~ الالشيح ؤيشير 
مزآثارأثر كلها وكبيره، صغيرها ومتاجرها، ا مقدمهالمخلوقات، حميع الذي 
شيء،لكل ^، ١٠١١وهو خلقه، أراد مخلوق عليه تحمي يلا وأنه وقدرته، خلقه 
مدبرون،مسخرون وعبيد له، مللت، والقلي العلوي العالم ق مكن ما حميع الذي 

الجزائيةر١،,وأحكامه الشرعية، وأحكامه الحكيمة، باقداره فيهم يتصرف 
ومها;المقررة، المبادئ من مجموعة على الحياة عن الإسلامي التصور ويقوم 

الابتلاء،على تقوم الإٌلامي التهور حب بالحياة ان الإنعلاقة أن ١! 

ذهناكالأ؛تلأء؛ هذا وتتحدي ٢{، ه}الملائ،ت مثعجومأمرأثمر'ه' 
تتضمنهاأن يجب التي التدين مظاهر من وكلها بالشر، والابتلاء بالخير، الابتلاء 

؛.الإسلأمية١٢التربية 

أصوِبممار لاختبيميتهم، ثم يحييهم أن اده لعبندر وتعالى بحانه فالله 
أتبموأخرهم الدار، لهزم وأحرجهم عباده، خلق الله أن ذك عملا، وأخلصهم 

انقادفمن لأمره، المحارصة بالشهوات وابتلاهم وماهم، وأمرهم منها، ينقلون ص—
اللهأمر ونبذ النفس هوات شْع مال، ومن الدارين، ق؛، الجزاء له الله أحن الله لأمر 

صمنالعيي، ناصر بن الرحمن عبد للشيخ المنان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم تيسير ( ١ر 
.٣٦ص؛ ٦، الجزء 0، ١ ٤ ٠ ٧ الثمال، صالح بن صالح مركر عنيزة، ^، ^١٥٠١الكاملة المجموعة 

العاصرة،التربوية والملمات الإسلامية التربية فلسفة بين مقارنة دراصة الإصلأمجيةت التربية فلسفة )٢( 

.١٥٠ص م، ١  ٩٨٧المنارة، دار — المنارة مكتبة جدة، المكرمة— مكة الكيلأي، عرسان لماجد 

١٥٥٧الشرعية و1عراسات عثي4ان ابن الشيخ كرسي ٣ بالتاLون اوقميم« حاسة عتيرد والآداس اسوم كلية 



ئواووعوي4 اسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ ٢^> ؤ
عمل()ورهة لترببة ا ا لسدي ا لشيخ ا جهود 

والشر،بالخير وابتلاهم الدنيا، ق عباده أوجد تعالى افه أن كما الجزاءل١/ شر فله 
يفتنأيهم ليبلوم تعالى، منه نتنة والموت، والحياة والذل، والحر والفقر، والغنى 

نثومثرآ ، i)bفخير، خيرآ إن اعمالهم، فيجازيهم ينجو، ومن الفتن مواقع عند 
هوتربيةوالابتلاء حياته، ل الإنسان به يتلي مجا مواجهة ق مهم دور ولاار؛ية 

خلالومن قيحه، من والنفور الشر وفهم حماله، وتذوق الخير فهم هدفها بالخرم، 
يكوننم ان، الإنعلى الإلهية النعم عنلمة إدراك يتحفق التذوق وهذا الفهم هذا 

يبتلىحين فالإنسان والاجتماعي، والقي العقلي الترفي الابتلاء هذا ثمرايت، من 
صحيحةخثرة لديه تتكون لمعالجته الصحيحة الأماليب يتح نم معين بموقف 

لمعالجتهاالصحيحة الأسالسب، ؤيعرف الكونية، والأشياء الزمنية الموانفح بطبيعة 
صححأ'اا.أملويب، كل وثمرة 

يجب،للاحرة، مصر أتبا على الحياة إلى بنْلرما الإملامية العقيدة اكديتح ٦! 
الأرضق وجعله حلقه التي للغاية تحقيما له، افه أراد كما ان الإنيحياها أن 

إلاؤألإض لين -ثلثت، وما ؤ I تعالى ه لقولتصدينآ العث_ادةأ؛؛، وهي بببها، 
تثص.هرالذارياءت،:أه{.

لها،والإنس الجن الله حلق التي الغاية هده ت لأية ا هذه نمير ق السعدي يقول 
والإنابةومحبته، لمعرفته المتضمنة عيادته، ومي إليها، يدعون الرضل جميع وبعث 

٤٠ ٢ ص؟ ٧، الجزء المنان، كلام نمير ل الرحمن الكريم تثسير ، ١ ر 

٢٠ ٢  ٨٠٠٠٢٥، ٥ الجزء المنان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم نتستر ، ٢١

الدولي،الشر دار الرياض، مجاهد، محمد لصفاء المعاصرة، والقضايا الإسلامية الرئة اصول )٣( 
بءا.، ٣١٤٣١

الفكردار عمان، إبراهيم، محمد افّ وعبد سعادة، أحمد لجودة المعاصر، المدرسي المنهج ( ٤ ) 
صآُح.، ٠٢٢ ١ ٤ ناشرون، 

الشرعيةسر1سات عتيمينر ابش، الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة صزق والأداب، العلوم كلية  ١٥٥٨



واووعود4اسمية آتاره اثسعدى، ناصر سالوحصبن الشيخ مزذنمر 
النامديأحمد بن صالح بن الهادي عيد ■ د 

تعالى،اف معرفة على متوش وذلك واه، ص—عما والإعراض عليه، والإقبال إليه، 
كانتبربه معرفة العبد ازداد كلما بل باق، الحرفة على متوقف العيادة تمام فإن 

منهإليهمءا؛,لحاجة فاحلقهم لأجله، الكلفين اممه حلق الذي فهذا أكمل، عبادته 
فهوكائنكخليفة؛ بوخليفته ليقوم ان الإنبإعداد الإملامية التربية وتعتني 
ديناميكيةقوة أنه هذا ومعنى الأرض، على معينة رسالة لأداء اممه من مس—تخلف 

لتحقيقعي يهادف، لوك موملوكه والزمن، أوالطيعة اليئة معمليات هل وص
وتتمجانبين، على تقوم الخلافة إن إذ الإسلام؛ حددها التي وأهدافه أغراصه 

واكانيةتالعبودية، تحقيق مجال ق الإسانية الذات حركة هي الأولى• بحركتين 
،.هادف١٢سلوك الحركتين وكلأ الميادة، مجال ل الإنسان حركة هي 

 /v وتفاحناوزينة ولهوا لعبا ليست الحياة أن على الإسلاميه العقيدة أكدت
أونثاْنوإنتاخاوكدخا عملاوكدا وليست شل، والأولاد الأموال ي وتكاثرا 

الحياةولكن وتدمينا، وقتلا وتناطحا أوتنا-ما واس—تثمارآأوتس—اصاونمايزآشل، 
تعاونالكون، مفردات كإحدى الهلبيعة وموارد الإنسان طاقات واستثمار عمل 

والخعاييروحقائقه الكون قوانين مع يتفق ؤإنتاج؛نْلام استهلاك وتكامل، وتنافس 
الدنياالحياة ق الأرض لعمارة الإنسان تربية أحل من ذلك كل الإلهية• والحكم 

الحياةعلى مجبول بعلثيعته والإنسان القرار. دار الأحرة للحياة إعداده نم ومن 
ؤبمحكمهاجتماعية، وصلات ات علاقأفراده بين تجمع المجتمع هذا جتمع، مق 

غايته،وتبرر فكره توجه رؤية وله هل«فه، ؤيحدد ملوكه، ؤيضعل يوجه عام نفل—ام 
والمكانالزمان باحتلأف تختلف وتشريعات وقوانين أحكاما يفرض الفلام هذا 

. ١٨ص١ ٧، الجزء المان، كلام تمر j الرحمن الكريم سر )١( 

.ص١٠١سابق، مريع المعاصرة، والقضايا الإمهلأب الربية أصول، )٢( 

١٥٥٩الشرعية سراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حاععة عتيزقد والآداس امموم تعية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ 
سرا)ورقة جهودالشيخارسعديثالتروية 

والثقاورا؛.الاجتماعي التطور ومرحله 
ؤزسةؤثو آلييالمب اعلموأآثاأ-كوأ ؤ ت تعالى قوله نمير ق عدى اليقول 

عنتعالى اف يخبر ٢{؛ ٠ }الحديدI ه وآ'لأوكو فيآ'مللي ةالج؛بيُإلإكر 
تلعبولهو، با~ا-العب أهلها، وغاية ا، غاياتهؤيبين عليه، وماهى ا، الدنيحقيقة 

الدنيا،أبناء من وواغ هوهموجود ما ممداقه وهدا القلوب، ونلهو-ها الأبدان، ا ته
وعمااف، ذكر عن وغفالتهم قلو-هم، بلهو عمرهم أوقات قطعوا قد تجدهم لث، فإن

اليقظة،أهل بخلا؛، ولهوأ، لعبتا دينهم اتخذوا قد تراهم والوعيد، الوعد من أمامهم 
أوقاتهمشغلوا وقد ومحبته، ومعرفته الله، بذكر معمورة قلوبهم فإن الأحرة، وعمال 

.والمتعلى١٢٢القاصر الفع من اممه، إلى تقربهم التي بالأعمال 
Iاتسعدي الشيخ هم طل الإنسان عن ال؛صوارالإسلأ*اي ر ثانيا 

يأتي؛ما الإنسان عن الإسلامي التصور عليها يقوم التي المبادئ من 
وموحوداتعناصر من الكون ق ما أفضل هو لإنسان ا بان لإيمان ا / ١ 

الخصائصمن لكثير المخالونات من غيره عن تعالى الله ميزه ومخلوقات، 

استحقكما المخالونات، سائر على وتفصبله تكريمه بدلك فاستحق والمميزات، 

حركةمن فيها ما يكل الحياة عليه ترتكز الذي الأساسي المحور يكون أن بذلك 
مرعلى الإصلاح ودعوات ماؤية اللات الرسا موصع يكون وأن ونشاط، 

العصوررم.

عالمالقاهرة، محمد، حجات لرقت اكحاح، وفرص المعاصرة التحديات ! ١٠٢١^المناهج ( ١ ) 
١٠ ١ ص١٨ ٢،،  ٠١٢والترنيم، للشر الكتب 

٢•٧، الجزء الختان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم نتستر رى 

._TUم، ١  ٩٩٨للكتابر، المربية الدار محلرايلس، الثساق، التوس لخمر الإسلامية، التربية فلسفة )٣( 

الشرعيةلليراسات عقيمين ابن اثشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيرة، والآداب، اسوم كلبه  ١٠٦٠



ئوالدعوية اسمية آثاره اثسعدي، ناصر صدايرحمنض الشيخ مؤد«ر ا

الغامديأحمد بن صالح بن الهادي عيد د• 

ذآلمت£يؤ -وني؛ادم وق؛وؤأي\ ؤ تعالى: قوله ير نفق عدى اليقول 
ههأ ئئضيلأ -ظنا نص يتكتم و ومحقتنهر آكيتت نى ويدهنهم وآنبمي 

بتيكرم حنث قدره، يقادر لا الذي ؤإحسانه عليهم كرمه من وهدا ٧{: ٠ }الإسراء: 
وجعلالكب، ؤإرال الرسل، ؤإرسال بالعقل، فكرمهم الإكرام، وجوم بجميع آدم 

علىوحملهم والياثلتة، الظاهرة بالنعم عليهم وأنعم اء، والأصفيالأولياء منهم 
والمراكب،الفن ق وحملهم اليية، والمراكب، والحمير والبغال الإل من الركاب 

بهتتعلق طيب من فما والمناكح، والملابس والمشارب، المآكل من ورزقهم 
بهخصّهم بما وقفلهم التيسير، غاية لهم ويسره به، اف أكرمهم وقد إلا حوائجهم 

المخلوقار^،أنولع من لغيرهم لبت، التي الففاو، من به وفضلهم المناقب،، من 
.٢١١ال٠نحمعن النعم تحجبهم ولا النقم، ودفع النعم، أولى من بشكر يقومون أفلا 

وامتخلافهالمخلوقاُت، من غيره على وأفضليته ان الإنتكريم بأن لإيمان ا ٦! 
والمحاففلةالاختيار وموولية وحرية التكاليف أمانة وتحميله لتحميرها لأرض اق 

أونؤعأويرحنه، ماله أو أوشكله حماله أو لوته أو ه جنإلى ترم لا القيم على 
وعمله،وعقله وخلقه، وتقواه، إيمانه إلى يرجع ؤإنما الاجتماعية، أوطبقته عمله 

وكيحودوافعه غرائزه صهل على ودرته المختلفة، المعارف لكبا واستعداده 

قتخلاف الاستحقيق على يعينه بما الإنسان وتعالى بحانه مساف وزود 
تعدادالاسالخصائص هده وأولى الخلافة، بخصائص مزود والإنس—ان الأرض، 
•بماوالانفعال الكونية الموتراُت؛ تقبال لاسمجهز وهو الممنية، النامية للمعرفة 

لينحمبرالحركي نشاطه سر يتالفواّتجاباته انفعالاته مجمؤع ومن لها، تجابة والأّ
٠.٣ ١ ص ، ٤ الجزء المنان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم تسر )١( 

صري\"م\.سابق، مرمع الإصلامية، التربية قيمة )٢( 

١٥٦١تادراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعات عنيرة، والأداب، اسوم كلية 



والوعويةاس4اي،ت آثاره المسي، ناصر سواورح4نس السح مؤتمر 
ممل(رورهة سيخاكسيإراممرسة 

.٢١١وط^قاتهالكون هذا مادة ق والتهلوير والتركيب واكحليل والتعديل والتغر 

 /Y" بينهاوالروح، والعقل الجم ثلاثة; أبعاد ذات ان الإنطيعة بان الإيمان
،.وسحادته١٢تقدمه و؟اايكون الإنسان، منهاشخصية ؤيتكون وانسجام، توافق 

العلهاءأدرك فقد الجمية، العناية؛التربية إلى الإملامية تدعوالتربية 
بعضهموأوصى المهم، على العقل اعد يلا المريض الجم أن واللون 

دونوالجهد الدرس مواصلة س الهلالب محدرأ العلم ءلاو_ا ق والراحة بالترؤيح 
أنكما الفشل، نتيجته ستكون التواصل الجهد فهذا وؤياصة، راحة ذلك يتخلل أن 

فليتوقف،فتورا عقاله ق أحس فإذا عقله، نثعل ما الدرس يواصل أن الطالم، على 
^^جاإلىصح>م.

الحيويالجانب عن يعب الذي الإنان~وهو يجد الإملأم اهتم وقد 
الأءمال~الإنسانية الذات تترحم ؤلريقها عن التي الأداة هو بل الإنسان، ق الادي 

يبينلورعايته به بالاعتناء لم الوأمر بالأمراضر، إصابته من عليها وحافنل 
أيفحايشمل بل الحسوس، الجاب مقصودايه ليس الجسد أن الأول; يين; امأم

والقسالجسد بين ونما ارتباذا اك هنأن واكاق; عنه. الماتجة الحيوية ال٠لانة 
بينهار؛،.انفصال ولا سها، اكأثير ي متبادلة علاقة فهناك والروح؛ والمقل 

وبالبدنالإنسانية الموبالنفس محاولة يالرؤح الإسلام ِوسِذ^مِاهطع 
،٠١٤٠٧للنشر، التراث دار المنورة، المدينة الكيلاق، عرسان لماجد نسمة، ابن عند التربوي الفكر ( ١ ) 

.صر٠٢٩سابق، مر-؟ع الإسلامية، التربية فلسفة )٢( 

.٤ ٠ صء ، ٠١٤١٣للنشر، الجيل دار بتروت، صح، جاد احمد لمحمد الإسلامية، التربية )٣( 

النحلأوي،الرحمن لعبد والمجتمع، والمدرمة البيت ل وأساليبها الإسلامية التربية أصول ( ٤ ) 
•٢ ، ٠١٤٠٩الفكر، دار بيروت، 

الشرعيةو|قر1سإت عشهئن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون 1اقميم، جامعة عتيرقر والآد١ب، العالوم كلية  ١٠٦٢



والدعويةاسية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ 
الغامديبنا>>مد صالح بن الهادي عيد د• 

(دينخ ؤوآصإرصليى ت تعالى الله يقول ذلك وق الصالحةر١، والرفقة والعبادة 
زقهرد قلإب تنائ جههُولأثد -ورألسيأريثو0 ألندرة ربهم تءو>كث 
{.٢٨ه}١^٥،: متئأ. أنثأ, قاث هنبق ؤآئح دؤأ عن هته■ أعمنا مذ ولأنيغ 

الأوامرق أسوته وغيره وسلم- عاليه الله صالي محمدآ- نبيه تعالى الله أمر فقد 
المهارأول ر-بمم يدعون الدين المنيين، الماد المومنض ْع ه نفيمر أن والنواهي 

الأيةهده وق فيها، والإخلاص بالمادة فوصفهم اممه، وجه بذلك ؤيريدون وآخرْ، 
كانواؤإن ومخالهلتهم، صحبتهم، على النمس ومجاهده الأخيار، بصحبة الأمر 

بغيةمجاوزمم بعدم أمر ا كميحصى، لا ما الفوائد من صحبتهم ق فإن فقراء، 
فيها،والهواجس الأفكار فتصير بالدنيا، القالب، تعلق يوجب، ذللث، فإن الدنيا، الحياة 

القالبإل٢ا.وسحر تروق الدنيا نينة فإن الأخرة، ق الرغبة اإقل٢إ من وتزول 

لأنالذاكرة؛ وتدريج، التخيل على القدرة تنمية حلريق عن العقل تنمية ويمكن 
والمهم،والتحليل الموصوعية الملاحفلة على والتدريب، بالماصى، يرنبتل الإنسان 

عىنأي ■يليمة، نتائج إلى والوصول وبويها، وتجميعها الحقائق، واستخراج 
حتىوذللث، العقل؛ لإعمال قابل شيء كل تعقل على ان الإنستدريب، إلى التربية 
حدودعند الوقوف وعدم وأحكامه، وقدرته الله معرفة إلى ه أحوالكل ق يمل 
الحاصرأم.مع ، يتكيفأن يتطح لا جامدا ؛العقل ، يقفالذي التقليد 

،٣١٩٩١العربي، الفكر دار الماهرْت علي، إسماعيل لمحمد الإسلامي، التربوي الفكر اتجاهات ( ١ ) 

٢.صزو ٥، الجزء المنان، كلام نمير ل الرحمن الكريم سير )٢( 

،٠٢٢ ٠ ٤ المتريجئ، مكتبة الر متولي، محمد لخصهلفى الإسلامية، التربية تارخ إلى مدخل )٣( 

١٥٦٣الشرعية للدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القمميم، جامعة عتيرة، وا العلوم كلية 



والدعويةالعسع أناره السعدي، ناصر عيدالر*ءمنون الشيخ 
عبمل()ورهة حهوداكت4يخانمعديياممريية 

^^ىثهةراوسخا1سواوىأI ثاتثأ 

يأتي؛ما الكون عن الإسلامي التصور عليها يقوم التي المبادئ من 
مرغوبوتغير للخرْ واكتساب نمو كعملية — التربية بأن المسالم المربي يؤمن / ١ 

الكائناتسمر الفرد تفاعل ؤلريق عن سحمق والجماعة— الفرد الوك مل فيه 
البشرتربية فتتاثر الكون، جوانب جاسامن تمثل والش به المحيهلة والأشياء 

طباعاحتلافح ذللثح ودليل الاجتماعية، البيئة بعواملر تتأثر كما فيه وما بالكون 
المناطقكان فلها، ينتمون التي الييثة بحهبؤ وعاداتيم وأخلاقهم اس الن

وكازللثإالمحراؤية، الماطق أبناء وكيلك وأخلاقهم، طبائعهم لهم الماحلية 
رالزراءية١ المجتمعات عن المناعية المجتمعات طباغ اختلاف، 

 /Y راد أنJاممونؤيثمل تعار، اف عدا ما هوكل أوالطبيعة أوالعالم بالكون ا
فةالفلأمبعض ولكن وغيرها. والكواكب، والأراضي، والسماوات الأفلاك 

والزمان،وازدة، الرؤج، هي• عامة، أصولط أربعة ل يحصروما الملمين 
أصعقهاوالمائة الحية، الكائنات لجمح أصل لأما أنواها؛ والروح والمكان• 

عناصرهوأحد البشري أوالنؤع والإنان المائية. الكائنات لكل أصل وهي 
ذاته.ق عالم وهو؛ذ"لائ، الكون، عناصر جمح من مركب، تكوينه لأن الكون، 
جمئركدللث، يثمل والكون )خليفة(. خاصة مكانة تعالى اممه منحه ولهذا 
منعنصر كل عليها يسير والتي ككل، الهلبيعة عليها ير نالتي والقوانين الطم 

أجزاثهارآ،•من جزء أوكل عناصرها 
والعقلالحياة ير نفويحاولون شيء، كل أصل المادة أن يرون الماديون ّ؟/ 

حا،آمنوا التي المائة ضوء ق الوجود مظاهر وبقية والشر والخير والشعور 
صابق،الإسلأب، التربية فلسفة )١( 

ص؟'ُآ,سابق، مرم الإسلامية، التربية فلسفة )٢( 

Jادراساتعثمبمن ابن اثشيخ ترسي مع يالتعاون ايقصيم، جامعة ^^٠، والأدابأ الملوم علية  ١٥٦٤



والدعييةالعلمية آتاره السعدي. ناصر عبدالرح٠نبن الشيخ مؤتمر 
الغامديأحمد بن صالح بن الهادي عبئ د. 

إنيقولون والروحيون المادية. لقوانينهم سلوكه إحضاع حاولوا الإنسان حتى 
بكلالمائة أن ؤيرون والعقل، الروح غير فه وليس طيعته، ل روحي الوجود 
الإمحلاميةالتربية فإن وبالقابل الرؤح• مظاهر من مفلهرآ إلا ليت صورها 
مائينوعان! فالعالم وبالتالي والرؤح، يالمائة نومن العقيدة على الخبتية 

الخيرق يتمثل وروح الحية، والتجربة لللاحفلة إخضاعه يمكن محوس 
الاهتمامازإلى الإنمن والإيلام العليا، والثل والجمال والشر 

الإسلاميةفالتظرة والرؤح. بالمائة إلا تتحقق لا الكاملة الحياة لأن يالنوعين، 
.٢١١معتاللةنفلرة 

منكثير ق ملاحفلتها ان للأنيمكن ومجاتبا، الأسباب، بين ثابتة علاقة هناك ٦! 
ووجودالولد وجود بين والعلاقة والشبع، الأكل بين كالعلاقة الكون، أحداث 

رلهدْالعلأقة،واللمالعندلفياءتقاده
الأوهتعالي(رأا.الإملامية)إرادة العقيدة ^وازمع 

لعالأنحل. أن فهويرى المبدأ؛ هدا تحالى~ الله يرحمه الممعدي— الشيخ أكد وقد 
عنباب وبالأمحمؤثرها، عن وبالأيار حالقها، دون الخلوقات مع بالوقوف 

إدراكعن العجز وأن العلم، آفات أعظم من مقاصدها عن ويالوسائل ببها، س
الذيللانحراف كبير سبب بباما ومالكونية الأمور بين ثبية الالعلاقة هده 
(٣)ا•تبعهم١٣ومن الملاحية فيه وقع 

.٤ ١ ص مابق، مرمع الإسلامية، التربية فلسفة ( )١ 

.٥ ١ صن سابق، مرجع الإسلامية، التربية فلسفة )٢( 

ةداخلفيمنالإسلأس،صالقرآنيةفيأناس الدلائل )٣( 
بنصالح مركز عنيرة، لمولفاه، الكاملة المجموعة صمن السعدي، ناصر بن الرحمن عيد 

صالحاكافي،لإ،؛اه،الجزءما،صاءآ

١٥٦٠اأشرعية ثاليراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيرة، والاداب، اثعلوم كلية 



والدعويةاسمية آتتره اسدي، تهصر بن عيدالرحمن الشيخ موضر 
سل()ولهة جهوداأشيخاكسيااميية 

 /U يعكسوهذا تقدمه، سل ق عقبة وليت للإنان، عدوأ لست، العلبيعت أن
العكس،بل ر، للبتسمنفى الأرض من قة والفلامالعلماء بعض يظن ما 

لتقدمه،وأداة ان، للإنصديق حير أما على لالهلسعة الإملأم؛النفنر فيامر 
د'للئثي، حمث١تهإن أ/تيفي وءاي( ألتوت دتوذلأثاق ؤ تعالى هال، وحدمت-هأا؛، 

{.١٢ه}المحل: أ0؟ ^ لاض 
 /a وأفلأكهامه وأحوعناصرم وفروعه أصوله قديم، غير محدثا كله م العالأن

ْستحدثاآا.مخلوق كله وحماد، ؤإنانه ونباته وحيوانه وأرصه وسماواته 

يرعاهه لمحدث بوجود ليم التيقتضى م العالهذا بحدوث المليم أن  ١٩
{،٢٥٥ه}اوقرةثؤيحفنله،ؤيحركهؤبمرفحأمرهؤيدأحاوه<سنهولأزم 

وحولهق ومتميز الكون، غير هو للكون أوالموحد المحدث هذا أن ثلث، ولا 
والأحرالأول، هو موحود)فاممه أو مخلوق أو محدث شيء أي وجود على 

•ثيء(لم بعده وليس شيء، نله لمس والماطن، والظاهر 
وبكلبالألوهية، ؤيتفرد الكون، هذا حلق وحده إليه يرجع تعالى افه أن / ١ • 

ومنالنقمس، عن والمنزه الكمال، اُن، ؛مفالمتمم، الألوهية، حمانص 
والعلم،.رة، والقالوالوحياتية، والبقاء، والقالم، الوجود، الكمال،: صفاتا 

والحياةا،<.

ءسُاه.ابق، مريع الإّلأب، الرين نلفة )١( 

٥,صرأ ابق، مريع الإسلامية، الرئة فلقة )٢( 

صزد٥.ابق، مريع الإسلامية، الربية فلقة )٣( 

.٦ ٠ ص ابق، مريع الإملامية، الرئة فلقة ر٤( 

الشرعيةدراسtت LIصثيعين ابن ا1شيخ كرسى مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب، اسوم علية  ١٥٦٦



اسميةآثاره السعدي. ناصر مؤتحرال1أيخعبدامحم>نين 
اماديينصانيينأحمدالغامديعبد د• 

VJ_oJI  :وقويخجحتود في وأسقم التربية طرق الثافي|
السيئي.

القرآنيةالشواهد ح0ذتا فقد والتعاليم، الرئة بطرق الإسلامية التربية اهتمت 
وسيروسالم~ عليه اطه صلى ~ محيرته حلال من الاهتمام، هذا إلى يشير بما والنبوية 

الماستعليم أجل من كيلك،، لمين الموالمربض يعدم، من الراشدض اء الخلف
عمومنا.ان الإنوالمجتمع وأمتهم ووؤلمهم ومجتمعهم أنفهم لخدمة ؤإعدادهم 

أنفهويرى المدريس، بطرق تعالى— النه يرحمه عدى— الالشيخ اهتم وقد 
يكونما ومنها أنواعها، ، احتلافعلى المدارس ق يكون ما منها كثيرة طرقأ للتعليم 
قيتفاوتون المتعلمين أن يرى كما مختلفة، طرائق وعلى مرتبة، أوقاُت، ل للتعلم 

وأدهاثبم،محرايجهم بحسكا النافعة، المعليم طرق من لهم النه ير ما يحب العلم 
،.متعل٠ين١١كانوا بعدما معلمين يكونوا أن ق أملئ 

أذهانوشحد المعليم السب، أمحق المنوع يح.-، اممه— يرحمه الشيح— كان كما 
بامحسلوب، J_jلا - الله —رحمه فكان العلمية، ائل المأحكام إلى للوصول طلابه 

الوقت،رُأآ.ذللث، نجد أهل عادة غير على اليب الأّيعدد كان بل واحدة، طريقة أو 
يأتيتما والطرق الأمالمسؤ هذه ومن 

حيث،الإسلامي، المنهج ق منتشرة كانت، فقد والامتفلهارت الحففل طريقة / ١ 
منالرغم وعلى التلقين، بملريقة يتم الشريف والحديث، الكريم القرآن تدريس كان 

بنالرحمن عبد للشخ الثاحرة، المتتوص والفنون السائد ق الزاهرة والحدائق الناصرة اض الري( ١ ) 
،٥١٤٠٧الثمال، صالح ين صالح مركز عنيزة، لفاته، لمؤالكاملة المجموعة صمن السعدي، ناصر 

اإجزءما،صار-آة.

٦.(ط السعدي، اض عبد عد ا لمالسعدي، ناصر بن الرحمن عبد الوالد الشخ حياة من مواقف )٢( 
• ٧٦ص ، ٠١٤٢٨والتوزح، Jلنشر الميمان دار ضرت الريا 

١٥٦٧الشرعية لليراسات ابن الشيخ كرسي مع باياعاون القصيم، حامعة عتيزص والآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية أناره المعدي، ناصر بن عبدالرحص الشيح ^ ٠٥٢
عمل()ورهة اكعديااكرJية الشيخ جهود 

حفظوه،بما بالتفكير العناية يهملوا لم أتيم إلا بالحففل الملمين علماء اهتمام 
،.ءاليه١١والحكم وتحليله وتهلبيقه فهمه على والعمل 
هومالم—سحيمهاحأصحابه٦! 

حتىأو اراتيم، اّتفعلى أوبري دينهم، أمور يعلمهم كان عندما لمين، الموعامة 
فيمالمون المالمربون تخدمها اسوقد الحياتية، أمورهم يناقشون عندما 

العلومإلقاء حلال، من الطريقة هذه الله— —يرحمه عدى الالشخ أكد وقد 
بالعوام،الحلم أهل فيها يجتمع التي المجامع ول والمغار، الكبار النوادي ق النافعة 

تثملونبا،يولا الناس على تخف، أمور بطرح الطريفة هده تكون أن وهويرى 
أنس له بد لا البصير فالعالم صافية، وأذهامم مصغية قلو-رم تكون أن وبنرمحل 

بالكلية،الترك س حير القليل فثيان المائل، يعص ومعحلألمناقشة موصعتا يجد 
يشاءما ؤيلقى العادية، أحاديثهم ق العوام مع يجرى أن من يتمكن الحاذق والعالم 

يحصلولغيره لنمه والناصح الأحاديث،، تلك، أثناء ق تنفعهم الش المائل من اممه 
فيهذاخيرآكثيرأر٣،.

كانفقد لم— ومعليه افه صلى النبي— عند الحوار محلريقة تطبيق ش—،ع ّآ/ 
عنبعيدأ معينة، قضية أويعالج حديدة فكرة عن للبحث، ثلة الأمطرح على يعتمد 

هلو(( ءأتدرون؟®، يال؛ وسلم— عاليه اش صلى كان— ما فكثيرا الفكري، لهل الت
ءر؟«ر،ا.أدلكم 

صمآأّ.ابق، مرمع المعاصر، المدرسي المنهج )١( 

. ٩٦ص مايق، عرجمر المعاصر، الدرعي النهج )٢( 

.الزاهرة،والحدائق اكاصر؛ الراض )٣( 

ص"لآ.ٌابق، مر■؛ع العاصر، المدرسي النهج )٤( 

الشرعيةلليواسات عثيمين ابن الشيخ كوسي مع بالثاون القميم، جامعة عتيرص و١لآعاد٠. اسوم علية  ١٥٦٨



ادول«اياتآتاره تاصرايسدي، صوالرحصس الشيخ موضر 
الغامديأحس بن صاي بن الهادي عيد ئ. 

ّسدنانمة ل التعلمية الطريقة هذه إلى تعالى— اشّ يرحمه عدى— الؤيشير 

وحطابالمعالم، هع التآداسا ا وهنهآدابنا، لها أن وذكر الصالح، الرجل ْع مومى 
رهلوالمشاورة الملاطفة بصورة الكلام أ-مح_رج موسى فإن بلهلم،، إياه التعلم 

عاليهما يخلاف، منه، يتعلم بأنه ؤإقراره لا؟ أم لث، ذلق لي تأذن هل وأنلث، أنعلئ،(؟ 
يدعونبل علمه، إلى افتقارهم م للعاليفلهرون لا الذين أوالكمّ، اء الجفأهل 
حدآ؛جاهل وهو محله، يعلم أنه أحدهم ظن ربما بل اه، ؤإيهم يتعاونون أبم 

تواصعومنها م، للتعلئيء أنسر من تعليمه إلى المحاجة ؤإظهار للعلم فالدل 
تعلمومنها الخضر، من أفضل شلث، بلا موسى فإن دونه؛ ممن للتعلم، الفاصل 
العلمل دونه كانوا ؤإن فيه، مهر ممن فيه، يتمهر لم الذي للعلم الفاصل العالم 

منحهمالذين الرمل، من العرم أور ْن لام العليه موسى فإن كبرة؛ ;درجاُت، 
عندكان الخاص العلم هذا ق ولكن واهم، ميععل لم ما العلم من وأءهلاهم الله 

.٢١منه؛التعلم على حرص فلهذا موسى، عند ليس ما الخضر 
وسلم—عليه الله صلى — الني منذ اللون والعلماء القادة تطبيق شبخ ؛/ 

التعليميةالوانف، أو العارك نل، وبخاصة أوالخطابة، الحاصرة لوب لأس
^٢؛.٧١

لإيصالوسيلة باعتبارها الهلريقة، هذ الله- —يرحمه المدى الشيخ أكد وقد 
قجوهرية أمور على تاكيده مع المس—اجد، ق الخالوم إلقاء حلال مجن الناسر، الملم 

ومنهاتالعلريقة، هذه 

المعلمين.لأذهان الفهم ل أقرب، يكون للمتعلينما يلقى أن أ/ 

. ٦٠٧ص ، ٥ الجزء المنان، كلام شتر ل الرحمن الكريم تنير )١( 

.٠س٢٩سابق، مرجع العاصر، الد.رسي المنهج )٢( 

١٥٦٩الشرعية عثيمين ابن اثشيخ كرسي مع بالتعاون اتقصيم، جامعات عتيزة، والآدابt اسوم كلية 



وا1دءويةالسية آثارء المعدي، ^صر مزتعرالشيخ 
ممل()ورقة ^ودامميخالمعدياامدية 

وأنفعها.الأشياء أهم للمتعلمين يلقى أن ب/ 
والسامعينآاا.المتعلين لأذهان متاب بعبارات تكون أن ج/ 
منطريقة باعتبارها القصة طريقة إلى الإسلامية العقيدة نموص ارت أثه/ 

اليببا>االواحال.ة القمة وربما بالقممى، يحفل الكريم والقرآن التدريس، طرق 
اله~~يرحمه الشخ وحياة ٢. وغيرها؛ لام, العاليه مومحى يينا حمكقصة مختلفة، 

الطريقة.هده تؤكد التي بالقصص حافلة 
بعدهمن المسلمون والمربون وّلم~ عليه اش صلى الني" تثخدم امحسكما آُ/ 

منإلهي أنزل يتلوما كان فقد والتعاوق، المواق التعلم بتلريقة الأيام هذه يعرف ا م
فيعئمالتلاوة، بتكرار ؤيامر تلاوما، الوحي محاب مجن يطالب، تم أصحابه، على ربه 

بعضام.بعضهم 
يمتقحلال من التعاول، التعليم طريقة يتبع الله— يرحمه النسخ— وكان 

وكانواحدة، علمية مسالة ق تثححح قرفة كل عمل، ومجموعات فرق إلى العللأب 
وقلواحل، بحث ق إحابامم يج»ع الله رحمه وكان به، نمى رئيس مجموعة لكل 

ذكرق الألباب أولي رانيكرة بعنوان العملية البحويث، هده من نموذج على اطلعتتج 
فهرالأنجاب* أصحابنا أجوبة من الأبواب على الفقه ق مرتب، والجواب الموال 
علىوأدلتها الفقهية ائل الملبعض واستقمحائهم الهللأب إجابات على يحتوى 
فينتصرالبحث،، إكمال ق دور للشيخ ؤيكون الممع. مختمر ق فراءمم ترنيم، 

صمّئأ.الزامرة، والحداتى الناصرة الرياض ( )١ 

صT\.محابق، عرجع المعاصر، المدرص النهج )٢( 

•ءسأ٩ سابنا، ّرّجع المعاصر، المدرسي المنهج ، ٣١

الشرعيةللدراسات عقيمحن ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٥٧٠



وا!دعويةاسمية آتاوه اكعدي، ناصر عبداJرحمنبن الشيخ مؤتمر 
اوواسيأح«طل بن صالح بن انهالي عيد د• 

ولغيرهم١١/لهم تذكرة هذا يكون لكي صوابا الأكثر الفريق لرأي 
 /U أوالممارسان طريقة على نصوصها حلال من الإسلامية العقيدة أكدت

دينهمأمور لمين الميٌلم لم~ وٌعليه الله صلى النى~ كال فقد بالعمل، التعلم 
الب1داترآأ.من وغيرها والحج كالصلاة عملية، طريقة 

علىالطلاب اعد يكان فقد الطريقة، هذ0 يطبق اممه رحمه الشيخ كان وفد 
يرملفكان والداعية، المعلم دور ة ممارسفرصة تعلموه، ما طبيق 

والتهجد،الراؤح صلاة ق خاصة احيهم مق الناس ليوموا المبماء طلابه بعض 
وقدسعدى. ابن ثيخهم دروس من يحففلونه ما المصلين على يقرؤون وكانوا 
الحفنلوملكان الموت حمال س به يتميز لما يعينه تالميدا جد المحماعة طلب 
طرقومن نجد• علما•، تاؤخ ق اممه رحمه ام السالله عبد الشح ذللثؤ ذكر كما 

تدريسق المتميزة والمهارة العلمية القدرة فيه يرى من يكلمؤ كان أنه لهللابه ترييته 
صغارالهلاوةل"اا.وتعليم 

 /a ميي ١٠عليها وأكدت العقيدة -٠١ جاءت التي التي;يس طرائق ومن
سورنزك فقد التعليم، مجال ق والمواقفؤ الجارية الحوادمثؤ استخدام يملريقة 

كغزوةالإسلامية، الدعوة أيام ونمتؤ حوادُثؤ أو مواففؤ نوصح الكريم لقرآن اس 
وغيرها؛؛؛.وفريضة، الضير وبني مكة، وفتح )الأحزاب(، والخنلءق حنين، 

لإيصالوسيلة باعتبارها الهلريقة، هل. اممه— —يرحمه عدى الالشح أكل وفد 

٠١٧٦ص السعدي، ناصر بن الرحمن عبد الوالد الشح ■حياة من مواتف )١( 

ص؛؟.مايق، مرّح المعاصر، المدرسي المنهج ، ٢١

المعدي،ناصر بن الرحمن عبد الوالد الشح حياة من مواتف )٣( 

.٩ ءسه صايق، مرمع المعاصر، المدرسي المهج ( ٤ ) 

ر٥ ٧ ١ الشرعية عتييبن!ليواسات ابن امممخ ترسي مع بالتعاون العصيم، جاسة عتيرص والآدابأ اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره تاصرالسعدي، عيدالرح4.نبن الشيخ مؤتمر 
اسل رورئ »إءودادسخادسدي.قادتردية 

ؤيتعلقيليق ما ومنامحبة م مومحكل ق للمتعلمين يلقى أن على ْوكدآ الناغ، العلم 
منللأذهان وأمحوق أقرب الحاصرة الأشياء فهم أن يرى كما ذلك ق والسبب به، 
وهتهارا؛.بغير تكون أن 

تخدتامحالتي التعليم ؤلرائق من بالصالحين أوالاقتداء القدوة ؤلريقة ٩! 
تيقول — لم ومحعليه افه صلى البي— فكان الإسلامية، العقيدة أهداف لتحقيق 

القرانيةالايات بثا وقد ٠ أ، أصلى رأيتموف كما وااًلوا ه، منامحككم 'عني، ررحدوا
تعالىاممه وأن الحمل، يخالف الدي القول عن 

فهويؤكدوعملا، قولأ ذللث، ق قدوة — الله يرحمه عدى— الالشيخ كان وقد 
أنعلى موكدآ الماس، عامة من وغيرهم الحالم طالبة س لغيره قدوة العلم أن على 

غيره،من أكثر الحز الخلق بالتزام مكلف، العالم لأن بالأحلاق؛ العالم يتحلى 
مراتب:ثلاثة إلى ذلل؛، ق العالخاء صف، وقد غيره، على ما ف أصحا الالخزام وعليه 
أهلأحوال تميز مب، الراتوهده الظالم، ومرتبة الإنصاف، ومرتبة الكمال، مرتبة 
ودرجات»ملم•ومقاديرهم، العلم 

مصادرمن والشواهد التعليم، طرق أهمية على لاصلامية ا التربية ركزت وقد 
الجليلالصحابي وسلم~ عليه افه صلى المي~ بعث فقد كثيرة؛ الإسلامي التشريع 

قلما والإقلع، بالحجة يعاملهم بأن وأمره الأمصار، أحد لولاية مسعود بن الله عبد 
بيميجتمع مسعود بن النه عبد وكان انتباههم، لجدب مستمعيه إثارة ق أثر من ذلك 
حتىقالت الدروس عدد نيادة منه طلبوا ولما دينهم، أمور لمنايشة الأمحمبؤع ق مرة 

٠ ٤٣الزاهرة،والحدائق الناصرة الرياض ( ١ ) 

ءسهه.سابق، ح .و المعاصر، المدرسي النهج )٢( 

•الزاهرة، والحداتق الناصرة الرياض )٣( 

الشرعيةللدراسات عثمون ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، حامعة عنيزة، والأداب، العلوم كلية  ١٥٧٢



ئوالدعوية العلمية آثاره السعدي، ناصر عيداثرحمنس الشيخ ذ
الغامديأحمد بن صالح بن الهادي عيد د. 

تناسبأن صرورة ق التدريس '؛لرق ل الإسلامية العقيدة تاثير ؤيتمئل تملوا. لا 
علىتعمل وأن الدهتية، وقدراته للمتعلم، العقلي توى الم مع التدريس ؤلريقة 

اشاههل١؛.وحدب ورغباته، حاجاته 

النصائحذللئ، ررومن بقولهت المبدأ هدا الله" يرحمه عيي— الالشيخ أكل. وقد 
اممهواجبالت، من واجب ق مقصرآ رآْ من رتبهم، باحتلأف بالأثخاص الخاصة 
والثمرايت،والفوائد ملوكه، وكيفية الواجب، وعلمه رأ، ص نصحه الخلق وحقوق 

ووعفله،جاهلانصحه أو متعمدآ محرم على متجرئء رآه ومن فعله، على المرتبة 
الخيرمن لتاركه وما المحرم، ترك ق لوكها معليه يجب التي الوجهة له وبين 

شريفءولا كبيرأ، صغيرآولأ يحقر ولا والعقاب، الوزر من فاعله على وما واكواب، 
ؤإرثادللجاهلين، تعليم من الهلريقة حده حصل فكم وصيما، ولا 

التصوري المقررة التعليم ؤلرائق ق ادئ المبمن مجموعة اك هنإن كما 
إلىالسهل من التدرج المالئ: هذه ومن التعليم، وطرق للتربية الإسلامي 

أوالمحسوس س الانتقالي ثم البداية، ق الحية الأمثلة على والاعتماد الصعب،. 
تقرائية.الأّالهلريقة م، حالكليايت، ثم ؛الجزثيايث، والا.ء المجرد. إلى العلوم 

علىيطل لا وأن واحل.، من التمكن قبل معء علمين التعلم على الخليل م وعل. 
،لأالخعلمفيانمامالواحد١٣

لإيصالييلة وسباعتباره المبدأ، هدا اممه— —يرحمه ى علو الالشيح أكل. وقد 
والتفاصيلالصور حيل تل. التحلمِون يفهم أن ينبغي ه |لعلح|لمف^،؛حنىِأن

.ص٣٥ سابق، مر"بع النجاح، وقرصن المعاصرة التحديات اادرار،سةت الناهج ( ١ ) 

الزاهرة،والحدائق الرياضصرة )٢( 

٢٢٠والتوريم، للنشر وائل دار عمان، جعنتني، حبسا لنعيم الرئوية، وتهلمقابأ الملمة )٣(  ٠٤،

١ ٥٧٣^يمينUدراسات١سرعية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي! ناصر عيدالرحمنين الشيخ مؤدمر 
عمل()ورقة اميية ا اسعدي الشيخ جهود 

العلم،ْن ومحلها موضعها لهم شن وقوعيا، صووو0 يمءونآا الش اJوحودة 
دفعؤإلى المحبوب تحصيل إلى الطريق وما أومكروهة؟ للتايع محبوبة هي وهل 

حتىالشرعية القواعد على الواقعية الأمور تطبق أن ينبغي كما تخفيفه، أو المكروه 
بيانعن مجردة الشرعية المائل عليهم ألقيت إذا السامعين أكثر فإن فهمها؛ يتم 

حروحهال١،.أو لحولها عن يدرون لا الواقعة الأمور 
الصالحالرحل مع موسى سدنا قمة ق تعالى— الله يرحمه ذكر— وقد 

الفوائدمن فيها أن فدكر العلم، تحصيل ق المسابق المدأ تؤكد الي الفوائد من 
فإنالأمور، أهم من وأنه طلبه، ق والرحالة العلم فضيلة ت فمنها كثير، شيء والقواعد 

عندالقعود وترك طلبه، ق النصتإ ولقي طويلة، مسافة رحل الملام- —عليه موصى 
ومنهاذلي، على الحلم لزيادة فر الواختار ؤإرشادهم، لتعليمهم رائيل، إسبتي 

والاشتغالنلائ،، ترك من أهم الإنسان وعلم العلم زيادة فإن فالأهم، بالأهم البراءة 
أكْلل^•الأمرين محن والجمع اللم، من تزود دون من بالتعليم 

المعدي.الشيح جهود ق التربوية والعارف، العلوم أنولع الثالث،! المطلمظ 
إلىوالتعليم التربية تثملها التي والمعارف العلوم أنولع التربية علماء صتنذ 

بة،أوالكتالمتقولة والعلوم الوثقى، والعلوم اللدنية، العلوم هي. أنولع ة حم
الحسية.والمعرفة العقلية، والمعرفة 

قال،، حلقهل من يصطفيهم ومن لأنييائه تعالى الله ؤيكشفها الالدنيةت العلوم / ١ 

.الزاهرة، والحداثق اكاصرة الرإض )١( 

.٦ ٠ صن ، ٥ الجزء المنان، كلام تفسير ل الرحمن اتكريم تيسير ( ٢) 

الخنمي،وبدر العجمي، ومحمد نيادة، لمصطفى تطور0، واتجاهات ه مدارمالفكر )٣( 
•١ ٣ ص؛ ، ٥١٤٣٤ناثرون، الرشد مكنية ت الرياصن الجهتي، وحنان 

الشرعيةلادراصات ع1تأيهين ابن الشيخ كرصي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة! والاداب، اسوم كلية  ١٥٧٤



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر الشيخ مؤتمر 
اماديينصانيينأحمدالغامديد-عبد 

{.٦٥كهمنك؛لإا'و'ه}اصفت
زاد-ها ة، حاصرحمة النه أعطاْ ت الأية هده ير نفق عدى الالشخ يقول 

ماالعلم من أعهلي قد وكان عالمنا، تعالى عنده من وعلمه عمله، وحن علمه، 
قوحموصا الأشياء، بأكثر منه أعلم اللام عليه موسعي كان ؤإن موسى، يعقل لم 

علىافه قفلهم الذين الرسل، من العزم أولي من لأنه والأصولية، الإيمانية العلوم 
ذلائ،را؛.وغير والحمل بالعلم الخلق صائر 

لدق،علم بأنه العلوم من التؤع هدا إلى تعالى" الله يرحمه عدى— الؤيثير 
العزمأولي، من لام" ال"عليه موسى أن ومثاله ءباد0أآ،. من عليه يمن لمن النه ييحه 
هذاق ولكن سواهم، يعهل لم ما العلم من وأعطاهم الله منحهم الذين الرمل، من 

التعلمعلى فلهذاحرص عندموسى، ليس ما الخضر عند كان الخاصى العلم 
 /Y العلومبينها• ومن والمخممين، العلماء ار كبعن وتصدر الوثقى! العلوم

والمطبوعاتالعلمية، ائل والرسالكتب،، وأمهات العارف،، دوائر ق الموجودة 
العلوممن كثير ق عليها ؤيعتمد ا، تبمموثوق مصادر حميعتا فهذه الختخممة، 
والعارفأ؛ا.

العلوممن بأنه العلوم من التؤع هن'ا إلى تعالى" الله يرحمه عدى— الؤيثير 
المكتسبحالعلم ومنهما نوعازت لعباده الله يعله الذي العلم أن إلى فأثار المكشبة، 

.٥ ص؟ ، ٥ الجزء المنان، كلام تمر ق الرحمن الكريم تسر ( ١ ) 

_UI".٥، الجزء الخان، كلام نمير ل الرحمن الكريم يسير ر٢( 

,ص٥٧٦، الجزء الخان، كلام نمير ل ارحمن الكريم يسير )٣( 

ص1ي.تطورْ، واتجاهات، ه مدارّالرئوي: الفم )٤( 

١٥٧٠اممرعية لليراسات عقيمين ابن اتشيخ كرسى مع بالضاون اتقميم، حاهعة عتيرص واvدابن العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرح4ن الشيخ مؤو4ر 
عمل()ورئة جهودامميخانم٠ديثاممربية 

واحتهادهل١ا.بجدْ العد يدركه الدى 

الصالحلف التجارب حلاصة تمثل وهي ن اللف عن المتقولة العلوم ٢! 
منوالهم،على والنج اللف ئالة ما معرفة المن المعلى ينبغي لذا و-محارمم، 
ا.ذلك١ ق التثبت ْع إليه انتهوا ما حيث من حياتنا ومواصلة 
الذينالأفذاذ العلماء من فليل غير عدد على والمعرفة العالم الشيخ تلقى وفد 

قواسعة، وبلدان أقطار ومن ومتعددة مختلفة ومشارب مصادر من العالم أحذوا 
اJختلفة١٣/العلوم 

وماالفاكرى والتأمل العقل ؤلريق عن المكتبة وهي الحقليةت المعرفة ؛/ 
مجردةمعرفة الحقلية والمعرفة وامتنتاج، وربهل وقياس وتركيب تحليل س يه يرتبهل 

علىالإسلام حص ولقد حدودها، لها محرفة وهي والمعاق، العلاقات عالم تتناول 
الأمورق ؤإعماله العقل استخدام 
ماإدراك على الفرد ناعي وهم، الحواس، ومصدرها ت الحية المحرفة ه/ 

ءلبيحيةلْ،.ظواهر س به يحيط 

.٥، الجزء المنان، كلام تفسير ل الرحمن الكريم بثر )١( 

•تطور0، واتجاهات مدارصه الربويت الفكر )٢( 

١.٧ ص السعدي، ناصر بن الرحمن عبد الوالد الشيخ حياة من مواتف )٣( 

.١٣٥ص تطور0، واتجاهات مدارسه الربوى• الفكر ( ٤ ر 

٠صه'آا تهلوره، واتجاهات مدارسه الأربوىت الفكر )٥( 

اثمشرعيةسراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الثضيم، جامعة عتيرة، والأداب، اكوم كلية  ١٥٧٦



واكميماسية ضء السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح مونمر 
الغامديأحمد بن صالح بن الهادي عيد د• 

علي9أاااعدوم لليربية العلمية الجحود الرابء؛ الهيللب 
السعدؤآ.الشيغ 

ومنوالتهليقي، الطري الجانبين ق والعليم بالتربية عيي الالشخ اهتم 
تياق ما الجهود هد0 

tوأمله اثعلم فضل بيان أولاا 

وأنوأهاله، العلم قفل إلى يره نفق آعالى~ الله يرحمه عدي~ اليثير 
ألومنهات وحكمته، بعالمه لملائكته تعرف الله أن ات منهوجوه؛ من فضيلة للعلم 

أمرهمالله أن ومنهات العبد، ل تكون صفة أفضل وأنه بالعلم، آدم فمل عرفهم افه 
عجزواإذا لينير الامتحان أن ومنها! علمه، قفل بان لما له؛ إكراما لائم جود بال

.٠١١ايتاJاءعرفه مما أكمل فهو الفضيلة صاحب، عرفه ئم به، امتحنوا عما 

وحقوقهم!العلم أهل واحبات على التأكيد ا تانيا 

اءالرياضكابه فملأ'ل لاولاك< وعقد بينهم، فيما العلم لأهل واجبالت، وضع فقد 
العلمأهل واجبات ل  ٠٠أمماه عثر، الثامن القمل وهو الزاهرة، والحدائق الناصرة 

ومنالكبار العلماء من العلم أهل واجات فمن ، ٠١يالناس يتعلق وفيما بينهم فيما 
—يرحمهؤيرى لنفسه، يحثه ما للأخر متهم كل يحب أن بيتهم؛ فيما والطلبة دومم، 

منبه الله وخمهم به تميزوا لما أعفلم، الحلم أهل حق ق الواجم-، هدا أن اللبم~ 
والدين،العلم أهل جمح بمحثته إليه ؤيتفرب تعالى لاه منهم كل يدين وأن م• الحل

العلموتعليم وملم. عليه الله صلى بالنبي— اقتداء وهو الهلاءات>، أكم فهومن 
للعالمءآء.والأس العلم طلثة لحي، مدعاة ذللث، لأن للناس؛ 

ا،صأم\.الجزء المنان، كلام مم ق الرحمن الكريم يتر ، ١١

صهّ؛؛.الزام،، وال>ال.اس الناصر، الرياض )٢( 

١٥٧٧اممرصات سراسات ءتي4ين ابن الشيح كرسي مع باثاون ايمميم، حامعة عتيرة، والاداب، اسوم ممية 





والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
الغامديأحمد بن الهادي عبد د• 

وحواسماص0ره.
اسم>آفات بيان ثاتثاا 

تومنها ونواني، آفات للعلم أن على تعالى~ افّ يرحمه السعدي" الشيخ أكد 
مؤثرها،عن ار ويالآثخالقها، دون ات المخالوJْع بالوقوف الانخدلع / ا 

الميحدينمن كثيرا فإن مقاصدها، عن وبالوسائل سبها، عن وبالأساب 
عنؤيعمون ا، معهيقفون ولكنهم العليعية، العلوم j( يمهرون :♦م وال٠غرين 

يحرفهلم ما الطيعة علوم عجانبا من عرفوا قد هم أنففترون بخالقها، ا ارساؤله
فأحدهمغيرهم، على به زادوا ما الطائع ل اف أودعها التي رار الأسومن غيرهم، 
الانحراففيحمل الغاية، وهي والمقصود، الحاصل هي ؤيرونبما والغرور، الزهو 

والعقل.العلم ق والنقص 
العلمهو المحح العلم أن لث، ذلالحلم، أءفلمآفات من والكبر العجكبا آ/ 
جميعمن الحبي يعرفه الذي النافع الحلم وهو والفطرة، والنقل بالعقل المؤيد 

ونتائجهاوآثارها الأ<سارب، ؤيرد بأصولها، الفرؤع يربط الذي وهوالحلم نواحيه، 
والفلاح،العادة به وتتم الهلمأنينة، به نحمل هوالن.ي م العلوهذا ببها، مإلى 

والدنيارى.للدين اسلحة الصالحة والأعمال الجميلة، الأخلاق ويثمر 
•عموصى يدنا سقمة ق الأفة هذه إلى تعالى" الله يرحمه عيي" الؤيثير 

بلطف،إياه المتعالم وحطاب المعلم، ْع التائب أهمية على فاكد المالح، الرحل 
يهلهرونلا الذين الك؛ر، أو الجفاء أهل عليه ما بخلافا منه، يتعلم بأنه ؤإفراره 

ا،ص'م\أ.الجزء المنان، نميركلام ل الرحمن سر ( ١ ) 

داحلفيسنالأص،اكا0الإمخب،
٣.• صرا الأول، المجلد 

١٥٧٩الشرعية لليواسات عتيهحن ابن اتشيخ كرسى مع بالتلياون اممصيم، جامعة عتيوص والأداب، اسوم كلية 



والدعويةالعلهية آتاره السعدي1 ناصر عيدالرحمنس الشيخ مؤتمر 
سمحا()ورقة جمودالسيخادسديا<اهمدية 

أحدهمظن ريما بل و|ياه، هم يتعاونون |نرم يدعون بل علمه، إلى افتقارهم للمعلم 
منتعليمه إلى المحاجة ؤإظهار للمعلم فالذل جدآ؛ جاهل وهو معلمه، يعلم أنه 

ثكبلا موسى فإن دونه؛ ممن للمتعلم، الفاصل تواصع ومنها للمتعلم، شيء أنفع 
.٢١الخضرأمن أقفل 

شا-يهمومن والمحارى اليهود من الكتاب، أوتوا فالدين العلم، كتمان ّآ/ 
وأظهرواالمحق، فكتموا -ا-ا، يعبووا فلم ظهورهم، وراء وميثاقه الله عهد نبذوا 

واشترواالخلق، وحقوق تعالى، بحْوفه وتياونوا الله، مهحارم على تجروأ الباطل، 
والأموالالتا الرياّبعض من حهل~ إن لهم~ يحصل وهوما قللا، ثمنتا لث، بدل

فخرواالحق، على شهواتهم المقدمين أهواءهم، المتبعين قلتهم ممن الحقيرة، 
المطالبأعظم عن يرغثتهم والدنيوية، الدينية والمصالح الأبدية عادة الفيه ما 

وأجلهار٢ا•

^iLu  ادحصيلأاسمواج_، بيان

الصححالملم مسمى ل الناس وغل3ل اللم، مشكلة إلى عدى الالشيح أثار 
فسمين:إلى انقسموا وأنمم الذيينغيؤيتعينطلبه، 

المتعلقالشرعي، اللم مى مبعض على الملم قصر قول الأول! المم 
أنمن والسسنة، الكتاب، عليه دل ا مدون والخثاداُت،، والأخلاق الخقائد بإصلاح 

ممنطائفة قول هذا أن وأكد الكون، وعلوم ووسائلها، الشمع علوم يشمل اللم 
الإطلاق،هذا من يتحللون بدووا لأن ا ولكنهم صحثحء، تبصرآ بالشريعة تتبصر لم 

لدلألأيت،منهم كثير تنبه وحين الكون، علوم ق الخفليمة المصالح من رأوا لما 

. ٦٧^؛، ٥ الجزء المنان، كلام تمر ل الرحمن الكريم تيسير ( ١ ) 

ا،ص*ية.الجزء المان، كلام تضر ق الرحمن الكريم ^ير 

الشرعيةلاعراسات عتيمين ابن اتشيخ ترسي مع بالتماون ارص4يم، جامعة عتيرص أسوم ممية  ١٠٨٠



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موضر 
الغامديأحمد بن صالح بن الهادي عيد د. 

عليه.الدين نصوص 

علومبعض هي التي العمرية، العلوم على الٌلم ذْسوا س الثاف؛ والقسم 
وهذاوأ-خلأيه، وعلومه الدين عن انحرافهم من نثا إنما القول هذا أن وأكد الكون، 

الصحيحةالعلوم من نموا وحيث، المقاصد، هي الوصاتل جعلوا حيث، عظتم؛ غلعل 
ذلكق غرهم الوجوه، من بوجه العصرية العلوم إليه تنميا لا ما النافعة والحقائق 

تتعالى يقوله المراذون هم وهؤلاء والمخآرعاتر، المناعات من عليها ترتب ما 
بهكانوا ما حم وحاق العلم من عندهم بما فرحوا بالسنان لهم رمجاءمم )فلما 

علومواحتمروا حا، تك؛روا واّبعلومهم فرحوا فهم (. ٨٣)فصلتات تهروون( ي
العداب،أاا.حم ونزل الحق، من يتهزئون يه ماكانوابمم نزله حتى الرمل، 

عليهدل ما وأنه ماه، ومالمافع الحلم مدلول تعالى— الله يرحمه بين— كما 
النافعة،الأمور وألمر العالية، الهلالم_ا إلى أوصل علم فهوكل والمسنة، الكتاب، 

الحقائدورقى المسيل إلى هدى ما فكل لأحرة، أويا ا بالدنيتحلق ما بين فرق لا 
مقاصدعلوم ت ميز فإلى العلوم م فكما - العلم فهومن والأعمال والأخلاق 

للأديان،الخصلحة العلوم هي فالمقاصد عليها، وتعين إليها توصل ائل وّوعلوم 
ثمرتماالتي الكون علوم ومن بأنواعيا، العربية علوم من ا عليهأعان ما ائل والوس
حاالأّتعانة ولمرنيات رصله، صدق ومعرفة وكماله، وحدانيته، ومعرفة الله معرفة 

الكون،هدا لما سخر أنه أمحر تعالى فإنه الدين؛ قيام وعلى وشكره، الله عبادة على 
وأمربه أمر بالشيء والأمر والدنيوية، الدينية منافعه تخرج ونفيه، نتفكر أن وأمرنا 

اللهمحخره ما حا تخرج يالتي الكون علوم معرفة على حث، وذللئ، به، إلا يتم لا بما 

المجموعةصمن العدى، ناصر بن الرحمن عند للشيخ المنام، جمح يحل الصحح الدين ( ١ ) 
الأول،المجلد الإسلامية، الثمانة ، ٥١٤٠٧الثةافي، صالح بن صالح مركز عنيزة، لمولفاته، الكاملة 

١٥٨١اممرمية سوراسات مثيبن ابن الشيخ كرهسم، مع ^ئطون القمسم، ^٠^ عتيوق، اىضم ممية 



ئوالدعوية العلمية آثاره السسيء ناصر بن سالرحص الشيخ مؤتمر ا
عمل()ورقة ا ا السعدي لشيخ ا جهود 

.٢ ١ وت>\وبلإ وفكر طلب دون من عفوأ لط تحمل لا فعها منا لأن ن؛ 
ثلتيؤيسرقسدده 1 حاسما 

عامول للتدؤيس، حلى نة ّوعشرين ثلاثة العمر من الشيخ بلغ ا لم
لالعلم ة ورئامالتامة المحرفة إليه انتهت الهجرة من ين وحموثلاثمائة ألف 

محاصراتفله والعلماء العلم على ه نفأوقف قد كانه النه رحمه وكان القصيم. 
الضحىفيذهب يالأسؤع، أومرتين مرة الحكومية بالمدارس ا يلقيهودروس 

هذهمقابل راتبا يتقاضى لا وكان التلاميذ، على الدروس أو المحاصرات ليلقى 

الدروسرلإا•

٣•٤ صن؟ السعدي،، ناصر بن الرحمن عيد للشخ المثام، جمح بمحل الصحح الدين ( ١ ) 

١٠ صرا ناصرالعدى، بن الوالدعبدالرحمن الشخ ■حياة من مواتف )٢( 

الشرعيةللدراسات صتيمين ابن الشيخ كرسي مع باتضاون القمميم، جامعة عتيرة، والآداب، العلوم كلية  ١٥٨٢



واثدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

الغامديأحمد بن صالح بن الهادي عبد د• 

ااخاتْةٍ

وصحبه(، JTوعلى الأمين، رسوله على والصلاة العاملين، رب، ه الحمد 
ولعد.وسلم، 

الرحمنعبد الشخ جهود على الضوء لتاليهل العلمية الورقة هده جاءت، فقد 
قالأول، مسا المطلجاء مهنالبا، أربعة وتصنتا والتعليمية، الربوية عدى ال

عنالإسلامي التصور على واشتمل عدى، الالشيخ لجهود الفكرية المنطلقات، 
عنالإسلامي والتصور الإنس_او،، عن الإسلامي والتصور الشيح، فكر ق الحياة 

عدى،الالشح فكر ق التعليم وأساليب الثافو،>ءا المطل، جاء كما الكون، 
الثالث،المهللب وجاء وتعليمه، ومحاصراته تدؤيه 3، استخدمها التي الهلر3ا وأهم 

الراحالهلال٣إ وجاء التربوية، المعدي الشيخ لجهود والتعليم التربية مجالات، 3، 
المحيى.المخ عند والتعليم للتربية العلمية الجهود فا 

Iاسمية اثوارقة نتاتج 

منها؛النتائج من لجموعه العلمية الورقة توصلث، 
وموكدآمقررآ المدى الشح فكر 3، الحياة عن الإسلامي التهور جاء / ١ 

تقومان؛الحياة الإنعلاقة أن ومنهات التربية. علماء ؟ها ائي نالتي، ادئ المج
الحياةأن ا ومنهأعمالا، وأخلصهم الخلق أصوب واختار الابتلاء، على 

الغايةيدرك أن تعالى الله يعرف، من على فالواجب، للاخرة، معبرأ إلا لمت، 
أرصه.3، الله وخلافة للعبادة وأنها خلقه، من 

التيللمبادئ مقررآ المعدي المح فكر 3، الإنسان عن الإسلامي التصور جاء ٦! 
اللهميزه وقد الخلوفاتح، أفضل ان الإنأن ومنهات التربية، علماء ا ببمنائي 

الخلوقات،.ساتر على وتفضيله تكريمه فاستحق بالعقل، 

١ ٥٨٣للعراساتاممرعية عتمعين ابن الشيخ ترصي مع  O^LkJLjالقصيم، جاممة عتيزد اسوم علية 



Jواودعوي4العلمية آثاره ناصرالسعدي، بن عبدالرحمن الشيخ ؤدمر ٠
ممل(رورقة مميخانمسيهارضية 

التيللمبادئ مقررآ عيي الالشيخ فكر ق التكون عن الامحلامي التصور حاء ٢! 
يياتيا،ومباب الأمبين ثابتة علاقة هناك أن ومنهات التريية، علماء آهسا ائي ن

الكون.أحداث من كير ق ملاحظتها ان للأنيمكن 
قالعدى الشيخ تخدمها اسالتي التعليمية اليب والأسالتربوية الهلرق من ؛/ 

والمحاصرةوالحوار، المناقشة، ؤلريقة ت وحطبه ومواعظه ه ودروستعليمه 

وغيرها.التعاونر، يالتعلم الأيام هده يعرف وما والخ0لابة، 
والتعليمالتربية تشملها التي والمحارنح العلوم أنويع أن على عدى الالشيخ أكد م/ 

أوالمتقولة والعلوم الوثقى، والعلوم اللينية، العلوم هي• أنولع ة حمإلى 
الحية.والمعرفة العقلية، والمعرفة المكتسبة، 

منمجموعق ق والتعليم التربية ق الخلية المعلءى الشيخ جهود ستف تمتلآُ/ 
الخمأهل واجبات على والتأكيد وأهله، الخم فضل ان بيومنهات الجوانب،، 
وتصدرهالتحميل، واحسب، م العلوبيان م، العلايتح ازآفوبيّوحقوقهم، 

٠للتتدرين 

Iاتعلهية اثؤرقة توصيات 

المابقة،التربوية وتاثره؛الأراء التربوية، المعدي الشيخ لأراء المعممة الدراسة ا/ 
والثاثيرهالتاتر هدا ومظاهر اللماء، من تبعه من ق وتأثيرها 

 /yمنالمحيى، الشيخ عتل• التربوي للفكر التربوية للثهلثيقات المعمقة ة الدراس
وآدابالتدريس، وطرق المنهج، وتهلبيقايت، لفكره، التربوية الأهداف ث، حي

والختحلم.الخلم 

الشرعيةلليراسات عتيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، والأداب، اسوم كلية  ١٥٨٤



واثدعويةاسمية آثاره السيئ، ناصر عيدالرحمنJن الشيخ مؤتمر 
الغاسيأحمد بن صالح الهاديبن عيد د• 

المرايء:قائمة 

الفكردار القاهرة: علي، إمحماعيل لمحمد الإسلامي، التربوي المكر تجاهات ا ٠
•٢١٩٩١العربي، 

الرحمنلعبد والمدرمةوالمجتمع، الين ل وأمانيها الإمحلامية التربية صول، أ ٠
.٥١٤٠٩الفكر، دار بيرويتح، النحلأوي، 

دارالرياض، مجاهد، محمد لصفاء المعاصرة، والقضايا الإٌلامية التربية صول، أ ٠
.٢٠١٤٣١اكرالدولي، 

.٥١٤١٣للنشر، الجيل دار بتروُتا، صبح، جاد أحمد لمحمد الإسلامية، لتربية ا ٠
عيي،الناصر بن الرحمن عبد للشيخ المنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم تستر ن ٠

.٤٥١  ٠١^الثقافي، صالح بن صالح مركز عنيزه، لمولفاته، الكاملة المجموعت صمن 
المتني،مكتبة ام، اليمعبده، محمد لأوصاف، الإسلامية، الثمافة ل راس—ات د ٠

٠١٤٢٨.

الإسلامي،الدين ل داخل العصرية النا؛عة والأعمال، العلوم أن j، القرآنية لدلائل ا ٠
عنيزة،لمرلفاته، الكاملة المجموعق صمن عيي، الناصر بن الرحمن عبد للشيح 

.٠١٤٠٧الثماق، صالح بن صالح مركز 
صمنعل.ي، الناصر بن الرحمن عبد للشيخ المشاكل، حميع يحل المحثح لدين ا ٠

الثقافة، ٠١٤٠٧الثماق، صالح بن صالح مركز عنيزة، لمولفاته، الكاملة المجموعق 
الأول.المجلد الإسلامية، 

عبدللشيخ الفاخرة، المتنوعق والفنون العقائل- ل الزاهرة والحدائق اكاصرة لرياض ا ٠
صالحمركز عنيزة، لمولفاته، الكاملة المجموعة صمن عيي، الناصر بن الرحمن 

٤١٠١  ٠٧الثماق، صالح بن 
التراثدار المنورة، المدينة الكبلأل، عرسسان ّحل. تيمية، ابن عند التربوي الفكر ٠

ه١٤٠٧ّلالنشر،

١٥٨٥اسمءية لليواسات عتبمين ابن الشيخ مع بالضاون القصيم، حاسة عتيرق والأداب، اسوم علية 



ئواكعوي4 اسب آتاوه السعدي، ناصر بن عيداترحص الشيخ موضر 
عمل()ورقة سخالمسيثادوديق 

وبدرالعجمي، ومحمد زيادة، لممّطفى دطور0، واتجاهات مدارمحه - التربوي الفكر 
١ه. ٤٣٤ناشرون، الرشد مكتة الرياض; الجهنى، وحنان العيي، 

للمحابح،العرية الدار ءلرابالس، الشيباق، التومي لعمر لأمة، الإّالرمة قة فل
٢٠١٩٩٨.
والفلفات،الإسلأمة الرمة مة فلمن مقارنة درامة الإمحلأمة: الرمة فالقة 

المنارة"مكتثة جدة، المكرمة" مكة الكيلأل، ان عريلماجد المعاصرة، الرئوية 
.٣١٩٨٧المارة، دار 
والتوزيع،للنشّر وائل دار عمان، جعنيني، جمح لنعيم الرئوية، وتهلييقاثنما قة القل

مكتبةالرياض• متولي، محمد لمصهلمى الإمحلامية، الربية تارخ إلى 
■٢٢٠ ٠٤الخريجي،، 

محمد،*أجامت، ت، لرفعالنجاح، وفرصن المعاصرة ايتؤ يالتحد ية; الدرامالمناهج 
.٠٣٢ ١ ٢ للشروالترنح، الكتب، عالم القاهرة، 
افعبد ّءل عا.ى، الناصر بن الرحمن عي—د الوالد الشيح حياة من مواقف، 

.٥١٤٢٨والتونيع، للشر الميمان دار الرياض; ، ٢١١٥عيي، ال
عمان،إبراهيم، محمد اف وعبد عادة، مأحمد لجودة المعاصر، اّ.رسى المهج 

.٣٢٠ ١٤ناشرون، اذكر دار 

الشرعيةسواصات عثي4اآو4 ابن الشيخ كرسي مع باتاون جامعة عتيزص والآدأب، اسوم علية  ١٥٨٦




