








واتدعويةاسمية آثاره ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن الشيخ مؤت«ر 
الجوادبلتاحيعيد محمد سعاد د. 

|وْمدهو

لاموالوالملأ٥ نعلم، مالم العلم من وعلم وألهم، أنعم ما على طه الحمد 
الأمحوموالث_رع الأمم سائر إلى المبعوث الأكرم، النبي محمد حلقه حير على 

وسلم.وصحبه اله وعلى عليه اطه صلى الأحكم، والمنهج 
لهذاالمسايرة ائل الوسوتجددت الحياة تهلورت الأحداث تهلور فع وبعد، 

واكابلث،،ياكميي تميزت ونوازل معاصرة وقضايا وقائع امتجدت ثم ومن التهلور، 
فيهافاسفتوا والوقاع، القضايا هذه أحكام لمعرفة ملحة الناس حاجة وأصبحست، 

ذللث،،ق مراعاتها الواجب، يالفوابط منفبعلة بين من اوى الفتفخرجت، العلماء، 

القويم•الطريمحا عن ومنحرفة 
الواجببالضوابهل والتزموا الاجتهاد شروط فيهم تحقمتط الدين العلماء ومن 

ومنعدى، الناصر بن الرحمن عبد العلامة الشح والفتوى! البحث، ق مراعاتها 
العلمية،الشح مكانة لمس ئلة الأسعلى ؤإجاباته وكتاياته الشح فتاوى تمنح 

قحليا يتمح وذللث، النوازل، على النمومجى تعلبيق على وقدرته الفزة، وعبقريته 
،.١ والحوادث المستجدات بعمى ق فتاوا0 

الفقهيةالقضايسا معالجة ق عدى الممالشح منهج إبراز أهمبة اق تهنا ومن 
القضاياهده مثل ق للفتوى يتصدون لمن نبمراما المنهج هذا ليكون المعاصرة؛ 

والمتجدات.

اختيارائوضوعأاساب، 

الفقهيةوالقضايا النوازل ْع التحامل ق العلهاء مناهج لإبراز ة الماسالحاجة — ١ 

الطياراض عبد د. القه، رحمه عيي الناصر بن الرحمن عبد الشح القصيم علامة حياة من صفحات ( )١ 
(٤٨)ص: 

١٢٢٩الشرعية للدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عنيرة، والآهاب< امموم كلية 



واثدعويةالعلمية آتاره السعوي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤتمر 
العاصرةالفقهية القضايا معالجة إ اكسي الشيخ صهج 

المعاصرة.

منالعاصرة، الفقهية القضايا معالجة ق المحح للمنهج التأصيل محاولة ٢— 
ذلك.ق عدى الالشيخ منهج بيان خلال 

والأدلةالمموص على الحاصرة الفقهية ا القضايعرض أهمية على اكاكيد ٣- 
الحت؛رة.الذاهب أئمة وأيوال وقواعدهل الشريعة وكليات الشرعية 

العاصرة،الفقهية القضايا مع التعامل ق متميز كنموذج المعدي الشخ إبراز ~ ٤ 
ومراعاةوالواقع، الص وفهم والعاصرة، ة الأصالبين الجمع خلال من 

بالواقحة.الحيهلة والأحوال الفلروف 
الايح،ث،>،ثطة 

وخاتمة.مماحث،، وثلاثة وتمهيد، مقدمة، على الحث، هدا اشتمل 

البحثوخهلة وأهميته، الخوضؤع اختيار باب أسعلى وتشتمل ت القيمة 
ومنهجه.

جهودوبيان العاصرة، الفقهية بالقضايا الراد بيان عر ؤيشتمل التمهيد: 
إجمالا.الفقه علم ق حدي الالشيخ 

قالتاؤلر يحتاجها الش للضوابط عيي الالشيح مراعاة الأول: الحث، 
عليها.الحكم قبل العاصرة الفقهية القضايا 

مهنالج،:ثلاثة وفيه 

والتوفيق.الإعانة وسؤاله تعالى، النه السحديإلى الشيخ التجاء الأول: ال3لالجإ 
الوسعوبذله دقيقا، فهما الفقهية للقضية عيي الالشيخ فهم الثاى: العللم، 

مورها.نق 

الخارةأهل واستئارته وتحريه حدي الالشيخ تئبت، الئالث،: المهللمج، 

ادشرميةللدراسات عتيمون ابن الشيخ كرسي مع بال٠عاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم ممية  ١٢٣٠





والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر سوالرحسبن الشيخ مؤذ«ر 
العامرةالمقهية القضايا م|وادءات السعديطت الشيخ منهج 

القضاياامتقراء -يدق الوصفي؛ الاسقراثي المنهج اد1محث| هدا ق سلكست، وقد 
منهجوصف إلى وصولا ونتعها؛ عدى، الالشيخ فيها أض الخي المعاصرة الفقهية 
عندمراعاتيا الواجب الضوابط واستخراج الفقهية، القضايا هذه معالجة ق الشيخ 

العاصرة.الفقهية القضايا ق الاجتهاد 

الأءوالامع العامل ق ا عليهالتعارف، الحلية بالقواعد فيه التزت وقد 
النبوية.والأحاديث، القرآنية والأيات العلية 

الفقهيةالقضايا معالجة ق عيي الالشخ منهج يدي بين وقفامحت، فهدم ويعل، 
وحدهواف ي، نفضن أحطأت ؤإن اف، فن ا عرصهق وقمت فإن العاصرة، 

التكلأن.وعليه المستعان 

^لأإؤهَه،وفيِك0يم]هود:س[

الشرعيةلادواسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرص والآدأب، اسوم كلية  ١٢٣٢



والدعويةاسيّية آثاره السعدي، ناصر عبدايرحمزبن الشيخ مؤد«ر 
الجوادبماجيعبد محمد سعاد ئ- 

تهصد

علمق السعدي الشخ جهود وبان المعاصرة، الفقهية بالقضايا الراد يان بز 
إجمالأ.الفقه 

 tاإاطصرة٠اثممهة اثقضاى تممم^ أولا

لأبدمعناه ولمعرفة حدث، مصطلح العاصرة( الفقهية )القضايا مصطلح 
على;يثتمل المصطلح فهدا به، الخلاقة ذات المصطلحات ومعرفة تحلياله، من 

المعاصرة(.الفقهية، لقضايا، ا) 

الأمروهي قضى• من خوذة ما وهي ت قفية جمع القفايا• • القضايا تعريف، ~ ١ 
الماصيعلى وتعرض فيها، ومسألةيتنانع الحكم، المتنانعءليه.اهوالثف.ثة; 

؛٢١والفصل.للبحث الخماة او 
علىوغلب ل، والخهم بالشيء الخلم لخة; وهو الخقه، من ؛ الفمهية تعرف — ٢ 

الخلمواصهللاحتا; الاإمل"آ،، أنولع سائر على وفضله وشرفه يادته لالدين ^٠٢ 
٠٤١الممصيلية.أدكها من بة الماكتالملية الشرعية بالأحكام 

وبالمنالزمن وهو الصر، من ماحوذة العاصرة ; العاصرة تعريف، — ٣

به;والممصود ' .١ الرمحولعمّر ومنه؛ ذللث،، أونحو ة أودوللثخصى 

(٣٦د )صرت الفقهاء لغة معجم )١( 

"نفس".(، ٧٤٣الوط)-؟/ المجم )٢( 

فقه.مادة: (، ٥٢٢العرب)T\/ لسان )٣( 

(٢٤/ الملقن)١ لأبن والظاتر الأشباه ٦(، رص؛ الأصول علم من الأصول مختصر شرح من المعتصر )٤( 
٣(١ ٤ الفقهاء)ص: لغة معجم )٥( 

١٢٣٣ايضرمهة ليمراسات عشمين ابن الشيح كرسي مع يالصاون الصيم، جامعة عتيزة، والأيام،، العلوم كلية 



اسميةآثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

اضاصرةالغقهية القضايا معالجة الممديث الشيخ منهج 

اثلوالمالقضايا من كثير فيه ظهرت الذي الحاصر أوالوقت الحالي العصر 
٢١١فيها.التخصصين العلماء واجتهاد شرعي حكم إلى تحتاج التي المستجدة 

بأنها:العاصرة( الفقهية مصعللح)القضايا تعريف نتطح مبق ما حلال ومن 
موجبتغير الص أوالقضايا الحديث، العصر ز الماس تحدثها اسالتي القضايا 

أوجديدا، ما استحمل التي أوالقضايا التلروف، وتغير التْلور نتيجة عليها الحكم 
٢٢١.قديمة صور عدة من تتكون الي القضايا 

العاصرة،الفتاوى العاصرة: الفقهية بالقضايا الصالة ذات الألفاظ ومن 
ويهللقالوازل. وفقه والحوادث، والختجدات، والواقعات، المستنجية، والقضايا 

هيالمازلة لأن وذلك العاصرة؛ الفقهية القضايا على النوازل فقه العالماء من كثير 
فاطالقالموازل، فقه يعي الشرعي حكمها وبيان يقع؛الناسل'ُأا، الذي الث—ل.يد الأمر 
٢٤١خاصة.الغرت فقهاء عند استعماله واشتهر الصهللح، هذا عليه 

إجمالا.اممقه علم السعديث اثثيخ جهود بيان ثانياا 

الفقهيةمؤلفاته حلال من برزت فقهية جهود ~ الله رحمه ~ المدي للشيخ 
اهتمامهبالفقه.المكررعلى واكيده الدليل، على المني وعنايتهبالرحح العديد-ة، 
مدرسة~ الله رحمه ~ عدي صابن اكان الطيار: الله عيد الدكتور يقول هذا دل 

حثحياته، ق بأطوار مر وقد وفروعه، أصوله فيه تامة معرفة ذا كان فقد لفقه؛ اق 
قالخون بعض حفني وقد لخايخه، تبعآا الحنبلي بالذهب متقيدا أمره أول كان 

١(• حمتس)ص: الحق همد د• معاصرة، نقهتة نفايا )١( 

(١٥)ص؛ سر عتمان محمد د. المعاصرة، المالة المعاملات )٢( 

)٣(jU  /ا،ها-(س"نزل".الءرب)اا

١(٢ ~ ١ ١ حميش)ص؛ الحق همد د• معاصرة، فقهية قضايا المصطلحات: هن.ْ ل؛عريفح يراجع )٤( 

الشرعيةسراسات ظيهخن ابن الشيخ كرسي مع باتاون اأسبا، جامعة عتيرق والاهاب، اسوم كلية  ١٢٣٤



ئوا!دعوية سست ا آتاره السعدي، ناصر بن ترحمن عيدا الشيخ مؤتمر ا
الجوادبلتأجيعيد محمد سعاد ئ، 

تقيدوقد مختصرأ، ثرحأ وسرحه الرجز، بحر على نظما الفقه ق وصنفا ذللث،، 
شيخبكتب اعتنى العلم؛ طلب ق وارتقى السن، به تقدت أن وبعد بالمذهب. فيه 

عظيم،وانتفاع كثير حير له؛ذلك، وحمل القيم، ابن وتليذه تيمية ان الإملأم 
عفليمةثروة خلفا ولذا راجحن؛... يراء ما ؤيرجح الدليل، عن ييمثا وأصبح 

ينبضما وهذا الدليل، رجحه وما يالده_، التقني بين تجمع التي الفقه كتب من 
البنيوللفقه بل الحنبلي، للفقه عدي حمان إثراء تعلم وبأذا • • • ملوكه، للعالم 

لهاكبيركان التي عدي مان الشيح كتنمح أبرز ومن بالتعليل• والمؤيد الدلل علمح، 
الحاصر:الوقت، ق الفقه على الأثر 

الفقهية(.المائل من الجلية )الختاراُت، - ١ 
الفقهية(.٢-)المناظرات، 

بطريقالأساب وأبر الطرق با/ب الفقه ليل والألماب البمائر أولي )إرشاد ٣- 
والجواب(.السؤالا على مرب، 

عيية(.ال)الفتاوى — ٤ 

الفقه(.أحكام ق )منظومة ٥— 
اض(:سبيل ل ٦-)الجهاد 

منكلياُت، وبيان الديني اد الجهوموضع اللين بين المماون )وجوب ٧" 
الدين(•برامن، 

الدن(.ق الفقه وتوصبميح المالكين )منهج ٨" 
الفقه(.على )حاشية ٩- 

القوى(.عبد ان ونظم الإنصاف، بين ~)الجمع ١ ٠ 
الدخان(.ثرب )حكم — ١ ١ 

اكامةوعنايته الفقه، على الواصح المخ أثر يظهر الزاخرة الؤلفارت، ء وحن. 

١٢٣٥الشرعية لليراسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، جامعة هنيزة< والآداب< العلوم كلية 



اسبآتاره السسي, ناصر س1ضعصبن الييغ موضر 
اضامرةاتفقهية اتقضايا معاتجة ه اتسعدي اتشيخ منهج 

والمدن؛الماؤلق مخلف ق انتشروا الدين اللامين عشرات إلى االإصاءة فيه، 
الدبمية.وثوونم أقضيتهم ؤيتولون ويرثدومم، الناس، يعلمون 

مهدماتمن كثير ل يالفقه واهتمامه عنايته على — اتله رحمه — الشخ أكد وقد 
ا١١JالمقهLثكته 

رص•الطيار اف همد د• عيي، الناصر بن الرحمن ■مد الثصخ القصم ءلأمآ< حياة من صمحات ١( 
ا،ا-'؛'؛(باحممار.

الشرسuدرا٠طت مته4ين ابن الشيخ كرسي مع باصاون القصم، جامعات عتيرة، ، ybVljالط>م كمة ١  ٢٣٦



دوالدعوية العلمية آتاره السعدي، ناصر س عيدالرحمن الشيخ 4ؤت«ر ا
بلتاجيالجواد عبد محمد سعاد د. 

يحتاجهااثني تلضوابط السعدى الشيخ مراعاة الأول، البحث 
عليها.البمكم قبل العاصرة الفقهية القضايا الناظري 

الأ9ل1و0طالب 

وا|دوفيق. qjLcpiوسؤاله تعالحم< الله الٌ السعدي خ اJاثILUاادحاء 

الإعانةؤياله تعالى اض إلى يلجأ أن المعاصرة الفقهية القضايا ق الناظر على 
عنوان!تحت القيم ابن الإمام بذلك صرح كما والصواب، الحق إلى والتوفيق 
للمفتى*ينبغي قال! حيث الصواب( يلهم ض يتوجه أن المفتى أدب من )فمل! 

العلميلا الحالي، الحقيقؤر الافتقار قله من ينبعث أن المسالة به نزلت إذا الموئق 
المحواب،يلهمه أف القلوب، ادى وهالخير ومعلم الصواب، ملهم إلى المجرد 

فمتىالمسالة هده ق لعباده شرعه الذي حكمه على ويدله دال، الطريق له ؤيفح 
الأن تعالى ربه يصل أمل من أجدر وما التوفيق، اب بمع فقد الباب، هذا فؤع 

؛١١.٠١التوفيق...بشرى طلائع فهي الهمة هذه قلبه من وحد فإذا إياه، يحرمه 
إيهوالافتقار باض الملة تقوية إلى الحاصر عمرنا ق المفتي الفقيه أحوج فما 

والصوابوبالحق متغنيا، الخلق وعن تعاليا، مباض الإيمان حمى ق يكون حتى 
اف.اآاموفقابإذن 

الاصتحانةمنها؛ أساب الصواب *ولإصابة بقوله؛ العلي الشخ هرره ما وط) 
،٣١انموابااّ إلى الوصول ق باق 

(٦٧)آ/ القيم لأبن إءلأماJونمنءنربالخالمن )١( 

(٣٢٣، ٣٢٢اكطان)ص: فر مد. _^، الفقهية الوا3ل أحلكم اسنباط منهج )٢( 

٨()ص؛ عيي للالفقهية، المناءلرا>ت، )٣( 

٢١  ٣٧الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القمعيم( جامعة عتيرة، والأداب، دوم JJاكلية 



هوالدعوية العلمية آثاره السعدي، ناصر عيداترحمنبن اتشيخ مؤذمر ا
ائعاصرةالفقهية القضايا معالجة السعديات الشيخ منهج 

القضايامع تعامله و الأصل بهازا الاكزام على عيي الالشيح اعتاد وفد 
أتهذلك; على الدالة الأمثلة ومن مها، كير ل ومجاله وغيرها، المعاصرة الفقهية 

والتوفيقالإعانة الله أل ررونبقوله؛ الجواب بدأ الأعضاء قل حكم عن سئل حيتها 
،١١الصواب،،.لإصابة 

اللهأل ررنبقوله؛ جوابه حتم البارات تنلفه ما صمان حكم عن ئل حموحينما 
،أوليائه،،.١ على فتح كما وعلتكم علينا شح أن 

نوتل ونحوها المدافع أصوات، على الاعتماد حكم عن ئل سا وحينه
،ا،.١ التوفيق... وبالله ارالجواب، بقولهت أجاب يتعلق وما الأوiاتا 

الدينيةلمفاره الل،حلأان ثرب بحرمة الفتوى من إليه ذهب ما أيضات ذلك، ومن 
الهدايةناله التوفيق، وبالله ررالجواب؛ بقوله؛ جوابه بدأ حيث ؛ والمالية، والبدنية 

،٤١الملمين....،،.ولإخواننا لنا 

لأمضيه1وواأعدي اوووأيح فحم 1وقاو>5إ: او0طالب 

تْيورها.قي |روواووو 9ودوبم دقيقا' فمها 

نموراونمورها دقيقا فهما العاصرة الفقهية القضية فهم من للفقيه ل. لأي
وكمنموره، عن مع الشيء على الحكم لأن حكمها؛ ق؛حث، البدء قبل صحيحا 

بمعزللأنه فيه. يتحدث الذي الأمر بحقيقة جهله جهة من أوالعالم اوا>—.ث، اثي 

(y٩٥/ )١ العيي العلاعة الشخ مؤلفات مجمؤع صن الأوابد، واقتناص الفوائد مجمؤع ا )١ 
(Y٤٥٥/ )٤ المل.ى العلامة الشح مؤلفات مجمؤع صمن المدية، الفتاوى )٢( 
(Y٢٠٦/ )٥ عيي الالعلامة الشخ مؤلفات مجموع فمن الواقة، ايائل عن الاس الأجوبة )٣( 

باختصار.

٥(.١ ١ y/ )٤ السعدي العلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن الدخان، صرب حكم )٤( 

الشرعيةييواسات ابن الشيخ كرسي مجع بالضاون القصيم، جامعة عتيرمح، والأداب، اسوم كلية  ١٢٣٨



ءوياjJ 3وا سمية ا آثاره لسعدي، ا ناصر بن لرحص عيدا الشيخ مؤتمر 
باتاجيالجواد عبد محمد سعاد د• 

الناس.يعينه الذي الواغ عن 
جميععلى والتعرف حواسها، جميع من المسالة تفهم أن من فلابد ثم ومن 

قاثير له مما ذس وغير وممعللحاتما، ا وفروعها وأصولهوظروفها أبعادها 
،١١فيها.الحكم 

فهماالسائل عنه سأل الذي الواقع فهم عدم الفتوى: ل الخلأ أساب ومن 
علىالشرعي النص تطبيق ل أي التكييف، ق الخهلا ذللئ، على ؤيرتب صحيحا، 

٢٢١العملة.الوانعة 

الفتوىمن الحاكم ولا المفتي يتمكن ررولأ القيم: ابن الإمام يقول، هدا ول 
المهم:من بنوعين إلا بالحق والحكم 

بالقرائنونع ما حقيقة علم واستتبامل قيه، والفقه الواقع فهم أحدهما: 
بهعلما.حتىيحيْل والعلامايتإ، والأمارايت، 

قبه حكم الذي افه حكم فهم وهو الواقع، ل الواجب فهم الشاق: والنؤع 
فمنالأحر؛ على أحدهما يهلثق ثم الواقع، هذا ق رموله. لسان على أو كتابه 
يتوصلمذ فالعالم أوأجرا؛ أجرين يعدم لم ذلك ل ونعه تمغ وامجهده تدل 

يوّمفشاهد توصل كما ورسوله، النه حكم معرفة إلى فيه والتفقه الواقع بمعرفة 
وقضاياالشريحة تأمل ومن • • ■ • وصدقه، براءته معرفة دبرإلى من القميص بشق 

حقوقهم،اس النعلى أصاع هذا غير سالك ومذ بل.ا، طافحة وحدها الصحابة 
،٣١رسوله®.-ها افه بعثج التي الشريعة إلى به ون

سر.بتصرف ٣( ١ ٥ القحطان)صن. مفر د. المعاصرة، الفقهية النوازل أحكام اصتنباحل منهج ، ١١
(يصرفيسير.٧٢القرصاوي)ص؛ الفتوىيينالانضباطوالتيب،،د.)٢( 

باختصار.( ١٦٦، ١٦٥اكيم)آ/ لأن الخالين رب، ص المؤلمين وعلام )٣( 

١٢٣٩الشرعية ل1دواسإت ءثي4ايى ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيرة، والاداب! اسوم كلية 



وا1دءوي|تاسمية آثاره السعدي، ناصر ءبدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 
ال،عثط4طلبيت اد السيئ الشيخ فّج 

تكنلم ؤإذا السائل، مقصود إلى المساق هذا ق يتفطن أن والمفتي الفقيه وعلى 
ءتوا0.ل حطا ل يقع لا كي المائل؛ من توصح ؤيتفمل يأن فعليه وافحة المالة 
فيهاألة مسل الجواب ثطلق أن للمفتي »ليس القيم؛ ابن الإمام يقول هذا ول 

المسالةكان إذا بل الأنوغ، أحد عن  JLإنما المائل أن عالم إذا إلا تفصيل 
إذاالتفصيل وجوب على التنبيه والخمصود تفمله.... امالتفصيل إلى تعحتاج 

مالقهذا ق الفتي غلهل يشر ما فكبرا التوفيق، وبالاله محتملا، الم—وال يجد كان 
ؤإلأالموال لحقيقة يتفطن لم فإف حدا، متوعة قوالب ل المائل عاليه ترد فالمفتي 

هاإكوأهأنك،«.اا؛
إليهيحتاج الذي م اءوالعلقال: حيشر الأمر هذا عيي الالنسخ قرر وقد 

يكفيفهذا والأحكام، الدين ائل مأ-تملب وهو العلماء، بين عاليه مجمع نوعازت 
يحصلبذللثح لأنه بعضها؛ أو أدلته إلى التفات أدنى مع لمسائلمه التام التصور فيه 
نمورهاإذا فهذه فيها، ، الخختلفائل المالثاف■ والمؤع لألي• تي لأما الملم له 
كانفإذا المتازعين، من كل وأجوبة الجانبين، من أدلتها وعرف التام التصور  ciذلال

تدلالالاسوكيفية الفقه، أصول معرفة ق مالكة نؤع له كان بان تدلأل الاميحن 
منعنده ما يا بحالمرجوح من الراجح معرفة من بدلك تمكن ومراتبها، بالأدلة 
ا ٢١والقفاء*.للفتيا يصلح فبذللثح والفهم، الفطنة 

الفقهيةللقضايا علي الالثخ معالجة ق واضحا معلما هذا كان ثم ومن 
إنانل وتركيبه ان الإنل• جمن جزء أحل• يجور هل ثل• مفحينما العاصرة، 

تحديث،الش ائنر الم*جمج ت بقول أجاب منه؟ أحل. من برصا إليه مضطر أحر 

باحتصار.( ٩٦—  ٩١)1/ القيم لابن العالمين رب عن المرقعين إعلام آ ١ ر 

)A/عيي الالعلامة الشح مجموع.زلفات ضمن الأحكام، الإرشادإرسرقة )٢( 

الشرعيةللوراسات مثيهؤن ابن اثشيخ كرسمر مع ياتاون التمهيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٢٤٠



واثدعويةالعلمية آتاره السعدي. ناصر صدالرحسس الشيخ مؤتمر 
الجوادبلتاجىعيد محمد سعاد د. 

شيء،كل قبل تتصور أن يجب أفرادها، أو أحناسها حدثت مواء ونت، ل كق 
بداتبماتاما نمورا ان الإنونمورها ، صفاتها وشخصت ، حقيقتها عرفت فإذا 

أنؤينسترط . الكلية.. وأصوله الش_رع نموص على حلبهت ونتائجها، ا ومقدماته
،١١.والشرعيةا، الواقعية وجوانبه نواحيه جمح من البصير فيه ينظر 

والنظيرايه المتثوجمع والتفريق، يم التقفي أره الفقهي التصور لهدا وكان 
الصيامق زمنه ق المستجدة الأخبار ومائل على الاعتماد ائل مففي، لحكم، ال 

الراديوخر بين ~ اف رحمه ~ فمرمح، الفقهية، لملكته وتجل فقهى، نظر والفطر 
لواقعوفقا الشرعي، للناط تحقيقا ~ الثال، محبيل على — الحكم ق الرقية وخر 

مختلفاالأمر الشخ زمن ل كان وقد عمره، ق الراديووالرقية حال وحقيقة زمان٦م 
حقيقية؛جزم ة حاليمثل الدياع يكن فلم الدياع، ق عنها والدني الرقية بين 

مقرونةالإذاعة محطة كانت إذا إلا الحال، مجهول ان الزمذلك ق المخبمر لكون 

١والمدغ. الرقية كحال الدياع بخر القبول يكون هدا فعلى شديدة، بمراقثة 
فيهالذي البلد بأن أجابه الخل.فع، ؛ملع والفهلر الصيام عن ثل ّفحينما 

علىاعتادوا قد وكانوا أمره، عن إلا يفعلرون ولا الماس يصوم لا شرعي حاكم 
أنيمكن لا مطردة عادة وهي ونحوه، بالدفع الحتكم محل عن البعيدين تنبيه 

المدفعرمي كان ربما بل • .• يعينه؛ الخم هي بل الخم، بمنزلة نهي بغيرها، تشتبه 
الفطريجوز هل ثل• موحينما الناس، يتتاقله الذي الخم من أ؛الح يعتادونه حيث 
وعن،-يعنه، سؤال ياتيتي ما فكثيرا الفعلر ل الراديو خر أما قالث الراديو؟ بخم 

هأ؛(،مجموعاضائ،،،y/ )٤ عدى الالعلامة النخ عرلفات مجمؤع ضعن عدة، الالفتاوى )١( 
(y٩٥/ )١ عل.ى الالعلامة الشخ عولفات مجموع محمن 

 )Y( ٣٩)ص؛ ودراة جمعا المستجدة الفقهة المائل ل المعدي الرحمن عبد المخ اخيارات،•
واختصار.بتنصرف ( ٤٠

١٢٤١^لشرعية ل1دواسات عثي4اى ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والآد1ب، اسوم كلية 



ئوالدعوية اسمية آتاره السعدي، ناصر سلاورحصبن الشيح مؤتبمر ا
العاصرةاتخقهية القضايا اثسعديانععالىت الشيخ منهج 

علىوفطر صوم كئوت الدينية الأحبار ق يعتمد هل ثل; موحينما امتشكال. غيه 
المسالةبقوله: أجاب عليه؟ الاعتماد ق كالرقية حكمه وهل ؟ الودية الإذاعة 
برتص يخثر ه وأنالمذيع، خثر مجرد إلى نظرت إذا لأف إشكال؛ فيها عندي 
أووتثبت وغيرها عدالة من حالته ة مجهولالغالب ق فالخدع الديني، الخر ذلك 

عليهالمذيع أن إلى نفلرت ؤإن عليه، الاعتماد ق الجرم عن يوقف مما وهذا تسرع، 
منمحرم قرت رسميا ثبوته بعد إلا الخر هزا مثل على ر ولايجشديدة، مراقبة 
المدايروأصوات بالرقية يعمل هل ~ الله رحمه ~ ثل موحينما الرقية.... محر 

يرادعمومي مهم أمر كل أن ريب لا قال: ؟ والمهلر الصوم ثبوت ل والثواريد 
طريقكل فيه لائ< يوالتعميم، السرعة وحه على به ار والإخبؤإشاعته إعلانه 
وتارةالقولمح،، أوالإجمال التصريح وجه على فيه ينادى فتارة المقمود، يه يحصل 

الثعيل.ة،الحال إلى وسريان نفوذ له مما ونحوه كالرمى لها عالية بأصوات عنه يعبمر 
هزهمثل عن ؤيخرون يصرون هذا على الناس يزل ولم التتوعة، يالرقيات وتارة 

وبالعملمجتمعون، المحنى هدا على الخبر، فيه ؤيشيع يتعمم وسيلة الأمور؛ار«رع 
مماوأتجح أمؤع يلة وسلهم تجدد وكلما منتقمون، والدنيوية الدينية الأمور ل به 

أدلةووردت والمؤع، الجنس هذا على الئاؤع أقرهم وقد إليها، أمرعوا قبلها 
الصحيحوالخبر والمدق الحق، على دل ما فكل عليه، تدل الشريعة ق وأصول 

أحياناؤيامر؛< ؤيقثله يقره الث—اؤع فإن ودنياهم، دينهم أمور  ijللناس ني فيه مما 
،١١نا....أحيا ؤيجيزه 

دقيقا،فهما الفقهية للقضايا المدى الشخ فهم على دلالان الأمثلة هده مثل فقي 

يتصرف( ١٧١—  x١٦٩/ ٤ ر العدى العلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن عيية، الالفتاوى ( )١ 
السعدىالعلامة الشيخ مؤلفات مججمؤع صمن الواقعة، المساتل عن النافعة الأجوبة واحتصار، 

)ه'ا/أها-1ها(باختصار.

الشرميةتليواسات طيههن ابن الشيخ كرسي مع باتاون القميم، »ءطماوة عتيرد والآداب، الخلوم كلية  ١٢٤٢



والدعويةاسمية آثاره السيئ، ناصر بن عبدالرحين الشيخ 
الجوادبلتاجيعبد محمد سعاد د. 

والتصور.الفهم ذلك عر مينية فيها فتواه وأن لها، تصوره لحسن 
تهليقهق أثر الفسخ عند المعاصرة الفقهية للقضية الفقهي التصور ولدنة 

ائل،الممن كير ل ، ٧١٥قلهر كما الفقهي، للمع ملأنما تطييقا الفقهية للقواعد 
أونفى من جرائها من أويتلف ٍاراُت، التتلفه ما صمان حكم على إجابته ل كما 

الفقهيةالأصول على تبنى أن وشبهها ائل المهذه مثل ل ارينبغي تاوت حث مال؛ 
عمدايكون أن ا إمالمذكور يخلوالإتلاف لا فنقول• متيس—را، منها أحدها ليكون 

والدبرالسائق مجن بتفريهل. يحمل أن يخلوالخلأإما ولا ، أو->؛a؛iLغالبا، يقتل مثله 
بغيرتلفا أويكون وصاحبها، بارة المن إتلاف يكون أن يخلوإما لا أو أوتعد، 

يطقوهاأن العلم لأهل يبني بهها أثوما ائل الملهده نالت أن إتلأف-----إر 
ماحيمعرفة لهم ليتم عليه ؤيتطبق يهنابقه ما ؤيتظروا للأصحاب،، الكلي الكلام على 

فإن. الكليات؛.. النصوص على الجزئياُتا الحواديث، تطيق عليهم هل ؤيالصور، 
كلماتيمذ نمدوا - الجزاء حير المسلمين عن وجزاهم اض رحمهم - اللم أهل 

أنالبصير يكاد لا ولهذا الجزئيات، محن بُث، يحالما بجمع تحيهل؟ أن الكلية المحكمة 
ءثاراتام«.اا،ل لحولها عن خارجة ألة ميجد 

فثمأنه إلا عدى الالشيح زمن ق السيارات حوادُث، نلة من الرغم خمر 
لحنإلا ذللئح كان وما الفقهية، الشرعية الأصول على الأحاكام وبني وفرق، 

المعاصرة.اآاالفقهية القضية التصورلحقيقة 

ياحتصار.؛ه؛،هه؛( )؛y/ السعدي العلامة الشح مؤلفات مجمؤع صمن المعدية، الفتاوى )١( 

(٣٩)هست ودراسة جمعا تجالاه المس؛الفقهية المسائل ق المُدى الرحمن عبد الشيخ اختيارات )٢( 
بتصرف.

١٢٤٣الشرعية لإدراسات عثي4اأأن ابن الشيخ ترسي مع بايدعاون الئصيم، جامعة عتيرة، وا^لآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية أناره المعوي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
المامرةاممقهية اممضالأ اسالمة المعدي 

أهلواستشار^ ونحريم السعدي الشيخ تتمن الثالث، الطلب 
والاختصاص.الئبرة 

والتحريالتشت المعاصرة! الفقهية القضايا ق الاءلر يراعيه أن ينبغي مما 
أويصلالة، الخواسر يغير يهلرأما فقد القضية، هذه على الحكم ل العجلة وعدم 

فقدتشن، قلة أو قاصر نفلر حلال، من أفتى فإذا منها، يلزم وما حقيقتها يناؤ، علم إليه 
المحذور.ق ؤيقع الصواب يخعلئ 

القضاياق وخصوصا الاحتصاص، أهل استثارة ت أيضا يراعيه أن يبض ومما 
علمهمإلى والرجؤع ذللئ،، وغير والفلك والاقتصاد العلمح بابواب المتعلمة الفقهية 

امنهم.ر والاستيضاح وموالهم التخمصامت،، تللث، ثل مل 
بملحممن بحضرته لن الخالة يذكر ُثم البغدادي؛ الخهلم_، يقول، هزا وفي، 

ءندهأفانعما منهم واحد كل الجواباويس—ال، في، ؤيشاورهم العلم أهل من لذلك 
قوساورض ؤ وتعالى؛ تبارك اممه ال، قالمالحاوقد ، لفبالبركةاواقتداء ذللثج في، 

بالخشاورةأوأمر ياء، وأشمواصعر في، ه الّمح، ائر وث ٤١٥٩عمران؛  ٠١٢]ه ألأتك 
والأحكاماا.أ'أ؛الفتاوى، ن، تشاور الصحابة وكانت، 

ختلاف،يا تختلف، المشاورة أن ارواعلم هال،؛ حيث، العيي الشيح أقره ما وهدا 
والدينالحلم وأمور والعقد..، الحل، أهل فيها يشاور المياسة فامور مواصيعها، 

فيهاالخرة أهل فيها يشاور الدنيوية والأمور والدين..، الحلم أهلء فيها يشاور 

بتصرف( ٠٣٢ ~ ٣ ١ رص؛ما اك>طابي مسفر د. المعاصرة، الفقهية النوازل أحكام استنباط منهج ، ١ ر 
واحتصار.

(٣٩٠ش>دباابدادى)٢/ )٢( 

الشرعيةسراسات عشض ابن الشيخ كرسي مع بالضاون اممصيم، جامعة عتيرص والاداب، اسوم كلية  ١٢٤٤



والدعويةالعلمية آثاره انمعدي، ناصر ض ^يخصدامحص 
بلتاجيالجواد عيد محمد سعاد د• 

،.ر  ٠١٠ ٠ أحوالها. يحب والرأي، 

نقلحكم عن سئل حينما أنه المنهجت بهذا التزامه على الدالة الأمثلة ومن 
مهرةفإن وأيضا ٠) قول4ت الجواز أدلة من ذكر0 مما وكان بالجواز، أجابج الأعضاء 

حدهمن المأحوذ على ضرر لا أنه عليه متفقا تقريرأ قرروا متى المترين الأطاء 
محفةمصلحة كانت الغير، مضلحة من ذلك، من يحمل ما وعرفا الجزء، ذلك 
الممدة...من حالية 

هوكما الأمور سوه ق الأير أثره له الحديث، الطب، ترقي أل المعلوم ومن 
وجدتوقر ماهرآ، طبيسا المتولي كان إذا ذلك، أحزنا إنما ونحن • مشاهد. معلوم 

٢٢١اإمحال.وراا.يزول فبهدا الضرر، وعدم عديدة تجارب، 

لأصرارهبحرمته أفتى حين، الدحان شرب، حكم ق ذكره ما أيضا! الأمثلة ومن 
الأطباءمن واحد غير قرر اروقد قال! مما وكان البدنية، أضراره عدد ثم العديا.ة، 
وتوابعه،السل وهي المدرية، الأمراض ق الأكر الأثر الدخان لشري، أن المترين 

ومنوأصعبها..٠ الأمراض أخعلر من وهذه السرطان، مرض ق محسوس أثر وله 
ذلك،دون هي التي الأمور ل الأطباء بارشادات يتقيدون الناس من كثيرا أل الحجم-، 

الخهلير؟ااا.لأ،الأمر با-ذ.ا يتهاونوف فكيف بكثير، 

السعديالعلامة الشخ مؤلمات مجمؤع صمن الزاهرة، النيرة والحدائق الناصرة الرياضر ( ١ ر 

باخصار.السعدى العلامة الشخ مؤلفات ُجموع صمن السعدية، الفتاوى )٢( 

باحتصار.السعدي العلامة الشخ مجولفات مججمؤع صمن الدخان، شرب حكم )٣( 

١٢٤٥الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاممة عتيرةأ والأداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره تسرالسعدي، بن عيدالرحمن مؤتمرالشيخ 
يخامعدياساتجةامممطيااكقهيةاسصرة

يحناجمااثني ممصوابط اثسعدي الشيخ مراعاة اثثاني: ائبحث 
عليها.البمكم افثتاء العاصرة اثممهية القضايا التاْلري 

الححمعن اليحث في السعدي اواةأيخ اجتماد الأ9ل: او0هالب 
1 <L_iLlJ.>ومقصأ

الشرعيالحكم عن البحث ق عه ومالمجتهد يبذل أن بذلك والمقصود 
عاليذلك ق والجري المعروفة، تنباحل الاصؤلرى بتتبع العاصرة الفقهية للقضية 

إلىيلجا وقد منه، ا أوقريبعليه متصوصا الحكم يجل فقد المعهودة، النظر منن 
أوأوالإحماع للنص—وصى حكمه ممادمة عدم مراعاة مع الأدلة، على اس القي

؛١١ليمة. الالفطر أو العقول لصحيح مخالفتها 
<الضابط، هذا خلال من صاماضا ينبغي ال،ني الآدابا ومن 

الفقهية:القضية ز أقوالهم وعرض الفقهاء مذاهب إلى الرجؤع ~ ١ 
جرائهاس يتلف أو الميارايتح تتلفه ما ضمان حكم ألة معلى إحايته ق كما 

علىتبز أن وثبهها ائل المهذه مثل ق *سغي نادت حث أومال؛ نمس من 
وماائل المفهده قال: أن إلى را،.... متيسسمنها أخذها ليكون الفقهية الأصول 

ماؤيتفلروا للأصحاب، الكلى الكلام على يطقوها أن الملم لأهل يسغي أشبهها 
الحوادثتطبيق عليهم هل ؤيالصور، مآخذ معرفة لهم ليتم عليه ؤيطق يطابفه 
الن.ىالأصل عن مجردة ائل الميأحاو ولا الكليايت، الصوص على ات الجزئي

ولاالذهن، ل تثبت، الحالة هذ0 ق اتكليات كاد لا نمور، هذا فإن عنه، أخذت 

ومحرقباحممار ( ٤٣٢ القحطاق)ص؛ مفر د. العاصرة، الفقهيث النوازل أحكام امتناط نهج م( 
بتر•

ألشرعيةلكراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القسيم، جامعة عتيرد و١لآئبه امموم كلية  ١٢٤٦



وا!دعويةسيئة ا آتاره لسسي، ا ناصر بن عيداثرحمن لشيخ ا مزتمر 
بلتاحىاتجواد عبد محمد سعاد د. 

عنوحزاهم اض رحمهم — م العلأهل فإن نانما، العلم سب ؤنالعند الإيكال يزال 
ماحمح تحيط أل الكلية المحكمة كالماتيم ل قمدوا — الجزاء حير لمين الم

قلحولها عن خارجة مالة يجد أن البصير يكاد لا ولهدا الجزئيات؛ من يحدث 
■مارتآماا.را،

حكمعن ~ اش رحمه ~ مثل أنه الأمر لهذا عدى الالشخ مراعاة أمثلة ومن 
محرمة،أموال من يدحله ما مع المال ست، من الشرعية الوظاض على الأموال أحد 

ذلكتووجه المال، بتت من متناوله على حرج ولا ذلك،، رريجوز بقوله! فأجابج 
الأثساءجمع ق الأصل أن منها؛ عليها، تبنى وأصول ماحي عدة الخالة لهذه أن 

يطلخبثي الحم، الأموال أن ذكروا ~ النه رحمهم ~ الفقهاء كان إذا أنه ومنها! ٠ ٠ المحل. 
ردهاتعدر إذا وغيرها، وودائع رهون من أرباما جهل التي والأمانات العلريق، 

قححلها أو حا الصدقة يتعين أنه بيم، وللجهل عليهم القدرة لعدم أصحابيا على 
مصالحمن مصالحة لفعله — له بدلت، أومن ثيا عليه تصدق لمن وهي المال، يت 

فكيف،أهلها، على ردها تعذر لكن الغير، ماللث، أنيا معلوم وهي حلال، ~ الملمين 
أئن،باب من فإنما عتنها؟ علك، يجرم ولا ا حالهمتناولها يجهل التي، بالأموال 

.رأ، ٠٠بحق...ها لأحل حلال أنيا وأحرى 

ومناقشتهاتوأدلتهم العاصرين العلماء أقوال عرصن ٢— 
الفقهيةا القضايمع التحامل ل المدى الشخ منهج ؤ، ارز بم معالوهذا 

بينالمقابلة منهات أسائح الصواب، اءولإصابة ت بقوله قرره ما وهذا الحاصرة، 

باحتمحار.ةهة،ههئ( Y/ )٤ العلي العلامت الشخ مؤلقJات مج«رع صمن السعيه، اكارى )١( 

 Y( ) ٠ عيي الالعلامت الثخ مؤلفات مجمؤع صمن الكويتية، ائل المعن السعدية الأجوبة(/Y
للمسائلالمعدي الرحمن عبد الشيخ اختيارات ق الأصولية القواعد أثر ودرامعت باختصار. ( ٣٨٧

،١٢٧ رص• المطتري مشعل ، عصرْ ل النازلة 

١٢٤٧- ٠ الشرعية لليراسات عقيمين ابن الشيخ ثرسي مع يالضاون القصيم، حامعة عتيرص وا^لآداب، اسوم ممية 



موالدعوية العلمية آتاره السعدي، ناصر بن ترحمن عبدا مؤت«راوشيخ ذ
ياصرةا الفقهية القضايا سالجة اأسعديث منهجاكيخ 

الأدلة،ووزن ومآحده، قول، كل أدلة من أمكن ما تيعاب وامحالمتعارصة، الأقوال 
أهعليها؛،. المتفق الفقه وأصول العادلة بالوانين والخآخد 

عنمثل حينما أنه المنهج; بهذا علي اليخ الشالترام على الدالة الأمثلة ومن 
الحياد؛على واقفون نحن شيء كل قبل المسالة ررفهذه قال; الأعضاء نقل حكم 
العلماءأقوال عرض ثم ا،... القولين باحد الجزم تاما اتفبماحا لما يتضح حتى 

،٢١وناقشها.والأدلة المالة هده ق الواردة العاصرين 

الورقحكم تحت ذكره ما الأمر; لهذا عدى الالشخ مراعاة على يدل ومما 
العلماءأن وبسبب الوهلل؛ا، جهة من وحث.ا هالأيامر'اا محار  ٠٠ال; قحيث النقدي 

ماأنمى إلى فته البحث ق ننتهي أن أمنا لحدوثه كلام؛ فيه لهم يوجد لا السابقين 
ومنأحواله، كل ق العروض حكم له عرضا، يراه من بين منافلرة قوينا عليه، نقاور 
وأوردناالمكوك، ة بمنزلالأمة، ق لما ا بيعيراه ومن أحواله، حميع ق نفرا يراه 
التفصيلفيه علمنا إليه وصل ما منتهى فكان به. تقرر أن يمكن الش حجته قول لكل 

أومتماثلا أوذم،، نمة نوحل مواءكان مهللقا، بيد يدا بيعه يجوز وأنه كمه، حق 
اتفقواء مأحل، إلى ببعض بعضها بح يجوز لا وأنه أوغيره، س بالجنمتفاضلأ 

٨()ص! عدى للالفقهية، المناظرات مقدمة ( ١ ) 

(U٩٥/ ١ ) اJهدي العلامة الشخ لمات مؤ مجمؤع صمن الأوابد، واقتناص الفوائد مجمؤع )٢( 

الأيام.هذه ق صار أي )٣( 

حاص،ورق من ^ ٥٥وهي بالأنواحل، القدية الأوراق وتسمى النقدية، والأوراق القرطاس النوطت ( ٤ ) 
يحددهاخاصة بة بنمعدل رصيد العادة ق قائلها صحيحة، أعدادا وتحمل خاصة، بنقوش تزين 

عملة.الناص ليتناولها إصدارها الحكومة لها تبح هتثة أومن الحكومة، من إما وتصدر القانون، 
^دلأن)ص;حآ(،^رالقواعدالأصوليةق

(٢٨٤ت )محي المطيرى مثعل السعدى، الرحمن عبد الشخ اختيارات 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جاسة عنيرة، والآداب، العلوم كلية  ١٢٤٨



والوعويةاسمية اتاره السعدي، ناصر عيدالرحمنس الشيخ مؤت٠ر 
بلتاجيالجواد مبد محمد سعاد د. 

المناظرةهذه وعرضنا مدة، فيه يكن لم إذا حاصرا ويجوز • • احتلما• أو الجنس 
،١١التفصيل*.على الجمح نفلر فقث الإخوان على 

يذكرالحكمدJله:"ا-أن 
وماخذْالحكم، دليل يذكر أن للفتي ُرينغي القيم• ابن الإمام يقول هذا ول 

فهذاومأخذه، دليله عن مجردا اذجا يتفتي الإلى يلقيه ولا ذللتح، من أمكنه ما 
حجةقوله الذي الك،. فتاوى تأمل ومن العلم، من بقاعنته وقلة ءط؛هأآآ، لضيق 

مشروعيته....ووجه ونظيره، الحكم حكمة على التنبيه على مشتملة اها ر ه، ينف
الأحكامعلل إلى الأمة يرشد ه بنمحجة قوله كون مع الش—اؤع أن والممحود 

فينبضالسنة، ق حدا كثير الءا وه. .١ بعده من فورثته وحكمها ا ومداركه
أنعليه حرم محإلأ ذللنإ، عرف إن ومأخذْ الحكم، علة على المائل ينثه أن للمفتي 

كقولهوعللها مداركها إلى فيها سبحانه يرثد القرآن أحكام وكذك علم، بلا يفتمح، 
ه]اومرةتألمجسيمن ؤ أقثآء هوآدك، ض ألجمي ءير تعاليرؤ 

،الحكم*.١٣قبل الحكم علة لهم يذكر أن ييه سحانه فأمر [، ٢٢٢
الاسبعض ارعابؤ ت القيم ابن قال، أولى( دليلها ْع الفتوى رذكر عنوان وتحت 

وروحهاالفتوى حمال، بل بالعيس،، أولى العيب، وهذا الفتوى، ق الأمنيلأل، ذكر 
وأقوالالخلين ؤإحماع هؤ ورموله اممه كلام ذكر يكون فكيف، الدليل، هو 
القواعدأثر ويراجع; باحممار. ( ٤٧عيي)ص; اللاوث-ح الواقية، ائل المعن النانعة الأجوبة )١( 

(٢٧٢انمليري)ص؛ مشعل عيي، الالرحمن عبد الشخ احتيارامته ق الأصولية 

قللمرادف انملن; وضيق القس. ضيق انمناء، قليل مضاه: الخلن( محنى )فلاو قولهم: )٢( 
الناس)أ/لكلمايت، ال معل رالزامر محتمل. غير الصر، قليل الصل.ر، صيق ضجر، الاحتمال، 

(٢٣٦التربية)U/ الماجم ذثْاإة (، ٣٩٣

باحتصار.( ٥٢- ٤ ٩ القيم)٦; لابن العالمين رب عن المونمن أعلام )٣( 

١٢٤٩اممرعية ئيدراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع باتاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



واتدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
اضاصرةالفقهية القضايا معالجة إن السعدي الشيخ منهج 

ورسولهاممه نول ذكر وهل عيتا؟ المحح والقياس - علهم اف رصوان - الصحابة 
حرمفقد ذكرالدليل فإذا به، للأحد الفتاوى؟وملاسيضسمب طراز إلا 

٢•أ علم* بلا الفتوى عهدة هومن وبرئ يخالفه أن المستفتي على 
لمالةأنذكرالدليلفياشوىسإر

أوبالترع، عل؛ للمائل كان إذا الدليل المفتي فيدكر الفتوى، وطبيعة المائل حال 
الدليل.ر^ض لأيفقه الأيل كان إذا يدمالدليل ولا الدليل، معرفة طلب 

وغيرها،المعاصرة الفقهية القضايا معالجة ق المعدي الشخ دمج هدا وعر 
أمانالت حيث، الهلهارة، عند الأسان تركيبة خل مالة ل ذمْ ما ذللثح أمثلة ومن 

أنذموا ~ اض رحمه*؛ ~ الفقهاء لأن مطلقا؛ نزعها يج—V لا أنه أرى فالذي الوضوء 
حمحاستيعاب يجب لا أنه يستلزم وذلك لياء، إدارة أدنى المضمضة ل الواجب 

انء.عليه يأق الغم معغلم فإن حال كل وعلى الفم، داحل 
تحريكن بكما تحريكها ن يؤإنما نزعها يجب لا لث، فكدلالغل ا وأم

،_^؛...".١٣
عليهايحك»ا بان أجاب القد( )أوراق الربازالأنواط جريان عن ثل وحينمام

فإنهذللئ، سوى وما بموجل، منها حاصر يبلع أن فيها يمغ المعدنية، الفلوس أحكام 
متفاصلأ،أو متماثلا أوبفضة فضة، س بأنواط الفضة أنواط بيع مثلا فيجوز جائز، 

ؤيجوزوبائل، وبالعكس، نقدا وعثرة بألف الأوراق من درهم ألفا ييع ان ب

•أ،ا-مآ(•إءلأ.(اوونمنصرباسلأينابي)1/ )١( 

(يتصرف.٣٢٥مفراكحطان)ص; منهجامتنياطاحكامالوازلالفقهيةالعاصرة،ئ. )٢( 

أ/عل.ى)٥ اوالعلامة الشيخ مؤلفات، مجموع ضن الكوبية، السائل عن العيية الأجوبة )٣( 
الأ،ألا(باخممارّ

الشرعية}عيراسات مثيمون ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيم، جامعة عنيزة، والأداب، الخوم كلية  ١٢٥٠



وايوعويةاسبمية أثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الجوادبلتاجيعبد محمد سعاد د. 

كلنقد، أوعلى أوراق على الأوراق حولت، سواء بلدم، إلى بلد من فيها التحويل 
،١١ذلك،. على أدلة صتة ذكر ثم الدلائل. عليه تكثر الذي هو القول وهذا حائز، ذللث، 

اوو؛أريعأ<.وْقأْأد 1وسعح.ي الشيغ هراعاة القاص: المطالب 

جمحق الملحوظة والحكم العاق  ١١بأمات القاصد عاشور ابن عرفإ 
منخاص نؤع ق بالكون ملاحظتها تختص لا بحيثا أومعقلها، الشرح أصول 
التيوالحازا العامة، وغايتها الثريعة ، أوصافهذا ق وتدخل الشريعة، أحكام 

ليسستالحكم من معان أيضطا هذا ق تدخل كما ملاحظتها، عن الشرح يخلو لا 
؛٢١منها((.كثيرة أنولع ق ملحوظة ولكنها الأحكام، أنو١٤ سائر ق ملحوظة 

ت؛روء،مصالح من الحكيم لأارع الثأرادْ ما جملة هي؛ الشرعية فالقاصد 
الجهادومصالحة التقوى، بلؤخ هي والتي، الموم كمصلحة الشرعية، الأحكام على 

البصرغض هي والتي الزواج ومصلحة الأمة، عن والذبا العدوان رد هي التي 
ومتنوعة،كثيرة المصالح وهن.ه الكون. ؤإعمار الذرية ؤإنجاب، الفؤج وتحصين 

المخلوقينؤإصلاح اض، عبادة تحقيق هي ت كلية وغاية كثري مصلحة ق تجمع وهي 
٢٣١•الدارين ئمعادهمو،

مراعاتهاإلى الحاجة أمس ق العاصرة الفقهية القضايا ق الماظر فإن لئ، ولذل
والتجدايت،،بالوازل حكمها ؤإلحاق الوقاغ، على لتطييقها النصوصى فهم عند 

الشرعية،بالخقاصد لأستعانة ا من فلابد المتعارصة الأدلة بين التوفيق أراد إذا وكن.لك، 

باحتمار.( ٢٥٠— YIA/Yi)عيي الالعلا«ة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن العديه، الفتاوى ( )١ 

 )Y( عاشور لأن ابالإّ.لأب مقاصد /Y(١٢١)

(١٧ليغادمي)ص: الشرب الماس علم )٣( 

١٢٥١الشرعية سراسات ابن الشيخ كرسي مع يا1تواون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



واوو|عوياتالعلمية أناره السعدي، ناصر بن عبدايرحمن مؤذمرالشيخ 
اضاصرةاممقهية اكضايإ ^اتجة 

أوأوالاممملاح القياس طريق عن الشرعي الحكم بيان إلى الحاجة دعته ؤإن 
فينبغيومقاصدها. الشريعة أهداف تحرى س فلابد المعتثر أوالعرف الامتحان 

الحتى وفتواه ■حكمه ق المصالح تحقيق يراعي أن الفقهية القضايا ق الناظر على 
٢١١العليا. ومقاصدها الشريعة كليات عن يخرج 

كمالحا يعرف التي الهلرق أعظم "من بقوله■ علي الالشخ ةررْ ما وهدا 
ومعادهمومعاشهم ودنياهم دينهم ادل العبمصالح على مشتملة وأتبما الشريعة 

ومعرفةوالجزئية، الكلية الأحكام عليها رئب التي والصفات الشريعة مقاصد معرفة 
كانفكلما لث،، ذلونواح والحقوق والمعاملات العبادات ق رار والأمالحكم 

وشمولهاوهيمنتها الإسلامية الشريعة جلالة من عرف أعرف، بدللئ، العبل. 
ويفاده،ا.أأآاذللث، ينال ما كل عن وميها والإحسان، والعدل والركات للخيرات 

الفقهيةللقضايا معالجته ل الشريعة مقاصد ملي الالشيح راعى وقد 
الدينيةلمفارْ الا.حان شرب، بحرمة الفتوى من إليه ذهب، ما ذللثح ومن المعاصرة، 

والنفسالدين على المحافظة ْع يتعارض بجوازْ القول لأن والمالية، والبدنية 
بقوله!فاحات الدحان ثرب حكم عن ~ افه رحمه ~ ئل سحينما وذلل؛، والمال، 

تعاطيهلمسلم يحل لا حرام فهو ذللثح، على والإعانة به والاتجار شربه الدخان ررأما 
علىالدالة الموصى عموم ل داخل أنه وذلل؛، .. • واتجارا، لا تعما وامشربا 

والمالية،والبدنية الدينية لمفاره وذللثح معناها؛ وق العام لففلها ق داخل اكحريم، 
احتمعت؛اء.أمإذا فكيفح بتحريمه، الحكم ق بعضها يكفى الى 

يتصرف( ٩٣٢ ، ٣٢٨)ص؛ القحطاى فر مد. المعاصرة، الفقهية النوازل، أحكام استنباط منهج )١( 
واختمار.

(٢٢٧آ/ )١ العاJى الثيحالعلامة مؤلفات مجمؤع صعن الأوابمد، ٌجْوعالموائدوانتتاص ، ٢١

•( ٥١١آ/ )٤ المعدي العلامة الشيح مولفايثف مجمؤع صمن الدخان، نربا جكم ، ٣١

اثشرعياتسراسات ءتي4ين ابن اتسخ كرسي مع باتشاون اتقصيم، جامعات متيزص اسوم كليي ١  ٥١٢ ٢ 



والد٥^٧٥اسمية آمء اوسسي، ناصر عيدالرحمنبن مؤتمراثشيخ 
بحاجياتجواد عيد عحس سعاد د. 

لأنالمذييع؛ حلف الصلاة بحرمة الفتوى من إليه ذهب ا مأيضا ذلك ومن 
علىاعزض حيث والجماعة؛ الجمعة صلاة على المحاففلة الشمع مقصد 

لالنموصرأومخالفته القول هذا قوحل حمعلمتم اروقد ه؛ بقوللدلك المجيرين 
ثتنإذا وآيل. أعظم والجمعة عينا، الجماعت وجوب ق المريحة الصحيحة 

أقطارمن ال٠دياع ق ا إحازتبمق ما مع عليه، بتي ما يهللان تبين القول هذا يعللان 
تركريما يل والجماعة، الجمعة ترك إلى واكوصل العفليمة المفاسد من بعيدة 

القول«.اهنزابلاالصلاة 

لإحراجالميت، الحامل يعلن شق عن مئل حينما أنه أيضا! نلكا أمثلة ومن 
البطنثق جواز على يدل ومما  ٠٠قوله؛ يه تدل امحمما وكان بالجواز، أجاب الولد 

المملحتين،أعلى قدم والمفاسد، المصالح تعارضت، إذا أنه الحي الجنين ؤإحراج 
وملامةمصلحة، الشق من البهلن سلامة أن وذللئ، يتن؛ المنأهون وارتكحت، 

الحيالمولود وترك ية، منالعلن فشق وأيضا أكبر، مصلحة حيا ووجوده الولد 
االمقلتين®.؛ أهون الشق قمار أكبر، مضمدة يموت حتى بطها ق يختنق 

مسألةق كما الشرعية، المياسة أبواب الشج عند المصلحي التفلر ونال وقئ 
يتملا ما أن الدين قواعد من علم ®قد قال: حيث، الأجنبية؛ الأمم أحوال م تعل

يتملا أنه يخفى ولا المقاصد. أحكام لها الوسائل وأن واجب،، فهو به إلا الواجب، 
مقاصدهم،على ، إلا؛الونوفلشرورها والتوقي الأجنبية الأمم أضرار من التحرز 
حطير،وصرر كير نقص ما لمن المفجهل • • وسنامامم• أحوالهم ودراصة 

(y١٨٨/ عيي)٥ الالعلامة الشخ لفات مؤمجمؤع صمن الواقعة، المائل عن النافعة الأجوبة )١( 
ياحتمار.

(،١ ٥ ٠ —  y١٤٨/ )٤ عيي الالعلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن السعدة، الفتاوى يرا-أعت )٢( 
(t١٤٥/ )١ السعدي العلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن الأوابد، واقتناص الفوائد مجمؤع 

١٢٥٣ايشرصة 1ادراسات عثيهبن ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزة، والآداب4 اسوم كلية 



ادسي4والدصهآتاره السعدي. ناصر س س،اورحص مؤضرالشيخ 

العاصرةالمقهية القضايا ععالجة السس.يات الشيخ منهج 

ديروفيه عظيم، نفعه إليها ترمي التي وغاياما مقاصدها على والوقوف ا ومعرفته
٢١١حطر،.كؤر مابالون كيف لمون الميعرف وبه أوتخفيفه، للثر 

٢١٢١بينهما. والموارنة والمفاط الصالح نواعد ق نظر إلا ذاك وما 
الفقهيةالقضايا معالجة ق الأصولي نظره من للشيخ كان ما ط؛ من ويتضح 

والمفاسد.المصالح بين موازنته خلال من 

والأعرافلالع9ائد السعدي الشيخ هُاعأ0 لث: ١^١ المطلب 
المقمية,< LjLi_iJLjالواقءالمحيط وفقه 

بالقبول،الطبانع وتلقته الحقول، بشهادة عليه النفوس تقرت اسما والعرف،ت 
٢٣١أخرى.بعد مرة إليه وعادوا الحقول، حكم على عليه الناس امحتمر مجا رالعادةت 

الأحكامتطبيق ق إليها والرجؤع والعرف العادة اعتبار على الفقهاء جرى اروقد 
العفوعتها،والنجامات واليلّوغ، الحيضن، سن متهات كثيرة، ائل مسق الشرعية 

والوصاياوالإقرارايت، والأيمان والأوقاف الب؛وع ائل ممن جدا كثيرة أحكام وق 
وغيرها...

سعليهما يطرأ ا مكثرة مع الث—ؤع، ق اعتبار لهما والعرف العادة كانت فإذا 
الحياءعلى فان الناس، أحوال وتطور والأمكنة الأزمنة بحب وتبديل تغير 

الواقعةالأمور ل الفتيا قبيل من كان ما وخصوصا الإمكان، يقدر التغير ذللت، محراعاة 

(١٢٦أ/ عل.ى)٦ الالعلامة الشخ مؤلفات مجمؤع ضعن محن التعاون وجرب )١( 
حتمار.با 

٤(٤ ،  ٤٣المجدة)ص: الفقهيث اثل الممق المعدي الرحمن عبد المخ امحارات يراجع: )٢( 
واختمار.يتمرف 

اضريفاتلاجرجاق)ص:ا،أا()٣( 

اثشرصةسواسات عثيمين ابن شيخ J١كرسي مع بالتعاون اتقصم، جامعة عتيرة، وا٢لآد١ب، اسوم كلية  ١٢٥٤



واتدعويةاسمية أناره تاصرالسعدي، ضحضJن ١Jما
سعادمحمدعبداتجوادبلتاجيد• 

،١١.انتشارها١٠ وسعة شأنها لعظم المستجدة؛ أو 
الأزمنةتغير يحب واحتلافها الفتوى، تغير ق فملأ القيم ابن عقل. وفل 
وقعحدا، النفع عظيم فمل راهذا ت نال( ثم والعوائد، والنيات والأحوال( والأمكنة 

ماوتكبب والثقة الحرج من أوحمن( الشريعة على عفليم علط به الجهل بسب( 
به،تأق لا الصالح رئب أعلى ق هي التي الباهرة الشريعة أن يعلم ما إليه بتل ملا 

وهيوالمعاد، المعاش ق الحبال ومصالح الحكم على وأساسها مبناها الشريعة فإن( 
عنحرجت( ألة مفكل كلها؛ وحكمه لكلها، ومصالح ا، لكلهورحمه كلمها، 

وعنالممدة، إلى الملحة وعن ضدها، إلى الرحمة وعن الجنر، إلى الحيل( 
،٢١بالتأويل(؛.فيها ادحلت( ؤإن الشريعة من فلمست( العبن(؛ إلى الحكمة 

الواقعفقه يراعي أن المعاصرة الفقهية القضايا و الئاؤلر على ينبغي فإنه نم ومن 
الأحوال(ق أوتغيرا أومكانيا، ا زمانيتغيرا كان سواء الفقهية، يالقضية المحيعل 

الأحكاممن كثيرا أن وذلك( وفتواه. حكمه ق التغير هل.ا مراعاة وعليه والفلروف(، 
وحلم(العدل، إقامة إلى تهدف( فالأحكام والأحوال،؛ الأوصاع بتغير تتأثر الشرعية 

الزمنيةوالوسائل بالأوصاع المسلة وثيقة فهي ثم ومن المفاسد، ودرء الصالح 
معين،زمن ق لبيئة ناجحا علاجا أو تدبيرا لكن( حكم من فكم العامة، وبالأحلا3( 

هذاأجل ومن والوسائل. الأوصاع بتغير الزمن؛ من فترة بعد مناب غير فأصح 
مابخلاف( المائل، من كثير ق الفقهية الذاهب( متى من المتأحرون الفقهاء أفتى 
ر"آ،والأحوال(. الزمان( احتلاف( هو ذللث( وسبب( الأولوثن، مذاهبهم أئمة به أفتى 

باحممار.( ٣٣٩، ٣٣٨اكحطاى)ص: مفر د. المعاصرة، الفقهيت الوازل( أحكام اسنّاءل منهج )١( 
(٣٣٧إئلآماضضصربالمالمنلأينام)٤/ )٢( 

(٥٣٣ ، ٤٣٣ ت رمحي فراكحطان مد. العاصرة، الفقهية النوازل( أحكام استتباحل منهج )٣( 

١٢٥٥الشرعية لسراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداس اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاوه الميعدي. تامر بن عيدايرحمن مؤتمرالشيخ 

اضاصرةالغقهية القضايا معالجات السعاويات الشيخ منهج 

منهأحوج والقاصي المفتي راؤيحتاج بقوله! عيي اليخ الشقرره ما وهذا 
وتمييزوعرفهم، واصطلاحانمم بألفاطهم ومقاصدهم الناس أحوال معرفة لى إ~ 

٢١١بوفليمه®.النهوض عر عون أعفلم فإنه كاذبمم، من صادفهم 
العاصرة،الفقهية القضايا معالجة ل الواقع فقه عيي الالنسخ راعى وقد 

الأعضاءنقل جواز إر مال الأعضاء نقل قضية عن حديثه عند المثال محسل فعلى 
الأزمانبتغير تتغير الفتاوى س كثيرا أن هذا راويؤيد ت بقوله ذلك على تدل اسو، 

٠١.. . والضار. المنالمر إلى ترمع التي الأمور ا وحموصوالتهلورات، والأحوال 
انتقلتفحيث الزمن، هذا ل موجود عير الضرر هدا أن الأمر ُروتأاية قالت أن إلى 

فيهالحكم ؤيختالف إ يجوز؟ لا فلم والخطر الضرر وزال ضدها، إر الحال 
لمإذا الأحوال، ومجاراة المهيل الأوقات هل.ه ق أيضا ؤيلاحفل العلة، لاختلاف 

الإسلاميانمين أن الناس عند العرف أن أيضا يلاحظ كما شرعيا.... نصا تخالض 
والأزمان،الأحوال يجارى بل أوالراجحة، الخالصة الصالح دون حاجزا يقف، لا 

الجهالعلى يموهون الملحدين فإن والجزئية، الكلية والمصالح المناع ؤيتتبع 
ذللثهق وهم الحد.يثة، والتهلورات الأحوال لمجاراة يملح لا الإسلامي انمين أن 

لكلحلال وهو وجه، كل من المعللق الملاح ه بالإسلامي اكين فإن مقرون، 
.١الوجوه٠٠ جمح من قاصر وغير أوعامة حاصة مكلة 

حكمعن ~ الله رحمه ~ سئل أنه الأمر لهذا العدى الشيح مراعاة أمثلة ومن 
محرمة،أموال س يدحله  ١٠ْع المال بيتج س الشرعية الوظائف على الأموال أحن. 

أنذلاثج1 ووجه الخال، بيتا من متناوله على حؤج ولا ذللث،، اريجوز ؛قولهت فاجاي، 
هذ.اأن أحي يا اعلم لم  ٠١٠ قال أن إر ا؛ ٠ ٠ عليها• تبنى وأصول ماحل. عل،ه المسألة لهده 

(١٨٩)a/ الّعاوى العلاعة الثسخ مؤلفات محجبمؤع صمن الأحكام، معرفة إلى الإرشاد ( )١ 

باختصار.١( ٥ ٠ —  Y١٤٨/ ٤ ) علوي الالعلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صن عيية، الالفتارى )٢( 

اوشرعه4تادراسات ابن اسيخ محع بالتعاون القصيم، جامعه منيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٢٥٦



والدعويةالعلمية آتاوه السعدي، ناصر عبداترحمزبن الشيح مؤJمر 
بلتاجيالجواد عيد عحمد سعاد د. 

كير،الخير على المشاط ابق: الممالوقت فإن وأهله، الوقت ذلك غير وأهله الوقت 
العبدفعلى المحال، انعكت فقد الأوقات هدء أما متوفرون، عليه والمساعدون 

أنوعليه دينا، عليه  ٢١٣لا فيما وأهله الوقت ويجاري اس_تهلاع، ما اش يتمي أن 
واصطرتي-ا وابتلي تراحمت، إذا المفاسد ؤيراعي أعلاها، فيرجح المصالح يراعي 

٢٢١ثرا...ا؛.وأهون؛ا أحفها فيؤثر إليها 

قلمن بعض من بمدر ما يعضهم البدوبتحمل عادة جرت إذا سل؛ وحينما 
بينهموالعوائد الألمزامات ارأما بقوله؛ أجاب ؟ بها يلزمون فهل أوإتلأفات، أوجرلح 

القيامعلى تعاون لأمل توافقه؛ بل ، ٤٠٠٣٧١تناق ولا حنة، حليبة عواثد فإما لك، ذق 
عليه،ار يثؤإنما قهرا، يلزم فلا منهم الممتنع إلزام وأما تنتاحم. المي بالمصائب 

منذلك محنى ق كان ما كل وهكذا تحتيم، غير من المذكورة المجابرة على ويشبع 
•١أعلم® والله المجرى، هذا تجري فإما شرعي، محذور بلا نفع فيها المي العوائد 

ثبوتق ونحوها المدافع أصوات على الاعتماد حكم عن الحديث، وعند 
لمذللئ، ق الواقع عرفت، ررفمتى قال؛ والفهلر الصيام من بذلك يتعلق وما الأوقات 

وأنهللثقين، بالرٌي ■كنه والمعثر عنه المترجم الخثر هذا إفادة ق ريب عندك يبق 
القرائنالكثيرة«.ر؛آاستفاضاسفاصةأيدته 

العرية)ه/وصحاح اللغة تاج وءيرْ■)الصحاح الحائط ل الخلل والثلته: دسه، عليه د يفلا أي )١( 
ت)ثلم(.مائه ( ١٨٨١

٦!عدى)٥ الالعلامة الشيخ مولفاُت، مجمؤع صمن الكويتية، ائل المعن عيية الالأجوية )٢( 
باختصار.( ٣٨٨-٣٨٦

(.t٤٥٧/ عدى)٤ الالعلامة الثمح مؤلفاُت، مجمؤع صمن العيية، الفتاوى )٣( 

(٦١٩٣! عدى)٥ الالعلامة الشيخ ٌولفايت، محجمؤع محمن الوائعة، ائل المعن اكافية الأجوية )٤( 

١ ٢٥٧تليراساتالشرعية عثيمبمن ابن الشيخ كرسي مع باثضاون القصيم، حامعة عتيزق، اثعلوموالأداب، كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدالر>عصبن الشيخ مؤتمر 
العاصرةالفقهية القضايا ععالجة السعدي.ق الشيخ منهج 

السعدي.^ JLJAIIIفدا9وا في 9اا!ي-ان ااءض9ء الرابء؛ الْحللب 

واصحاالأحبار ذلك، يكون أن لابد بل الفقهية، القضية بحكم الأحبار يكفي لا 
المقصودمعرفة ل والاحتلأن، الاصهلراب إلى يفضي لئلا إ-بام، ولا فيه غموض لا 

بالفتوى.

المصهللحاتوعورة متجنثا عصرهم، يالغة الناس مخاهلبة هذا ق ؤيدحل 
؛١١والدقة.السهولة متوحيا الألفافل، وحنونة 

قؤإلقاؤه السائل، وتخيير الترويج للممش يجوز ررلأ ت القيم ابن يقول هذا ول 
الخهلار_،لفصل متفهنا للإشكال مزيلا بيايا يبين أن عليه بل والحيرة، الإشكال 

سئلالذي كالمقتي يكون ولا غيره، إلى معه يحتاج لا المقصود حصول ق كافنا 
وسئلوجل••• عز الله فرانض على الورثة بين م يقفقالت المواينث ل مسألة عن 
،٢١يزد.ااولم قولان، فيها فقال: مسألة عن آحر 

بالتشقيقوفتواهم العوام مخاطبة اروليتجنس، البغدادي: الخطس، وقال 
بهلهم وقع المهإالودبجأور؛ما الغرض عن يقتطع الكلأمأفانه من والتقعترأوالغرب 

،رالمقصودرآ. غير 

المعاصرة،الفقهية القض.ايا معالجة ل الأمر هذا عيي الالشخ راعى وقد 
بالدراسة.تناولها التي اثل والمالفتاوى جمح محا العام منهجه هو وهذا 

يوحدأنه علينا: ورد موال عن أحثنا اروبي—ذا قوله: للكر على الأمثلة ومن 

باختصار.٣( ٤ ١ )صزت الفحطاق مسمر د. المعاصرة، الفقهية النوازل أحكام استنبامحل منهج )١( 

(٧٥لإ(إءلأمالموضصرباسلأيناملأ/ 

y/السعدى)٥ العلامة الثسخ مؤلفات مجمؤع صمن الكويتية، ائل المعن السعدية الأجوبة )٣( 
باخصار.( ٣٨٨-٣٨٦

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاْعة عتيرة، و١لآداب، الخلوم كلية  ١٢٥٨



والدعويةاسمية آتاوه لسعدي، ا ناصر بن عيداثرحمن لشيخ ا تمر مؤ
الجوادعبد محمد سعاد د. 

أوّ\ء\ت أرع نحو ؛! 1Jالأوهات يعص ق يكون التي البلاد بعض ق لمون م
عنكانوا!عجزدن إذا الاؤلعام ل رحمة لهم فهل رمضان، ذلك فيواغق تقص، 

فتهيقصر آحر، وفت إلى يوحرْ الوقت هذا ق منهم العاجز إن ت فأجثتا تتميمها؟ 
الذيوأن أولى، هذا بل المريص، بذلك افه أمر كما الصيام من فيه ويتمكن النهار، 
صحيحاكان إذا تأحير0 له يحل ولا يلزمه العلوال الأيام هذه ل ام الصيعلى يقدر 

مقيما«.لا،

الدخانسرب حكم عن ~ الله رحمه — ئل حمأنه فتواه: وصؤح أمثلة رمن 
الفهوحرام ذلكر، على ة والإعانبه والاتجار ثربه الدخان ر)أما ه: بقولأجاب 

يتوبأن 0 ل ينعامحلكان من وعلى واتجارا، تعمالأ وامثريا تعاطيه لم لميحل 
داخلأنه وذلك، الذنوب، جمح من يتوب أن عليه يجب، كما نصوحا، توبة افه إلى 

وذلك،معناها؛ ول العام لففلها ق داخل اكحريم، على ة الدالانمرص موم عل 
إذافكيف، بتحريمه، الحكم ق يعضها يكفي، التي، والمالية، والبدنية الدينية اره لمف

٢اجتمعتاا.أ 

للشيخالعام هوالمنهج هذا لأن الأمثلة، من كثير إلى تأءتاج لا ألة الموهذه 
 jبالدراسة.ساولها الي والمسائل اكاوى مح ح

السعديالعلامة الشيح مؤلخات مجمؤع ضمن ^،، ٧١ير نفحلاصة ل المنان اللطيف يسير )١( 
(٩٧.< ٩٦٨.)

(.٥١١عدى)i الالملامة الشج مؤلفات مجمؤع ضمن الدخان، شرب حكم )٢( 

١٢٥٩للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون جامعة منيرة، والأداب، العلوم كلية 



واثدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الطصم^هامم^^^^ه ال^^س^ط ادساديات اممسي^ 

اثتمرفم،تْثرق السعدي الشيخ مراعاة اتث1تثا البحث 
العاصرة.اتمقهية اثمضايا احتكام 

VjJboJI  :القضايااحخام طٌ 1اسعدوا اوشيغ تعرف ار؛9ل
1وشرءية.الأدلة 1لٌ بالرد اا0عاصر0 القمعية 

الفقيهه بيتميز ما أهم من الشرعية النموص على الفقهية القفابا عرض 
هوعرضالمعاصرة الفقهية القضايا ق الناظر به يبدأ أن ينبغي ما قاول والفتي، 

ليتدرج ثم القياس، ثم الإحم_اع، تم والمسه، الكتاب نصوص على القضايا هذه 
إليه.يدهس، ما على تها يستدل أن يمكن الش الأدلة بقية 

رصي~ المالح لف، المنهج هو للأحكام الاستنباط طريقة ل الترتيس، وهدا 
لراعاةالمجتهد فيحتاج والحجة، القوة متفاوتة المرعية الأدلة أن ذلك، عنهم— اش 

الرسس،.را،هدا 

والإجماعوالمنة الكتاب وهي عليها، المتفق المرعية الأدلة على هنا وأقتمر 
والقياس.

لقولاليؤية، المنة المنزلة ق ويليه الكريم، هوالقرآن وأهمها الأدلة هده وأول 
خثاسدألإ.بألآمهوم 

[٥٩-ضنلخنيه]الماء: 
نبيه^،وّنة اف كتاب إلى فيه التنازع برد تعار ررفامر القرطبي: الاط، قال 

كونصحة على هن.ا ويدل والمنة، الكتاب إر الرد كيفية معرفة العلماء لغير وليس 

يتصرف( ٠٣٨ ، ٣٧٩)ص! القحطاق مسفر د. المعاصرة، الوازل أحكام استنباط نهج م، 
واختصار.

الشرعيةسراسات عتيمئت ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القمميم، حاعهة عنيزد والأيأب، العلوم ممية  ١٢٦٠



وا!دعويةاسمية آثاره اوسسي، تامر عبدالرحمنس اثشيخ مؤتمر 
باتاجيالجواد عيد محمد سعاد ه. 

لازما®.؛١،فنواهم وامنال واجبا، العلماع موال 

Iمنها باب، أسالصواب ،رولإصابة ءقولهتالأمر هذا عدى الالشخ قرر وقد 
تحديث،التي المائل ؛اجمع أيفاتوقال ٢ •؛ رسوله.٠٠وعن افّ عن الفهم حن 

شيء،كل نبل تممور أن يجب أوأقرائها، ها أجناسحدئتج مواء ونت، ل كل 
بداماتاما نمورا ان الأتونمورها صماما، وثخمن، حقيقتها، عرفت فإذا 

أيضا;وقال الكاوةاا.لم ه وأصولالثسرع نمرص على طشت، ونتائجها، مانما ومقل 
هومعرفةالذي الفقه، عالم نفعا: وأعفلمها وأفرضها العلوم أجل من أن م *واعل

٢٤١افه.((رسول ومتة اممه كتاب عن مأحوذ لأته التفميلية؛ بأدلتها الشرعية الأحاكام 
عنه:فقال الأمر نبيا حدي الالنسخ اعتناء إلى الهليار اف عبد الدكتور وأشار 

علىالقرآنية المموص بعض تطيق ل ترجنحات من له ؤلهر ما يره نفق *مجل 
ويربهلومراميها، المموص أبحاد يدرك ند عالم إلى يحتاج الأمر وهذا النوازل، 
ايركالنصوص عنق يلوون الذين عكس النازلة، ق ا يحكمهثم ببعض، بعمها 
الآحريناا.لْ؛وأهواء رغبات 

المعاصرةالفقهية ا القضايمعالجة ي عيي الالثخ منهج من فإن ثم ومن 

(٢٦•للقرطي)ه/ القران لأحكام الجامع )١( 

٨()ص! عيي للالغقهيت، المناظرات ثومة )٢( 

الغواني،مجمؤع (، t١٤٥/ )٤ عيي الالعلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صن عيية، الالفتاوى )٣( 
(x٩٥/ ر١ العيي العلامة الشخ مؤلفات مجمؤع ضمن 

٧(عيي)ص: للالفقهية، المناظرات مقدمة )٤( 

الطياراف ء_او د. اف، رحمه عيي الناصر بن الرحمن عبد الشخ القصم علامة حياة من صفحات )٥( 
(٦٦)ص: 

١٢٦١اليرعية ل1مواطت ابن 'يسخ عرسي عع بالضاوت( القمعيم، جاسة ^^٥، وا٢لآهاد،، اسوم كلية 



W ئوالدعوية العلمية آثاوء السعدي، ناصر س عبدايرحص مؤت4را1شيخ

اكقهيةاضاصر3اكضايا سالخة 

قتند ؤيإليه، ياوى الذي الأصل وجعلهما والسنة، الكتاب موص على عرصها 
عله.واجتهاده بحثه 

علىالفقهٍة القضايا صرض عند صوايط عدة السعدي النسخ راعى وقد 
إايأما مي الشرعية، التصوصن 

أنتهليع يلا المجتهد بأن منه إيمانا الخوص؛ فهم ق الألفافل دلالات اعتبار - ١ 
الأمظ،مرمى وأدرك المعنى، عرف إذا إلا دلالته أو النص من الحكم تتبهل ي

ودرجتها.دلالته حقيقة على ووقف 

البعيدة وتا'ودلأت فامدة لأغراض ظواهرها عن انموص إحراج عدم ٢- 
العقلةبهلريقته ؤيمرها انموصى يؤول أن أحد لكل ليس إذ اللغة؛ تحتملها 

القواعد.ّثدمن أو الث1رع نفلرمن دون 
المستبلالحكم إلى البادرة يجوز لا لأنه الحكم؛ ق المزيرة العوارض اعتبار ٣" 

والتخصمىكالمخ يعارصه أن يمكن ا مكل عن البحث قبل ة الأدلمن 
وغيرها.والتقييد 

والدلالات.انموص تعارض عند والرجح الجمع طرق واستعمال معرفة ~ ٤ 
٢١١انموص.فهم ق العقل بمكانه الاعتناء ٥— 

أدلةإلى بالرد الفقهية القضايا أحكام على عيي الالشخ تعرف أمثلة ومن 
العالمشمول ذكر العصرية العلوم تعلم حكم عن تحدمثؤ حينما أنه تة؛ والالكتاب 

أمافقال; والمنة، الكتاب عليه دل ا مهدا أن وبين الكون، وعلوم المؤع لعلوم 
إلىأوصل علم فهوكل والمنة الكتاب عليه دل الني ماه ومالماغ العلم مدلول 

فكلأوبالأحرة، بالدنيا تعلق ما بين فرق لا النافعة، الأمور وألمر الحالية، الهلالب 

د.المعاصرة، الممهيآ الوازل احكام اساط مهج j،; عامت بصورة الضوابط ْ هن تفصل يراجع )١( 
-آأ-ْمأ(مهماكطاق)ص:

الشرعيةيلقراسات عأويهين ابن الشيخ كرسي مع باتاعاون الصيم، جامعة مثيرة، والآداب، العلوم كلية  ١٢٦٢



والدعوياتالعلمية أناره السعدي، ناصر سوا1ر>>منس الشيخ مؤتمر 
بلتاجيالجواد عيد محمد سعاد د. 

فإنهالعلم.... فهومن والأعمال والأخلاق ن. العقانورفي السبيل إلى هدى ما 
الدينيةمنافعه تخرج ونفته، نتفكر أن وأمرنا الكون، هادا لنا سخر أنه أخبر تعالى 

محرفةعلى حث وذلك يه، إلا يتم لا بما وأمر به أمر بالشيء والأمر والدنيوية، 
عفوالتا تبمحصل لا منافعها لأن ا؛ لتالله سخره ما تبا تخرج يالمح، الكون علوم 

ومثيعثديي بأس مؤ آئديد ؤأرتا ؤ ت تعالى قال وتجارب. وفكر محللب دون من 
حتىالصنائع بفنون بالمعرفة إلا تحصل لا النافع فهده [، ٢٥]الحييين لفايزب 

لآمإنتاجها•
وتفضيلهموأهله العلم على الثناء على والمنة الكتاب نصوص تكاثرت وقئ 

ءلد،غيرهم•••••
منالخس_تهلاع ويإعداد ايات، عدة ق بالجهاد أمر أنه ذلك ومن قال! أن إلى 

والصنائعالحرب فنون بعلم إلا لث، ذليتم ولا منهم، الحدر وأحد للأعداء، القوة 
عليها.متهم والحذر القوة تتوقف، التي 

لأولادا يبتلى أن أمر إنه حتى لاقتمادية، ا والأصول التجارة أمور بتعلم وأمر 
•ثئ■^^اوأأتئس ت تعالى قال سب،، الكاسموءلال_، التجارة ؤيعلموا اليتامى الصغار 

بدفعيامر فلم [ ٦ ه]التاء: آتلاثم إير ةدة؛تا ثثJ١ تنم هأ ألثمخح بلمأ إدا 
والتجارة.الكاسب لأمور ومعرفتهم رشدهم يعلم حتى إليهم أموالهم 

العلم؛التوحيل.،من النافعة، العلوم حمع بتعلم أمرت الكاملة الشريعة فهده 
العلومومن العربية، علوم ومن والأحكام، الفقه علوم ومن الدين، وأصول 

علممن فما والأفراد. الجماعات -ها تصلح التي العلوم ومن والياستة، الاقتصادية 
فيهفاجتمع فيه، ورغبت، عليه وحثت، الشريعة هده به أمرت إلا والونيا الدين ق ناغ 

العلومجعلتا إنها بل الدنيا، وعلوم الدين، وعلوم الكونية، والعلوم الدينية، العلوم 

١٢٦٣الشرعية ثليراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصميم، جامعة عتيوة، واvداب، العلوم كلية 



وا1دعوواتالعلمية آتاره المعدي، ياصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
الطم^^^محائ^^هّاه الهاضاط هاطل؛طت طل ادسىدي السا^ .الهج 

٢١١الدين• علوم من تنفع التي الدنيوية 
بالجواز،أجاب الأعضاء نقل حكم عن سئل حنما أنه أيضا: الأمثلة رمن 

عنهازول المالأمور من كثيرا فإن رروأيضا قوله؛ الجواز أدلة من ذكره مما وكان 
يحرمه،لا الثاؤع فإن كيلك كان فما يحدث، صرر دون من المصالح عاليها يرتب 
الخمرعن قوله ومنه كتابه، من مواضع عدة ق الأصل هازا على تعالى اش نبه وند 
البقرة:ب] دشيثا بن أًير نأةث4ئآ ه ومثيع ًًقة ؤثلذؤ-ثآإب رت والمي
افهفإن ؤإثمه مقاميه من أكئر ومصالحه منافعه كانت ما أن الأية؛ فمفهوم [، ٢١٩

ومصالحهاالشريعة أصول عن لكم فقدذكرنا قال؛ أن إلى ولايمنعه... يحرمه لا 
صرر،فيه يكن لم إذا غيره لإصلاح الإنان أحزاء من حزء أحد إباحة على يدل ما 

وىكةانيثثبمض4بمئاا(أأ،، ; ثال وفد 
فعمومارأم، الجند... ثثل وما^4؛ وراحمهلم، -؛؛، ^١٥٥في الئؤمسن رامثل 

٢٤١حائز".ذلك وأن المسالة، هده على يدل هدا 

٤٢٤/ TT)"السعدى العلامت الشخ مؤلفات مجمؤع صمن المثام، جمح يحل الصحح الدين )١( 
وا-حتصار.( ٤٢٦"

الأصاحسيك باب الصلاة، كتاب (، ٤٨١)( ١  ٠٣/ )١ صحيحه ق الخاري أحرجه )٢( 
بمابسماسمال_وم،)ح/ونمره،)٣; والمجد 

صحيحهق ومسلم بعضا، بعضهم المومتين تعاون اب بالأدب، كتاب (، ٦٠٢٦ت)(-حديث ١٢
وتعاطفهمالمزمنتس تراحم باب والأداب، ة والصالالر اب كت٢(،  ٥٨٥حاوست)( ١٩٩٩)؛/

غيرهما.وأحرجه وتعاضدهم، 

راحمباب والاداب، والملة البر كتاب ( ٢٥٨٦حدث:)( ١٩٩٩/ صحيحه)٤ ق لم ماحرجه )٣( 
غترْ.وأحرجه وتعاصدهم، وتعاطفهم المومض 

باحتمار.( ١٤٩— y١٤٧/ عدى)٤ الالعلامة الشخ مؤلفات مجمؤع فمن عيية، الالفتاوى )٤( 

الشرعيةسراسات عتمجن ابن الشيخ كرصي مع يايضاون اثقميم، حاهعة عتيرة، والاداب، اثعالوم ممية  ١٢٦٤



Jوالدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر صدالرح4نبن الشيخ ؤت٠ر ٠
بلتاجيالجواد عبد محعد سعاد د. 

عييالالثسح تعرف على الأمثلة ومن الإجماع، والة: اب الكتويلي 
حكمل قوله والإجماع: والسة امماب أدلة بالردإلى الفقهسة القضية حكم على 
عندماالناس من كثير به يهدي ما ®وأما باموالهم: الفقراء اة وموا،الأغنياء إلزام 

أهليلزموا أن الأمور لأولياء يؤغ أنه من • ٠ دعايتها وشاعت الشيوعية انتثرت 
أهلعلى ثروتبمم يفتنوا وأن والفقراء، الحاجة أهل بدللثج يوامحوا أن والثروة الغنى 

رصاهم،بغير إليها المحتاج الصالح جمح ثروتم بنائي دلوا يوأن الحاجات، 
الإملأموأن الإملأم، دين س بالضرورة فاد0 معلوم فهذا والممر، بالقهر بل 

القولهدا إبهنال على نة والمالكتاب ونصوصي ٠ ٠ الشيوعية. الحالة هذ0 من برئ 

الكتابلموص المنال القول هذا يبهلل الأمة وإجماع وكثيرة، جدا صريحة 
الغللمأبواب للثللة والفاتح العباد، عليها افه فهلر التي للفهلرة والخناق والمنة، 

اداا.أا،والفوالشر 

المدغسماع والفهلر الصيام عن سئل حينما أنه أيضتا: الإج٠اع أمثلة ومن 
علىوحديثا قديما الناس دأب هدا يزل ولم جوابه: ق ورد مما كان والرقية 

الماؤعأقرهم وقد متفقون، والدنيوية الدينية الأمور ق به ويالعمل مجتمعون، هذا 
.١٧بها الممل على عليهاالمتفق 

بالتعرفعيي الالشخ اهتم حثث القياس؛ دالإجميع• والمنة الكتاب ليلي 
منها:جدا، كثيرة ائل مل القياس بهلريق العاصرة القضاياالفقهية أحكام على 

(Y٧٨/ عيي)١ الالعلامة الشيخ مؤلفات مجمؤع صمن الأوابد، واتتناص الفوائد مجمؤع )١( 
باحتمار.

بتصرف( ١٧١~  y١٦٩/ الس_على)٤ العلامة الشخ لفات مؤ مجمؤع صمن السعدية، الفتاوى )٢( 
السعديالعلامة الشيخ لمات مؤمجمؤع صمن الواقعة، المساتل عن النانعة الأجوبة واختصار. 

(باختصار.١٩٦-١٩١/٢٥)

١٢٦٥ارشرءيات للدراسات ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، جامعة عتيزة، والآدابأ العلوم كلية 



والدعويةاوسية آتاوه السعدى. ناصر بن عيدالوحص الشيح موضر 

العاصرةالفقهية القضايا معالجة السعديات الشيخ منهج 

الغلوأما رر... قال; حيث الطهارة، عند الأسنان تركسة •٠^ مسألة ل ذكره ما 
فهو، لا. الخاتم... تحريك تحريكهاكماين ن ؤإنماينزعيا، لايجب فكذلك 

يجامعمنة، حكمه ؤإنما الخاتم، تحريك وحوب عدم على لقياس  Ij^نيل يهنا 
،٢١إزالتهءا.ؤيمكننا اله، غيجب مكانا يغهليان أمما 

أجاب،الخلوءلر"آ، ام اللع._ا حكم عن سئل حينما أنه أيضا; القياس أمئالة وس 
أوبغيربعوض كانت، مواء تجوز، ولا تحل ما فهي حطومحل أم لعب راوأما ه! بقول

محااش. عن المحدث صح الذي والنردرْ، الث_هلرنجر؛، جنس من فهي عوض؛ 

(٤١٢آ/ )٥ السعدى العلامة الشيخ مولعات مجمؤع صمن الكويتتة، المائل عن السعيه الأجوبة )١( 

(٥٤)ص؛ المستحدة الفقهية المائل ل السعدي الرحمن عبد الشخ اختيارات )٢( 

عريشتمل الدي المتداول الثكل منها أشكال، على وهي )الصبة(، وسمى الخطوط، أم لعبة )٣( 
تداخلتوكلما زواياها، ل وأحيانا وسطها، ق متقاطعة خطوط ولها متداخلة، مربعات ئلاث 

•ذهتى تركتز إر وتحتاج الشطرنج، بلعبة أشبه وصارت اللعبة تعقدت الزوايا وكثرت الخطوط 
،٢٢٠ت رصي صليم محمد للأستاذ مقال صحفية، ءويائق والثقافة }التراث الوطني رالمهرحسان 

(١٤٣ت رصي المستجدة الفقهية المائل ق السعدي الرحمن عبد الشيح اختيارات عن• نقلا (، ٢٢١

باثنتينمتحاربتين دولتتن صوره ل مربعا، وستين أربعة ذات رتعة على تلعب لحبة الشْلرتج؛ ( ٤ ر 
ولهاطرفتن، ين وتكون والجنود، والصلة والقلاع والخيالة والوزيرين الملكي تمثل تهلعة وئلأين 
)a/العربية المعاجم تكملة ر الملك. هوتل الأسامن اليمحبة وهدف للفوز، اثاعها يجب قواعد 

١٢٠(،سجماسةاإعربيةالمماصرهرأ/  ٠)

حسبعلى الحجارة يها وتنقل الحفل على تعتمد وفصين وحجارة صندوق ذات لعبة رالن-ند( )٥( 

رآ/الوسيهل رالمعجم بالرد لعب مال )الطاولة( ب العامة عند وتعرف )الزهر( الفمرر يه نار ما 
١(٠  ٠٣المعاصرة)٢; العربية اللغة معجم (، ٢٩١

الشرعيةيدراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع يالتماون اممصيم، >؛طمعة عنيزة، والآداب، اسوم كلية  ١٢٦٦



والدممويةالسية أناره السعدي. ناصر بن عبدالرحص مؤت4راوشيخ 
اJجوادبلتاجيعبد محمد سعاد د. 

الزجرطاسم.ص

اللعبعلى بالقياس الخطوٍل بأم اللعب جواز عدم على يستدل هنا فهو 
عنه.الزجر ل الّكا عن الحديث صح الذي والثري بالشطرنج 
نوتق ونحوها المداير أصوات على الاعتماد قاس أنه أيضات الأمثلة ومن 

احتارهالذي الأذان ®وكذلك ؛ Jliحيث المؤذنين؛ وتكبير الأذان على والفهلر الصّوم 
إلىؤيدعون اف، على ؤيثتون يكبرون الموذنن فإن التل، هذا هومن لهم، اممه 

الفلاقالوقت أن )اعلموا للناست قولهم بمنزلة وهذا العموم، على والصلاة الفلاح 
الخرعنل ونحوها المداني صرب ومسألة لحل(... قد الفلاق والوقت لحل، قد 

لأنالصواب، إلى الخنأ من وأبعد ذللت، من أولى وخروجه لحوله ل الشهر ثبوت 
إلايكون لا ونحوها والبواريل المدافع وصرب الوقت،، فأحaلأ اغتر ريما المؤذن 

منأبغ ونحوها المداسر صرب أن المعلوم ومن • • فته• تردد لا الذي الثبوت بعد 
هره.ال الم.موون؛نبويت، نداء م*أرد 

يوجدأنه ت علينا ورد موال عن أجبنا وبمذا ٠ ت قوله أيضات ذللئج على الأمثلة ومن 
أوصاعات نحوأربع ليلها الأوقات بعض ق يكون التي البلاد بعض ق لمون م

عن،يعجزون كانوا إذا الإطعام ق رخصة لهم فهل رمضان، ذلك، فيوافق تنقص، 

صعنكأئتا بالنزذسي، نعب ْش ت حديث ب واعاانزلفقدصح حديث، ب يصح لم الشطرنج )١( 
الشعر،كتاب، ( ٢٢٦)•حدين، ١(  ٧٧• / )٤ صححه ل لم م)أحرجه ودمهء. جنزير لخم يي تده 

•غيره( وأحرجه بالتردثّير، اللعب، تحريم باب، 

الاسالأجوبة (، ٢٣٣٥/ )٤ عدى الالعلامة الشخ عولفايتؤ مجمؤع صمن عانية، الالفتاوى )٢( 
(٢٩•! ٦٥عيي)الالعلامة الشخ عؤلما١ت، مجمؤع صمن الواقية، المائل عن 

،١  ٩٣أ/ عدى)٥ الالعلامة الشخ مولفايت، مجمؤع صمن الواسة، ائل المعن الناقة الأجوبة )٣( 
باحممار.( ١٩٤

١٢٦٧اوشرعية لأدر1صات عقيمين 1بن الشيخ كرصي مع باصاون القميم، جاسة عتيزص اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آتاره ذاصرالسعاJي، بن الشيخ مؤت«ر 
العاصرةاتفقهية معالجات اوسسيث منهجاتشيخ 

فيهيقضر احر، وقت إلى يوحره الوقت هدا ق منهم العاجز إن فأجبنات ا؟ تتهّيمه
الذيوأن أولى، هذا بل المريقس، بذلك اممه أمر كما الصيام، من فيه ؤيتمكن النهار، 
صحيحاكان إذا تاحيره له يحل ولا يلزمه، الهلوال الأيام هذه ق الصيام على يقدر 

مقيما«.لا؛

إذاكالمريض، منهم العاجز جعل ءاحيث بالقياس؛ إليه ذهب ما على فاستدل 
اللهأمر كما الصيام من ويتمكن ار النهفيه يقصر أحر ومت، إلى القضاء يؤح_ر أفهلر 

الخرص((.>ى

أحكامعلى المعدي الشح تعرف عر الدالة الكثيرة الأمثلة من ذلك غير إلى 
النصوصعلى الفقهية القضايا وعرض القياس. بهلريق العاصرة الفقهية القضايا 

ولذاالحدي، المخ تناولها التي المائل أغلب، ق الوضوح شديد معلم المرعية 
الأمثلة.من فيه أكثرت، 

اوغقحإوزأاوقخاوأ اححام طٌ 1وسعدي 1واثسخ تعزف القالي: |وْحلالب 
|اأ؛أروعة.في العاهة والأصول [لقواس |اٌ بالرد [لْعاصرة 

والقاصيوالفتى للفقيه وأهمها المرعية العلوم أعظم من القواعد علم يعل 
استوعبوْن الأحكام، ومدارك الفلنون ماحي ق النفوس تتالراّ_ا به إذ والحاكم؛ 
أحكامعلى للتعرف ياب، له وانفتح كله الفقه استوعب، فقد -يا وأحامحل القواعد 

عدىالالعلامة الثهخ لفات، مؤ مجمؤع صمن القرآن، ير نفحلاصة ق المنان ، اللهليفير تير١( 
(.٩٧، ٩٦)م/ 

ءمرْ)ص:j اكازلة ائل للمعدى الالرحمن عد الشيخ اختيارات ل الأصيلين القواعد أنر )٢( 
٢٩٧)

الشرعيةسراسات مثيهدن ابن الشيخ كرسي مع بالتياون القصيم، جامعة عتيزة، والاداب، امموم كلية ١  ٢٦٨



^١^٣٧،اثعل4دات ١^٠ اوسسي، ناصر بن عيدالرحمن اJشيخ 4أؤت«،ر 
^1طدمحسعبدالخوادبماجي

المقرئاتوصم وأشباهها، الفرؤع نظائر معرفة خلال من المعاصرة الفقهية القضايا 
٢١١الفقه. أنويع أحل من العلم هذا اليوطي الإمام عد وفد وأشكالها، أخواتيا إلى 

العامةوالأصول الكلية القواعد ووضعوا القواعد، بعلم الحياء اعتنى ولهدا 
أشتاتبين الحكم طالبه يثشته لا حتى التفرقة؛ اثل والمالفرؤع تجمع التي 

والمسائل.الجزئيات 

تحويهلما وذلك، والمجتهد؛ الفقيه إليه يهنع الذي الوامع الوعاء القواعد وتحد 
يغنيالقواعد ضبط. ولأن الأحكام؛ وماط التشريعية والأسرار الفرؤع من القاءا.ة 

القواعد.تللثج نحست، لاندراجها وذللثه والجريان؛ الفريع من الكير حققي عن 
والحادثةالقديمة المائل من والذلائر الأشباه ربط. حلالها من الجتهل. تظع وي

الكليةار٢،قاعدتيا صمن بإدراحها يبعض بعضها 

الجزئيةالأحكام يحول من )التحقق عنوان! تحأّتج العيي الشيح قرره ما وهدا 
أنفحليه الجزئيات من شيء على الحكم أراد ارمز محال: حيئ، الكلية(؛ الأحاكام في 

وعملاعلما أحآكمه من نافع، كبير أصل وهدا الكلية، الأحاكام ل ا لحولهيبيّن 
الجزئيات،من به حكم ما بحب صغيرا أو كبيرا غلطا غلط. يحكمه لم ومن نجح، 

منفعلى الأصل.... هن.ا تحت، داحلة المكلفين أفعال وحمح الحوادُث، وحمع 
الجزئيلحول تحقق فإن الوصف،، هدا فيها يحقق أن جزئية معاملة ق يحكم أن أراد 

أموروكاJللثح طوليل، إلا عنه الهي عن فليتوقف، ؤإلأ فيه، فليحكم الكلي لأصل ال 
فيهاهل وأفرادها: جزئياتيا ق الأمر فيشتبه أحكاما، عليها اؤع الثعلق جدا كثيرة 

عليه،الحكم من ليتمكن بالواقع التام العلم الحكم: إلى فالهلريق الوصف؟ لئ، ذل

٤(الأشباْوالظاترلل؛وُلي)ص• )١( 
واختمار.يتمرف ٤(  ٥٧-  ٤٣٦المعاصرة)ص؛ الفقهيث النوازل احكام استناٍل منهج )٢( 

١٢٦٩ا1شرءيات سراسات عثيماأن ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جامعات عتيرة، والآداب، العلوم كلية 



واكمبماسية آئده السسيل ناصر ساورحمنبن مؤJ٠رادشيخ 

العاصرةاثمقهية القضايا معاوجة اوسسيا الشيخ منهج 

فيه((٠^١،الخبمرة أهل إلى فيه در"أع الجرئتات ق الاشتباه وعن 
أنوجلالها وجمالها وكماه الشريعة محاسن رامن موص_عآخرث ق وقال 
أصوله كلها وأمورها والمعاملات، والعبادات والفروعية، الأصولية أحكامها 

أصوله((.رآ؛إلى وتردها فروعها، ونشر مفرقاما وتجمع أحكامها تضبط وقواعد 
القضيةحكم على عيي الالشخ ف، تم على الدالة التهلييقية الأمثلة ومن 

هلسئل: حينما أنه الشريعة: و العامة والأصول القواعد بالردإلى المعاصرة الفقهية 
أحدمن برصا إليه مضعلر آحر ان إنق وتركيبه ان الإند جمن جزء أحد يجوز 
أجنامهاحدثت مواء وقتت،، كل ل تحدث التي المسائل ®جمح بقوله: أجاب منه؟ 

صماماوشخصت حققتها، عرفت فإذا شيء، كل قبل تتصور أن يجب أفرادها، أو 
نصوصعلى طشت، ا، ونتالجهومقدماما بذاما تاما نمورا ان الإننمورها و، 

الكليةائل المويحل المشكلات.. جمح يحل الشؤع فإن الكلية، وأصوله الشؤع 
أنؤيشرط تقيمة، الموالفهلر الصحيحة للعقول مضيا حؤ'' يحلها والجزئية، 

،والثرءيةاا.أالواقعية وجوانبه نواحيه جمع من البصير فيه ينظر 
والرقيةالمال.ح  ٤١٠والفطر؛الصيام عن مثل حينما أنه أيضا: ذلك أمثلة ومن 

مجتمعون،هدا على وحديثا قديما الناس دأب هذا يزل ولم ُ جوابه■ وردل مما كان 
وردتبل عاليه، الثارع أقرهم وقد متفقون، والدنيوية الدينية الأمور ق به وبالعمل 

مماالصحيح والخم والصواب الحق على دل ما فكل عليه، تدل شرعه من أصول 
،y١١٤/ عيي)١ الالعلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن الأوابد، واتتناص الفوائد مجمؤع )١( 

باختصار.( ١١٥

(٢٤١^/ y٢)السعدى العلامة الشيخ مؤلفات مجمؤع صمن الناصرة، الرياض )٢( 

مجمؤعباختصار، ( y١٤٥/ )٤ السعدى العلامة الشيخ لفات مؤ مجمؤع صمن السعدية، الفتاوى )٣( 
باختصار.( Y٩٥/ )١ السعدى العلامة الشخ مؤلفات مجمؤع صمن الفوائد، 

الشرعياتسواسات عثي4>يروا ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعات عتيرة، واملآداب، اسوم كلية ١ ٢ ١ ^٠ 



والدعويةالسية أناره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠دؤتعر 
بلتاجيالجواد عبد محبمد سهاد د، 

تمدافامتمك . عليه.. ؤيحث به وي1مر يقبله نإن العباد دين صلاح فيه 
والأنولعالجزئيات عليه تطق أن ؤيمكن كثيرة، ائل مق ناغ فإنه الكبير الأصل 

١.٢ كثير" حير فيفوتلث، عنه فهمك يقمر ولا منضر، والتي الواقية والأفراد 

او1المخاايحام عالي السعدي الشيغ مرق الثالث؛ ال0هلاوب 
|واقوروعة.هقاصد إلى بالرد ال0عاهور0 اافقحية 

لأنيقينية؛ شرعية حجة الاجتهاد عملية ق -ر1 يعتد التي الشرعية المقاصد 
الدنياق مصالحهم وتحقق البثر، أحوال لتصلح جاءت إنما الإمحلامية الشريعة 
وأعراضهم.وأموالهم وعقولهم ونفوسهم دينهم لهم وتحففل والأحرة، 

تحقاراسالفقهية القضايا ق الناؤلر يراعيها أن ينبغي التي الأمور فمن ولاJلك 
صورة،أحن على النفلر يتم حتى وحكمها؛ وعللها مناءلها وتذكر ال٠اقاصا. تلك 

والأغراضوالأسرار العلل من به ارتثطت، لما وفقا تنبهل وتالأحكام تفهم وحتى 
والمروعة.

كمال-با يعرف التي الطرق أعظم ارمن بقوله• الم—مدي الشيح قرره ما وهدا 
ومعادهمومعاشهم ودنياهم ديتهم ق اد العبمصالح على مشتملة وأما الشريعة 

ومعرفةوالجزئية، الكلية الأحكام عليها رئب التي والصفات الشريعة مقاصد معرفة 
كانفكلما ذلك، وتوابع والحقوق والمعاملات ادات العبق والأسرار الحكم 

وشمولهاوهيمنتها الإسلامية الشريعة جلالة من بدلك عرف أعرف، بدلك الحبل. 

الأجوبةباختصار. ( ١٦٩/ Yi)السعاوي العلاعة الثخ مؤلفات يجهى ضعن عيية، الالفتاوى ( ١ ) 
باختصار.( y١٩١/ )٥ عدى الالعلامة الشخ مؤلفات محجمؤع صمن الواتعة، ائل المعن الافعة 

واختصار.بتمرنه ( ٥٥١)صرت المعاصرة الفقهية النوازل أحكام استتياحل منهج ( ٢) 

٢١ ^١ ١ الشرعية لكراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتماون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
اضاصرةاممقهية اصنمايا ساتجة ا لمعدي 

٠١١ويفاده((.ذلك يناق ما كل عن ونبيها والإحسان، والعدل والبمركات للخيرات 

معالجتهل ريعة الشلمقاصد عادي الالشح مراعاة معنا مسق وقد 
الشحبعتوازت)مراعاة الشاق، الحث، من الثاق الهللج، ز العاصرة الفقهية 

الشر؛عة(.لمقاصد علي ال

الفقهيةالقضايا حكم على عيي الالشح ف، تم على الدالة الأمثلة من وفيه 
الأمثلة.من مزيد أوصرب، التكرار عن يخى ما الشريعة، مقاصد إلى بالرد العاصرة 

(٢٢٧آ/ الرا.ى)١ العلاعة الثخ عولفات مجمؤع صمن الأوابد، واقتناص المواتي مجمؤع ]١( 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع ياو؛عاون القصيم، جامعة متيرة، والأداب، انملوم كلية  ١٢٧٢



والدعويةانمنمية آثاره المعدي، ناصر بن عبداترحمن الشيخ مؤت4ر 
بلتاجيالجواد عبد محمد سعاد د• 

التاتمة

ربهيعته من على لام والوالصلاة الصالحات، تتم بنعمته الذي لنه الحمد 
كثيرا.وسلم الأؤلهار وصحبه اله وعلى عليه الله صلى والرحمات، بالهدى 

فيماتجملها والتوصات، التاج من عدد عن الدراسة هده فت كثفقد وبعد، 

يرإ
اتنتاتج:أولأ< 

بمراعاةالمعاصرة الفقهية القضايا معالجة ق السعدي النسخ منهج م ان~ ١ 
كماعليها، الحكم اء وأثنئبل القضايا هده ق الماظر يحتاجها التي الضوابْل 

أحكامها.على التعرف التزم؛هلرق، 
إلىاللجوء على المعاصرة الفقهية للقضايا محالجته عنله عيي الالشخ اعتاد ٢" 

والتوفيق.الإعانة ومواله تعالى الله 

وتصورهاا، دقيقفهما المعاصرة الفقهية القضية بفهم عيي الالشخ اهتم ٣— 
الشيءعلى الحكم بان منه إيمانا حكمها؛ ل؛حث، البدء قبل صحيحا نمورا 

تصوره.عن مع 

والتحريبالثثت المعاصرة الفقهية للقضايا معا١^< عند عيي الالثخ تميز ~ ٤ 
عليها.الحكم ل التعجل وعدم 

للقضاياالشرعي الحكم عن البحث ق وسعه بذل على حدي الالشيخ حرص ~ ٥ 
مذاهبإلى والرجؤع المعروفة، تنثاحل الاصطرق بتتبح المعاصرة، الفقهية 
المعاصرينالعلماء أقوال وعرض الفقهية، القضية ق أقوالهم وعرض الفقهاء، 
الحكم؛الليله.ويكر ومناقشتها، وأدلتهم 

علىلثهلبيقها الثصوصر؛ فهم عند ريعة المق؛اصل. حدي الالح راعى ٦" 

١٢٧٣الترصة ممور1ءطت ع،تي4يروا ابن الشيخ كرصى مع لألماون ارقص^م، طسات ^^٥٠ والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسية آقاره ناصرالمعدي، بن عيداترحمن «ؤتمرالشيخ 
اضاصرةاممقهية اصنمايا سالمة 

والمستجدات.يالوازل حكمها ؤإلحاق الوقاغ، 
بالقضيةالمحط الواقع وفقه والأعراف العوائد بمراعاة المعدي المخ اهتم ٧" 

الفقهية.

والبيان.بالوصوح العاصرة الفقهية القضايا ل المعدي المخ فتاوى اتسمت ٨" 
والأدلةالضوص عالي العاصرة الفقهية القضايا بعرض المعدي الشيح التزم ٩" 

وغيرها.والقياس، والإجماع، والمنة، الكتاب من الشرعية، 
العامة،تخروالأصول القواعد إلى العاصرة الفقهية القضايا برئ التزم كما ~ ١ ٠ 

الشريحة.مقاصي. ومراعاة 

التوصيات؛ثانيا؛ 

وتدارسه.وتحقيقه، العا|ي، الشح بتراث الاهتمام بضرورة أوصي ~ ١ 
لطالبهالراسخين العياء من وغيره المعدي المخ منهج بتدريس أوصي ٢" 

الدراماتاس.

مرتباالفقهية(، المعدي الشيح )اختيارات بعنوان؛ بحثي مشرؤع فح اقترح ٣" 
الفقهية.الأبواب عر 

يدنامعلى وسلم اف وصلى والأحرة، الأولى ل الحمد له الذي لد والحمد 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمل■، 

٠٠٠٠٠

الشرعيةلليراسات عشبمبن ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب^ اسوم كلية  ١٢٧٤



والدعؤيةالعلمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح 
الجوادبلتاجيعبد محمد سعاد ئ، 

ااْمدادر9اس1مجفعرس 

النازلةللمسائل عيي الالرحمن عبد الشيح اخيارات ق الأصولية القواعد أثر . ١ 
الإسلاميةوالدراسات الثريعة بكلية ماجستتر رسالة المطيري، مشعل مره، عق 

بجاءهةأمالقرى،لإ'أةاه.
حدي،الالشح مؤلفات مجمّؤع صمن الكويتية، المائل عن حدية الالأجوبة ■ ٢ 

الأولىالطبعة قطر، بدولة الأوقاف، وزارة مقة على طح والتوزح، للنشر الميمان 
٥١٤٣٢--

^^عمولفاتاكخالمّعدي،الميمان٣• 
ه. ١٤٣٢الأولى الطبعة قهلر، بدولة الأوقاف وزارة نفقة على طح والتوزح، للنشر 

جمعاالمستجدة الفقهية المسسائل ل عيي الالرحمن عبد الشيخ ارات اختي• ٤ 
عاليطع والتونع، للنشر الميمان دار عيي، الحالي ين الرحمن عبد ودرامة، 

ه—١  ٤٣٦الأولى، الهلثعة قهلر، بدولة الأوقاف وزارة نفقة 
الميمانعيي، الالشيح مؤلفات مجمؤع صمن الأحكام، معرفة ادإلى الإرق٥. 

—٥١٤٣٢الأولى الطبعة قطر، يدولة الأوقاف وزارة نهقة على طع والتوزح، للنشر 
القيمابن الأزهري،)دار محمود مصطفى تحقيق: الملقن، لأبن والطائر الأشباه ٦. 

.٥١٤٣١الأولى، الطبعة: القاهرة(، عفان، ابن لرياض(،)دار ا، 
 .S الأولى،الهلثعة: العلمية، الكتب، دار السيوطي، الدين جلال والطائر، الأشباه

مشهورأبومدة تحقق•' الجونية، نم لأبن العالمين، رب عن الموقمن إعلام ٨■ 
الطبعة:السعودية، العربية المملكة والوزيع، للشر الجوزي ابن دار ملمان، آل 

ه.١٤٢٣الأولى،
الهلثعة:~لبنان، بيروت العلمية الكتب، دار الجرجاى، محمد بن على ات، العريق. ٩ 

الأولىم«؛اه-آحا،ام

١٢٧٠الشرعية للدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، حامعة عنيرة، والاداب! العلوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره ادسسي، ناصر سالر>حصين >الشيخ ٠٥٢
اضاصرةاسهية اصنمايا تجة 

حمالالعيمي، محمد ترجمة; لوزي، سترآن رينهارت العريية، المعاجم تكملة . ١ ٠ 
١ ٩٧٩من الأولى، الطعة; العراقية، الجمهورية والإعلام، الثقافة وزارة الخياط، 

-٢٢٠ ٠ ٠.
النسخمججمؤع صن القرآن، ير نفحلاصة ق الهنان اللهليفا ير نيس—. ١ ١ 

قهلر،يدولة الأوقاف وزارة نفقة على طع والتورع، للنشر الميمان عدى، ال
ه.١٤٣٢الأولى الْلبعة 

دارأطفيثى، ؤإبراهيم بردوق الأحملو تحقيق; للقرطى، القرآن لأحكام الجامع . ١ ٢ 
ه. ١٣٨٤الثانية، الطعة; القاهرة، ~ المصرية الكتب 

للنشرالميمان عاوي، الالشيح مؤلفات مجمؤع صمن الدحان، ثرب حكم . ١ ٣ 
ه.١  ٤٣٢الأولى الطبعة قطر، دل.ولت الأوقاف وزارة نفقة على طبع والتورع، 

عيي،الالشيح مؤلفات مجمؤع صمن المشاكل، حمح يحل الصحيح الدين • ١ ٤ 
الأولىالهلبعة قهلر، بدولة الأوقاف وزارة نفقة على طح والتونع، للنشر الميمان 

عيي،الالشيخ مولفايتح مجمؤع ضمن الزاهرة، النيرة والحدائق الناضرة الرياض • ١ ٥ 
الأولىالهلبعة قطر، بدولة الأوقاف وزارة نقفة على طع والتوزع، للنشر الميمان 

حاتمد. تحقيق; الأنثاري، القاسم بن محمد الناس، كلمات معاق ل الزاهر . ١ ٦ 
ه١ ٤ ١ ٢ الأولى، العلبعة; بيروت، ~ الرسالة مؤسسة الماس، 

يةبلندار الناثر; اوساللأن، صالح د أ. النقطوي، والورق نيات والهم الأسزكاة . ١ ٧ 
ه.١ ٤ ١ ٧ الثالثة، الهلتعة; السعودية، العربية المملكة — الرياض والتوزح، للنشر 

أحمدتحقيق; الجوهري، حماد بن إسماعيل العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح . ١ ٨ 
١م. ٩٨٧— ه ١ ٤  ٠٧الرابحة الهلثعة; بيروت، — للملأيين العلم دار الغفور، عبد 

الأولى،الهلتعة; الجاة، طوق دار البخاري، إّماعيل بن محمل. البخاري، صحيح . ١ ٩ 

ألشرعيةثليراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيزم والآدؤس اكلوم كلية  ١٢٧٦



والدعويةسعية ا أناره ارسعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت4ر 
بالتاجيالخواد عبد محمد سعاد د. 

دارالباقي، عبد محمد تحقيق; التيابورى، الحجاج بن لم ملم، مصحيح . ٢٠
بيروت.- العوبي التراث إحياء 

الهليار،اف عبد د. عيي، الالرحمن عبد الشح القصّيم علامة حياة من صفحامت، ّ ٢ ١ 
;٥١٤١٣الأولى، الطبعة الجوزي، ابن دار 

الأولى]؛*؛; ٥١١العبيكان، مكتبة الخادمي، الدين نور الثرعية، المقاصد م علّ ٢ ٢ 

لالتث.رالميمان عدى، الالشخ امت، مولفمجمؤع صمن عا.ية، الالفتاوى . ٢٣
هر.١  ٤٣٢الأولى الهلبعة قطر، بدولة الأوقاف وزارة نفقة على طع والتوزيع، 

الهلثعةللشر، المحوة دار اوى، القرصدّ يب،، والتاط الانضببين الفتوى ■ ٢ ٤ 

الأور،خ*؛اه•
الثانية،الطبعةت السعودية، ~ الجوزي ابن دار البغدادي، للخهلس، والمتفقه الفقيه . ٢ ٥ 

بدون؛يانارتإ٠حميس، الحق عبد د. معاصرة، فقهية قضايا  ٠٢٦

ه.١ ٤ ١ ٤ — الثالثة الطثحةت ييروُت،، ~ صادر دار الإفريقي، منظور لأبن العرب لسان - ^١٢
عيي،الالثتخ مولفايته مجمؤع صمن الأوابد، اص وانتنالفوائد مجمؤع . ٢٨

الأولىالهلثعة قهلر، بدولة الأوقاف وزارة نفقة على طح والتوزح، للشر الميمان 
١٤٣٢.;،<

الْلتعةالأردن، النفائس، دار بير، ث عثمان محمد ح. المعاصرة، المالية المعاملاتر . ٩٢ 
اوادمةماأ؛اه.

المنياوي،محمل. بن محمود الأصول، علم من الأصول، مختمر شرح ّْز، المعتمر . ٣٠
اهّ ٤٣٢الثانية، الطعة: ممر، الثامالة، اJكتة 

الأولى،الطثعة; الكتب،، عالم عمر، مختار أحمل د المعاصرة، العربية اللغة معجم • ٣١
٢٠ه-١٤٢٩ م.٠٨

الناثرتوآحروزآ الزيات بالق-اهرة)أحمد العربية اللعة مجمع الويميعل، المحجم . ٣٢

٢١  ٧٧الشرعية لليراصات عتيعين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٠ السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ 

العاصرةالمقهية القضايا معالجة السسي>إت الشيخ منهج 

الدعوة.دار 

داروآخرون(، الريا، )أحمد القاهرة، العرية اللغة مجمع الومط، المعجم . ٣٣
الدعوة.

النقاش،دار قيسي، صادق حامد — قلعجي رواس محمد الفقهاء، لغة معجم . ٣٤
الثانة،م«إاهّاس:

الخوجة،محمد تحقينرت عاثور، بن محملو الإملامية، الشريعة مقاصد  ٠٣٥

ه. ١٤٢٥قطر، الإملأمة، والشؤون الأوقافج وزارة 
الرياض،ك،، الأصواء عدى، الالرحمن عسي الفقهية، المناؤلرات مقدمة . ٣٦

اهّ ٤٢٠الأولى الفة 
الأندلسدار القحطاق، مفر ئ. المعاصرة، الفقهية الوازل أحكام استاؤلّ منهج . ٣٧

ه.١٤٢٤الأولى، الطبعة السعودية، الخضراء، 
اليمانعل.ى، الالشح مولقالت، مجمؤع ضمن اللين، بين التعاون وجوب . ٣٨

ه. ١٤٣٢الأولى الطبعة قطر، بدولة الأوقانح وزارة نفقة على طح والتوزح، للنشر 
٠٠٠٠٠

الشرعيةثليراسات عتيمين ابن الشيخ ترسى مع بالتعاون القصيم، جا4عة عتيرة، وا^لآداب، اسوم تلية  ١٢٧٨



تضظ،كهءثآتضظإكءءئ0

اساىاثمقيخ عند اثدلاثي اثتوثلث 

أموية(()ردراسة 

و1اترص5ا إبراعيم بن محمد . د ا
واتدراساتا بكلية )تهمه أميول مسم الساميث الأستاذ 

اثقصيمحاععة - الإسلامية 

د؟مأًم(





والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرعمن الشيخ مؤJ٠ر 
التركيابراهيم بن هحس د. 

مقدمة

وبعد;المصطفى، المي على واللام والصلاة وكفى، ف الحمد 
عليهالله صلى ورسوله اممه مراد عن هوالبحث، الفقه أصول، فيه يشتغل ما أهم فإل 

والأمالبب،اللغوية بالدلألأين، الاستعانة هو الأستغال، ذللق، وسائل وأكثر لم، وم
الشرعيةبالألفافل العناية مع حهلا-ها، ومعهود الحرب، لسان عليه انملوى مما البيانية، 

إماميقول، كما الأصولي، الدرس قهلب هو وذللث، الحكم، ١^١^٤ -بما اختص التي 
صارلدللث، ، ٢١والمعاز٠أيالألفامحل يتعلق الأصول، ؤ، الكلام معظم أف اعلم الحرمين؛ 

المقصودوالمسي المراد على الدالة ،، ^٣٠٥١١١٢دلالان، ق الأصولي نغلر م معفل
الخصوص،والعموم وال٠ؤول،، والظاهر الطالي، صيغة دلالة 3، كالتلر الكلام، من 

مقتضىنفلرق كله ذللئ، ق فالنظر ونحوذلائ،، السياق، والخهوماودلالة والمنعلوق 
الأدوايتذتللئج إلى ام!م القرآن تر نفق المشتغل ؤيحتاج ، ٢٣١^٧٧١١الصيغ 
فإذ، iiJJLi ،،،j(J-؛_من اممه مراد ببما تبين يكى الفقه؛ أصول، ق المرسومة الدلالية 

تمتنولقد تفاسيرهم، ق الدلالة الأدوايت، لتللثح توظيفا العلماء أكثر هم التفسير أهل 
الأدواُت،توظيف، ق ه( ١  ٣٧٦)ت عدى الناصر بن الرحمن عبد العلامة الشيح 
وذلك،صورة، أحن على المبنى من وامتتمارْ المنى استخراج مجال، ق الدلالية 

المادةهده يحث، يكون أن فاحريت، ا، عموملفاته مؤ بقية وق خصوصا، فسيره تق 
قوجعلته أصولية—(، ة —درامعيي الالشح عند الدلالي )التوظيف، بعنوان; 

مباحثج;وخمسة تمهيد 

.٣٩١ا/ الزركثي،البحرالسد، )٢( 

الغزالي،اسنى،؛/؛أ.)٣( 

١٢٨١الشرعية لليواسات عثيمين ابن الشيح كرسي مع بالضاون القصيم! جامعة عتيرة1 والأداب، اسوم كلية 



والدعؤيةاسمية ١^٥ ا1سسيا ناصر بن س-اارح4ن الشيخ ٠ؤJمر 

أص^ؤكتأدراسا؛ المطدي الشيخ ادولامر التوفلمف 

امها.وأمالدلالة معنى ق التمهيدت 

السعاوى.عند الدلالية الحقائق نوفليف الأول؛ المبحسثج 

السعاوى.عند الدلالية المفاييم نوفليف الئاق: المبحث 
عدى.العند باقية الالدلالة توفليف الثالث: البحث 

عدى؟العند القاصدية الدلالة نوخليق الراع: البحث 
عدى.العند البلاغية الدلالة توفليف الخامس: المبحث 

الشيحمؤلفات ق والثتع الامتقراء منهج أولا: فيه يجن فقد البحثؤ: أنامنهج 
تقراءالام JL*jثم الدلالات، بتوخليما الختعالقة المواضع جمع أجل من حدي، ال

نوفليفهاونؤع الدلالة نؤع استانة أجل من التحليل منهج ثانيا/ فيه مجت والجمع 
البحح،.مباحث، من المنامسبا موضعها ق ووضعها عدى الالشيخ عند 

المطبوعة.الشخ كنم، جل شملنت، فقد البعث،: حدود وأما 
قاحتهتستا درامحة على البحث،— ~اعد أطلمر فلم ابقة: المسات الدواموأنا 

القرآنتخصص ق ة دراموتمة عدى، الالشخ عند الأصولية الدلالات يحث، 
الرحمنعبد الشح )اس_تتباءلات د: الموسومة الحارثي يفا مللدكتور: وعلومه 

منوعلومه القرآن تخمحمى ق دكوراه الة رّسوهي الكريم،، القرآن من عيي ال
القرآنمن الشح تنتبهلها اصالش والأحكام المحاق بجمع معنية وهي الإمام، جامعة 
الأصولية،الدلالات وظاتنح على ا بنائهغير من الصحف،، ترتيب، على مرتبة 
وجهةغير حدي( الالشخ عند الدلالي )التوخليفح تللث،: دراستي وجهة فإف لدللئ، 

الكريم(.القرآن من المعدي الرحمن عبد الشح )استتباءلات دراسة: 
وزلاته.حطأه لي يغفر وأن ثوابه، لى ؤيكتب صوابه، منى يتقبل أن الله أسأل 

الشرعيةسواسات عتي4ان ابن الشيخ كرسي مع بالتاون القمميم، جامعة عتيرع والأداب، اسوم كلية  ١٢٨٢



واووعوو4اسعية آثاره السسى« ناصر سداورحمنبن الشيخ مؤJ٠ر 
التركيإبراهيم بن محمد د. 

اليهصد

وأقساعهاا1د،لألات مضى 

ومادةودلالات(، )دلائل وجمعها )دال(، للفاعل مصدر ت اللغة ق ة الدلال
فلأناكدللت، والتوصح، والظهور، والإرشاد، والكشف،، الإبانة، وتعي )الدلالة(، 

دلالة،سسنىت والإرشاد والتعريف، التوضيح به ما وكل له، أبنته أي• الطريق، على 
•٢١١وثrههابالأمارة وبرهان، وحجة، ودليل، 

بمعنى؛، (١٢آخر شيء فهم فهمه من يلزم الشيء )كون الاصعللاح: ز والدلالة 
ذهنق حصولها عند بالفعل واللزوإوليس بالقوة الدليل ق كامنة ة الدلالأ0 

سلامةدلالة ومثاله: وفهمه، الدليل تأمل عند الدلالة أر المستدل ففهم المستدل، 
عليهجعلوا إخوته أن وذللث، دمه، من الذئبؤ راءة على لام العليه فإ يومحقميص 

يعقوب،أبوهم فنفلر ، الدنب، أكله قالوا: حين دعواهم صدق على فرينه خلة الدم 
كد-امعلى به فاستدل فيه، ولاشق بالذم فإذاهوملْلح القميمى إلى لام العليه 
،^.uUالدال الأمر ذللئ، يفهموا لم ؤإن 

ابانما)فهممس^مم؛الفعل>،أ،و>فوه

عادة)دل(،٢،  ٤٧/ ١ ١ العرب، لس_ان مننلور، وابن  ٢٥٩أ/اللغة، مقايس نارص، ابن انظرت )١( 

.٤٨\/٤ والأزمري،مذبالية، 

.١٧٩; التحرير، تسر وبادشاْ، ، ٣١٧\/ اكمر، والمرداوي، ٢، ٠ ٤ ا/ الإحاج المكي، انظر: )٢( 

(.١ )_U والمناظرة، الحّث، آداب الثنقيهلي، انغلر؛ )٣( 

٤. ١٦ا/البحرابل الزركثي، انظر: )٤( 

١٢٨٣الشرعه،ت للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسى مع داون iJباالقصيم، جاسة عتيرة، والأداب، كلية 



موالوعوية اسمية آتاره السعدي، ناصر سواورحصبن الشيخ مؤتمر ظ
أصوليةأدواسة السعدي الشيخ عتد التوظيف 

الدلالة،حصلت الفهم حمل فمتى دال، والشاق مدلول، الأول فالأمر أمر(أاا، 
فهممن نيات، الميهم ومئالهت فقط،. بالقوة لا بالفعل الاJلألة حمول فالاعبار 

بأسمائها.الراد 

أولفظي إنا الدال أ0 وذللث، ام: أنمة إر التام بالاستقراء الدلالة م وتش
هي:المتة والأنام في، أو عقلي أو وضعي إما منهما: وكل لفظي،، غتر 

عرمعانيها بإزاء الموضوعة الألفاظ دلالة وتعي الوضعية: اللفظية الدلالة - ١ 
معناه،بإزاء اللففل جعل ق الواّظة هو الوضع لأ0 وضعية وستين، نياتبا، م

والدلوللففل)الأمد( هو uلدال المفترس، الحيوان على الأسد دلالة مثل: 
معناه.

بينفالعلأنة معين، معنى على عقلا اللفظ دلالة وتعنى العقلية: اللففلية الدلالة ٢- 

والأبتدال.الهليش على الثرثرة دلالة مثل: عقلية، علاقة والخJلول الدال 
العادةبهلريق معين معنى على اللففل دلالة وتعني الطبيعية: اللفظية الدلالة ٣" 

علىالصراخ دلالة مثل: فطرتة، طبيعية والمدلول الدال بين فالعلاقة والطبع، 
لمارخ.با نزلت، مصيبة 

غيربدلائل الناس ين عله متواضع فيها والدال الوضعية: اللفظية غير الدلالة - ٤ 
،منكدلألة ٠ ضعا، ٠ ه الالنشا, , المعن عار, الدالة ة: الأثا, ,: مثالفظة، 

مثل:لفغلية، غير بدلائل بالحقل دال فيها والدال العقلية: اللفظية غير الدلالة - ٥ 
وحولعلى قرية ق مسجيه مئدنة ودلالة ا، صانعهعلى الصنوعات، ة دلال

بيا"سنصن 
غيربدلائل والطبع دائبالعادة فيها ^فظيةالمثيعية:والدال 

(.١٧ص ) والمتاظرة، اليحثج ب آد١ والشتقيهلي، ، ٨( ص ) لم، النرح ى، الجند •' انظر )١( 

الشرعيةلليراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتماون القصيم، جامعة عتيرتأ العلوم كلية  ١٢٨٤



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مزتمر 
التركيإبراهيم بن محمد د• 

وجلعلى الوجه وصفرة صاحبه، حجل على الوجه حمرة دلالة مثل; لفظسة، 
صاحيهل١؛.

والأصوليضالمامحلمة عند الستة ام الأقهذه من ة الدواممحل والدلالة 
والتقاسم،الدراسة ق واف، باهتمام حفليت، وقد اللفثلية(، هي)الدلالة واللغويين 

دلالتهتعتبمر أن إما اللفظ أن التقمسمت ووجه أقام، ثلاثة إلى يمها تقذلك، ومن 
مطافة،الأول فعنه، حارجا يكون ما على أو جزئه، على أو ناه، متمام على 

الأزتق وبيانبا التزام، ث، والثالنقمن، والثاق 
بينتاما تطابقا فتفيد معناه(، ام تمعلى اللنثل ة )دلالوهي! المهلا؛قة! ة دلال~ ١ 

علىو)المرأة( الذكر، ان الأنعلى )الرجل( دلالة ت مثل اه، ومعناللفظ 
يساوىالرجل أفراد عدد إن حبثظ من تطابمة الدلالة فهذه الأنثى، ان الأن

وسنيتالأنثى، الإنسانة أفراد يساوي المرأة أفراد وعدد الذكر، الإنسان أفراد 
والفهم.الوصع لتهلا؛ق مطابقة 

معنىمن جزءا فتفيد مناه(، جزء على اللفظ )دلالة وهي: التفنن: ة دلال٢- 
وكدلالةنمقها، الاثنين وعلى ربعها، الواحد على الأربعة دلالة مثل: الكل، 

الدلالةصمن ق داحلمة لأنها تضمنا ومسميت وحده، الإنسان على الحيوان 
الكل.صمن ق الجزء فهم فالتضمن التهنايمة، 

ذهتا(،لزوما له لازم مناه، خارج على الأفظ )دلالة وهي: الالتزام: دلالة ٣- 
علىلفغل)الأربعة( دلالة مثل: بالضرورة، له ومستتع للقفل. لازم محنى فهي 

تلازموحول تقتفي لأما التزاما وسميّت، اويين، متإلى الانقسام أي الزوجية، 
١،٣ ٧ / ١ التحبسر، والمرداوى، ، ١ ٩ ٤ ~ ١  ٩٣/ ١ السؤل، ناية الإمنوى، ت يم القهذ.ا انظر )١( 

معلق مشومأت اش، قفل هادي ود/ (، ١١٩-والمناظرة،)>_U الحث، آداب، والثنقيطي، 
المطق)ص؛؛-آأ(ؤ

١٢٨٥الشرب سراسات عتسين ابن الشيخ كرمي مع بالشاون القصيم. يامعة عتيزص والآد١ب؛ اسوم كلية 



والدعويةاسعية آتاره المعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ 
اص^^لهيراه ء السيئ السح ذي النلأم^| الوْدم^ 

/١١٠لمعناالموضع واللففل الدلالة بين ذهني 
الفقهتةالأصولتة الدلألأت 3واعال هوتوظيف الدلار: باكوظيف والمراد 

التموصري»من الأحكام وامحتثمّار المعاي استخراج ق ائالها وم

رمنالمث—منطق ستا، وابن ٣(، ١ رص لم، العلى حاش_يتبم الباجوري، ٍمت الشهدا انقل—ر ( ١، 
اف،ضل هادى ود/ (، ١٩-١ والمالمرة،)_U الحث أداب والشمألي، (، ١ ٥ - ١ )ص؛ 

السؤل،مايت والأيتوي، ٢، ١ ٩ ١/ المحمول، ؛(،والرازي، ٤"٦ رص؛ المنهلق علم ل مقدمات 
.٣١٨/١اكسر ٤،والمرداوى،  ١٧/١المحٍْل، الحر ،والزرممي، ١ ١-٤٩  ٩٣/١

الشرعيةل1دراسات عتيهبى ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حاست عتيزة، والاداب، اسوم ممية  ١٢٨٦



والدعوياتاسمية آتاره اوسسي• تامر بن صداترحمن الشيخ عرتمر 
التركيمحمد د. 

سديابن عند اتاولأ|يات ايؤقائق توظيف الأوو،ا البحث 

بحبوالسة الكتاب فهم هو الفقه أصول علم ق الدلالية ام المهأحد 
ومجاز،حقيقة إلى الكلام استعمال اللغة أهل فمم ؤإذا فيهما، المتع٠ااة الحقيقة 

الثلاث!الحقائق إلى الجملة ق م تنقوالسنة الكتاب تعمال اسق الحقيقة فإف 
سمومافإنهم حقائق الأصوليون يميها وكما والشرعية(، والعرفية، )الالغوJة، 
والعرفية)اللغوية الثلاثة! الأوص؛ع وتوصف اللغوي(، )الوصع كقولهم! أوصاعا، 

الثابتة،معناها فيكون فاعلة بمعنى إما فعيلة، صيغة على ب)الحقيقة(، والشرعلة( 
مايقابل لأنه الموجود؛ لمعنى مرادفة المثتة والحقيقة المثتتة، بمعنى أومفعولة 

متحددةالحقيقة وقالوا! الأصوليين، عند متعددة والحقيقة المع_لومأاا، الباطل 
والعرفيةاللغوية ثلاثة! إلى قائلون فقال احتلافح، فيه تتحدد ما ؤإلى خلاف، بلا 

قحلاقهم إلى ارة والإثهذأم الأوليين آخرون! ال وقوالشرعية، ا، بنوعيه
•٠ الشرءى١ للوصع الأثاعرة المتكلمين بعض إنكار إلى هوتنبته الشرعية الحقيقة 

بمعنىالأصلي، موصوعه ق المسستعمل اللفغد اللغؤية! بالحقيقة والمراد 
كاستعمالمعناه، ق تمرق غير من الأول اللغوي وصعه أصل على اللففل استعمال 

الرقية!بالحقيقة والمراد الفترّى(ر،،، )الحيوان الأصلي! يمعناه )الأسد( لففل 

.٣٩٣/ ١ العطار، وحاشية ، ٤  ٨٥/ ١ المختصر، ثرح الطوق، انظرت ( ١ ) 

اوكي،الإحاج،ا/؛يآ.)٢( 

المحيط،الحر والزركشي، ٢،  U٩٨/ الفتاوى، ومجمؤع ، ٣٥/ ١ الإحكام، ^^،، ٠١١انظرت )٣( 

.١  ٩٣/ ١ الرحموتر، فواح واللكنوى، ، ٤ ٩ ٠ / ١ المختصر، ثرح والطوق، ، ٥ ٢ ٤ / ١ 

قيامة،وابن ٤(، )ص٢ الفصول، تنقح شرح والقرال، ، ٤ ٥ ٠ آ/ المعتمد، البصري، انظرت ( ٤ ) 
روصةالأظر،ا/؟وإ.

١٢٨٧الشرعية لليراسات طيهلن ابن الشيخ كرسي مع القميم! حامعة عتيرق اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ 
أصولية■يراسة المعدي الت،يخ عند الدلالي التوظيف 

للغةالممارسون يتمزق عندما وذلك العرف، يوصع آحر معنى ق المنتهر اللففل 
ببعضاللففل سخميص إما الأصلي، وضعه غير على مفرداما أحد تعمال، ماق 
؛،قرينة١١بلا تعمال الامذللثح يشتهر ثم له، وصع ما غير ل ش—يوعه أو نياته، م

بذواتالأرض— على يدب ما لكل —الموصؤع )الدابة( لففل الرف أهل كتخصيمى 
موصوعاوكان الإنسان، من تقدر المالخارج ق )الخائط( لففل وكثيؤع الأربع، 

رالفلعينة(لفظ ومثاله الجاورةل٢،، أو المحل لمنامبة الأرض؛ من النازل، للمهلمس 
والمرادالح_للم، بة لتامحتركبها؛ التي المرأة ل تهر امحثم ة، للدابالموصؤع 

بمعنىاللغة(أ'،، من ولفظه ااش_رع، من معناه تفيد اس)ما هي؛ الشرعية بالحقيقة 
^٣٧١،٤إلى اللغة من المصهللح لفظ نقل تم وقد محرعي، نى معلى اصمللاح أنه 

لأمحثق اللغوي المعنى لأل اللغوي، نقله ق ومجاز الشرعي معناه ق حقيقة فهو 
وذلاثجالحقيقة، حواصى من والتبادر الذهن، إلى التبادر ق أسبق والشرعي الوجود، 
والمحبالخل المختص الشرعي المنى على )الوصوء( لففل الشاؤع كإؤللاق 

وكإمحللاقوالنغل١فة، الوضاءة لطلق اللغة ق موضع وهو مخصوصة، عضاء أق 
المخمومة،والأقوال بالأفعال المختص الشرعي المسمى عل )الصلاة( لففلت 
إحراجق الشرعي مناه على )الزكاة( لففل وكإطلاق الدعاء، بمعنى اللغة ق وهو 
واشاءأْ/الزيادة اللغة ق ومعناه مخصوص، لمستحق مخصوص مال 

.٣٨٩/ ١ التحير، والمرداوى، ،  ١٤٨٦/ المختصر، رح ث والخلوق، المامين، المرجعين اننلر ( )١ 

البنانروحاشية ، ٣٨٩\ا التحبير، والمرداوي، ، ٤٨٦/ ل المختمر، ثرح الهلول، انفلرت )٢( 
•المحلي، ثرح على 

. ٤٣* / ١ ٤ و ، U٩٦/ الفتاوى، مجمؤع تنمية، ابن اننلرت )٣( 

.٥ ١ ٧ / ١ المحيط، الحر والزركثي، ، ١٨؛/المعتمد، المرى، اننلرت ( ر٤ 

= ٩٣/ ١ التمهيد، والكلوذاق، ، ١٨٩؛/العدة، وأبويعر، ١ ١ ٨ ١ / ١ اللمع، شرح الشيرازي، اننلرت )٥( 

الشرعيةد|دوام،ات ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيزص والاداب. اسوم ممية ١  ٢٨٨



رواثدعوية اسمية آتاره السعدي، ناصر بن سو<اثرحمن اJشيخ موضر ا
الترتيإبراهيم بن محمد د. 

التموصسدلالة ق توظيفها حن هو الثلاث الحقائق هذء تاصيل ق والأهم 
ذاعدى الالرحمن عبد الشخ كان وقد والتغير، الاستدلال حيث من الشرعية 

بتفسيريقوم حين الثلاث، الحقائق لهده الدلالي التوظيف حن ق فائقة عناية 
التالية.العناصر ق ذللث، وبيان الأحكام، على به ويستدل النص 

أكدهما عدى الالشيح يؤكد ت اللغويه الحقيقة توظيف مجال ل أولأت 
علىورسوله اض حطاب ير نفضرورة من ير والتفالمعاق وأرباب الأصوليون 

بالقرأنعليها ؤيستدل بل ومعهوده، العرب لسان من الثابتة الااغوية الحقائق مقتضى 
[،٤ ابراهيم ]محورة ه ء هممه إلأد-لثاتي ونوؤ ين ١رثلنا ؤ تعالىI قوله مثل 

وكلامكلامه تبيين إلى الموصلة العربية علوم أل على الكريمة الأية ذم ني تين، فئ
إلابياءا؛،رمحوله على ماأنزل معرفة لايتم لأنه طه؛ محبوبة أمورمطلوبة رسوله 

معيارااللغوية الحقيقة ينصب الكريم القرآن ادلألأت٠ حدي الالشيخ ير نفوأثناء 
رونوالمقالثراح نقل إذا كما صعقها، من التفسيرية الأقوال صحة حا يختبر 

أوتاؤيليةإمرائلية مروحايت، بينها من وكان لفظة، ير نفق المحتلمة المعاق 
المبين،العربي الكريم، القرآن هدا أن يعرف الفطن اللبيب فإذ اللغة، تؤيدها لا 

معانيه،ق يالتصكر وأمرهم وحاهالهم، عالمهم كنهم، الخلق به اطه حاطب الذي 
ؤإذاالحرباء، العرب تجهلها لا التي المحاق المحروقة العربية، ألفاظه على وتطبيقها 

فانالأصل، هدا إلى ردها لم ومعليه الله صلى رمحول غير عن منقولة أقوالا وحد 
ردهامحنى أو لفظا أو ومعنى لفظا حالفته ؤإن عليها، دالا اللففل لكون قبلها وافقته 
الكلاممعنى من يعرفه ما وهو لها مناقضا معلوما أصلا عنده لأن يبطلانيا، وحزم 

٢، ١٩٨/ المحصول، والرازي، ، ١ ٠ ٢ ١/ الأصول، إلى الوصول برهان، ابن و= 

(.٤٢)صزا تفسيرالسعدي، انظرت )١( 

١٢٨٩الشرعية للدراسات عثمئن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المْييم، جامعة عنيرة، والأداب، انملوم كلية 



والدعويةاس4ية آتلره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤتمرالشيخ 
أصولم^ءيراسة ايثسخايسدى التوظيف 

ودلأك،له.

المريعهعلماء رؤية ومتسقا متضامنا ذلاثا المعدي المسيخ تنظير ؤيأق 
اللغةفهم من منبثق اكسارع نصوص فهم أن على دائما المزكية الفقه وأصول 

وردوملم عاليه افه صلى رسوله و-خهلاب ذكره، جل افه ب حظ لأن ذاتما؛ العربية 
وظمهاا'آا،اللنة بحروف جاءت الشريعة ألفافل وأن ءادترم، وعلى العرب ان بلسس

القصدفإذ لدللث، [، ١٩٥الشعراء ]محورة ه لآّاتيعرؤزفين ؤ نزل القرآن حث 
بهاحتمل ما إلا اللغة أهل عند اللغوي القصد هوذات ارع الئ-كلام من الدلالي 

درامةق اللغوية الحقيقة توفليف ق التامة العناية عدى الللشخ كان كيلك 
الواجب،اليدين عفو حدود بيان ذلاك،ت ومن -يا، الدلالات تجلأء وامحالمعتى 

إلىالأصاح أمحلراف من وهى اللغوية، اليد حقيقة بمسمإ التيمم ق حهما م
الأغةر"7ومني كدللثط إلا تكون لا الإْللاق وعند أطلقهما، القرآن لأن الكوعين، 

لنقلتضع التي اللغوية الحقيقة بدليل اء، الندون الرجال، على النبوة قمر ذلك؛ 
محاصتإلأيخه]الأفياء:

غيرهارْ/ولا مريم لا نية منهن ليس الماء أذ على دليل الأية هذه ومح، ٧[، 
يبدومهتماعدى الالشيخ فإن العرفية؛ الحقيقة توظيف مج—ال، ق ثانيا؛ 

اكلألةتومحليفح مجالات وأهم ا، تقديمهيجبا حبثا دلالتها وتقديم ا بتوفليفه
•( ٦٠٢تم٠س٠رالم٠ه^ءى،رصلرا( 

.١٧٦ا/اشع، شرح الشيرازي، )٢( 

١.٥ ٥ ا/ المط، المحر والزركثي، ، ٣٠م الممض، الغزالي، انظر: )٣( 

(.اظر:شيراسي،)ص٢٢٢)٤( 

٥(.١ المعدي،)ص٩ تفسير انظرت )٥( 

الشرعيةتأاوراطت عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اتقصيم، جامعة عتيرةأ والأداب، اسوم ممية  ١٢٩٠



واووعوي4اسمية آيلره المسي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ •ا>ؤضر 
د.سسبنإبرأعيمأمش

اللغةق لا أوقانون صايط لها ليس التي المطلقة الألفاؤل ير نفوظيفة هي المفئة 
وحثالهللمة، الدلالات تلك صهل بوظيفة تقوم العرفية الدلالة فإف الشمع، ولا 

وأحكامها،الثريعة ألفاخل ق العللمة الألفاظ ورود الأصوليون اء الفقهلاحظ 
فيهولاصايط مهللمأ، الشؤع به درد ما كل تهول،• يرية تفقاعدة لها قعدوا فند 

القاعدةهذه المدى الشيح أولى وقد ، العرف١١٢إلى فيه يرجع اللغة، ولال 
الأحكاممن كثير على دلالتها ق واسثمرها الفقهية، قواعده ق الحاصر اهتمامه 
بماحكم فإنه يحدها، ولم الأحكام على الش—اؤع حكم إذا قوله؛ مثل ق الفقهية، 
ؤوعا؛ثروئةقوله: ل كما ذلك إلى بالرجؤع لهم بمرح وقد ؤيعتادونه، يعرفونه 

مجالق الوافرة الأمثلة المدى الشخ وقدعدد ، ٢٢.'[،.. ١٩هلالنساءت ألمعرؤني، 
عقودألفاخل كفبط الطلقة، الألفاظ صبط. على دلالتها ق العرفية الحقيقة توظيف، 

ؤيحملالتراضي على يدل بما اسي، النعليه يتعارفح بما واكرعات المعاوصات 
وطريقاللمال، وحرزا للميح، قبضا الناس يعده فيما العرف وتحكيم المقمود، به 

والغبنالعيوب، وتحديد الواحبة، والأقارب، الزوجات نفقة به وما اللقهلة، لتعرينإ 
ياحتلأفذلك، ؤيختلف الناص، بين به التعارف للعرف راُثع ذلك كل والتدليس، 
الشيختأثر يخفى لا القاعدة هانْ حموصر وق ؛، والأماكن١٣والأزمان الأحوال 
فيهال؛ا.تيمية ابن الإسلام شيخ باهتمام الا.ى 

مجمؤعتٍمية، وابن ، ١ * / ١ ٢ المغني، نل.اعة، ابن وانظر! ، ١ ١ ٨ / Y القواعد ل المتثور الزركثي، ( ١ ) 
(،١  ٩٦والظانر،)ص الأنام والسوءلي، ، ٥٣٦ ا/ الاثاج، والماكي، ، ٢٣٥ا/ ٩ الفتاوى، 

.A٣٨٥٧/ اكمٍر، والمرداوي، 

سظ،)صآم.والأصول، الخواعد المدى، )٢( 

الجاسة،)ص\-صه.والأصول القواعد المعدي، انظر: )٣( 

(.الاو.خل،)ص٨٩٢وابنيدران، ، ١٢٣٥/ ٩ الفتاوى، مجمؤع نمتة، ابن انظر: )٤( 

١٢٩١اممرعية تليراسات عتي4ايرن ابن الشيخ كرسي مع باتاون القصيم، جامعة عتيزة، والأداس اسوم كلية 



وا1إلءوياتاسمية آثاره ناصرالسسي، عيإواترح4نبن الشيخ موضر 
اصو1طتأدواط السدى السح ^Lj النfلآJي التوقيف 

عندمامثل: يره، ونففقهه ق الشيح اهتمام الدلالية القاعدة هده أحدت وند 
مماقدومي حهغأ ثيوايج علتئرتى ؤ تعالى؛ قوله الصيدق كلب تعليم صابمل أرادبيان 

العرفبحب تعليمها إ0 بقوله: القاعدة هده على أحاله [، ٤ ه]الماددة: أئث ظم 
،• • صاحبها. على نمك أن ... بقيدين:إلا يمده ولم التعليم أؤللق اطه لأن والعادة، 

بيانق الدلالية: القاعدة هده وظف كيلك، ؛، ١١...الهاإرمعند القه امم يدكر وأن 
حيث٦[، • ب]الأنفال: ماآس_تظ؛شدتنمؤ لهم قوله:ؤؤأعدوا من دلالة)القوة( 

دبأنفلمةبل لم؛الرٌي،لى، ومعليه الله صلى النيئ بتمر محصورة يجعلها لم 
تعملالتي الصناعات أصناف من الزمن، هوا ل ا عليهالمتعارف الحديثة القتال 

والهلياراتوالنادق، والرثاشان، المداغ من والألأت الأملحة أصناف ا فيه
الدفيع،وآلات والخنادق، والقلاع والحصون والبحرية، الؤية والمراكيح الجوية، 

القاعدةهذه توظيف ل عدى الالشخ عناية ومن ؛، ة...١٣واليامحوالرأي، 
تخصيصعلى كتعليقه ا، توظيفهأساء لها والامتثهاد عليها التنصيص الدلالية: 

تعالى:قوله ل والعرف العادة عليه جرت بما إذن بلا الأحرين طعام تناول تحريم 
الأيةب أنهذمحأ أزيثوب»ابمآلآًظمأو.مت بيت؟=ظلم ثن أزتاحأ أفءظم  ٥٠٦٤^؛
أن)العرفوهي؛ كلية عامة قاعدة على دليل الأيات هده ل فقال: [، ٦١]النور: ... 

ممنؤعالإنسان أن الأصل، فإف للفظ( اللفظ. كتخصيص للألفاظ، مخصص والعادة 
والعادةر'اّللعرف هؤلاء، بيوت مجن الأكل أباح اغ أل مع غيره، طعام تناول من 

بيانإلى يعمن. الس_عالى الشيخ فإذ الشرعية: الحقيقة توظيف مجال ل ثالثا: 

٤(.• السعدي،)ص٩ تمر وانظر؛ )»_ua(، الأوابم، واتتناص المواتي مجمؤع )١( 

.٤ ٩ ٤ ٦ رنم (، ٨٥٧عله،)والحث الرمي غفل باب، الجهاد، ممابج صمحم، ل منم احرجه )٢( 

(.عيي،)»_iYrالتمر )٣( 

-فرالءوي>صأ7ه(.)٤( 

الشرعيةسراسات عقيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيزة، والأداب، اسوم ممية  ١٢٩٢



والدعويةالعلمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

محمدبنابراصمالترمد. 

وبيانيره ونفحده ق الثاؤع به اختص فيما الشرعية الحقيقة توفليف ضرورة 
والزكاةالصلاة الشاؤع عالينا أوجب فإذا التكلفية، الشرعية الأحكام من ماهيته، 

التزامعلينا حيشذ فالواجب وتفاصيل، بحدود الأحكام تللثج حد وقد والصيام 
علناحرم إذا وكدللث، اس، النأوعرفج اللغة إلى الرجؤع دون ارع الثتى م

يرونفارع الثسحد التزام علينا يجب فانه كر، مبكل حذْ وقد الخمر الثاؤع 
بهنلتزم مرعي لأغل كل ق وكدلالثج به، المختص بمراد الشرعية الألأا٠ل 

بتوؤليفيقوم عدى الالشيح نجد لدللثج الخاص_ةأه؛ ودلالته الثاؤع ير نف
يركتف؛مناها، اختص التي الشرعية الألخاخل تفسير ل الشرعية الحقيقة 

الألبتصديق مع ممى)الإيمان( ق الطاعاتؤ بإدخال الشرعي( )الإيمان لأقل 
قولهمثل ق له الشارع لتفسير طفا ؤينقص؛المعمية، فيزيد؛الهلاءة اللسان، وقول 
عرفيه متصر ولا ، ٢[ ]الأمال: ه ت تعلى 

الحرملأقل)الخمر( فنر كلللث، ا. التصديق١٢معنى على الأاصرة اللغوية حقيقته 
ذلكومعنى خمر، فهو العقل خام ما وكل مكر وهوكل الشاؤع، فره بما شرعا 

٢.العنء_ال عصير وهو اللغوي مسماه على قاصرا ليس أنه 

والأصولالجا.ع؛ن،)صه'أ-آ-م>(.القوس )ا(اظر: 

٣(.١ )صء السعدي، تفسير انظرت )٢( 

)صح\ُ(.السعدي، تفسير انظر )٣( 

١٢٩٣اضرعية للدراسات ءثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون ايسيم، جامعة عتيرة، والآدا1ي،، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاوه المعدي. ناصر عيدالرح٠نبن الشيخ مزتهر 
أصولبت|ماسة الم^دي ايسخ عند الولأم التوفلعف 

المعديعتل اثدلالية القاهيم توظيف الثاني{ البحث 
والثانرالمنفلوم، الأول مسمين؛ إلى الدلالية ا بهلبيعتهاللمظ دلالة م تق

بهالمنهلوق من متلمى هما أحد نوعان؛ الالفظ من تماد يما إذإذ المنظوم؛ غير 
عاليله ذكر لا عنه كون موهو اللفظ من تماد يما والثاف بالكره، المرح 

المنظومغير على الحنمة غير من الأصوليين جمهور يطلق وقد ؛، التمريح١١قضية 
اللفظعليه دل )ما به1 ويريدون المنهلوق، عكس وهوعلى ٢، لالفهوم(أ ممعللح 

صغتهبصريح لا دلالته )وهوما ه: قولق الأمدي عزفه كما اثلق(؛^، محل ل لا 
لتفدلألته نام، معن حارج معنى على دل اللفظ أذ بمعنى ووصءه(أ؛؛، 

الكبرمن القليل كفهم لازمه، إر فهم من انتقاله ل اللزوم بطريق هما بل وصب، 
وقدسنيالأصوليونغيراكفلوم)الفهوم(تإلىالأحر؛ بطريقاكبيهبأحدهما 

أنواعه،ببعض الفحوى تى يوقد ولحنه، معناه هو القول فمحوي ؛)الفحوى(، 
غيرمن الراد إفهام يجمعها كلها اق المعهذه لأن ؤإشارة(، يئى)إيماء كما 

.١ ٦ ٥ / ١ الرهان، الجويتي، ( ١ ) 

اطلاقات;ثلاثة على الحتفتة غير من الجمهور عند المفهوم احللاقات تتوعتأ )٢( 
أعمها.وهو )المنطوق(، للمتثلوم القابل المظوم ير غ ٠
أوسطها.وهو المحاكة، هوم ط ٠
أصمها.وهو المحاكة، فهوم م ٠

T0rيسىح\إ)صJل٦0هو\ف
 ،J٦٣همواكركاق،إرشاداشحول، الردودوالقوي، والاير/Y.

، ٠٤٣ t/ المنتصر، بنان والأصفهاق، (، )ص٥٣٢العضد، شرح •ع الحاجب ابن مختصر انفلرت )٣( 
t٠١/ الخقه، أصول مفلح، وابن ، ٣٥٨/ ١ المول، مائة والإستوى،  ٠٥٦

.٦٧٠ y/ مخصرالروضة، شرح العلوق، وانفلرت ، ٣٦٤! الإحكام، )٤( 

.١٦٥/١انظرتالرركثي،تثنيف،المساهع، )٥( 

الشرعيةللدراسات عتيمى ابن الشيخ كرسي مع القمميم، جامعة متيرة{ والآدابأ العلوم كلية  ١٢٩٤



اسميةأناره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤJمر 
الترثيإبراهيم بن محمد د. 

المنظومغير دلالة الخفية غير من الأصوليين من الجمهور حصر ويد صري_حااا. 
الإشارة،ودلالة والإيماء، التيه ودلالة الاقتضاء، دلالة وهي؛ مخصوصة، انولع 
والمخالمة.ايوافقة يسميها المفهوم ودلالة 

غيرأو للمتكلم، مقصودا يكون أن التفلومإنا غير مدلول أن حصرها! ووجه 
يتوقفحأن فإما مقصودا! كان ؤإن الإشارة، دلالة فهي مقصود غير كان فان مقصود! 
أنفإما يتوئف! لم ؤإن اء، الاقتضدلالة فهي عليه كلامه وصحة الكلام صدق 
ؤإنوالإيماء، التنبيه دلالة فهي نطقا له اللفظ اول تنمن مفهوما النظوم غير يكون 

واسالفة(رآ/)الخوافقة المفهوم دلالة فهي لمساولهاللففل 
علىوحمله التمى قراءة عند الأهمتة ق غاية الدلالية المفاهيم تلك وتعتبر 

واعياالنهى لمعاق جامعا كان كالما ا توظيفهق ماهرا القارئ كان وكالما مراده، 

منتثمرة م المفاهيم دلالة أن وذلك ومراميه، لمقاصده مدركا ؤإشاراته، لدلألاته 
يتحفركما المنهلوق هع المفهوم القارئ فيتحفر المعنى، وظلال النمى إشارة 

ْعوالإشارة المفهوم هع تحضرالمتطوق محال فإن لدللئ، العبارة؛ ْع الإشارة 
المقصوداهد فثيقابله، شيء إلى الئفلر قصد الذي كحال النهى قراءة عند العبارة 

يطريقرْ وييمنه بصره أطراف، عليه ونع منا بالئع، المقمود وغير بالقصد 
قمدأ'ا/أوبغير قصدا اللففل عليه دل، ما وكدللث، قصدا، لا تبعا الإشارة 

النهىقراءة عند الدلالية الأولويايت، هده عن المعدي المخ ة حاسمتعت، ولم 
وفهمها،النمومحي حمل أولويايت، من الدلالية الفاهيم توظيف، جعل بل وفهمه، 
ألفاظهعليه دلت، ما يراعي أن الدي~! نفلر ~في للقرآن ر الفعلى فيجب، 

٧.• ٧ ؛/ الروضة، مختمر شرح الطوق، )١( 

.٦٤■T/ الإحكام، الآ.دىا انظر: )٢( 

.٣٧٥الأسرار،\اكشف المني، انظر: )٣( 

١٢٩٥رالدو1طت!لشرعية ابن الشيخ ترسى مع بالتعاون المصيم، جامعة ممتيزة، والأدأب، اسوم كلية 



ئواثدعوية اوواست آثاره المعدي، ناصر بن عيدالرحض الشيخ ؤ
أصوكتايواسة السسي السح مك ١^^^ التوفلم^ 

منسالعي4 رما المعاق، تلك لوازم يراعي أن فعله ضمنها، ز لحل وما طاقة، 
يرالشقواعد أحل من القاعدة: وهد0 ذكرها، على اللفنل ز يعرج لم التي المعاق 

القرآنتضمنه يما ... قصد،وصحة تدبر، وحن فكر، قوة ونس—تدعى وأنفعها، 
الثسخيؤكد كيلك، ا، ءالسهل هي وتتوقف، ا، يتقدمهوما ا يسعهوما اق، المحمن 

ألفاء1هاق التفكر كثرة من المنهج هدا على الشريعة نمومحى تدبر من أل عدى؛ ال
قوسعه وبدل ومفهوما، متهلوقا عليه تدل ا ومتتضمنه، وما ولوازمها، ومعانيها 

تحت،ندحل لا أمورا علومه من عاليه يفتح أن بد فلا عبده، من أكرم فالرب ذلكؤ، 
قأولوية ذات، المفاهيم لدلألأيت، المدى الشخ توفليفايتؤ حاءُت، وقد ا، به؛ ك
قالأمين هي بل والأحكام. المعاق من كثيرا هلتها بواماستثمر وشروحه، يره نف

التالية.بالعناصر ذللاح على وستدل، الامتتياؤلى، منهجه 

معنىعلى اللمظ دلالة تعني والتي الاقتضاء: دلالة توءلي_ف، مجال ق أولأت 
المقتضىأن بمعنى اكةاليةل*أ،ّ أو الشرعية صحته أو صدفه عليه يتوقف، خايج، 

رإعمالهي مهامه أول وأن النمى، على زائد أمر اء الاقتفدلالة من تفاد ال
محاJوفاكلاما تفرض الاقتضاء دلالة لأن اللعو(، عن وصيانته وتصحيحه الكلام 
ءلاهرهينجم كي به الكلام ونصحح تقديره إلى تمع الخفيضعلن النهى، اقتضاه 

مقتضيات،من المعنى تحميل لضرورة واعيا المدى الشيخ كان وقل، محناهر٤،، مع 
المحنمقتضياين، بتحميل التفسيرية قواعده ق فأوصى عليها، نتوقف التي الألفافل 
ققال:التفكر حين حق، الحق لازم لأن وصدنا؛ حقا لت، ذلواعتبار له، اللازمة 

(.القران،)ص٦٣لتمر الحان القواعد )١( 

العلي،)ص'٣(.تمر )٢( 

^٦٦\صعر\محب\ا)٣( 

.١٧٦; الأسرار، كثف، والخاري، ٤، • ٤ ٣ المض، الغزالي، انم: )٤( 

الشرعيةيدراسات متيمين ابن الشيخ قرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة منيرة، والآ1اب، العلوم كلية  ١٢٩٦



دوالدعوية العلميت آيلره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ مؤدمر ا
ُ.سسبنابراعيمامم

يرتبوفيما لها• يشترط وما يدوما، تحمل ولا الألفاظ، عليها تتوفمج التي الأمور 
حتىعله، وداوم التفكير هن-ا من والإكثار عليها، ويبي عنها، يمع وما ا، عليه

الحقولازم حق، القرآن فإن الدقيمة. المعان( على الغوص ن، حيدة ملكة للث، نمير 
ولابدرا؛.حق كله ذللث، حق، الحق عن يضع وما حق، الحق علؤ( يتوقف وما حمح،، 

بمقضىالاستدلال الاقضاء: دلالة كوظيفؤ المعدي المخ ممارسة ومن 
اليت؛م،على الولاية مشروعية على اءت'آ[، تالنه و»امأأوة؛أمهز ؤ تعالى؛ قوله 

الأذدلألضت،ولأيةاسمز،شطلخى،وئها:

اشاءجواز على ٤[، •؛: ٧٧١^]علمئرير،آلإني ؤدما تحالى؛ نول بمقتضى 
وتعليمهصيده إباحة لازم من( لأن محرم، ب، الكلاء اقتنأن مع • • المحمي،. كلمتإ 
هلائدفيمحكه٦ضتنئ ؤ تعالى؛ قوله بمقتضى الاستدلال ومنها؛ 'أا، اقتنائهأ'جواز 

الرزية،يفي لا الإدراك نفى لأف تعالى، للرب، الرؤية نوت عر [، ١ ٠ ٣ ]الأنعام؛ 
علىدل الرؤية، أوصافه أحص هو الذي الإدراك، نفى إذا فإنه بالمفهوم. يشتها بل 

الاقتضاءدلالة توظيف، ق المعدي الشيح إسهام يتبين وهكذا ثا؛تةأ؛؛، الروية أن 
والعقدية.الفقهية الأحكام استثمار عند 

بوصفاللفظ نعتي(؛)اقتران دالش والإيماء، التنبيه دلالة توظيف مجال فير ثانيا؛ 
للإيماء،الضابهل ؛مثابة اكحريم، وذلك، يعيدا(؛"،. اقترايه كان للحكم عله يكن لولم 

(.٣٢القرآن،)ص لتمر الحان القواس )١( 

تمر)٢( 

(.٢٢تفسراسؤ،،)صا)٣( 

(.٢٦٨العدؤ(،)٣^نفير )٤( 

، ٢١٣٧; التوضيح، على التلويح التفتازانر، ، Y٨٧/ المختمر، بيان ان(، الأصفهانظر: )>،( 
.U٣٣/•التحبير، واJرداوى، 

١٢٩٧الشرعية و1دراسات عتي4اإو، ابن اتشيخ كرسي عع بالتعاون ارقصيمل جامعة متيرةأ والآداب، العلوم كلية 



واتدعويةاسمية آتاوه العيي، ناصر بن عيدالرحمن ميذ٠رالشيخ 
أصوليةأثواسات السعدي الشيخ عند الد^لآJي التوظيف 

لقانية،لا يكون أن يمتغ الحكم أو باللفظ المقترن ، الوصفأI 0 نحابطه وحاصل 
ا>ورءلا،أو عالة، جزء أو علة، كوته إما وهى لفائدة، يكون أن فيتعين عث،، لأته 

الإشارةمن صرب والإيماء ، ٢١١٤٠٣الث تمزقاُت، ق الأكثر لأنه علة، كونه والأظهرث 
نيمفالإيماء الحاكم، علة إلى به ارة الإثق الأصوليون وحننه ة، الدلالعلى 

والاستدلالالالتزام بهلريق العالة على ويدل، العلة، على دلالته ق المر؛ح النص 
والفحوىأ'آ،.الإشارة من ضرب هو إذ العقلي، 

والأحكامالمعاق استثمار ق الإيماء دلالة توؤليفح عيي الالثسخ مارس وقد 
استعمالهاوندرة الشيح، عند توفليفا الدلألأينن، أندر تكون وقد المواضع، عض بق 

العللنتخرج يوهو الفقيه لدى تكون حاجتها أكئر لأن ٢، رينأ المفنسعند مشتهر 
لهدءعيي الالشح ة ممارصومن منهار؛،، الفرعية الأحكام تثمار لامية القياس

اءت]النه أه ه\دءكروأ محش1همأكتالوه ^^٥١ تعالى! بقوله تدلاله اسالدلالة! 
العبادةحلل لترقيع سبب وقضائها الصلاة أداء بعد الذكر ترتيب أن على آ، ١ ٠ ٣ 

أونمور، فته وجه على عبادة فعل لمن ينبغي المحنى: هذا وعلى نقصها، وتتميم 
قصورهليزول تعالى الله بذكر ذلك يتدارك أن النسيان، وجه على يه امر بما أحل 

تعالى!قوله ق ال الأطفعند التهلواف بصمة الاستدلال ومنها! حللهرُ'،، ؤيرتفح 
ة،نجاٌبعد ولوكان طاهر، الصي ريق أف 'ٌلك، ، ٥٨ؤطؤميك\ءالم^هالنور! 

حينوسلم عليه اض صلى الني قول ْع ه هوؤ ومي ؤ نعالك،• لقوله كالقيء، 
١٢١الثولكق،إرشادالفحول،٢;)١( 

.١٣٦  jxالروصة، محتصّر شرح الطوق، انظر• )٢( 

فحب.الأمثلة هذه على عثرت والحديث والفقه التفسير ق الشح كتب امتقراء يعد )٣( 

فحب.الأمثلة ط© على عثرت والحديث والفقه التفسير ق الشيخ كتب استقراء بعد )٤( 

(.٢ )صء القر1تية، الأيات من الربانية المواهب السعدي، )٥( 

الشرعيةلعيراصات عتيمين ابن الشيخ كرصى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرص وامحطس اسوم ممية  ١٢٩٨



والدعويةالعلمية آتاره السيدي; ناصر بن عبدالرحمن الشيح تمر مؤ 
التركيإبراميم بن محمد د. 

....٢١(؛والطوافات علكم الهلوافض من إما بنجس، لت )إما الهرة• عن ثل م
لايثقمعتاد وجه على الأطفال من يده تحت من الأتان تخدام اسجواز وعلى 

...٢ علىمثالا الحديث ق التطواف صفة الأصوليون اء الفقهيذكر العادة وق . ١
ووجهالهرة، سور حكم عله على التطواف بوصما نبه حيث والتيه، الإيماء ، للم

بإيماءةالاستدلال ومنها: مفيدأرص، ذكره يكن لم علة يكن لولم الوصف أف الإيماءة 
غضان(وهو اثنين بين أحد يحكم ت)لا لم وسعليه الله صلى قوله ق الغضب صفة 

الحق،معرفة من الماع الفكر وشتات البال هوتشويش المنع علة أن على ؛؛،، 
يثغلمما أوحاقبا، حاقنا وكونه والعطش، والجؤع الشديد، الهم عليه ويناّرر 

لألتي الأمومنها! الفقهاءل٦؛، عند مشهور المثال وهذا أوأكثرر"،، كالغضب، الفكر 
)اغنوهمالفملر: صدقة شان ق وسلم عليه الله صلى قوله من )الإغناء( لفغل: بإيماء 

العيد؛يوم ق تحفين المإغناء حصول هو الصدقة علة أل على ،، لاليوم( دا هق 
بغيرهايحصل فانه الفهلر، صدقة ق الواردة الأصناف، ق الإغناء يحصل فكما لدللئ، 

ا٢٨المدكورةلالأصناف ق الفهلر صدقة تنحصر فلا الماسي، عليه تعارف مما 

قوالنائي صحح، حن وقال: ( ٣٣مننه)ص ل والترمذي (، ١ ّننه،)_U ق داود أبو أخرجه )١( 
. ١٨٨/ ا الراية، نحب خمسةواينحمانوانمارظي،املرتاترثي، متنه، 

(.الأبرار،)»؛_YUنلوب حجة عدى، الوانظر؛ عيي،)ص؛ماه(، التمر )٢( 

•٦.الغزالي،الممفى،م٦ يفلر: )٣( 

١(.١ صححه،)٧ ق لم ومما(، ١  ٥٨صححه،)ل البخاري أحرجه )٤( 

٢(.رصتم١٤ الأبرار، قلوب حجة عيي، الانفلر؛ )٥( 

١.٢ Y/ الأحكام، قواعد اللام، عد بن والعز ٦(،  ١٣الخلل)ص شفاء الخزالي، انظر: )٦( 

 )٧(/T(،٢٨٩(،ُاوءقيقسه،)٤;١٣٣أخرجهالدارمميقّته.)

)ص؛تم\(.العيية، الأجوبة (، ١٤الأبرار، قلوب حجة عيي، الاننلر؛ )٨( 

١٢٩٩الشرعية تليراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون اثقصيم، حامعة عنيرة، وامآداب، العلوم كلية 



وا1دءوياتالعلمية آتاره السعدي، ناصر س عبدالرحص الشيخ مؤد«<هم 
اصوية|دواسة السعدي الشيخ عند الو التوظيف 

ينعما I الغزالي عرفها كما نعتي دالش الإنارة، دلالة توظيف مجال ل ثالثا! 
وحركتهارته بإثيدل كما المتكلم أف بمعنى! ، ٢١إليهلقميأ تجربم غير من الالف_ظ 

يقصدهلا ما اللففل تبع فد ذكدس ه، لفغلعليه يدل لا ما كلامه أساء الحب 
ارةإثذلك فيكون المستمع، له ويتنبه المعنى به فيزداد تبعا، بل ا، أصليفمدا 
منهاالمتكلم قصد انتفاء المفاهيم! من غيرها عن ارة الإشدلالة وميزة ٢، لفظيةر 
فكلؤإلأ بالدايت،، نقمي م لأنها بمعنى التبعي، القصد تتضمن بل مباشر، كقمد 

تباركحقه ق هواللائق كما مقصود، الوافر وافق مما العزيز الكتاب، عليه دل، ما 
فهيعندتوفليفها، المعنوى ورخاتها الإشارة؛رحابتها دلالة كدللثجتتميز وتعارآم، 

النصتثمار امق التافلر أدوايت، أوفر وهي، وتكثيرها، المعان، توليد 3، ال٠هطاءة الأداة 
وغيرالقميئة معانيه كل على النهى حمل، ارئ القتمنح لأنها معانيه، تنهلاق وار>_

دلالةفإف المنصوص، من المنصوص غير تنثامحل هوامالقياس كان فإذا القصدية، 
اللث،مأحد صاريت، الدلالي غناها ولأجل المنموصأ؛ا، حمئر معرفة هي الإشارة 
ؤيظهرالبلاغة، تم و-اا الرحي! عنها قال كما وبلاغته، القرآن إعجاز كثف، 

الموص،ير نفق الفلر محكان، أحد هي الإشارة دلالة فإذ لهذا الإءجازأْأ، 
الموصى.وفقه المعنى دراسة ق الجودة اختبار محل وهي، 

لألةالد ؤ، الإشارة لألة د توظيف تفسيره ق ^، 

.i-n/Tالمتض،-الغزالي، )١( 

ابق.ايالرجع، انظر: )٢( 

، ٤٤٣ Y/ الخمر، يان الأصفهاي، واننلر: ، ٣٨٢/ ١ المخلي، ثرح على المام حاشب )٣( 
١٠ ٦ ٥ / ١ الا«ع، تشنيف والرركشي، 

.١  ٧٨/ ١ الإثارة، دلالة العريتي، محمد د/ انفلرت ( ٤ ) 

^٦Tدرب\إ\J0آ١صو(

الشرعيةلليواسات عتيمين ابن الشيخ ترسي عع واأتاون القصيم، حاسة عتيرق والأداب، اثعالوم ثلية  ١٣٠٠



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر ض عبدالرحمن الشيح تمر مؤ 

التركيإبراهيم بن محمد د* 

كنوزا-يا استخرج حتى وأبدعها توظيفها أكثر قفي الأحكام، واسثمار المعاق عر 
،kL^IIفحوى من اّشمرئ التي الفوائد وأكثر الدلالات، من وجواهر المعاق من 

ورلماالمعنى، اّتئمار ل الإشارة دلالة طريمح، عن جاءت bيحائها القرآنية 
ومد1ر،، إثارة الأية روؤ، إلى•■•( إثارة • • • تعار قوله روقٍ، ت قوله بمثل حا صرح 

توؤليفاتهمواصع إحدى وق يره، نفق موصعا ين وحمبضعا -يا التصريح بلغ 
اراتؤإثتنبيهات ف؛ه بقوله• للمعنى ا وجامعيتهأهميتها إلى نبه ارة الإثلدلالة 

ا.الذكورات١١جمح على تدل الختامل، غير على فهمها يعر دقيقة 
الإشارةدلالة توقليف، العيي بهاالشيح مارس حصرالشواهدالتي وبملول 

قتوفليفها وحمن بها، الوامع اهتمامه يشت، ما منها نذكر إثما القرآن، ير فنق 
تعالى;قوله ارة إثذللئ،; ومن والأحكام، الع،لألأت تئمار وامحالمعاق تخراج ام

ينبغيأته إلى [، ١٨٩لالق_رة;ه ثوغن ْلهورمتا ين آلثنوق ذتاذوأ يآن ؤودسأل؛ر 
عرفاإليه الوصل القريب المهل الهلريق من الإنسان يأتيه أن الأمور من أمر ل كل 

أوالمقمود -با يحصل التي واليامة، الرفق يتعمل أن يبغي فالحتمي، وعقلا، 
مقصوده،به يحصل وأسهله، ؤلريق أقرب يسلكا أن بمغي والمعلم والختحلم بعضه، 
لهيحمل أن بد فلا عليه، وثابر أبوابه من وأتاه الأمور من أمرا حاول من كل وهكذا 

آلأ.جمابى■م، ^3؛^' قوله؛ إثارة ومنها؛ افهأ٢ل بعون المقصود 
وهوالفجر يدركه أن للصائم يجوز انه على ، [ ١  ٨٧محآلممهلالقرْت أيرتر>• ليي 
طلؤعإلى الجماع إباحة لازم لأن صيامه، ؤيصح يغتسل، أن مل الجميع من جنب 

تعالى;اض فوله إشارة حقل'آاومتها; الحق ولازم وهوجنب،، الفجر يدركه أن الفجر، 

(.١ )^٨٦ السعدي، تفسير انظر؛ )١( 

)_aa(.السعدي، تضير انظر؛ )٢( 

)_ua(.اوسأاادي، تفسير )٣( 

١٣٠١الشرعية ^يحاينطيئنأالدراسLت 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالر،حمن مؤتمرالشيخ 
اصولة!تواس^ المعسءي ادس^^ عند ايوْليفط 

فذه.'ؤو-ةة*مع [، ٢٣٣ه]اوقرةت ؤؤآ آؤكدص ءأاد!إدأثلأينر( ٠ ؤ 
وأنهأشهر، نة مالحمل مدة أقل أف إلى [، ١٥ه]الأحمافت ضا وذمبمهث«ستوف 

قوله؛ق ^، L^Lالفقهية الأحكام تسمية إشارة ومنها؛ ، ٢١-يا؛ الولد وجود يمكن 
 U؛_J^ منعباده ق وعنايته الأو4 لعلف إلى [، ٢٤٢]البقرة؛ ه ءاينتؤء ^^٠ أقع
زمانلكل وصلاحيتها الفقهية الأحكام نالك، ثبات، ؤإلى التكلثية، أحكامه حلال 

ؤأُغانوأصتعالى؛ قوله ق التماليك، لأم إشارة ا؛ ومنهالئادتةل٢ا، كالأية ومكان 
الحكمإلى [، ٢٦٧ه]البق—رة؛ لمجشامحر ماًءقجقرويخآ بيه 

الأرض،صاحب على لا والثمر الزؤع له من على الزكاة أف حاصله؛ الذي الفقهي 
الأموالإصافة إشارة ومنها؛ ءاإيهأ'أا، وحيت له أحرجت، فمن لكم( لقوله)أحرجنا 

عليهميجب، إليانه ٥[، اء؛ ]النه يومأألتثها٠مم ولا ؤ قوله؛ ق لأولياء ١ إلى 
وعدموالتصرف، الحفغل من أموالهم، ق يفعالونه ما قهاء الأموال ق يعملوا أن 

ونعص؛ لاثدثون ^٢^٣١٢ ؤءابآوهم قوله؛ إشارة ومنها؛ التعريص 
عيمقد فالقاتل الميراث، من القاتل مغ حكمة إلى [، ١١هلالنس_اء؛ يمتا لكث 

القتلصرر يقاوم أن الإرث، موجب، من فيه ما ينتهض فلا الضرر، باعظم لمورئه 
يمنعمانع أكبمر القتل أ0 ذللث، من فعلم الإرث. عليه رئب، الذي الممع صد هو الذي 

بأقن مماء؟اكا قوله؛ ق الاو4 إلى التعاليم بة نإشارة ومنها؛ الميراثاْ،، 

الإشارة،دلالة أمامن على الأضواء التسقبرق تصمن وانظر (، ١ ■ )ص؛ عيي، تمرال( ١ ) 
.٣٨٦/U

(.١٥•)ص نان، الالكلف سر عانى، الانظرت )٢( 

(.١١)ص٠ العيي، تمر )٣( 
(.١٦)ص؛ عيي، التمر )٤( 

(.١  ٦٨ؤص,ريعيي، التمر )٥( 

اثشرميةللدراسات مثي4ين ابن الشيخ عرسي مع يالتعاون الهْميم، جاسة منيرة، اسوموالآداب، ممية  ١٣٠٢



والدعويةالعلمية أناره السعدي، ناصر عيدالرحمنس الشيخ مؤتمر 
ُ.سسبنإبراصمامهم

هوأوالدنيوية الدينية المنافع من الأنان اممه علمه علم كل أذ إلى [، ٤ ]الائ_دةت 
؛،ف١١محبوب أمر النافعة الدنيوية Jااعالوم الاشتغال وأن الخن—روعة، افه نعم من 

قوله؛ق فر الحال الوصية ق المسلمين غير من الشهادة جواز حكم إشارة ومنها• 
ومعناْ،الحكم تلميح من تفيد اسربما بأنه [ ١ ٠ تالخائدةتاُ ه  ٢٠٠٤ين ؤءاّمإن 

يخهلروقد ، ٢٢مقبولةلالخالة، هذه غير ق حتى غيرهم، عدم عند الكفار شهادة أن 
المساويالقياس أو الموافقة، مفهوم بابح من الحكم هذا عر الأية دلالة أن ؛المال 

لكنالشهادات، مواصع من وغيرها الفر حال ق الوصية على الشهادة حال بين ما 
الإشارة،دلالة إر أميل الدلالة هذه يجعل الشيح كلام ق الحكم( )تلميح لفنل 

الدلالات،باب ق سائغان والأمران الملمح، مجرد من أقوى الموافقة مفهوم لأن 
[،٩٠ه]الأنعامت ة أقو أئث أوي، ؤ فول.' إشارة ومنها! 

حميعنيا فاق وححائص فضائل لديه اجتمعت وسلم عليه الله صلى سنا أن إلى 
المرملينبجميع اقتدى حيث التقين، ؤإمام المرملين، يي حمفكان العالين، 

وألقاِيمالمافقين أسماء إخفاء إشارة ومتهات ،، الله؛،،١٣خصه بما عليهم وزاد كلهم، 
[٦١]الأو;ة: ه ؤ تعار: قوله مثل ق مقل)ومنهم( لق 

المجنسأو فضحهم وعدم وق، والنالعاصي أهل على المتر مثروهمة ر إ، 
ؤهاللزأىفيذsنممهلقوْهت قوله ق الملام عليه لومحل قول إشارة ومنهات p[،-،♦؛؛؛؛، 

علىالأعوان ق العي مشروعية إر ٨[، ٠ رؤثسدمو؟ه]هود! اوءاو_كا,؛اق( 
يؤيدالل4 فإن المز، أهل من ذلك على المعاون ولوكان اكر، ودفع الخير أمور 

)_ua(,الأوابد، واقتناص الفوائد مجمؤع العيي، انظرت )١( 

٢(.٤ )ص٦ عدى، المم )٢( 

عدى،)ص"اآ"ا(.تمرالانظر: )٣( 

x٣٤٢تمرالدي،)صانظر: )٤( 

١٣٠٣الشرعية للدراسات عشمؤن ابن الشيح كرسي مع بال،اعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



لدعويةوا اسمية آثاره لسعدي، ا ناصر بن عبدا!رحمن لشيخ ا تمر مؤ
أصويةءيراسة السيئ الشيخ عند اكلأش ادتوخلمف 

تعالجلطيفة، ارة إثوهده (،؛*،، illعند لهم حلاق لا وباقوام الفاجر بالرجل الدين 
وغيرلمة المالدول بين ما الخنافعية العلاقات ثب يالحاصل التثسج من كثيرا 

إثارةومنهات اللهليفة، الأية هدم إشارة تدعمها العلاقات تلك فمشروعية الخلة، 

صفيملخؤصصص4،س:اا؛ارمانأثل
إلىتخرج لم إذا طعه، ؤيوافق ان الأنيلائم مما المليان وألذ الطيبات، أطيب 

عليهيومف المي حديث ق الفتوى لفظ إشارة ومنهات ٢، عنهر النهي الإسراف حد 
ليوم«فحته ثنثسار،?و^' مؤ ؤقمىآلأمرأؤتمأ قوله! ق بعدتعبيرالرؤيا لام ال

العلوممن وأته وآداما، أجمكامها فياحذ الفتوى، ق داحلة التعبير علم أل إلى [ ٤١
تئذاناسوجوب تعليل إشارة ومنها؛ وتعليمهارم، عالمها على يثابإ الش الشرعية 
ينبغيأنه إلى [، ٥٨]المورث ه ؤدكث،صنء I بقوله الثلاثة ات الأوقق الصييان 

بالحكم؛يقرن أن الشرعي، الحلم مائل ق يتكلم منن ونحوهم، والمعالم للواعظ 
الفعلإشارة ومنها؛ واكعليلل؛ا، الدليل عن مجردا يلقيه ولا ووجهه، مأحذه بيان 

ه]الأحزابتؤيمتإ تتا تمد ثتئ ^٥١٠؛ قول"• ق الجواز عر الدال 
ذللث،فإذ بالقول، اقترن إذا حموصا القولى، من أبلغ الفعلي الحليم أذ إلى [، ٣٧
نورءا5، نور 

)ص'\ا٢(.المان، سراللطتف العيي، )١( 

(YAA),_المان، اللطيف وتسير (، 1UY),_العيي، ير نفاطر: )٢( 

(.)_TAYالمان، اسق، ونسر ٧(، • )صزأ عيي، النفير اطر: )٣( 

شيرالدي،)صهآآ/)٤( 

الأصرلض،عند اليان مهامايت، أبلغ من السنة ق بالفعل القول وانران ٦(، )صء٦ المعدي، تمر )٥( 
المراق،و ، ٧٩أ/ الوانقات،، الماطي، اطر: انفرادهما؟، محي البيان ق ابلغ أتهما ق اخلافهم .ع 

،١ ٤ A مآ/ التحرير، ير تيبادثاْ، ّاوأمر ١ ٢ / ١ المعتمد، البمري، (، ٢٨١)ص التنمح، ثرح 

الشرعيةسر1«طت ءثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عنيرص والأداب، اسوم كلية  ١٣٠٤



والدعويةالعلعية آتاره السعدي، ناصر عبدالرح٠>نJن الشيخ مؤد«ر 
التركيإبراميم بن محمد د. 

أنعلى الدلالة ت تعنى دالتي المواءقةت مفهوم دلالة توظيف مجال ز رابعا؛ 
بمعنى، ٠١الأولىرجهة من به المنهلوق ل للحكم موافق عنه كون المق الحكم 

المنهلوقيحكم عنه المكون المفهوم حكم اواة معل يدل الموافقة مفهوم أل 
والخساوىأآا.الأولوى تشمل انها الأصوليض أكثر عند والمختار ونيادة، 

وظاهرة،كبيرة المواممة مفهوم دلالة يتوفلف عدى الالشخ عناية كانت وقد 
وأحرى(،أولى باب من وكدا- ~كدا حالة )وق قوله: بمثل عنها بمرح ما وكبرا 

قموصعا تض ومحمة فمهل اللفغل -يده الموافقة مفهوم عن تصريحه بلغ وقد 
أنعلى نعس وقد ان، الحوالقواعد ،(، اللهلتفالمختصر)تسر مع يره، نف

موافقةبهفهوم الحكم على دل ا وهومالمفهوم، من تارة توحد الشرعية الأحكام 
،•^١٣أوأولى للمنْلوق ارا مكان إن 

ولاؤ قوله؛ بمفهوم الاستدلال الموافقة؛ لدلالة العدى الئسخ توقليف ومن 
العقدتحريم على ، [ ٢٣٥]البقرة؛ ه اوتاء غنل؛،ت - دءمى عئصبمتر معا عقكم جملح 
غيرفهوحرام العقد ى نفأولى باب ضن حطتها، حرمت إذا لأنه المحتدة؛ على 

هآلثننكت ككزأ ^ولأ فوله؛ ق النهى بمفهوم تدلاله اسومنها؛ منعمدأ؛ا، 
لم.حماموجإذا لأنه ^^؛ 

تدلالهاسومنها؛ أولىلْا، اب بمن المجردة فالخلطة كثيرة، مصالح فيه أن مع 
,١ ٠ ١ / ا اليناق، وحاشية 

الجوض،الهئن،ا/خهأ.انظر: )١( 

.Y٣٦٧/الإببماج، المكي، انظر: )٢( 

^^^ةسةجاسةفي)٣( 

(.رص٦٥١الرحيم، فتح المعدي، )٤( 

المعدي،)ص؟ه(.تفسير المعدي، )٥( 

١٣٠٥اثيرعية سراصات مثيميى ابن الشيخ كرسي مع بالمماون اأقميم، جاسة عتيرة، والأداس، اسوم ممية 



والدعويةالسمة آتاره الصعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤضر 
آصوليةريوامة السعدي الشيخ عند اتدلأم التوفليف 

بجْلاراعدتمُلباأىتعالىؤوتيآضآعض،سإنداش قوله ق الأولوية بالموافة—ة 
؛إن)دينار( لفظ ق الأعلى على بالأدنى التتبته بطريق [، ٧٥عمرازت وبثه،ر 
المساوىالخوافقة بمفهوم الاستدلال ومنهات ،، أورر باب من فوقه ما أداء عدم 

ه[، ٤٣قأياآك;ن:اتيأ 
بماصاحبه يثعر لا الذي المفرط، النعاس حال ق الصلاة ق الدخول مغ اؤيه ي

لمجرد)الأْتناع بمعنى )الاستنكاف( بمفهوم الاستدلال ومنهات ويةعلل'آا، يقول 
ولا.نؤ عنداقءيك أن اشسج ر^تكش ؤ ت ه قولق للوب( a٠العن الرغبة 

بابمن الأس_تكبار عن تنزيههم أن على [،  ١٧٢اءت هه]النالممم_ل 
بعدالحد قوط بالاستدلال ومنهات ا، وزيادة١٣استنكاف الاستكبار لأن أولى، 
إلآأل'ي0'دالوأينمفيشؤ ت ه نولكماق الحرابة ق عليه القدرة ونبل التوبة 

فعالها،س تاب إذا — الحدود س غيرها أن على ، ٣[ ٤ هتالمائ-دةت مدرو_أءثألم 
لنقلبتبديل؛نىإسسراويل الاستدلال ومنهات أولى؛؛؛، اب بمن عليه— المدرة نبل 

ْع— القول بدلوا إذا بامم [، ١٦١لالأءرافت ه ة حملؤوِملوأ قول•' ؤا )حطة( 
علىيزحفون وهم لحلوا ولهذا أولى، باب من للفعل فتديلهم - وسهولته رْ ي

ه]الجمحةتألح قوله؛ ق النهي بمنءو_م تدلال الاسومنها• ؛، أس-تاههمأ 
عرهترل تثدعى يعله وتحرصر النفومحى فه مرغب الذي البيع برئ الأمر بان ، [٩ 

(.١٢رص٥ المعدي، تفسير انظرت )١( 

)_aa(.السعدي، نمير انظرت )٢( 

٢(.١ )ص1 العيي، تفسير انظر؛ )٣، 

المعدي،نمير )٤( 

٣(.٠ السعدي،)٥^٦ تفسير )٥( 

الشرعيةتالعواسات ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرق والآداس اسوم كلية  ١٣٠٦



ئوالدعوية اسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت4ر ؤ
التركيبنإبراب محمد د. 

وغيرهارا/لككاعات أولى، باب من الشواغل من 
نعني:والي الخaلاب(، المخالفة)دول مفهوم دلالة توظيفا مجال وو ا: حام

حالفعتا المذكور الحكم نفي عر للدلالة الشيء، وصمي بأحد الحكم )تعليق 
الصفتينبإحدى الحكم معلق صفتين، لشمدكور أ0 بمعنى الوصف،(أآا، لت، ذل
الهفة؛"*؛،حالم، عتا الحكم نفي على التعليق فيدل، الأحرى، عن كت ؤي

ءداْما كان وصفيه بأحد الحكم فعلق لازمان، وصفان يعتور، كان إذا الشيء لأن 
بخلأفها،أ.

شروحهق المخالفة مفهوم دلالة توظيف، من عيي الالشيح أكثر وفد 
الأحكاماّمتنباءل ق أدواته أبرز أحد وكانت بل الشرعية، المصوص على يره وتفامح

أنعلى أصوله ل عدى الالشيح نص وقد أكترهارْ؛، ومن المعاق، واستثمار 
حكمه؛ق الخنهلوق حالف، إذا المخالفة، مفهوم من تارة توحد الشرعية الأحكام 

أوالوصف، ذللئ، ، تخلفإذا شرط، فيه أوسرط ؛وصم،، وصف، المنهلوق لكون 
عدالخالقة بمفهوم تدلأل الامحتوظيف، تنؤع وقد الحكمل٦،، تخلمح الشرط 

اللطيف،)صآ"م(.سير العيي، اننلرت ر١( 

٤. ١٢٨/ اللمع، شرح والشيرا3ى، ٤،  ١٣م/ المتض، الغزالي، انظر: )٢( 
.٢٣٧/١الأدلة، اد«عانيخ؛^١?^ وابن السابق، المرم انظر )٣( 

.١  ٢٨م/ نن، المعالم الخطابي، الس )٤( 

^الأسصاتلىفيمظمحانملألأت،،ونم
الرحمنهمد الشيح )اسياظات، ممابه: ق الحارثي ّتف، د. ونداصر المغالفة، فهوم يتلومادلالة 

العدىالشيخ صد امتعمالأ الأكثر مي المخالفة عفهوم أن (; الكريم(،)ص٢٨القرأن من المعدي 
والدلألاته.والعاي الأحكام متشاط اق 

الفقه)ص٩(.أصول ل جامعة لطيفة رصالة )٦( 

١٣٠٧اJشرعية لسواسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع باتاون القميم! جامعة عتيرة، والأواب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره المعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ تمر مؤ
اصولةءعراسه السيئ السح عند الدلالي الموظعف 

قصيظهر كما العدد، ومفهوم الشرط ومفهوم الصفة مفهوم بين ما عدى الالشخ 
التالية؛شواهده 

بمفهومالاستدلال المحاكة؛ مفهوم لدلالة المدى الشخ توظيفات ضن 
أفعلى [، ١٢٤؛ ٥٠٣٥٠١١]ب ألْكلمإُا. عهدي بمال و ه؛ قولو الوص_ف 

ومنها؛، ٢١١١٢با-بامحإتيانه ْع ولكن الإمامة، ينال مالفلالم غير أن دل، الأية مفهوم 
عقهآوآعتثزئلأ.٠^٤ أكن، حج تن ؤ قوله؛ ق الشرط بمفهوم لأل مستي ال١ 

j1 ) الصفابين عي المشروعية حصر الة معلى [، ١٥٨ه]اوقرةث ياهلوق>بهثا
إلىالأية ق الشرط مخالفة مفهوم دل، فقد شل، المعتمر أو الحاج على والمروة 

بالبيت،الهلواف ، بخلافأوعمرة، لحج انضمامه مع إلا مفردا عي باليتطؤع لا أنه 
بمفهومتدلال الاسومنها؛ مفردةر'أا، ادة وهوعبوالحج، العمرة مع يشؤع فانه 

تهلؤعمن علياذ [، ١٥٨]البقرة؛ ه حزا هثلئغ وش ؤ قوله؛ ؤ( الخيرية وصف، 
إلاله بمحمل لا أنه لم، ومعليه الثم صلى رموله ولا القه يشرعها لم الي، بالبلثع، 

مشروعيةبعدم عالما متعمل-ا كان إن ه لشرا يكون قد بل له، بخير وليس اء، المن
لجآمح/محءن قوله؛ ق المتعة وصف، بمفهوم الاستدلال ومنها؛ الملر'اا، 

،٢٤١هد^؛عليه ليس الفرد الحاج أف على [، ١٩٦البقرة؛ ه] ألدؤ، يى نكسز أئ 
j(المشروط الإصلاح إرادة اشتراط بمفهوم الاستدلال ومنها؛ 

الإصلاحيريدوا لم إن أنهم على [، ٢٢٨ب]ال؛قرةث لدواإءأشءا د'لأىإذ محا 
)ودل(؛ ١١شسرهره ق السعدى وثال ( ١٤)صء الرحيم ومحتع )_AU(، السعدي، تفسير انظر؛ ( )١ 

الترس،(،منها يحصل لا الممو^ غير الرهن أن عل هذا 

اسى،)ص٦٧(٠تسر )٢( 

(.)ص٦٧السعدي، تفسير انظر؛ )٣( 

(.٩٠رص السعدي، تفسير انفلرت )٤( 

المرعيةلليراسات مثي4ين ابن الميخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيرع والآىب< اسوم ممة  ١٣٠٨





والدعويةاسمية آياره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤت٠رالشيخ 
أصولية■ماسة ادسسي ايسخ عند ١^۴١^٠ التوقيف 

المخاس،مفهوم إعمال شرط يتختف، حنن وتوظيفها الدلالة تلك إعمال >إا يتم لا 
وقالالمخالفة، مفهوم إعمال شرط فيها تخلف يرة يآيات ق ورد كما وذلك 

شيء،على حكمأ كتابه ق رن—، متى الله ءا0 لهليفة. ناعية وهده الحالةت تلك عن 
لوهدا الوصف،...، ذلك على به الحكم تعلق شرطتا، لذللثح أوشرط بقيد، وقيده 

كثيريقول الذي الأصل هذا من تثني المذكر المقصود ؤإتما له. حصر لا القرآن 
احتفاظالشيخ ؤيوكد مرادرأ؛، غير قيد هذا عليها تكلموا إذا - رين المقمن 

ومعنى،فائدة بلا حشوا ليس وأنه مخالفته، مفهوم انتفاء بعد الدلالية ؛فائدته اللففل. 
للمخالم،تظهر وقد فائدة، من فيها لما أرادها افه فإذ افه كتاب ق لفظة كل بل 

قالمخالفة مفهوم إء٠ال تخنف، بعد اللفذل فائدة ^؛^ ١١وأظهر وقد 
منالريبة تحريم ق )الحجر( صفة فيد اء انتفمثل الكريم، القرآن مجن عدة مواصع 

هذاافه ذكر إنما بانه [، ٢٣اءت )النب - ي قوله! 
انالأنحجر ق هي التي الريبة إباحة القثتح من وانه ة، الحاللهذه تشنيعنا القيد 

أنمع الألباب، ذوى عنها لنفر قبحها، بثياب متجليه المسالة الله فذكر ينته. بمنزلة 
لالرهن قبض صفة مفهوم انتفاء ذللدت ومن الحالةل٣أ، هذه بمثل يعلق لم التحريم 

^ئ؛0آةستةممحامحويءكسرووتمبوأمحا قولهؤهوإن'محتن 
ذلك،^ [، ٢٨٣هلالبقرة: مميجأثه'تئبجصأأمحدآ 

الأراستيثاقل؛،.وزيادة للاحتياط 

الحان،القواعد )١( 

الحان،)صا-لأ(ءالقوس )٢( 

عيي،)_vU(.التمر انظر: )٣( 

)_AU(.عيي، التمر انفلرت )٤( 

الشرعية]ليواسات عثيمين ابن اثشيخ ءرسي مع بادعاون القصيم، حاسة عتبرة! والآداب، سوم ا كلية  ١٣١



وا1دعوياتاسمية آثاره السسي، ناصر بن عيداترحمن اتشيخ ع>ؤتمر 

د-ىءسبن؛بد'عيمامهم

سعديابن عند السياقية اتدلألة توظيف اتثاتث! البحث 

و)النظم(تاق، اليمض )الئظم( كلمة؛ واللغومحن الفقهاء من كثير تعمل ب
بعض،على بعضه يدل منتفلم سيل على النللئ، ق اللؤلؤ جمع اللغة• أصل ل يعني 

ْترنهوالجمل الكلمات تأليف، يعني: إذ الاصعللاح، ق كدللت، ياق والم والفل
الترئ؛ةالألفافئ وة؛لت العقل، يقتضيه ما حب على الدلالات متناب المعاق 

الإطارنعتي• السياق ودلالة ، ٠١العقلليقضيه ما على دلالاتها المعتبرة الخونة 
فيماالجمل بوساطته وتنمل الدلالية، ووحداته الئمى عناصر فيه تتتفلم الذي العام 
ومماصدم،وفحواه النص دلالات اومحع والمستمع القارئ به ؤيفهم وتترابهل، بينها 

مترابهلة،حلقات أو متكاملة كوحدة النص فهم هي الياق دلالة حمانص وأحص 
بعص،بعد بعضه الكلام اوق تبملاحفلة وذللث، الواحدة، كالجملة النمى وقراءة 
كاطيتفإ0الدىكونعالى؛المنوبحمبف ببعص، بعضها الألفاظ وتعلق 

اقتفاهوما القضية وآحره؛ءص_، الكلام أول إلى الالتفات هو والتفهم المستمع 
قالتنلر فزق فإن أولها،... دون فيآ-محرُا ولا آخرها دون أولها ل لأينظر فيها، الحال 
الكلامأجزاء يعص على النفلر ل الاقتصار يصح فلا مراده، إلى به يتوصل لا أحزانه 

والإحاطةالمعنى اصتبانة على الممر به تعين يما أهم من وذللث، ا، دون 
دالنظرفعليه، الشريحة نصوص من الصحيحة المعاق استكثار أراد فمن يالفحوى، 

<.النياق١٣بحِج تصالها واموهدلولأما، العرب،، لغة من الألفاخل مفردات إل 
غايةالمعدي النسخ عند المعنى تبانة امحوظاثنج ق ياق الدلالة كاسنؤ وقد 

(.٣١■اكريمات،)ص الجرجازأ، )١( 

؛/آ-آ'أ'،بمرفسط.)٢( 

.٢٣• ٥ أ/ الإتقان، الموطئ، وانظر: ،  Y١٧٢/ اJرUن، الزركثي، )٣( 

١٣١١الشرعية ليدراسات متيمين ابن الشيخ كرّمي مع القصيم! حاسة عتيزة، والاداب، اسوم ثيية 



ئوا1دءوي،ت اسمية آتاوه المعدي، ناصر عيدا1رحصبن الشيخ مؤض>ر ا
آصولية>دواسة السعدي الشيخ عند الدلالي التوظيف 

قالشيح وأكد الدلالي، التوظيف، أدوات، من غيرها عن أهمية تقل لا لأهمية، اق 
المعنىيجعل أن ذللئ،، ق ينبغي الذي ال بالنموص ق الناظر على يره نفمقدمة 

ويقابللأحله، سيق رما الكلام، ياق سل فينظر إليه. يالة ومواللفظ هوالمقصود، 
الرسول،بأحوال، العالم 0ع الآيارؤث٠ ياق لفالنظر . . . آحر؛ موصع ز نفليرْ وبين بيته 

يعينما أعفلم من بزوله، ولت، وأعدائه أصحابه مح يرته وسوسلم عله الله صلى 
وهوتلاميده لبعفى المعتادة رماتله إحدى ق وقال، آ، منهأ المراد وفهم معرفته على 

منهالمنقول، الكتاب، تنفلروا أن ؤينثغي ت النص قراءة عند ياق الق بالعناية يوصيه 
الكتاب،صاحب، كلام ان الإنونتح مشكلا، كان إذا الكلام فبعض الكلام، هذا 
وقدمفردارآ؛، الكلام ير نفي، طالإذا ، بخلافمعناه، يتضح ربما لأحله، يق سوما 
نقالهما مثل ووظائفه، السياق أهمية ق العلماء قاله ما أحن حدي الالشح نقل 
بيانإلى يرمد ياق البأي، العيدأ'؛! دقيق كابن العلماء من غيرء عن 'أا القيمل"ابن 

العام،وتخصيص المراد، غير احتمال، بعدم والقعي المحتمل، وتعيين المجمل، 
المتكلم،مراد على اللالة القراتن أعفلم من وهو ة، الدلالوتنؤع المهللق، وتقييد 

أمت،أووتيردذامى ؤ قوله! فانفلرإلى مناظرته، ل وغالط نفلره، ق غلهل أهمله فمن 
،،الحقير..١٠الذليل أنه على يدل، سباقه تجل كيف، [، ٤٩]الدحازت ألخ؛قر؛يم 

٣(.• عيي،)ص تضرالانظرن )١( 

الاس(،)لاجوبة قكتاب،: المبموئ رّاتلالنحالشخصث، )٢( 

.٧٨٩القوس،؛/بيانع اتفلر: )٣( 

١.٢ Y/ الأحكام، إحكام انظر: )٤( 

السلام،عيل. بن العز الياق، أهمية ق القولة هد0 أكد من أول، ولكن ٣( او.عل.ى،)ص؛ تقمر انفلر: )٥( 
الح«لأتاتبيين إر يرثد )الساق فقال؛ ، ٣٥٧؛/ المحط، البحر ل الزركشي عته نقلها كما 

الواصحامتج(.وتقرير المحتملات، وترجح 

أوثرءيةسراسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعت عتيزع والأ0ب، العلوم كلية  ١٣١٢



ئواثدعؤية اسمية ١^٥ السعدي، ناصر عيداثرحصبن الشيخ ِؤ 
الترعيإبراهيم بن محمد • د 

والتحقير.الذم فانتفى ذم سياق ق جاء الكريم( )العزيز صمتي ق المدح أن يمض 
قوله:ق الأية لخم توجيهه الس—؛1^ لدلالة عيي الالشخ توفليف ومن 

[،١١٨لالادا.ة: .ب لهلمظنكآقايلمحثِ مغن ثإن بمادق ؛٣٠( ن إؤ 
وامرحام،اس_تعهلاف، مقام ليس المقام لأف الرحيم، الغفور أنت يقل؛ ولم بقوله• 

العزةذكر فاّسح اه، دون من إلهين وأمه اتخدْ منن وانتقام غضا مقام هو إنما 
الوعيدتخصيص دلالة ومنها؛ والغفرةل١،، الرحمة ذكر من أولى وصار والحكمة، 

ميلإؤ!أثؤ هوله؛ مياق ل الأحزاب عموم من كفروا بالذين 
الضميرليعود لهم(، رفويل يقل م ول[، ٣٧ض َكمحا 
ووافقتالصواب، ؛؛، أصابء؛لائفة المختالفين، الأحزاب من لأف الأحزاب، إلى 

المختلفينالأحزاب، من فتة أن الأية ق السياق دلالة تونليفج فاشمر ،، ٢١الحق...
ؤ؟متأيىلام؛ العليه يوسم، هول( أن تنلهار امومنها؛ إليه، مهتي• للم، ممب، 

بدلألةوحيا، تعبيرللرؤياوليس [، ٤٩قا؛تيوس-ه ألشاس ثاُث، فه عام بمد ين 
لوهمالسياق إزالة ومنها• ا، ر وحى تبلخ وليس تعبير ياق سياق اللأن ياق، الس

منانه على ، ٨^١[ ه]الخج؛ ؤاآثب-حما-حهثادب ت تعالى فوله ة ؛•لأل
ياقسق جاء ما بدليل والطاقة، الوسع ت، بحالجهاد بل يهتاق، لا بما التكليفا 

ياقر؛ا،يالالوهم فزال ه، ؤوماجثثظؤ،آمحاتيشم قوله؛ من الأية نمى 
ههاددظثوأآاةتتنم١وصدا ودا^يث،لأمحاوء قوله؛ بسياق الأّتدلأل ومنها؛ 

الأمرأن بدليل نقمي، فيه لما متمم للخلل، مرير الله ذكر أن على [، ١ * "١ اء؛ ]الم
٥(.)ص٩ الحان، القواعد العيي، )١( 

اظر:سماسي،)صية(.)٢( 

١(.يوسف،)ص٩ تصة من مستنطة فوائد العيي، انظرت )٣( 

(.٥٤العيي،)ص٦ شتر انظر؛ )٤( 

١٣١٣اممرعية _ L_U_عثيمين ابن الشيخ كرسي مع يالتماون القصيم، جام،دت عتيرهء والآداب4 اسموم كليات 



والدعويةالطعية آثاوه السعدي: ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت٠ر 
أصوليةءما٠س^ السيئ امميخ الدلأم التوفلمف 

مرضنوعان: القرآن ق المرض أن ومنها؛ ، ^١١١١٢سياق ق الصلاة تلا بالذكر 
ورودهماكثرة مع - هذا من هذا تميتز إلى والطريق شهوات، ومرض ثبهات، 

لوالمخالغين اJنافقين ذم ل السياق كان فان السياق، بدلالة -يدرك لقرآن اق 
الم-اءقينؤهدببال كقوله والشبهات، النأكوك مرض كان الدين: أمور من شيء 
ذكرق السياق كان ؤإن والشكوك، الشبهات مرض أى: [، ١ ٠ البقرة: ب مم، 

كقوله:ؤْلأعقثصالشهوات، مرض كان المحرمة: الأعمال، واقترافح المعاصي 
•٠٢والفجور الشهوة مرض '؟؟[،أمح،: ^]١^١>-،: أأملخيئلعآئىذ<سمض  (٢)

•لتفسيرالجدى،)ص'اه( وانظركلأمامشا-|L ٢(، ٦ الربانية،)صء٢— المواهب المعدي، انفلر؛ )١( 

(.الحسان،)ص٥٩القواعد اJعالي، اظر: )٢( 

عثي4ينابن الشيخ كرسي مع يالتعاون القصيم، حامعة عتيوة، والإداب، اسوم كلية  ١٣١٤



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن سوايرحمن الشيخ مؤتمر 

د.سسبن؛براممامم

السعديعند القاصدية الدلالة توظيف الرابع] البحث 

كلاستيعاب أحل من المقاصدئة الدلالة نوفليف إلى والمفنر الفقيه يحتاج 
لبالنظر بل ومفهومه، أوفحواه النص منطوق من تظهر لا قد التي النص دلألأيت، 
أصححيث والمق1ل1ة، الحالتة بالقرائن عليه المستدل الخطابتة، ومقاصده معقوله 

ولكيالألفاظ، من تنرف لا كلامه من المتكلم أغراض بعض أف به لم الممن 
والمقاصد،...الأغراض على ه أدلالكلام مجمؤع من الحاصلة المعان( تكون 

ذكتعرف لا وأتت القرى(، كثرة الرماد(ت )كثير بقول• التمثل، من القصد أف كما 
الدلالةارت صوهكذا اْأآأ، بمعتعليه تل.و( تولكنك محه، تالذي( اللفظ من 

الكلاممن القصال لأف المعتى؛ استخراج ؤ( التوظيفية الأدوات أحد المقاصدبة 
المستمععول فإذا ومكالمه، مخاطبه إلى المتكلم نفس ق ما ؤإيصال التفاهم هو 

أنيه فحري الأقوال 3( الطوية والقاصد الأحوال دلائل( دون اللففل مجزئ على 
الأحكام3( الأصل أل اء الفقهعامة يرتم( وحيث، إدراكهل'أا، ؤيفعف، فهمه ينفصؤ، 

مشروعيةبمعنى ، ٠٣الحرجلعن وأبعد القبول إلى، أقرب لأته التعبد، لا المعقولية 
مقاصددلالة لتوظيف، ا بابالمشروعية تللش صارت فقد الشرعية، الأحكام تحليل، 

وأحكامه.مراده على الدلالة 3( الشاؤع 
معرفة3، التومع عند المقاصدية بالدلالة كثيرا تعين، يالعل.تم، الشخ وكان 

النصوص3، القاصدية للدلالة توظيفه وكان ل، ؛حطابه، ومرامي الشاؤع مرادات 
العاصرةالنوازل 3، النظر عند البحثية وفتوحاته العالمية إشراقاته من، كثير وراء 

٤(.• ب الإءجا3، دلاثل، الجرجاف، )١( 

أل٢٦١/٣ابز،عمل،الواضح،اظر:)٢( 

٠٧٢القاعدة ، ٢٦٩؛/ القواعد، اJقزمح(، )٣( 

١٣١٥الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بال،عاون القصيم، حامعة عتيرة، والاداب، امموم كلية 



اسمية١^٥ السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ 
أصولية|دواسة السعدي الشيخ عند الدfلآري التوظيف 

المقاصديةللدلالة عدى الالثسخ توفليفات استعراض وعند المنجدة، والمعاق 
•هما نوعين، على نجدها التمحى قراءة موصر خل 

مجموعةمن ام المقصدالمتخراج اسق المقاصدية الدلالة توظيفج الأولت 
النصوصدلالة ق الملاحفلة شديد حدي الالشخ كان فقد شرعية؛ نصرمر 

قتدلى متعددة نصوص دلالة من يتالف، عام، شرعي مراد على بعض ْع ا يعفه
فيجٍت،ه، بالأحكام وينوهل الشاؤع يقصده عام سرعي محنى على ا مجموعه
والتيالوافرة القرآنية كالنحوص عاليه، والأحكام المعانر ويناء ملاحفلته حينئذ— 
نوهتالتي النصسوص ومثلها التكون، 3، والتانل التفكر أهمية إلى العباد ومت 

الباريشلنا التي الأحرى والنصوص لهم، ماء والالأرض خير تإلى الناس 
وجعلهاودنيوية، دينية وحيرات منافع س الكون j، مالنا جميع استخراج على فيها 

عييالالشيخ نفلر ق يمجموعبما النصوصى تللث، فدلت، وأعمالنا، علومنا محلؤع الله 
وأعمالها،العصرية العلوم أل وهوت الشاؤع، مقاصد س عظيم عام مقصد على 

شرعا،المهللوية س والدين ا الدنيأمور ق النافعة الحديثة المخترعات وأنولع 
القهصلى ورمحوله الله يحثه ومما وسلم، عاليه الله صلى ورسوله يه الله أمجر مما واتها 
قظهر وقد خاصة القرآن. علوم ومن الله، بيل 3، الجهاد من وأما وسالم، عاليه 
يذوّْر، للخلق؛ عغليمة فوائد ا فيهأمور وعناصره الكون مواد س الأوقات هده 
وأنهللناس، ومتاغ شديدا ا بأسفيه وجعل الحديد أنزل أنه إلى الحبال الله نته ذللث، 

المرقأقرب من المنافع هذه لتحصيل، عوا يأن فعليهم الأرض. ق ما لهم سحر 
لوبعضها الواجبات، ل يعفها ؤيدحل، يالتجاريتط، معروفة وهي، تحصيلها، إلمح، 

المباحاتل١،.3، منها وشيء المستحبات، 

١(.—٣ ١ ٦ الجامعة،)ص والأصول والقواص ٧(، ١ ٧— الحان،)• القواعد عدى،، الانظر؛ 

الشرميةسراسات عتي4ان ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة منيزد والآداب، امموم كلية  ١٣١'



ئواJنمعويات اسبة آثاره السعدي، ظَ مؤذ٠رادشدحعيدايرحمزبن ا
التركيإبراهيم بن محمد د. 

الخاصةوالمقاصد المعاق استخراج ق القاصدة الدلالة توظيف ال! الش
وباشتمره ق اافلاهرة عدى الالشخ اهتمامات من وذلك النصوص! بمفردات 
ثمالمحوص علل التماس طريق عن النص مراد استخراج على نحرص مؤلفاته، 
تيلألالأمالشواهد: نالك ومن العلل، تلك خلال من الخماصدئة الدلالة توظيف 

[،ءالىأ0افمالك١ ١ ٥ ه]اوقر0: فيملؤدفآثمبمو١ي 
مالكاكان ولغر٠را، الأنوار لمهللع مالكا كان فإذ الكون، كل ورب ات، الجهكل 

الأخصمن يفهم الأعنأ قاعدة: ق داخل الأصولمن عند وذلك، ، ٠١الجهاتألكل 
منومراده العموم، لنقل ق البعض ذكر ينمي قد التكلم لأذ الضمزاى، سبيل على 
جميعوالمقصود والغرب، المشرق يملك فلأن تقول: كما الجميع، البعض: ذكر 

اس_تظهارومنها: ، ٠٣٠وآه...نىؤت4اقمةائآوح؛ ومنه الأرض، 
زمنكل ل الدجال المسح فتنة من التعوذ أمر ق الش_ارع قصد أن المحيي الشيح 

الدجاللفتنة جنس م امالدجال ففتنة فتنة، كل من التعوذ هو خروجه، قبل حتى 
المسحفتنة من الاستعاذة مشروعية من والمقصود اممه، بيل معن تصد فتنة ولكل 

ومنها:والادوينأ؛ا، الإلحاد كفتنة وشبهة، فتنة كل ومن منه تعاذة الامهو الدجال 
دإةث4تآإ؛لناث؛ر< ومثقع ًُفة ؤءوتيهء-اإئم ه• قولل الأية بمنمود تدلال الاس

مقاصدهمن أكثر ومصالحه منافء4 ماكانت بأذ [، ٢١٩هلالثقرة: آ>ءىزينسيعا 
التاكداشرامحل بمقصود تدلال الاسومنها: يمنعهاْأ، ولا بمحرمه لا اممه فإذ ؤإشمه، 

)صّآأ'(.تفسيرالمدي، انظرت )١( 

ااكزالي،أضاكاس،)صمْ(.)٢( 

٢.• - ١ ٩ أ/ الشاطئ، )٣( 

)صه"آاأ(.الفواتد، مجمؤع عيي، الانظر؛ )٤( 

الفتاوىالدين،)صا'مل(.)٥( 

١٣١٧ا}شرءيات سراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعات عتيرت1 والآداب1 اسوم كليات 



والدعويداسمية آثاره السعدي. ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
أصوليةأدواسة ا1سءدي الشيخ عند التوظيف 

تلثنتامإن ؤ قوله• ل الطلاق بعد الرجعة الزوجان يريد عندما اف حدود إقامة من 
ينبضأنه على [، ٠٢٣ I لبقرة ]١ ه ا0ييت\حثودأقي ^١ يرا->تآإن أن عمحنآ 

والكبار،الصغار الولايات،، خصوصا الأمور، من أمر ق يدخل أن أراد إذا ان للإن
،،أحجم١١ؤإلأ أندم، -بما، ووثق ذلاثج، على قوه ه نفمن رأى فإو ه، نفثنلرل 

ولأجناحءكممماؤ قوله! ق التصريح وتحريم التلميح بإياحة الاستدلال ومنها
الوسائلأن المقاصاليةت القاعدة على [، ٢٣٥هلالبقرةت اليع - مى ء عئبمترم 

التعريضلأن محرمة، فالومائل محرمة مقاصدها كانت، فإن المقاصد، أحكام لها 
فلهذاغيره، يحتمل فلا التصرح وأما الجناح، فيه اف قط فاسغيره يحتمل بالنكاح 

قولهبمقصود الاستدلال ومنهات العدةل٢؛، انقضاء قبل استعجاله من خوفا الله حرمه 
الميئةال الأع٠أو طى [، ٢٦٤ه]الثقرة: سمحالإنلآذئ 

بمتمهكمإمتأ كء ي-ووإ  ٠٤ؤ؛تعالى* قال كما الحنة، الأعمال نطل 
ماتبطل فاليثات الميثان يذهبن نان الحأدر فكما ه، أعثلك؛ قبل لعءسآن 

السيئاتإبمطال تعميم أفادت الأية ق القاصدتة ظلدلألة نان؛^، الحمن قابلها 
الاستدلالومنهات الصدقة، لحنة الأذى سيئة إبهتال ق خصوصه وعدم للحنات 

ياعتواؤئزوا؛علمأكتي ؤ ت قوله ق لمين الممع للقتال للمنافقين اطة بمقصودأمر 
ليسأمرهم أن على [، ١  ٦٧عمرازت ]آل ه س؛يؤأةهأوآدذعوأ قتلواق 

يحملونأنبمم دام ما والأوطان الميال عن الدفاع ؤإنما الدين، عن الدفبع فقعل 
قوأمثالهم دخولهم يشؤع لذللث، ظاهرا، للإسلام ؤيتتبون حقيقه، الدولة تابعية 

(.١٠رصن؟ العيي، تفسير )١( 

')صء العد.ى، نمير انفلرت )٢( 

(.١١)صّآ الممعدى، تفسر )٣( 

الشرعيةلiدراسات عقيميى 1بن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداب1 اسوم علية  ١٣١٨



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر ض عبدالرحمن الشيح مؤت٠ر 

التركيىسبن؛براس( د• 

منيأتون ومامقأث؛ءك ؤ ت قوله يمقمود تيلأل الأمومنهات ، الملمين جيش 
أنهعلى [، ٦٩اه'ه]الأنعامت بمتوُى نملهن هكنذ»طرئ 

الواجب؛هو تركه فإل شره، إلى شرا الموعوخل يزيد مما والوعفل التذكير كان إذا 

نومنول بمقصود الاستدلال ومنهات مقصودال٢آ، تركه كان المقصود، ناقص إذا لأنه 
هبجناميزُأع؟ ئت، ؤما ^^٠^٠^، ؤ السلام! عليه لشعيب شعيب 

وهوخاصة، الزمن هذا ي لمون الميحتاجه هام مقاصدي أمر على [، ٩١]هود! 
مستخرجاعدى الالشخ فقال الحاجة، عند لم المبغير اللم احتماء مشروعية 

عنيداير الله إن عيب! ثللض، الكفار ثبتا رهمل حماية حكمة من القصد هذا 
الكفار،وطنهم أهل أو قبيلتهم بب بعنهم دفع وربما كثيرة•..، بابا بأمالمؤمنين 
يحملالتي الروابهل هلْ وأل رههله، بب قومه رجم شبتا عن اش كما؛•فع 

لأنذللتف؛ تعين ربما بل فيها، عي بالبأس لا لمين والمالإسلام عن الا-ني بيا 
لمونالمماعد لو هذا فعلى والإمكان، القدرة حس< على مهللوب، الإصلاح 

الأفرادفيها يتمكن جمهورية الولاية جعل على وعملوا اممار ولاية تحت، •^، ٧١
تقضيلدولة استلامهم من أولى لكان والدنيوية؛ الدينية حقوقهم من والشعوب، 

وخدماعملة وجعلهم إبادما على وتحرص والدنيوية، الدينية حقوقهم على 
عالأجعفيؤال_لأمتؤ عليه يوسف، بمقصودقول تدلال الاسومنها! ٢، ر لهم 

للمصلحةباس لا أنه على K، [ ٥٥]يوسم،! عليث.ه حنيفل ■ء؟ينيآ'لآبجاإد، 
عليهيوسم، بقصد الاستدلال ومنها! ،، غيره؛ من كفاءة أعفلم أنه لم الميخر بان 

١(.)صا"ه السعدي، تفسير انظرت )١( 

٢(.٦ ٠ )ص السعدي، صير انظرن )٢( 

(.T'AA)^؛؛العيي، تفسير اظرت )٣( 

٤(٠٠ )_U السعدي، تفسير انظرت )٤( 

١٣١٩ائشرعية لإدواسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية 



والدعو|ةآتاوه المعدي، لصر م^وادرح.نبن السح 1حت4ار 
أصولياتءيراسات المعدي الشيخ عند الدلائي التوظيف 

قوله؛عالىتؤ*ئثال عنده يتمه كي أحيه رحل ق المولع وصع حيلة من اللام 
هلثمؤ>ا \ذلإ' أفر آثيا مودن أدق لإ أمه  ٠٣ي، النمايه جثل ءتهازهئر جهزهم 

منحو إل بما يوصل التي والملكئد الحيل اسعمال جواز على ٧[، ٠ ]يوسف: 
.٠ أخيه،. مع ذلك يوسم، استعهل كما الجائزة، أو والمستحية، الواجيه الحقوق 
الالنؤع هدا على الي فالحيل . • • • منهم، شعور غير من عنده فائه إر به ليتوصل 

المحرماتإحلال إل بما يتوصل التي والخكائد الحيل ^٢ ٠١١ؤإنما فيها، حنج 
لوملم عليه افه صلى قوله بمقصود تدلال الاسومنها: ا، الواحبات١١قاحل اصأو 

بالمذكوراتيحصل الإمحاء أف على ؛، ٢١اليوم( هدا ل )اغنوهم الفطر: صدقة شأن 
فلاعرفا، الإغناء به يحمل مما غيرها وق الفطر، صدقة ل الواردة لأصناف اق 

الملكورةر'ا،.الأصناف ق تنحمرالأصناف 

(.٣٧)صرأآ*م الملام عليه يوسسف قصة من ستتيطة خواني السعدي، انظرت ( ١ ) 

٧(.العيية،)ص، الأجوبة (، ١٤الأبرار، تلوب حجة المهدي، انظرت )٣( 

الشرعيةلأدواسات عقيهبى ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعت صتيزد والأداب، اسموم كلية  ١٣٢٠



والدعؤيةاسمية آيلره اسلي، تسر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الترمميإبراميم بن محمد د• 

اثسعديصني البلاغية الدلالة توظيف اآءثامس| البحت 

قالداخلأ البلاغية والخانع الساتة المسائل مي البلاغية: بالدلالة الراد 
قومعهودها العرب ان لسعلى محمولة الثريعة نصوص ولأن العريية؛ اق المع

دلالاتل اعتارها يجب اللسان، معهود من البلاغية الخلولأت فإذ الخطاب، 
الالبلاغية والخانع البيانتة ائل المسمن كان ما فكل ؤإيحاءاته، الشرعي النص 

العرييان اللممقتضى من اما مادام عليها، الثرعتة المموص حمل عن منيل 
ومعهودهأ*آ•

يربتفوهوالهموم البلاغية الدلالة عليه تخفى عدى الالشخ يكن ولم 
المعاقإلى بالتنويه يفرم لدللث، الدلالية، الأدوات ببديع معانيه وتجلية القرآن 

تفاصيره•غضون ق البلاغية الدلالة توفليما حلال من القرآق التمى ل المكنونة 

١.٢ ٤ أ/ الشاطئ، انظر: )١( 

١٣٢١الشرعية لليواسات هو؛وهخن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آثاره ئاميرالسعدي، بن عيدايرحمن مؤذ٠رادشيخ 
أصوتيةءيواسة السعدي الشيح عند الد^لآلي التوفليف 

البلاغيةبالدلالة تدلال الاست البلاغية للدلالة عيي الالنسخ توقليف ومن 
ماوعي م\كتجت قوله; ق اكتب( لفذلي)كب/ اختلاف ق ا3كامنة 
الحنةلخفة المناب لفغل)كب( حفة حيث من [، ٢٨٦ه]اوقرةأ آكشجث 

قأذ على الشر، وفعل يتة المملثقل المناب لففل)اكتم،( وثقل الخير، وفعل 
سعيبأدنى ان للأنيحمل الخير عمل أن على الدال، الخير، ق د)كم،( الإتيان 
عملأف على للدلالة الثر؛ عمل ق )اكتب( ب وأتى القالب، نتة بمجرد بل منه، 

الشيحأن نلحظ وهنا س_عيهلا،، ؤيحصل يعمله حتى ان مالإنعلى يكتب لا الشر 
بعضأن حين على شرعي، حكم استثمار ق البلاغي الملحفل هدا وظف عيي ال

التنويهلمجزد إنما عليه، الحكم ترنيم، دون البلاغي الملح—فل ذللثخ يدكر الحلماء 
لففلإفراد j البلاغية بالدلالة الأّتدلأل رضها: ١^٢٢، وثم الحسة حفة إلى 

أفعلى [، ١ ه]الأنحامت وألور ؤ قوله• ل وجمع)الظلمات( )النور( 
الصراطلكون النور؛ ووحد طرقها. وتتهمع موادها لكثرة بالجمع؛ الفللماJتإ ذكر الله 

الأمرمجيء يبلاغة تدلال الاسومنهات فيهارم. تعدد لا واحدة اطه إلى ة الوصل
'•الأنفال ] ه مأيير ثلوأ ءا>رة تأئت ينهكم مجي ؤ I فوله مثل ق الخبر بصيغة 

البديعة، نكتة الخبر، إتيانه؛لففل وق الأمر، ومرادها الإخبار، صورتما لأية فا ، [ ٦٦
سيغلبونبأنهم والبشارة الخؤمنين قلوب تقوية وهي الأمر، بلفغل كان إذا فيه توحد 

لأيالأمر، على الدلألة ق أبلغ الأصوليين منهج ق الأمر بمض والخبر الكافريزآ؛،، 

(.١٢٠)محي السعدى، تفسير )١( 

r٣٠/الإتقان، الميوطي، انظر: )٢(  ٠.

٢(.٥ ٠ )ص المعدي، تفسير )٣( 

(.انظر:-فراسى،)ص٥٢٣)٤( 

الشرعيةلليواسات عثيما؛ن ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية ١ *٣١ ٢ ٢ 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر ض عبدالر■حمن مؤتمرالشيخ 
التركيبنإبراميم هحس د♦ 

الاستدلالومنهات ، ١^١^١١٠منزلة يه المأمور نزل كاته الأمرت يه مريد بالخر الئاهلق 
[٦٩ؤهاؤأثثتا،دظم الملام: عله إبراهيم قول ق رذالملام ببلاغة 

الفعالية،سلامهم لأذ ابتدائها؛ من أ؛الح تكون أن ينبغي التحية رذ أذ لى ع، 
تمرارر'آأ،والأمالثبوت على الدالة الاسمية، بالجملة وردم التجدد، على الدالة 

ؤ)ءتاتئبمنهلمنوله: ق التبعيض على الدالة حرف)من( يبلاغة الاستدلال ومنها: 
منالإنفاق من فيه ورعب يه اممه أمر ما هولة معلى ٣[، ٥ ]الحج: ه رج؛ يتفمؤن 

)تتآنوا(لفظ ببلاغة الاستدلال ومنها: اف،أ"آ؛، رزق منا ير يحزء وأنه الأموال، 

وا(فلفظ)تتأنتئذان، الاسوحوب، تعليل على ، ٢٧هالور: مدتلئمأء،أفها 
التعليل؛ونيادة تثذان الاموا، لففل)تتأنتفنن لأنه تاذنوا(؛ لففل)تمن أبغ 
الوحشةأ٤،.وزوال الاستئناس حصول هي الاستئذان ذللخ، مشروعية حكمة واذ 

.Y>/Yادكي،الأبآاج، )>(

 )Y( تفسر انظر؛oA'Y_(،العدى ،) ٢١٦؛/الموافقات، الشاطئ، وانظر؛

)صررم'؟ه(.العيي، تفسر انظر؛ )٣( 

الربانتة،المواهب المعدي، انظر؛ )٤( 

١٣٢٣!لسرعية عتيمبمن ابن الشيخ كرسي مع باتضاون الهميم حاسة عتيوق والأعأب< اسوم كلية 



واثدعويةالعلمية آتاره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مزتمر 
أصولية1دواا|مة المعدي الشيخ عند الدلالي التوظيف 

الخمائرفمرس 

الأور،ط النار، دار عدى، الالشخ مراسلات القصيمة، ائل المعن عيية، الالأجوبة — ١ 
١٤٢٦.^

ابندار المقيل، اش عبد تالخيده إلى علي الالشيخ رسائل الوانعة، المائل عن  ixiLJlالأجوبة — ٢ 
الجوزى،ًلاكانٍة،هلأاه

المكتبإعفيمي، عبدالوزاق تعليق؛ الأمدي، محمد بن علي الأحكام. اصرل ق الإحكام ٣" 
طاكايةاآ*لا،د.الإسلام، 

تناديلدار الحارثي، ميم، د. الكريم، القرآن من المدى الرحمن عيل. الشخ تناحنات ام~ ٤ 
العلم،طالأدرآا*أم•

بتردت•يا المعرفة دار الرحى، سهل ابي بن أحمل بن محمد بكر أبو الرخص. أصول ~ ٥ 
طالكتم،، دار الرركشر،ا' بأادر ين افه عبد ين، محمل. الدين بدر الفقه، أصول، ل المجعد الحر ~ ٦ 

.٣١٩٩٤الأولى، 
الل.ى،ناصر بن الرحمن عبد الأحبار، جواّع صرح ؤ، الأحبار عتون الأراروفرة ^٠٣٠ حجة ٧" 

■٢٢' ' ' الأدلمح، ط الوُلرا' دال برهمم،، ال، ٠شام نحقتت، 
الأساتذة،من مجموعة تحقيق؛ الحنبلي، المرداوى عالي الفقه. أصول ؤ، التحرر سرح التحبير ٨" 

اه. ٤٢الرشد،ءلالأور١ مكتبة 
محلزبيروم—٠، الملمية دارالكتب، الجرحاق، الحسيني عالي، بن، محماأ يؤ، عليي التعريفات. ~ ٩ 

الأوريم؛ا،ولأ
الل.ى،ناصر الرحمن؛ن، عبله المنان، كلام تفسر ق الرحمن الكريم تيمير الا.اى، ير نف١ ٠ 

٢٢٠ط الرسالة، مؤسسة اللويحق، معلأ بن الرحمن عبد تحقيق•  ٠ ٠
لالعلمية الكتب دار الحلي، -محاج أمير ابن الفقه. أصول ل التحرير على والتحبير التقرير " ١١

ييروت،طالأوريم؛اه.
الريانمؤسسة عمشة، أبو د.مفيد تحقيق الكلوذال. أحمد بن محفوظ الفقه، أصول ل اكمهيلو " ١٢

ا،و. ٤٢١الثانية ط وبيروت، 

الشثونوزارة العدى، ناصر بن الرحمن عبد القرآن، تفسير حلاصة ل المنان اللطيم، تيسمير " ١٣

الشرعيةلليراسات عتيمهن ابن اثشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرد والاداب، انملوم كلية  ١٣٢٤



وائدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤتمرالشيخ 

التركيإبراهيم بن محمد د• 

ه. ١٤٢٢الأولى، ط بالسمدية، الإسلامية 

٦

٧

٨

٩

حزمابن دار السعدي، الرحمن عبد الشيح الفقه، أصول ل جامعة لطيفة رسالة 
الإسلأسالغرب دار الركي، عيدالمجيد د. ت تحقيق الشيرازي، إبراهيم أبوإسحاق اقع. شرح 

ه ١٤٠٨الأولى ط يروت، بل 

شركةصعد، طه تحقيق؛ المراق، إدييس بن أحمل المحمول• اختصار ق الفصول تنقيح شرح 
ه.١٣٩٣الأولى ط الفئة، اللماعة 
ةمحوٍالتركي، عبداف د. تحقيق؛ الطوحلى، عبدالقوي بن ليمان مالرونحة. مختصر شرح 

ه.١ ٤ ٢ ٠ الأولى محل بيروت، ل الرسالة 
الجاه،حلوق دار زهيراكاصر، محمد تحقيق؛ البخاري، إّسماعيل بن محمد البخاري، صحيح 

طالأولىإأآ؛اه.
دارالباني، عبد فواد محمد تحقيق اليمابوري، المشيري الحجاج بن مسلم معلم، صحيح 

محروت.~ ١^٢-^، التراث إحياء 
الثالثةالطبعة المباركي، أحمد د، تحقيق؛ الفراء. يعلى أبى بن محمد الفقه، أصول ق الئدة " ٢٠

يالرياصن.العيية المؤسسة الهدي، الرحمن عبد السعدية، الفتاوى " ٢١
القرآن،من المستنبطة والأحكام والأخلاق والوحيد العقائد علم ق العلام المللئ، الرحيم فح " ٢٢

حزم.ابن دار السعدي، الرحمن عبد الشيخ 
لف،الأصواء مكتبة السعدي، الرحمن عبل اللام، عليه يوسف تصة من مستنبطة فواتي " ٢٣

٣٢٠ ٠ ٠.

الأولىط الرياض، الرشد، مكتبة عيي، الالرحمن عيد القرآن، ير لممس—الحسان القواعد " ٢٤

ناصربن الرحمن عبد المافمت، البديعة والمماسيم والفروق الجامعة، والضوابهل. القواعد " ٢٥
ه.١ ٤  ٢٣اكانية ط ١لجوزىا ابن دار المشيقح، خالد د. تحقيق؛ العيي، 

التكتابدار البخاري، أجمد ين عبدالعزيز الرئوي• الإسلام فخر أصول عن الأسرار كثف " ٢٦
الإسلامي.

'٢٢٠١١الأولمح، ط للشر، الميمان السعدي، الرحمن عبد الأوابد، واقتناص الفوائد محجمؤع " ٢٧

١٣٢٥اأدرمية لاLJراMات ابن اثشيخ كرسى مع ياتاون القمسم، جاسة عتيزة، وا^لآداب، امموم كالئة 



والدعويةالعلمية أتارء السعدي، ناصر بن عيدالرحهن الشيخ موضر 
أصوليةءيراسة السعدي الشيح عند الدلالي التوظيف 

وابنهالنجدي، تاسم ين عيدالرحمن وترسب جع تمة• بن أحمد الإسلام شيخ فتاوى مجمؤع ٢ ٨ 
ه.١ ٤ ١ ٢ ط الرياض، ل الكتب عالم دار محمد، 

الطواما،جابر طه د* وتحقثق• دراسة الرازي، عمر بن محمد الفقه. أصول علم ل المحصول " ٢٩
ه.١ ٤ ١ ٨ الثالة ط بيروت، و الرسالة مؤسسة 

زمربن د-حمزة ت تحقيق الغزالي، محمد بن محمد أبوحامد الأصول. علم مجن المسمفى " ٠٣ 
للمؤلف.محفوظة الطع وحقوق حاففل، 

الميس،خليل تقديم الصري، العليب ين علي بن محمد أبوالحين الفقه. أصول ل المعتمد " ٣١
بيروت.ق العالمية الكتب، دار 

عالمدار الحلو، وعيدالفتاح الركي عيداف د/ تحقيق قيامة، بن أحمد بن عيداش المعني. " ٣٢
ه. ١٤٢٦الخامة ط بيرويتج، ل الكتب 

ال،كتب،دار إسماعيل، حسن ين محمد ت تحميق الزركشي، حائر بن محمد القواعد. ق المنثور " ٣٣
ه. ١٤٢١الأولى محل بتروت، ل الخلية 

آلحن بن مشهور مدة أبي ت تحقيق الشاطى، اللخمي موسى بن إبرامم ات. الموانق" ٤٣ 
.٠١٤٢١الأولى ط ممر، j عفان ابن دار سلمان، 

تدير،مركز ال.قيلا عمر د• تحقيق عدى، الالرحمن عيل. القرآنية، الآيااّث، من الربانية الوامت، " ٣٥
آم.• ١١طالأولى، 

الشرعية1الدراء،،ات عتيمين ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيزى والاداب، العلوم كلية  ١٣٢٦



م١١٤۶^هناطات صئ 

سعاوىبن سامحس اضخ عند 

ض()ورقة 

1و0ريلمسداوله بن ح1ود د. 

وايادنمميتؤول هه،و اللك بجاسة ائشارثك اتقته أستاذ 

ت؟ًْما؟مك(٠٠٦^)





واتدعويةانمنمية آتاره اثسعدي. ناصر بن عبداترحمن اثشيح تمر مؤ
الزيتيعبئاك بن خالد ئ. 

هقدمة

مناطاماوتحرير الأحكام، بتعليل اف رحمه عيي العبدانرحمن الثخ اعتنى 
كتابهنهل مق قوله ذلك، ومن كته، عامة ق منهجه ق ظاهر وهذا ماحيها، وياين 

عديدة،الفقه من أبوابا يتناول، الأجوبة هذه من راوكتير ،ت ١ الصائر أولي إرشاد 
وعلىأخذُتج، قاعدة أي من القارئ وتعرف، مفيدة. أحكام عليها تنبني وأصولا 

قمما فائدة أكثر الأمور هده ولعل والحكم• التعليلأيت، وتوضح أثبتت،. أساس أتم، 
نحوذللخ،وقال، اه، موقيهارا وحن نفعها لعموم الفقهية؛ التفميلأُت، س الأجوبة 

.٢٢١الجلية المختاراُت، تابه كق 

الفرؤع،اء يفلفاكاظم الخيهل فتل على دأبه ق الشيح فقه إجمال، ؤيمكن 
س،المحاقوالمناطارت،الأئقةحاا

فقهق الأحكام مناطايت، وتحرير الفقهي التعليل ظاهرة تناقش بحثية ورقة وهدم 
الشخءجهود الموتمرت محاور س الثالث، بالمحور تتعلق وهي الله، رحمه الشيخ 

يرنكما مباحّث، ة حمإلى قمتها وقد فيهجا٠٠، ومنهجه وأصوله الفقه ق عيي ال
الفقهاء.عنن. المناط مفهوم الأول،؛ الميح|.ث، 
معدي.ابن عتل المناط تحرير الثانرت الم1محث، 
سعدي.ابن عند المناط تحمين الثالث،؛ المبحثؤ 
سعدي.ابن عند والفرمحا الجمع تقرير الراع؛ المب1صث، 
معدي.ابن عند المناط على التفرع الخامس؛ المبحث، 
الخاتمة.

)؛(صفء؛ن)\<(.

)٧(.صفحت )٢( 

١٣٢٩الشرعية للقراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع اممسم4 حامعة عتيرمح، و١لآد١ب، انملوم كلية 



والدعويةالسمة ١^٥ السعدي، ناصر عيدالرح4نبن الشيخ 

عمل()ورقة سعدي عيدا1رحصس الشيخ عند الأ'ذ5ام ماطات تحصين 

اتهمهاءعند ائناط الأول«مهوم البحث 

فيحصرهمعتاه؛ يضيق من فمنهم ااال٠ناطا٠، مفردة استعمال ق الفقهاء يختلف 
الحكممعه يدور الذي المنضبط الذلاهر الوصف أي الأصولي، بالمعنى لعلة ال 

والمقاصدوالحكم العلل تحننه مدرج نطاقه، يوصع من ومنهم وجودأوعدى، 
عليهجرت والدي الحكم، به يعلق أن يمكن مما ونحوها، والأس—باب والشرومحل 

الشروطدون والمقصد، والحكمة العلة بمعنى المناط استعمال الورقة! هذه 

ونحوها.والأّثاب 

وأعمقهانفى وأكثرها ا وأدقهالفقه، مباحث أهم من التعليل ومثحث، 
إلاالأبواب ال منتخرج لا إذ اطه، بومد الفقه انبثاق وهومناط استمماصا، 

اختلافتقرير بحد إلا ألتبن مبين ال٠ؤثرة الفروق م تحولا ا، مناطاتهعلى 
والتخريج،القياس علم بني وله المحبح، القياس ينتج المناط فاتحاد منامحليهما، 
وحمعالفقهية، الفروق عالم بني وله المؤثرة، الفروق ينتج اط المنواختلاف 

والأشباهالفقهية القواعال علم يني وله الفقه، صثهل ق مقو الفليرة ائل الممناطات 
بفضلائل؛ الموتفرعت، المذاهب، واستجرت الفقه، علم ازدهر وقد والنذلائر، 
فمذهثهمسال ق توحد بحلة علله ®وما مفلح! بن الثمس قال المناط، إلى الألتفارنت، 

،.١١لأ« ومل! كالمطلة، فيها 

ألفاظمن تمد ي فهو المأتقولا،، من ®المعقول قبيل من الحكم وتعليل 
العللفكذللث، ١^١^٤، من إلا خذ نؤ لا الشرعية الأحكام أن فكما ومعانيه، الشارع 

®حكمفإن تتباطح، أواصنمح الثارع، من إلا تؤخذ لا ا لهالموجبة والمحاطات< 
تعالىفلله الحكم، باب أصنمب، والثانر! الحكم، نفس أحدهما! نوعان! الشؤع 

.٥( ' / )١ الفرؤع مفلح؛ ابن )١( 

ارشرعي4سرامعات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون اممصيم، حامعة عتيزص والآbب، اسوم كالئة ١  ٠٣٣



واتدعويةالعلمية آتاوه ناصرالسعدي، بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الزيتيعيداك بن خالد د. 

الرحم،إيجاب، أحدهمات حكمان، والسارق الزاف على والقهلمر الرحم يجاب إق 
كدا،لعلة الزنا ق الرحم وجب فيم—اوت الرجم، لوجوب ّسا الزنا نمب والآحرت 

زنا١١^١،.يمي لا كان ؤإن سبح، فنجعله اللوامحل، ق موجودة العلة وتللئ، 

سعدى:ابن عند تحريرالتاط ا الثاني البحث 

المنامحل،مفهوم تومحح يرجح أنه الله رحمه الشخ كلام مجمؤع من يظهر 
يثملكما المنقط، الظاهر ، الوصفوهي الأصولي؛ بالمعنى ة العلليشمل 

الشرعيالمقصد يثمل كما قرب، عن الحكم من المهقول، المعنى وهي الحكمة؛ 
تجتمعما ذكر ق  ٠١عنوازت تحت، يهول( ذللث، وق يحد، عن المعقول المعنى وهو العام؛ 

لأ1ْرالثارع الأولى: القاعدة  ٠٠والقواعدا(،ثمقال: فيهالأئك١ممنالأصول 
أوراجحة.حالمة دته مفعما إلا ينهى ولا أوراجحة، حالمة مملحته يما إلا 

مابين فرق لا أحكامها، من شيء عنه يشذ لا الشريعة، لجمح امل شالأصل هن.ا 
)إنتعالى! الله قال عبادْ. وحقوق الله يحقوق تعلق وما يالفرؤع، أو تعلق؛الأصول 

والبضوالمنكر الفحشاء عن ؤينهى القريى ذى ؤإيتاء والإحان يالعدل يامر اممه 

أمرإلا صلة ولا إحسان، ولا عدل، يبق فلم [. ٩٠النحل! ] تنءكرون( لعلكم يعظكم 
الخلقعلى بغي ولا الله بحقوق متعلق ومنكر فحشاء ولا الكريمة، الأية هذه ق به 
النواهيق ما يتذكروا أن عباده ووعغل عنه، نيى إلا وأعراضهم وأموالهم مائهم دق 

رآ،انتهى.فيجتنثوها(، والضرر الشر من 

(.٣٢٩)اكزالي؛المض )ا(

مؤلفاتهمجمؤع خمن _، LJlاودوا>ة والتقاسم والفروق الجامعة والأصول، القواعد عيي؛ ال)٢( 
(A/U.)

١ ١٣٣ الشرعية لليراسات عثيهخن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اثمصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٥ المعدي، سواورحمنبن الشيخ موضر 

عمل()ورقة سعدي ض اكيخعبدامحمن عند ت>صيرت،ساطاتالآذئم 

أنهذلك ومن امتثنائ، أو تقلألأ امإما بالحكمة، الشيخ ير-ح ما وكثيرأ 
بأن؛، UJJاحتج فرق، بلا والطويل القصير فر الل القصر مشروعية رجح لما 

قصيرق موجودة ايت،؛ التخفيفعاليها اؤع الثعلق التي ~ الشقة وهي "" الحكمة 
.٢١٠وطويله الفر 

للمولطبتها ومناسالشريعة، معقولية التإ بإثثاش رحمه الشيح اعتنى وقد 
عنحرج إذ العلم، أهل بين ذلك، عه عرف، حتى السليمة، والفطر الصحيحة، 

رجحهما الأقوالي من يرجح افصار والتجديد، الاجتهاد باحة إلى بلده، ، مالوف
قمواء الشيخ، كتب، ما مجمؤع ق جدآ ظاهر وهدا ا، ١ التعليل® وصدقه الدليل 

توفيرعلى يقتصر لا إنه نم المواعنل. أو الأدابج أو العقائد أو ير التفأو الفقه 
الواردهده إلى الوصول ائل مإلى يرشدْ بل الهلاوس،، يدي بين ناجزه المعاق 
تفهمأن النافع; الأصل هدا صلوك والaلريقإلى ا؛ فيقول: الغامضة، والعاق الومء 

تتونف،التي الأمور 3، ففكر جيدأ، فهمآ فهمتها فإذا المعاق من اللفنلء عليه دل ا م
وماعليها، يترتب فيما فكر وكذللئ، لها. ط ينم وما بدوما، تحصل ولا ا، عليه

ملكةلكؤ تصير حتى عليه، وداوم التفكير هدا من وأكثر ا، عليهوينثني عنها، يتفمع 
ّافر  ٢٣١الدقيقة® المعاق على الغوص ق جيدة 

علىيعتمد الذي الفقهي التفكير ق الأهمية بالغ ماحي يشيرإلى وهوهنا 
الباب،ق للمعاق ة المزمالكلية المفاهيم إلى الألتفاُت، وهو الأبواب، مناطات، 

المفاهيمتنباط باصفيه يبدأ مفاهيمي، بمنطق الباب نموصر يقرأ نراه بحيث 

(.٤٤اسارات،الجلة)يظر:)١( 

اوسام؛ءلما،جد>^؛آ؛(.)٢( 

اماءارالخان>آ\(.)٣( 

الشرعية|لدراسات عقيمين ابن الشيخ كرصي مع بالضاون الصيم، جاسة عتيزق والأى'-،، اسوم كيية ١  ٢٣٣



واووعود،تاسمية آثاره السعدي، ناصر عددالرحمنس الشيخ مؤتمر 
اميشعبداطه بن خالد د. 

المجرى-يدا يتعلق وما وموانعها وأس«اءرا شروطها عن يبحث ثم الكلية، والمعال 
المناطيوافق ما به فيلحق لأحكامه، مناطنا للباب الكلي الممهوم ليكون معان، من 

الخدهسإمشهور يخالف وجدناه ولهدا يلاقته، ما حكمه من ؤيخرج له، تحرر الذي 
استقرمما لا آنما، إليها المشار المعاق هده من ينهللق لأنه ائل، الممن ملة جق 

فإنالدم،، عليه تقر امحبما لديه تحرر ما يقارن ذللثح بعد ثم الأصحاب، عليه 
حجته.وأبدى وحالف، انفرد ؤإلأ به، قال، وافقه 

فقدالمياه، أنام ق الواردة للنموص قراءته ذللئ، فمن أمثلة، لدللث، ولنفرب 
الفاصلالحل وأن منجس، ونجس مهلهر، طهور ت نوعين على تقسيمه الشيخ احتار 
محلق _s، أو كثيرأ التغير كان مواء ة، بالتجامأوصافه لأحد التغير هو بينهما 

بغيرأو يممازجة لث، ذلكان وسواء أوللعلعم، أوللرح للون غيره، ق أو التطهير 
قومأخذه الخذمط، ق المشهور التقسيم عن عدل أنه هنا ونلحفل ،، ر ممازجة 

إلاالوصف، هازا عن يخرج ولا معللما، ماء كونه وهو للماء، الكلي الفهوم لئإ ذل
المهللق.وهوالماء لها، الكلي مرتبهلتا؛المفهوم المسألة مناط فجعل بنجاسة، بتغيره 

إلىيعمي فنجده ونحوهما، الخفين على المح لموصى قراءته هذا ومثل 
مفتقتا،أو محرقنا كان مواء الرجل، على يلبى ما وهومعللق للخف،، الكلي المحنى 
الذيالكلي المفهوم يحرر أنه يؤكد وهذا لارأ؛، أم فيه المشي متابعة أمكن وسواء 

فيه.يدخل لا ما عنه ويخرج فيه، يدخل ما كل به يلحق ثم الحكم، الشاؤع به ناط 
أنكتبه، من موصع غير ق فيكرر، والمأحز، ة والعليالخناط الشيخ ويعتني 

ثبوتناعلته مع يدور )الحكم راقولهم! قوله؛ ذللث، ومن علته، مع يدور الحكم 

اوخاراتالجلة)٨(.يظر:)١( 

اسراتس)ه\(.يظر:)٢( 

١ ٣٣٣اأشرعيات تلدراسات عثي«،ءن ابن الشيخ ترسي مع باتاون القميم، حامعة عتيرة، والآداب< اسوم ممية 



اسميةآثاره ذاصرالمسي، س.الوحمنبن الشيخ 
 |J؛_M اعمل رووهة سعدي عيدامحمنين الشيخ ضد الأحكام ماطات

وحدتمتى الأحكام، عليها رب الش—ايع أن يعلم التي التامة فالعلل وعدمتا(، 
..٥١٢١١الحكم« يثبت لم ففدت ومتى الحكم، وحد 

تباينبحب تتبعص )الأحكام قاعدة! عن تكالم فعندما بالماحد، أحياننا ويعبر 
قاعدةاامالْ الثسح! قال( الأحر(، ولوباين مقتضاه، ق ت، ثمكل فيعمل ثاتها، أمح

هناوواضح اها  ٢٢١آثارها® وترب وحكمها، الماثل مآحد معرفة تدعي تلطفة 
عالةأكان مواء الحكم، عله يثنى ما وهو العام، بمعناه الماحي تعمل يالشخ أن 
سبيت.أم 

رروالحكمةه! قولذلك، فمن أحياننا، الحكمة على العالة م اسالشيخ ويهللق 
ؤيعملأحاله، الحكم ثمع الذي المناب المعتى هي الخالة؛ لها! ؤيقال الشرعية، 

انتهى، ٢٣١عالتنه® حموصى علم إذا يخصص الخام الالفظ. أن كما علته، بعموم الحكم 
كانتجإذا الحكمة أن اش، رحمه تيمية ابن نقلاعن أحرى، مواصع ؤ، يفرر لكنه 

اه. ٢٤١بمفلتتها® الحكم عالق أوحفية؛ منتثرة 
للأحكام،عامنا مقصدآ كوما حنث من مواء بالحكمة، حاصة عناية وللثسخ 

للمعتمداتالدنيوية والمناخ الصالح من حمالة الشيح ؤيمرد لها، مناءل1ا أوكوما 
الفقهيةالقواعد ق كتابه تفتح اسأنه ذلك، ومن ، ٢٠١الخمس والخبادات الإسلامية 

(.١٦٩)U/ الثسخ مؤلفات مجمؤع )١( 

(.٤٦)U/ الشخ مؤلفات مجمؤع )٢( 

(.٢٧٥)U/ الشيخ مؤلفات برع )٣( 

وينظر.'٢(، ٩ t/ )٢ الشخ مؤلفات صمن صعدى، ابن القيم؛ ابن وتلميدْ تنمية ابن كتب س فوائد )٤( 
اينيب)ا/لأاا(.عرإطاوص؛ الدليل إتامة 

-٦٨(.٦٥/ tt)الشخ مؤلفات مجمؤع صمن الناصرة، الرياض السعدي؛ ينغلرت )٥( 

الشرعيةلقيواسات عتيمعن ابن الشيخ كرسي مع الهصيم، صتيرقءجامعة والآىس اسوم كلية ١  ٤٣٣



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح يمر مؤ 
النينيعيداطه بن خالد د• 

قاعدةالنافية، البدسة والتقاسم والفروق الجامعة والأصول بالقواعد وسمه الذي 
يتهمنعما إلا ينهى ولا راجحة، أو حالمة مصلحته بما إلا يأمر لا راالش_ارع 

.٢١١راجحة(( أو حالمة 

ؤيجعلبالحكمة، المعللة الأقوال أويختار بالحكمة، الشيخ يعلل مواصع وق 
أنق للأصحاب احتج أنه دلك فمن للحكم، مناحلح بالحكمة ماة المالمملحة 

فيهاالخبيئة العمولات احتقان هو الذي ~ الميتة تحريم ق العلة ان طاهرة؛ العظام 
الخلة.أومقصود الحلة، هووراء الذي لمعنى 

النهىوفت، الجد لحل إذا الجماعة حوازإعادة قرر حين أنه ذللث، ومن 
يعدلم متى  ١١بانه ذللئح علل أثنائها، ل وجدهم أو الإقامة أدرك مواء يصلون، وهم 

ولكنالفرؤع. ق مفلح ابن علل وهكذا اها '٣، حقه(( ق التهمة لحقته الجمامة 
ؤيحتجالقياس، حلاف على الإعادة أن يقبل ولا مفلح، ابن تعليل على يزيد الشيخ 

اوالإنسان، اتبام حوف وهى واحدة، بعدها ما إدراك أو الإقامة إدراك ق ررالخلة بان 
ل؛،اه.الشرعية(( الماّبات من ذللئ، لخير او الخير، ؤ، الرغة لأجل 

ولوأومماطل، معسر على كان إذا الدين ق زكاة لا أته قرر أنه أيضتات ذللث، ومن 
الزكاةشؤع يحكمته اطه ب((أن ذلك، وعلل قبضه، بحد الحول عليه يحول حتى قبضه، 

أصحا-|ا،عليها يقدر لا المذكورة الأموال وهذه عليها، المقدور التامئة لأمور اق 

مؤلفاتهمجمؤع صمن النافعة، البديعت والتهاميم والفروق الجامعة والأصول القواعد حدي؛ ال( ر١ 
.(A/U)

(.١٠)المائر أولي إرشاد عدى؛ ال)٢( 

(.٤١٥/٢مفلح؛الفروع)ابن )٣( 

(.)٤٣الجلة الختاراث، عيي؛ ال)٤( 

١ ٥٣٣ الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ ثرسى مع بالضاون القصيم، جاسة عتيرة، اJهلوم كلية 



وايوعويةاسية آتاره السعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ مؤت«ر 
ععل(رورهة رسدي بن س.الر>من الشيخ عند تحسنئاطاتالأط1م 

؛اه.١ للمنهاء، معدة هي ولا 
ذلكق يكن لم إذا وشرائه، المصحف بح جواز قرر أنه بالحكمة العليل ومن 

الثمخوعلل ، ٠٢١يجوز لا أنه من الذهب لشهور حلافا له، احترام وقلة امتهان 
ولااف يحرمه لم المثابة >اذه كان وما ذلك، إلى جدأ داعية ارالحاجة ان اختياره 

tسعدي ١^ صد ائاْل، سى 

الناطاتهذه بحماية عناية له كاك بل الأحكام، مناهتات بتقرير الشخ يكتف، لم 
وهيوالاعتراصات، والإيرادات القوادح من ؤإحرازها وصيانتها له، تتحرر التي 
فيهاوتضافر المعنى، وقوة الدليل قوة فيها تجتمع أنه يرى التي المحاؤنات تلك 
لهواحتج نصره ذلك من شيء له صح فإذا العمالية، والملأءمة الشرعية ية النام

تاويالآفأوله والماثل؛ الفرؤع من يخالفه أنه مايلوح عمدإلى ثم عليه، وفؤع 
الصحبمحةللمناءلات تحمسنا منه، إليه أقرب هو آخر معنى على وخرجه معقولا، 

العلل،ينفحوا أن الفقهاء، من المحققين دأب وهذا والاعتراصات، القوادح من 
المكونإلحاق لهم ليصح لها، المجاورة بالمعانر تلتبس لئلا ألفاظها، ؤيهذبوا 

ممايوافقه، لم ما حكمه عن ؤيخرجوا والمناط، المحنى ق وافقه إذا يالمنهلوق، عنه 
مواحعلته يفي أن المعلل يختاره رروالذي الحرمين، إمام قاله منه، وليس به يشتبه 

٥(." ) الجلية المختارات علي؛ ال)١( 

الجوازواكانيةت وهوالهزهب، المغ، إحداهما الماوهب، ل روايات ثلاث المصحف بيع جواز ل )٢( 
(.٢٧٨المرداوى؛الإنماف)؛/يفلر: الجوازسءيرمس معالكراهة،والثالة; 

(.٦٢الجاJة)المحارات عيي؛ ال)٣( 

الشرعيةلليراسات عتيعبن ابن الشيخ كرسي مع بالتاون القصيم، جامعة عتيرق اسوم كلية ١  ٣٣٦



ئوالدعوية اسمية أناره السسي. ناصر س عبدالرحس اتشيخ ا
الزيتيمبداض بن حالي د• 

اه.، ١١الألفاظ® بمجملأت يلتحق بما متمسكا يكون لا حتى اللبس، 

المناطعلى به يعترض أن يمكن ما إيراد الفقه ائل ممناهشة ق عادته ومن 
وهوالقوادح، من لم ؤيالمناط له لمح والتفنيد، بالنقد عليها يكر ثم قرره، الذي 

الذيالمعنى يخالف مع لهم لاح إذا الذين الفقهاء، ء صعقا طريقة عن يختف بمدا 
والاستثناءالاستحسان ناعية على وحرحوه وتوجيهه، تخريجه ق تحيروا قرروه؛ 

أبوقال كما معناه، يعقل لا الذي التعبدي قبيل من جعلوه أو اس، القيومخالفة 
ْعالملك عليه محاق إذا )عبادة( يقول أن إلى الفقيه يلجا ارؤإنما دت رث بن الوليد 

،اه.ر المواضع® أكثر ق أمرهم من بين فإنه ذللث، فتامل الخصم، 
ممنالفقهاء، كبار إلا نه يحلا عال، الفقه من فن الشيح صسلكه الذي وهذا 

النصوصس وامحتنبهل معانيها، الألفاظ وامتنهلق الفرؤع، ومائة الأدلة ماء من تروى 
منشأأصل كان وهذا الرحح، العقل بمنطق الصحيح الأثر وقرأ ومراميها، دلألابما 

القاصيأن ذلك ومن والأحكام، الفتاوى ماحي ليظهر ناص فإنه الفقه، أصول علم 
وتعلمالفقه، ائل معليه تبنى عما ارعثارة بأنه الفقه أصول علم عرفح قد يعلى ا أب

ر"؟،،تنبيه® أو تخراج باسإما منه، وعرف به، تعلق ما الشيء أصل لأن به، أحكامها 
ؤإنومعقول، منقول س الأحكام، عليه تبنى ما يعرف أن العلم، هذا هوأصل هذا 
مباحثحا وألحقوا الأحكام، أدلة مباحث تحرير ق تهلردوا اصفيه المتقون كان 
علىالأحكام مناطات ان لبييتصدى من إلى بحاجة الفقه فكان منها، لبت، أحر 

الإماموماحذها الأحكام مدارك لتحصين وتصدى بذلك اعتنى وممن التفصيل• 
ا(.المض؛انيفن)أ/آ>)ا(

سمإن،ابن مكتبة حلاق، بحى ص محمد ت! ٢(، ١ ٠ / ١ ) المقتصر ومائة المجتهد بداية رشد؛، ابن )٢( 

ه.١ ٤ ١ ٥ أور، ط القاهرة، 

ه. ١٤١٤الرياض، ثالثة، محل المباركي، صير علي بن أحمد د• ت؛ ، ٠٢٧ / ١ ر الفقه أصول ق العدة )٣( 

١ ٣١٢١^الشرعية للدواسات عثيمبن ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، •ءLمعة عتيزة! والأداب، اثعلوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٥ انمعدي، ئلخر بن عيداترحمن الشيخ 

عمل()ورقة سدي بن سوامحمن الشيخ الأحكام ماطات تحمين 

يومعأبوحامد كان ؤإف ٢، الماحيل تحصين ت كتابه ق اممه رحمه الغزالي أبوحامد 
كتابناهذا كتابه نبل ألف وند والماهنات، والقواعد الأدلة لتشمل الماحي مفهوم 
اممه،رحمه الثاقءي الإمام مذهب على الأحكام مدارك فيه حرر ، ٢٢١ارالمآحذ* صماه 

لمذهبه،المخالفين قوادح من وحمايتها الشافعي مدارك لتقوية التحصين ألف ثم 
المعلبؤعالقواعد، كتابه ق تيمية ابن الإسلام شخ حررْ ما الطريفة هذه من ؤيفرب 
قأحمد، الإمام عند ومناءلات|ا الأحكام مدارك نتع فقد التورانيةا٠، ءالقواعد باسم 

اكلاثةالذاهب أئمة بمدارك مقارنة لها، وانتصر فحررها المختنقة، الفقه أبواب 
فهوأنهالخشارإليهما؛ الإمامين عن تمتز من عدي مابن للشخ كان ؤإن الأحرى، 

للفقهمتجردآ ذلك ق وكان الأدلة، من له يفلهر ما بحسب اسءل تحرير وكد0 جعل 
المآحذتحصين ق رأيناه كما معين، إمام مذهب نصرة إلى يتشوف يكن ولم وألكه، 

يظهرلم لكن اممه، رحمه أحمد الإمام مذهب إلى متتسب أنه ْع الورانية، والقواعد 
إليهما.المشار الكتابين ظهرق كما ، ٢٣١كتاباته ق المذهبي الانحياز 

طريقةوهي ، ٢٤اكغير؛هو• اّء ل الحكم مناط أن قرر الشيح أن ذلك ضن 
تقيموهي الذهب، مشهور ق المشهورة للطريقة حلاقنا ا، ر الدين تقي الشخ 

القلةشرط إليها يضيفون لكن علة، يجعلون إذ ، ٢٦١ونجس وطاهر طهور إلى الء 

ه. ١٤٣٩أور، ط الكوت، اصنار، دار المجلي، 'مدالحمتو د. تحقيق؛ )١( 

الأن.حتى عليه يعثر وْوممقردلم )٢( 

(.٤١r٤/٢اuم،ءلماءإجد)يفلر: )٣( 

المحارات_)A(.يفر: )٤( 

الصروث)ما(.مختمحراكاوى يفلر؛ )٥( 

٢(.١ ،)ا/ الإضاف^^، بفلر: )٦( 

الشرعيةسراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع القميمدبالتعاون بامعة عتيزق والألأب، امموم كلية ١  ٣٣٨



واتدعويةاسمية آتاوه ناصرالسسي، بن عيداترحمن الشيخ مؤد٠ر 
الرينىعبدافه بن خالد د• 

الأصحابأحرجه مما بنجاست، تتغير لم الش المائل يورد الشيخ طفق ثم والكثرة، 
الذيكالماء الطهورين، سلبها القول ؤيفند فتها، ويناقشهم الهلهور، الماء حكم من 

الماءصون يثق كان مواء بطاهر، وكالتغير أوصافه، أحد تغير فلم نجامة أصابته 
انتقالهاشت ولم بنجس، الماء فيها يتغير لم التي المائل، تللئ، آخر إلى لا، أم عنه 
وهوالتغير،قرره، الذي المأحذ تحصين ق الشيح شيع نم الطلق. الماء حكم عن 

ولوالملاقاة، بمجرد يبلغهما لم ما تنجيس على القلتين بحديث تدلالهم امفاورد 
والخفهوممفهوم، أنه منها أوجه، بخمس—ة تيلأل الامسهذا على واعترض يتغير، لم 
علىوالصراحة الصحة ق يقاومها لا وأنه عامة، ألفاظ النصوص وتللث، له، عموم لا 

،.١١هناك ذكره ما آخر إلى به، الاحتجاج تقدير 
أوردغير، لا فر الوأنه القصر، مناط الشيح قرر أن يعلب أنه أيصا ذللئ، ومن 

حميعأن فصحح المآخذ، هذا يحصن جعل نم آلة، المهذه على تتخرج فروعنا 
فيها؛القصر يجوز لا وأنه الإتمام، وجوب ق فر الق أصحابنا ذكرها التي ائل الم

وقعترباعية صلاة كل ق القصر يجوز أنه الأخر؛ القول هو الصحيح أن اختار 
ررالأصللأن ينو، لم أم القمر نوى وسواء افر، بمأم بمقيم ائتم مواء فر، لاق 

وجوبعلى يا_ل دليل ولا فرآ، موقت رباعية صلاة كل ق القهر مشروعية 
لأآ،اهااّتحبا؛ها، على ولا بل الإتمام، 

سعدي:ابن ^^راتج4عواممرقسو ا1بحثاأرادع< 

كلية،معان تحت الأبواب فرؤع وئز الفقهية، المعرفة بتنفليم الشيح اهتم 
الأشباه،بتمييز اعتتى كما ائل، الموجوامع الأبواب، ان( معبأصول واعتنى 

(.١٠الممحاراتالجلة)يفلر: )١( 

المختاراتالجلة)•؛(.)٢( 

١ ٩٣٣ الشرعية ممدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع يالضاون القصيمأ حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةالعيميق آثاره السعدي. ناصر رحمنبن عيد١Jالشيخ مؤت«>ر 
عمل()ورقة سعدي س عيدامحمن الشيخ ضد ثام 

فرؤعتت تشعن راض غير يبدو ولكن المقاربة، اّئل بتن الدوق وتءمب-ر 
وقللمناطاتبما، ب وهل. الفرؤع نالك إلى فعمد مناطات، عدة على الواحد اب، الب

أومرك_تايهلع بمناتلتا يكون أن بين الخاتل ق الأمر تردد ؤإذا الخح؛لاُت،، أوصاف، 
فرؤعيجمع إنه ثم عنده، قويت المركب دليل يكن لم ما الم—يهل، الخاحل يختار فإنه 

بسبيل.منه ليس ما منه ؤيخرج تحته، الواحد الخاتل 

؛الرؤيةالاقتداء إمكان بالامام! الأنماء صحة مناتل جعل الشيخ أن ذالث، فمن 
نمبينهما حال وسواء المجد، أوحارج المجد ق لكن سواء الموت،، أو 

امغ>'<.ض ولا المع، ض لاديل لأنه لا؛ أم او>ض 
يمغلا نكوى آحر ينماب، الزكوي اب المسإبدال أن احتار أنه ذلك، ومن 

آخر،جنس أومن جنه من لكن مواء ،، ٢١للأصحاب حلأفتأ يقهلحها ولا الزلكة 
الالأمر؛ حقيقة وأن عليه، دليل لا وغيره الجنس من لكن ما بين الفريق أن ويرى 

الأميز،يمهمفمح،

الأحوال،كل ق هدا وعمم رمضان، ق للفهلر مناتلت الفر جعل أنه ذللثؤ ومن 
المدم،من للمحح حلاقنا للاقامة، وصوله قبل فيه يقدم أنه يعلم الذي اليوم حتى 

منكملكن تعالى؛)فمن بقوله الشيخ واحتج ، ٢٤١الحال هذه ق الصّوم يلزمه أنه من 

اتصالاشتراحل ق والموفى للخرمحي حلأما الشيخ واختيار (، ٤٢—  ٤١الجلية)المختارائت، ينظر؛ )١( 
قإمامه المأموم يرى أن اثتزامحل ز وخلاياللمذهب ([، ١ ٥ ٢ آ/ المغني) قيامة؛ ]ابن الصفوف، 

٤([.٩ ١ / القناع)١ كثاف، ]الهوق؛ خلفه، أومن الصلاة 
١(. ٧٨القناع)آ/ كشاف الهوو؛ يفلر: )٢( 

(.٥١الجلية)الختارات، يطر: )مآ( 

ض؛الإنماف،)مآخآ(،الهوق؛شرحاض)ا/آي؛(.

الشرعيةثليواسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة طيرة. والآbب، العلوم كلية  ١٣٤٠



والدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن ترحمن عيدا الشيخ مؤتمر 
الزيتيعبداطم بن حالي ئ، 

لمعامة، الأية أن ويرى ([، ١٨٤)]البئرة أحر( أيام من فعدة فر مأوعلى مريما 
الوقت،ق يقدم أنه علم لو بما المسالة لهدم الشتخ ؤينظر الأحوال،، من حالة نستثن 

فيه،الجمع له يجوز ما إلى وجمعها الصلاة تلك نمر له فيجوز فر الق دام ما فاته 
رأ،اه_.وانةطاعه« إلا تقطع لا الفر، على المرتبة والأحكام الصيام اافكدلائ،  11قال

يكونأن يثرتل ولا غير، لا ال،5مر الجزية! أحذ مناط جعل أنه ذللت، ومن 
المناطعن فعدل، أ؛ا، للأصحاب، حلايا ، ٢٢تيمية؛ابن اختيار وهدا ٢، كتابينا؛ 

فحسب.الكفر وهو البعل، المناط إلى كتاييتا، يكون وأن الكفر وهو الركب، 

نجيةابن الإسلام شخ فيها وتابع بما، واعم الشيخ،  ١٢نوه التي الفروق، ومن 
إلاالذمة ترأ فلا المحفلور، وفعل المأمور ترك بين الفرق عليه، وزاد النه، رحمه 

بخلاف،يان، أونبجهل يضل ولا له؛دلى، كان إن ببدله الإتيان أو المأمور، بفحل 
موترةيان والنالجهل مناطايت، فجعل عبادته، وتصح يعذر فإنه محظورا فعل من 

مثلا،الصلاة ق وذلك، المأمور، ترك جنس ق موترة وغير المحظور، فعل حنس 3، 
نجاسةني وقد صلى ؤإن الإعادة، جاهلافعليه أو ناسينا الرة أو الطهارة ترك إذا 

الذهب،مشهور ق الأصحاب، الشيخ ؤينتقد صحيحة. نملاته أوبدنه ثوبه على 
الجميععلى ؤيوحثون يجمعون، وتارة يقرقرن، فتارة قرار، لهم تمر ي®لم بأبمم 
ثوبهوعلى صلى ومن جاهاs، أو نابا محدئتا صلى من بين فجمعوا اء، القف

فرقواوكما وهذا، هذا على الإعادة فأوجبوا جهلها، أو يها نوقد نجامة بدنه أو 

الجاوت)أه(.الحارات 

يطر)٢( 

طر)٣( 

يطر)٤( 

(.٦١الجلة) الحارات 

(.٣١٩/١اكروع)•طح؛ ابن 

١(.١ ٧ القاع)م كشاف الهوق؛ 

١٣٤١ادشرعيات لييراسات مثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون الئميم، حامعة عتيزة، و١لآداب، اسوم كلية 





والدعويةالعلميه آثاره السعدي، ناصر بن ءباو،الرحمن مؤتمرالشيخ 
الزيتيعيداطه بن خاني د. 

،.١١استحبابه على ولا بل الإتمام، وجوب على دليل 

كقولالكثير، الغرر وهو الغرر، من المغ مناط حرر حين الشيح أن ذللئ، ومن 
البابهذا ق الخلاف وجعل الباب، فرؤع جملة ق المناط هذا ؤلرد الفقهاء، من كثير 

يمغ،لم يتحقق لم وما منع، فيه تحقق فما الكثير، الغرر مناط تحقيق إلى راجعتا 
اسمملردواالفقهاء فان دقيق، تحقيق وهذا الخرة، أهل إلى فمرجعه منها اثتبه وما 

يالغررالصور من كثيرأ وألحقوا أوكثر، قل الخطر، تحقق فيها تصوروا أمثلة بمري 
الغدرمن فيه ما أن لهم لتين الصرة أهل إلى لوأرجعوه أنم مع الممنوع، الكثير 

منبانيا عليها نصوا التي الصور ق الأئمة أقوال وأن الخغ، يوجب، لا مغتفر، ير ي
فيهنفيرهم يكون قد بل الشرعي، المآخذ مرجعه يكون أن يلزم لا الكثير، الغرر 

الدرايةق يتفاوتون الفقهاء أن ومعلوم فيه، أوحثرتهم عصرهم مدركامحتح بحب 
ماعلى بناء مسالة ق يفتون وقد التجارية، لع والوالثمار الزرؤع ق المناط بتحقيق 
عليهيتوقف الذي الوجه من محرأ به أحاطوا يكونون لا وربما واقعها، من أدركوه 
كانإذا المجتهد قول أن تيمية بن الدين تقي الشح قرر وقد حكمة، تصور صحة 
قدمما ونحوذلك يتا حأو عاديتا مأحذآ كان إن ا وأمفهومعتبر، ش—رعيتا مأخذه 

غيرالحقيقة ق فهذا ذللiح، يباشروا لم الذين الفقهاء من به أعلم الصرة أهل يكون 
وقدالأنبياء، ورئة الخالخاء فإن الخالم، يعلمه لم الدنيا أمور من أمر هو ؤإنما ملزم، 

،.٢١دنياكم؛؛ بأمر أعلم ارأتنم وسلم عليه الله صلى - الني قال 
ممدمنحهالأصحابرم،،لأجلالجهالةوالغرر،

الجلية)ه؛(.الختاران،ينظر:)١( 

(.٢٣٦٤)٢(صمحِ)

(.١٦٦القاع)V/ كثاف ١^؛ ٩(، الكسرة)م المملممة مر؛ أم ينظر: )٣( 

١٣٤٣اثشرعية لليواسات ابن ا1شيخ كرسي مع باثضاون القمميم( جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



واثدعويةالعلمية آثاره ذاصرالسسي1 بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
عمل()ورقة سعدي س ^خصد١ترحمن الأثام ماطات تحصبن 

فإنالمغتفر، السّير الغرر جنس من هو أو الصورة، هذه ق غرر لا أنه يفلهر والذي 
القاصيفرق وقد هذا وصفته. التمر نؤع إلى نظروا إذا الزى يمترون الخيرة أهل 

المرةوبيع فشرم، ل واuقلأء واللوز المجوز وبتع الممتؤع، الغرر بيع بين أبويعلى 
ظاهره،شاهد قد لأنه الخفة؛ مجهول غير ونحوه المجوز بأن باطنها؛ يشاهد لم التي 
المححملة ق داخل الظاهر كون قالت; . ٢١١المع جملة ق داخل الظاهر الئ، وذل

بقهلمرإلا انتزاعه يمكن لا بكونه يعضهم تعليل وكذلك مؤثر، غير طردى وصف، 
منالنوى بانتزلع الضرر حصول اروأما آخرت موصع ق القاصي قال وليلك التمر، 

فهوكمابه، رصي قد يدخل؛ذلك، الذي النقص لأن الميع؛ فاد يوجب، فلا التمر، 
يدخل؛ذللث،كان ؤإن يمح، فإنه الخف،؛ زوجي وأحد الباب، مصراعي أحد يبيع 

منفهو العادة، ق كثيرآ يكلم، لا التمر من انتزاعه إن ئم أآأاه_، ا، يبيعه لا ما ق القص 
بعيد.انء ق مك، والالهواء ق الطير ببح ؤإلمحاقه الشجر، على القمر بح حنس 

،عرفا معدوم انمورة هذه ق الوى بأن تمره ق الوى بع مغ الحنفية وعلل 
أوبالحس يعرف والعدم الوجود من واحد كل فإن البعد، غاية ق تعليل وهذا 

قالنوى بوجود والعلم المر، ق الوى بوجود تقضي والعادة أوبالحالة، بالعقل 
٠٢٤١فشره ق ونحوه اللوز بوجود كالحلم المر 

قالمرجع أن من القيم ابن وتلميذه الدين تقي الشيخ إليه ذهب، ما يوكل وهذا 
الدين؛تمي الشخ قال ببا، الخبرة أهل الخنيثات؛ بح تحت، المدرجة الخور هذه 

(.١٢الكيرة)م التعلمة أبوبش؛ يطر: )١( 

(.١٣اسقةالكّرة)V/ أبويطى؛ )٢( 

(.٥٦٠)؛/ عائدين ابن حاشية عابدين؛ ابن يتظرت )٣( 

(.٣٦٨الهداية)أ/متكلات عر التشيه الخفي؛ اض أبي ابن يطر: )٤( 

الشرعيةللدراسات عتيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة. والاداب، العلوم كلية  ١٣٤٤



وا1دعوي،تاسمية آيلوه السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الزيتيءيداطلاّ بن خالد د• 

والجزرلكللمت وذلك ، ٢١١ُهاا الخرة أهل من المالحين إلى شيء كل ل ®المرجع 
-بما،الخثرة أهل يعرفها بالعادة معلومة فإنبما ونعحوها، والبصل والقلقاص والفجل 

غررا،ذلك ق أن ولوفدر ا، باطنهمع الصرة نهوكظاهر باطنها، عنوان وظاهرها 
ذلكفإن ا، منهللناس بد لا التي العامة المالحة جنب يغتفرل ير فهوغرري

ذكرآنما،كما عدي سابن الشيخ إليه أشار وهوما ، ٢٢١للمغ موجبنا يكون لا غرر 
أهلفول بحب الكثير الغرر وصفح فيه تحقق ما إلا يمنع لا أنه القول وخلاصة 

أعلم.واض الخرة، 
المريعتونع إلمح، يب أنه المناط؛ على التفرع ل المدى الشح منهج ومن 
مسألةق كما به، الأليق يلحقه؛المناط مع كل الختلفة، المحاطات على المختلفة 

على ١٠٧دارى؛؛أيعلث، جوازت عليها ومع الجواز، مها الأصل جعل العقود، تعليق 
لأنبيعة، ق بيعتين عن نبميه تحت حل يل. ارولأ نالت ؛كل|ا، أونحوه ءبد.ك تبيعني أن 

وماالعينة ائل كموذلك عقدين، واحد ومتا ل واحد شيء على يعقد أن الراد 
إلاأصلأ، مج«حان،ور فيها وليس أشبه، التعليق ائل بمنإنبما الصورة هده وأما أشبهها، 

.٢٣١ذلك، لأجل فيمغ العقدين، أحد ق ظلمح تضمنت إذا 

اينيب؛اكاوىامى)إ/إمآ(.)١( 

(.l_(UYU/oاينالمم؛زاد )٢( 

(.٦٣)س الحارات )٣( 

١٣٤٠اJشرءية ئاليراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالشاون ايسيم، جامعة عنيزة، والأداب، اسوم كلية 







ئوالدعوية اس«يات آثاره السعدي، ناصر بن عيداثرحض الشيخ موتعر إ
سل()ورنة ^يخسوامحمنينسءدي الأحكام مناطات تحصين 

والاعتراصات.

هيكلية، معان تحت، الأبواب، فرؤع ونتق الفقهية، المعرفة يتفليم الشيخ اهتم 
الواحدالباب، فرؤع تشتت عن راض يبدوغير السح وكان ءندْ، مناهناتما 

أوصافونلل مناطاتما، وهديؤ المرؤع تلك، إلى فعمد مناطايتج، عدة على 
فانهأومركبأ سيطتا مناطأ يكون أن بين المناط ق الأمر تردد ؤإذا المناطايت،، 

فرؤعيجمع إنه ثم عنده، نويآ المركب، دليل يكن لم ما البس—يهل، المناط يختار 
بسبيل.منه ليس ما منه ؤيخرج تحته، الواحد المناط 

ؤيجعلالباب،، نركع عاليه يفؤع أن المختار، المناط يفرر أن بعد الشيخ عادة من 
هوإذ دليله، صح أن بعد اط، المنصحة على تانيتأ برهانأ التفريع هدا ملامة 

يميما وهدا عليه، التفرع انضباط المناط صحة علامة من أن يقرر ما كثيرأ 
النقض.من الملامة يفيد لأنه الاطراد، الأصول; ان ملق 

العالين.رب فه والحمد 

الشرعيةلسواسات ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيزص والأداب، اسوم كلية  ١٣٤٨



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
الزيتيعيداطه بن حالي د« 

المراجعفحرس 

النقةلنيل والألباب الماتر أولي إرثاد ناصر، بن عبدالرحمن أبوعبداف، عدى؛ لا •
دارالرياض، عبدالمقمود، بن أشرف يه؛ اعتنى الأمساب، ر وأبالطرق باقرب 
ه. ١٤٢٠أولى، ط- السالم،، أضواء 

الفقهية،المائل ْن الجالية المختاراين، ناصر، بن عبدالرحمن عبداف، أبو عدى؛ لا ٠
ه. ١٤٢٦أولى، ط المنهاج، دار القاهرة، 

المقدسيالدين مى ناف، أبوعبد مفرج، بن محمد بن مفلح بن محمد مفلح، بن ا ٠
التركي،المحن ُت،:ءدافبنءد المريع، الحنلي، الصالحي نم الرامينى 

ه.١ ٤ ٢ ٤ أولى، ط- الرسالة، ة مرّ؛يروُتح، 
لامالعبد محمد ُن،; تمني، المالطومى، محمد بن محمد أبوحامد لغزالي؛ ا ٠

ه. ١٤١٢أولى،"محل العلمية، الكتب، دار بيروينج، الث1في، عبد 
عبدالرحمنالعلامة الشيخ مولفاُن، مجمؤع ناصر، بن عبدالرحمن أبوءبلال؛نج، لمعدي؛ ا ٠

ه.١  ٤٣٢أولى، ط- الميمان، دار الرياض، الميخ، أبناء إشراف المعدي، ناصر بن 
الرياض،قرون، لمانية حلال نجد علهاء صالح، بن عبدالرحمن بن عبداض ام؛ لبا ٠

ه. ١٤١٩ثانية، ط الماصمة، دار 

القرآن،ير لتفان الحالقواعد ناصر، بن عبدالرحمن عبداض، أبو لمعدي؛ ا ٠
ه.١ ٤ ٢ ٠ أولى، تل الرشد، مكتبة الرياض، 

الحنبالي،الصالحي الدمشقي ليمان سبن علي الحسن أبو الدين علاء لمرداوي؛ ا ٠
ثانية.محل الترايثج، إحياء دار ؛يرومحن،، الخلاف، من الراجح معرفة ل الإنصاف 

ركنأبوالعالي، الجويتي، محمد بن ، قيومبن اش عبد بن الللئح عبد لجوبمي؛ ا ٠
عويفة،بن صلاح ت محتج الفقه، أصول ق الرهان الحرمين، بإمام ب، اللقالدين، 
ه. ١٤١٨أولى محل العلمية، الكتب، دار بيرومحنج، 

رشدبابن المهير القرطبي أحمد بن محمار بن أحمد بن محمد أبوالوليد رشد، بن ا ٠
مكتةالقاهرة، حلاق، صبحى محمد رت،ت القتصاو، ومائة الجتهاو بداية الحفيد، 

١٣٤٩الشرعية سراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرص والأداب، اسوم كلية 



واووعوي،تاسمية ١^٥ ذاصراوسسي، سواترحمنين ٠>ؤJ٠رالشيخ 

عمل(رورهة سسي عيدالرحسبن الشيخ عتد الأحكام مناطات ذحم|ين 

ه.١ ٤ ١ ٥ أولى، ط تمة، ابن 
الفقه،أصول ق العدة الفراء، ابن خلف بن م1حمال بن الحين بن محمد أبويعلى؛ 

ه. ١٤١٤ثالثة، ٍل الريامحي، المياركى، محير على بن أحمد د• ات،ت 
عدالحميدد. تحقيقت الماحي، تحصين الهلومحى، محمد محمدبن أبوحامد الغزالي؛ 
ه.١  ٤١٠٩أولى، ط الكون، أسفار، دار المجلي، 

بناطه عبد ين لام العبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين نقى سمة، ابن 
جمعهاتالمصرية، الفتاوى مختمر الدمثقى، الحنبلي الحراق محمد بن القاسم أبى 

عبدت،: العلى، الدين بدر اف، أبوعبد يعلى، بن عمر بن أحمد بن على بن محمد 
المحمدية.السنة مْلبعة القاهرة، الفقى، حامد ومحمد سليم، الجيد 

الجماعيلىقدامة بن محمل. بن أحمل. بن اض عيد الرين موفق - أبرمحمل ندامة؛ ابن 
القاهرة.مكتبة القاهرة، المغنى، الحبلى، الدمشقي تم المقدسي 
افكثالمر، إددص بن حن ابن الدين صلاح بن يونس بن منصور الهوق؛ 

العلمية.الكتب دار بيروت، الإقناع، متن عن القناع 
ينإدلأسانمر،دذام،أدرمحالهوق؛ 

ه. ١٤١٤أور، حل الكتب،، عالم بترويتإ، الإرادايت،، منتهى بثممح ، اكروفالمنتهى لشرح 
أبوالحراق، تيمية ابن محمد، بن الخفر بن اش عبد بن لام العبد تيمية؛ ابن 

الرياض،حنبل، بن أحمد الإمام مدهج، على الفقه ل المحرر الدين، مجد الركات، 
ه. ١٤٠٤ثانية حل العارف، مكتبة 

مسائلق الكبيرة التعليقة الفراء، ابن حلف بن محمد بن الحسين بن محمد أبويعلى؛ 
ه.١  ٤١٠١أور، ط النوادر، دار أحمد، مدهب على الخلاف 

زادالجونية، قيم ابن الدين ثمن سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد المم؛ ابن 
ه. ٥١٤١ والمثرون، الا؛عة ط الرسالة، موصة بيروت، العباد، حير هدى ق الحاد 

ت:الهداية، مشكلات على اكييه الخفي، علي بن علي الدين صدر العز؛ أبي ابن 
ه، ١٤٢٤أور، ط الرشد، مكتبة الريانحن، أبوزيد، وأنور شاكر، الحكيم عبد 

اتشرعيةسواسات عثي«اأن ابن اثثيخ كرسي مع بالتعاون ارقمسم، جامعة عتيرمحه والأناس اسوم كثية  ١٣٥'







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

بينبميال9رقة

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

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

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

مبحئين!ق الورقة فكانت، 

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

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

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

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

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

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





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

اممتوى.احتكام إ السدي العلامة آراء i الأول البحث 

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

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

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

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

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

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

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

بابن

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

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

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

٢٠ ٠ صزآُ الرحمن الكريم نتستر  ٢٢)

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



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

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

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

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

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

ءلوها')مآ(.عما والإجابة 

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

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

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

سّورةالمٍل.٤٣)٢(سآة

.٥١٩ص الرحمن الكريم يسير )٣( 

٠الحل )أ(عنآية'؟أسسورة 

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



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

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

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

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

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

البقرة.سورة من ٢ ١ ٩ آية من ( ١ ) 

.)أآ(سآيت'آاآسّورةالبقرة

• ٦٢ص الرحمن الكريم بتر ، ٣١

٠الزحرف سورة من ٤ ٥ آية ( ٤ ) 

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

.١ْ)ح٧بم١( لأبمر٠مُنص٣/٤٢

٠ ١٦٤ص الأبرار قلوب ببجة )٦( 

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

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

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



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

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

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

.شل للعامي حق والسوال الاستفتاء بل 

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

العلم.عند 

سررءاكادرشاسلألطيهالأحتهادواسلأل،

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

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

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

.٤٤١ص الرحمن ام؛م بتر ( ١ل 

.٤ ٤ ١ ص ارحمن الكريم سر )٢( 

0(سآة"ا؛.نصورةاكءل.

)؛(.بنآة"ا؛.نّورةاكءل.

٠٢٦٤ص شرحها •ع جامعت لطيفة رصالة )٥( 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

■٤  ٧٣ص الرحمن الكريم يجر  ٢١١

النحل.مودة من  ١٤٣^)٢(•>، 

-سرالكريمالرح،نصهاْ.)٣( 

,البقرة سورة من  ١٥٩آية ( ٤ ) 

)ه(سيرممارَصيلأ.

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



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

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

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

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

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

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

•*)٦( جاهل وهو الحكم، عر لإنمام ال 

)ا(سآةآ'اسّورةالكهف.

سرالكريمالرحْنصمأ.)٢( 

)مسآةمأسّورةالحل.

.٥ ١ ٩ ص الرحمن الكريم سر )٤( 

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

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

•١٢١ر٦(rجآضبالأبرادص

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



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

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

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

.ار)١( ذكرته ما حنس من 

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

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

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

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

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

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

.٣٣٥الأجوبةازفةعناّنلالواقةص )١( 

٠٣٣٤ص الوانعة انائل عن المافُة الأجرة )٢( 

.الكهف مررة من ٢ ٢ آية من )٣( 

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



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

عمل(رووقة منهحاسمةاسديياسمى 

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

منهاالإفتاء حال ؤيستعملها المفتي 

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

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

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

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

)"(ار وتعليمه إرقاده وحسن وفهلنته، 

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

•٤  ٧٣ص الرحمن الكريم سم  ٢١١

.الضحى سورة من ١ * آية ( ٢) 

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

•'٤ ٧ ص الرحمن الكريم بتر ا ٤ ١ 

•٤ * ٧ ص الرحمن الكريم ض  ٢٥١

.٥١٤ص الرحمن الكريم سر  ٢٦١

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





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

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

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

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

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

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

.٢٤٥صن الرحمن الكريم تسير ( ١ ) 

..رج؛تضبالأبرارصإأ\)آ(

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

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

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

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



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

السعديامملأمة عند القتوى تطلبيق الثاني البحث 

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

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

.بالجواب المعقب السؤال حلال من إثارته عثر العلم تقريب 

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

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

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

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

.)١( العلم طلاب ليناسم، فيه 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ار*سصه المصع 

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

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



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

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

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

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

.ومختصرة العبارة 

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

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

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

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

.وتوجيهه منه والمراد المذهب منموصى ق مشكل عن 

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

.المصطلحات استعمال ق لتعمق 

.٥٦٨اك1وىصم1ه-)١( 

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



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

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

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

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

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

.أدلتها ت وعموما 

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

الممألة

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

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

. ١٢١اكاوىص)١( 

•اكاوىص'آاا )٢< 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

٢(.• )٢٣ ٤٧٣رواءأحميم 

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

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

ا.المتاوىصخ')١( 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

.الأظوىصآ؛ا)ا(

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

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

اافتاوىصآآر)'ا(

•>ماكاويىصبم'؟ا

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



ئوالدعويت اسمية ١^٥ ناصرالسعدي، سوالرحصبن الشيخ مؤتعر ا

العويلإبراهيم بن محمد عيدا1عريربن آ.د، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المعديالعلامة عند 

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

.اكاوىصم؛او؛أ>)ا(

.اكاوىصهأا)■ا(

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



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

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

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

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

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

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

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

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

المائل.من كثير ق المذهبر 

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

.اكاوىص\/هاوا،ها)ا(

•اكادىصآءار؟<

.اكاوىص؛اراوْا/ا)م(

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



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

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

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

•)١( المذهب ق المشهور 

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

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

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

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

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

■اكادىص'اآا )ا<

الفتادىصْأررأآ(

.رىاكاوىص-مآ\

•الفتادىص،م'آا )ث(

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)\(

.اكاوىص.أا)أ)(

.الفتاوىص(اها)")(

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



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

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

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

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

•بالوازل وعنايته العلامة 

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

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

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

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

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

.١٥٧ص الفتاوى )١( 

.اكاوىص\'ها-أآ'ا)'ا(

•اكاوىص؛خا )٣( 

.الفتاوىصمآ>ا)أ(

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•اكادمح،صاِْا )أ<

)٣(

-أ.الفتاوىصا-)؛(

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



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

،وعجيب 

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

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

.••را)إ( عذري كهم بب ^تأذكركال

.٥ ' ٩ ص الفتاوى )١( 

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





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

التاتمة

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

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

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

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

.الله رحمه فتاؤيه حلال 

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

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

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

.والمتجال.ات النوازل دراسة ق لتوظيفه 

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

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

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



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

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

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

•ودراصتها 

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

الحالمينرب ممه والحمد 

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



وا1دعوياتاسبمية آتاره السعدي، ناصر س الشيخ مؤت4ر 

نمزيرينمحمدينإبراديماسمس

.ادراا9رقة)ا( هحا

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

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

ه.الكوبية،١^٣٢٤١ والدراط^،

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

..٥١٤٢٦الإسلامية البشائر دار عقيل، 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ه. ١٤٠٥بيروت الحربي، الكتائذ دار الخثت،، 

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







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

او0مدئ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



والدعويةالعلمية ١^٠ ناصرالصعدي، عيدالرحمنبن مؤدمرالشيخ 

اكواساسهيةأضوذجا|!منظومة تمصنفاتاكيخاساJي النظرالقاصدي 

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

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

اش-أا،.

المحث:حطة 

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

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

مطالب.

المقاصدي.الفلر مفهوم الأول: 
المقاصد.أنولع الئاف• 

المقاصد.خصائص الثالث: 

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

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

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

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

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

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



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

مطالب:

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

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

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

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



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

|ادمهس;

وحصائصها.ائقاصد، وأنواع اتنظرامماضوى، مفهوم 

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

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

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

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

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

منهاتلمعان، الكريم القرأن ق مادة وردُت، وقد 

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

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

.[.١٣٧أية 

٠نظر ،اده للأزهري، اسه، موس 

,نظر مائة قارص، لابن اللغة، مقامحس  ٢٢)

.نظر مادة منظور، لاين الرب، لسان )٣( 

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



والدعويةاسمية  AjUtالسعدي! ناصر س عبدالرحمن الشيخ مزنمر 

عثمانحامد محمود ا'>د• 

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

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

وةيل:هومحر_ؤدىإلىنمأواممادأوشلى.
 Iممهومالقاصدممة ثانياIواصطلاحا

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

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

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

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

نه«>،؛.

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

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

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

.A٣٨/ سرى ١لمان، جامع ( ٤) 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٠٧٦أ/ الحديث مبِح j الهاة )٤( 

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

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



وايوعؤيةاسمية ١^٥ السسي، ناصر عيداثرحمنبن 

عثمانحامد محمود ا*-د. 

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

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

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

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

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

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

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

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

.٦٤١ص السابق، المرم ( ١ ) 

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

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

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

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





والوعويةالعلمية آيهره المعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ مؤت٠ر 

عتمانحامد محمود أ.د. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الأحلأق«ا'؛.

آ/ا•.)ا(اووانقات، 

.w/f ،^٧١

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



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

اوالشمول السوم حيث ائقاصدمن أنواع ثانيا> 

مراتب؛ثلاث وشمولها عمومها حيث من الشرعية المقاصد 

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

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

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

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

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

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

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

المقاصد.من النؤع هدا 

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

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

.٦٤صرا السابق، المرم )٢( 

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

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



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

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

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

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

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

التاسإليهااا.ولحاحة العدل 

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

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

1واةورءيةاوْم1هرد خصائص ااد|رث: 1و0طأب 

Iأصها بخمLسو، 

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

.ص١١٤وشرحها، المنلومة )١( 

.٤١١صى وشرحها، المنظومة ( ٢ ) 

•٤ ١ صزا وشرحها، الخظومة )٣( 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.٢ ٥ ٧ ار-جمن، الكربم! سسر ( )١ 

)أ(اوواساتمأ/ه؛.

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



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

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

،.١١٠٠العادية مقاميها درء أو العادية مصالحها 

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

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

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

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

.T/٣٧)ا(اوواممات 

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



والدعويةاسمية ا1سسي، تلخير عيدالرحضبن الشيخ مؤتمر 

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

ايثيخمصنفات بصى الأول: البحث 
مطلبانوفيه السعدي، 

الشرعية.المصممات الأول: 
اكائية.اسمان الثاق: 

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

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

الشرعية:ال0صاوغ1ت الإ9ل: المطلب 

النان1>تفسيركلأم >تيسيواممر0| - ١ 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

تهسيراهوآن(>حلاصة ايازث !تيسيراسئيف ٢- 

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

للهّارين.معنا المعلن، على 

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

الرحمن،صاه.)آ(سراتةروم 

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



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

ت1ليفهتأّساب بين من أن مقدمته ق افِ ~رحمه ذكر وقد 

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

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

وعملأ'*را<.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

الرّسالة؛'،.ق المضمنة 

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

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

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

ادابق،صاا<.المرجع )٢( 

^،^n.المرجع )٣( 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ه.١٧٦٣ عام عصر ق ْلح )١( 

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



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

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

1اثقاصةاا0حأاوفات اوثال5ا: 1ا0ط1ب 

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

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

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

رIالإسلامي اثدين 

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

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

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

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

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

القرآنية،الدلائل رّالة انظر; )٢( 

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



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

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

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

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

الامتنان®؛معرصى ق سيقت، 

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

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

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

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

٠لمن والم

ادسيدة0>س؛اة امحيدة أامحطش ٢- 

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

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

.»_VAالرحمن، الكريم سم )٢( 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

الهقهيات«اثقواعد )رسئلومة ،يث التثلرامحاصارالثايي: البحث 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرحها.ْع الفقهية القواعد منفلومة ( ١ ) 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

.٩٨٣للآموي،م/ )ا(الإحكاملاصولالأحكام، 

 )٢( J٥٣عبداللأم، بن للعز الصغرى، اكواءا .

.١ ١ ٣; الشم لأبن ١^^،، اعلأم )٣( 

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

منالبحث■ص٥ اننلر; )٥( 

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



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

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

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

دره.فلله 

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

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

عالي9أل0فاسد الهصالح بين ازلة 90ااالههللب 

|ودع|رض

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

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

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

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

.٦١١ص وشرما، المنظومة ( ١ ) 

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



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

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

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

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

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

وهكذا.العقل، مصلحة على النفس 

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

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

وهكذا.العام، 

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

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

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

٠• الوافقات،للناطي؛/٣ انظر: )١( 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

VjJboJI  :وقوريعةهقاهيد الحرءض سسي>9رس أوثاوث|
العاهة

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

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

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

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

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

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

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

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

•٤ ص٨ الرحمن، الكريم سر ( ١ ر 

.٩٣٦الرحمن اتكريم تسر )٢( 

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



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

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

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

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

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

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

ا.هيلمهءار وتتخفيفه 

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

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

المقاصداحخام للوسائل الرابء: ااْطالب 
اف؛رحمه الثبخ قال 

.ص١٢٤الرحمن، الكريم سر )١( 

.ص١٢٢وشرحها، )آ(المتذلومة 

)'ا(انبق،صاآمآ.

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



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

للزوائدالحكم م—يا واحكم ووكالمناصد الأمائل وم

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

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

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

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

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

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

يدخلفهارعالدين((رْ،.

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

•١٣٣ ص وصرحها، المنظرئ ( ١ ) 

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

.٤٠٣/١لاماj،الفروق، )٣( 

.٢٣١ص وشرحها، الخظومة ( ٤ ) 

١٠٣٣ ص السابق، المر-ح ( ٥ ) 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

إوها(ر؛،.الوصلة ووسائله محلوقه 

الكريمالرحمن،صهه.سر )١( 

•* صّا■ الرحمن، محرالكريم ، ٢١

.ص٦٦٣الرحمن، الكريم سر ، ٣١

٠٢٣همزاوشرحها، المنظومة )٤( 

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



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

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

الهيرعيةالاحهام تعليل الخاهس: 1وْط1ب 

افه؛رحمي الشيح نال 
أوجستند ام وهي وكلحخ_بلإمحش 

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

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

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

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

.[. ١٧٩الأية البقرة، ]مورة 

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

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

الغفار*أآا.الحكيم حكمة على يدل ما والانزجار 

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

.الرحمن،»_AXالكريم يسير )٢( 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)ا(اونماتص،لأينصا/ءأ.

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



واثدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر عبدالرحصس مؤذ٠رالشيخ 

عتمانحامد محمود أ.د. 

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

،.١١١٠...سواه عمن والإعراض 

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

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

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

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

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

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

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

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

.٨٥ص٩ الرحمن، الكريم سر )١( 

١.٩ ص؟ الرحمن، الكريم سر )٢( 

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



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

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

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

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



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

9ت9صاو1<البيث ليائو 1هم 1اخاد0ة: 

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

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

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

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

المتجادةّ

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

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

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

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

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

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

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



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

ودراصة.بحث مزيد 

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

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



واثدعؤيعالسية ١^٠ ادسسي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موتعر 

عثمانحامد محمود ا،د. 

|وبحاواهراحء احم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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









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



ونءٍظكٍٍْي؟دتتءهظكٍهي0

التنديقفاه L، اثرياص اثماا،يالم 
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اثمصيمبجاسة اتعربية اممة استاذ 

تآًموسم(





والدعويةاسممية ١^٥ السمدي، ناصر بن عيداليحمن الشيخ مؤذمر 
البجادياحمد ا*.د. 

هةد>ئه

تقسيماتقسم أن يمكن والمعاملات اليؤع أن يرى اض~ ~رحمه السعدى كان 
ولهداالمتأمل، يدركه ميزان وفق ائل المأفراد تطرد بحّت أورياصيا، متطقسا 

أصول•ثلاثة على الباب هدا ائل متبنى أن يمكن 

الأول!الأشل 

^^سءاثانأنبجا-ى:جضسمايدئلج
اللهئ:

ولاودنياهم، دينهم ق للناس ونفع وصلاح بخير إلا لايأمر الش_ارع 
أصنافينوعوا أن يحبون الناس كان ولما ودنياهم، دينهم ق لهم ثر عن إلا ينهاهم 

لهمالثاؤع وصع لهم؛ صارا وأقلها لهم، نافعا النجاران أكنر وكان النجاران، 
الأجرين:الأصلين 

ايهل،نحا ائنانلأت،واثننوع الأنل.؛؛ت ان اثنتي، الأنل 
بؤوأحلاث،أيح تعالىت اش قال بتحريمه، رع الثسورد إلاما منها فلايحرم 

^مّاصإلآكفون:جاتةص
هذافثمل ٢، ' ٢٠٢تجارا■ؤ، يمتدوا حتى الناس على توسعة هدا ول تراض 
تفشمل بعد، يستثنى ما إلا معاملأت|م حمح الحل 

ؤيشضالجوص ا فتهالمتعاوصين أحد يعطى التي وهى: الإدارة، أ-نجارة 
•ه مجلل المعومحى 

مواممهاحا ؤينتْلر لمر الفيها الإنسان يشترى التي وهي التربص، ب~ونجارْ 

.٣٩_ UIمهج ،  ١٦٦المائي/ اولي إرشاد را( 

١٤٨٥الشرعية للحراسات مثيمحن ابن الشيخ كرسي مع بالأنماون التصيم، جامعة عتيوق وا^لآااب، الخوم كلية 



والأءويغآتارءاسمية الممري. ناصر ساورء4نبن الشيخ 
أثموذجااJييوع السنيي هف؛ إن اثرياضي الثئسيم 

وفرصها.غلائها واوقات 

عنهالمسر ثمنه والمعجل مثمنه الموحل للمح الشاملة الديون ج~وتجارة 
مثمنه.المعجل نمه وللموجل بالثلم، 

عقاراتمن الأشياء أعيان الإنسان فيها تحد التي الإحارات د-وتجارة 
بمنافلها•ؤيتجر فيوجرها وغيرها، وأثاث وحيوانات 

انفافالآتنإذا ل الخرر العظيم الأصل هدا ي داخلة كلها الأنوج فهدم 
والعال.لله.والصدق المعتمِ الرضا إليه 

١^؛شردط 
يتحققثروؤل سعة الأدلة من العلماء اصتنبطُ والعالل والمدق الرضا لتحقيق 

ؤإماُالفامحل إما عليه الخولول الخعاقل.ينلى، بين —الرضا ١ وهي• الماح، اليع ا ببم
(،).دفعامعالومين، العوضان يكون —وأن ٢—٣ العمدآم، تحقيق ببا يراد بآفعال 

.١ -٧٦ ١ ٦ ٦ المائر/ إرشادأولي )١( 

مجأ؛\،نالقامحهم؛/ه:،)ولأسانيإلأ
تراضعن تجارة تكون أن رإلأ تعار اش لقول احتتارأ به يأتيا أن وم به الراصي أحدها؛ ميعة، شروط 
،نكم(اا.

صروانءوله : -٧٥ ٥ ٦ T/ الإناع ق نال ، ١ ٤ ٢ الجلة/ السمحارات ، ١  ٦٧الصائر/ أور إرشاد )٣( 
..معنى أدى ما كل بل بعينه، لمغل ق تحصرة غير وص القوبة، المبنة إحداهم—ات حما، ينعقد 

والكثير•.القليل ق تصح ~ المعاطاة وص ~ الحالية الدلالة والثانيةت 

الث.رطالدس:أنكون)المع>أ)و( اورع/ا<''ا:،iالفيالروض ١٦٧الماتر/)؛(إرشادأور 
الت'اكينُعند معلوما( 

اممرعيةسراسات  tj{y_cمحن الشيخ ثرصي مع بالتعاون القصيم، جامعات عتيرق  twوا^لآدااسوم كلية  ١٤٨٦



والدعويهاسمية آثاره اوسسيا ناصر بن عيدالرحمن اتشيخ مزمر 
البجاديس|وميزبنأسد ا.د. 

يكونا~وأن دمحرمأه،ه العمد لا حتى مباحين مالين العوصان يكون وأن ~٤ 
أ،اكمار١٢أوجه قبطك المتعاقدين، أحل يظلم لا حتى تليمهما على مقدورا 
التمّرف؛؛/جاتزي ٧— مالكيزأم، العاقدان يكون آُ~وأن 

منالسماح ي فيحل 
وأمتعة،— أو-ييمة آدمق ~من وحيوان عقار، من الشرومحل -أذْ بح ما أ~كل 

وغيرها.وأشربه، وأطعمه، 

مشتملةالمؤجرة، والعين بالأجرة والعالم الرصا على قاتمة إجارة بج~وكل 
منها.الهمود المحاح التح على 

مجعالوما.مقصودا شرطا والإجارة الح ل المتعاقدين أحد ج~واشراط 
وغيرها.والضمانات، بالرهون للحقوق د~والتوش 

ا/أ\/أ'-ها/'ا;هكلطابٍحالمحرر ل قال ، ٤ • الّالكتن/ مهج ، ١  ٦٧المام/ارشادأولي )١( 
الحشراتناما ونحوها، والحمار، والنل، والمتاع، كالعقارات، حاتز، لمه مطلقا؛ واثتناوْ نفعه 

فلايجوزيعها*•النجس؛ والسرجنن اللهووالكلب وآلات 

:ء)الخاس:أمكونثروزارف،٢٤/
منإلا اكصوب،، ولا الماء، ق مالئ، الولا الهواء، ل الطير ولا الشارد، ولا الأبق، بح يجرز فلا 

الشرط•.لفوات يعه يجز لم ذكرنا مما ثرط اختل ؤإن • • منه( اخدم عر يفدر أوممن غاصبه، 

أوإذنه، بغر غِر>، باع.الك، رقإن ه ءنول: ٢٨٣أ/ الإنصاف j نال ، ١  ٨٨الماتر/ اولي إرشاد )٣( 
الأصحاب•.اكثر وعله المل.،و_،، وهو يصخ( لم إذنه؛ بغير شبثا ماله بعين اشترى 

^بم/أمآ؛ءواكاق:انِكونانولئ،جام
المبلعق وتال بيعهء. يمح لم أونلن؛ فه لعليه أومحجورا أومجنونا صبيا كان فإن التصرف، 

المقتضيلعدم شراؤْ؛ ولا مبرصم، ولا نائم ولا ولاسكران ولامجنون طفل بيع ررقلأيصح ٨؛ / ٤ 
املأ((.لهولإه مواءأذن لدلك،، 

٤١  ٨٧اiشرع٠Lت _ L_U_عتي4ان ابن الشيخ كرسي مع ياتتعاون القصيم، جامعات عتيرة، والآداس امموم ييات 



W والدعوية اسبمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدايرحص الشيخ مؤوم>رA
أفودجاالبيوع ^^أاتياضيهضاثندي 

وال٠اJلل١،.الصدق على المنية المشاركات ه~وأنواع 
واشتراط،ؤإحارة، بيع، وهي؛ معاملات، حص ق الماح مالمربمكزإجمال 

ومشاركة.وتوثقه، 

أثانحرمميائنانلأتنثنوصطيه،وبنمحننءبف؛ف\طالأنلاتئاث> 
ثن.صاوْلات 

المصجاء ثم الماق، الأصل مقتضى حسب الإباحة اليؤع ق الأصل كان ن ' 
هذاحاء الأولى؛ الأصل وفق فيها لمضرة الشائع حرمها المس_ائل من أفراد على 

أوإدراكها ولكن تحريمها، على الخمموص ازئل تلكا ليبين الماك الأصل 
لمداحلالهمم؛ بعص عنه تقمر ربما تحريمها اط أومنا تحريمهحكمة إدراك 

أومقاييس يضع أن عيي الالشيح قرأتم( بالماح؛ منها جزء واشتباه ببعض، بعضها 
ةال،أثم ذللئ،، كل إلثها رد قواعد مع فوضع المحرمة، المائل كل تجمع قواعد 

الأصلذلالثج من واسثنيتها الفوابهل— من تبعها ما ~ْع القواعد هده تحررت ارفإذا 
ائلالمهده إلى به متدى ما العلم من المهمة المواضع هده ق للث، حصل العظيم؛ 
والحاجةااُأأ،.الضرورة تدعوإليه مما معناها ل كان وما اسكورة والصور 

ومقاصدوماحدها، ائل المأصول، ذكرت إذا ارلأنه بقولالئs! لهذا يعلل نم 
هذاعلى الحالم هدا وصار الأذهان، ق تقررت رارها؛ وأمحكمها وبيان الثؤع، 

وماحذها،حكمها دون وأفرادها ائل الخمصور مجرد تعلم من بكثير أكمل، الوجه 
العلميةالمباحث على تمرثا صاحبه يكسب لا الذهن ق المبوت قليل المؤع هذا فإن 

إلىولا أحكامها، المفرقة المائل بين الفرق إر يهتدي ولا المافة، والممر؛عات 

الماتر/ارا■؛.اولي )ا(إرشاد 

٨٩٣س/)آ(إرثاداولي 

^^و،0دداساتالشرعية١  ٤٨٨



ئوالدعوية اسماية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ ا

المجاديأحمد صدامطس ا**د• 

و.ءالةا(لا،.أصل ق أحكامها المجتمعة المائل بين الجمع 
الشخترصعها الش المع القواعد ؤإليك 

الرا:قاعد اكاعاJةالأور: 
عنالفللم دفع فيه لأن الصحيحأ'أآ؛ والقياس العدل مقتفى هو الربا تحريم أن 

نوعان،هأ'اا،والر؛ا ؤلأةللمونوث"تهشوث> تعارت افه قال كما المتعاقدين، كلأ 
يشرطه جنس المالالر؛وىل؛،؛ربوى بيع أن وذلك ، أنو١٤ ثلاثة يكون وعندالتفصيل 

فقط،التقابفى فيه يثرط جه غير من بربوي بيعه وأن والتاوي، التقابص فيه 
رباالميئةاا"ا،ل وقع بالتقابض أحل ومن رباالففللْأ، ل وقع بالتساوي أخل فمن 

أنفاستحق فائدة، قرض هو بل بيعا، فليس الثالث؛ وأما الربا، من نوعان فهذان 
تترجمحالرياصية، المعادلة بمثاية متضبط، قياس التفصيل وهذا ، برأسه نوعا يكون 

التقابضعدم ولو ربوي بغير ربوي بيع ل ربا فلا اياب، 3، الخلاف ائل مبه 

أولي)ا(إرشاد 

اوليالمائر/\<ا'دإرشاد )٢( 

.١٧١المائر/إرشادأولي )٣( 

تالموزونا، أو مكيلا كان ما ت المذهب ق الربوى ، '٤ منهج ، ١٦٩البماتر/ أولي إرثاد  ٢٤١
أوكان مطعوما • • يجتسه بح ٠ ٠ وموزون مكيل كل ق بحرم الفضل؛ ربا لأفاما ت ١ ١ ٤ T/ لإقناع اق 

يجوروعيرصا" وحيوان ~كثتاب موزون ولا بمكيل ليس ُما كان ®وما ت ١ ٢ ٠ آ/ تال مطعومءا غير 
^هأ:ةوالأمرصإماماوذرعامح

جنس*.مكيلات كوما ١^١^ الأعيان ول جس، موزوق كومما اشدين، ل الربا علة اذ الأصحاب؛ 

.٤ ٠ السالكين/ منهج ، ١٦٩البصائر/ أولي إرشاد ره، 
.٤٠،مهجاUلكين/١٧٠-١٦٩سر/

إرشاداولياوصائر/^ا.)٧( 

١٤٨٩^^خاينطي«انلأدرأطتاسرءية 



Aسسسرانمسيآمءاسيةواكمه ج
ايبموذجأالبيؤع ^^يمالنيم،ىهكباثتدم 

ولألالقابض، تم إن ولوتفامحلا ه جنغير من بربوى ربوي بح ل ولا والتاوي، 
•التالي التفريع يظهرهدال والتساوىلأا، التفاص فيه تم ه جنمن بربوي ربوي بح 

القاءدة1عر التفرع 
لمعرفةائل المعليه تعزض القانون، بمثابة ا الربل التفصيل ذلك كان 

فيهاختالف، ؤإن يحله الحكم فيجب، يدخل لم وما فهوريا، فيه لحل فما صحتها، 
الشيح؛قرر ولهذا الفقهاء، 

القفل؛ثبه فيه لأن يالربا؛ فهوملحق اوي النمعرفة معه يتحقق لا ما كل أ~أن 
يمح،لم هما؛ أحد أوقدر قدرهما ا،فلوحهل كالعلم؛التفاضألأ اوي يالتالجهل فإن 

قالحاجة عند إلا ه، جنالشجريثمرمن الثمرعر وهوبح المرابة• متعت، فلذلك، 
ةحممن أتل وكان للرطّ_إلم، وهومحتاج إلاتمر عنده يكن لم ~إذا العرايا مالة 

عةا؛؛.^^بمناب،اإكيللأجلالحاجةوال

فيهماالفضل ا رب~علة نمثا أحدهما ليس يثين نفكل النيئة؛ ريا آروأما ت ١ ٦ ٩ المقنع/ ق ال ق)١( 
القابض؛قل تفرنا ؤإن النأفيهما، يجوز لا بالمو3ون~ والمودون بالكل كالمكتل واحدة، 

كالثيابالفضل ريا لايدخله وما القض.. نل التفرق جاز بموزون؛ مكتلا باع وأن العمد، بملل 
الشأفيهما،.يجوز والحيوازت 

هوالج٠لباشاوكاسمبالأفامحل٢.٠: ١ أ/ اسي ٤،نالj • .تهجالألكين/ )٢( 

٤.• ازلكين/ نهج ، ١  ٦٩المار/ أولي إرشاد )٣( 

عمر؛اين لحديثر رالمزاينة( يح اا)ولأ( ؛  ٦٨ ١٦المنتهى شرح ق نال ، ١٦٩المار/ أولير إرشاد ، ٤١
جمعالعرايا( لماتقدم)إلال يالئمر( النخل على الزق أوريع عليه مقؤ؛ المزايتة•، عن ربى 
تمراوصار جم( الزيإ)إذا إليه( يؤول ما بمثل النخل)مخرمحا الرطب أكا• يث*ها أدهم، مّيه 

ليحاجة،مكانه الخرص احدهماوأقيم ق قط. نالجانيين، من اعنارالكل لأذالأصل )كيلا(؛ 
لءرحص مرفوعات هميرْ أيي لحدينا أوز( خمن دون الأصل)فيما شض علمح، الأمّ محهمح، 

عليه،.متفق أوز•، خمسة فيمادون يخرصها ناع بآن العرايا 

سواساتاتشرعية tj£،_؛ابن الشيخ ءلوسي مع باتاون الصيم، جاأعة عتيزع اسوم ممية  ١٤٩٠



والدعويةاسمية  djLjtالسعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 

اليجاديأحمد عيدالعريربن أ.د. 

ربامى ؤيربارا،، أجل إلى له م لمن محعه الذمة ل حل ُا م أن وب 
أوتربيتقضني ت للمدين الدائن يقول الأجل حلول عند كانوا فقد الجاهلية، 

يقتضيأجل إلى بيعه لأن وأعفلمه؛ يئة، النربا أمد وهو الأجل؟ ق لك فازيد 
تعالى:اممه فال المدين، على الفانية فتضاعف الأصلي، الدين على زيادة)ئصاآ( 

لا.سأموأ1صاسة 

الإحسانبالقرض المقصود لأن ا؛ فهوربا؛ نفعجر فرض كل ج-وأن 
معأجل إلى بدراهم دراهم محع الحققة فهول ظاهرة، معاوصة وهدا والإرفاقل٣،، 

،'؛؛.uLpالمتواطأ أو الشروط الممع ذلك وربحها ربح)=دفل(، 

وعشرينبمائة جلد مؤ ميتا يبيع ~يان ا الربق تدخل العينة ائل مد~وأن 
بمائةمثميه من يشريه ثم حالة بمائة أويبيعه حالأيمائة، مشتريه من يشقيه نم 

أنهموجلا،)أي: وعشرين بمائة مائة بيع إنما الحقيقة ق لأنه ،— مؤجلة١ وعشرين 

^»)ولأّمزحاممنىباصل(ي..
باللكائأ،الكالئ يع «ءن . ^٠ ١١تص لقول: الارإ-حماعا؛ ابن وحكاه بالدين( الدين بح )وم 

هوءل؛ه«.لمن بثمن.)يمل الدنة j ما بح دم الترتب، ل أبومحي رئاء 
.١٧المار/•)آا(إرثادأولي 

:^^لأّجوزانثرطفيالأرضمطامبم٢٧٢; •يا،نالفياإكافي )٣(إرشادأوليانمار/ 
موصوءه«.عن يخرجه ذلك وشرط إرفاق، ■ممد ولأنه وصلف• بع عن الني.٠ض لأن • • نقنا 

.١٧المار/•)أ(لرشادأولي 

.١٤٥الجلتة/ المجارات ٤، • مهجالمالكي/ ، ١٧٢المار/ أولي إرشاد )٥( 

١٤٩١ا1شرعية سراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيزة، والأداب، اسلم كلية 



وا1دعويتامممية ١^٠ السعدي، ناصر بن عيدالرحعن الشيخ موتعر 

أفوذجاالبيؤع المندي 

ابنقال كما الربال١،، عين وهذا مائة(، قبفى وقد وعشرون مائة المثارى ذمة ق بقي 
بينهمادخلت بدراهم دراهم عبامرت 

صورةصورته عقدا العاقدان ظهر كان عليه، حيلة كل الربا ل يدخل وأنه ه- 
الدين،ت، قلق تعملة المكالحيل المحرم، الربا به المقصود اه ومعناح، المب

الرباوهي الله، ؛آياُت، واستهزاء حدلع فهي الماس، عند معروفة جدا، كثيرة وهي 
الص؛حرم.

يشتريأن وهي فقهاء(، حرمها )ؤإن اورق ألة مالربا ق يدخل لا و~وأنه 

موجل،بمن سلعة باع من أذ ذلكت ءاوح٠ااة ; ١٣٢/ ٤ المغني ق نال ، ١٧٢المائر/أولي إرثاد )١( 
وءاس-ت،عباس، ابن عن ذلك روى العلم، أهل أكشر قول ق يجز لم نقدا؛ منه ياتل اشتراها تم 

سلمة،أبي العزيزبن لعد وربيعة أبوالزناد، غال، وبه والنخعي واقيي، يرين، — وابن والمن، 
بهبيعها يجوز شمن لأته الئافعي واجازء الرأي، وأصحاب، ؤإمحاق ومالك، والأوزاعي والشورى 

ثمتهاُبمثل باعها لو كما بائعها، من فجاز بائعها عتر من 

ابنعن معاذ، بن معاذ حدسا قال: (، ٢٠١ ٥٧ثسية)أيي ابن احرجه ، ١  ٧٢البصائر/ أولي إرناد )٢( 
رينهمابدراهم، ءدراهم دقولت كان عباس ابن أذ نيئت السنة، محمد عند ذكروا تال؛ عون، 

محقي.وهو حريره؛؛، 

حراماسماشتحرمحلألأأو'ح إرث-ادأوفىانماتر/ )٣( 
إروتوصلا مخادعة، محرما به يريد عقدا يظهر أن وهي الدين، من ثيء ل تجوز لا محرمة، كلها 
فتها،من بأكثر سلعة وباعه ثبتا أترصه لو فمنهات حق، لغ أو واجب، إمتاحل أو اف، حرم ما فعل 

يستاحرارضأن ومنهات القرض، عن أحدالعوض نومحلاإلى قيمتها؛ من بأقل سلعة منه أواشترى 
يآحدولا للحامل، والباني للمالك، ألف س بجزء شجر نمر عر يمانيه نم اجرما، بأمثال البستان 
الوالعامل سميا0، بما وحولها قبل الثمرة بح قصدهما ؤإنما ذلك، يريدان ولا شيثا، منه المالك 

مقابلتها*.ق الأجرة سمى الض يتي؛الأرض( لا وربما ذلك، سوى يقصد 

اوشرعي،تسراسات عثي4اأوا ابن الشيخ كرسى مع القصيم، جامعة عتيرة، والآد١ب، العلوم كلية  ١٤٩٢



واتدعؤيعاسمية آثاره اوسعدي، ^صر بن عيداترحمن الشيخ هرضر 
اليجاديأحمد بن عيدالعزيز أ.د، 

يعهالم لأنه بثمنهارأ،؛ ؤيتومع سعها موحلة، وعشرين بمائة درهم مائه اوي يما 
فرقلا لأنه المعنى؛ وكدللئ، جوازها، على تدل التموص وعموم عليه، البائع على 

بثمنها،لينضر أويشتريها استعمال، أو ومرب، أكل ق لمتعملها يثميها أن بين 
ولسذهاتجلضار؛ام

أقلنىيقول; كأن دراهم، زيادة بشرط ؛،—الإقالة ^Ji— الربا ق يدخل لا ز—وأنه 
ْعوغيرْل'آ،، رجب، ابن ه قالكما بعيد فيها الربا محذور لأن درهم؛ مائة وأعهلي—لئا 

الجوازولكن الخغأ؛ا، الآلة هذه ق الأصحاب، من المتاحرين عن المشهور أن 

اويكأ»وزاحاجإرص»امىُايالمائر/ )ا(إرشادأولي 
يميت،ابن م وشيخه يخنار، ثوحزمه يكرْأ وعنه؛ التوزق, وهي ءل؛ه- نص بأس• فلا بماتين؛ 

باس،فلا وحمين، بماتة ماتة ماساوى فامرى نقن•، إلى ولواحتاج ! ٤٣٣٧/ الإنصاف ق وقال، 
احتار،يحرم، وعنه؛ يكره، وعنه؛ الثورقا، مسالة وهم، الأصحاب،، وءله ن-م،، الوم ءد*ا نص 

الئتخم،الدين••
الماتر/أماا-'ايا.إرشادأولي )٢( 

الثمن..عر بزادة تمايلا رارذا : ٣٨• - ٣٧٩القواعد j رحب، ابن قال ،  ١٧٣الماتر/ أولي إرشاد )٣( 
يصحنوحهان..أجدهما؛ بح؛ ص قلنا؛ ؤإن للعقد.. رفر الفخ لأل يمح؛ لم نح؛ هي قلتا؛ نإل 

ردالإقالة مقتضى لأف حلاقه.٠ ق القاصي عند الميم، وعر يصح، لا واكاق؛ النوع، اثر ك١ • 
..أحمل.عن منصور ابن نقله ما ظاهر وهدا التولية، نح بيعا؛ كانت، ؤإل ٠ عليه،. كال ما إلى الأمر 
لاصتمامثلا يأحدنقا.احمسة نم عثرة يدفر أل أحا-ا لايقصد لأته حدا محذورالزباهنايعتل ولكي 

الناب.لذللئذ، الطالب، هو عنا والدافع 

jس/٢ْ٢ت"والإص:سحفيبمىادمح،)إ(إرشاداواياوصاتر/ 
مخهم، قلنات مواء اضن، إلا؛مثل، ُاولأيجوز ؛  ٩٣أ/ المغني، ؤ، وقال اضن•، ولايجوزإلأبمثل 

وأفلالأول. افن من بأكثر تجوز أنها وجهأحر، وفيه كالتولية. اضن، بمثل حمتؤ لأنها أومع؛ 
الياءاتإ(أ.كائر بيع إنها قلنا؛ إذا منه 

١٤٩٣ا1شرءيه مميراصات أبن الشيخ كرصي مع بايعاون ايقصيم، حامعة عتيزمح، والآد١د٠، اسوم تقية 



واأدعوي4اسمية ١^٠ المعدي، ناصر بن سواورحمن مدتمرامميخ 
الييوعأذ4وذجاالمندي ^ذسيماورياصيائا4 

ا.ال٠حدور١١وعدم للعمومات أقوى 
بطعامالرئوي ام الطمدين وفاء الصحيح- -على الربا ل يدخل لا ح-وأنه 

للمونقوفاقا الوفاء، حال ر المتسلأته وغ ؤإنما مقصودا، ذلك يكن لم إذا ربوي 
لالذي الطعام يعوض لا بأنه ذللث، عن ؤيعبرون للمشهورأم، وحلافا ؛، قدامة١٢ابن 

يعيدالتوسل محذور لأل ربا يكن لم ؤإنما يثة؛ نالأول بالملعام ساع لا يعلعام الذمة 
غانارالحال هذه ق معدوم بل 

واحدعلى له كمن الأخر، عن الممدين أحد إيفاء الربا—أيضا— من ليس محل—وأنه 
اشصأْا•قبل ألأيتفارقا يشرط لكن بالعكس، أوكان دراهم، عنه فأءهلا0 دينار، 

كانإذا كما الذمة، ل بما الذمة ق مجا -كذلك،—مصارفه منه ليس وأنه ي— 
الدينارهذا أن على فاتفقا دراهم، عثرة زيد ولحمروعلى عمرودينار، على لزيد 

)\(إرثاداولي

1رأجل،سحلشاما :م٠نداع ١٣٤/٤حم
إذاذلك جواز عدى يقوى والذي يجز.. لم نفه، مل طعاما ذض ل الذي باشن ت اخذ الأجل؛ 

العقدء.ابتداء ل ذلك قصد ولا حيلة يفعله لم 

صراوسباعسطتج4،ثمامحاض : ٣٢١)٣( 
يجز؛ا.لم يئة؛ نيه يييع لا يما تمنه 

الماتر/ما-أبا.إرقادأولي )٤( 

لص لن المسمر الدين بيع ")ؤيجوز ٣؛ ٤ ٢ أ/ اعير النؤح ل ؛ال، ، ١٧٤الماتر/ أولي إرقاد )٥( 
باتجحالأبعرة كنانتع صر• ابن اغيرْالحديث ولايجوز المجلس، ل عوقه يقبض أن بشرط ذمه 

عليهصراف افه ألتارمول عوصهاالدنانيرنونأخن. وبالدراهلم عوضهاالدراهم ونأخن. بالدنانير 
شيء*..٠.ييتكما وليس تفرتتما إذا باس ءلأ (! JL،،iوسلم؟ 

اءسرميةللدراسات عثاي4يرن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة منيرة، اسوم كلية  ١٤٩٤



والدعويةاسمية آتاره السعدي، س-ادرحمنبن الشيخ 
اليجادياحمد بن عيدالعزيز آ.د. 

يحلأن للأصح_ابلأا؛ حلافا أحدهما؛ حضور يشترط ولا الدراهم، عن نمل ي
فلاالمسألة هدم وأما عاليه، فهي أوتحيل الربا نقمن ما منه حرم إنما بالدين الدين 

منشيئا تنقمن 

رحهلر1غرر ليه ما تحريم ت الثانية القاعدة 

نوعان:تحتها ؤيندرج 

والرهانات:المغالبات كل فيه ؤيدحل الميسر، الأول،: النؤع 
النه،طاعة عالي ا معينكان ما إلا منه يبح ولم المميز، ُإحماع محرم فهذا 

والهامل'ُأأ.والركاب، الخيل مسابقة ق العوض كأحد 
ؤإحارات—ُيوع المعاملات—من ق العوصين بأحد الجهالة الشال: والتؤع 

ؤإماشيء، حصول ق بالشك إما والجهالة والإحارات، للبح؛أنواعه شامل وهدا 
هذايسمى وقد العزر، بع عن ض الني. لأل المنمودة؛ وصفاته بحاله بالجهل 

هدهولأحل كالرهان، فهومحاطر أويغرم، يخم أن إما المعاندين أحد لأن را مي
محالوماآ؛ا.والمثمن معلوما الثمن يكون أن الح 3، الفقهاء اشترط القاعدة 

المدسنيصح)صارف ْ)ولأ( : ١  ٧٢"T/ التهى أولي مطالب ق نال ، ١٧٤انماتر/ أولي ارثاد )١( 
ولمهما، مارقا و نفة، زيد عر ولعمرو ذهب،، عمرو على لزيد كان بآن نقد( من ذمتها ل ين بجن

أوموجلينء.حالين كانا مواء يجوز، نلأ أوهما، أحدهما يحضر 

.١٧٤^/أولي >أ(إرثاد 

فلاتجوزإلاينبعوض، ايقة ءوأناالمت ٤ ٦ ٦ ؟/ المغني ق ال ن، ١٧٥الماتر/ إرشادأولي )٢١( 

المل،داصدالنم،••
.١٧)؛(إرشادأوليالماتر/ْ

١٤٩٥الشرعية لليراسات منيعين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون التصيم، جامعة عتيرص واملآدام٠، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره المسي; ناصر عيإوالرسنبن الشيخ مزتمر 
أغوذحاالبيؤع سيماونياضيهك4اثتوي 

أو1عالجهالأ:
توتحريمه منعه ل العلم أهل يختلف لا ظاهرة جهالته ما ~١ 

وبح" الجrن١٢٢يلد بح الملة-وص وحل ، ١^^١١٢بملن ل الحمل -كح 
عليهوقعت أو نبينه أو لمسته ثوب أي يقول! ~ك1ن والحصاة والمتايدة، الملامة، 

المدرابن ذكر0 اجماعا، طن( حمل يع يصخ ْ)ولأ ت  U١٣/ الإرادات منتهى شرح ل ايهرم، قال ، ١١
هليعلم لا أنه وذلك نساكه،، على مقدور غير ولأيه ا حناته ولا صفاته تطم لا إذ به؛ للجهالة 

مالكأحرج وند ظاءرْ، فيه الجهالة كون معنى وهدا أوميتا؟ حيا يخرج وهل أوأش؟، ذكرا يخرج 
 jضالخوان مذ ليي نائتا الخوان في ينا لا مال أئن انمّنب ابن ءذ يهايب ابن ءذ لموطأ ا

ء؛ثئ،^١^٠ نغنر، عن الرداق همد تحوم واخرج *رمل، لكنه الخلي، يحيل والملامح الممامحن 
الهلرالوأخرجه صحح، وإسادْ مثله، اش. قن عنز، ابن عن ج؛؛ر، بن نعد عذ أثوب،، غذ 

مايرويهفإن صعق،؛ ومه منوءا، هماس، ابن غن خذعكرنه، الخنم، غذذائدلمن الكير ب، 
أبووغال فذكر، ءتكرمة همن روى ما المدبي: ابن علي مال مناتمر، عكرمة عن الصين بن داود 

الشافي>اتال : ٢٢٣النافي/ الفقه ق الاJاب، j الحاملي قال ماكتر، عكرمة عن وأحاديثه داود: 
غيرْ:وتال الإناث، بلمون ل ما والملأتح؛ الفحول، أصلاب ل ا مالمضامين: هه~ اممه ~رصي 

المنكتاب ل اليهقي ومال الفحول•، أصلاب ق ما والملانح: الإناث، بطون ل ما المقامين: 
^ئاث،الآلبمئفنيهماتجال.

الئاميي'،سرئنا كنا أبومحي ومئرننا ذلك،، مذ بالعكس المرئي رواية في الئافي ومث—زننا 
كقول،1^،. a١٩٤/المن معرفة ق الشافي عن ونقل 

قعمر ابن لحدسث، ؛ ١ —٨٦ ١ ^١٦ T/ المجتهد بداية j، رئي ابن تحريمه على اق الاتفثل )٢( 

الجاهلثة.تتباثعةأهل تبما وكاير يجمت، الى 

الشرعيةلليراصات مثيميى ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيرص والإداب، اسوم كلية  ١٤٩٦



ئاسية آثاره السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ تمر مؤا
اليجاديأحمد عيدالميزس أ-د• 

يكداآه-ونحوهالآ/فهوعليك الحماة؛ 

العررتل إلحالها ز مختلف سرة جهالته ؟"ومحا 

ويعالمعر،  Ajيقخ يما أو الناص، به بيع بما أو زيد، يه بيع بما ~كاليع 
العلماءأنظار فيه تختلف، مما ونحوها تر، ممنها المقصود الش الأرض ق المماتح، 

ؤإلىالاسر؛؛، عرف إلى راجع هدا أن والأظهر الماءدة؛م، أصل على اتفاقهم مع 
حائزأْ،.فهو ؤإلأ منعه، فالصواب، ظاهرآ؛ غرره لكن فإن الغرر؛ تفدير 

القاعدة:على التفرع 
القاعدة:هد0 لأحل 

فيمريرة أبي لحيين، ؛ ١ —٨٦ ١  ٦٧المجتهد"ا/ بداية رثدق ابن تحريمه على الاتفاق، قل )١( 
Iئال سلم عند هزيزة أبي وحديث، والتتاتدة، الملاسة عن نهى اقوه، رمول، أف الئجمحم؛ 

الثري■نح وض الحصاة، بح ض ام. رئول نهمح، 
المائر/هي؛.)؛(إرشادأولي 

برقمها،ملة باعه ءؤإن : ١ ١ الكال؛/ ل ندامة ابن قال ، ١ -٦٧ ١  ٧٥المانر/ أولي إرشاد )٣( 
لأنهيصح؛ م لعر؛ البه يتقي أوبما أوأحدهما— لث،، ذليعلمان لا —وهما فلأن يه بلع أوبما 

وهوالمذمؤ،لايمح، ت أي النعر( به يقطع ؛انوله)أوبما ٣؛ '١ ؛/ الإنماف، وق مجهول*، 
فلأن(به بلغ بما ت)أو توله الته—. —رحمه الدين تقي الشيخ واختاره يصح، وعنهت الأصحاب،، وعليه 

ت ٦٨ه/ وتال الدين®، تقي النيخ واختاره يصح، وعنهت الأصحاب،، وعاليه وهوالمدهسف، يصح، لم 
بئرتل..إلا بيعها يجوز لا ونحوها المقاتي أل التلخيص؛ هاحب، ورجح الثمانين؛ القاعدة ن، ْقال 

عنمحير قاله وقال؛ أصولها، دون المقاش بيع يجوز .. تعار—؛ الله —رحمه الدين تقي النخ ال ن
غالبا*.الظاهر لقصد الأصحاب، 

.١٤٣الجلية/ الحارات، ،  ١٧٦- ١٧٥البصائر/ أور إرشاد )٤( 

الجالية/مأا.)ه(الختارار، 

١٤٩٧ايشرمية سراسات متيمؤن ابن الشيخ ثرسى مع بالتماون التْميم، حامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٠ ناصرالسعدي، بن عبدالرحص مؤتمرالشيخ 

البيوعأشوذجأالسعدي ض اررو،ضئا الثسيم 

ونحوهماوالشاري، بيع فمنعوا تلمه، على القدرة الح ل أ—اشترطوا 
٢.حصوله١ ق يثلثإ مما 

والعالمتسليمها، على والقدرة المؤجرة بالعين العلم الإجارة ل واثترطوا ب— 
.^٠٢٠١١٢٢ق يحل ،؛ iUJjالعلم يحصل لم إذا لأنه بالأجرة؛ 
مجهولأ،يصيره لأنه المعلوم؛ من المجهول تثناء امالغرر ل وأدحلوا ج— 

منجزء استئناء فيه فيحل أن إلا الئثا عن مى وسلم عليه افه صالي والني 
محل؛ددلا همرثاع المتع 

معلومةغير بمدة المثمن أو الثمن حلول اشتراط —أيضا— الغرر ق وأدخلوا د— 
ننثوم،محو قي قلبملم ثيء، في أنام *من المححأْ؛: الحديث، ذ ورد كما لهما، 

Uءولأيجوزبح ٨: Y/ اللكل j قدا،ة ابن تال ، \ذسا٩٣.نهج ، ١٧٦الماتر/ أولي إرشاد )١( 
والفرسالشارد، والجمل ؟l؟_، والعد الماء، ق والسمك الهواء، ل كالطير تسليمه، على ثقدر لا 

الغاصب،.يد ل والغصرب المائر، 

الإجارة..ولأمحألأوباب ٢: ٠  Y-0 ٠٢ق\مأفي\يما ابن ،^ ١٧٦^١١٠٠۵^)'آ(إرشادأولي 
ماحةالمنفعة تكون ان الأجرة..اكالثت معرفة المفعة..واكاقت معرفة احدها ثلاثة، يثرومحل 

عين..ولأبمحإلأبشروطإجارة احدهمات عرصرين، ءوالإجارة ٢• ٠ ٢~٦ ٠ ٥ ئال،/ مقصودة•، 
كدرةعراكسليم

فيها•،له أومجأذوئا للموجر مملوكة المفحة كون الحامست الخفعة..عر المن اثتمال الراع' ٠ ٠ 

هولأءابإلآوسامحسن،ولأسا)٣( 
القانع•.إر ؤيفضي غرر، ذلك لأف العلماء؛ اكثر تول وهر عليه، نص شاة( إلا القطع 

.١^٦٧١)؛(إرشادأور 

مرفوعا.عباس ابن حدي-ث، من ١( ٦ ٠ وملم)٤ ٢(،  ٢٤٠البخاري)أحرجه )٥( 

الشرعيةسراسات عثي4ان ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون الهميم، جامعة عتيزم واVbب، اسوم كلية  ١٤٩٨



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيداالشيخ مؤتمر 
اليجاديأحمد عيدالعزيزبن أ.د. 

«{ِ . ؛  ةنلوم«اا/إرم تنلوم، ودرن 
معلومةتكن لم إن منافعه بعض تثناء وامالشيء بيع ~أيفا~ فيه وأدخلوا —ه 
أوالداوظهره، تثتي ؤيالعتر يع أن المعلومةت المنفعة ومثال، معلومة، مدة إلى 

ؤسشيأوالبد بما، الانتفاع ؤيتثي أوالأنيه سكناها، ؤيتثتي 
والوصيةالهبة اب، بل المجهولة المنافع بعض تثناء امجوزوا اء والفقه
للمنتقلحصل لكونه المحاوصات!؛ بابه من أومع اكرعايتح ؛اب< لأن والونفإرم؛ 

أحدهفإنه المعاوصة، بخلاف، ذلك،، ق صرر ولا عليه محير فلا عوض، بلا إليه 
،.العلم١٤من بد فلا عوصه، ودثخ 

أنونحوها-; والمزارعة والمناقاة المشاركات، ابج -نبالغرر و-ومن 
منمعينه دراهم أو مرتين، الأو لعتين الإحدى ربح الشريكين أحد ينترط 

فيهفإن شرطهما، على الباقي ما ؤيقتمعينا، أوشجنا معثتة، ناحية أورلغ الربح، 
علىالمشاركات هده مبنى فإن ظاهر؛ هو ما المشاركة لمقصود ال٠نافي العزر من 

صآ/'؛ا;>ااراع:ان:مطلخخمط
اوشرطأوباع لم امحنإن •علوم، مقدارامن الأجل يكون ولابدأن كالشهر.. عادة الثمن لهويرل 

الشرط،.يمح لم ونحوعما؛ جذاذ أو الحمال مطلقاأوإلى الخيار 
)أ(إرشادأوليالمائر/^ا.

ه)و(: ٣٨٦/ ٤ النهى أولى مطالب ق يوهلى الممعلفى ال ن، ١  ٧٧البمائر/ إرشادأولي )٣( 
الحارثي،يه جرم ركبع، •٠ الموثق بصحته صرح معلومة، مدم موهومحتا )دخ( واهم—، تثناء( كراساس

)وكدا(كالعتق فيه( ومت أمة حمل استثناء مصيله)ودصغ وتقدم را الإنصاف ٠ ق علمه واقتصر 
وهاعبد أو دار تم^ اصتثناء يصح وكيلك وهيت، شاة من )وصوف( كشعر لبن( )نحو استثناء يصح 

والعتق^كاليح معلومة مدة 

٠١٧٧البصام/ )أ(إرشادأولي 

١٤٩٩الشرعية لادواسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعات مسزة، والآداب٠ العلوم كليات 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرح4نبن الشيخ موتعر 
ائمودحاالبيوع ^^مالنياضياضاثjدي 

•، ممل من عليهما وما عنم من لهما يحصل فيما المتشاركين استواء 
اشتدادقبل الزؤخ وبح صلاحه، تدؤ قبل الثمر بح والخاطرة: النزر ز-ومن 

قطعهوثرط العثة، هذه عدت مش لآكن الأفات، لكثرة الثسارع محه ض فقد حثه، 
لدخولهحاز؛ والشجر للأرض تابعا كان ؤإذا ^٢٠، ١٢به؛ ينضر مما وكان لحال، اق 

،.استقلألآ١٤يثت لا ما تبعا يثبت، وقد ؛التبعيةأ'آ،، 
عنفيعمليه مقدرة؛ أوزان أو مقدرة، اصولع ذمته ق له يكون أن الغرر ح—ومن 

أنباس ولا خطر، ففيه أوأفل، أكثر يكون وقد حمه، ميز يكون قد لأنه حزاما؛ ذللث، 
لأنهالأخر؛ رصي إذا حقه س أقل أنه يقينا مجهولابملم سيثتا حقه جمع عن يعطيه 
ا.حقهأ س أكثر يكون أن احتمال وزال حقه، عن سمح 

أفعلى مفارية، ألفين إليه دم لروإن ت ٢ ٨ ه/ المغني ل قيامة ابن تال ، ١٧٨البصائر/ أولي إرشاد )١( 
أورثحالنفرتين، إحدى أوريح اكوبين، أحد ريح لأحدهما أل أوعلى ألف، ريح منهما واحد لكل 

دونالمعتن ذلك ل يربح ند لأنه والمضاربه؛ الشرمحل فسد ونحوذلائ<، بعنته، عام أو شهر ل تجارته 
نعلمولا لتركه ١ موصؤع يخالف وذلكا بالريح، أحدهما فيختمر دونه، غيره ل يربح ونل غيره، 

أومجهولا، جزءا لأحدهما أوشرهتا الربح، يدكرا لم ْفإن I ١ ٩ ٥ المقمر/ ل وقال حلافا*، ذا هق 
والمزارعة*•اتاة المق الحكم وكدللث، يمح، نر الثوبين؛ أجد أوربح معلومة، دراهم 

.١٨الماتر/•)■؛(إرشادأولي 

.١٤٨الجلية/الحارات، ، ١٨•الماتر/ أولي إرشاد )٠١( 

^^ررا/\ام>اولأيجوزّعالرد،ولأازرعقل
•بأصله* يبيعه أن إلا الحال؛ ل ^ ٥٥١١بشرط إلا بدوصلاحه؛ نيل الثمر ولا اشتداده، 

ولاالكتلإلأبالكيل، ءولأيقتص Y*؛Y: إ/ الغض j قيامة ابن قال ،  ١٧٨الماتر/ أولي إرشاد )٥( 
قيمهفان يختلقان، والوزن الكيل لأل به؛ يقدر ما بغير ولا جزافا، ولايقيفه بالوزن، إلا الموزون 

بايوض،ؤيطال—، ويردالباقي، حفه، قدر ؤياحذ فيه، لم بماأمفيقدر، جزافا، فهوكقيمه لئ،ا بدل
وجهين*.على يعتم0ّ؟ أن قبل منه حمه قدر ل ف، يتمن أن له وهل 

الشرعيةلليراسات عتيمحن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القميم، »ئمعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية  ١٥٠٠



ئواثدعوية العلمية أناره اتسسيل ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موتهر ف
المجاديا'حس بن ميدالعزيز أ.د. 

وبحالأرض، لمالك الزيع مالك الصحيح~يح ~عليى الغرر ل ءل-ويدحل 
روايتانوالقولان تجويز0لآ،، ق للأصحاب حلافا الثجرل١،، لمالك الثمر مالك 

اشتدادهقبل الزيخ بيع عن الهي عموم ق داخل لأنه غررا صار زنما أحمدرم؛ عن 
كخصما<لْ،.معنى فلا ومعنويا، لفظيا صلأحهر؛،دخولأ بدو مثل الثمر بح وعن 

ولافيها، الغرر لوجود بتحريمها؛ القني يجب المقدمة المس—ائل هده )فكل 
العلة(.بوجود انمرة لأن فيها؛ حالفا من بخلاف، عبره 

مجهولميع من مشاع غير معلوم ااصحثح-اذء الغرر-على من ى~وليس 
الصتزة،هده من ممير أو الشجرة، هذه من أوزان عدة أو صاع، تشاء كامحم—القدر، 

جهالةأعظم فليس فيه، جهالة لا لأنه لهر٦،؛ منعهم ل المتاحرين للأصحاب ا خلاف

سر/«ما،اساراتاس/ح؛م)ا(إرشادأولي 

ندوقبل الثمر ت_إغ ومحإن ت ٤ ٠ ٥ / ١ المخدرات كثف ل العلي قال ، ١٨٠الصائر/ أولي إرشاد )٢( 
م؛ضخاني؛سولاص

منهما".كبيعهما فصح والقرار، الأصل لملكه الكمال؛ على للمشتري 

رائنضاكرحامر؛/ا؟أ:
الزؤعأريع أ ٦y*yإالفرؤع تصحتح ل المرداوي وقال وجهانء، قمته منفردا الأرض لمالك ياعه 

الخلاف^فيه أحللق لا؟ أم يصح هل اُقني اشتراط عتر من الأرضي لمالك حبه اشتداد قبل ونحوه 
اختارهوهوالصحح, يصح, أحدهما؛ والرركشي، والفائق، والشرح، والمحرر، المغني، ق وأطلقه 

الصغرى،الرعاية ق وصححه تذكرته, ق عبروس وابني الكير، الحاوي وصاحب الخطاب، أبو 
٠وغيرهء الممغ ؤ( وهوظ،اهركلامه الكثرى١ الرعاية ل قدمه لايصح, اكال؛ والوجه الصغير، والحاوي 

كاتر/'ما،المختاراتاسة/خ؛ا.

.١٨٠البصائر/ أولي إرشاد ره( 

ثيىذسحتوامأوأُة,أورلأس
لمبمح,فيحلاهرالماوهب،و

١٥٠١الشرعية للدراسات عثيعين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عتيزة، والأداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره ارسعديؤ ناصر الشيخ.£؛دا}وحضون موذمر 
البيوعأJ٠وذجآلمندي ا ط

آ.المعالوم١١المشيع امتثتاء من 
حلافافته، المسلم صفات باثزاط الثانم~اكدد ياب ~في يلزم ك~ولأ 
ماوحلاف أحمدل"آا، الإمام عليه نص ما حلاف التئدياد هذا فإن ،؛ للأصحاب١٢

ثيء،في أنلم *مى ةالت حيث الك،.، كلام هذا ل والميزان الناس، عمل عليه 
فيهالئن1لم كان فحيث مغلوم«ء؛أ، إرأجل تنلوم، دورن قغلوم، محل محج لكلم 
لمالق ير اليوالتفاوت حائزأْ،، فهو مخاؤلوة؛ يعدونه لا الناس عند معلوما 

مااللم صفات س يذكر ؤإنما يتفاوت، ملم كل أحمدت الإمام قال كما معفوعنه، 
ستار*"/ءلاهرا تفاوتا الثمن فيه يتفاوت 

والخاداع1التغرير بيع الثالثة! القاعدة 

قثيسعشنا ارس الني.ت فقول والإجملع، والسنة بالكتاب محرم الخديع 

. ١٧٧المار/ أولي إرشاد ( )١ 

عيه،يدل ما بم ثقي لم: ال»باب : ١٣٦اسالب/ دلل ز قال ، ١  ٧٧البمائر/ إرشادأولي )٢( 
والمذرؤعوالمودون كالمكل فته■ الملم صمات انضباط احدما: معان، وشروتله التح، ويالمغل 

كالقولJعJyطL لا فيما ولا الفواكه، هن المعدود ل يصح فلا ولوآدمحيا، الحيوان من والمعدود 
ونحوحا•.كالقمايم وأوّاءلا رووصا الخأ>تاافة والأو١بي والبيض والألكيع والرووس والجلود 

تاU٠:٢٥٤الخلابفيس/تالأبو ما'اا،أى:والروايةالأخرىس أورالمام/ إرشاد )٣( 
ومااثبهه؛والقثاءوالباذنجان والؤاح والننرجل والجونوالزمان لكليض المعدودوالمختلف 

روايتان•.ففيه 

تخريجه.مر وتد عليه، متفق )٤( 

.١٨الصائر/•)؛،(إرشادأولي 

الجاوة/ا/؛ا.المجارات )٦( 

الشرعيةUاJراrMات عثي4ين ض الشيخ كرسي مع بالتهاون القميم، جامعة متيرة، والآداب< اسوم كلية  ١٥٠٢



اسيةآثاره السسى، ناصر الشيح موتنمر 
البجاديأحمد سالميرين أ.د. 

ذلك—وغير ومشاركة ؤإحارة تجارة ~من كلها المعاملات ي الغش ق ،عام منا*ل 
،.والكت٠ال١٢والتدليس الغش فيها ؤيحرم واليان الصدق المعاملات ق فيجب 

واكو|عتالغس أنولع 
منهاأ"ا،توهوحال حنة صفة على الميح وهوإظهار الثمن• به يزيد بما اكدلتس ~١ 

الهاؤإرصالرحى ماء وجمع المجوز، عر ثؤيد وتالصنع، ق اللبن ~كتمرية 
والبيع؛أنموذجوتقيتهالْا، القرة وجه وتزيين لليعل؛ا، عرصها ونت 
البحل٦ا.حال من أحن 

هريرة.ايي حويث عن ( ١٦٤)لم مأحرجه ( ١ ) 

الماثر/مآا/ا.)آ(إرشادأولي 

الماثر/'ا،هما.إرشادأولي )٣( 

مرغب،تدليس بكل الخيار ءؤيثت "؟؛ TA/ ١ المحرر ق المجد ئال ، ١ الصائر/٣٨ أولي إرشاد )٤، 
عندويرسله ماءالرحى، أويمس أويجعل.ه، شعرها، ود أوي؟(^؛، ٠١١يحمروجه أن نحو؛ 
اضن.به يزيد تدليس بكل بم، والغض: التدليس خيار "؛اب، ؛ ٢٢٧آ"/المروع ق ونال ا"، عرصه

الأنعاماا.حيمة ضع ق والنن ١ الرحى ماء وجمع الوجه وتحميد وتجعيده, النعر كتويد 
الضرةلإضذ،أ/ههم:»ةال،فيالأة:ىنلأحينوجه >ه(إرثاداولي 

.٠١ونحوها 

والمشهورالمبح، من حالا أحسن الأنموذج بكون هنا قيده الشخ ، ١  ٨٣الصائر/ أور إرشاد ، ٦١
قتال بالصفة، القط يشبه الأنموذج أن قول! وفيه طالقا، الأنموذج بح يصح لا انه لذهب ال 

•وقيل حلمه، من أنها عر الصبرة ؤيييعه صاعا، يريه بأن الأنموذج ييح يصح ٠لا ٢ت ٥ ٤/ البيع 
الصفاتء.كذكر الأنموذج نحبط 

١٥٠٣ايشرصة للدراسات متيمين ابن ايسخ كرسي هح دالتطون القصيم، عنيرة،»طمعم والأداب، الملوم ممية 



لدعويةوا العامية آثاره السسي، ناصر بن عيدالرحمن لشيخ ا مؤتمر 
اأأنوعاثمودطالمنوي اورياضييك4 الثثسيم 

تبييتهوعدم العيب ٢"كتم 
،•وهوكاذب؛ كدا السلعة ق اعطي أنه إثماو أو بنجس ٣—الغن 
محعهم١٣لأو منهم لشتري الركان ٤-تلمى 

المماكسةل؛،.حن لا من حال1ع —٥ 
محرمة.فكانت مخادعا؛ أحد كون ق تجتمع ائل المفهده 

الغش:لوازم 
أرشوله أمك شاء إن ا؛ الخيار؛ الخدئ وللاحر أيم، الأشياء! طْ ق الغاو —١ 

عنوالمنصوص القطع.تم.ص■' المثهورت وجهان، المذهب وق ، ١ المائر/٣٨ أولي إرقاد )١( 
يحل)ولا ءئوله نال؛ التحريم، أحمدكراهة مراد أن ٤ • ٤ أ/ الإنصاف ق واستظهر يكره، أنه أحمل. 
فالصحيحالعيسؤ؛ وأماكتمان نر؛ع، بلا فحرام التدليس؛ أما عيبها( كتمان ولا ا!عتها متدليس للباغ 
وذكرالعلماء، عن الترمذ.ي وذكره وهوالصواب، الأصحاب، أكثر وعليه حرام، أنه الد.هآ< من 

الإماممراد أل يظهر الل.ى قلتا؛ •٠ أحمد عليها نص الكراهة التمرة؛ ق قال يكره، أنه أبو١لخهلاب 
التحريماا.بالكراهة؛ الله— —رحمه أحمد 

>راكاكتحيارغينما/0>م-ا-*م؛اوليانمام/مخا،نالاكوحيقصالإرادات )'؛(إرقاد 
اعهليتاكدا،ومنه مواءلاْ- ولوبلا شراء يريد لا من يرائيه -بان نجش ق .. ويثبت،عادة، عن يخرج 
،١١كاذب وهو 

واثزيتلموا إذا للركبان الخيار »وشت، ؛ ٩٣٢ / ١ الم>نمر ق نال ، ١  ٨٣الثماتر/ أولي إرشاد )٣( 
•منهمء 

وهوالجاهلللمترمل، الخيار.. »لتت ؛ ٣٢٩المحرر؛/ق قال ، ١  ٨٣البصائر/ أولي اد إرش)٤( 
منوص ي، لمثنيل ؤيثبت.. '٣ثرر ٦ آ/ الإرادايت، منتهى ق الفتوحي ونال المنيع•، بقيمة 
ومثز•.بائع من يماكن يحسن ولا القيمة جهل 

.١٨٣البصاتر/إرشادأولي )٥( 

الشرعيةللدراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية  ١٥٠٤



واتدعويةاسمية أناره اأسسي4 ناصر بن عيدااترحمن الشيخ مؤتمر 
اليجاديأحمد عيدالميزبن أ>د• 

(٢) دغل٢،،ما وأحد رد اء ثؤإن ٢، أرمرأ فه فليس والتدليس الغبن ي إلا القص 
الرد،الخانع احتار إن بالأرش الخانع يلزم ولا أ، الأرش١٣فله الرد؛ تعدر فإن 

تسبولا يلتزمه لم ثيء اف الأنلأيلرم لأنه المذهب؛ ل للمشهور خلافا 
غري٠ه١٤/تق 

أوتحوذلك؛ماله، المال أن أو ~وهوكاذب،~ زيد عبد بأنه ار لإخببا التغرير "٢ 
وهوارالفرؤع((- ل كما - مء من على الرحؤغ للمغرور بمؤغ واشراْ: فاغر 

رجوعهمتعهم ق الأصحاب، من للتأخرين خلافا الشرعية، للقاعدة الموافق 
ءالهرْا.

صمحأ/؛لأ^نأرادبماسعالأرش؛سمكن
والردالإمساك ين حيرْ بل أوئا، المصراة ل له يجعل لم وملم عليه اش صلى التي لأن ذلك؛ له 

.أرما١١له يستحق فلم ليس المدلس ولأن تمر، من صلخ مع 

^^ر؛/للأءكل-دليىساكنلأخلهدلان
عرصهاعند ؤيرماله الرحى على الماء يقمر أو وجهها، يحمر أر يجعدء، أو الجاؤية، نعر ود ب

كالممرية،الخيار تح فأثبباختلافه، الخمن يختلف، نيليي لأنه أيقا؛ الخيار يثبت المشري؛ عر 
الشمء.تؤيد ل حنيفة أبو ووافق الشافعي، قالآ وبذا 

لأنهالخمن؛ فعليه بتلف؛ الرد عليه تعير ءفان ٨؛ ١ / ٤ الكبير الشرح ل ، ١  ٨٣الماتر/ أولى اد إرث)٣( 
اّللساا.غير أمه له أرش ولا الرد، عليه تعذر 

ف،اكاعم/ه؛آ:ءومل1خزالأرشُنب
لقال الإحارة، اب بل الخاي نصرالله ابن وصحح الأن، احثفيه اءالياغ؟ ثأوحث الخمن، 

علىالمشتري ويمر الاختيارات: ل نال الأصحاب،، من كثير كلام وهوخناهر الفرؤع؛ تصحيح 
اuتعبالثأخير•.لخضزر الأرض، أوأخذ الزذ، 

قوممسروقة حاؤية اشترى ~فيمن للكوصج وإّاحاق أحمل. اثل مل ، ١ ٨ ٤ البصائر/ أولي إرشاد ره( 
غر٥^اامن على ويرم المقر)=الهر(.. الواش ْءلى تال: أحمد أن  ١٧٩١ل/ذحياّتإ~ عليها 

١٥٠٥الشرعية لليواسات ظيسن ابن الشيخ همبمي هع بالضاون القصيم، حامعة عتيرص والآداب، اسوم كلية 



مر،ؤدهرادثمخمقامسنينئس^الس^ي،ىرهاّمي4واكمه ا
أفوذجآالبيهمع المندي فد إل اتيمحم 

غرْلاا•من على المغرورالرجؤغ للزوج بمؤغ أومجنونة؛ ممة 'آ~اكميربزوجة 
يدق العين تلفت ثم الحال، يعلم لا وهو مغصوبة، عينا  34pL؛غاصب غره من —٤ 

للمشهورحلافا التلف، بأرش المغرور يهلاو_ج أن الالائإ يملك لا المغرورت 
معذورأم.الغرور فإن أصح؛ دليله لأن تيمية؛ لابن ووقانا لذهبأ٢،، اي 

.، ٤ يقمن؛ ت عليه يما يم، لم إذا الكفيل — ٥ 
إلىلا الخالع، إلى راجعة الخدلع سعة أن على فيها النفلر يجب المائل فهذه 
الخخدؤع.

المتعامليزتمن شرعي رصا عن العاملة صدور الرابعة! القاعدة 
والإنصاف،العدل وهومقتضى والإجماع، والثنة بالكتاب ثان الأصل وهذا 

واكرعات،والتوثقات والخشاركات الإجارات وعقود يأنواعه البيع عقود فيه يدخل 

ورالمالة سْ يتل اى ®)وطها( : ١١٤اكاع؛،/كثاق ل تال ، ١  ٨٤المائر/ أولي إرشاد )١( 
غتراى غ؛رما( نادحلواعله اراة الغازلو3وج على الزجهمع مسه)ل تزؤيجه j ماإذاغزالزوج 

ءلهُ•غزه;إدخالها س على لنرجع;ه لشبة، متلها مهر سه فوطثها زيجته 
j ،  ١٨٥- ١٨٤المائر/ أولي إرشاد )٢(  JU  ففالمشتري، صد نشت ءإذا ;  ٦١٧٣; الإضاف

جماهيروعليه الذهب، من الصحح على بالقيمة، الغاصا على ولايربع منه، للمغموب تيمتها 
الأصحاب،.

عالماالمشتري ءإذاكان ; Y٣٨٩/ ٩ الفتاوى ل.جموع نال ، ١ -٠٨ ١ ٨ ٤ البمائر/ أولي إرشاد )٣( 
علىالفمان فقرار يعلم؛ لم ؤإن ينتنع، لم او ما انتفع مواء للمنفعة، محاعن ظالم نهر يالغما؛ 

الظالم،.!□تع 
اككفولإحضار تتعذر الكفالة، صت ءؤرذا :  Y١٣٣/ الكاو j تال ،  ١٨٥المائر/إرشاداولي )٤( 

ماالغرم توجسح الكفالة، ولأماأحدنوعي غارم،، •الزعيم اليي لقول ماعاليه؛ لنمه به، 
كالضمان،.

المرميةللفراسات عثبمون ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيرء، والآداب، اسوم كلية  ١٥٠٦



دوالدعوية اسبمية آثاره اثسسي، ناصر بن عيدايرحض امميخ موضر ا
اليجاديأحمد عبداسميرس أ-د• 

وغيررخ، والف
الرضا:دلل 

بالإيجابالهلق من فيه بد فلا يه؛ إلا او؛كاح عقد يمح ولا المريح، القول -١ 
الشهادةواشترامحل لخهلره، والقبول؛ 

تيميهء؛/ابن يقول كما الأقوال١٢،، مجرى الجارية الأفعال من عله يدل ما ؟-أو 
عاوهلْ،.دالة فرية "آ-أو؛امماية.ع 

أمْ.لعنلم الكاح؛ ل إلا المعاملن، إر ارصا علامة وكل فالشارع 
الرضا:شرط 

شرعيا:يكون أن يشرط 

.١٨٦انمائر/اولي إرثاد )١( 

الأجابباِسسموطاماح:
لأنأوأتكحتكها؛ ابنتي، زوجتك فيقووت أوالتزؤيج، التكاح، إلابلفظ الإيجاب يصح ولا والقبول، 

يه®.ينعقد فلا النكاح، معنى على يأن لا مواهما ما 
البمائر/أخا.إرشادأولي )٣( 

مات الثالث ءالقول —ت ٦ اا الفتاوى مجمؤع ق —كما تيمنه ابن نال ، ١٤٢الجلية/ المختارات )٤( 
ؤإجارة•،بيع فهو ؤإجارة بيعا التاس ءذْ ما فكل فمل' أد فول ُن مقصودها ملي دنا ما بكل تنعقد 

خاصلفظ فأماالتزام والأثارحكمهابينه، الكتاب ق النارع اعتبرها الي الأمور ْغهذْ ت '١ ٠ال٤/ 
علىدل  ١٠يكل مغ العقود أذ عن ذكرناها اني الجامعة القاعدة وط، تحلق، ولا أنر ب نليس 

القلوب•.تعرفها الني وهي الئريعة، أصول عليها تدن، التي هي فهل، أو نول من مقصودها 
أواقتران(الن؛ة.عالكنايت، :ه)سرط ٤٥٣،نالjاروضاJرع/١٨٦^كاتر/

أوموقوفة، صدقت ا يكن. كتهدقث، والكناية، الصريح من الباقية ة( الخمالألفاظ الكناية؛)احد 
الوقف•.لإرادة يترجح؛دلكا اللفظ لأن ؛ أو^bJoمحرمة، أو ثلة، أوم ة، محب

١٥٠٧الشرعية لكراسات عقيمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزت، والاداب، اسوم ممية 



وايادعويةاسمية آتاره ناصرالسعدي، بن سوالرحمن اوت«يخ موتبمر ا
افوذحاالبيوع السعدي ففب الرياضي٢؟ن التقسيم 

الطرنينبرصا فلا'صرم اوثأارع؛ يجزه لم ومتى أباحه، يكون بان ~١ 
منيقع ذللن،:بأن عن صروا عاةل،وربما غير أو أوسنيه صغير من بمدر وألا -٢ 

المرف١٢/حائز 

ااٌام(ر'آ،•وغتر والسفيه الصغير ولي من ٣—أوبمدر 
صاشه،نتثتيالأصحاب

سماإذاكاثالأشبكنااالغةرسدة؛ألة فيالخJهورمنالمدبم
(٤)لكاحئنكرت،واورواةالأحرىعنأحمد

را)وىناححاسمواد(1مكونإما;
حاصرييع أن ْمينا أنس كول، عنه( النهي يمح)لقاء ولا فيحرم، الناص، ولورصي له مارا 

منقءاJه٠.وأنه• لأيه أحاء كال ؤإل لباد، 

م.ونو ،  ١٨٦المار/ أولي إرشاد )٢( 

كوزحكمءاط : Y٦٦١/شاشواسرفيشرحاس؛ إرشادأولي )■٢( 
وليأسه لحظه، القيه على ولأنته فلأن والمجنون؛ الصبي ولي تمرق حكم القيه ولي تمرق 
إلاماله ل ينصرمر لا القيه ولي نهوأن  viI)Jbاش— —رحمه الصنم، مراد وأما والمجنون، الصبي 
بالمعروفنفقته تلزمه من أوعلى عليه الفقة على أوزاد أوحابا تمع إن وأنه له، الحظ وجه على 

علىوعتقه رقيقه، مكانيه له وأن شيث1ا، ماله من يبيعه ولا ه شيتنالفماله من يشترى لا وأنه صمن، 
وثرصهنسأ، ويعه الربح، من بجزء مضاربة وينعه به، والضاربة والمفربماله، إمائه، ورؤيج مال، 

إذاوانه أوغبهلة، إلالضرورة عقاره يبح لا وأنه به، المادة جرت بما وبناءه المقار وشراء برهن، 
القبول•.له يجز لم تلزمه ممن كان ؤإن تبولها، لزمه نفئنته لاتلزمه من عليه ي*توا بمن له وصى 

لإحداهما: روابمان، البالخة البكر »وفي : ١ ٩ *ا/ الكاق j ، ١ -٧٨ ١  ٨٦البصائر/ أولي إرشاد )٤( 
تستأذنوالبكر وليها، من ها بتفأحق "الثيب، ه: اممه رسول نال نال؛ عباس ابن روى لما إجارعا، 

الوالثانية: البكر، عن نفيه على يدل الخصوص على للابم الحق يإناته صماما• ا ؤإذنبفسها نل 
حتىالكر تتكح دلا تأمر، تحتى الأيم تكح "لا الثه رمول لقول إلا؛إذما، تزؤيجها يجوز 
عليهء.متفق تسكت،• أن قال: إذما؟ ، فكيفاش رسول يا قالوا: تأذن، 

الشرعياتسراسات ءتيا4يرو، ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرد والآد١بt اسوم هية  ١٠٠٨



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر عيدالوحمنبن الشيخ مؤتمر 
البجاديأحمد عيدالميزبن أ.د• 

الحديثأ عليهدل وفد تثتى، تلا أم—ا تيميةأا،~ ابن "واختارها 
ابوهالا روحهبكرا الم ومعليه اممه صلى النبي تحر ل الصحيسح 

اومابك؛تلابمته الأب إحار ءواتا : ٢ ٢ / T-Yالفتاوى سبموع j حاء ، ١  ٨٧المائر/ أولي )ا(إرمم 
محوكما الكر يجبر أته ات أحدمحأحمد، عن روايتان محما مشهوران، نولان نفيه الكاح؛ على 

أييكمانم_، يجثرمحا لا واكاقت وأصحابه، والقاصي الخرثي احتيار وهو والنانعي، ماللئ، مذمحب، 
هوالنواب*.القول، وطا جعفر، بن العزيز عبد بم أبي اختيار وهو ُءءرْ، حنيفة 

حازم،بن 'لريثاجرير *0 واحمد، ماجه، وابن أبوداود، أخرجه • ١  ٨٧البمائر/ أولي إرشاد )٢( 
ابامحاأل فذكرت( النّتي. بكراأتت أذجاري٠ باس؛ ابن عن عكرمة، عن ختياق، الأتوب، همن 

أبويائيأخرجه نقد مرمل، منه الصحح بان واءرضت ه، الني فخيرها كارهة، وهي زوجها 
حاتم،وأبو أبوداود، إرساله ورجح ايك،.، م، عكرمة عن أيوب، عن نني، بن حماد طرينا من 

الثوريسفيان تابعه وصله، على متايع جريرا أن ذكر لتصحيحه انتصر ومن واليهقي، والدارنطني، 
جليل،ثقة لأنه حجة؛ حديثه لكان يتاح؛ لولم جريرا وأن به، ختيال، الأيوب عن حبان، بن ونيد 

عنه,سويد بن أيوب طرين، من الدارنْلني، أخرجه الثورك، حديثا لأن نظر؛ وفيه نيادته، فتمل 
الإرسال،،الثوري عن المحح ؤإنما والناني، حاتم، وأبو معين، وابن أحمدا صعقه ند وأيوب 

سفيان،عن وكح، عن الوهاب، عبد بن النجمن عبد عن داود، بن أحمد عن الهلحاوي أخرجه فقد 
ولوثقتان، الوهاب عيد بن الرحمن داودوعبد وأحمدبن مرسلا، عكرمة، عن السختياق، أيوب عن 

رحلاأل سويد: ابن لفنل ل لياهر، ذكر همه الروايتين من شيء j، ليس فانه الثوري؛ حديثغ صح 
وأماحديث،بأماكانتاثيبا، التمرح فيه وكح ولفظ ق^، الني ففر3ابيتهما كارهة( وهي ابنته زوج 
محمدبن أيوب عن الكثرى j، واليماني الصباح، ن محمد عن ماجه ان فأخرجه حان؛ بن نبمد 

أجال،وإنما لفظه، يق لم ماجه ابن ولكن حبان، ن زيد عن سليمان، ن معمر عن كلاهما، الرقي، 
بتيمن رجل ارأنكح الأق؛الفظ-ت ملمة حلي٠حاأبي على فآحال، اتئ؛ وأماالنحديثاجرير، على 

لاني الثفأخرجه معمر، على فيه واختلف( نكاحها•، فرد الني.، فأتى كارهة وهي ابنته، المنير 
امح،يحكا؛0 عن أيوب، عن عزنيدبنرحان، سليمان، معمربن عن محمد، بن أيوب عن الكثرى 

ومل،والدارنظكب، معين، ابن وصعقه احمدا تركه حان؛ بن ونيد نوله، من ّامة، أبي عن كثير، 
الخمر.يثرب أن قبل يريد ل، يفأن قبل مته ّمعتا قوله؛ سليمان بن معمر عن أحمد 

١٥٠٩الشرعية سواسات عتيمحن ابن الشيخ كرسى مع بالتماون القصيم، جامعة عتيرقي اسوم كلية 



ئاسمية آثاره انمسي، ناص^ بن يد\}رحض مؤت4رالشيخ ا
اتبموذجاالبيوع الر|ياضىاكهانمنوي التقسيم 

لوانمرة فقط، رصاه الأول ل فانمرة ذلك، غير ؤإما رشيد، عاقل إما فالبائع 
وليه.رصا الثاق 

الةاعاJةتلازم 

أوعقده يكون ت حق بلا المسوح من فخ أو العقود من عقد على المكره أن —١ 
،.كعدمه١١فوجوده لاغيا، فخه 

يكونخه. فعليه واحّت، فخ أوعن عقده عاليه واجس، عقد من الممتنع أن —٢ 
غيرالحال طْ ق لأنه الإكراه؛ ْع خه وفعقده فيصح بحق، إكراها إكراهه 

وحّ_اأى.عما الظالم؛امتناءه هو بل مظالوم؛ 
بحق;الإكراه أمثلة 

فباعهبيعه، على أكره ثم فامتنع، ماله؛ ببيع إلا له وفاء ولا دين، عليه كان من —١ 
(٣)ا.الحاكم١٣باعه أبى؛ فإن صحح، فالبح مكرها؛ 

بضالكر، بع يمح فلا الرضا، ءأحدئ: : ١٢٥ائاو_،/ دلل ق تال ، ١  ٨٧الماتر/ ارلي إرشاد )١( 
إكراه؛ضر من يممرنا أن إلى اس حض من للمتعاندين ءؤيت، ٣: ١ ٦ / ١ السيل مار ل وقال حق•، 

كعدمه،.المكر، نعل لأن 

أ>وإنكانالإكراْ؛حق،نمولكراْام: ٣٨٣،قالjاص٧/ ١٨٧)٢(إرثاداونيالخاتر/
ولثان،ولأ؛علمزوجهما مينى،وإكراههالإجليناشين لذالالئلأقبعلاترص حملي الولي 
•٥ امحر الشرح ل ونال بمحل،"، عب حمل نول لأته الطلاق؛ وتع الطلاق، عالي منهما الن—ابق 

بحعلى الحاكم يكرهه كالن.ى بحق، يكره أن إلا الشرط، لدم يصح؛ لم عرها؛ أحدهما كان أرفإن 
المرتد(،*كإيلأم نمح لحق، عليه حمل نول لأنه فيصح؛ ديته، لوفاء ماله 

اءاإيه؛فلأميآ:)او.نلهئلبميى؛الهيابة/ j الخطاب أبو قال ، ١  ٨٧البمائر/ أولي إرشاد )٣( 
يقصلم فإن حبه، أبج_ا؛ فإن حالة، ديونه كانتا إن بالقضاء يأمر، بل عليه، الحجر للحاكم يجوز 
ديته(،.وقضى عاله، الحاكم بيع ماله؛ بح من وامتغ 

الشرعيةسراسات عتي«اتي ابن ؤرثيح كرسي مع بادممأون ا}ةميم، جامعة عتيرد س، bVوااسوم كلية  ١٥١٠



ئوالدعوية اسمية أناره ناصرالسعدي، ساأرحمنين ا
البجاديأحمد سوالعزيزبن أ.د. 

٠الحقل١/بممر الأملألأت من تعمير إلى يحتاج ما تعمير من امتنع إذا آ~الشريك 
إزالة viiJJbلأن بالحق؛ بممر ت مته قالضرر يي ما يح من امتغ إذا ّا~السريك 

الفرر؛إذلأ>يقإلأالأ.
لأنهالكبار؛ ولوأبى المغار؟ أولحاحة الدين، لقضاء العقار بعض ينع للوصى ~٤ 

صرلأم.بلا الواجب هذا لأداء الطريق 
المكره.من الانتصاف ق إلا العشو صحة يمغ فالإكراه 
يقومأومن أوالمنفعة، للعين مالك، من المعاملة صدور ت ة الخامالقاعدة 

تمقامه 

وهيالعدل، هو الذي والميزان والإجماع والستة بالكتاب ثابتة القاعدة وهذه 
والإمقاطاتر٤،.والفوخ للحقود شاملة 

احتاجلسارة1ن فيطفأوليصمأ1آلا)وىنا
إنالعمارة على الشريك نحر فاممر؛ اثتين بين مشركة( أونناة اوناعورة اودولاب أوبئر مر 

أوبصو ثريت ثريى)j دعا ء)أو( : ٦٣٧٢! القاع كشاف نال ، ١  ٨٨البماتر/ أولي إرشاد )٢( 
)نانالشركأن صرر من الطالب ليتخلص البح عن امنح إن أجج( الح ككتاب)إلى ونحوه( أوسف 

عليه•.حق لأته )عليهما( الحاكم أي )بح( الح الممتع أبى( 
احيجإرحدي،ساساركاءلرثادأوليالخاتر/خم؛،قالفيالمحرر؛/^م:»وإذا )٣( 

أوامتنعوا والكبارإذا الصغار على الكل بح فللوصي مرر~ يعضه ح ~وفي للصغار أونفقة دين 
غاما(ا.

١٠ ٨ "٩ ١  ٨٨اليصار/ أولي إرشاد ( ٤ ) 

١٠١١الشرمبة يلمراسات عاو؛وم\رو، ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةالعلمية أناره السسير ناصر |ادرحمنبن سرالشيخ مؤو«ر 
أئموذجاالبيؤع نحياصيهكهاذسي 

بم«حلا،.لم مقامه؛ وغيرالقائم المالك العشيغين أوقع أ—إن 
ولايوصي، ولا يمع، ولا ولابماوك، يرهن، ولا ولايؤجر، لاييع، فغيرهما 

ذلك.من شيئا يفح ولا يعتق، ولا ينكح، ولا يوقف، 
تستة المالك مقام يقوم ب—ومن 

ا-وكٍلالحيالرشدص.
العاقل^.وغير المغير 

،.اليت٣١٤—ووصي 
الوةفاأْأ.وناظر —٤ 

وجبمما والخمتنمن الغامحن ولي فإنه ٥-والحاكم؛ 
عنالروايتين إحدى ق كما يصح فإنه المالك؛ فاحازه كوك إذا ٦—والفضولي 

^»)و(امطاراع:)أنكون(سس
يصح*■لم بغثرإذنه ء؛رْا ملك اع )فإن •• والوالي كالوتمل مقامه( يقوم أومن للعقود مالك( 

فتمامثله اشنق الجائز اسابة ءالوكالة.. : ٥٣٢ ٤; المدع j قال ،  ١٨٩الماتر/ أولي اد إرق)٢( 
بالإحم1عاا.جائزة وهلي ااسادة، ندحله 

إرثادأوليالمار/آحا.)٣( 

منتمليكه يمح من لكل الوصة ®)تمح : ٢ ٥ ١ م/ المِيع ق نال ، ١٨٩المانر/ أولي إرشاد )٤( 
نعالمه،ا.بغيرخلاف وذمي، مسلم 

آ/ماأ:ءرنملوشرطفيار(ُءللقا^هدأوليالهام/هما،نالقرحِالإرادات 
•جماءت،الإمخمكالماجوانم.ارسوالربملوجوهاُ 

»شض٣؛ ' ٣-،" • ٥ / أ الخرني مخمر شرح ق الزركشي نال ، ١٨٩المار/ أولي اد إرش)٦( 
كالفامحقأهلا يكن أولم وصي، غير من الأب إذامايت، أوالحاكم يعده.. وصيه أو • • أبوه للهلفل 
له".ولي لا من ولي الحاكم إذ ونحوء، 

الشرعيةللوراسات صثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية  ١٥١٢



والدعويةاسمية آياوء السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ موضر 
البجاديأحمد عيدالعزيزبن أ.د. 

هيالعبادات لأن ؛'،؛ V—Jالمد،لرواية حلافا تجديد، إلى حاجة غير أحمدل 
الالاك،رمحا فيها فالممصود المعاملات؛ وأما صاحبها، نيه إلى تحتاج التي 

اإعقودل؛أ.تعاليق مغ عالي دليل لا ولأنه حصلل"اا، وفد 
الئلك،:قدر عر ج-التصثفث 

ءقهللْ/منفعته ق ، التصرفيصح ت رقبته تم1اك، ولا منافعه تمللث، فما 
أ.رنتها١٦دون والإعارة الإجارة عقد عاليها فيوقع منافعها، يماللث، الولد ئأم —١ 
الحالق إلا رنته، دون ءاإيه للموقفإ الملوك ومغله ؤيعه ق يتصرف والوقف "٢ 

•٠٧١اشيجوزفهابه

.١٤٢اسة/ الحارات ، ١٨٩الصائر/ أولي إرشاد )١( 

أ»ولأصسمفصلينمرْصولأ
لهالمشترى أجاز0 إن ثم يمح، فإنه العقد؛ ل مه يلم إذا الل.مة ق له شراره إلا نكاح، ولا شراء 
الإجازة•.على ؤيقف حال، كل تمرغه يصح وعنه الفضولي، زم وإلا ملكه، 

الماتر/هحاءإرشادأولي )■٢( 

الجاوت/آإا.)أ(الخارات 

اوماتر/هلأاء)ه(إرشادأولي 

:»)و(للآ)فابملاسم،فيربها٠٦٩/٤ص)ا'(إرشادأولي 
قال،الأولاد•، أنهات بح عن نص أنه ١١مرفوعا عمر ابن لحدين، لهكرهن( أوكراد ووقف وب كح 

لهإجارماكإىرما«.نماز 

حوزاكرفو،اترش،بمايقلاسم،)٧( 

مقتضىولأن ولايوريث،'، ولايوهب، أصلها، ساع ارلأ عمرن حديث، ن، الّم،. لقيل لرب؛ ال 
ذللت،•،يناق رقيته ؤ، والتصرف ألفاخله، بعض من ذلل؛، أن بدليل الأصل، وتحييس التائي، الوقف 

•.لهوكالثمرة منغلته، لأنه وصوفهولبنه؛ ولمرته، غلته عليه ارويمللتهالوقوف ت ٢٥٤/٢قال، 

١٥١٣الشرعية سواسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مع يالضاون اوقمسم، حامعة عتيزة، والأداب، اسوم علية 



اكلميةآثاره اشميدي 
أفوذجآ١^^٤ اينندي فمه الئسيم 

المستأجرةمنفعتها ق فينصرف الإجارة، مدة لخافعها ماللث، للعين ٣—والمستأجر 
ارسجارْلا،.ق تدخل لم التي الخافع ودون رقتها، دون 

ولايؤجر فلا بنفسه الأنتفاع له ايح ؤإنما الضر، ولا العين يملك، لا تعير والم—٤ 
^٢،.٧١بإذن إلا بمير 

لممم؛يناللمينأرضاكاموالراق
أحمدل؛،—وهومدم،عن الروايتين "كما ٌنفعتها يجوزبح ومصرأم" 

قالمشتري ،،ؤيكون وحديثا١ قديما المسلمين عمل وعليه ،، العالماءر جمهور 
هنفحتهال٨ا.بحر مخر ق الخدم، لرواية خلافا البايررَاا، مقام قائما خراجها أداء 

معلوئ،مدة على الإجارة وقت را)وإذا : ٢٣٢ ه/ المنمي ق ال ف، ١ «٩ البصائر/ أولي اد إرق)١( 
الماخ،.عليه المعقود أل على.٠ ندتا المسالة هذه المالمر المستأجر ملك فقد معلومة، يأجره 

كالمتأجر(امتناءالفع )!)والمتعيرj :  ١٤٣ / ١ السيل مار j قال ، ١ ٩ • البماتر/ أولي إرقاد )٢( 
مالكهاُيإذن فيها التصرف، لمكه مقامه يقوم وبمن بنمه، ينتح أن له 

. ١٤٢الجلية/المختارات )٣( 

بيعريصخ )ولا :»  ٢٨٦الإنصاف؛/ j قال ، ١ ٤ ٢ الجلية/ المختارات ، ١٩•البصائر/ أولي إرشاد )٤( 
وعنهمنهم، كثتر يه وقهلمر الأصحاب،، جماهير وعليه ريب،، بلا المدهسؤ هذا م( يقولم عنوة نح ما 

ئلتح:عندنا، قولا ويكره تعالى" الله ~رحمه الدين تقي اللخ واختارها الحلوال، ذكرها يمح، 
زمانناء.ل عاليه والعمل 

.١٩الثصاتر/•)ه(إرشادأولي 

.١٤٢الجلية/المختارات )٦( 

 )V( ء١  ٤٣الجلية/ المختارات ، ١٩•البصام/ أولي إرشاد

والعراف(ومصر الشام أرض بح يجوز "ولا : ١٨أ/•المحرر ق نال ، ١٩•البصائر/ أولي ارثاد )٨( 
نحما بيع يصح "ولا : ٦٦٢! الإقناع ل وقال الأصح*، على يقم" ولم عنوة فتح —مما ونحوها 

وتحوها*.وممر والمرافا الشام كأرض إجازته، وتصح يمم، ولم عنوة 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عتيزة، والأداب، العلوم كلية  ١٥١٤



أنارهناصرالسعدي، بن سوالرحعن الشيخ مؤت4ر 

اليجاديأحعد بن عبئالعزيز د• •ا 

القاعدة:فرؤع د~من 
ويوفيهالموصوف، يقبمس مالكه يتم حش العقد بعد التصرف للمشتري ليس ~١ 

صمانمن لتؤ ذلقبل ا تلفهلأن والمدرؤع؛ والمعدود والمودون المكيل 
٧١١١٢^.

فيها،حى ه لمن بإذن إلا التصرف لمالكه فليس الغير؛ حق بالشيء تعلق إذا ~٢ 
ومالالورثة، بيد المدين وميراث، ا، المحجورأ ومال ا، ١ المرهونة كالحين 
الشركاء'،/أحد بيد الشركة 

غيره.حق من خلا إذا إلا التصرف لالمالائ، يجوز لا للحين المللث، فوصف، 

محرم،أوانتهاك واج_،، العقدترك نقمن إذا ابعةأ رالت السادمسالقاعدتان 
صحح:غير حرام فاه 

أنولكميليكن ي ؤ تعالى: اض كقول الشرعية الموصى عليهما دل وقد 

^:«وسصسأرمزونالهحليم
القض،قل يعه عداهمايجوز ا وموالخرقي، عنه- الله -رصي أحمد كلام نثاهر j يشفه حتى 

يستوفه(!.حتى يبعه فلا ؤلعاما رامن لقول'لك، 

-شرانمق-كاني،نال،فيص؛/آيآ:>اىنسمفالإسم 
منالمرتس حئ، بملل تمرق لأل باطل؛ نممرنه وغنيم، والرص، والوقف• والهة، والإجادة، 

الوثيقة،.

بمغرا)ولأ ؛ ٢٨٦/ ٤ لإفلأسه— عليه المحجور ق — المييع ل قال ، ١٩١الصائر/ أولي إرثاد )٣( 
التفيه،.أشيه الحاكم، بحكم عليه محجور لأثه فيه(، تصنخه 

لكنضافدين-حزىه؛ض)؛(إرشاد 
منه؛قضاه وإن الإتمام، فله الشركة؛ مال غير من قضاه فان دينه، يقضي حتى الشركة إمضاء للواريثغ 

.قضى،؛ ما فدر ل الشركة بهليتا 

١٥١٥اJشرءية ىردر|سات عتيمين ابن الشيخ كرصى مع بالتعاون القصيم! جامعات عتيوم واءآداب، العلوم كليي 



ٌوالدعوية العلمية آث1ره اتسعدي، ناصر بن عيدايرحمن مؤو«را1شيخ ا
اتبمودجاالبيوع المندي ^يمالرياصىاك4 

•، ي؛ عأوككهمآلخيملأ دألائا يئمل رمن »==دهؤ 'ؤأول^ئءظلمعن 
ومزمائلهما:

ا1جمعةأآأ.نداء بعد والشراء البح —١ 
الجماءة١يزن حاف أو المكتوية، وقت محاق إذا والثراء البح —٢ 

لأهلوالجون البيض كبح ؛ا، معمية؛ لعن ياليفعل المثسرى أن البائع يعلم ّآ~أن 
والعصيرالعنب، وييع الفتة، الهلريق؛آا،أوفي قطاع على لاح الأو القماررْا، 

•عليه؛^ يعتق لم إذا للكافر لم المالرقيق وبيع أو حمنا، يتخذه لمن 
ومشاركة،ومزارعه ومناماه ؤإحارة وثراء ييع -من لم المعقد على العقل -٤ 

٨٩٢)١(إرشاداوليسم/

الصلاةنل ليبمعة الداء سد الح ءلايحل : ٢ ٤ Y/ الكاق j ال ف، ١  ٩٢الماتر/ أولي إرشاد )٢( 
الخهاءةُمه تجب لمن 

را)وكدا(يحرماضواضاءضاضماه:)٣( 

لتعينالمكتوبة، فعل نبل الجمعة غير مكتوبة( وقت المكتوبات،)لوتضايق الخمن عاليه تجب من 
الوذت،لها«.ذلك 

رأ(مهحالملكين/«أ.

^ّالأاوبأأا-لأآا:)اولأحايروالجو3ونحوهما
الطريق،.نطاع أو الخرب لأمل أو الفتة ق الملاح بع ولا للقمار 

:»ولأتحاصحjاكتت٢٣٣زالهدزة/
الخزُِجاا.لأمل أد 

ولاحمرا ممنيتخل.، المصير بح يمح ®ولا ٣؛ ١ ١ ١/ المحرر ق نال ، ١٩٢البصائر/ أولي إرشاد )٧( 
بالملكيعتمحا"عليه من إلا لما مرقيقا الكافر ينمى أن ولايصح • ٠ أولحرثي فتنة ق الملاح بح 

•• حمرا لمتخدْ المصير أو الغبح بيع :ءولأ ١٢-م^١٢٦الطالمؤ دليل ق وقال روايتين،، •^٠ فانه 
عله،.يعتق لا لتكافر لم مقن بح ولا 

للدراساتعتيمؤن ابن الشيخ كرسى مع باتاون القصيم، جاسة عتيزة، والاداب، اسوم كلية  ١٥١٦



والدعويةاسية ١^٥ السعدي، ناصر عيدايرحمنس الشيخ مؤتمر 
اليجاديأحمد عيدايعزيزبن أ.د. 

الضررإدخال من ذلك ل لما ،- والولأيات١١الوظائف وخهلبة كاح، وخطبة 
والبغفاء١٢/العداوة وحصول أخيه، على 

واجب.أوترك محرم فعل منه لزم إذا يحرم المباح فالح 

.١ -٣٩ ١  ٩٢البماتر/ أولي إرثاد )١( 

س/؛مآ:»ولأ.جوزحاسضحأبوم
،o،Lعلى ويعقد المع السري مضغ بتعة، منلها ايعلنا أنا يعشرة؛ ّلعة اشترى لن يقول أن 

أحيه،.شري على شراؤه وكدللث، 

١٠١٧الشرعية سراسات عنسن ابن الشيح كرص مع بالضاون ايقصيم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



واتدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عيدالر>4نون الشيخ مؤتمر 
أثموذحاالبيوع السعدي فمه الرياصي'ق التقسيم 

اادر9ألخاو1مجاو0ما

الرحمنعد الأسباب، وأسر الخلرق 1مب الفقه لمل \لأو\ب الأبصار أولي إرشاد 
الأولىالهلعة الملمج، أصواء مكتبه الناشر. المقصود، عبد ؤ أثرفيق تنعيي، ال

اه. ٤٢٠

القدمي،الحجاوى أحمد بن مومى تاليف حنبل، ين أحمل الإمام فقه ق الإقناع 
يرولتإ.المعرفة دار الاثر; المبكى، موسى محمد الالْلف، عبد المحقق؛ 

صليمانن على أبوالحن انمين علاء الخلاف،، من الراحح معرفة ق افح الإنمس
الثانية.الطعة: الربي، الترايث، دارإحياء الماتر: المرداوى، 

الحفيد،رشد بن أحمد ن محمل أبوالوليد ؛ ، الولنمالمقتمد، ومائة الجتهل. بداية 
ه. ١٤٢٥النشر؛ تارخ القاهرة، — الحديّثج دار الناشر؛ 

الحنيلى،المقدسي الكرمى يوسم، ن مرعي المؤلف؛ الطالب،، ليل الaلالبج دليل 
الريانحن،والتونع، للممر محلمة دار الماسير؛ الفاريابي، محماس نفلر أبوقتيية الحقق؛ 

اه. ٤٢٥الأولى، الطحة؛ 
الميححاشية ومعه؛ الثهوتى، يونس ن منصور التقنع، زاد ثرح المرح الروض 

تدير،محمل القدوس عسي أحاديثه؛ حرج اّ.ى، الشح وتعليقايتنغ الثيمين 
الرسالة.ة موم~ المؤيد دار الماثر؛ 

الحهلؤ؛عبد المحقق؛ البيهقى، الحسين ن أحمل المولفح؛ للبيهقى، المغير الممتن 
الأولى،العلبعة؛ كراتشي، الإسلامية، اكرامحاُت، حامعة الشر؛ دار قالعجى، أمين 

ه١ّ ٤ ١ ٠ 

اشعبد ن محمد اكان ثص المولفج؛ الحرفي، مختمر على الزركثي شؤح 
ه.١ ٤  ١٣الأولى، الطبعة؛ البيكان، دار ازثر؛ الزرتى، 

القدسي،قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد المقغ، متن على الكبير الثّرح 
رضا.رشيد محمي■ طباعته؛ على أشرف واكونع، للتثر الخريى الكتاب دار الاثر؛ 

الشرعيةللدراسات مجيهذن ابن الشيخ كرسي مع بالتهاون المميم، جامعة عتيرة، العلوموالأداب، كلية  ١٥١٨



والدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

البجاديأحمد بن عبدالعزيز ا.د. 

بنمصور (، المروق المتهى لشرح النهى أولي الإرادات)-لناس متتهى رح ن ٠
ه.١ ٤ ١ ٤ الأولى، ت الهلعة الكتب، عالم الناشرت البهوق، يونس 

اللهصلى القّ رّول، أٌور ُن المختمر الصحيح المد رًالجا*ع البخاري حيح ص ٠
طوقدار الناشرت اكاصر، ناصر بن زهير محمد المحمق؛ وأيامه(، وسننه وسلم عليه 

ه.١ ٤ ٢ ٢ الأولى، العلعةت الباقي(، عبد قواد محمد ترقيم النجاة، 
اللهول رمإلى العدل عن العدل بنقل المختمر الصحيح المد = ) لم محح ص ٠

الترايثاإحياء دار رت التامالباقين عبد فواد محمد ال٠ّحمقت لم(، ومعاليه الله صلى 
يرون-الرمح،" 

للمرداوي،الفرؤع تمحيح ومعه المقدمي، مفلح بن محمد المؤلف،; لفرؤع، ا ٠
الأولىال2لبعةت الرسالة، مؤسسة اكاشرت التركي، المحن عبد بن افه عبد المحقق: 

اه. ٤٢٤

دارالناشر: البغدادي، رحب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين رين ،: المؤلفلقواعد، ا ٠
الطميه.الكنم، 

أحمدالإمام فقه ل لكاق ا ٠
المحقق:شيبة، أبي بن بكر أبر المؤلم،: ار، والأئالأحاديثح ق الممنفج لكتاب! ا ٠

الحوتيوسفإ كمال، 

العلمية.الكتب، دار الناشر: البهوق، يونس بن منصور الإقّإع، متن عن ^٤ ٥١١شاف، ك ٠
بنالرحمن عبد المختمران، أحمر لشرح المزهرات والرياصن المخدرامته ، ثفك ٠

البشائردار الناشر: العجمي، ناصر بن محمد المحقق: الثعلى، أحماو بن الثه عبد 
الأولى،مآ؛اهااسُة: -بيروت، الإسلامية 

محنيتانبن الكريم همد تحقيق المحامالي، محمد بن أحمد الشافعي، الفقه ل للباب ا ٠
ه. ١٤١٦الأولى، المورة،الطثعة: البخاري؛المدينة دار الناشر: العمري، 

الكتبالناشر-دار مفلح، بن الدين رهان محمد، بن إراهيم المقغ، ثرح ل لمثيع ا ٠
.٢١٩٩١ه—^ ١٤١٨الأولى،العلبعة: العلمية،بيروت، 

١٥١٩الشرعية سراسات عقيمين ابن امميخ كرسي مع با1ض1ون الأتميم، حامعة عتيزق، والأداب، اسوم كنية 



واثدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عبدايرحمن الشيخ مؤتمر 

أثموذجاال1يوٍع خاورواضىهك4اذندي 

الحرال،تيمية ين الحليم عبد ين أحمد الدين نقى المؤلف! اوى، الفتمجمؤع 
لطباعةفهد الملك مجمع الناشر! قاسم، ين محمد ين الرحمن عبد المحئق! 
ه. ١٤١٦الشر! عام النبوية، المدينة الشريف،، المحق، 

يناض عبد بن لام العيد المؤلف• أحمل، ام الإمهت، من، عالي الفقه ل المحرر 
الهلعة!الرياض، العارف~ مكتبة الناثر! الدين، مجد الركاُتإ، أيو الحراق، تيمية 

؛اه. ٠٤الثانية الهلثعة 

صالحمركز الناشر! عدى، الالرحمن عبد الفقهية، ائل الممن الجلية الختارا>ت، 
.٥١٤١٢الثانية الهلتعة يعنيزة، الثقاق صالح ين 
منصورين إمحاق ه! المولفراهويه، ين ؤإمحاق حنبل ين أحمد ام الإمائل م

الإسلاميةالجامعة العلي، البحث، عمادة الناثر! يالكومج، العروق، المروري، 
ه. ١٤٢٥الأولى، العلبعة! المنورة، ؛المدينة 
توطيالءبل-ه ين عد مبن ممهلفى المنتهى، غاية شرح ؤ، الهى أولى مطالب، 

ه. ١٤١٥الثانية، العلبعة! الإسلامي، الكتب، الماشر! الرحيثانر، 
المععليعبد المحقق! الثيهقي، الحين ين أحمل ح! المولفوالأنار، المنن معرفة 

)دمشقفسة دار )كراتشي(، الإسلامية الدراسايتح حامعة المامرون! قلعجي، أمين 
الهلبعة!القاهرة(، — )المنصورة الوفاء دار دمشق(، — )حلب، الوعي دار ~؛يروتا(، 

اه. ٤١٢الأولى، 
قدامةين محمال ين أحمد ين اف عبار الل.ين موفق الخرقي، مختصر شرح ل المغني 

ه.١  ٢٠٨٨الشر! تارخ القاهرة، مكتبة الناشر! المقدسي، 
قدمالقدسي، قدامة ين الدين موفق الموشح! حنثل، ين أحمل. الإمام فقه ل المقغ 

الأرناووط،محمود عليه! وعلق حققه اووؤلو، الأرنالقادر عبد لمؤلفه! وترحم ه ل
الأولى،الهليعة! حدة، للتوزيع، الموالى مكتبة الناشر! الخهلمب،، محمود ين ياس

دراسةالتنوحي، عثمان ين المنجى الوين زين تمتين،! المقع، شرح ل المتع 

الشرعيةللدراسات عثه4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، حا«عة متيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٥٢'



والدعويةاسمية آتاوه ناصرالسسي، بن عيدايرحمن الشيخ مؤتمر 

البجادياحمد عيدانمزيربن أ*د■ 

١ه. ٤٢٤الثالثة، الطعة: افبندهش، عبد الماللث،بن عبد وتحقيق: 

صويان،بن سالم محمدبن بن إبراهيم ت المؤلف الدليل، ثرح j، بيل الار من
الناويثىزهير الحقق: 

صالحمركز الناشر: عدى، الالرحمن عبد الدين، ق الفقه ونوصبح السالكين منهج 
١.0 ٤ ١ ٢ الثاية الهلبعة يعنيزه، ااثقال صالح بن 

دارالناثر: المقدس، قدامة بن محمد بن أحمد بن اف عبد الدين موفق المؤلف: 
ه. ١٤١٤الأولى، الطبعة: العلية، الكتب، 
ه. ١٤٠٩السابعة الطعة: الإسلامي، الكتب، الناشر: 

اه. ٤٠٩الأولى، الطبعة: اراض، الرشد- مكتبة ازشر: 
أبوالخهلارثهالحسن، بن أحمد بن محقرفل تالف، أحمد، الإمام مدهن، عر الهيابة 

مومةالناثر: الفحل، ين ياسماهر ~ همتم اللطيف، عبد المحقق: الكل—وذاق، 
م١٤٢٥الأول، الطبعة: والتوزيع، للنثر غرامي 

١٥٢١لايراسات ابن الشيخ كرسي مع باممLون القصيم، حامعة عتيزص و١لآداب، اسوم كلية 





محمظكهمحءءئااكهه0س
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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







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



؟٩مح|إة

ؤ
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امحبريةامحطب اتهكرىؤستوى لآس اٌ 
اسلياثرحس امملأ4ةس ثلثيح 

طسسة

1فنمح إسلام سد سد9ر 

اثقصيمجاسة ^بعنيوة، ١٥١٢اسوم^بكلية أستاذ 

لآًمًست؟ًم؟س





وا1د<عويةالعلميد آيارء اثسعدي، ناصر بن عيدالرحمز الشيخ تمر مؤ
ااأ4فتح السلام عبد مندود أ*د• 

الْمدئ:

حمايةلتوفير والمجتمعات؛ الأفراد لكل ثرعتا مطث المكري الأمن يعد 
الهدامةالدحيلة الأفكار من الملمة البلاد ق خاصة والشباب عامة المجتمع 

منالعديد ق المكري الأمن حميمة جاءت ففد دينية؛ وفرصية سربا، ا واجب
»اننوأؤأيموأوتعالىؤولؤ\ل سبحانه الحق يمول حث الكريمة الأيات 

تحميقمن أعظم بركة واي ٩ )الأعراق،٦ ه وألأ؛؛يى بركبيئأشأ؛ ثثتأ 
منما وهذا ه)إيراهيم،همأ(، ءَاِقا ١^ ئدا هادامحم واذ ؤ الأمس 

دآض©'آشاآ رتلا إءلبهم ه ثره ويش■' علمح، به دجل عز اف 
(٤ ) ه  ١٥تذ وءامثتم جنج ثن أطعمهم ه ألمب هدا رب هعتدوأ 

لهنر-مثدذكن ^٧٠( ه بقولآخر مرصع ل قريش على افّ ومن قريش، سورة 
ه)المصص،بهذثئء دمنم،ئ ءايثا

Department ofالمتحدة بالممالكة ارات والمهالتربية م قؤيزكد 
(٢٠ ١١ )jlEducation &SkiU  التواصلتضمن: الفكري الأمن مؤش_رات

معالتعامل ت وأحلاهتا المصدافة، من بدرجة والمعلومات الأفكار وتبادل 
اليومية،الناشط ق المخاطرة بجوانب المرتيطة والمحرقة والبيانات، المعلومات 

تصوراتمن تقدمة وما الأعلام وساتل من واتجاهاتهم الأشخاص أفكار وحماية 
والمعتقداتوالأجناس الأفراد حول مشوشه ذهنية تصورات محن نيته وما خاطئة 

والمجتمعات

المجتمعيةالمؤسسات جميع عاتق على الفكري الأمن صمئولية وتقع 
الأمنمفهوم وتوصيح الفكري الانحراف بمخاطر الأفراد توعية ق الخختلفة، 
٠الفكري.) ٠٤ SchraderJ ،) نحوالدينية الؤسسات مسئولية زادت ولقد

١٠٨٩الشرعية سراسات ءتي4ان ابن الشيخ كرسي مع بالتعلون القصيم، جامعة عتيرد واملآداس اسوم كلية 



واتدعويةاسمية آثاره السعدي! ناصر عيداثرحصبن الشيخ 
الرحمنعيد العلامة للشيخ التبرئة الخطب محتوى ث الفكري امومن قيم 

بدورهاالتي والمعلومات الاتصالات مجالات ق التقني التقدم مع الفمي الأمن 
المختلفةالأيدولوجيات انتثار مع خصوما الحياة، جنبان جميع على أثرت 

دورأهمية باق لدللث، الراسخة؛ وأمه المجتمع مكتبات مع يتعارضن قد الص 
يالماجل.الفكري الأمن قتم تنمية ل والمياء والخهلباء الدعاة 

شخصيتهيهدد أن يمكن لما للفرد تحصينا الفكري الأمن يمثل وحين، 
٢(٠ ١ ١ ) التركي يشير حيث، فيه، يعيش الذي والاجتماعي النش محطه ل وتكاملها 

آمنينمجتمعامم وبين وأوطامم بلدانم ل اص النيعيش أن 3، الغكرى الأمن إلي، 
ؤيصيف،الفكرية، ومتغلومتهم النوعية وثقافتهم أصالتهم ات مكونعلى مْلمئتين 

الانحرافمن الفكر ملامة علي يقوم الفكري الأمن 'آ(فيأن النور)ااُعبد 
والاجتماعية،ية والياصالدينية الأمور فهم ؤ، والأءتدالا الوسهلية عن والخرؤج 

الاستقرار.وتحقيق العام النذإام حققي إلى يودي مما 
الجماعاتلتوجيه أداة واتخذت الخصور مر على مهما؛ دورأ الخaلابة أدت وقد 

التقدممظاهر من ومظهر انر الأنالرُمح، آثار من أثر فهي الجتمعات، ؤإمحلاح 
والحديثة؛القديمة ال^ربوية الوّائل أبرز من النارية الخعلب، وتعد الاجتماعي، 

ماوالاقنلع والقاصد، والعلومات الأفكار لنقل الخطابة اّتخاوموا السابقين فان 
الميادين،مختلف، ق الواغ صورة وتغر لتحسين مباشر كسبيل الهيا، تمالة والاس

وأبوادرى )القوالحربية الفاكرية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية، 
شريحةغاية كل لأدراك يلة وسالنارية الخهلبح ومازالت، ٢(.وكانت، ٠ ' شريخ،ه 

الدل،،ؤإفامة الثائرة، اعر المثوت؛ذسب، الفاترة، النفوس ل الحماس إثارة من، 

٢٠)الحوفي،ه رحم رسالة قومهم فيإ؛لأغ الأثناء واستخدامها النزلع وفض  ٠.)
وتراوي.ب<تربية ل مهم دور له الن^رية للخهلبإ الكتويح المحتوي كان ا ولمس
الدكب،والتحليل المونرة والقيمة المحرك العني حلال، من، الملين،، سلوك 

اتشرعيةلليواسات عثي4يرو، ابن الشيخ كرصي عع بايتماوئر اتقصيم! حامعة عتيرص والآداب، اسوم كلية  ١٥٩٠



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عمدالرحمن الشيخ مؤت«ر 
اطدفتح السلام عيد عندور أ.د. 

الفكويللتحصن مما طياته ل يحمل الذي اللم والفكر الواعية والثمانة 
المختلفةالحياتية المواقف ق تصرفاتيم وتكون للمملين تثريبها الخطيب يريد 

موجهات-فهي اوشري-وبالتالي لوك للمموجهات القيم-فالقيم ه هل وفق 
إحساسإلي يؤدي البشرية، الحياة ق القيم يدور الاعتناء عن فالغفلة للمجتمع—؛ 

والوحدة.بالأعراب الإنسان 

لتلكالمكتوب المحتوى يحمله وما الن؛رية الخطب دور من ا وانطلاق
انطلقتخاصة يمنة الفكري لأص وقتم عامة بصفة إسلامية تربوية قيم س لخهلب 

المكتوبمحتوي ق الفكري الأس قيم توافر مدي على لتتعرف ة؛ الدراسهذه 
•الله~~ رحمه — — الل.ي ناصر بن الرحمن عبد العلامة للمشخ الت>؛رية للخهل_ا 

اليومهذا جعل حث الجمعة بيوم محمد أمة ايثه كرم لقد الدراسة: مشكلة 
)حيرقال: انه الني. عن عنه الله رصي هريرة أب فعن بؤع، الأمأيام أفضل هو 
تقومولا منها اخرج وفته آدم حلق فيه الجمعة، هويوم الشمس عليه طلت يوم 

استئمارههو التخصيص هذا أولويات وس ملم، رواه الجمعة( يوم ق إلا الماعة 
الخالةلإيصال وسيلة أهم الجمعة خطية فكانت الدين، ؤيقوي المجتمع يفيد فيما 

والمجتمع.للفرد والاجتماعية الدينية 

الواحدةنة الق عددها ؤيصل أصبوعيا تتكرر جمعة حهلبة الإسلام وصع وقد 
أماثم درامية حصة تن لحم( ٥٠يعادل)ما أي خطبة خمسين ( ٥٠س)أكثر إلى 

فوقس الله بأمر مقروصة وهي والهيبة، القدّية عليها يضفي مما الله بيوت ق تعقد 
والدينالأمة قضايا الخهلبب فيها يتناول صلاتبا وقيل صلاة ومثؤ ل سماوات سع 

الجمعةخهلب على دائمة بصورة لم المالمجتمع يعتمد حيث علاجها، وسل 
المصلين،لدي الفاكرية والأس والحقا.ية الأخلاقية القيم غرس أجل س وذلك 
العلومق الباحثين من كثيرا ان فالجمعة خهلمبح لخحتوى الهم للدور ونظرا 

١٥٩١الشرعية ييمواسات عثي4تي ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، حامعة عتيرق والأياب، اسوم كلية 



مو١كمه اسمية ١^٠ ذاسمادسي4 سالرحصس الشيخ ظ
الرحمنعيد العلامة للشيخ النبوية الخطب محتوى >ق المكري الأمن هيم 

٢؛٠ ١ الجهض،؛ ٢؛ ٠ أنصارى،يا ٢؛ ٠  ١٨)الجريبة،القانونة و والشرعية التربوية 
أهمةض اكدوا قد ٢( ٠ ١ ٠ وحض، العاو ؛ ٠٢٠١٠ ١ إبراهم،أ 

منالمس_تمرين والتقويم المحتوى تحاليل لعملية السرية الخمحلب محتوى إحض1ع 
بدفالفكري والأمن والعقدية، الأخلاقية للقيم ا تضمنهمدى علي التعرف اجل 

تهمالتي القيم وغرس الإيجابية الاتجاهات تكوين ل ذج،احها مدى علي التعرف 
وتمرهم.لمين الممخمية تاء بل 

للخطّت،المكتوب المحتوى تحليل ل الحالية ة الدراسمشكلة وتتلخص 
علىالتعرف أحل من عدى، الناصر ين الرحمن عبد العلامة للشخ المنبرية 

المجتمعق لم المللثخمن توافرها اللازم الفكري الأمن لقيم تضمينها مدي 
قيمما التالي: الرئيس وال العلى الإجابة الحالية الدراسة وتحاول الإسلامي، 

ناصربن الرحمن عبد العلامة للشخ المنبرية الخطب، ق المتضمنة الفكري الأمن 
الأتية:الأسئلة منه ؤيضع عدى؟ ال
المجتمعلتوعية ال٠نبرية الخهلب، ل توافرها الواحمت، الفكري الأمن قيم ما - ١ 

السالم؟
عبدللشح المنبرية الخطب، محتوى ق الفكري الأمن قيم توافر مدي ا م٢• 

المحايدةالفكري الأمن قيم ؛ْائمة الله— —رحمه حدي الناصر بن الرحمن 
لمالمالمجتمع ق الفرد ات وواجب)حقوق الأتية: الخمسة بالأبعاد 
والمسئوليةوتحمل للوؤلن الانتماء — لم المالمجتمع بأحلاقيات —الالتزام 

والخاصة—الانتماءالعامة الموارد على المحافظة ق الإيجابية لمشاركة ا— 

والحضاري(.التقاق 
للشخال٠نبرية الخطب، محتوى ق الفكري الأمن قيم أبعاد سب، تختلف، هل ٣. 

الخهلب،مياتأا مباختلاف — الله —رحمه عيي الناصر بن الرحمن عبد 

اتشرعيةسراسات عتيعبن ابن الشيخ عرسي مع بايضاون القميم، حامجعة عتيوص والاهاب، اسوم كلية  ١٥٩٢



والوعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
افعفتح السلام سد مندور ا،د- 

المجمؤعصوء ق النافعة( المواضع الشهية" الفواكه بات~ )للمنامالن^رJة 
الخطب؟أنوج من نوع كل للتكرارات الكلي 

للخطبالمكتوب المحتوى ل الفكري الأمن قيم أبعاد ب نتختلف هل ٠ ٤ 
الثلاثبمسمياما الله— —رحمه المعدي ناصر بن الرحمن عبد للشخ النارية 

الكليالمجمؤع صوء ق النافعة( المواضع — الشهية الفواكه )الناسبات— 
انمرية؟الخطب للتكرارات 

المبريةللخطب المكتوب المحتوي تضمنه التي الفكري الأمن قيم ترتيب ما ٥■ 
التنازلي؟الرتيب ق جميعا الله— —رحمه المعدي ناصر بن الرحمن عبد للشيخ 
الأتية;الأهداف تحقيق إلى الدراسة هده ترمى ت الدراسة أهداف 

ضوءل الإسلامي المجتمع لأفراد الخهللثات الفكري الأمن بقيم غانمة عداد أ -
المرتبطة,التربوية والدراسات والبحوث الأدبيات 

النه——رحمه المدي ناصر بن الرحمن همد للئثخ الميمية الخطب حليل ت ~
فيها.الفكري الأمن فيم توافر مدي على لتحرق 

أقامق الحالية ة الدراسمجال الخص الفكري الأمن قيم أبعاد ترتيب يان ب ~
العلامةللشخ الميمية الخطب، ول حدا على كلأ الثلاث الميمية الخطب 

ككل.اض— —رحمه الحدي ناصر ين الرحمن عبد 
العلامةللشخ الميمية الخطب ق الفكري الأمن لقيم التّازلي الترتيب يان ب ~

—,افه —رحمه المعدي ناصر ين الرحمن عبد 
الأتية؛النقاط ي الدراسة هده أهمية تكمن ت الدراسة أهمية 

عبدالعلامة للشخ الميمية الخطب، محتوي تفمين مدي على لوقوف ا —
لأفراداللازمة الفكري الأمن لقيم اممه— —رحمه المعدي ناصر بن الرحمن 

تتضمنها.التي الإسلامي المجتمع 

١٥٩٣الشرعيات للدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، حاسات عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



وادوعوي4اسمية ١^٥ السعدي، ظصو بن عبدالرحمن الشيخ »اؤضاو 
الرحمنعبئ العلامة ل1شيح الغيرية الخملب محتوى اسميمإت الأمن قيم 

م^اسطتي  ا

عبدالعلامة للشيخ المتبرية الخطب محتوى تركيز مستوى على لوقوف ا —
بأبعادْالفكري الأمن قيم على اف-، -رحمه عدى الناصر بن الرحمن 

الإملامي.لبع واللازمة الأربعة 
الأمنقيم بعض من لهم توجهه بما والدعاة الخهلباء الحالية ة الدراسفيد ت —

قالفكري الأمن أبعاد لترميخ الخهلب ق الهيا التهلرق ينبغي التي الفكري 
الفكري،الانحراف صد لم المالمجتمع إفراد لتحصين الإسلامي؛ المجتمع 

العمل.ل والخلل الذكر الاضطراب ومغ 
مؤهلهلتكون بمحتوياما والارتقاء ب الخمحلتوي بمالاهتمام إلي لحاحة ا —

الفكريالأمن بقيم معرفة من الإسلامي المجتمع إفراد يحتاجه ما لتقديم 
الخمسة.بايعادها 

الفكري؛الخطب،الأمن قيم أبرز على الحالية الدرامة تمتمر حدودالدراسة: 
التالية:الحدود وفق اش~ ~رحمه عيي الناصر ين الرحمن عبد للشخ المن^رية 

بات")للمنامحال٠تارية للخطب، المكتوب محتوى على ة الدرامهده متمر ت ~

عبدالعلامة للشخ النافحة( المواضع —خهلب، المن؛ردة للخطب، الشهية الفواكه 
الشيخحطب، اختيار ّيبؤ ؤيرجمر اف—، —رحمه عيي الناصر بن الرحمن 

معاصرة،واجتماعية نقافئة ومكونات صحح ديني مضمون من تحمله لما 
الخطب،محتوى يجعل مما اللغة، ومتانة الخطاب وبلاغة لوب الأمحوقوة 

للدراسة.حصبا مجالا 

الدراسةطرحتها التي الفكري الأمن القيم قائمة ضوء ق الوراسة نتاج تحدد ت ~
المجموعقمؤلفات كامل على ة الدرامهذه نتائج تعميم يمكن ولا الحالية، 

الخطب،.شلكتاب اض—، المعدي—رحمه رحمن 
الكتابق المن،رية للخطب، المكتوب المحتوي على ة الاأرامهده متصسر ت —

ايشرميةللدراسات مثبمين ابن الشيخ ترسي مع ا1ةصيم، متيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٥٩٤



واثدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر س عبدالرحمن الشيخ مؤو«ر 

اظمفتح السلام عبد تدور م أ*د* 

ناصربن الرحمن عبد الشيح لفات لمؤ الكاملة المجموعة من الس—ائس 
وعددالثانية ;الهلبعة حهلية، ( ١٦٠)عددها يصل والتي اله~، ~رحمه عدى ال

بنصالح بمركز والمشورة المتوسعل. القطع س صفحة ّا( ٠ ٠ ) ا صفحاتب
م.١ ٩ ٩ ٢ ه/ ١ ٤ ١ ٢ العام ق يعنيزة اكقاق ^الح 

المصطالحاتتلهده الإجرائي التعرف يلي فيما الدرامةت مصطلحات 
المنفلمالكمي للوص—ف—i م تحد الملوب لأسا الحطب. محتوى تحليل 

صالخطب كتاب ق المتفمنة المنثرية الخطب لمحتوى والموصوعي 
—رحمهعدى الناصر بن الرحمن عبر الشيخ لفات لمؤ الكاملة المجموعق 

لأفراداللازمة الفكري الأمن لقيم تضمينها مدى على للوقوف وذلك اممه- 
■لم المالمجتمع 

لهمتحقق أنبا الأفراد يعتقل. التي والمعايتر المبادئ من مجموعة هي لقيمت ا —
تصوراتهلتحديد الفرد؛ ؤيكتّها المجتمع •با يؤس أومعنوية مادية مكامب 

٢٠)11ا،ت(,ه الحياة. ق وملوكياته  ٠)

التيالمعتقدات مجموعق بانبمات إجرايا الباحث يعرفها الفكري؛ الأمن يم ق ~
والثوابتوالمعتقدات ادئ المبووقاية الفكر، ومحلأمة تامين على نس—اعد 

كافةمن عليهم للمحاففلة المس—لم والمجتمع الشخصي لدى الإملامية 
توردةالمأو الوافدة أو الداحلية، أو المنحرفة، والأفكار لبية الالموترات 

والسنة.الكتاب س المنسقة وثقافته أصالته ْع تتفق لا والتي 
ال٠ناريةالخطب، إلي ( ٢٠٠)٨ بادحادح يشتر ال٠ناريةت الخهلب حتوى م —

علىالخهلبة تحرف كما ؤإبلاعا، وعظا المتضمن لف المؤ )الكلام أنيا على 
المصلينص جمع إلي الخهليب س رسالة توصيل فيه يتم بوعي أمحلقاء أتبما 

فحب،مقروصة عبادة هي حيث س ليس الإسلام ق ا أهميتهوتكتب 

١٥٩٥الشرعية للدراسات عثيميى ابن الشيخ كرسي مع بايدعاون القصيم، جامعة عتيرة، و١لآداد٠، اسوم كلية 



Aلدعوية وا اثعلمية آثاره اتسعدي، ناصر بن ثرحص عيدا الشيح مؤتمر ا
الرحمنعيد العلامة للشيخ التبرئة الخطب محتوى الصكريا الأمن قيم 

تحليليةيواسة السعدي 

الدينيةالمفامم المصلين جمؤع لتلقي ية أمامقناة هي حيث من أيما ولكن 
ؤيعرفهاتعليمية(. أدوارا لها أن كما الشرعية والأ-حآكام العقدية، والممورات، 
المنابرفوق من الخليب يلقيه )ما أنيا: على المنثرية الخطة ( ٢٠١)ثومانءآ 

الثرم، وصرفهم فته، وتدنيهم الختر علي الناس حمل مدق الجمع، أيام 
التشرعامر يقتضيه ما حب أمرهم وواغ باحوالهم وتبصرهم ودواعيه 

للخهلبالمكتوب المحتوى تعريف يمكن بق مما ضوء وق الإسلامي(. 
المصلينق التاثير بقصد المرابهلة الجمل من ق نانه؛ على إجرائيا الن\رية 

حسبأمرهم ووايع بأحوالهم وتمرهم مهم والتاثير واستمالتهم لإقناعهم 
الإسلامي؟التثرع امر يقتضيه ما 

هي)مفهومة محاوررئيثلاثة الفلرى الإمحنار يتضمن للدراسة: الإطارالفلري 
قالمنمية الخطب دور اممري- الأمن قيم وأهميته-أبعاد الفكري الأمن قيم 

الثلاثة:المحاور من مجور بكل التعريف بلي وفيما الئكري(، الأمن قيم غرس 
وأهميته:الفكري الأمن قيم مفهوم أ. 

المليعن تعالي فقال بدْ، على ما امتن المي الق نعم من نعمة الأمن يحد 
)القههس،به(ه تتى.ء نزئَلإ، ءايثا -مما لهن- لتكن أولم ؤ الأمين؛ 

أعظممن وهو لمحقيقها، الخجتمعاينن، حميع عي تالتي الطالب من مطلبا وهو 
منعددا ينتفلم شامل ومعتي واسع مفهوم وللأمن البشر، حياة ق الضرورات، 

ليشمليتجاوزْ بل عليه الماس ص كثير قصره الذي بالجانسم، يختص ولا الجوانب، 
مماونحوها الاجتماعي والأمن الفكري، والأمن ي، المفوالأمن العقدي، الأمن 
فيه•صروريا مهللما الأمن يعم 

الأسحول ايقة المات، وال.راسالأدبيات، من الحديد استقراء حلال ومن 
قعليها يهللق كبيرة منظومة س جزء الفكري الأمن مجال أن اتضح الفكري 

اتشرعيةتلدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم« جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٥٩٦



ئواولعوي،ت اسمية آتاده السعدي، ناصر عبداترحمّز|س الشيخ مؤتمر ا

اطهفتح السلام عيد متدور ا'*د* 

النوعيةعليها يطلق ات الكتابيعص ول الأمنية، الربية منفلومة الحديثة الكتابات 
المجتمعية.الأمنية الثقافة منهلور محن معها تتعامل الأحرى الكتابات وبعض الأمنية، 

(Safety Educationوبريطانيا الأمنية التربية دليل تقراء امحلال واتضح 
 ٠ ٠ )٨Guidance,Y؟Lf  رجالمن العديد بما نائي التي الرئيسة الماهيم أحد

العديدطيابما بين تحمل والتي التكنولوجية للثورة المتتوعة الأدوات ظل ل التربية 
أوإيجابيا.سلبا وتر ند الني المتناقضات من 

حولتدور تعريفاته معظم أن يجد الفكري الأمن مفهوم عن كتب لما والمتتع 
أوتفريطناوط،،إفراطا علية الوممنهج عن الخروج من وتحصينه العقل حماية 
مها؛خمسة 

الفكرملامة الأسانإر اككريشانه:٠ ١ المالكي)• ، عريفت -
الفكرية،مقوماته أحد أو الوطني، للأمن تر\.يدأ يثكل الذي الانحراف، من 

والأمنية(؟والأحلاقية، والثقافية، والعقاJية، 
٢٠الوداعي)عرفهام ي - وعقلهالإنسان تكر سلامة بانه; الف،كري للأمن ( ٠٨

للأمورفهمه ق والأءت_اوال، علية الومعن والخروج الانحراف، من وفهمه 
أوإليوالتنطع الغلو إلي به يوول بما للكون ونموره ية، يامحوالالدينية 
والملمة(.الإلحاد 

٢٠دص)اليعرفه ؤ ~ مكوناتعلى آمنين بلائهم ل الناس معيشة ؛انهت ( ٠٦
والمنة(.الكتابح من المنيثقة الفكرية ومنظومتهم النوعية وثقافتهم أصالتهم 

٢٠نمير)يعرفه ؤ - ٠٤ )lCوالمجتمعالدولة بين المشتركة والتدابير النشاط •؛ ؛
قببا حمتكون ية أونففكرية أو عقدية ثوائب، والجماعات الأفراد لتجنّح 

قللإيقاع محببا أو الصواب، حادة عن والأحلاق والأفكار السلوك انحراف 
الهاللئ،.

١ ٥٩٧اكرصة 1ادراسات ءثي«،ين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جاسة منيرة، اسوم كلية 



ئوالدعوية اسمية آمء المعدي، ناصر صوايرحمزبن موضرالشيخ ط
الرحصعبد العلامة ر1شيخ التبرئة الخْلب محتوى المثريا الأمن ليم 

و>ديليةلواسة السعدي 

الفكرةمنظومته أن المجتمع اس إحبانه; ١(.  ٩٩٥المجدوب.)يعرفه ؤ —
قليس المجتمع، داخل الأفراد بين العلاقات يرتب الذي الأخلاقي ونظامه 
الذيالانحراف من الفكر سلامة إلى أوالاطمتنان وافد، فكر من مديد موصع 
والأمنية.والثقافية الفكرية مقوماته أحد أو الوطني للأمن مديدا يثكل 

المضمونتثمل لم لأما جامعة؛ غير أما يلاحظ الساتة التعريفات ق التأمل 
قصرالوادي فتعريف ماهيته، تثرز التي الأمامية والعالم الفكري للأمن الحقيقي 

نجلالأخرى التعريفات وق المجتمع، دون الأفراد، فكر امن علي المكري الأمن 
أنللأمن لايمكن إذا ستقيم، لا وذلك الأفراد دون المجتمع على ركزت أنما 

لكنالمجتمع. ويشكل يتكون بمجموعهم الذين الأفراد عن يمناي واقعا يكون 
والمجتمع،الفرد لمصالح مامالة متوارة أنما يتنيهل ريعة المتادئ ق المتيمحر 

الأمنقيم وان كما المجتمع، دون الأفراد لدي شخمية مصالح تحقيق تراعي فلم 
بلأوشعورأ، إحساسا يمثل ولا والمجتمع الفرد يعيشها نفييه حالة تمثل الفكري 

الفئة.الحالة كلك انعكاس هو والشعور الإحساس أن 
تأمينعلى ساعد الش المعممداتؤ مجموعة بانمات إجرائيا الباحث ا ؤيعرفه

الشخصلدي الإسلامية والثوابت والعتقدات المالئ ووقاية الفكر، وسلامة 
ضسكافةاسمثراتاواويةوالأفكارالمحرفة،

سالنبقة وثقافته أصالخه مع تتفق لا والي توردة المأو أوالوافدة الداخلية، أو 
بعالةم يتالفكري الأمن أن نلاحفل ، اكحريفهذا ق دققنا اذا فة. والالكتان 

تانه أهمها صمانه 

اللأمة.على الحرص على تقوم نقية ثعورية الة ح ~
والالخزام؛صيانتها.والمنة الكتاب على القائمة المام الملوك وحدة على وكل ي ~
والمجتمعللأفراد الخامة والممالح القيم يمس ما لكل رقص على ْوم ي ~

الشرعيةسراسات عقيمتن ابن كرسي مع بالضاون اتقصيم، جامعة عتيرد والأياب، اكلوم كلية  ١٥٩٨



واثدعويةالسة آثاره ناصرالسسي، بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
اضفتح السلام عيد مض<ور أ،د• 

للأفرادالعامة والمصالح القيم نص محاولة لأي والجماعي الفردي التصدي 
والمجتمع

الجوانبل للأمن تحقق يؤمن الفرد لدي الفكري الأمن تحقق أن من ولأينب 
لديالمميزة الواعية العليا القيادة هومناْل العقل لأن ذلك تلخائيا؛ كافة الأحرى 

هدهصلمحت فاذا الأحرى، الأمن أصناف، يكل الموكلة القيادية الجهة وهو ان الأت
ؤيممقالأمن، عاتلة إفراد يكل حمدت فواذا الأمن، عائلة إفراد كل صلح القيادة 

لأمنتعريفة ق ( ٢ ٠ ١ )٨ الخلج لدول العربي التريية مكتب اليه أثار ما مع محبق ما 
ْعوتكاملها الإملامية شخصيته يهدد مما فكرينا الفرد تحصين انه علي الفكري 
عنالأخطاء درء علي فهويعمل نم ومن يعاينه، الذي والاجتماعي الثيش محيطه 

الأخلاقيةبالمبادئ النفس تحصين علي الفكري الأمن يعمل بل حوله، وعمن ذاته 
مععرصه سبق ما ؤيتفق وحريتها، الشخصية حققي علي تعمل التي والسلوكية 

الأمنلب هو الفكري الأمن أن (ق  ٢Johnson, ٠١١جونسون)اليه أشار ما 
وأفكارهم،أبنائها بعقول تقاس إنما والحضارات والأمجاد الأمم لأن وركيزته، 

ونوالبهم.بأجسادهم لا 
لماالمجتمع إفراد بين الفكري الأمن توفير إلي الحاجة مدي يتضح بق ممما 

دعاةمواجهة علي اعيهم نومطية بقيم المجتمع إفراد تحمين ل دور محن ه ل
المجتمعإفراد س فليلة غير بة تأن أدركا إذا خصوصا والعنف، الغلووالمملرف 

(٢٠١١القحطاق) ؤيشير ملحوظا، وثقافتا فكريا فراعا يعاف باب الشمجن خصوصا 

ستغلاله استم وبعضهم مشبوهة، مصادر س الحلم تلقوا الشباب يعص أن إلي 
الأفكارلغرس خضبة أرض بمثاية فوجدتمم إليهم، الوصول امتطاعتج عناصر قبل 

كثيزاتلقينهم على فعمالت، لديهم، اللازمة الفكرية الحضانة وجود لعدم المتطرفة 
أسوتمديد والتدمير للقتل أداة أصبحوا حتى الخاطثة، والعتقدات ادئ لباس 

١٠٩٩الشرعيات !!دراسات ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، هشزة، والأداب، اسوم كليات 



Jر ٠<Jوالدعويةالعلمية آثاره المعدي، ناصر عيدالر*ء4أنبن الشيخ ؤ٠
الوحسعبد العلامة للشيخ العبرية الخطب محتوى ث المكري الأمن قيم 

تمحليليةيراسة السعدي 

أفرادْ.وترؤيع المجمع 
أهممن هم، بل المجتلع، ثقافة ءات أهم من الصكري الأمن قتم وتعد 

محدداتأهم من تعد أنيا كما الجمع عليها يعتمد التي ية الأمامحات المقوم
الأزادبتن والفاعل التعامل، هل تالتي العوامل أبرز ومن الإنس-اق، الملوك 

كونهاعن قفلا ومجتمعه، الفرد ين التفاعل عملية تهل لأنبا والجماعات؛ 
-الأخرى الكاJنات، هن عره عن ان الإنحا يتميز مهمة خاصية 

الحضارات،وتشييد الأمم حناة ل ودوره الفكرى الأمن أهمية لنا يتضح هتا من 
أهميحد الفكري الأمن فان أمة؛ لكل ربا مطاوستا أنواعه تعدد على الأمن كان ؤإذا 

وتحققهالأخرى، الأمن بصور وثيقآ ارتباطنا يرتبط لأنه وأخطرها الأنولع لث، تال
وماومعتقده، فكره أسير ان فالأنالأخرى، الأمن لأنولع تحقماىلقاي يؤمن 
3،بالتأمل وعقله، لفكره صدى إلا الحياة والمر ق وتصرفاته وسلوكه الإنسان عمل 

الإنسانلفكر التامة الحماية تحقيق إلى عي يأنه يلاحظ الفكري الأمن مصهللح 
الخفلومةبحماية يعنى وأنه والأءت_دالا هلية الوسعن أوالخروج الانحراف من 

أومنحرف أومعتقد فكر كز مواجهة ق والأمنية والأخلاقية والثقافية العقدية 
يحملعمل ألية هو الفكري الأمن إن القول ؤيمكن لوك، سمن يتبعه وما متهلرف 

الانحرافاتمن والوقاية الطمأنينة ؤيفمن الأفات، من المجتؤعر حماية عاتقه على 
الداخليةالأوضاع يهدد وما الاستقرار، وحفظ المألوفة، غير لوكيات والالفاكرية 

المجتمع.ق الحياة وتممد الفوضى تثير فكرية وتيارات اضعلرايات من 

أهميةعلى أكدت أبعادا الفكري الأمن قيم تتخذ I الفكري الأمن أبعادا ب■ 
الأمنقيم عليها تركز اضر ادئ البوحدة وق المجتمع بنية على الحفاظ ق القيم 

الأبعادتهده ومن الفكري 

١٦٠ سوندلدراطتاتشرمية٠ 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر ءبدالرحعنبن الشيخ ^ ٠٥٢
اضفتح السلام عيد مندور ا،د• 

قولق الكريمة الأية أرت السالم: المجمحع و الفرد وواجيات حقوق . ١ 
وزنجكآنت أمكن كئادم وهلنا ؤ اللام عليه ادم يدنا ممخاطا ونعالي بحانه مالله 

هأو' ينآلهسن هأذُألن،مآ٥٤^؛ مرت١ وثُ ثيئما -نث، مهايبمدا وكلأ أهئه 
ققررت كما والماكل، كن، المحق ق متمثلة ان الاسمحقوق (، ٣٥)البقرة، 

المحرمة،الشجرة يقربنا وهوإلا حواء، وزوجته أدم البئر أبي علي واجح المقابل 
الرسالاتلتكمل جاءت والتي وملم عليه اممه صلي محمد ول الرسبعثه كانتا ثم 

وسلمعليه الله صر محمد الرسول ؤيوكد عليعباده، اممه نعمه با-ا وليتم السماؤية، 
المجتمعق الفرد ات وواجبلحقوق إسلامية مبادئ أربعة الوايع حجة طة حل 

ينمعاذ عن حبان، ابن صحيح ق حبان، ابن رواه مما تخلاصها اسيمكن لم الم
ألاإفالناسي أيها يا قوله: ق لمين المبين اواة والمسالوحدة مبدأ حبل)تا'كيد 

علىلعجممم، دلا أعجمي، عش فضل لا ألا واحد أباكم ؤاذ واحد ربجم 
العدلوترسح ~ أحمرإلأبالتقوى عر لأسود ولا أسود على لأحمر ولا عوذئ 

قهدا، يومكم كحرمة عليكم، حرام وأموالكم دماءكم إة قوله: ق الملمين بثن 
فيكمتركتؤ وقد نوله• 3، الأمة تور بدسوالتمنكر ~ هدا بلدكم ؤ، هذا، نهركم 

ورباقوله: ق ا الربمن والتحذير ~ ام كتاب به، اعتصمتم إن بعده تفلوا لن ما 
المطاو_،ذعبد بن عباس ربا ربانا، أصع ربما وأول موصؤع، الجاهلية 

الهلبعوهو حلق، جمع الأحلأي، لم: المالمجتمع ياحلاقيات الالتزام . ٢ 
أئعالعنها صدر رامحه للممس حال أيما الأخلاق وتعنى والدين، والئجية 

ْعيتلازم ما على بماة نمير بل أوتمهل، تفكر إر حاجة غير من الثث أو الخير 
وصفهايمكن التي والثلوكيارت، البشرية الصفاُت، من مجموعه وهي والعادة، الهلع 

لتحقيقا رئييعدا الملم المجتمع بأحلاقيات الالتزام ؤيمئل القح، أو بالحن 
٢٠المجتمع،)حلمي،؛ داخل الفكري الأمن  الأخلاقمن مجموعة وهناك ( ٠

١٦٠١اثشرعية لامراسات ابن اتشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتأيرمح واموداب، اسوم كنية 



هوالدعوية اوسية آثاره السعدي، ناسر ساأرحضبن الشيخ مؤت«ر ا
الرحمنعيد العلامة للشيخ اعنبرية الخطب محتوى اأفكريات هيم

0ىااىهمات ٣^١ ادسىنمي 

القرآسةالموصى من العديد ق ا لهودعا الإملأم عاليها حن التي الحميدة 
قبلالمجتمعات ق موجودة الأخلاق تلك بعفى كانت وقد السوية، والأحاديث، 

ومنالثنة، أو بالقرآن الئتمثل الوحي من الأخلاق نالك ذكر وتبل الإسلام، مجيء 
الصدق...الخ(الحياء، والعفة، والحالم، الأمانة، الأخلاق) تللئ، أبرز 

تجاْالمستولية وتحمل الانتماء يعد ت تولية الموتحمل االو٠لن الانتماء ٣. 

مجتمعه،وأفراد بينه المثسركة بالروابهل الفرد تشعر وهامة ضرورية حاجة الوؤلن 
ؤيتفانىلأنتمؤاء با يفتخر يجعله نوحيها وتوجيهه لالوء|ن لأنتماء با شعوره وتقوية 

الانتماءعن تعو كثيرة مؤشرات هناك أن كما أجاله، من ؤيضحي وطنه س، حق 
وبقيمةالوطن بجمال تشعره وطنه بناء ق الإنسان مشاركة منها تولية الموتحمل 

مضامينومن ات، والواجبالحقوق مفهوم الفرد لدى ؤيتمي مجتمعه ق الفرد 
اتهممؤ ولجميع الوطن لهذا والفخر؛الانتساب■، الاعتزاز قيمة والولاء الانتماء 
وتعدالوطن• هذا لأبناء العامة الممالحة كحقيق الجاد والعمل والأمنية، المدنية 

الوطيالأنتهاء لحقيق مهمتا حزءآ حوله لاكفاف، وا معه واكفاعل الأمر ولي طاعة 
رفاهيته،وتحقيق التنمية خطط ونجاح أمنه بلؤغ ل ونجاحه المجتمع ائه كماّ

راحتهعلى ؤيحرصى سواء، حد على والمواطن الوطن خدمة على يعمل أنه خاصة 
تربىالش وتقاليده وعاداته قيمه على المءحافظة مع مجتمعه تطوير على ؤيحمل 

القادر،اِا،آأ(ا)العد علها. 

الدينحثنا والخاصة: الإيجا؛يةوالمحافظةضالواردالعامة 

١٠٠^^والمحافظة والخاصة العانة، الاهتمامبالممتالكات على الخيف الإسلامي 
الدينالأشخاصى وخموصا الاس، جم.ح تفيد ليوال،مار، والخراب، اكلم، من 

العامةوالمرافق الخصة المرافق إلى للدخول كبيرة مالية مبالر دخ يس—تطيعون لا 
نفلافةعلى الحافظة للجمح ملكؤ العامة الممتلكات iهاJ٥ والمتنزهات، كالخدائق 

الشربمميراسات ءثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة صتيرد اسوم ممية  ١٦٠٢



دوايوعوية اتعاست أناره اتسدي، ظِ سادرحمنبن الشيخ نمر مؤ ط
اكهتح السلام عيد متدور أ.د. 

علىوالقاذورات الأوساخ رمي بعدم وذلك والمتزهات، كالحداس العامة المرافق 
استعمالها،من الانتهاء بعد المياه دورة من التاكد يجب وكيلك الأرض، 

علىالرحلة مخلفات رمى وتجنب استخدامها، الأسخاص باقي تهلح يبحيث 
لدك.المخصص المكان ق إلماوها ثم واحد، كيس ل جمعها يجب بل الأرض، 

العامةالممتلكات تلك على الحافظة ق الأفراد من الإيجابية اركة الخثويعتبر 
قيتمثل والدي الفكري الأمن أبعاد من رئسا بعدا الخاصة الممتلكات وكيلك 

ومنفلومتهمأصالتهم مكوناتر على آمنين دمجتمعاتم أدءلا"م 3، الناس يعيش أن 
الوعتة.ومافتهم الفكرية 

علاقةتكوين والحضاري الثماق الانتماء يمثل ت والحضاري الثماق الانتماء . ٥ 
فمدذك له تحقق فاذا الصحيحة ادئ والمبوالثل القيم س مجموعة مع إيجابية 

وافدةبمبادئ أفكارهم تلونت ؤإذا معاينه، وأحلى صورة اسمي ق الأمن لهم تحقق 
الخوفذك ديارهم، حلال الخوف جاس فقد توردة موثقافات دحيالة وأفكار 

اللدك بقانهم؛ مقومات على ؤيقضى الحضاري يهددكيانم الذي المعنوي 
الأحرى،الثعوي، تجاه التوافد الأمة تغلي أن الفكري الأس على المحافظة تعني 
الدينيناسب ما أحد أحل س الشريعة بغربال وغربلتها حضارما استقبال ؤإنما 

الأمةعلماء من يتطلب، وهذا ؤيعارصه، الدين ينال مما والتخلص معه، ؤيتوافق 
والضيختغلال الاسمن لحمايتهم معلومات، س بابج الثحيل إلى يصل ما مرانة 

والانحراف.

منذالإسلام اهتم لقد الفكري" الأمن قتم غرس ل المنمية الخهلب، دور ج، 
وصياغةالمجتمع ونوعية الأمة وتربية الناس لهداية يلة كوسيالكلمة تاؤيخه فجر 

يؤعأمحكل تلقي التمح، الجمعة حطبة ت، فكانالمنهللق هن.ا وس الصالح، الإنان 
(٢٠١)إ؛راهيم،آ الإنسان. عليها يئاب، وعبادة ثابتة شعيرة 

١٦٠٣الشرعية سراسات عتي4اين ابن الشيخ كرسي مع بالتطون القميم، جامعة عتيزص داس، و١vاسوم كلية 



Aوايدعوية اسمية آثاره السعدي، ناصر صداترحمنبن الشيخ ٠^^^ ط
الرحمنعيد العلامة يشيخ التبرئة اليحلب محتوى ا المكري امحآمن قيم 

نمنالهداية معالم من بارزأ ومعلمك حالية منارة القرون عبر الخطة استمرت 
والصالحين،الأنبياء وسير الشريعة وتعاليم العقيدة، مفاهيم ؤلرحت مترها حلال 
علىومن عصر، كل ق تتجل« كانت التي المن—اكل عولجت كذلك حلالها ومن 
تائبينتعالي اش إلي فرحعوا الناس س كثير ق الخير كوامن تيقفلت اصالمتر هذا 

لهولايزال مفت قرون عمّ بالحق يميع صامدآ المتر هذا ظل ولقد تغنرين، م
وقيم.وتعاليم أفكار س فيه يهلرح ما حلال من التغيير ل الفاعل أثره 

العلميةالأجيال عقول يغال.ى الذي هوالرافل. المتمية الخهلب محتوى ؤيعتتر 
عنالإحابة بين يجمع ووعفل تعاليم س يضمنه يما اللم، والفكر الراشدة، 

الواجباتوتلبية والعلمية الإسلامية الساحة على يطرح وما والواغ الحاصر أمثلة 
لفيالالواهم، والفهم الإسلامي الفقه وأسامحميات العقيدة ترمحخ ق الشرعية 

عدىالؤيري والسلوكية. العقدية الانحرافات س والتحاوير والسنة الكتاب، لهج 
والوجيهاتوالعليم الوعفل بين يجمع أن ينبغي الخهل، محتوى أن ١( ٩ ٩ )٢ 

المضعلروالفصيلأت متنوعة يامحاليم، والدنيوية الدينية المضار ودير للمنافعر 
علىالمترية الخيذ محتوى تضمين صرورة ل ٢( * ٠ زهرة)٥ أبو ؤيتفؤ، الهيا، 

الملأءأمام العيوب، وتثهير اكاتيم لا القويم منه الهدف يكون بأن المسحة أدب 
بأسلوبتعالي افه إلي يعود بان عاص لكل الفرصة نوّع أن يبغي بل شخص لأي 

للل.عاةيمكن المترية الخهلج، محتوى أن القول يمكن سق ومما وجذ.اب، لن حم
دينياواجبا ذللئ، يعد حيث الفكري؛ الأمن فيم لغرس الفرص والخهلباء والعلماء 
شرائحهبجمئر والمجتمعر الدولة بين تفامنية تولية مأنه كما ووطنتا، وأحلاما 

طموحةبرامج إلؤ، يحتاج عليه والمحاففلة فتحقيقه مجالاته، كشعّ_إ ومؤسساته؛ 
مازاللأنه يذللث، الوفاء المترية الخهليج لمحتوى ؤيمكن الملوي، بعيدة وأهداف 

والانحراف.والضياع ال الفغيط من لمة المالجماهير اليه تفى،ء دوحة 

الشرعيةسراسات عتيعين ابن الشيخ كرسي مع بامLون القصيم، حاسة عئيرة، والأداب، اسوم ممية  ١٦٠٤



والدعويةاسبمية أناره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤتمر 
اكفتح السلام مبد مندوو أ*د• 

تمالتي والقضايا الموصوعات يناقش الخمية الخط—ب محتوى أن وحث 
المجموض،يهم ما عليهم ؤيهلرح مكني، تجمع أو أونية مدينة كل أصحاب 

والإيثارالتعاون لواقح فيهم ؤيحرك اهتماما، على تحوذ ؤيبالها، ؤيثغل 
الغيرةفيهم يثير انه ذلك، مقابل ل والأثرة والأنانية والبخل الشح ؤيقوم والرحمة، 
موقفاؤيشرح أخري، تارة أحكامه، والتزام نصرته إلي ؤيدفعهم للدين، والحمية 
ؤيطالبدة، فاّعقيدة نبذ ؤيدعوإلي اس، النيئن تحمة معادة من الإملأم 
واقعهم،ل الناس بعيثه مما ذللث، غير إلي الناقة تربية على الحرص بضرورة 
يعيشولا المضاء، ق يحلق لا الخللبا محتوى لأن ونظرا مجتمعهم، ق يه يحوز 

وأحداثايرة الموضوعالت، حتى وحياتمم، الماس واع عن بعيدا عاجي، رج بف 
حياتهمق الناس يعانيه بما ترتيط أن يجمتح والتايعيين، الصحابة ير ومالغزوايتؤ 

اليه،الوصول نبتغى وهدفا لبلوغه، عى ننموذجا النهاية ق تشكل وان العاصرة، 
فانالبعيد؛ الماضي إلي والحنين بالأمجاد التغني حدود عند الوفوف، يجوز ولا 

الفكريالأس فيم وتنمية غرس ق وظاهر واضح دور الن^رية الخهل_ا للمحتوي 
مجتمعهممنظومة بان إحساس الأفراد لدي يجعل مما الملين وعقول فوس نق 

الوانه أمان ق المجتمع داخل بيتهم العلاقات، ترتب، والمي والأحلانية الفكرية 
انالإنشخصية تكوين إلي إضافة وافد، ، متطرففكر أي من تمديد أى يوحد 
واس.بلام المعاصرة الحياة للعيس المستنير الملم 

القيمضوء ق المنرية الخطي، محتوي تحليل تناولت التي الابقةت الدراسات، 
منهات

استخاJاممدي على ، التعرفالا،رامة تهدفت، امح( ٢٠١٧)الزهراق رامة د~ 
بالحرمينالجمعة خطي، خلال س التكفيري للفكن الدعوية الخحالجة اليس، الأم

نسبةإجمالي تزكي ة الدرامحنتائج وجاءت ، ١  ٤٣٦—١  ٤٣٥الخام ق الشرفين 

١٦٠٥الشرعية وادراسات عتي4ان ابن الشيخ ترسي مع ياتاون اتقصيم، جامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيح مؤتمر 
الرحمنعيد العلامة للشيخ المبرية اليملب محتوى ١املريات الأمن هيم 

0ىادةٍاسه م ا

نسبجاءت، /سما ٠ , ٣٥كان ام الحرم و الوعيد يخلوب ١^١^ 
للغكرلدعوة المعالجة ية نحاءيت، /، ٤ ,٥ ٩ المدق الحرم ق الوعيد الوب، وأ>>

الخطبوق *^، ٩٣١٢ ية بنالمكي الحرم حطب ق العاطفي بالأسالوب التكفيري 
بالحرمالدنىضةما,ا/سإجمارالأطف.

المعرفيةالقيم على التعرف ة الدرامتهدذت، ام( ٢٠١٧)حنفي ة راٌد —
()١٩محتوى تحليل حلال من لبنان دولة ق الجمعة حط_، ق والسياسية 

قجمعها تم الشيعية، الخطب، من حطبة ( ١١١)المنية، الخهلج، من حهلبة 
نيةالالخهلحح إثارة تؤكد الدراسة نتائج وجاءت، 'اأ( '؛آ~اُا*)ما*بين الفأرة 

الخطبو اوياّية القضايا جاءت، بينما Z  ٧,٥٣ بنسبة السيامية القضايا إلى 
الخطبف، الاجتماعية القضايا إلي الإثارة جاءت، بينما ٦•)، ٠ ٣, بنبة الشيعة 

كضاياالأجتماعيةفيالخو_إاكيعةسيةبةا,هم/ الية؛ن
بنسبةالمية الخطب، ق العامة العرفية القضايا إلي الإشارة ب,مآم/وجاءر، 

a/.بتسبة الشيعة الخهلجؤ ق العامة المعرفية القضايا نفس جاءت، بينما /، ١ ٥ 
بجوابهاالتربوية التوجيهات على التعرف امتهدفت، ( ٢٠١٤الجهني)رامة د -

الجمعةحطب، من تتيطة الملاجتماعية( لعقدية—العبديه—الأحلافئة—ا ا) 
قانموذحتا القاسم المحن عبد الشح حطب، الشريف،، النوى بالمجد 

موصؤعالخ،رية الخطب، تركيز تزكي التخليل نتائج وجاءت، ْ ١  ٤٣٣العام 
درجةق يليهما كبيرة بدرجة التعبدي( — الجانبين)العقدي على الدرامة 

الترتيب.عر الاجتماعي( - الجافين)الأخلاقي التناول 
٢٠شومان)ة رامحد ~ منتنثطة المالتربوية القيم تحديد اسننهدقن، ( ١١

غلبةالأتية! النتائج إلي الدرامة وتوصلت، الكي الحرم ق المبؤية الخطب، 
قالمستنبطة للقيم الني الوزن وباين لبية، الالقيم على الإيجابية القيم 

الشرعيةللدراسات عثيمحن ابن الشيخ كرسي مع بادعاون السيم< حاههة عتيزص والأداب، الخلوم كلية  ١٦٠٦



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عبدايرحمن مؤتمرالشيخ 
اكفتح السلام عبد متيور أ*د■ 

جاءتسما الأولى، المرنة ق العقدية القيم جاءت حيث المختلفة قتاما 
تنبطةالالتربوية القيم وتناغم والأخيرة، الثامنة المرتبة ق التعليمية القيم 

وتناسقها.وتكاملها 

الأسءاويتوا3رةيم التعرف الدراسة اسهدقت ٢( ٠ ١ الإكلي)ا راسة د -
الثانويةبالرحلة الشرعية العلوم مناهج ل التعامل أخلاقيات ونيم الفكري 

يرالتفمناهج ق الفكري الأس قيم تؤكدتوافر النتاج وجاءت بالموليه، 
سةالتوب، مناهج وق ، Xtu,aسبة ف ية بن

Xya,uضبة الإسلامية والثقافة الحديث مناهج جاءت كا ، Zyأ\،,ا، 
٢٠الخموري)دراة ~ الترامدرجة على التعرف ة الدرامتهدفت ام( ١١

الّك،.خطب ق المتضمنة التربوية بالعايير الأردن ق اجد الماء خطب
بمحاييرللخطساء الالتزام درجة أن تؤكد التنائج وجاءت الجمحة، لاة صق 

المجالات.لجمج متوسطة جاءت التربوية 
٢٠العباصرة)ة رامد - توافقمدي على التحرق اللءراسة استهدفت ( ٠٥

قالجمعة خطبة وكتب للمرحلة الإسلامية التربية كتب محتوي بين الفاهيم 
درسا( ٢٠المحتوي)٣ تحليل أمسلوب الباحث استخدم حيث عمان ملعلنة 

ضوءل وذلك الجمعة خطب ص خطبة ( ٢٠٤الإسلامية،)التربية كتب من 
—الفقه — الكريم القرن — يرة الأتية)الالمح، المجالات ق مفهوم ٢(  ٠١٢)

توافقوجود تؤكد الدراسة نتاج وجاءت الشريف،—اكلم—العقيدة( الحديث، 
١لإ ٤ ١ بنسبة الخطب، وكتهبؤ الإّلأمئة التربية كتب، بين مفاهمى 

٢٠القاضي)ة رامد - التربويةالخضامين على الوقوف اسهدفت، ( ٠٤
—الجوانب)العقلءية ق النبوي بالمجد الجمعة خعلمج من تنبطة الم

،١٤٢٢العام ق النبوي الجن. لأئمة الاجتماعية( الأخلاقية— — التعبدية 

١٦٠٧أوشرعية سواسات عثيهتن ابن اتشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم جامعة عتيزتي اسوموالآىب، كلية 



Aوا1دءوبة اسعية آتاره السعدي، ناصر عيداثرحصبن الشيخ موضر ا
الرحمنعبد انملأمة لاسخ ائتبرية اسْلب محتوى ة - المكري الأمن هيم 

تحليليةعواسة السيئ 

الخطبتضمين تؤكد ة الدرامنتائج وجاءت الوصفي المنهج الباحث اتبع 
افه—إفراد التوحيد رمفمون الآتية القيم جاءت حيث متفاوتة ب ينللقم 

عليالصر والهوى— النفس مجاهدة - والمنة بالكتاب —التمسسك بالعبادة 
القيمجاءت بينما للقيم، العقدي الجانب ق وذلك الموت( —تذكر اطه أقدار 

التعبدي،الجالم، علي وذللثإ الدعاع( — القرآن قراءة — —الحج الصوم الأتية) 
—ادأبالعفة الرحمة— — الصدق — الخلق حن الأتية) القيم جاءت بينما 

الأتيةالقيم جاءت بينما الأخلاقي، الجاب علي لثج وذلالرجولة( — الزيارة 
~الأمن ~نعمة الحوائج قفاء \ذنوا\آ'— أوقات — الملة الأسرة )رمحالة 

الاجتماعي.الجانب ق الخالم( طلب اللمان— حففل 
٢٠السيابي)راسة د - ٠ الخم،.همن المرئيات على الوقوف استهدفت ( ٠

ةالدراسنتاج وجاءت الإسلامية، بات والنامحوالخيدين الجمعة طب حق 
منهاأجزاء تروى ا وانكاملة، رؤيت ه للني خطبح على الثور عدم تؤكد 

للنبيبونما ؤينسالخامة يتتاقلها كثيرة حهلب كيلك بذلك، الرواة ؤيكتفي فقط 
صعيف.وآخر مكذوب فبعضها عنه تصح لا —وهي 

ة.دراسمثل ا؛قة الات الدراسمعظم مع الحالية ة الدراساتفقت 
الفكريالأمن موصؤع علي الضوء ليهل تق ٢( ٠ ١ ١ الأكلي، ؛ ٢ ' ١ )الرهراف،ما 

•دراسة مثل الم—ابقة الدرامات معظم مع اتفقت كما المجتمعات، علي لخعلورته 
٢؛٠ ٠ الخياصرة،ه ؛ شومان، ، ٢٠١آالحموري،ا ٠ ١ ٤ الجهني، ٢، ٠ )حنفي،با 

٢٠القاصي،  أداةتطبيق ل اتفقت كما الجمع خهلب تحليل ق ٢( * * ٠ ؛الميابي،  ٠٤
الصلةذات المايقة الدرامات من ة الدراسسهذه تفادت اسكما المحتوى، تحليل 

تخدمتامكما الهيا توصلت التي والنتائج النظري الاطار جوانب علي بالنتعرف 
المايقةالدراسات عن الحالية الدراسة وتختلف اكحليلي، الوصفي الدراسة منهج 

الشرعيةللدراسات عثي4يرن ابن الشيخ كرسي مع ياثاعاون ادهصيم< حاسة عتيوة، والأداب! اسوم كلية  ١٦٠٨



والدعويةاسية آثاره السعدي، ناصر عبدايرحمزس مؤت«رالشيح 

اطهفتح السلام عبد مندور • ٥٠٠١

عيي—الناصر بن الرحمن عد العلامة للثسخ الميؤية الخطب يأق)محتوى بما 
أماالسابقة ات الدرامعن الحالية الدراسة به تميزت الفكرى(وما الأمن قيم قائم 

ينالرحمن عبد العلامة للشيخ المنبمؤية للخطب المكتوب المحتوى ق تبحثا 
الفاكري.الأمن نم صوء ق تحليلها اض--. -رحمه - عدى الناصر 

'٩ الشرعية لليراسات عثبمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيزت، والاداس اسوم كلين 



Aوالدعوية اس4ية آثاره واصراثسعداي، بن مبدايرحمن اتشيخ مؤد4ر ط
الرحمنعيد العلامة للشيخ التبرئة الغملب محتوى ي المكري الأمن هيم 

،ة0ءلياإية41دراالسعدي 

>اتدراسة ؤاجراءات سهجية 

الوصفيالمنهج على الدراسة تعتمد الدراسة؛ ل المستخدم البحث منهج أ• 
كائنهو ما يوصف الوصفي المنهج يقوم بحث تحليلمة، وصفية ة دراسباعتبارها 

لوصفهالدراسة مجتمع دراسة ق الوصفي النهج الباحث امحتخدم وقد يره، ونف
يمومن الفكري الأمن نم عن والتعبير الوصسفا تم حسث وكيفيح، كميا وصمتا 

الباحثتخدم اسكما كيفيا، يرها ونفالفاكري الأمن لقيم الكمية الدلألامتح رصد 
قالمستخدمة الأصلية الناهج من انه حيث الدراسة، لناسبة الأٌسثاءلي النهج 
ةالدراسمحل المنبرية" الجمع حهلب لتحليل دوره ؤيآق المنبرية، الخمحلبا مجال 

تنثامحرالأسوالمنهج وبامحلته، ءلاهر0 الفكري الأمن قيم من فيها ما تتباٍل اسو— 
وفقوغيرها الصوص من ومعابي أفكار تنتاج لأسالبحث طرق من طريقة يعد 

حهداقصي يبدل الباحث بها يقوم التي الهلريقة وهو علتها متعارفا وقواعد صوابهل 
استخراجبهدفذ والمموص الشريفة والأحاديث، القرآنية الآياُت، ة دراسعند عقلي 
النهجالثاحث، تخدم اسوقد الواصحة ة بالأدلراما ومؤسأالفكري الأمن قيم 

.الدراسة محل النبرية~ الجمع حطب، ق ومعاق أفكار لأستنتاج الأستنباطي 
يرغب،الش المجموعق انه على ة الدراسمجتمع يعرف، ة! الدراسمجتمع ب. 
العينة،من الهيا يمل الش المتائج عليها يعمم أن يريد واش تها دوامق الباحث، 
بالفعلالباحث، يود الذي وهوالمجتمع أصلي مجتمع من الدراسة مجتمع ؤيتكون 

المجتمعأما للباحث،، متاح يكون ما ادرآ نالمجتمع وهدا عليه، نتائجه يعمم أن 
التاحالمجتمع مي فيبالفعل عليه نتائجه تعميم قادرآعلى الباحث، يكون الذي 

)مراد،المتاح الواقعي احتياره والماق للباحث، المموذحي الاختيار الأول ؤيهئل 
٢٠هادي،أ  الكاملةالمجموعق من الدراسة مجتمع يتكون الحالية ة الدراسول ( ١

يصلوالي اش~~ ——رحمه عيي الناصر بن الرحمن عبد الشخ لمالت، لمؤ 

الشرعيةلالدو١طت عتي4اإن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٦١٠



واتدعويةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ ٢^^ 

|راإعفتح الملام عبئ متيور أ.د. 

الثمانية)٨( يمجلدال الكريم القران ر نيبداية مجلد عشرين ( ٢٠)إلي عددها 
حصانصأهم ومن .الخ، ... ية السعاو والفتاوى الخهلب، والفقه، بالعقيدة، ومرور 

أنها!الكاملة المجموعة هد0 

طعةمن أكثر ل ومشورة محققه فهي الهيا الرجؤع الاحب-ن جميع إمكان ب -
الميماندار بعنيزة، الصالحية يالجمعية صالح بن صالح مركز )منثوران، منها 

والتوزيع(.للنشر 
أوورنا )مطبؤع كان مواء المكتوب، المحتوي على الحصول هولة س ~

بالتعاونصالح بن صالح ومركز المالحية الجمعية وفرمتإ حنث إلكروبا(، 
؛المؤلفات، C3D—]ROMمدمجة أسطوانة المعلومات لتقنية ، حرفثركة ْع 

الله—.~رحمه عدى الالرحمن عبله للشيح الكاملة 
قبلمن مراححتها وتم محققه الكاملة المجموعة ق الشيخ مؤلفات ميع ح~ 

الثريعة.العلوم مجال ق العالماء من متخممة لجنة 
الشيحلمولفات الكاملة المجموجة إ->ضاع لمحوبة نظرا ت ة الدراسعينة جّ 

كثرتمنها ارات اعتبلعده التحليلية؛ ة للل.راّعدى الناصر بن الرحمن عبد 
ناصربن الرحمن عبد الشخ لمولفات الكاملة الجموعه صفحات عدد ~ العمل 

ةالدراسوان كما وتتوعه تقريبا صفحة ، الألفعشرة يصل القه" ~رحمه المّعدى 
المكتوبوهوالمحتوى الميخ، إنتاج مجالات من واحد مجال ق تحديدها تم 

قوهيالت، متنوعة فهي قليل د ؛عل. لبت، الشيخ حهلم، وان كما الن،رية، الخهلم، 
مختلفة.مناسبات 

قاماض— —رحمه المعدي ناصر بن الرحمن لؤ عبالشيخ حطب، ولححر 
فوحد https: / /islamhouse.comهوّى إسلام موقع ل ؛الحث، الاحث، 

علىالمنبرية والخهلمظ المنبرية الخهلّ_، ق المهية الفواكه بعنوان إلكترونية نخ 

١٦١١الشرعية سراسات ابن اتشيخ همصي مع القصيم، جامعة عثيرت، اسوم كليق 



تدعويةوا اسمية آثاره السعدي• ناصر بن ءيدا1رح^ن الشيخ مؤت٠ر 
الرحمنعيد العلامة للشيخ ا1نبرية محتوى المكري^ الأمن ليم 

تحليليةيواسة السعدي 

عييالناصر بن الرحمن عبد الشخ المحقق القصيم علامة تاليف بات المتام
١٠فيها)الخطب عدد وكان  https;آحر// موقع وق صفحة، ٢( ٢ ق)٩ حطلبة ( ١

www.kutub-pdf.net  المبريةالخطب ق الشهية الفواكه موان كتاب وجد
بنالرحمن عبد الشح القصم علامة تاليف المنامحسات ق التارية الخطب ؤيليهّا 
المحازٌي،و'ٌواف عد بن المحمقإبراهيم أحاديثه وخرج أعتتيبه المدى ناصر 

صفحة، ٣٢٣ق)١  ٤٩٨ المسام ق بالرياصى الشريف بدار ورقية يحورة منشور 
الملامةللشيخ الن١رية للخؤلب أحري خة توق حطة ( ١٠١عود)ؤيضمن 

قنشرها حطبة ( ١٣٠عيد)الصلاح وحقق جمع السعدي ناصر بن الرحمن عبد 
الخامق والتورع للنشر الجديدة الخد دار أصدرته بالقاهرة الن؛رية الخهلب كتاب 

الثخلخولفات الكاملة الخجموعة تضمنت، بينما صفحة، ( ٣٠٢(ق)٢٠١٦)
يشتملوهو الخطب، بعنوان ته حمرقم)٦( الكتاب عيي الناصر بن الرحمن عبد 

الفواكهالمنامحات، علي المبؤية منها)الخطب، الخهلّت، من مجموعات ثلاثة علي 
المليناصر بن الرحمن عبد الشح حطب، مجمؤع الن،رية، الخطب، ق الشهية 

الثقاقصالح بن صالح مركز نشرها حطبة ( ١٦٠وعددها)النافعة( لمواصح اق 
الخطب،محتوى ، نوصيفالجدول)١( ويوصح  ١٩٩٢الخام ق الثانية لطعة اق 

١(عدي،آهه المتحدية.)الامها بأئالمنبرية 
المتعددةامها يامالتبرئة الخطب، محتوى ؤ نوصيفجدول)١( 
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الشرعيةللدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع القصيم، حامعة عتيزة، والاداب، اسوم كلية  ١٦١٢



والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر عيدالرحمنين الشيخ تمر مؤ 
اشفتح السلام عيد مندور أ.د. 

•،،١٠٠٧ ٢٨ Y،؛./• ١٢٣ ٢٥٩٦ (١•،) ٥٩
ااتنبرية الخهف 

الناقةالواضيع 
٣

١٤٢ بم،د/• ٤٤٠ ٦٣٥٨ ٢٦٩ ١٦٠ الجموع

الكاملةالمؤلفات، من المادس الكتاب، ق سري، التي الخطب لأن ونظرا 
صالحمركز نشرها والتي اغس~ ~~رحمه المدى ناصر بن الرحمن عبد للشخ 

الدراسةاقممرت، فقد متخصصة؛ لجنه قبل من تحقيقها تم بعتيزة، الثقافي صالح بن 
ومراجعتها.ودقتها للامتها للخطب الكتوب، المحتوي على الحالية 

وحدة Paragraphالفقرة الباحث، اعتمد التحليل: وحدة نحيبي د. 
عدداب، حيم كله، المحتوى تضمنها الش الفقرات، عدد ايؤ بحاذا للتحليل، 
المئويةالمسة اب، حيمكن بينها، من الفكري الأمن قيم تناوك التي الفقرات، 

يتفقونالباحثين من كثيرا لأن للتحليل؛ كوحدة الفقرة اختيار تم وقد للتخمين، 
بحوتخق للتثحليل كاصاس اتخاذها يمكن التي المقاييس -—، وانهل امأما علي 

كبيرةولا الفكرة، أو كالكلمة، حدا الحجم صغيرة لمت، فهي المحتوي، تحليل 
تكرارات،ولحابج التحليل، ق للعد وحدة التكرار اعتمد كما كالخقال، الحجم 

مجمؤعبلمر فقد ككل، الفقرات، د عل. اب، حوتم الفقرايتط، محتوى ق الواردة القيم 
فقرة.( ٦٣٥٨الخطب)فقراتف 

لماالظاهر العني تعقلي التي هي، الفقرة لأن التحليل؛ وحدة الفقرة واين ا كم
تكونفقد مستقلة، معنوية وحدة الفقرة تحد إذ للمعنى، ثمولأ وأكثرها مكتوي، هو 

٠لاهريتا.واصحة القيمية اكلألة أن أي العني واضحة يهلة بفقرة التحليل وحدة 
الفقرةفهده ه عير وكنهوث، ألممون، تعالي: قوله ذللثح: مثال، 

وقيمة،( بالعروفتتضمن)الأمر لأن٠ا هولة بالقيمية انملألة على وتدل، يهلة ب
علىوالمحافثلة الإيجابية اركة المئيعد إلي ينتمي وكلاهما النكر( عن )النهى 

ا١ ٣ الشرعية ليعراسات عتيمين ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عسرة، والاداب، اسوم كلية 



اسميةآياوه ي، 
الرحمنعيد العلامة لعشيخ التبرئة اثخطب محترى اJفكرية الأمن هيم 

تحليليةيراسة ادسمي 

والديوملمت عليه الله صلى القه رسول محال احرء ومثال والخاصة، العامة الموارد 
عراولأأدلكلم حشثحاقوا، يخ\ نو° ولا تؤمنوا، حش ؛لجته JدحLJوالا يد؛ مسي 
قيمةتضن يطة بفقرة فهي بتكم، الثلأم )امحقوا يحاتتم؟ يعلتموه إدا ثيء 

الإسلامية.الأحلاق وفق المعاملات،  Juuإلي القيمة هده وتنتمي اللام( )إفشاء 
أنناأي القيمية، الدلالة لما تتضح حتى فقرات، عدة قراءة إلي أحيانا نحتاج وقد 

فقرةتعد الحالة هده مثل ول القيمية، الدلالة لما لتتضح مجتمعة الفقرات، هده نقرأ 
وبزهماءلاعتهما جعل حيث بالغء، اهتمامء الوالدين الإسلام أور لقد مثل واحده 

الأمرهدا على وشدد عقوقهما، عن كدللث، ونيى تعار، اننه إر القربات، أقفل هن 
ألاقجدوأؤبم، وءمئ ٠ ؤ •' ونحالى سبحانه قوله الكرين القرآن ق ورد كما كثيرأ، 
ممسأآوكلآثالأملكآأيعقنسق إلأصُ 

رثوؤ ثىآؤنثة ١^^٠ نآنفمي،لهعاجنلح . مرلأ•=؛٤^١ لهعا يهل، ولادم٢هما 
برقيمة عن يعر الفقرة هده فمدلول ( ٢٣)الإسراء— رثاؤ،ء؛/إ.'ه آنتهثاك 
المجتمع.تجاه الفرد وواجباته حقوق بعد إر تنتمي والتي الوالدين 

الدراسة،طْ ق المضمون المحتوى تحاليل أداة تخدمت، اسالدراسة؛ أداة ه. 
والخطابة،الأعلام علم ق الأحص وعر متنوعة، بحثية مجالات، ق تتخدم حينا 

منتحليلها الراد الإعلامية للمادة الصريح والمضمون الفناهر المحتوي لوهفه 
هوالمفمون وتحليل (. ٢٠•واحرون،ه )عييداتخ، والمضمون الشكل حينا 

محددةوفئات، وحدات، وفق يتم أن يجب التحليل أن يعي وهدا كمي، أسالوبذ 
أغراضمع نتنا__، مضمون تحاليل بطاقة بتهميم الباح.ثإ قام ^٠١ ١عليها، متفق 

وأهدافها.الدراسة 

الأفراديعرفها أن يجب التي الفكري الأمن قيم تعتمر التحليل! فئات، حويي نه 
مصادركانت، ولما الحالية، ة الدراسق التحليل فثاتؤ هي الإسلامي لمجتمع اق 

الشرعيةلليراسات عتيمحت ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة متيزق والأداب، اسوم كلية  ١٦١٤



لدعؤيةوا س«ية ا آتاره لسعدي، ا ناصر بن عبدالرحص لشيخ ا ميت«ر 
اشفتح السلام عبد متدور أ.د. 

القرانوهي الأساس—ية مصادره من ستق لم المالمجتمع ق الفكري الأمن قيم 
فئاتعالي فكان والقياس والإجم_اع النبوة والأحادث الكريم 
المصادرإلى الرجوم الأولية صورتما ل الفكري الأمن نيم قائمة واشتقاق التحليل 
الأية:-

الفكريالأمن فيم ومجال عامة، بصفة القيم مجال ل المتخصصة ات لكتابا ~
الاجتماعيةالبعوث ق الواعدة الأبحاث ة)مركز دراممثل خاصة بصفة 

وماايم،اا'أ؛بلعيف، 'آ؛ الزهرازإ،اا*؛ ٢٠ ١٦المرأة،ودرامات 
٢٠التركي،"؛؟  ومجالاته،الفكري الأمن مفهوم تاكعربف تناولت والتي ( ٠

الفكريمطومةالأس 
رالعريثية دراّمثل الفكري الأمن قيم مجال ق أجربت التي ات الدراس

مفاهيمنوصح حين، ( ٢٠١١التركي، ؛ ٥،٢٠١ اليوسف، ؛ ٢٠١والدوسري،ه 
وقبولوالحوار والانتماء، الهوية مثل المرتبهلة والخفاهيم الفكري الأمن قيم 

والتربية.الأعلام ومحاتل حلال من المواطنة وتنمية والوعي، الأحر، 
للأسالأول الوطني مثل)المؤتمر والموتمرات المدوات به أوصت، ا مو ~

العزيزعبد ين نايفج الأمير كرمي نفلمه الذي والتحديات المفاهيم الفكري 
٢٠سعود)اللك، بجامهة الفكري الأمن لدرامات اف~ —رحمه  مؤتمر(؛ ٠٩
عودسبن محمد الإمام بجامعة باب،—والأيار—العلاج —الأسالتكفير ظاهرة 

بينالوسهلية مبدأ تعزيز ل العربية الجامعايتإ دور ومؤت٠ر ( ٢٠١١الإسلامية)
عشرالتاّع المنوي القومكب والمؤتمر (، ٢٠١١طيبة)بجامعة العربي الشاب 
شصعين بجامعة حدود. بلا عالم ق القيم وأزمة العربي الجامعي التعليم 

والقانونالمريحة دور العلي الزتمر ٢(،  ٠١٥العربية)الأول وحامحة 
الو-ضدةمؤتمر (، ٢٠١٦اء)الزرقجامعة الإرهاب مكافحة ق والأعلام 

١٦١٥ايترصة سراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسي مع باتاون ارتميم، جامعات عتيرص والآدااٍ،، اسوم كلية 



والدعويةاسهيه آتاره نامراسيي، بن عيدالرحض الشيخ مؤت4-ر 
الرحمنعبد العلامة للشيخ التبرئة ايغملب محتوى ا المكري الأض قيم 

ذحليييةيراسة المسدي 

الدولي\دؤسم (، ٢٠١)٦ الجوف جامعة الأمن ترمحخ ق ودورها الومحلنية 
المعاصرةالشكلأيتف علاج ل القرآية الدرامات توظيف الأول! القرش 
_،jI!x->ين الأعلام الدولي الإعلامي المؤتمر (، ٢٠١٦حالي)الاااائ، جامعة 

الأمنقتم اتخدُت، التي ٢(، ٠ ١ الزرقاء)٧ بجامعة الفكري والأمن الكراهية 
لها.مجالا والواطنة الفكري 

الأمنلمم ملوكا مومحرا وخمون ة حهالأولة صورما ق القائمة تفمنت، وقد 
رئيسة.أبعاد ستة تحمتؤ تندرج الفكري 

)مهمبدائل ثلاثة مؤثر ل وأمام المؤثرات على تشتمل تبانة اّق القائمة وصع 
جدا"مء-م~غترممآ•

مجالق المتخصصين من مجموعة على — الأولية صورتيا ق — القائمة عرض تم 
القائمةصهل -يدق وذلك والشريعة الرئة وأصول اكوريس وطرق، مناهج 

وشمولهاالهيا تنتمي التي يالأبعاد الفكري الأمن قيم مكونات ارتاط- حنث من 
الملم.للفرد وأهميتها 

وذللث،الفكري الأمن قيم مؤثرات يعص حيف تم الحكمين، المادة صوءأراء وق 
قياّية ال)المشاركة بحد حيف تم كما بعضها، دمج إلي بالإصافة لتكرارها 

القائمةأصح،ّتح و؛دلالثج الأحرى، الأبعاد ق لتفميته وذللثج العامة(، الحياة 
لقيمسلوكينا موشرأ وأربعون( ة )حمتتضمن ( ١ )ملحق النهائية ورتبما صق 

ذلل؛،ّيوضح التالي والجدول رئيسة أبعاد حمس تحت تندرج الفكري الأمن 

المؤشراتعدد  اممريالأس أمادتم  ٢

١١ الملمالجمع ل الفرد وواجبات حقوق  ١

١١ الملمالمجمع احلأتيات الالتزام  ٢

الشرعيةلليواسات عميمحن ابن الشيخ عرسي مع بالعاون حامعة عتيرق والأداب، العلوم كلية  ١٦١



اسميه١^٠ السعدي، ناصر بن سدالرحمن الشيخ مؤتمر 

اللهدح السلام عيد منيور ا*-د- 

٨ المسثوليةوتحمل للوطن الانتماء  ٣

٧ والخاصةالعامة الوارد على والخحا»ظ؛ن الإيجابة اسركت  ٤

٨ والحضاريالثقال الانتماء  ه

٤٥ الإجمار

والمعلوماتتات السانجمع أداة صدق باخسار ينمل الاوراس_ةت أداة صدق 
تتطابقبحيث فعلا، ه قيامإلى ة الدراسعى نما تقيس أن على قدرما مدى 

بحيث،الموضوعي—ة، الحقائق مع يواسطنها جمعها يتم التي الت، المحالوم
كافيةبدرجة ة بالدراسالواردة للقيم والمعلي الحقيقي، المعني تعكر 

تحليلبهناقة تصميم بعد الظاهري، المدق من وللتاكد ( ٢٠١اف،ّآ )فتح 
لالمتخصصين الحكمين من عدد علي ا بعرصهالباحث، قام المضمون، 

وصعنؤمع تقيس فحلا أما من للتاكد العربية اللغة تدريس وطرق مناهج 
وصعنم ومن الاعتبار بعين الحكمين وآراء احد تم وقل لقياسه، 

النهائية.بمورما التحليل ؛هلاقة 

أوالدرجايت، اتاق إلمح، البحويثه ل الثثايت، مصطلح يثير التحليلت أداة ثثايت، 
اتساقمدى أي البحثية الأدوات، تطبيق جراء علتها الحصول تم التي الإجابات 

(٢٠١وهادي،آ رمراد الأفراد نفس على تطيقه أعطل ا مإذا المقياس درجاي، 
الخوصؤعفتات لتكرارات كمقياس المقوية المسبة اعتماد تم اكراّة هدْ وق 

الن^رية.الخطّت، ق ظهرت التي 

ةروjباخاثنا معامل  التحليلفنان، عدد  الحاؤر

•،٨٠٢ ،٠ ٥

لجميعبلغ حيث، مرتفعة كرونثاخ الفا محامل قيمة أن يتضح )٣( الجدول ومن 

١٦١٧الشرعية سراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القميم. جامعه عتيرق واvداب٠ اسوم كلية 



ئوالدعوية اسية آثتره السعدي ناصر بن عيدايرحض الشيخ ط
الرحصعبئ العلامة للشيخ ا1نبري4 الغطب محتوى •ة المكري الأمن قيم 

م^اسٌالد^ئسمإ 

بدرجةم تتالتحليل أداة أن يعني مما ٠  ٢١٨٥ المضمون التحليل طانة فقرات 
)ملحقصورماالنهائية ق التحاليل أصبح>لإتإأداة صوءذلك ول الثبات من مقبولة 

الدراسة.موضع الن؛روة الخطب لتحليل صالحة ٢( 
الأتية;الخلوات وفق اكحليل تم التأحليلت إجراءات 0. 

المناسات—على المنثرية القلاث)الخطب امها بأنالن؛روة الخهلب راءة ق ~
النافعة(المواضيع ق الن؛رية —الخهلب الن١ردة الخطب ق الشهية الفواكه 

فيها.الموجودة الصكرى الأمن نم لتحديد متأنية فاحصة قراءة 
الفقراتجمع ومراجعة حدها على الخلب فقرات من فقرة كل تحليل م ت ~

تتفقكانت إذا ا مالباحث يتأكد حتى تلوأحري فمرة حطة كل ق الواردة 
قيمةتمثل الفقرات إحدى كانت ما فاذا الموجودة؛القائمة، القيم أحد وتمثل 

فقرةق ذلك تكرر ما ؤإذا القيمة، أمام علامة)/( وصمت، القيم، ائمة قق 
الواردةالفقرات لكل وهكذا؛النسبة ثانية، علامة وصمت، ها نفللقيمة أحرى 

ما؛القائمة.ولجمح الخملب ل كق 
وتمالتحليل، قائمة من قيمة كل تكرارات جمعت، التحليل عملية مائة ل ~ 

الواردةالفقرات مجمؤع إلي بالقياس قيمة كل تمثله لما المئوية بة النحمماب 
التحليل.موضع لخلب، اق 

منتقلةطبقية عينة الباحث، أحذ اكحليل صدق س للتحقق دق ص٠ 
سحهلثة ( ٢٤بمعدل)الن^رية الخلب إجمالي س •ز( ١ بواقع)٥ بؤ الخلمن 

وتحليللاكل..تؤ الثلاُنؤ للأنام شمولها مراعاة مع حهلثة ( ١٦الكلي)•العدد 
صمنوقد أعدائها تم التي التحليل( ووحدات الضوابمل)فئات وفق انملب، هذه 

التحاليلعرض تم التحليل ؤإجراءات الترميز لعملية واضحة بتعليمات التحليل 
اللغةتدؤيى وءلر3، مناهج تخصص ل الحكمين ص ثلاثة على والتصنيفؤ 

اتشرعيةللدراسات عس4ءن ابن الشيخ كرسي مح ياتاون القصيم، جامجمة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٦١٨



والدعويةاسمية ١^٥ ناصراثسعدي، بن عبدالرحمن اJشيخ ■اؤت«ر 

اضفتح السلام عيد *ّندود '*•د• 

قواللغوة العلمية والدية والتصنيف التحاليل ق الراي إبداء منهم وطالب العربية 
٢(اف،مأا٠ )نح الأتية: الأمئلة عالي ضوءالإجابة 

تحليله؟تم الذي للمحتوى مناسب التحليل ق الختخدم التصنيف ل ه ~
لمحتوىتحلياله ق الباحث اتثعها التي الموصوعة التصنيف معايير ل ه ~

صحيحة؟المستخدمة والتعريفات إجرائيا معرفة الن^رJة الخهلب 

تحليلهعند تخدمة الخوالمعايير تخدم المالتمنيف اJاحث، انع ل ه ~
للمحتوى؟

عنداره اعتبق الباحث أحدها وهل بوضوح؟ محددة التحليل وحدة ل ه ~
للمحتوى؟تحاليله 

التحليلعملية دفة تزكي اجاباتم وجاءت بعناية التحليل المحكمون راُح وقد 
صدقالمدق من النؤع هدا على ؤبمللق التحليل صدق تحقق ثم ومن 

الاتساق.

بتحليل\و\حث م التحاليل ثبات محن للتأكد التحليل: نات اب ح٠ 
ثمابح، امثلاثة يعد ثانية مرة المحتوى تحليل إعادة ثم المتمِية، الخطب محتوى 

التارتالنحو على الثبات معامل حاب تم 
١٢R * ٠ R/ + ١ — الثبات قيمة 

والثانيةالأولى المرة تحاليل نتائج ين الارباط معامل تمثل R( أن•) حث 
الت؛رية.الخطب لخحتوى 

التحاليلثبات حاب ٤( ر جدول 
٠٢R١ * ١+R/ = الثيات هيمة  الارتباْدعمعامل  على؛النيؤية القطب محتوى  ء

٩٢٨ ,• •.AW الناساتعش ألضلم  ١

٩٢ .• ٨٠٢ ,• التبرئةادشهيةهأتضف الفواكه  ٢

ل1دراسات'اممرءيةعثي4ان ابن الشيخ كرسي مع باوعاون القصيم، جامعة عنيوةأ والأواب، اسوم كلية 



واثدعؤيةاسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 

الرحمنعبد العلامة للشيخ التبرئة الخطب محتوى ا المكري امأمن قيم 
ني^اس^تالمطيل 

١٣٥ ,■ ٨٧٧ ,•
الواضعه النر1ات الخمد 

النافعة
٣

٩٢٧٦ ,• ٨٦٠ ,■ ال.د,سع^, ٤

الخطبمحتوى تحليل ق الشات معامل أن ( ٤ ) الجدول من يتضح 
مرضر.ت ثبا ملر معا وهو ٠(  ١٩٢٧٦)وهو 

قيمةلكل الّ؛ي الوزن وحاب اكءل؛ل بطاقة ل المتم تكرارات صد ر ٠
تكراراتعدد مة قحلال من الثلاث الخطب ام أقمن قم كل ق حدة على 

٠ر ق مضروبة الواحد م المفقرات مجمؤع على القيمة  ابحتم وكذلك ( ١ ٠ 
حلالمن المنبمرية للخملب الثلاث ام الأقجمع ل الواحدة للقيمة بي النالوزن 
الفقراتمجمؤع إجمالي على وقمتها الحقوق كل ق القيمة هدم تكرارات جمع 

أعليبة تعلى حصلت التي القثم اعبار 0ُ~تم في)*مقرب الثلاث الأنام 
القيمعدد نعلى لإ ١ ٠ ٠ ر مة يقية النهده تحديد وتم التوافر، قوية ( ٢١٢٢١من 

التوافر.ضعيفة قيمة اعت؛رت ية النهده على تحمل لم قيمة وكل قيمة ( ٤٥)وهي 
ومناقشتها.التحليل نتائج على لتعليق ا ٠

الدرا>صةتنتاج 
الفكريالأمن قيم U عر: للدراسة الأول المزال نص الأول: زال النتاءج 

هداعلى وللاحابة لم؟ المالمجتمع لتوعية المنبرية الخطب ق توافرها الواجب 
الس—ابقة،ات والدراسوالبحوث التربوي الأدب بمراجعة الباحث ام قالسؤال، 
عينةتقم قائمة إلي وتوصلر المجال، هازا ق والمختصين الخبراء برأي والأحد 

واحتوتالمنبرية، الخهلم، محتوى ق توافرها الواجب الفكري الأمن قيم أهم من 
قيموجاءت الفكري للأمن قيمة وأربعون ه حم( ٤٥على)النهائية ا يغتهصق 

المجتمعرق الفرد وواجبات وهي؛)حقوق أبعاد حمة تحت الفكري الأمن 

الشرعيةلليواسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون التميم، حاسة عتيرقء والاداب، اسوم كلية  ١٦٢٠



واثدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عبدايرحمزبن الشيخ مؤتمر 
اففتح الملام عبد متدور ا/د• 

ونقمنلم، المالمجتمع وآ-محلأقات الالتزام قيمة ( ١١)وتممن لم الم
المثاركة- قيم )٨( ونقمن ئولية والموتحمل للوطن الانتماء - قيمت ( ١١)

الأسماءقيم~ )٧( ويتضمن والخاصة العامة الموارد على المحامملة ق الايجابية 
قيم(.)٨( ؤيتفمن والحضاري الثماي 

قيمتوافر مدي ما علي• للدرامة الئاف وال الينص الئاز(ت السؤال نتائج 
—رحمهعيي الالرحمن عبد للثسخ ال٠ن^رية الخهلب، محتوى ل الفكري الأمن 

وواجبات)حقوق الأتية! الخمسة بالأيعاد المحد.دة الفكري الأمن قيم يقائمة القه— 
للوطن—الانتماء لم المالمجتمع باحلاقيات —الالتزام لم المالمجتمع ق الفرد 

العامةالموارد على المحاففلة ق الإيجابية المشاركة — تولية والمس—وتحمل 
الباحثقام السؤال، هدا على وللاحابة والحضاري(؟ الثماق والخاصة-الأنتماء 

الشهيةوالفواكه بات )للمنامحالثلاث هياتبا بمالمنبمرية الخهلب محتوى بتحليل 
ثمومن ، — الله —رحمه عيي الالرحمن عبد العلامة للشيخ الماهمة( والمواصيع 

ؤييينالفكري، الأمن قيم أبعاد من بعد لكل المثوية والنسب التكرارات، استخراج 
عبدالعلامة للثسخ المنبمؤية للخف، المكتويب، المحتوى تحليل نتاج ( )٥ الجدول 
الفتكري.الأمن القيم قاتمة صوء ق ادله~ —رحمه عيي الالرحمن 

الفكريالأمن قيم لقائمة والرتبة المئؤية والشيق التكرارات )٥( جدول 
الرحمنعبد العلامة يخ للشالمنبرية للخطب، المكتوي، بالمحتوى المتضمنة 

اممه—.—رحمه عدى ال
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١٦٢١الشرعية لليراسات عتيمحن ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، حامعة صتيرة، والأداب، العلوم كلية 



والدعؤيةاسبمية آتارء المعدي، تسر بن عيدايرحبمن موضرالشيخ 
الرحمنعيد العلامة لقشيخ العبرية الخطب محتوى اممتتريا امومن ليم 

تحليليةما|ة اك^دي 
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الشرعيةراا1را«4ات عثيبم؛ن ابن الشيخ كرسي مع بالضلون الهمعيم، جامعة عتيرص وؤلآداس اسوم كلية  ١٦٢٢



والدعويةاسمية أتائه السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ مؤتمر 

اللهفتح السلام عيد متدود أ*د* 
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١٦٢٣الشرعية سراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون العصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



واودعوي4اسمية آثاره اأسسيأ ناصر عيدادرح٠نبن الشيخ مؤJ٠ر 
الرحمنعبد العلامة للشيخ التبرئة الخطب محتوى ا المكري الأمن هيم 
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الشرعيةلليراسات مبعن ابن الشيخ كرسي يجع بالضاون القميم، حاسة عتيوق والآداس امموم كلية 



واكمهاسمية آمء ي، 
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ا٦ ٢ ٥ الشرعية لليراسات ابن،_y؛J، الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرق و١لآد١ب، اسوم كلية 



والدعويةاس4ية آتاوه السعدي، ناصر سوالرحمنبن الشيخ مؤو«ر 
الرحمنعبد العلامة للشيخ النبوية الخطب ١لمءريامحتوى الأمن عيم 

تحليليةيراسة السعدي 

اللالث T.n ٥٩٧ ١١٩٤ ٢٤٥ الجموع

••ا./■ ١١٢٥٥ ٣٧٨٧ ا''امه ١١٢٢ الجمءعأسي

•،،١•• اا'،أا./• س\%0 اث

٤٤• ١٢١• ٦٠٣ ١١٤ الهمآقةالآ1ات الشوامو 

ه،ا"لأ •/.iiW •/n.A ائثويةالنسية 

١٤٢ ٢٨ ٥٧ ٥٧ النبويةبالأحاديث الشواس 

•،،٢٠٢ •،ا،/• ا،ا،أ ص■ الثويةالسة 

هه"اآ ٢٥٩٦ ٢١٨٢ ٧٨•
أنواعمن توع م محتوى الفقرات عدد 

الشردتالخهلض 

هناك؛أن )٥( الجدول من نلاحفل 

—افه —رحمه عدى الالرحمن عبد العلامة لالثسح المشؤية الخطب تشع . ١ 
(١١٢٥٥)قيم هده تكرار بلغ حنث الفكري الأمن قتم من بالكير الدرامة محل 

الفواكه— )المنابات الثلاث امها بانالمن؛روة الخطب على موزعة تكرارآ، 
الافعة(.المواصح ~ الشهية 
امهابانالخطب ين فيما الفكري الأمن قيم تكرارات إجمالي تباين . ٢ 

وعددهاالشهية( )الفواكه الخهلب ل فيم نالك تكرارات اعلي جاءت حث الثلاث 
^جماراككرارات،فيحينبالختسيآ(

أحماليمن  y.yy^iبنسبة اJانمة( النمية)للمواضيع الخفب ي تكرارا 
بلغتحيث بات( الخطب،)المناصل ا لهنوي مأدف ل وكانت التكرارات، 

التكرارات.إجمالي من Z ١ ,٤ ٤ ١ ثة وينتكرارا ١(  ٦٢)٢ 
محتويق ا تناولهت، تمالتي الفكري الأمن فيم ين جب، النستماوت ٣• 
الخطب،ق القيم أبعاد ث، نين تباين يوجد حيث ة الدراممحل ال٠ن^رية الخطب، 
الالتزامبعدت ل الفكري الأمن قيم جاءت حيث مجتمعة، الثلاث باقسامها المن،رية 

الشرعيةسراسك عتي4يرن ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرق والآدأب، اكلوم كلية ٢٦،



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن مويمرالشيخ 
اضفتح السلام عيد منيور أ.د. 

تكرارأ،٣(  ١٣٨)بلغت حيث الأولى المرنة ي لم الالمجتمع باخلامات 
المكريالأمن نيم المرتبة و ا ؤيليهالتكرارات، إجمالي _ Xyu,aaوبنبة 

بمجمؤعالثانية المرتبة ق لم الالمجتمع ق الفرد وواجبات حقوق عد• بل 
التكرارات،ينافيإجمار ^ضةآوأآ؛زمن 

الثالثةالمرتبة ق ارى والحفالثقاق الانتماء I بعد ق الفكري الأمن نم الرتبة 
التكراراتإجمار ؛زمن ١ ,٨ ٠ A بة وينتكرارأ ( ٢٠٣٦)بلمر تكرارات بمجمؤع 

عروالمحافظة الإيجابية الخثاركة بعدت ق المكري الأمن نيم جاءت ين حل 
تكرارآ( ١٨٩١)بلخر تكرارات بمجمؤع الرابعة الرتبة ق والخاصة العامة الموارد 

بعدتق الفكري الأمن قيم جاءت بينما التكرارات إجمالي من 'ا' ١  ٦١٨* بة وبن
تكراراتبمجمؤع والأخيرة ة الخامالمرتبة ق المتولية وتحمل للوطن الانتماء 

ا^ْبنإجمالالتكرارات,. ٩١؛ااغ)مآآا(تكرارأوضبة 
فقراتمجمل ي تكرارا الأكثر الفكري الأمن قيم تكرارات بين التاين • ٤ 

تقيمة جاءت حيث الحالية الدراسة موصؤع معا الثلاث امها بأنالن١رية الخهلب 
الأورالرتبة ق والوطني المحلي الشأن ق والمشاركة المحتاج ؤرعانة رعاية 

قؤيليها التكرارات، إجمار •زمن ٥ ية بنتكرارأ ( ٥ )٣٦ بلغ تكرارات بمجمؤع 
الأكثرللقيم الثانية الرتبة ل إتقانه وصرورة العمل ق الإخلاص قي٠ةت الرتسب، 

التكرارات،إجمار آتمن م١,٣ية تكرارآوبن( ٤٢)٦ تكراراما تكرارآحيثج؛لغت، 
الأكثرللقيم الثالثة المرتبة لوئاق فكرأومبالدن الالتزام قيمة: اورنم، ق ؤطيها 

التكرارات،إجمار تكرارآسةأ,م/من ( ٣٦٣)مارا٣ا 
تكرارآالأكثر للقيم الرابعة المرتبة ق العلم طاو؛ط ق عي القيمة! الرتسب، ق ؤيليها 
قؤيليها التكرارات، إجمار ؛زمن  ٢١٩ية بنتكرارأ ( ٣٢)٩ تكراراتيا بلفتح حيث 

هنفتجاه والانضبامحل تولية البروح التحلي ت قيمة والأخيرة ة الخامالرتيمب، 

١٦٢٧اممرعية سراسات مثي4يروا ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جاهمة هسرة< والآداب< اسوم كليات 



دوالدعوية اسمية آثاوه اوسسي، ناصر بن عيدالرحص ا1شيخ مؤت«ر ط
الرحمنعيد انملأمة للشيخ التبرئة ايخملب الملري.؛2ممتوى الأمن هيم 

سهلوا 

هدآ/منإجماليماراب)اآصمارأس س حث والآ-مين وب 
التكرارات

لأساككرىالأنلتكرارأفيصظرات
تقيمة جاءت حيث الحالية الدراسة موصؤع معا الثلاث امها ياتمالمنبمرية الخطب 

تكراراالأقل لشم الأولى اJرتة ي اللمة الأ-بمماعية انمولية معني إدراك 
قيمة!يلها التكرارات، إجمالي *زمن *  ١١٨ بة وبنتكرارآ ( ٩٢)تكرارات بمجمؤع 

الثانيةالمرتبة ق المجتمع ق السائدة والتقاليد والعادات والأنظمة القوانين احترام 
إجمالي*زمن ٠  ١٨٧ية وبنتكرارأ (  ٩٨)تكرارات بمجمؤع تكرارآ الأقل للقيم 

المرتبةق الأحرين ْع العامل ق لتمة البالأداب الالتزام قيمة• يليها الكرارات، 
x_١ ٢, ١ بة وبمتكر\ر\' ( ١٣٧)تكرارات بمجموع تكرارا الأقل للقيم الثالثة 

المرتبةق والتقيير الإسراف وعدم الظن؛اش حن قيمة! يليها التكرارات، إجمالي 
؛زمن١ , ٣٣ية وبنتكرال ( ١٥)•تكرارات بمجمؤع تكرارأ الأقل للقيم الرابعة 

المرتبةق العامة sكات ال٠متالعلى المحافظة قيمة يليها التكرارات، إجمالي 
؛زمن ١١٤٧ية وبنتكرارأ ( ١٦٦)تكرارات بمجمؤع تكرارآ الأقل للقيم ة الخام

التكرارات.إجمالي 

الحطبمحتويات ا تناولتهالتي الفكري الأمن قيم بين الشمب، تفاوتتا ٠ ٦ 
الثلاثالمصرية الخطب ام أقمن م فكل توى م على ة الدراسمحل المنمّية 
كانتحيث الناذءة( المواصح الشهية—حطجح الفواكه حطس، — المناسبات )-حطب، 

الاق:المحو على المتانج 
باتتالمناٌحطب، محتوي ا• 

بلغحيث وّالوئا، فكرآ بالدين الألمزام قيمة: تكرارا الشم أكثر ان ك- 

الشرعيةيلمواسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتاون القصيم• حامعة عنيرش والأداب، العلوم كلية  ١٦٢٨



ئوا1دعوية اسمية آتاوه السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ تمر مؤا
اكفتح الملام عبد مندور '*•د• 

بالحطبالقيم تكرارات مجمؤع لأ'إزا بة وبنتكرارآ، ( ١١٤)تكراراتبما مجمؤع 
عنالنفس مجاهدة قيمة؛ وجاءت تكرارأ ( ١٦٢٢)البالغ بات للمناسالمتارو_ة 

آريم٤ , ٤ بق ونتكرارأ م\( ٢ ) بلغت بتكرارات الثانية المرتبة ق والذنوب المعاصي 
تكرارأ( ٦٤)بلغت يتكرارات الثالثة المرتبة ق الدين ق والاعتدال الوسطية قيمة 

الرابعةالمرتبة ق العدل علي القائمة نة الحالمعاملة ت قيمة •/ئم  ٤١٢١٩ ونسبة 
المحتاجؤإعانة رعاية قيمة ثم بة ونتكرارا ( )"١٦يلغت بتكرارات 

(٦٢)بلغت بتكرارات ة الخامالمرتبة ق والوطني المحلي الشأن ق اركة والمئ
بةأدّآ/ونتكرارا 

خدمةق الهمنكة حكومة أجهزة جهود تقدير قيمة فكانت تكرارآ القيم أقل ا مأ~ 
إجمالي•زمن ٠  ١٦١^ثة وبنتكرارا ( ١١)تكراراتيا مجمؤع بلغ حيث المجتمع 

الذكرارات

ولممتفاوتة ينب ثارت( )للمناّ|المنبمرية الخطب ق الفكري الأمن قيم جاءت 
ةالدراصموصؤع قائمة ق المحددة الفكري الأمن قيم من قيمة أي تغيب 
قيمة.( ٤٥)وعددها الحالية 

الشهية(:المن؛رية)الفواكه الخطب ق ب. 

لجاءت والاحتكار، تغلال الاستحريم قيمة: تكرارا القيم أكثر انت ك~ 
مجمؤع•زمن  ٤١٥بة تكرارأوبن( ٢٦٦تكراراما)مجمؤع بلخر حيث الأولى المرتبة 

وجاءتتكرارآ ( ٥٨١٠٦)البالح الشهية( المثرية)الفواكه الخطب ق القيم تكرارات 
الثانيةالمرتبة ق والوطي المحلي الشأن ق والمشاركة المحتاج ؤإعانة رعاية قيمة: 

بالخهلبالقيم تكرارات مجمؤع ؛زمن ٤  ١٣بة وبنتكرارأ ( ٢٥٦بلغت)يتكرارات 
المرتبةق إتقانه وضرورة العمل ق الإخلاص قيمة: نم الشهية(، المصرية)الفواكه 

جاءتالرابحة المرتبة /وق ٤٠١تكرارأوضثة ٢( ٤ بلغت)٤ بتكرارات الثالثة 

١٦٢٩الشرعية لليواسات عتيمين ابن الشيخ كرصي مع بالضاون القميم، جامعة عتيزق ب، bVواالعلوم كلية 



والدعويةالملهية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مزتبمر 
الرحمنعبد العلامة للشيخ التبرئة اسطب محتوى المءري.ق الأمن هيم 

ماسةداءديلي4السعدي 

له

بتكراراتوأمرته ه نفتجاه والانضباط توو؛ن المبروح التحلي تيمة; 
أفشاءنٍمةت جاءت ة الخامالمرتبة وق ,( 'y٧٣, 0 بة تكرارأوبن( ١٩٦بلغت)
من '٣٧٣, ٤ وينسبه تكرارآ ( ١٩٥)بلغت بتكرارات الإيجابية رؤح وبث اللام 
التكرارات.أحمالي 

انيته،ؤإنالآحر كرامة واحترام اكاعح قيمة فكانت تكرارأ القيم ائل ما أ~ 
^٣١١بالخف التكرارات مجمؤع من تكرارآ ( ٥١)ا تكراراتبمبلغت حيث 

التكرارات.أجمالي ٠ , ٨٧ضبة الشهية( )الفواكه 
بنالشهية( )الفواكه المن\رية الخهلب ق الفكري الأمن قيم اءت ج— 

موضعقائمة ق المحددة الفكري الأمن قيم من قيمة أي تغيب م ولمتفاوتة 
قيمة.( ٤٥)وعددها الحالية الدراسة 

النافعة(ت)المواضيع المن^رJة الخهلب ق ج. 
الشأنق والمشاركأت المحتاج ؤإعانة رطية قيمة: تكرارآ القيم أكثر انت ك- 

تكرارابمجمؤع ببغ بتكرارات الأول المرب ل جاءت حث والوطني، المحلي 
الخبمري_ةبالخهلب القيم تكرارات مجمؤع ، ja'u'X,٤ بة وبنتكرارأ، ( ٢٤٠)

العباداتعلى الحرص ت قيمة وجاءت تكرارأ، ( ٣٧٨٧)الباغ الناقة( )المواضيع 
تكرارآ،( ١٧٦)يلغت، بتكرارات الثانية المرتبة ق والهج والزكاة والصيام كالصلاة 

الثالثةالمرتبة ق السليمة الاجتماعية المتولية معني إدراك قيمة• ثم •ز، ٤  ١٦بةون
حقوقاحترام قيمة! جاءت نم آت ,٤ ٠ ٩ ونمتة تكرارآ ( ١٥٥)يلغت يتكرارات 

بنفسالرابعة المرتبة ق العلم وطلب المعي وقيمة والالتزام؛الواجات الأخرين 
العملق الإخلاص قيمة؛ جاءت نم ,( '٧٣ثة وبنتكرارأ ( ١٤٤)وهي التكرارات 
•زمن٣,٧بةو؛نتكرارآ، ( ١  ٤٣)بتكرارات ة الخامالمرتبة ق إتقانه وضرورة 

اثثرصيةلأيواسات هثي4يرو( ابن الشيخ كرصي مع بالتعاون القميم، مطمس عتيرد والأداب، العلوم كانمة  ١٦٣٠



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ عزتمر 
اضفتح السلام عبد مندور أ.ئ، 

التكرارات.إحمالي 

الليمة،الاجتماعية تولية الممض إدراك قيمة فكانت تكرارأ، القيم أقل ا مأ~ 
,*آت.١٨ية وبنتكرارأ )٧( تكراراتبما مجمؤع بلغ حيث 

متماوتةبنسب النافعة( )المواصح المت\ردة الخهلب ق الفكري الأمن فيم اءت ج~ 
قيمة.( ٤٥وعددها)الحالية الدرامة قائمة ل الواردة القيم من قيمة أي تغيب ولم 

مياتيابمالمن؛رية الخطب الواردة النواهد تكرارات ( ر٥ الجدول يبين 
قرآنية،ات منآباكانمة( اوواصي_ع - الشهية الفواكه - الخلاث)الماّسات 

تحيث نبوية، وأحاديث، 
اتئيؤهرالامسمد محه ال،و الاهعت |سءره.ن |سف م اساّ^، هوامي 

440ة 00

تتت:تتأ1 
مفب س د

ابءايءابء مرص ,ست 
اياسهاكهيه 

114 203 123 440

الإعسصبمثوام  142 28 57 57

فقراتق النبوية والأحاديث، القرآنية الأيات من النواهد عدد ( )١ شكل 
~الشهية )المنا>>سات~الفواكه اكلأُثه بممياما الخطسر المكتوب، المحتوي 
اف——~—رحمه عيي الالرحمن عبد ليشخ النافعة( المواصح 

الأيأتعلى رئيس يثكل الحالية ة الدراممحل الخ،رية الخطس، عتمدت ا —
وقد؛لنت،ثها حاء ما لتأكيد ية أمامكشواهد النبوية والأحاديث، القرآنية، 
تكرارآ( ٤٤٠)الثلاث مياما بمالخيج مجمل ق القرآنية الأيات تكرارات 

ا،,آُ؛زمنية بنفقرة ( ٦٣٥٨)الباغ التحليل لفقرات التكرارات مجمؤع من 
للتحليل.الكلي المحتوي 

١٦٣١الشرعية Jنمراطت عثي4يرن ابن الشيخ كرسي مع باثتماون التميم، جاصة عتيوص والأداب، اسوم كلية 



yواأدعويةاتعلعية آثاره المعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ ت٠>ر ٠

الرحمنعبد العلامة أاإشيخ العبرية اليملب محتوى الفكري^ الأمن ليم 
يمليليةيواسة المعدي 

(١٤٣الثلاث)بممياب الخطب، مجمل ق النبوية الأحادث تكرارات لغت ب —
بةينفقرة ( ٦٣٥٨البالغ)التحليل لفقرات التكرارات مجمؤع تكرارآمن 

Xل.٢,٢Jساسمياصللتحا
بالحطبالفكري الأمن فيم توزع ق تفاوت وحول النتائج أظهرت وأحترا ٨• 

النافعة(،الشهية—المواضيع الفواكه — بات التلأث)للناممياتنما بمالناري_ة 
يعزوكما المنبرية، الخي، تناولتها التي الموضوعات طبيعة إلي ذلك ؤيرجع 
طبيعةحيث من الخهلت، نالك، فيها قدمت، التي القرة طبيعة اوت التفهذا الباحث، 

بالفرةمقارنه كثير حد إلي بطيئة التغيرات ت، فكانبالجتيع الحيطة التغيرات 
منوغيره والإنرنتإ المتعددة التواصل ائل ومسظهور من صاحبها ومع الحالية 
أفرزتبما المجتمعات داحل ق الحياة أنماط من غيرت التي التكنولوجية الوسائل 

الحريات،ومفاهيم العولمة، كمفهوم حديدة ومفاهيم مصطلحات من اة الحي
الغزوالفكري...الخ.الخواطنة، 
نؤبتختلف، هل عليأ ة للدراسالثالث، المسوال ينمى الئالثإت المسوال نتائج 

المعديالرحمن عبد ليثخ الن^رية الخهلم، محتوى ق الفكري الأمن قيم 
الشهية-الفواكه بات— المنمّية)للمناّمياما)الخطي، مباحتلافح الله— —رحمه 

فيملأبعاد المنوية المسي، حابط تم المزال هدا على للاحابة المافعة(؟ المواضيع 
مياتبابمالله— —رحمه العلوي الرحمن عبد العلامة الشخ الفكري؛خهلبؤ الأمن 

المافعة(.المواضيع - الشهية الفواكه - )للمناسات النبرية الخطي، اكلاث، 
الكتوب،بالمحتوى الفكري الأمن فيم لأبعاد المئوية المبة جدول)٦( 

المافعة(.المواضع — الشهية الفواكه النارية)للمناصبان- للخهل_إ 

الشرعيةلليواسات ابن الشيخ ترسي مع باوعلون القصيم، حامجعة عتيزم والأداس اكلوم كلية 



اسميةآتارء المعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤتمراJشيخ 
اطعفتح الملام صد مد<ير أ.د• 

ع1يالتبرئة اتخهف 

الأمن١^^،أو،ادقيم  م
ككل

الواضيع
الماصة

الغواكه

اتسممحعد
اتتاسيات

v.Yn،UU trr^vr ■/.ir،..U
الجت4عه انقري ؤواجيات حقوق 

السالم ١

■/.TV،AA •/.٢٩،٠٧ •/.TV،1o أ..اا./• امحلتزامباغلأقياتاسعاسم ٢

.•ا./■٠٢ هما،-ا./• 0وطنوسلاسوبالانتماء  ٣

ذ• ١٨٠٧٢ •،١٦.٢٦ هما.،اع•
عئىو١لحافظة الأوحاو،ة الشاوكة 

انعامةواتخاصةالواري.  •

•/.١A،"A مأ0\./■ ،•'•آ•/■ بم،ها./• الثقا.هوادءضاريالانتماء  ٥

••ا./' ••ا/ •■ا•/• ••ا./• للأ'بعادككلالتوبة اصية 

لإبعادالمئوية النسبة موّمط تفاوت )٢( والشكل )٦( الجدول من يلاحظ 

الفواكهبات~ )للناسالن؛رية للخطب المكتوب بالخحتوى الفكري الأمن قيم 
الناهعة(.المواصح — الشهية 
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اكههح^اساضه او،ر سدب 
الدسبمل^^اسماأسع حعك 

٠٠٠ءءل الخطب 

الحطبالمكتوب المحتوي فقرات لتكرار المئوية النسب )٢( شكل 

ا ٦٣٣أرشرهية للارو1سات £_y؛j، ابن الشيح كرسي مع بالتعاون القصيم، جاممة عتيرت، والآدأس اسوم كلية 



ئ؛ U^£jJ^اسعية  djUlا1سسي، ناصر بن عيدالرحص اJشيخ مزتمر ا

اور>>منعيد العلامة للشيخ التبرئة العملب محتوى ا المتري امومن هيم 

يمحيلهيراطت او|14دّي 

همدللشخ المافعة( \ووس الشهية- )اوظسات-الفواى الثلاث بسماب 
علىكلأ الفكري الأمن قيم بإبعاد الملة ذات — — اض ——رحمه عيي الالرحمن 

للفقراتالكلي والمجمؤع حد 
جاءت:حيث 

ينبةبات المنامحهلب ق لم المالمجتمع ق الفرد ات وواجبقوق ح —
للمواصحالم؛ارية الخهلب حققت كما نسبة، أعلي حققت وند ٣؛^( ',٤ )٧ 

U ٢  n,UUبة)نالمانمة  ،(X  الخلبي بعد نفس تحت الفكري الأمن مم
جاءتالشهية الفواكه 

الالتزامبعد على الفكري الأمن مم لإبعاد المئوية الشبة متومط رتبب، ت —
X( ٢٩١٠٧النافعة)المواصيع حهل_، حقمتإ لم، المالمجتمع باخلامات 

حهو_،جاءت بينما الشهية، الفواكه حهلب ق ( X٢٧,٦٥بة،)نأعلى وهى 
وتحملالانتماء بعد وق يعد. مدا ؛ J(Xy ٠٦١ بة)٦ نبأنل المناسِبات 

X(، ١٠١٥٢بلغت،)حيث، ية ناعلي حققت، الشهية الفواكه حهلب تولية الم
النافعةالمواصح وجاءتحهلب X(، ١ ٠  ١٣٥المناسبات)حققت،حهلب، بينما 
(.X٩و٦٦حققت)حيث سد هدا ق سبة اقل 

العامةالوارد على والمحاففلة الإيجابية المشاركة بعدت ق المج، كانت، ينما ب ~
قوبعدها X( ١  ٦١٢ية)٦ ناعليي النافعة المواصيع حهل_، حققت، والخاصة 

جاءتحفور نسبة فل وبأ X(، ١  ٦١٢ثة)٦ بتالشهية الفواكه حطب، الرتببح 
(.X١٤وضثة)٥٣الخاسيان خط._إ

اعليالشهية الفواكه حهل_ا حققت، والحضِاري، ال الثقالانتماء بعد ق و —
بنثةالنافعة المراضع حهلب، الرتيب، ق بعدها وجاء )آءورأم وهي به ن

^( ١  ٥١١)٦X (  ١٥١٠٩ية)بنالخاسبات حهلجؤ جاءت الأخيرة المرتبة وقX•

الشرعيةتسراسات هثمحن ابن اأشيخ كرسي مع القصيم، جامة منيزت، والأداب، اسوم صة  ١٦٣٤



والوعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيداثرحمن الشيخ مؤتمر 
اللههتح السلام عيد مندور أ.د. 

المترةالخف، محتوى ل الفكري الأمن ئم ب، احتلان، يتضح مبق مما 
المنبمرية)الخطس، مياما مباختلأ؛، اض~ —رحمه عدى الالرحمن همد للشيخ 
هذهاحتلاف ير نفؤيمكن الناهعة(، المواضيع الشهية— الفواكه بانؤ— )للمناس
ومراعاةلالخهل|تج، كتابته ق عيي الالرحمن عبد العلامة الشيخ ح،رة بي، يالسب، 

وعدمالخطبة، موقفح يتطلب ما وفق الفكري الأمن فيم أيعاد تضمين ل ل التل
الخطب.هذه وتاليف، كتابة عند معين تكامل أو تتاح مراعاه 

نب،تختلف، هل علي؛ ة للدراسالراثع ؤال الينمى الرابع• الموال نتائج 
الئلأيث،بمس_مياترا المبرية للخطب، المكتوب المحتوى ق الفكري الأمن قيم أبعاد 

الكليالمجمؤع ضوء ق النافعة( المواضيع الشهية— الفواكه — رالمناصامتؤ 
للتكرارانج؟

فيملأيحاد المنوية والشب، التكرارارتإ اب حتم الوال هدا على للإجابة 
ميامابماض— —رحمه عيي الالرحمن عبد العلامة الشخ بخطبج الفكري الأمن 

قالنافعة( المواضيع — الشهية الفواكه — بايت، )للمناسالمن،رية الخهلب، الثلأيتط 
للتكراراُتج.الكلي المجمؤع ضوء 

الكوببالحتوى الفكري الأمن فيم لأبعاد الئوية المسبة جدول)٧( 
ضوءل المانمة( المراضع — الشهية الفواكه بالت،— )للمناسالمنبرية للخطب، 

الترتدس

عليالنبوية الحطب 

الآمنالمميهيم أساع 
هل'

الواصيع
النافعة

الفواكه

الشميد
الناسيان

الثاني ا.ه.ِ•
الفرداالجتهعوواجبات حقوق 

اسم ٠

الأول •/.YUiAA •/.VV. •/.MiT' •/r،U0 اسمالجتمع باخلاقيان ا^لآلتزام  ٢

١٦٣٥الشرعية مميراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي عع بالتعاون القسم، جامعة عنيزة، انملوم علية 



واثدعويغالعلمية آثاره ناصرالسعدي، بن عيدايرحمن مؤتمرالشيخ 
الرحمنصد العلامة للشيخ التبرئة الخملب محتوى المةريان الأمن هيم 

تحليليةيواسة السادي 

الخامس ْآ.م؛/• ا،االأ اسوبوتحمل امحساءمطن  ٣

امّابء y.ii.A• ■/.1.TA •/.A،tr■ y.Y.-v
علىوالحافظة الإوحاأة الثاركة 

والخاصةالعامة الوارد  '

اثثاك tax• Y.ivy؛ الثتا-4واسضارىالأسماء  ٥

•/l.. •/.nTiii■ •/.ol.VA t\tXA للأبعادككلالقوية ألنسية 

لإبعادالئوية المسة متوسط تفاوت والشكل)٣( الجدول)٧( من يلاحظ 
الفواكهرلالمتاسات~ ال٠ن^رJة للخطب المكتوب بالمحتوى الفكري الأمن قيم 

للتكرارات.الكلي المجمؤع صوء ق النافعة( المواصح — الشهية 
راات،|مم اسميه إس|1ب ايعتمب استري ييعرات اسري الأمن همم 1تضش اسُه السد| 

صابرع ضرء لب اممدة( التراص صبت. اممراته اسءءس. 
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محتوىيفقران الفاكرى، الأمن قتم إبعاد لتكرر المئوية اكب، )٣( ثكل 
يالمافعة( المواصيح الشهية- )الن،اسات-الفواكه الثلاث بسمياما الخطب، 

للتكراراتالكلي المجمؤع ضوء 

حيث'

الخطب،محتوى ق ا تناولهنمّت، التي الفكري الأمن قتم بين المب فاوت ت —

الشرعيةسياسات عثيمثن ابن الشيخ كرسي مع بايتطون القصيم، حامجمة عتيرص والأداب، اللوم كلية 



ئ1دعوي4 وا سمية ا ١^٥ لسعدي• ا ناصر بن عيدالرحمن لشيخ ا موذمر ذ
اطهفتح السلام عبد مندور أ،د• 

الخطبق القيم أبعاد ب تبين تباين يوجد حيث ة الدرامحمحل ^٤٠ ٠١١
بعدق الفكري الأمن قيم جاءت حيث مجتمعة، الثلاث مياتها بم>^^ ٠١١

يةالنيلغت، حيث، الأولى المرتبة ق لم الالمجتمع باخلامات الالتزام 
الخطي،ق قيم نجؤ يعد هدا وق التكرارات، إجمالي من •^( ٢٧,٨٨)

/(،١ ٤ ٣, ٠ ) ية بنالشهية الفواكه )خطي، كالتالي بالترتب الئلأُث، ساتبا 
الأخيروق بث(، ,٩ * )٩ ثة بنالنافعة المواضيع خطب، الترسِج ق بعدها ثم 

,؛؛ر(.٩٠ية) بنالمنامحبات خهلب، 

قالفرد ات وواجبحقوق بحد الفكري، الأمن قيم أبعاد الترتيب، ق ا يليهو ~
التكرارات،إجمالي من ؛ز( ٢  ٦٠٢)٢ ضية الثانية المرتبة ق السالم المجتمع 

التاليالثلاث؛ال؛رتيمح مياتها بمالخهلبح ق قيم ني، كاننج بعد هذا وق 
(،ثم؛حدهاقايربانط_االواصع

)هلإ,مآبث(.ية بنالناسجات خطِج الأخير وق بت(،  ٠٩١٧ ) ية بنالنافعة 
قوالحضاري الثقاق الانتماء بعد الفكري الأمن فثم أبعاد الزتبجح ق يليها ؤ ~

كانت،بحد هدا وق التكرارات، إجمالي من ؛ز( ١ ,٨ ٠ )٨ ية بنالثالثة المرتبة 
الفواكهبج زخهلكالتالي بال،رتيمح الثلاث مياتها ؛مالخهلم، ق قيم بؤ 
بنسبةالنافحة المواضيع خهلكؤ الترتيجح ق بعدها ثم ؛ز(، ١ ٤ ٣, ٠ ) ية بنالشهية 

ب؛(,٤ ٩ ٠ ) ية بنالمتامحبات خطب )بم*,بم؛ز(،وقالأخير 
علىوالمحافظة الإيجابية الخثاركة بحد ق الف،كري الأمن قيم جاءت ين حق 

إجماليمن ؛ز( ١  ٦١٨* ) بة بنالرابعة الرتبة ق والخاصة العامة الوارد 
الثلاث؛الآرتسبإالخهلمؤ؛مسمياتها ق قيم ب، كانت، بحد هذا وق التكرارات 

خطي،التريب ق بُدئ نم ,م؛ر(،  ٤٣)بتة الشهية الفواكه )خطّط كالتالي 
(،وفىالأخيرضذالخاّثات؛نسبة)لأكآ/(

٦١  ٣٧القرعية سمراسات عثي4ا|ن ابن الشيخ ترسى مع بالتعاون القصيم، جامعات عتيرق والاداب، العالوم كلية 



Aواتدعوية السبة آثاره السعدي، ناصر عيدايرحصبن الشيخ مؤت«ر ا
الرحضعيد ممشيخ التبرئة اليملب محتوى ث المكري الأمن هيم 

دءلي1يةيراسة المعدي 

المرئيةل المستوب وتحمل الانتماء يعد ق الفكري الأمن قتم جاءت ينما ب ~
بعدهذا وق التكرارات إجمالي من آت( ١ ٠ ٩, ١ ) بة ينوالأحيرة ة الخام
الفواكه)خطب كالتالي يالترتيب الثلاث يمسبمياتبا الخطب ق قيم ب كانت 

بهينالنافعه المواضيع خهلب الترتيب ق يعدها يم  ١٦ية)ينالشهية 
 ٥(VJ ،)/آت(,١ ٤ )٩ ينب الماسات خطب الأخير وق ؛

تجعللأما وذلك مهما، دورأ الفكري الأمن لقيم أن كذلك النتاج وأفليرت 
ومبادئتعاليم يحمل يأته يحس الفرد 

هنفمع يمارسها التي وأعماله لوكه معلى خلالها من ؤيحكم الهيا يحتكم 
المؤولة،تحمل علي نادرا الفرد جعل ق هم تالقيم هذه أن كما غيره، ومج 
مواجهةعلى نادرأ يكون لأن يؤهله وهذا عامة امته وقضايا خاصة ا قضايتجاْ 

والحريةالفرصة تعطيه كما لها. الماسة الحلول ؤإيجاد تواجهه، الي المشكلات 
السائدوالعرف الشؤع، ارتقاها قيمية، قاعدة إلي سد لأنه أفكارْ، عن لعبير اق 

قمرٌونة ومكانه عا، وامححيزا القيمية، القاعدة هذه أخذت ا مؤإذا الناس، بين 
يمثادئهيرقي مجتمعآ ^1^، نري فإننا الجمع؛ كخطب عامة المجتمع إفراد نفوس 
جميعأمام ومتوحدا متماممكنا مجتمعنا يكون و؛ذلكا تقرة، الما العليوقيمه 

جميعوننع الشعوب، بين وشأنه رفعته ق يزيد مما الدخيلة، ات والثقافالأفكار 
واتييارْ.المجتمع تفكلن، إلي تودي الش والشهوات الأنانية أشكال 

قيمترتيب ما علي• ة للدرامالخامس المزال يتص الخاست الموال نتائج 
عبدللشيخ المتبحية للخطم، المكتوب المحتوي تضمتته التي الفكري الأمن 

هذاعلى للإجابة التنازلي؟ الترتيب ق ا جميع— افه —رحمه عيي الالرحمن 
الخطبمن تكراراتما استخراج تم التي الفكري الأمن نيم جمع ترني، تم الموال 
وخطبالمهية والفواكه لالمناممس؟ات المثرية )الخطب الثلاث مياما يمالميمية 

الشرعيةسراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع باصاون القصم، جاسة عنيرع والآbي١، آسوم كلية  ١٦٣٨



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر عبدالرحصس الشيخ مزتمر 
اكفتح السلام عيد مندور أ.ئ، 

قتكراراما ومجمؤع قيمة كل اليه تنتمي الذي بعد بيان تم النايعة(، المواضيع 
تلكمجمؤع حب عالي ترتيبها ذلك بعد ثم المئوية، بتها نثم الخهلب حميع 

الأحرى.القيم بتكرارات مقارنة التكرارات 
المنثريةالحطب ي تصمتتها التي الفكري الأمن قيم ترتيب )٨( جدول 

الدتبة ائتؤيات
اثتممرار سد القيمة ٢

١ *٠،•• ٥٦٣ الإيجابية
والساركةالمتاج ؤامائة دعاية 

اعءنيواروْهمدالشان  ١

٢ •A^UA ٤٢٦
الأثتزامبا»لأد1ت

'تجتمع

وضرعرةالعمل ١لإخلأصات 
إتقانع

٢

٣ ،آ،*اي ٣٦٥
باخلأتياتالاثتوام 

الجتمع

بامحمقاسمي هس، السعي 
ائشؤوعات

٣

، ٣٦٣
وواجباتحقؤق 

اممرد
هرأوسلوكابالدين الالتزام 

،

٠ ٣٥٦
وواجباتحقؤق 

اممرد

البمديثوذجس الصيق تحري 
غيمالاسرد

ه

١
i.TAy ٣٠٢

وواجباتحقؤق 
اممرد

حقوى١لأخريناحترام 
بالواجباتوالالتزام  ١

٧ ٣٥١
وواجباتحقمحق 

اممرد
العتقأسثال ومختلف القللم نبذ  ٧

٨ *٢٠٩٢ ٣٢٩
النقادالانتماء 

واثبمضاري
اسرطلب، الس،دي.ات  ٨

٩ ٣٢٨
باخلاقيانالالتزام 

الجتمع
اساداتكالصلاةامحمحرصعلي 
والهجوارزكاة والصيام 

٠■
*Y.AO ٣٢١

وتحمل١لأتت٠اء 

الستوثية

الستوليةبييح التحلي 
وأ،،ستهلجاءتصط والأوص،اهل 

والاضن

١•

١٦٣٩الشرعية لالدراسات عثيمعن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جاسة عتيوة، واvداس، اسوم كلية 



والدعويةالمنمية ١^٥ ناصرالسعدي، عبدالرحمزبن الشيخ 
الرحمنعبد العلامة لعشيخ التبرئة الخملب الغءري-ةمحتوى الأمن قيم 

0ح^^^ااهيراسة ادسدي 

٠١ ٣١٨
وواجباتحقؤق 

اممرد

اسص^عن التضس مجاسوة 
والذنوب ١١

١٢ I.ryi ا1شادممتالإ0ءاسة
التامعن 

١٢

١١■ %r.-\o ٢٩٩
حقؤدوواجبات

اممرد
،>!^،١١والأعتد■١لد  ١٣

١٤ او٢،٦٣ ٢٩٧
الأثتزاموا.غلأدات

ادءضع
*عا،لتهموحسن برالوالدين 

١٤

١٥ ا'ه.لإي ٢٨٩
باخلاقيان١^١٢ 

الجت*ء
القهيقضاء ١لمدروامصا  ١٥

١٦
،ْ،أبم ٢٨٦

خلاقيان

الجامع

ؤؤحوبث السلام أ،مماء 
الإبجابية ١١

١٧ ٢٢.٥١ ٢٨٣
انتقاد'الأس4اء 

والصادي
و١سما٠اسم تقديرقيمة  ١٧

١٨ •٨٢.٤٨ ٢٨•
خلاقيان

الجامع
يعميوالاعتراف شكراس  ١٨

١٩ هم.ا% ٢٦٥
النقادالأئت«اء 

والصادي

الآخرينوؤلتررينقد تقبل 
الأذتامإصدار السمرعد وعدم  ١٩

٢• ٢٦.
وواجباتحقؤف 

القرد

ض١لقاذمات ايسة امحاضة 
٢•

٢١ v.٢،١٨ ٢٤٦
النقاد

والصادي

ؤلتقا،لاتالوعي*ع اصامل 
الأخرى

٢١

٢٢ ا٢.١١ْ ٢٤٢
اvلتز١مباخلأقيات

الجتهع
النؤدمادة اا٠٠قوتءنب قول  ٢٢

٢٣ ٢٣٩
باخلاقيانالالتزام 

الجامع
المعيدالسد_،_مال_،وهئسد_اد عععتس  ٢٣

٢٤ ا'،ا،أ ٢٣٦
باخلاقيانالالتزام 

الجامع

عليالتكبيرواسئف احترام 
المعي

٢٤

٢٠ ؛•،أء• ٢٣•
الانتماءالنقاد

واوساري

١^^٠ال٠قاتJواXداهب نبد 

للإسلام
٢٥

الشرعيةلليواسات عثبعبن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصم، حامجعة عتيرة، والأدايف، العلوم كلية 



والدعويهاسمية آتاره تاصراتسعدي، بن عيدا!رحمن الشيخ مؤتمر 
الألدفتح السلام صد تدور م أ.د. 

٢٦ ٢٢٤
الإسرافعطل٠م الأعتاواو،ات 

دامرير
٢٦

٢٧ t\i\A ٢٢٣ اممأرهتالإبجأسة
واثوهاءبامميودالأمانة 

والواشق
٢٧

٢٨ *١٠٩٧ ٢٢٢
الأنتياءوسل

ائسنوتيات
الرحموالأتاري،والتمحليصلة 

الأخلاقبمكارم 
٢٨

٢٩ ٠١٩٤ ٢١٩ ادقأرممالإبجابيات
وائحاققلةالأستهلالثؤ ترشيد 

ممام١١Jلأعلي 
٢٩

٣٠ إل١،٨١ ٢١٠
التقاِقالانتماء  ١لأختر١ع١لآلأت،تقديرقيمة 

يثة١^٠ 
٣٠

٣١ *١٠٧٧ ٢٠٠
الأنتبماءارتهِه

والصادي

ثقافةوتراد،علي الحاقملة 
الجضع

٣١

٣٢ v.١،٧٦ ١٩٩
وواجبات،حقؤق 

اممرد
الدينالابتداع.؛ اصعلي  ٣٢

٣٣ ٢١.١٦ ١٨٧ الإيجابياتاأقاركة  اثتطوعياسل الثاركة.؛  ٣٣

٣٤ ١٨١
وواجياتؤحقؤق 

اممرد

وخصوصيةحرية احترام 

الأخدين
٣٤

٣٥ ٢١.٥٢ ١٧٢
وواجباتحقؤك 

اممرد

و1تت4ييراتتفرقة ريص 
٣٥

٣٦ ٢١.٤٧ ١٦٦ الإيجابية؛ئنادكة  ادتأكات؛نمامةعلي ١دء١هظة  ٣٦

٣٧ ٢١. ٣٨ ١٥٦
الأتت4اءوتء«ل

السنوتية

الاعتزازبالأساءللوطن

ءليمتت،،،داتعوائأءا،تخلة 
ت4ومنجزا 

٣٧

٣٨ ٢١٠٣٣ ١٥٠
خلاقيات،١لأأترامبأ 

اتجتهع
الإسرام،وعدم بالله الخلن حسن 

أواثتسر
٣٨

٣٩ ٢١٠٢١ ١٣٧
الأنتماءادما.4

وايصارى
الأثتز١مبالآداباس٠ةد

الأخرينالتعامل«ع 
٣٩

٤•
٢١٠١٣ ١٢٨

وتصلالانتهاء 

ائسولية
امتهعلي وايمحرص للوطن الولاء  ٤•

٤١
٢٠.٩١ ١٠٣

الأسياءومل

السولية

والغاصةاثمامة ائلتتية احترام 
عليهاو١ىءذاخل، 

١٦٤١الشرعية لسواسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم! جامعة عتيرة، وا/آداب، اسوم تلية 



والدعويةاسية آد1ره المعدي، بن عبدايرحص مؤت٠-رالشيح 
اترحصعيد العلامة للشيخ التبرئة الخملب محتوى ه الفكري الأمن تيم 

يعيييةيراسة المعدي 

٤٢ *•.٨٩ ١٠١
الأسماءونصل

اإسوىت
الأخركرامة واحترام اثتسامح 

واسنيتع
٤٢

٤٣ *•،٨٧٢ ٩٩
الامتماءوتحمل

اسوريات

حكومةأحهرة تقديرحيوي 
الجتمعادإءة-،نخد4ة 

٤٣

"
*•،٨٧• ٩٨

وتحمل
اإسوىت

والآذظ٠ةاممو١تين احترام 
اوساثوةدواسداد،واأتقاود 

الجامع
"

٤٠ *•،٨١٧ ٩٢
وواجباتحقؤق 

اممرد
استوثيةمضي الداك 

او،،،1يمةالامتماعية 
٤٥

*١• • ١١٢٥٥ ائج٠وعاص

ؤإعانةرعاية قيمة حمول  jSjj( )٨ الجدول خلال من التائج جاءت 
المثاركةيعد إلي تنتمي واش والوطني' المحلي الثأن ل والمثاركة المحتاج 

لقيمالتنازلي الترتيب بداية ل والخاصة، العامة الموارد على والمحافظة الإيجابية 
عدىالالرحمن عبد العلامة للثسخ المن؛رية الخهلب، ق جميعها الفكري الأمن 

وينسبمرة، ( ه )٣٦ الخطب جميع ق —ا تكرارام عدد بلغ ث، حياف~ "رحمه 
إليتنتمي والتي إتقانه وصرورة العمل ل الإخلاص قيمة يليها آر( ,٥ ٠ مقدارها)٠ 

بتكرارالترب_ا هدا من الثانية ؛المرتبة المسالم، المجتمع بأخلافيات الالتزام بعد 
الرزقلكسب، عي القيمة ثم (، Xt,ua)مقدارها ية نوئاكالت مرة، ٤( ٢ بلغ)٦ 

الملمالمجتمع بآخلاهيات الالتزام بحد إلي كدلل؛، تنتمي والتي المشروعة بالطرق 
هداق الأخيرة الثلأُث، القيم أما ( Zr,Yمفدارئ)٤ بة وبنمرة ( ٣٦بلغ)٥ بتكرار 

والتيالمجتمع، خدمة ق الممالكة حكومة أجهزة جهود تقدير قيمة فكانت الأرتس—، 
مقدارهابة وبنمرة، ( ٩٩بلمر)بتكرار تولية الموتحمل الانتهاء بعد إلي تنتمي 

قائية المسوالتقاليد والعادات والأنظمة القوانين احرام قيمة ا ؤيليهلإ(، *  ١٨٧٢)
مرة،( ٩٨باغ)بتكرار تولية الموتحمل الانتهاء بعد إلي تنتمي واش المجتمع 

الشرعيةات ممJو١Mعثي4ان ابن الشيخ كرسي مع القصيم، جامعة عتيرق، والأناس العلوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره ا1سعدي، ناصر بن عيداترحمن اتشيخ 
اكمتح السلام عبد مندور أ-د• 

الاجتماعيةالمتولية معني إدراك قيمة وأحيراجاءت ٧'.( '  ٠١٨٧ ) بته مانوشكلت 
بالمرتبةلم الالمجتمع ق الفرد وواجبات حقوق بعد إلي تنتمي والتي ليمة ال

Z(.٠ , ٨١٧نسبته) U وشمم، مرة، ( ٩٢بلغ)بتكرار الأخيرة 
التوافر؛قوية قيم ( Y,T)٢ س أطي نثة ظل حملت اض القيم كات ون 

أي)٨( بالجدول التنازلي الرتيب ق ٢( ٠ ~ )١ المراتب احتلت، التي القيم ان ف
المثنيةالخطب ق التوافر قوية قيم 

قوالموصحة ( ٢١٢٢)من اقل ض_، جاءت التي المتم بينما اكلأيث،، امها بان
قيممن Z ه و٥ ٥ ٥ بة تأي ( —٢١٥٤من)التنازلي الرتيب، ق وهي الجدول)٨( 

الثلايثح.بأنامها الميمية الخهلبؤ ق التوافر صحيفة قيم جاءت التحليل بطاقة 
التائج:مناقشة 

عليالملم المجتمع ياخلاقيات الالتزام بعدت حصول عن ة الدراّنتائج كثفت، 
الأمنقيم تكرارات إجمالي من لإ ٢ ,٧ ٢ ٢ حيث؛لغت، تكرارات ثة نأكثر 

لمالالمجتمع ق الفرد وواجبات حقوق بعد؛ ب، الرتيق ؤيليه الفكري، 
الرحمنعبد الشخ حهلب، محتوى لاعتماد نظرا جاء وهدا Z، ٢  ٢٦١٢ ثة بن
للأصولوتوضيحنا المستقيم، صراطه والي النه، إلي دعوة منهج عدى ال

إليان والإحالخيرات أصنافه وترغيباق الصالخة، والأعمال اكافعة 
معمتفق وهذا الميتة، والأخلاق الفارة الأعمال من وترهيثح المخلوقات، 

محتواهاكد التي الكي الحرم حطب لمحتوى ( ٢٠١١تحليل)شومان، نتائج 
والذيالخلقي، والالتزام المسالم الئخص لوبح مسل الإيجابية القيم علي 
والمجتمع.للفرد الفكري والأمن المواطنة عماد يمثل 

الفكريالأمن قيم ضع عن الخالية الدرامحة ل المحتوى تحليل نتائج كثفت، 
الزهراقة درامحنتائج مع الخالية الدراسة نتائج وتتفق الخمسة الأبعاد على 

١٦٤٣ارشرعي4 سواسات عتيهين ابن اتشيخ كرسي مع باومماون القصيم، حاسة عتيرد اسوموالآد1ب، ممية 



مواووعوي،ت اسمية آثاره اوسسيي ناصر بن عيدالرحص الشيخ ؤ
١لرحصعبد العلامة للشيخ التبرئة الخطب محتوى الفكويا الأمن قيم 

دواسLتنملياليةالسعدي 

المسالمخزي نزع إلي ارة الإثو ٢( ٠ ١ )١ الأكلبي ودراسة ٢( • ١ )٧ 
لتدكرممتازة ومسلة فهي الخطب مواصح تتؤع إلي ذلك ؤيرجع لخطب اق 
والأخطاريعيثوما التي بالمرحلة وتوعيتهم وعقدتهم دينهم بامور اس الن

الأحداثتجا0 العام الراى لتشكيل الدعوة لصالح ونوفليمها حم تحيهل التي 
الصحيح.الإسلامي الإءلار ق ووضعها والقضايا 

مؤكدةوالارغي._،، الرهيب بين الخطب محتوى تميز عن التحليل نتائج كثفت 
الغالبلوب الأمحلال من والمجتمع الأفراد لأمن المحيحة القيم على 
حيثالمقمود به يحمل ما على والاقتصار وهوالاختصار الخطب علي 
فقهه؛من مثنة خطته وقصر الرحل صلاة طول أن ( ١ ٩ ٩ ٢ ) عدى اليقول 

القرأنيةات بالأيشواهد تضمنت كما الخطة، وأقمروا الصلاة فاحليلوا 
قيمأيعاد بعض تكرارامحت، توى م انخفاض نفير ؤيمكن النبوية، والأحاديث، 

والمشاركةX( ١ ٠ ٩, )١ ١^ وتحمل لاوٍلن الانتماء مثل الفكري الأمن 
حلبيعقإلي لإ( ١  ٠٦١٨ ) والخاصة العامة الوارد علي والمحافظة الإيجابية 

الفكريبالهدوء تتم كانت، حيث، فيها الخطب، تقديم تم الش الزمنية الغرة 
المفتوحة.والماواُت، والإنرنت، الاجتماعي التواصل وماثل غزو عن البعيد 

حيثؤمن موزعة فكانت، الخطب، محتوي تتؤع عن الحالية ة الدراسنتائج كثفتا 
—الشهية الفواكه —خطب، بايتؤ الخاس)خهل..تإ وهي ام أمثلاثة إلي الأمام 

رئينهدفين لتحقق ذج\ءت الأهداف، حينا من أما النافعة( المواصح خطب، 
اعدما والي الهيا والتشويق الخيرية الأعمال نحو الهمة ؤإيقاخل )الوعفل وهمات 

الإهانة(من للحاصمن اش اعد وما العميان وتحلءير كرامة، س للهتائعين الله 

وتوصيمحه.تفصيله الاسإلي يحتاج ما ^ميل 
الأتية؛الدراما'ت، بأحراء نومي الدراسة نتائج ضوء ل والمقترحاُتؤ؛ التوصياُت، 

الشرعيةسراسات عثاي«ّين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة متيزة، والأداب، العلوم كلية  ١٦٤٤



والدعويةاسمية أناره ناصرالسعدي، س عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
اال4فتح السلام عيد متدور أ.د. 

برامجل الله—— رحمه — — السعدي الرحمن عبد العلامة النسخ حطب تضمين 
لتنميةاللازم للمحتوى إيجابية نماذج من تتضمنه لما والخطباء الدعة أعداد 

نمالآسالنهمى.
التيبالقيم وتدعيمها والخهلباء للدعاة اللجية الخطب محتوى وتحلل مراحعة 

قالمفرحة القيم قائمة ضوء ق الإيجابي والتعامل الفكري الأمن تعزز 
الحالية.الدراسة 

عدىالالرحمن عبد العلامة الشيخ حطب يتضمن لمحتوى تجريبية دراسة إجراء 
قيمتنمية ق المكتوب المحتوى أنر لمعرفة التعليمية المراحل طلاب علي 

الحالية.الل.راّة قائمة ق المحددة الفكري الأمن 

١٦٤٥الشرعية للدراسات عثيميٍن ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القصيم، جاسة عتيزة! والآداب، اسوم كلية 







ئوالدعوية الع1ميات آتاره واصراتسسي، بن سنماور>حس النسخ •وؤت«ر ا
الرحمنعيد العلامة للشيخ اتنبرية الخطب محتوى ّق الفكري الأمن هيم 

تحليليةتراسة السعدي 

الأمنية.للعلوم نايف حامعة العليا الدراسات كلية منثورة، غير ماجستير رسالة 
لوسلم عليه افه صلى النمب عن المرويان (. ٢٠٠٠)الملك. مد يائي، ال. ١ ٢ 

موصوعية.اسستقرائية درامحة الإعلامية يات والنامحوالعيدين الجمعة حطب 

الأردنية.الجامعة الدراسات كلية منثورة غير ماجستير رسالة 
وحمائمه،مفاهيمه والعقائدي، الفكري الأمن (. ١٩٩٥)علي. الجيوب، ّ ١ ٣ 

الأمنية،الميادين ل للتدريب عريية نحواستراتيجيه العلمية، الندوة تحقيقه، وكيفية 
والتيU-؟،.الأمنية للدرامات الربي المركز الرياض. 

٢٠)اور. بادر، القالحبي . ١ ٤  منالشباب حماية ل وأثره الوطن إلي الانتماء (. ١٨
الشبابحماية ق وأثرها الودية الجامعات واجب، العلمي المؤتمر الأنءحراذحّ 

٢عود مبن محمل. الإمام حامحة والانحراف،. والأحزاب الجماعات من 
»آ،ههها-ها،ها.؛نايرها

الرمولووصايا حهلبإ ق التربوية المسامين (. ٢٠١٢)عمر. محمود متمور، . ١ ٥ 
دكتوراهرمحالة تحليلية. ة دراسالتربوية وتهلبيقاما ولم، عاليه النح، صلي محمد 

الأزهر.حامعة التربية كلية منثورة عير 
٢٠معيد.)الوادعى، . ١ ٦  الحل.دوالحياة، الأمن مجلة الإسلامي. الفكري الأمن (. ٠٨

•\A-Tr(\AU)

٢٠)اهر. مابوسريح، أحمدرميد، القادري، . ١ ٧ الإسلامي.الفكرالتربوي (. ٠٥
حرير.دار عمان؛ 

تحقيقه،ات ومتهللبمفهومه الفكري الأمن ٢(.  ٠١٠)الحفيفل عبد المالكي، . ١٨
جامعةالأول، جمادى ٢ ؟-ه ,٢ والتحديات *المفاهيم الأول الوطي المؤتمر 

الللث،سعود.

والشرللطاعة نبمفّةممر القاهرة: فنالخهلا؛ةيم ٢(. ٠ ٠ محمد.)٥ احماو الحول، ٠ ١ ٩ 

والتوزيع•
ودورهاالتربوية المناهج ق القيم منظومة ٢(  ٠١١)فرع« ليم، ومأمين بلعيفه، • ٢ ٠ 

الشرعياتللدراسات مو؛وم\و( ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كليات  ١٦٤٨



لدعويةوا سمية ا آثاره لمعدي. ا ناصر بن لرحمن عيدا الشيخ مؤد«ر 
اثكمنح الملام عيد مدور أ.د. 

٢١ "٨ ١ ٠ ٥ ( )٩ العدد الإنسانية واللوم الحقوق مجلة الفكري. الأمن عزيز تل 
٢٠)محلمي. والدومحرى، حن مريل المريشي، ٠ ٢ ١  وسائلتخدام اسأنر (. ١٥

مهلقةميدانية دراسة لل.يهم الفكري الأمن وقيم القيم على الاجتماعي التواصل 
الاجتماعيةالخدمة ل ات دراسمجالة حولية. الالجامحات و٠لالات حللأب على 

.٣٣٤٦-٣٢٧٣الإناسم)با(،والملوم 
٢٠)حالي. الجهتي، . ٢٢ الجمعةحهلب من تنبهلة المالرئوية ات التوجيه(. ١٤

الةرسيمودجا٠ م القاساله.ءحن عبد الخ ختلب ريعج الالنبوي جد بالم
بالمدينةالإسلامية الجامحة الدين وأصول الدعوء كلية منثورة غير ماجستير 

المنورة.

خهلبهخلال من التكفيري للفكر الل.ءوية المعالجة (. ٢٠١)^١ محمد. الزهراق، . ٢٣
١ّ  ٤٣٦- ١٤٣٥عامي ق الثرفين الحرمين خطب على تحليلية ة دراسالجمعة 

.١٧٧ ١ ٢ ١( الخدد)٦ الإسلامية الحوت مجلة 

الجمعةنحلب ق والمياسية المعرفة لحق . ٢٤

.(٧-u٢٢٤٣ن.مجلةسمانلللومالأجماءية،٦)
٢٠)مير. ّين، حّ ٢ ٥  الأعلام.بحوث انملمى الحث مناهج ل ات دراس(. ٠٦

الكتب.القاهرة:

ةدراسالسؤية. الجمع خلب ق التربوية القيم (. ٢٠١٢مصهلفي.)طه ثومان، . ٢ ٦ 
١—٩٩ ٦ ٥ ١( انمدد)١ بورسعيد، التربية كلية مجلة ّ تحليلية 

الخهلباء.ومنهج المسجد رالة من الحياء زاد ٢(. ٠ ٠ عمر.)٨ علي بادحدح، . ٢٧
الخضراء.الأندلس دار جدة؛ 

٢٠المحن.)عبد اف جد التركي، .  ٢٨ انمربيةالملكة وعناية الفكري الأمن (. ٠٣
مكةالمكرمة:رابهلةانمالمالإسلامي.الموديةبه. 

الأمنقيم غرس ق التشريعية الخلوم مناهج دور (. ٢٠١١)مفلح. الأكلي، ٠ ٢ ٩ 
اتدراسالتربية تكنولوجيا مجلة الثانوية. الرحلة ءللألب لدي والتقني الفكري 

١٦٤٩|وشرعيات لأدواسات عتيعيى ابن الشيخ ترسي مع بالضاون القصيم، حامعة عتيزق واملآدؤس اسوم تلية 



W ئاسمية آثاره لسعدي، ا ناصر عياوا1رحصبن الشيخ
الرحمنعيد العلامة للشيخ التبرئة اJتهلب محتوى إ الفكري الأمن ليم 

.٢٧١-٢٢٩وبحوث،

التصديوصرورة الثقافة العولمة تداعيات (. ٢٠١١)ار. الجبعيد النور، عيد  ٠٠٣
بالجلفة،عاشور، زيان ■جامعة الإنسانية، الحقوق محلة الفكري، الأمن لاحراق 
التامع.العدد الجزائر، 

يالمجموعةالسائس الكتاب الخف،. (. ١٩٩٢)ناصر. الرحمن عيد السعدي، • ١٣ 
مركزءنيز٠ت اف ~رحم4 السعدي ناصر الرحمن؛ن عبد الشيح لمولفات الكاملة 
صالح.بن صالح 

إبراهيمحقيق المن٩رية، الخهلس، (. ١  ٤٩٨ ) ناصر. الرحمن عبد السعدي، , ٣٢
دالتونيع•للشر حزم وابن الشرف دار الرياض؛ الحازمي• 

الجمعةحف من تنبطة المالربوية المقامين ٢(. ٠ • العزيز.)٤ عبد القاصي، . ٣٣
أمحامعة الرئة كلية منشورة عير ماجستير رمحالة  ١٤٢٢لخام النبوي بالمجد 

القرى.

الأردنق اجد المسحطباء التزام درجة (. ٢٠١١اف.)عبد احمد الحمورى،  ١٣٤
صلاةق وطم- عليه اف —صلي الني حطب ق المضمنة التربوية بالعايير 
جامعةالتربية كلية منثورة غير دكتوراه رمالة مقارنة. تحليلية درامة الجمعة 

الترُوك•
التربيةأصول . C ٢ ٠ ٠ )٥ ١ ، فيوسمحمود والشخ، افه لب عثمحمد العمرو، . ٣ ٥ 

الحميضي.مْلايع الرياض. الإسلامية. 
كبمحتوى بين المفاهيم توافق ٢(. * ٠ م؛-م■)٥ بد محمد العياصرة، . ٣٦

عمانلهلنة مسق الجمعة حية وكتب الثانوية للمرحلة الإسلامية التربية 

التربويةالجلة Jحاليليةب ة دراممنها تفادة للاسوالعللأب العلمين وتقديرات 

٢(. ٠١٦المرأة.)ودرامايته الاجتماعية البحوث ق الواعدة الأبحاث مركز . ^١٣
الرحمن.عبد بنت نورة الأميرة جامعة الرياض• المم.ى• الأس تًُمحا 

الشرعي،تتليراسات عتممين ابن الشيخ كرسي مع ياتاون القصيم، حامعة عتيرة، والأعاس انملوم كلية  ١٦٥٠



والدعويةالعلمية آثاره السعدي. ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤدمر 
الأكفتح السلام عيد مندوو أ.د. 

حميبةالمكري التحصين مهارات (. ٢٠١٨)الخلج- لدول العربي التربية مكتب • ٣٨
الخليج.لدول العربي التربية مكتب  i_?Ijالرتدريبية. 

العييكان.الرياض: واكية. الأس (. ٢٠٠٤سن.)نمير، . ٣٩
تصميماتهاالعلمي— البحث محنراثق . ٢( ٠ ١ ر٢ ّ فونية وهادّى، صلاح مراد، . ٤ ٠ 

الجامعي.الكتاب دار دبي- وإجراءاته• 
الملوم)المفاهيمكنسا محتوي تحليل (. ٢٠١لام.)"٢ العبلؤ من—دور اف، فتح . ٤١

الدولي.الشر دار الرياض: والتهلبيقات(. 
المكريالأمن لتممين ٌفترح تهمور (• ٢٠١٥•)الحالق عبد يحي التوسف، . ٤٢

الرحلةؤللأب لدي الموامحلتة قيم تنمية على أور0 وبيان الإسلامية التربية بمّمررات 
الجلةالتربوية،هاا)آ؟(ماأسمه'*آالثانوية. 
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والدعويةاسية ١^٥ السعديي ناصر بن عيدالرحص الشيح مؤت«-ر 
الخامدسئيمان بن علي الدكتور 

الْمدئ

محئدنبيا المرطين، متد على والئلأم والصلاة العالمين، رب ش الحمد 
بعد:أثا الدين، يوم إلى بإحسان تعهم ومن الطاهرين، اليتن وأصحابه آله وعلى 

علمهم،ق يبحث، وأ0 العياء، آثار يتدارس أذ العند على اف نعم من فإل 
وافر.وحظ جب، وأدنم، غزير، علم من خلفو0 وما تراثهم وحزاتن 

بعنيزة،والآداد_، العلوم بكلية ممثلة القصي—م حامحة على تعالى اه من وند 
عبدلإمام ا الشيح فضيلة الجدد ؤإمامها عينة علامة ترات يحي مؤتمر بإقامة 

ناصربن الرحمن عبد العلامة *الشح بعنوان: اف رحمه المدى ناصر بن الرحمن 
والدعرة®.والتجديد الاجتهاد ق ومنهجه آثاره المعدي 

موجزيثحن، فيه مشاركا أكول المؤتمربأل هذا على القائمون شرفتي وقد 
عنوانجعلت، وقد مصنافاته، ق أيرين، التي والنحوية اللغوية الشح جهود لإبراز 

والنحو.قالينة المدى ناصر بن الرحمن عبد العلامة الشح جهود البحثج: هدا 

محن؛ق وجعلته 
اللغة.فى جهوده الأول: الحث، 
النحو.ق جهوده الثان: الحث، 

أهميةعى مهم بماوحل التحثين قبل مقدما مطالمح، ثلاثه مثحث، كل وتحت، 
الاجتهادية.الشح مكانة وبيان للمجتهدين، الحربية اللغة 

علمهوبيان والنحوية اللغوية الشح لجهود مراة الحث، ^ا يكون أل وحاولتا 
>رانبْالتعريف، البحث، هذا من الهدف، لأف كله، لذللث، توعبا ميلث، لم ؤإن فيهما، 
اللغويةالشح آراء حول مستقيمي لبحث نواة يكون ولعله إليها، والإشارة الجهود 

١٦٥٠الشرعية سراسات عثي4يى ابن الشيخ كرسي مع با}ت،اون القميم، جامعة عتيرد اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرحصين الشيخ مؤتمر 
انالiغةوالنحوالم،يدي ناصر س الرحمن _■ 

فيهاورسائله الشيخ فكتب حلالها، من للأحكام الشيخ استتبامحل وطريقة والحوية، 
•واليح، ، اليعتحق تالبامب هذا من كنور 

لأففيها؛ التمرف وعدم الشح عبارة نقل على الإمكان قدر حرصت وفد 
عتهيهم بما وليس بقوله، إلا المرء يحاكم ولا فيه، الأمانة يستلزم اأعال، عن النقل 

الناس•

والحدثالقرآن نواهد كتوثيق البحث، في العالمي المنهج ت، التزموند 
ذللثج.أمكنني ما موجز بشكل والأراء والممول الأهوال وتوثيق والشعر، 

وبنوقارنه، لكاتبه فيه يبارك واذ البحث،، -بدا ينمع أف القدير الُلي، القّ سائلا 
المصير.ؤإليه أنثتا، ؤإليه توكلتا، وعاليه العون، نستهاو النه 

ند،حل>

عالمايكون أف والمفتي المجتهد شرومحل أهر من أف الفقه أصول يزرعالماء 
فلاعربيه كانتح ؤإذا عرنة، الثريعه ٠ لأف ا؛ ١١وإدراكاوفهما تحدئا العربي ان ياللم

فإذاالممهل.. ق سان لأنبما المهم؛ حق العربيه اللغة فهتأ إلأمن القه، -ص يفهمها 
٢؟ ١١٠حجة فيها فهمه فكان الشريعة ق كدللث، كان العربية ق العاية درجة إلى انتهى 

النه-—يرحمه سعدى بن عثدالرحمن الشيخ أو العصر علماء بعص سن وقد 
منالأحكام تتبامحل اسعلى الفذة والقدرة الشريحة، علوم ق اد الاجتهمرتبة بلغ 

قواطلاع واسع، علم من تعالى اض أتام يما للمتيا والصدى الوحيين، نموص 

،١٧•أ/ للاًدي: الأحكام أصول j الإحكام ، ٩٨٦ r/ للجوض: الثض أصول، ق انظر: )١( 
الأصول،علم تحمق إلى الفحول، إرشاد ٦، ■ - ٥ ٩ أ/ اطي; للثالأحكام اصول، ق المواشاُت، 

امأأ.لالضكابي:

)'ا(الموائاذ،:؛/'آ■.

الشرعيةلليراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع باتاون القميم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٦٥٦



والدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر س عبدالرحمن الشيخ مؤد«ر 
الحامدساليمان بن علي الدكتور 

بحانهاض القدآتاه عقينرت بن عبداض الشخ تلميذه عنه قال وقد ،، ١لعلومر نص 
واستشاطالدليل لعزيز والأحاديث الأيات لاستحضار عفليمة ملكه وتعالى 

ودقةعلمه غزارة ق غبار له يثى لا عالم المجال هدا ل فهو والفوائد، الأحكام 
وبلأغتها(ارأ؛.العرية الالغة بامحرار ومعرفته استنباطه... 

منتمكنه لسانية وملكة لغوية، بقدرة إلا تاق لا تنباط الاسعلى القدرة وط٥ 

معرفةمن يتمكن ااوإدما الشّوكاقت قال الكلام، ونصاريف الخطاب، أسسالب مهم 
المحوبعلم عالما كان من المزايا من عليه اشتملث، وما تراكيبها، وخواص معانيها، 

ققوة المجتهد يزيد ْنا ا، مملولأتبعلى الاطلاع ق والتوسع والمعاق.. والمرق 
؛.٣١١١الاستخراج؟.ق و؛صتا المحث 

العلامةمؤلمات مجمؤع ، ٢٢٠ّأ/ السامت عدافه للشخ ترون ثمانية حلال نجد علماء انظر؛ ( ١ ) 
,١  ٢٢٧، ١ حس• )المقدمة( الأول المجلد السعدىت عبدالرحمن 

١٠  ٢٨)المقدمة(ت المولخات سع 

اآفإرشاداشحول:)٣( 

١٦٥٧الشرعية لييواسات ءثي4ين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرة، والآد١ب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آياره السعدي. ناصر بن عبدايرسن الشيخ مؤد«>ر 
والنحواللغة -2 لسعدي ا ناصر بن الرحمن عبد العلامة الشيخ جهود 

افغة<اشخ^ جمود الأول: بث، 

تمطالب ثلاثة المبحث هدا وق 

9الإقراء:1اددرواوس الإ9ل: المطالب 

الشيخعلى قرأ ائه ه( ١ ٤  ٢٣)اش- -يرحمه ام المعبداض الشح تلميده ذكر 
وأبرزالعربي، الشعر عيون أهم من والعلق—ات اوسعرا؛، الحلمات المدى 
الحربي.التراث ق والأدبية اللغوية الخمائر 
لأسرارها،مدركا لمعانيها، توعتا مكان إلأمن الحلقات لإنراء يتصدر ولا 

كدللث،،كان ~ اف رحمه — المدى الشيخ ولعل اللغة، غري-، من تفمثه بما عالما 
—افه رحمه — اهتمامه على يدل، شرح بغير أم بشرح أكان مواء للمعلقات وإةراؤْ 

مهمحلال من تنياحلية والأم—اللغوية مالكتهم وتقوية تلاميدْ ولمان لمانه بتقويم 
معرفةأ0 الإسلام علماء عن تواتر قد إذ وغير0، العربي الشعر من العالية الموصى 

~رصيعاس ابن مال كما ؛، الكريم؛ القرآن لفهم الوسائل أقوى من العرب، ثعر 
إلىرجعنا القرآن•• من الحري علنا حفن فإذا العربح، ديواذ •الشم عنه-; اف 

القاهرعبد البلاغي اللغوي الإمام ييى وند منها؛"ا؛، ذلك، محرقة فالتمننا ديوابا 
إلاالقرآن ق والملأغة الفصاحة حهة فر تم أن المحال من أه ٥( ٤ ٧ الجرحاق)١ 

أنهيثلث، لا الل.>ى الأدب،، وعنوان العرب،، هوديوان ءالدي الحربي الشعر بمعرفة 

.٢ ٤ ٤ "Y/ قرون:انة ثحلال، نجد طلماء انظر: ر١( 

ا/هآم-سقاكرم[،اشربلأواحاوي: ايان(\/aa رجاح تمراممري انظر: )٢( 
٤١٦ •

وانظر:، ٥ ٥ آ/ ليوطي: القرآن علوم j الإتقان ٢، ٩ ٤ / ١ للزركشي: القرآن علوم j ال،رمان )٣( 
ا/أ'أ.التفسراسطا:

الشرعيةييراسات عقيمؤن ابن امميخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة صتيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٦٠٨



لدعويةوا لعاوم؛ة ا آثاره السعدي، ناصر بن ترحمن عيدا الشيخ مؤتمر 

الحامدسالمان بن علي الدكتؤر 

والسان،،أا،.الفصاحة ق تجاروا إذا القوم ميداف لكف 
يدلما وأوزانه، ؤلرايقه الشعر من يدرك كان ~ افه ~رحمه الشيح إل ثم 

—اف رحمه ~ القيم ابن نونية أل ذكر قفي العرب، ديوان على الواسع امحللاعه على 
متفاعلمتفاعل.. متفاعل متفاعل ونما•' وأل الكامل، الحر من هلأْ(لآآا )١ 

وذكرJالمحبوJة، تثبتا قصائدهم يدي بين يقعون كانوا الشعراء وأن متفاعل، 
(!٤٥٣٠ ) المتنبي بقول ألم وكانه وأوصافهارم، محاسنها 

المقدلإ؛؛ظلمسي ند.غ كاف إذا 
إلالض:٠ حديثا محنى بنفلم له أبياتا ل بعليا ذلكا طبق ~ الله رحمه ~ إيه بل 

طتبئ...طائنة فكانن، أرصا اصاب ءأث، كمثل والعن، الهدى من به افص بعثتي ما مثل 
فةالل٦اتالنسيب من مقدمتها جعل عدى؛أبياي، الالشخ نفلمه فقئ ؛، الحديث®؛ 

هزوالالهر لل،اك عراي وقد والفم الأحباك، شو طال قد 

د-ا،.نمدالخام دلأتلالإمحجا3 )١( 

المتدعة،عر والرد والجماعة الة أهل عمدة بيان ق اف رحمه الخيم لابن طويلة ضساوة هي )٢( 
متداولة.مهليوعة وهي الناجية، للفرقة الانتصار ق الشافية الكافية وسماهات 

. ٥٣اإقيمت ابن نونية على السعدية التعليمات انفلرت )٣( 

سرح، ١ ٦ ٢ Y/ التوصج! يشرح التصرح ل؛ والبستا قائل، على له أقف ولم العلويل، من ( ٤ ) 
.٠١٣٢م/الأشموو: 

العلم،كتاب، ل البخاري رواه عنه، اش رصي الأشعري موسى أبي حديث من عليه متفق الحديث )٥( 
منالنبي به بعث ما بيان باب الفضائل، كتاب ق لم وم، ١٧٩برقم• وعلم علم من قفل باب 

.٢٢٨٢الهدىوالخلمبرةم: 

.١  ٨١٧ص1 والعثرين السادس المجلد السعدي، الشخ مؤلفات مجمؤع انظر! )٦( 

١٦٠٩الشرعية لليراسات عثمبمن ابن الشيخ كرسي مع يالتماون القصيم، جامعة عتيزص والأداب، العلوم كلية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
والنحواللغة إ ناصرالسعدي بن الرحمن عبد العلامة الشيخ حهود 

أدروما آق لما أسفيق لا فيتركتي قلي الهوى يجثس وكم 
ؤيخذوفيهم يعدرف قمار ليعيش يوما أتى نصيح وكم 

الدرربه عال منزل إلى وامض به والمؤمن الهوى ذكر عنك لغ 
قائلهاوأف اللففل، ال وحماللغة، وقوة اللث،، جودة الأبيات هدم ق فنلحنل 

نجدهوليلك أشعارها، ق العرب لئنن مدرك كلامها، ق مممس للعربية، متقن 
وهدمالهوى، ذكر عنك، لع ت فقول المتهدمين، ؤلريقة على النسسب، من يتخلص 

القتس•امرؤ قال كما الثاعررا، غرض إلى الغزل من التحول ق الأوائل ؤلريقة 
وهجرارآ،النهار صام إذا يمول يجترة عنلث، \لةإ ومل ذا فنغ 

واطلاعهاللغة، ألة من عيي الالشيخ تمكن على واصحة دلاله يدل كله وهذا 
رحمه— الشيح عناية أن أيما ذللئ، من وعلم وشعرها، كلامها ق الحرب طرائق على 

الشعرلقيمة المدرك العالم عناية كانت، إنما ؤإقرائه لتدريه واجتهاده بالشعر — اف 
ناطىيره نفوأف العزيز، اف كتايت، محاق ؤإظهار الشريعة، أحكام بيان ق العربي 

•تراكيبه ودلالات العربي، اللسان لتهاريفه — الله رحمه — الشخ فهم بعمق 

9اص9اه:ااخريم تفسير 1ادالي: 1و0طالب 
لمعانيهمدركا الحربي، باللسان عالم من إلا يصح لا عامه القرآن ير نفإف 

هم؛أُاأمحبمه ءظ ؤ تعالىت قال كما عربي ان بلمنزل العظيم القرآن هدا لأف وتراكيبه، 
اهاهلسورةيوسفاتثقلؤبى ئتقايلهؤ 

.٤٥٢هلال لأبي الضامحن )ا(اظر: 

••  ٦٣ص* ديوانه انظر؛ الروم، لقيصر رحلته عن فيها يتحدث القيس لامرئ قصتدة وهومن الهلويل، من ( ٢ ) 

الشرعيةلييواسات 'عبئن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القضيم• حامعة عتيرقي والآداب، العلوم ممية  ١٦٦٠



والدعويةالعلمية آثاره السلدي. ناصر س-الرحمنس الشيخ مؤتمر 
اJءامJسليمان بن علي الدكتور 

الترب،كلام ثبر ض إلا تأتى لا التربي ١^ ؤإف [، ١ ٩ -٥ ١  ٩٢]افتراء: 
قالوقد كذلك، يكون ^ ١١١الممر من يصح ولا ولغاتهم، طرائفهم، وعرف 
قيتكلم أف الاحر واليوم ياه يؤمن لأحد بمحل لا رر (: ٠١اغ")؛* رحمه ~ مجاهد 

١٧٩أنس)بن ماللئ، لإمام ا عن وروي العرباال٢،، بلغات عالمنا يكذ لم إذا الله كناين، 
المك،إلأطهنكابم/بلغة عاب غيز اف »لأأوتييرجلسئىاب قوله: ْ( 

علىاءتمّ_زرن، التفاسير بعض أف إلى يره نفمقدمة في الشيح أشار وقد 
يرالتفامأنولع على - الله رحمه — اطلاعه على دلالة وهده اللغوي؛؛،، الجانِ، 
قناقعه رماله أيما للشيخ فإن النفيس يره نفإلى ؤإصافة الختلفة، ها وما-ارم
القواعدمن عددا صئثها القران ير لتفان الحالقواعد ماها: مير التفأصول 

اللغويةلْ،.القواعد من المتخرجة 

معرفةلبيان وقواعده الشح ير نفمن استخرجتها التي الثماذج يعفى وٌاورد 
بأوجزصياغتها ق وجهوده العزيز، الكتاب فهم ق لأهميتها ؤإدراكه باللغة، الشح 
:ذااث، من عبارة، 

مضاف،مفرد م اسلففل لأف تعالى؛ طه اسم بكل أبتدئ ررأي البس—ملة: ق قوله • ١ 

)؛(الثعراء:م>أ'؛-ها،؛

)آ(الرهانفيخمماكرأنلأزجم:

؛/آا'أ.اممح:ا؛أا،الجطنفيءلوم للواحدي: التمرالبط )٣( 

.٢٣المان: شٍر5لأم ل الرحمن التقويم )؛(تسر 

عيي.الالشح 4ّؤلفات مجموُء من الثاك المجالا٠ ل الرسالة حلبت )٥( 

١٦٦١الشرعية لليراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية 



واووعوياتاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالر،عمن الشيخ مؤتمر 
والشماللغة .ال ناصراثهدي بن الرحمن عيد العلامة النيخ جهود 

إذاالجنس اسم أن على اللغويون نص ومحي ا، الحسستيءر الأس—ماء جمح فيعم 
فإنهأصيف 

وإ٤كغثت ؤإ؛ك ه قولعند لث، وذلالحصر، يفيد المعمول تقديم ٢. 
ادةبالعبوحدك نخصك ®أي عال>يت النال ]الفاتءحة1ه[، ه منبمف 

للمذكورالحكم ات وهوإثثالحمر، يميد المعمول تقديم لأن تعانة؛ والاه
وفولالطريأ؛ا، جرير ابن المقرين شيخ ير نفهو وهذا عنا ونفيه 

ألحيان أبو ؤبمرى عنه-أآ، اض -رصي عاص ابن عن وروي الزمخثرىأْأ، 
لسيبويه،وعزاه والعناية الاهتمام يعني وإدْا الحصر، لايعني التهديم 

تقتضيلا والاهتمام العناية فإة الكلام، مقتضى وهوظاهر أجود، الهلري وفول 
الكتاب.بفاسحة التوحيد بتقرير وأليق هنا, الكلام ق أ؛الح والحمر , الحمر 

صآآبلاوقرة:آآ[وفيس)افاء(هنانالتعالى:ؤثأنزئئ  ٠٣
تالمقرون قال ولهدا ّماء، فهو فويلث، علا ما هوكل ®والسماء ت حدي القال 

.١^٧٢الكريم )ا(ير 

الكيان:،  ٤٣م القرآن: علوم ل  ٧jl_7i، ١/ الازحري: لخالد التوصح يشرح الصريح انظر: )٢( 
٦.• ١ لالكموى: اللغوية والفروق المطلحإت ل معجم 

الرح,ن:خمآ.)م(-سرالكريم 

٠١٦٠—ا/هها جا«عاويان: )٤(انظر: 

ا/ما.الكئاو،:)ه(انظر:

ا/تمأأ.لأبنكير: تمراممرآناسم انظر: )٦( 

•٦ ٤ / ١ الصابون^: بتحقيق النحاس جعفر لأبي القرآن معاق وانفلر• ، ٤ ٢ / ١ المحيط: البحر { ٧١

اممرمهةسياسات ابن امميخ كرسي مع بالتعاون اتقصيم، حاسة عتيرة، والآداس اسوم كلية  ١٦٦٢



والدعويةالعلبمية  AjUtالسسمر، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤد«ر 

كتورطيبنطي4اناسصك

اللغةكب من الشخ أحدها لغوية فائدة وهده السحابءأأ،، هنا ماء يالالمراد 
فهونماء«اى.فاظلك غلاك »كلU (: ٠٤٣التحالي)٠ كقول 

علىالقرآن ق ترد ا عدىت الالشيح فال القرآن؛ ق تواء الاصمعنى ٤. 
تكونوتارة والتمام.. الكمال معناها فيكون بالحرف تعدى فتارة معان، ثلاثة 

كمافمد بمعنى تكون وتارة • على(. ئ) عديت إذا وذللث، وارتفع، علا بماعت_ى 
اللغوية،المصادر من عدد من الشيخ أفاده التقسيم وهدا ب)إلى("ام، عييت، إذا 

واستويواستقر، علا أي دابته ظهر على رروامستوى الجوهري كقول 
شباته«ا".انتهى الرجزإذاوامتوى قصد، القيءأي إلى 

[١١٤البقرة;] ه أسثئأ ٠^١ يئن أن تنحيآثي مح منن أثللم وس ؤ I تعالى ال ئ٠. 
وهولغوى، معنى وهذا ا،  ١٠١أظلم أحد لا ارأى ; يرهانفق عدى مابن قال 

المضارعةمن والقي تفهام الاسبين ارلما القي، بمعنى تفهام الاسمجيء 
مجيءق عدى الالشيح ورأى إيجابا«أأ"آ، غير إلى اللكدم بإحراجهما 

ولم١^٧٢، لهده إعرابمم ل الضحويين بعض رأى هو القي بمعنى تفهام الاس

.٣٤ص: الرحمن الكريم )ا(-سر 

.٢١)آ(شالالغةوّرالعردةلكالي: 

٠٣٩الرحمن: الكريم سر )٣( 

نعلب:مجالس ٢، ٥ / ١ للفراء! القرآن معاق وانثلر: )محوا(،  ٢٣٨٥["إ للجوهري: المحاح )٤( 
)سوا(.٤ ١ ٤ ٤ا/ العربلابزمطلور: ،لسان ٢٦٩، ١١٧٤; 

.٥٧الرحمن: الكريم )ه(سر 

)أ(أقليايناكجري:ممآ.

.٥٧١ا/ ١،البحرالحبل: • ا/٧ التثيانلاعرابالقرآنسيري: )٧(انظر: 

١٦٦٣الشرعية للدراسات متي4ان ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الصيم، جامعة عتيزة، والاداب، العلوم كلية 



والدعويةالعلمية أناره السعدي. ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤت«ر 
_2اللغةوالث>واأرحمنينذاصراذعدي واكلامةس.

أحدوأي يمعتى؛ تفهامه اسعلى باق اله رأوا يل بالفي، العلماء بعض بمرح 
معناههنا الاستفهام لأل بالنفي؛ القول عن يعيدا ليس هدا ورأيهم ١،، أظلم؛ 

أنولعمن نؤع وهو الإكار، 
بماوقرة:مآ[،قال٦. 

الالدى المتقرر منزلة له تنزيلا الأمر بمعنى حبمر ارهدا نفيرها؛ ق سعدي ابن 
أمرين؛يضمن الشيخ من النص وهدا ، ١^١٣٢إلى يحتاج 
قديما،العلماء عليها نص مسألة وهي الأمر، بمعنى الخر مجيء الأول؛ الأمر 
الأمرألفاظ جاءت وقد  ١١(؛ ٥٣٩حني)١ ابن قال والأصوليون، اللغويون وذكرها 

الأمراءر؛/•بما ؤيراد الخبر ألفاظ جاءت كما الخبر، -بما ويراد 
؛،الزجاجلرأى وهدا الأمر، معناه الأية هذه ق الخبر أن الأحر؛ الأمر 

أمرلا استحباب أمر رروهو وأصاف؛ والزركثي، والزمخث_ريلص، والواحدى؛؛"،، 
إيجاب«ّ.

،٢٥٧؛/ا/هها،إماباكر1نسص: ^1نمخج: 
.٢٥الملمسى:م/•اشر 

.Y٣٢٨/قطومالقرآن: الرuن انظر: )٢( 

.١ • ٥ الرحمن: الكريم يم )٣( 

٢،~'٩ ٢  ٨٩فارس: لاين الماحي وانظر: ٣، ١ ٧ / ١ جني: لابن التصرف بشرح المنصف )٤( 
.٤١٨للكفوي: الكزت ، ٣٢آ/• القرآن: طلوم ل الرuن 

.٣١٢ا/للزجاج: القرآن ساو انظر: )٥( 

٤.٢ ٤ أ/ ابسط: الشتر انظر: )٦( 

الكشاف:اننلر: )٧( 

.Y٣٢/• ص()(الرمان: 

الشرعيةلليراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جا4عة عتيرة، والإداب; العلوم كلية  ١٦٦٤



واثدعويةالعلمية آتاره المعوي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤت«ر 

الحامدسليمان بن عالي الدكتمحد 

بابهعلى الخبر وهوأف المسالة، ق آخر قولا ( ٥٦١٦)بري العك ذكر وفد 
التفسيركب ل المسالة هدْ وتفصيل يرصعن١١ا، أن الوالدات وحكم اْ: ومعن

أحيارايهى معناهات بال الأية هده عند الطري قاله ما أرجح ولكني القرآن، وأحكام 
زصاعهم«لأ،،عليهن ذكره تعالى اممه من بإيجايب ذللث، ولمن غيرهم، من برصاعهم 

الالأمر به يراد خر بانه فالقاتلون الحقيقة، ق واحد قول إلى يوولأن القولين لأف 
فيهيرون بابه على خر بائه والقائلون تحباب، الاسهوعلى بل واجب، انه يرون 
أعلم.تعالى واممه علىذلك، الحئ 

تالصيغة هده ق عيي القال ية, الجنتغراق)أل( والاسالعموم صغ من ٧• 
تفيدالأجناس وأسماء الأوصاف،، على الداخلة واللام الألف، الثالثة: »القاءلة 

وأهلالأصول أهل ذلك على ص وقد عليه، يحلن، ما بحسمب تغراق الاس
إن0 ؤن؛م تعالى: كقوله الأيات من عددا لدللث، مثل ثم ارءم، الحربية 

ألي^١^! القيثت نئطوأ ،َائزأ أك؛، ١^ ؤ 4 ه م ش ألأنتن 
وأهلالأصوليون ذكرها قاعدة وهذه ]العصر؛'؟[، ألثار'ههأ؛ا وزاصوأ 

،٠وتوصيحر اسماصة اللغة 

مساقل كالكرة العموم، لصح القواعد من عددا ذلك بعد الشيخ ذكر وقد 

.١٩٩،/)آ(جا،عاوان: 

.٣٣٩حست الثالث المجلد الشخ مؤلفات مجمؤع )٣( 

.٠٣٤ ص؛ الثالث المجلد المعدي؛ المخ مؤلفات مجمؤع ز المحسان القواعد انفلر؛ )٤( 

ئءةالإمابلأبنضا/،هكساب:
ا.أ.سوى:الكليات م؛؛، ،الإتقانJعلوممآن: ٥٣٩،٢٧٥/١٠

١٦٦٠الشرعية للدراسات عثيبمين ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القمسم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 



وايوعويةاسمية ١^٠ السسي4 ناصر بن امميخ ٢^٠ 

والنحو.انا1اغة ناصراثموي بن الرحمن ^لآمةسو 

قواعدوهي ونحوذلك، ،، العموم١ يفيد المضاف والمفرد ، ٢١٠العمومتفيد النفي 
وأصولها.وقواعدها اللنة من ماحوذة 

—اض —رحمه معدي ابن الشيح تمكن لبيان كفايه نماذج من ذكرت فيما ولعل 
قائل المهدْ مثل استقصيتا ولو المعال١ واصتنبامحل التفسير، خدمة ق اللغة مزآلة 

لبحثإمارات تكون لعلها النماذج هده مثل حسبنا ولكن المهام، ينا ، ^ilJالتفسير 
اللغةعلوم من الشخ إفادة مدى ليدرك الشخ، تفسير ل المواضع هده ينتع مستقل 

.التفسير ق لها وتوخليفه والنحور 

1لغروب:وتفسير او0حوطفة ضيحل الثالث: المطالب 

يحرصكان فقد الحدود، وصبهل بالتعريفات تعالى— اش —رحمه الشيخ عني 
الفقهيةالمحهللحات أو الشرعية المعاق ق يه تمر التي الحدود ، تحريفعلى 

النموصنق غريب من به يمر يرما نفل حهود له كان وكيلك والأصولية، 
يوصحهاشى يرها ونفالأشياء #حدود يقولهت ذلك ل العلة ين وفد الشرعية، 

أمرمنعلى حكم ممن نمورها، عن فؤغ الأشياء على الحكنا فإن أحكامها؛ تتقدم 
يثقلالشيخ كان وند , فاحشاءأم حهلآ أحطا بتفسيره.. علمه يحيط أن تبل الأمور 

ؤيانه يريد الذي موضوعي يد ين يقدمه ما واللغة الأصول كتبا من 

صزتالثالث المجلد المعدي، المخ مجمؤع الخسان؛ القواعد من الرابعة القاعدة اننلرت )١( 
٣٤٢.

ص!الثالث المجلد المعدي، المخ لفات مؤ مجمؤع الحازت القواعد من الخامة القاعدة انفلرت )٢( 
٣٤٣.

*١ ٥ ص• للمعيي الإيمان كجرة والمان التوضيح )٣( 

الشرعيةسراسات عثي4إن ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيرت، والأداب، اسوم ممية  ١٦٦٦



اسميةآثاره السعدي! ناصر بن عيدالرحص الشيخ ٠،ؤضر 
لحامدا سليمان بن ملي دكتور لا 

تيلي ما المصطلحات وسن الكلمات يممسر عاينه عر الأمثلة رمن 
ارالأداء;كقوله; الأصول، ق وخاصة الشرعية، المصطالخات، تحديد أولأت 

تدراكاامالأداء وقت بعد فعل ما والقضاء; ثرعا، له المقدر وقته ق أولا فعل ما 
فإنخارج، يته لمسالدى ارالخرهوالكلام وقوله; مهللئاا١ر١ا، وجوب له بق ملما 

بدليلالشرعن الحك، هورغ ®المخ; وقوله• ،، فكدب،اارؤإلأ فصدق تهلا؛ق 
الشيخ،مصنفات ق كشره والحدود المصهللحات هده ومثل ا، عنه*؛ متاخر ترعي 

على— افه رحمه — الشخ اطلاع على قاطعة دلالة تدل وهي ائله، رمل ومبثوثة 
تعنىالتي التعريفات وكتب، تويانيا، ومأنواعها اختلاف، على الأصول كست، 

افجوكثللكفوى، والكليان للجرحاق كالتعريفات الحدود وصبمل بالممعللح 
وغيرها.للتهانوي، الفنون امحطلاحات 

الألفاظمعرفة في مهمة قاعدة ~ افه رحمه — حدي الالشخ بين وقد 
;٢٤١٤١أنوثلاثة والثنة الكتايس، في الواردة والمصهللحات 

والزكاة.كالصلاة و\ذثوآ حده يعرف، نؤغ ١• 
والقمر.كالثس باللغة حده يعزف، ونهمع ٢• 
حْبامف،كاكتص.وني؛يعزف، ٣. 

قلت،غٍرهمرْأ، ولا اللغة أهل أقوال إر فيه لاثحتاغ الأول الموع أف ونن 

.١١واسعاويت الفقه أصول مختصر ( ١ ) 

.١ ٨ ت نفسه المصدر ( ٢ ر 

.٢٧٩ص؛ الساع المجلد السعدىت الثسخ مؤلفات مججمؤع )"٣( 

.٢٨٢— ١٢٨ ص•' والعشرون الحائي الجلد السعاويت الشيح لفات مؤ مجمؤع انفلرت )٤( 

نفسه.الصدر ( ر٥ 

١٦٦٧اممرست }الدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع باتضاون اممصيم، سمعة عئيزة، والآد1ب، اسوم كلية 



والدعويةالعلمية آتاره السسي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ مؤو«ر 
والنحواللغة .إن ناصراث٠دي بن الرحمن ^لأمةس، 

اللغويالمعتى بين للربهل اللغة أهل إلى يحتاج قد أثه إلا صحيح فول هذا وت 
الصلاةكانت فإذا والعقول، القلوب ق أرمحخ المعنى ليكون الشرعي، والمعنى 

للدعاءمحلا تكون أن الصلاة ق القنع مراد من أن علم الدءاءل١أ، ثعنى للغة ال 
احد،وهو رم من العد يكون ما ءأقرب قوله:٠ هدا ؤيصدق الرب، ومتاحاة 
المعنىفالتقى للدعاء، ا موضعفكانت الإجابة مظنة فالصلاة الدءاأ«رأ<، ماممئوا 

نافعا.بينهما الربهل فصار بالترعى، اللغوي 

^١٠٠١١وبيان العريس،، تفسير ثانيات 

منأكانتا محواء به تمر التي الألفاظ- ير نفعلى اف رحمه الشخ يحرص حين، 
العفليم..الصمد، الحمد، الصوص،كتعريف! ق الواردة الشرعية المعاق من أم الغريب 

هعملا حمتر يإف ؤ تعار قوله لغويا الكلمات ير أونفالغريب فمن ~ أ 
نحالىؤوم١شص١لآبجاموقال ، ٢٣وحاحة®لا فقت )رأي المعدي! قال لالر؛ة!ذ'آ[! 

أوالح٠ل يهلك، أن إما فيها، مما تتمص ارأي المعدي: قال ]الرءد!ذ[ ه ومائزداد 
ءتشيناانميام،إداهم لخددأمجمحفبمم ؤ • تعالى وفال ، ٢ ٤ ١ ا؛ أويضمحل يتفاءل 

وقوله٢، ؤيتوجحوزارأ يصرحون رايجارون! المحيي: قال [ ٦٤ه]الومنون:
تعالى:وقوله ثمارخ*أآأ، حرمة *أي قال: [ ٤٤]ص: ى و-غنإثوقضثئا ؤ تعالى: 

)صلا(.٤ ٦ ٤ / ١ ٤ الرب: ان ن)صلا(، ٢ ٤ • ٢ لدم،ررى: الصحاح انظر: )١( 

• ٠٣٥ / ا والجود: الركؤع ل مايقال باب الصلاة، كتاب صحيحه، ق ملم رواه )٢( 

.٣٧•ارجمن: الكريم بسر )٣( 

.٤٦٩الكريمالرحمن:)؛(بئر 

)ه(ادمورف:أأا•.

.٨٤٣شه: الصدر )٦( 

الشرعيةللدراسات ابن الشيخ كرسي 4ع بالت٠اون القصيم، حامعة عتيزة، والإداب، العلوم كلية  ١٦٦٨



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر س عيدالرحمن الشيخ مؤت«ر 
الحامدسليمان بن علي الدئتور 

ال1عاوىتقال ]الزحئف:يه[ ه مونحكث-منةمئوُى تثادإدا منير آن صميج ^^٥ 
ؤو-ةتةةثت تعالى وقوله وبمسحونااأا،، لك خصومتهم ق ينّتبجون أي ®يصدون؛ 

التياميئ المأي ٠اوالاJئرت عيي; القال [ ]القمر:ّآا ه رح للسر ألإج اب دء 
قدنونت.ياألوانيا«ا'ا.

الخلاف،ق يطيل أن غير من لغوي، لفظ ير نفق خلاف، إلى الشيخ يثير وقد 
تعالى؛قوله ل القروء ير كتفوأسلوبه، يره نفق ؤيتمر الراجح ار يختبل 
الالمذاوي:»أيلاوة-ر0;خأآ[فه 0ثأسهنسلآو ̂ ؤ

القرءأن الصحيح أن مع المراد؛ذللث،، ق العلماء اختلاف على ار أتلهأو حي-،ض 
ذللث،ل الزجاج فصل وقد جدا، طويل القرء معنى حول العلماء وكلام الحيص<<لم، 

الحجارين،فول بالهلهر نفيره وأن الكوفيين، قول هو بالحيص يره نفبأن وأبان 
قالماء قربن، قولهم: من الجمع، اللغة ق المرء لأن الطهر، بانه الزجاج ورجح 
الهلهر.\اا.ق يكون إنما وذللث، البدن، ل الدم اجتملع القرء ؤإنما هدا، من الحوض 

رجوعهعلى يدل ومدا جدا، كثيرة للغربمب، الشيخ ير نفمثل على والأمثلة 
الغريبر يف— الله رحمه — الثح أن نلحظ ولعلنا الغريتح، بينتإ التي ير للتفام

الخيرلوبه أّعلى ذللث، يوثر أن غير من ير التمسق تندمج واضحة هلة مبطريقة 

.٩١١ه؛ نفالمصدر )١( 

.٩٨١ه.' نقالصدر )٢( 

١.• ١٢ف: الصدر )■٢( 

وايركلأمالداءفيضامءفي:خحابن)أ(انظر: 
أحكام٢، • ٩ ؛/ للواحدى: الضرالسط ، ٢٧٢ ١٩للأزهري: اللغن مدب ، ٨٧أ/ سري: 

حيان؛لأبي الجعل البحر ، ٧٥م/ للقرطي؛ القرآن لأحكام الجامع ،  ١١٨٤/ الريي؛ لأبن القرآن 
 ;٢٤٥٤.

١٦٦٩الشرعية ليدراسات عثيمثن ابن الشيح كوسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عنيزة، والأداب، العلوم كلية 



^رالمسي،آمهاسميعواكعويت
ااUنةواJنحوالسعدي ناصر بن اترحمن عبد انملأمة السيخ جهود 

لأضئلطاواماسالخوااسنذىاللأ-.ة 
ووضوح.ير بكل تغيره ْع دمجها أن فامتطاع وغرسها، 

عنف، تختالوهى حدا، كيرة فهي الشرعية المعاق ير نفوأما - ُب، 
-jLيراد اك هنالمصطالح-ات، إذ الأول؛ الثؤع ق المذكورة ات< المطلءحير نف

هذاوأما والفقهاء، الأصوليون إليها يحتكم التي والفقهية الأصولية الصطال>ات، 
تحمللا الموص، ل ترد شرعية معان فهي الشيخ رها يفالش المعاق من الؤغ 
ذلاكتومن معناها، ؤيبين الشيخ فيفرها الممهللح، صفة 

وبأفعالهالكمال، بصفايت، اض على ررهوالثناء [ ٢ ]الفاتحة! ه ؤأدم1ئِس محنى . ١ 
رامعنىبقوله! الزجاج ذكره للحمد المعنى وهذا ،، ١١والحدلااالفضل بين الدائرة 
تعارلأ^.اض على والشاة النكئ الحمد! 

الجازمالصديق فهو وتفسيره الإيمان حد وأما التعدي! فال الإيمان! معنى . ٢ 
ظاهراوالانقياد به، بالإيمان ورسوله اض أمز ما بجميع اكام والاعتراف 
وباطنا"لم.

القصود*أي عدي! القال أسألثثثرأجه]الإخلأص!أ[ ؤ معنى ٣. 
الافتقار،غاية إليه مفتقرون قلي والالعلوي العالم فاهل الحواتح, مح جق 

مهناتممل إليه ؤيرغبون حوائجهم، يسألونه 
إحلال،بلا موجزا يرا نفتى الحافه ماء أمير نفق نافعة الة رمللشخ • ٤ 

الكريم)؛(سر 

)حمد( ٢٥٦ص! الأصفهاق للراغب القرآن الفاظ مفردات وانظر؛ ، ٤ ٥ / ١ وإعر١بهت القرآن معاق )٢( 

١٠ ٠ ص؛ الإيمان لثجرة والسان التوصح )٣( 

.١١٠٧ص: الرحمن الكريم سر )٤( 

اوشرستلأيواسات عثيهبن ابن الشيخ كرسي مع بالضاون المصيم، جاممة عتيرص اسوم كلية  ١٦٧٠



واثدعويةاسمية أناره السعدي، ناصر عيداثرحمنس الشيخ مؤد4>ر 
الحامدسليمان بن علي الدكتور 

أصلهاالله ومعرفة اض، بمعرفة يقوى التوحيد فإن فيهات قال إملال، بلا وكافيا 
ماقثم وا،، العظيمة المعان؛ من عليه وماتستمل الحسنى، الائة ماء أسمعرفة 

اللغويالتوظيف، فيه شرعيا، لغويا بيانا الحسنى افه أسماء معاق ببيان الرسالة 
وماالقالوبج، ق ما على المطلع ؛رأي )الرمب،(تنعريفح ق كقوله ، الإيماق١٢٢ْع 

الدوامءارم،على عباده لأعمال المرام، والغيوب،، الأسرار من العوالم حوته 
الواسعة،وآلائه الجميلة، بنعوته حلقه إلى المتودد ررأى )الودود(ت بمعنى وقوله 

هنافنلحفل المودودرار؛؛، وبمعنى الواد، بجحنى فهوالودود الخفية.. وألهلافه 
الشخ.نفير ق اللغوي الطر 

• ٠٦٧ ص• الثالث المجلد اوسعدى، الشيخ لفات مؤ مجمؤع ( ١ ) 

»لأأ-بم•؟.)'آ(الصالرف:

.٧٠١اسدرف: )٣( 

.٦٩٨المصدرنسهت )٤( 

١٦٧١الشرعية يدراسات عتيمئن ابن الشيخ كرسي مع بالت٠اون القصيم، جامعة عتيزة، والآداب، اسوم كلية 



والدعويةاثع|مية آثاوه السعدي، ناصر بن عيداترحمن مؤد«رالشيخ 
والنحواا1غة -ق السعدي ناصر بن الرحمن عبد العلامة الشيخ جهود 

التحو،ي جهوده الثاني{ البحث 

مطالب:ثلاثة ق تفلهر الجهود وهذه 

1اتدرواسالأ9ل: المطيب 
للحريرى،الإعراب كملحة النحوية؛ المتون يعفى ق دروس له لكث فمد 

،٢١١رحقنلهاطلابه يلزم ولكن والأحرومتة، هشام، لأبن وقطرالندى ماللثح، ابن وألضة 
الذيالوقت ذلك ل الجدي الحوي للمتهج امتداد الكتس، لهده الثخ واحتسار 

تمراحل ثلاث على الحو ياحدون فيه العلهاء لكن 

الأحرومية.متن ذللث، ؤيمثل والبدء، الأصيل رحلة م— 
أووشرحه، هشام لأبن الندى قهلر دراسة ذللث، ويمثل والشيت،، الوسهل رحلة م~ 

للحريري.الإعراب ملحة 

ابنشرح وخاصة وشروحها، مالك ابن ألفية ذلاانإ ويمثل وال؛5مال، الغاية رحلة م— 
هشام)اكوصيح(.ابن رح ث أو عميل 

ككتابوالمطولأت الةل.يمة الحو بكتب عنوا أيهم نجد علماء عن يعرف ولم 
ندر.ما إلا المفصل شروح أو الفارسي مصنفات أو سيبويه 

صبي(حفر)وهو بانه اض~ ~حففله العبيكي صالح الشخ شيخنا وحل.ثني 
تتعالى نوله إعراب عنه الهم ممما ولكن ا، عاوي؛ الللشخ الإعراب ق ا درص

مح]الإّراء:ا،أ[.ؤiلأئلةتاوى 

تالسعدي الشخ مؤلفات 4جموع ، ٢٤٤—  ٢٤٣م/ قرون; ثمانية حلال نجد ءلماء انفلر؛ )١( 
اوقالمةص:هما،ا،م؛.

ْ،١ ٤ ٤ • n/ أ/ ١ الثلأيء يوم القمم بجاسة العربية اس مملية ق انهة مثم حدش )٢( 
صباحا.الاءة'أ:؛؛ 

الشرعية}ددراسات عتي4اءن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية  ١٦٧٢



العلميةآثلوه السعدي، ناصر بن صدالرحمن اثشيخ موضر 
اومحامدساي4ان بن اأدكتورعالي 

 iLJu^وقاواي|

عرضا:1وحأرفية أ9 اا-ذح9بم اا0ساص طرءبعض 
هنامتثورة أوصرفية نحوية ائل ميجد عدى الالشخ كب على 

يذكرهابل المحويض، لخلاف يمملرق ولا مها، تطرد يلا الشيخ أف مع أوهناك، 
يلي:ما ذك ومن سريعا، ؤيتجاوزها بإيجاز 

فلمالمفعول اروح_لف عدى؛ القال ٢[ ]القرة: ه ؤسيىلآثةت؛0 تعار: قوله . ١ 
هدىوانه العموم، لإرادة الفلاق؛ للشيء ولا الفلأنية للمصلحة هدى يقل: 

قاعدةمن دلالية فائدة تشط امال ا هنفنرى ، ٢١١٠.الدارين. مصالح لجميع 
القرآن،لتفسير الحان القواعد كتابه: ق أوصح بشكل إليها أشار وقد نحوية، 
تعميميفيد فيه المحمول المتعلق حذف، أذ عشرة الرابعة القاعدة ق فذكر 

هذهعلى القرانية الشواهد من عددا الشخ اق حموقد ؛، ^١ المناسب، المحنى 
تأغتاأك؛بم»اموأؤ تعار: قوله وكذللث، البقرة، محورة من الأية كهذه القاعدة 

بمنملء٤لملتلمثنْنولاكمك> مل ي؛ظمأجامئاهمآ، محب 
لعالكمأي: الصيام، حكمة ق قيل ما كل يفيد  ٠٠عدى: القال لالبقرة:ّآحا[ 

الزورقول من الصائمين على الله حزم ما تتقون ولعلكم عموما، المحارم تتقون 
الحور؛؛.من الأصوليون أفادها قاعدة وهذه والحمل؛A..®؛"؛،، 

هلاوقرة:ّآ؛ا[قالفى:ؤنناكانآقثيإئ؛ ٢. 

.٢ ٩ ت الرحمن الكريم تسر )١( 

.٣٦٣ص الثالث المجلد عيي: الالشيخ مؤلفات مجموع صمن الحان القواعد انئلر: )٢( 

.٣٦٤ص شه المدر )٣( 

.١٣٢)أ(انذلر:إرثادالفحول: 

٦١ ٣^١ الشرعيات أدر.واسات عشمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون الصيم، حاسة عتيرة، وا^لآد١بt العلوم كلية 



والدعويةاآعل4ية آتاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مزتبمر 
االلغةوالنحواكلأمةصدامحمنبنJاصرالضدي 

فامحرعليه، الممتنعات من هي بل تعالى يه يليق ولا له ينبغي ما ررأى النعدىت 
تثبْلهااملغوية دلالة فهذا ،،  ١٠١إيماكم يضح أن تحيل ومعاليه ممتنع أنه 

النفيبعد الفعل على الجحود لأم لحول أن وهي نحوية، ألة ممن الشيح 
الجحودرلأم مموها ولذلك قاطعا، نفيا الفعل نفي يقتضي 

أثوملهؤوما الدىت فال الفعالية1 والجمالة الاّمية الجملة بين الفرق ٣. 
ائهينقمن لث، ذللأو ني:، ولا ت ه قولمن أبلع  ٤١٤هتالبمر٥ت٥ يليا ,تيج 

الشيحمن الإفادة وهلْ ،، ٣١٠١منه ذلك وقؤع يمكن فلا بمخالفتهم، امن، 
الثايت،،الوصف، تفيد الاسمية الجمالة أ0 وهي بلاغية، نحوية مسالة من نقاة م

وا؛تةر؛،.غير متجددة حملة فهي الفعالية الجملة وأما 

جواب،حذف، عشرة• السادسة القاعدة عديت المسقال الشرط! حواب، حذف،  ٠٤
تعالى!كقوله وذللث، الوعيد، مقامات ق الأمروشدته تعفليم على يدل، الشرحل 

[١ جدة!"؟ ]اله ينهر عند لءؤيمم آكثؤأ ^^ياويك< إذ نئ ؤوؤ_ 
الأياتهذ0 ق الجوانم، فحذف، [.. ٥١]سما! ه مُى معإئلأ ي إ ؤ

جليلاسننبامحل وهن.ا القاماارْا، ذلك عظمة على ليدل ذكره، من أولى وشبهها 
(٥١٨٠)سيبويه ذكر وقد الشرط، حوانم، حذف جواز وهى نحوية، ألة ممن 

الخرهذا مثل ق ترك قاو العرب ءأن محازوف شرط لجواب أمثله بعدذكره 

• ٦٧الرحمن* الكريم نتستر  ٢١١

١١٦.

.٦٨الرحمن■ الكريم تيسثر  ٢٣١

اةصالحواترافينماسِن:سوي: الكليات )؛(انظر: 

*٣٦٨الثالث؛ المجلد السعدي، الشخ لفات مؤ مجمؤع صمن القرآن، لتفسير الحان القواعد )٥( 

الشرعيةعثيم؛ن!لدراسات ابن ترسي مع ياثتعاون القمأيم، حامعة عتيوة، والأداب، اسوم كالئة ١ ٦ ١ ^٤ 



وا1دعوي،تاسمية آتاره السعدي. ناصر بن عيدالرحض الشيخ 
اومحامدسليمان بن علي الدكتور 

الكلأم((را/هذه رصع شيء لأي المخثر لبل، كلامهم، ق الجواب 
اوسعاليتقال [ ]الماتدةت1 ه ؤوآتسحوأ تعارت قال الجر؛ باء معنى . ٥ 

ؤإنماللتعيضى، ليت الباء لأن جميعه؛ ْح ؤيجب . الرأس. بمح لأمر ا٠ 
فهوالباء، ق سيبويه رأى هو الشيح ذكرْ الذي المحنى وهدا االملأصثة،،لآ،، هي 

)من(،بمعنى الأية هذْ ل أما العلماء بعض ليرى دومال"اا، للألماف أيها يرى 
رؤوسكمل؛ا.فامحوا أى: زائدة هي وقيل 

د=قماقنلوهلمع؟ ؤ'و>و2يؤ\ تعالى! ال ن)كاقة(، إعراب  ٠٦
المشركينأنولع حمح قاتلوا ®أى عيي؛ النال تالتوبة؛آُّآ[ ه >ءقاعه 

معنىفيكون الواو، من حال )كاثة( أذ ؤيحتمل العالين.. برب والكافرين 
مسالتان؛النمى هل.ا وق ،، أ المشركين،؛ جميعكم وقاتلوا هل.ات 
أنعلى النحويين بعض نمى وقد لا، حا )كاثة( اسننحّمال الأولى؛ ألة الم
)كافة(أف المحويين بعض ذكر وقد حالاص، إلا العرب كلام ق ئتعمل لم )كائة( 

>وناالملام مد بحمق ، ١ > ٣ ■T/ سويه: كتاب )١( 

.٢٣٢ارِ: اهرم تسر )٢( 

،ضاقبءنكبالأءارب٣٦^نماف:)٣( 
.١٣٧هشام: لأبن 

٠١ ٤٣،.يياي،: ٤٤انميالداق: )٤(انظر: 

٠٣٧٣)ه(-سرالكريمالرحص: 

حيان:لأبي واصل التديل ، ٢٣٣٨; ا/ا/ما،اوحرالممط: _Uj: لأبن اللمح قرح انظر: )٦( 
انمون:الدر ، ا</٢٧

١٦٧٥اوث|رءية سراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بامماون المصيم، جامعة عتيرص واملآداب4 اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاوه السعدي; ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتعر 
والنحوالينة ا ناصرالسعدي بن الرحمن عيد العلامة الشيح جهود 

هذينإلى أشار وقد ،، الحالُ موضع ق مصدر لكنه عافيه، الله عافاه ت مثل مصدر، 
القرآزرأ؛•معربي من كبر الوجهين 

الخالفيهالْالآة؟المالتاس:سصاب 
يختلفوالاحتمائين الحال، صاحب اي تحديق احتمالين عيي الذكر 

ويكونالحال)المشركين(، صاحب يكون أن يجوز انه فيكر والمعنى، الحكم 
قالحال)الواو( صاحب، يكون أن ويجوز المشركين، أنولع جمح قاتلوا ت المعتى 

واجباوالممير القتال فيكون المشركين، جميعكم وقاتلوا I المعنى فيكون )قاتلوا( 
'أا.لمينأ"المجمع على 

يبيق^ ؤ I تعالى ال قالمكازت واسم الميمي المحير ٧. 
العدى!فال [، ٢٢]البة_رةتآ ه اشمحسيمى ؤ ألماد هوأذكا قل 

يألسآء قال! ررولهدا قال! نم أذىاال؛ا، الحيض أن تعالى ررفأحبر 
أنفنلحفل حاصة*لْا، الفرج ق الوؤدء وهو الحيض، مكان أي ه آكحسيض 

فجعلهاالموضعين، ق )المحيض( كلجتى بين المرق المدلول ق فر3ا الشيح 
قوجعلها الميمي، هوالمحير وهذا )الحيض(، بمعنى مهدرا لأولى اق 

الميميالمصدر لأن وجه؛ له رأي وهذا الحيفس(، |لثانضيسءاخ^ذل)مكان 
القرآنإعراب مشاكل ٢،  ٦١٣! ليحاص: القرآن إعراب ٤، ٤ ٦ ٢; للزجاج: واعرابه القرآن سان )١( 

!آ/ا/عالدراومونسي:آ/م؛داو>رالممط: المانفيإءرابالقرآنسمري: )'ا(انذلر:
آ/ههم.

.٣٧٣الرحمن: الكريم سر اننلر: )٣( 

'ا.')أ(ي~رااكرومالرح»ن:

ه.نفالمعير ره( 

الشرعيةلليواسات ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، حاسة متيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٦٧٦



واثدعؤيةاسمية آثاره ذاِانمسي، سالرحصين 
الحامدسسان بن عالي الدكمر 

ميميامصدرا الاثنين جعل سيبويه أن إلا واحدرا،، بوزن يأتيان المكان واسم 
؛.الحيص١٢و الماء اعتزلوا أي بوزن)نيل( 

قد^٠٢ ١٠؛^الكلمات، لوزن المرق الميزان اللغويون يستخدم الوزف؛الثال1 ٨• 
وقد ١٢١جطربوزن دحؤج مقلات كقولهم واصحة مماثلة بكلمات لوزنه يعدلون 
،٢٤١((ايئوصة وزن على ارارجورة؛ بقوله• الأحيرة الطريقة هده عيي الاستخدم 

لثلوالصرفيين اللغويين ؤلريقة على اطلاعه على يدل ا هن• المعدي وصنيع 
الوزن.من الضرب هدا 

النحو:في الياليف الثالث: المطنب 
أوالمحو ق يولف لم ائه إلا اممه رحمه سعدي ابن الشيخ مؤلفات كثرة على 

ؤإيماالمحو، ق مستقالآ تاءليثا ليس حقيقته ق هو واحدا، كتابا إلا منفردا تأليئا اللغة 
(.٠٩٠٥)الأزهري خالد للشيخ شرح من هومنقول 
اسمهالإعراب قواعد ق اب كت( ٠٧٦١)اري الأنصهشام لأبن كان وند 

حالم.الشيخ منهم، العلماء من عدد ،سزحه الإءراب(أ قواعد عن )الإعراب 

.١٨١اكاب: ,ترح  AA-AU؛/ا3قظب: )ا(انظر;

\اس.الناقة:شرح ، ١٢٩٦; للزجاج: القرآن معان دانظرت ؛/٨٨، الكتاب: انظر؛ )٢( 

.١ ٧ • م/ الشاب: شرح ، ٢ ٢ ٥ / ١ حي: لأبن الخماض مثلا: انظر )٣( 

.٢٥٨محي: فارينية الوالعقيدة القيم ابن نونية عر السعدية التعليقايت، )٤( 

نل،قوية ص د. المحوي ومذهب آتاره الأنصاري: هشام ابن '٣، ٦ ٦! المزلفين: معجم انظر: )٥( 
ئ.بتحمق: م، ١  ١٩٨ — ه ١ ٤ ٠ ١ عام: معود( الرياض)الماللث، بجامعة الكتاب، طيع وقد ، ١٥ص: 
نل.قوية علي 

١ ٦٧٧الشرعية للدراسات عثيمبمن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيزة، والاداب، امموم كلية 



Aاسمية آتاوه ناصرالسعدي، بن عياوالرحمن موتعرالشيخ ج
-2اللغةواسوالسعدي ناصر بن ايرحص عبد العلامة السيخ جهود 

قاموقد الإعرابأ١،، قواعد إلى الطلاب موصل بعنوازت مطؤع وشرحه الأوهري، 
مهفأرمق الفلم لهدا عدى الفجاء هشام، لابن الإعراب قواعد بنفلم مجهول عالم 

بكتابفاحرجه الهلفيفة، والتعليقات اليسيرة، التعديلات بعض مع الأزهري ح رث 
وهيالإعراب، قواعد نظم على النهاب وكشنا التطيؤ، عنوان• تحتإ مس—تقل، 

طباعةعلى أشرف الذي تلميده من تمية هي، بل ه، نفالشخ مجن تسمية لي_، 
بسامأآا.العزيزأل عيد بن سليمان بن وهومحمد وحققه، الكتاب 

تحليقفهدا  I١٠ الشرح لهن>ا حدا الموجزة مقدمته ل حدي الالشخ قال وقد 
ذكرتأصله، على الأزهري حالي الثخ شرح من نقلته الإعراب قواعد نغلم ^5، 
شيءق إلا عبارته ونقالتإ عنه، تغنى يما منه وحدفت النظم، نبيا يحلق ما منه 

يير«سم.

يلي;ما الموجز النص هذا ق ونلحفل 
شرحا.وش تعليق أنه ١. 

هوهنا بالأصل والمراد الأصل، على الأزهري حالي الشيخ شرح من منقول أنه • ٢ 
هشام.لأبن الإعراب قواعد عن الإعراب كتاب 

النظميشرح لم الأزهري لأ0 باكلم؛ يتعلق ما الأزهري شرح مجن نقل الشخ أن ٣• 

ءنهّالأسنغناء يمكن أقه يرى ما منه حيف الشيخ أن ٤• 
قليلة.مواطن الأزهريإلأل محارم نقل ظمص؛على 

الج؛زة،،يخنمابِةاسص)بن( ٦٦٨

زران.الل-داوى د• بمحقي ، ٣١٩٩٨عام 

.٢٢ص: الإعراب ^١^]. نظم على القاب وكثف التعلق انفرت )٢( 

.٢٣ص: القاب وكشف المملق )٣( 

الشرعيةuدراطت ئيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتطون الهصيم، جامعة عتيرق، و١لآد١ب، وم i٠اتكلية  ١٦٧٨



واتدعويهاسمية ^٥ السعدي، ناصر بن عبدالرحمن مؤت٠رالشيخ 
او»امدساوي4ان بن مالي الدكتور 

الحقيقيبالمعنى تأليفا مي يأف يمكن لا ة الخمالأوصاف •؛ذه والكتاب 
الأزهري.لتكتاب كالاخصار الحقيقة ق لألأ، للتاليف؛ 

وثرحعيي، الالشيح اختمار بين الاختلاف أوجه من يعقا هنا أذكر ولعلي 
الكتاب:ق الأصل وهي لها، حمر لا الاتفاق موانحع لأف الأزهري؛ حالي الشيخ 

ائلممن فيها ما وبين وأعرببما، هشام، ابن مقدمة الأزهري خالد الشخ همح . ١ 
إنبل عيي، الالشسخ تعليق ق إحللائا موجود غير وهدا ،، لغوية١ أو نحوية 

رسولعلى والملأة ننه، بالحمد بدأها للنذلم مقدمه ذكر الإعراب قواعد ناحلم 
نيائياءعيي الالمميح له يتطرق لم هدا وكل النفلم، وتسميه الله، 

بلالأزهري، فعل كما والكلام والكلمة اللففل عن عيي؛الحديث، اليهلل لم ٢. 
الكلامهي والجملة المفيد، الركب، اللفظ هو الكلام أن ببيان ذللث، اختصر 

لأنكلاما؛ جملة كل وليس جملة، كلام كل فصار يفد، لم أم أفاد الركب، 
أماا، ءليه١ كويتج اليحن ما هو والمقيد الإفادة، لها يشترط لا الجملة 

عموماوالكلام الجملة بين أن وذكر بالعليل، ل؛، ذلق فمل فقد الأزهري 
اعكينعكس ولا الإسنادي®.. التركيب، ®لوجود ة جمالكلام فكل ا، مطلق

قلتتح:فإذا بخلافها®.. الإفادة فيه تخر *لأيها كلاما، جملة كل ليس أي لغويا، 
إنلأل عليه كويت، اليحن محنى ®يقيل. لأئه كلاما مي يفلا زيد.. قام إن 

ينتظرالجوابءأم.السامع لأف ذللثج، صلاحية عن أخرجته الشرطية 
يثرلم والك؛رى، المغرى ثم والفعلية الاسمية الجمل أنولع حدي الذكر لما  ١٣

ماءاوالإءرابللأزءرى;آ-أ---ب.\و مصلاسلآب )ا(اظر: 

.٢٤اكدقساكابص: انظر: )٢( 

.٧٢)٣(موصل 

١٦٧٩الشرب لأدواسات ابن الشيخ كرسي مع بالعاون القسيم، جامعة عتيرة، والآداب، اسوم كلية 



والدعويةالعامية آثاره السسي، ناصر عيدا1رحمنبن السخ سمت4ر 
واسواللغة ث ناصرالسعدي الر>ءمنبن صد العلامة السيخ جهود 

مجيءطريقة ذكر الأزهري لكن والكثرى، الصغرى الجمل بين الروابط إلى 
أنأحدهما طريقان! الروابعل ق ررولك المتداحلة؛قوله! الجمل بين الروابهل 
أيومويد نحو• أي ،؛ •••®١١متلوه ضمير إلى الأول غير المبتدآت من كلأ تضمف 

ألةميدكر لم الإعراب نواعد نقلم صاحب با0 عيي للنعتذر وند قائم، 
ذلك.ق الشخ فتبعه الروابهل، 

الأزهريأن حين ل نادرا، إلا النحوية والعلل الأدلة على عدى اليحرص لا . ٤ 
مجيءألة كمالمتعلم، فهم ق يخها وترمالقاعدة، لتقوية منها كتابه ملأ 

[،١٦]غامتب يهميقد< ؤ تعار! ^وله ومنه بالإصافة حر، محل ل الجملة 
حينل ، لإضافة با حر محل ق بارزون، )هم حملة بال عيي الذكرها نقل 

وق، مضاف، أقه على فدل متون( غير )يوم( أن بلدلك، تدل امالأزهري أن 
يميالنحويين من رركثير المعدي! قال القرأن، ق الزائد الحرفح تسمية مسألة 

يتوصلررلكونه بقوله! مية التلهدم علل الأزهري أف حين ق صلةا'ل؛،، الزائد 
ا•وتزيتتهٌأ ١^٢ لتحسين مثآ ■ءرض بب إل ؛ه 

بعدالواقعة الجمل ®إف كقوله! قليلا، إلا التعريفات على المعدي يحرص لا ٥. 
الأزهريمن أحده وهومعنى ، ٢٦١الهرفةاامن الخالصة أي المحفة! الكرات 

.٧٧ّرفص: )ا(اومال

.٢٦اسوقوص،اكاب،ص: انظر: )٢( 

)٣(

.٥٤)إ(اسقوىثفاكابص: 

،٢١٣)ه(مصلالظلام،: 

.٣٠ص: اكاب، وكثف، المملق )٦( 

الشرعيةJد٠راسات عتيمؤن ابن اJشيخ كرسي مع باتثاون اتمصيم، حامعة عنيرة، والآدأب، الهلوم كلية  ١٦٨٠



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، لصر عبداترحمزبن الشيخ 
a«L»J>سلبمان بن علي الدكتور 

مصطلحات،من به يمر ا متعريف على يحرصس الأزهري أ0 حين ل ،، نمال
الوجودية؛"'؛.وتعريف،)لنا( ،، التعليق١٢كتعريف، 

كالحالي.ث،احتضارا يدكرها لا عدى والمسالة، ق مروطا الأزهري يفيق، محي ٦« 
الناعرتبقول وامتدلألهما البدل، حملة عن 

منلمال؛،والجهر الئئ ق فكن ؤإلأ عندنا تقيمذ لا ارحو له فقلق 

،، ْ أوتوصيحا؛ يدكرعلة ولم ، رارحل( من بدل لاتقيني( جملة) أن ذكر عدي محال
فجملة)لا ٠١بقوله؛ وذللث، وتفضيل، سل بتعليالبدلية معنى أباو الأزهري أن نن حق 

الثانيةالجملة تكون أن وسرطه من)ارحل(، البدلية على نصبح موصع ق نقيتن( 
إظهارمن أراد ما على الثانية ة دلالفإن ا؛ هنكما الأولى من المعنى بنائية أول 

،.عليه؛الأكزام«١٦تدل والأولى بالطابقة، عليه تدل لأنها أولى؛ لإمحامته الكراهة 
ئديد،إيجاز مع لماما، إلا المحوية الخلافات ذكر على عيي اليحرص لا ٧• 

بمنزلةجازة أنها فدكر )لولاك(، كقولهم: صمير وليها إذا عن)لولا( كحديثه 
تعيرواسمبتدأ، يعدها والضمير ابتداء، ، حرفأو سيبويه؛"؛، محول وهو )لعل(، 

.١١١ص! الطلاب موصل اظر: )١( 

.٨٢ص; ه نفانظر )٢( 

٠٨١٢صرت ه نفالممدر )٣( 

للقميدةوالغزلي الطللي المطلع ل واننلر ٣، ٥ ' للمكجري؛"ا/ وب المنالديوان رح بنالنيان )٤( 
٠٤٠٢ص; العكرى لأبي،،لأل، المناعتين ٧، ٤ / ١ شة؛ لابن والشعراء الشعر المرية: 

.٢٧ص: القاب اك>اوقوكشف انظر: )٥( 

.٩٠ص: الطلاب موصل )٦( 

.٣٧٥- ٣٧٣أ/انتحاب: انظر: )٧( 

١٦٨١اثشرعية سراا،*ات ءثي4ا|ن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيره، >،، وا^٥١٥العلوم كلية 



ئعويات JJوااسمية ١^٥ ناصرالمعدي، بن عيدايرحض مؤتمراثشيخ ا

والنحواللتة ا ناصرالسعدي بن الرحمن عيد الشيخا1علأس حهود 

الخلافوهدا (؛^، oY ١٥)الأحفش رأي وهذا الرفع، لموصع النصب صمير 
ا،الأزهري١٢ثرح مذكورل 

ذكزهم،قد الأزهري أن مع أصحابه يدكر أن دون حلافا عدى اليدكر وقد 
القولينذكر فقد مبنية؟ أم هي أمعربأ )حنسبح(، بمعنى كانت إذا مد ق كالخلاف 

.٢٤قول؛ بكل القايلن بين ففد الأزهري وأما بةأ"اا، ندون 
الأزهريوكتاب عيي، الكتاُب بين الاختلاف أوجه من ذكرناه ما فإف وبعد، 

وهي:فناهرة، نتيجة إلى بنا يزول 

وحيفالاختمار، دوره كان بل الأزهري، ثرح عن يخرج م لعيي الأن • ١ 
الشرح.ق إطنابا يراه ما بعض 

كانفقن. عيي الوأما المتخصمى، النحوي بهلريقة يشرح كان الأزهري أن . ٢ 
وغايتها،المسألة بأصل يهتم بل و■ءاJاله، النحووخلافاته ق يهلنبح لا الدي الفقيه 

حوله.من الثريعة لعللأب تيسيرا 

أعالم.تعالى واف 

الخلافساتل ي الإنصاف ي: المالأ ق الخلاف وانظر ، ٣٣ص: المماب وكثفح اسق انظر: )١( 
.١٣٦ اللمكح: يي ٦، ٠ ٤ ٦- ٣• الداق: الجى [،  ٩٧سالا ]  Y٦٨٧/ للأنارى: 

.١١٩موصلالطلاب: انظر: )٢( 

.٤ ٦ ص: القاب وكثف اسق انظر: )٣( 

.١٧٥ص: الطلاب موصل انثلر؛ )٤( 

الشرعيةسراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القمعيم، جامعة عتيرت، والأداب، الع1وم ممية  ١٦٨٢



واكميماسية ١^٠ السعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤتمراتشيح 

الحامدسليمان بن علي الدكتؤر 

خاتمة

نإساعيي الالرحمن عبد الشيخ العلامة لجهود الموجز العرض هذا بعد 
تيلي ما منه نتخلص أل نتهلح 

لأو4القديمة؛ والمحوومصائرهما اللغة يكتب وامع اطلاع على لكن الثخ أن ١• 
مامنها اغرف أن  jlSoالشرعي، العلم لطالب وعلومها اللغة أهمية يعرف كان 

أسرارها.من شيء ؤإدراك الشرعية النصوص فهم على له عول به 
يطهرللطلاب، ها وتدريالعريية إقراء على ~ اف رحمه ~ الشخ حرصل ٢• 

والقطرالأُمومنة كثرح النحوية الدروس ويعص المعلقاُت،، درس ل ذلك 
والألفية.

بحتة،لغوية منهللقاُت، من يره نفس المواصع س كثير ل بمطلق الشيخ لكن ٣• 
العنايةذات ير التغوكتب ومعاحمها، اللغة كتب ق واسع اطلاع على ما؛دل، 
مثاله.مجتهد عالم يحتاجه يما والمحاق، والنحو باللغة 

المرتل،هل الكبه؛أملويه ل والنحوية اللغوية الفوائد يدمج الشتخ كاف ٤• 
ثناياق أونحوية لغوية ألة مهناك بان المتخممى غير القارئ يشعر لا وقد 

تعالى،افه س بمقل إلا تمح لا فريدة وملكة عجيبة، قدرة وهدا الشيح، كلام 
ءث1د0.س عبد نلب ل يقذفها وبصيرة 

الشحلكتاب اختماره ذلك، يمثل والإيجاز، الاختمار ل ء*محة فدرة للشخ ٥• 
وربيته.الكتاب باصل الإحاطة ْع الأزهري، حالي 

الشحإفادة وكيفية اللغة، ق الشح لجهود يرة يإشارات يمثل البحث هذا ٦• 
ولعلهالعجيبة، التغيرية والأستتثاطات الشرعية، الموص فهم ق لومها عس 

ليعتلج بما ير، اكفوخاصة الشح، كتب يتنهلق أوسع لثحن، دافعا يكون 

١٦٨٣اثشرعية للدراسات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداب| انملوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٥ السعاوي، ناصر عيدالرح4نس الشيخ مؤتمر 

^لأمةس،اورحصينذاصرالضدي.2الاغةوالشءو

رمالةيدلك فتنثا الشح، منها تمكن الش عة الوامحالعريية علوم من داخلها 
أكاد؛مة-ضئلفيذلك.

ابتداللا راقتا، ميسرا أسلوبا كان مؤلفاته ق الشيخ عليه يسير الدى —لوب الأس ٧• 
ولعلالكلام، وفنون الأدب تح يكتمنه امحللاع على يدل، وهدا تكلف، ولا فيه 

المصادروبيان رديا، ومأسلوبيا تها ودرامالشح مؤلفات لتتع ينهض باحثا 
ذلك،.ق الشح منها أفاد الش 

وحزاهجناته، فح وأمكنه عدى الناصر بن الرحمن عبد للشح الله غفر 
وآلهمحمد نبينا على وبارك وسلم النه وصلى الجزاء، خير والمسلمين الإسلام عن 

أجمعين.وصحبه 

العالمين.رب لله الحمد أن دعوانا وآخر 

اممرعيةو1در1سات عثبمين ابن الشيخ كرسي مع يا1اعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٦٨٤



اثعلميةآتاره اوسسي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ ٠^^٠^ 
الحامدسليمان بن علي الدكتور 

والمميادروالهر|حء ثبت 

إبراهيم،أبوالقفل محمد تحقيق: يوطي، الالدين لجلال القرآن علوم ل الإتقان • ١ 
القاهرة.الآراُثؤ، دار 

البدري،عيد ممحمد بتحقيق: للمثوكال، الأصول علم تحقيق إلى الفحول إرثاد . ٢ 
م.١  ٩٩٢- ْ ١ ٤ ١ ٢ الأولى اس الثقافية، الكتب، ة مرم

العربي،الكتاُب، دار الجميلي، يد صد. تحقيق للامدي، الأحكام أصول ل الإحكام ٣. 
م.١  ٩٩٨" ٥١٤١٨الثالثة الطبعة ؛يرويت،، 

مكتبةالكنبج، عالم زاهد، غازي زهير د• تحقيق النحاس، جعفر لأبي القرآن إعرابه ■ ٤ 
١م. ٩٨٨ه—١٤٠٩الثالثة الطبعة بيرويتح، العربية، الهضة 

الهلبعةالقاهرة، الخانجي، مكتبة الهلناحي، محمود د: تحقيق الشجري، ابن أمالي . ٥ 
الأولىمآا؛اه-أوهام.

محييمحمي. وتعليق نرح الأنباري، الركامحت، لأبي الخلاف، ائل مق الإنصاف • ٦ 
م.١  ٩٨٧— ١ه ٤ ٠ ٧ بيرومتج العصرية، المكتبة الحميد، عبد الدين 

بيرويته،الفكر، دار حميل، محمد صدفي بعناية الأندلسي، حيان لأبي المحيْل، البحر ٧• 
م.١٩٩٢ه-١٤١٢

دارالديبح، العظيم عبد د. تحقيق: الجويني، المعالي لأبي الفقه أصول ل الرهان ٨. 
م.١  ٩٩٩- ْ ١ ٤ ٢ ٠ الثالثة الطبعة المصورة، الوم، 

دارإبراهيم، القفز أبو ممحمد تحقيق الزركثي، الدين لبدر القرآن علوم ل الرهان • ٩ 
بيرويتح.اامعرفة، 

دارالتجاري، محمد علي تحقيق الحكبري، البقاء لأبي القرآن إء_رابإ ق ان التبي. ١ ٠ 
١م. ٩٨٧ه—١٤٠٧الثانية الطبعة بيرويتح، الجيل، 

دارهنداوي، حن د: تحقيق حيان، لأ؛يأ التسهيل كتاب، نرح ل والتكميل التذييل • ١ ١ 
.٢١٩ه-٧٩  ١٤١٨الأولى الطبعة دمشق، القلم، 

١٦٨٠ادثمص4 عثيماأإنابن السح كرسي ٢ طدتطون جامداممم^م، مسرة، والأداب، اد٠ضم كليات 



ٌواوومي4 اسمية ١^٥ السعدي، ناصر بن عيدايرحس الشيخ مؤد4-ر ا
والنحواللغة ا السعدي ناصر الرح4نبن عيد العلامة السيخ جهود 

العليمي،يس الشح حاشية و-يامشه الأزهري، حالي للشيخ التوصح على التصرح . ١ ٢ 
الفم.دار 

تتحقيق سعدي، ين الرحمن لعيد الإعراب قواعد ظم عر القاب وكثف التعليق . ١ ٣ 
١.0 ٤ ١ ٢ الأور ط القاهرة، تيمية، ابن دار طاعة يسام، آل محمد 

الرحمنلعبد فاؤينية الوالعقيدة القيم اين نونية من قطعة على عيية الالتعالينان، . ١ ٤ 
•٠ ١  ٤٣٨الأور ط الرياض، الجوزي، اين دار الجزائري، يلأل يعناية عيي، ال

العلمي،البحث، عمادة محققين، مجموعة الواحدي، الحز لأيي التسيهل التفسير . ١ ٥ 
الرياض.الإسلامية، سعود ين محمد الإمام حامعة 

؛يرويت،.الأندلس، دار كثير، لاين العغليم القرآن ير نفّ ١ ٦ 
الداروآحرين، هارون، لام العبد تحقيق• الأزهري، منصور لأبي اللُة مذبب • ١٧

والارح٠ؤة.للتاليف المصرية 

المهليري،ر يام؛حنايةت السسعدي، الرحمن لحثي الإيمان لشجرة والبيان التوضيح . ١ ٨ 
١.٠  ٤٣٦الأور ط الرياض، المهاج، دار مكبة 

•عل سحدي الالرحمن لعبد المنان كلام ير نفل الرحمن الكريم تيسير • ١ ٩ 
.٥١٤٢٦الثانية محل الرياض، الجوزي، اين دار المميل، 

دارالتركي، اف عبد د. تحقيق؛ اممري، حرير لابن القرآن نابذؤا ل البيان جامع • ٢ ٠ 
.٠٣٢ ٠ ١ - ٠١٤٢٢الأور الطعة القاهرة، هجر، 

ّالبخاري صحيح = الصحيح الجامع . ٢١
الأولى،الهلثعة ييرويتؤ، العالمية، الكتي، دار للقرمحلبي، القرآن لأحكام الجامع . ٢ ٢ 

مائةالدين فخر د• تحقيق المرائي، م ثامحأم لاين المعان؛ حروف ل الداق الجني • ٢٣
ه- ١٤١٣الأولى الهلثعة ؛يروت<، العالمية، الكتب، دار فاضل، نديم ومحمد 
٣١٩٩٢.

المصريةالهيثة التجار، علي محمل- ت تحقيق حني، ين عثمان الفتح لأيي الخمانمى . ٢٤

الشرعيةلليواسات عثي4يرن ابن الشيخ كرسى مع الهصيم، ^ ٠٧۴عتيرد اسومو١لآbم٠، كلية  ١٦٨٦



والوعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر الشيخ ٠ؤتمر 
الحامدسليمان بن علي الدكتور 

م.١  ٩٨٦ه— ١٤٠٦الثالثة، الطبعة القاهرة، لألكاب، العامة 
الخراط،أحمد لت تحقيق الحلبي، للمين المكنون الكتاب علوم ل الممون اليد • ٢ ٥ 

ه.١ ٤ ٠ ٦ الأولى الهلعة دمشق، القلم، دار 
معلثعةشاكر، محمد محمود عليه وعلق قرأه المجازا، القاهر لبد الإعجاز دلائل • ٢ ٦ 

م.١  ٩٩٢- ه ١ ٤  ١٣الثالثة، الطبعة بالقاهرة، المدق 
القاهرة،العارف، دار إبراهيم، القفل أبو محمد تحقيق؛ القيس، امرئ ديوان .  ٢٧

ة.الخامالهلبعة 

الخراط.أحمِد تحقيق للمالقي، المعاق حروف شرح ؤ، الماف رصف . ٢٨
الهلثعةدمشق، القلم، دار هناواوي، حن د؛ تحقيق حتى، لابن الإعراب صناعي مر • ٢ ٩ 

م١٩٨٥ُّ-١٤٠٥الأولى،
وتحوما•'السقا مصعلفى ونصحح صث2ل للعكثري، المنسوب المتنبي ديوان نرح • ٠٣ 

؛يروين،.المعرفة، دار 

الحسننور محمل بتحقيق؛ الإصراباذي، الدين لرصي الحاجب ابن نافية شرح . ١٣ 
م١ّ  ٩٨٢" ٥١٤٠٢؛يرويت،، المالية، الكتب، دار وآحرين، 

ابندار المميل، سعد بعناية؛ الخثيمين صالح بن لحمد هلية الوامالمقيدة شرح  ٠٣٢
.٥١٤١٥الثانية الهلتعة الرياض، الجوزي، 

للثقافةالوطي المجلس فارس، فائز ئ؛ تحقيق دى، الأمبرهان لابن اللمع رح ث . ٣٣
؟٣١٩٨٤—؛.؛اه الأولى العلبعة الكوب؛؛،، والأداب، والفنون 

الْلبحةالقاهرة، الحديث،، دار اكر، أحمدنتحقيق؛ فتيثة، لأبن والشعراء الثعر  ٤١٣
الثانيةخا؛اه-خه؟امّ

عبىطبعة المقر، أحمي. الي. تحقيق فارس، بن لأحمد اللغة فقه ق الصاحبي . ٣٥
م.١ ٧^١٩ القاهرة وثركاه، الحلبي 

بيرويتؤ،للملأيين، اللم دار عينار، الخفور عبد أحمد تحقيق؛ للجوهري، المحاح . ٣٦
.٢١ ٩٩. الرابعة،الطبعة 

١٦٨٧ادثمسق ممJراطت عثيين ابن السح مبمهي ب بلأطون اءعم^م، عتيرد والآداس اسوم كلية 



ئوالدعوية اسمية آتاره السعدي. ناصر سالرحمنون الشيخ مؤت«-ر ا
والنحواللغة  ٠٤.اارحصسذاصراثددي عبد العلامة الشيخ جهود 

الطبعةدمشق، كير، ابن دار الغا، دبب مصملفى د; وترقم صط البخاري، صحيح . ٣٧
ا؛اه-«ها،ا.الرابعة'

بيرويتج،العلمية، ثإ الكتدار الباني، عيد فواد محمد تحقيق لم، مصحيح  ٠٣٨

الثانيةالهلبعة الرياض، العاصمة، دار البسام، الق، لعبد قرون ئمانية حلال نجد علماء . ٣٩
٠١٤١٩.

يعقوب،إميل د. محمد، فار د. تحقيق الثعالثى، منصور لأبى العربية ومر اللغة فقه . ٤ ٠ 
م.١٣؛ترون، العربي، الكتاب دار 

الأولىالهلثعة ؛يرويت،، الجيل، دار هارون، لام العبد تحقيق! يثويه، لالكتاب . ٤ ١ 
٠٣١٩٩١^١٤١١

القاهرة،للرانث،، الريان دار للزمخشري، التنزيل غوامص حقائق عن الكشافح . ٤ ٢
الثالثة¥«؛اه-يحهام.الطبعة 

المصري،محمد درؤيس، عدنان د. بعناية الكفوي، الحيتي البقاء لأبي الكليات، .  ٤٣
،.١٩٩٨.—٥١٤١٩الثانية الطبعة بيروت، الرسالة، مؤسسة 

■ ٣١٩٩٢— الثانيةالطبعة بيروت، دارصادر، منفلور، لابن العرب لسان . ٤ ٤ 
المعارف،دار ارون، هلام العبد تحقيق ،، Jjuاس العبلأبي ت، ثحلمجالي . ٤ ٥ 

الخامسة.الطبعة بيروت، 

أبناءؤإشراف بعناية عيي الناصر بن الرحمن عبد العلامة الشيح مؤلفات مجمؤع . ٤ ٦ 
طقعلر، الإملامية، والشؤون الأوقاف وزارة طبعة الباحثين، من وعدد الشخ 

\لأووس\ه-\\>م.
>ملم ص.حها^ ~ المختصر الص|،ح،ا^ الممسند  ٠٤٧

مؤسس—ةالضامن، حاتم دن تحقيق حنالب، أبي بن لمكي القرآن إعراب مثكل . ٤ ٨ 
م.١  ٩٨٨ه— ١٤٠٨الرابعة، الطعة يرون، الرسالة، 

ليفللتا المصرية الدار وآحرين، نجاف يوسف أحمد تحقيق للفراء، القرآن معال ٠ ٤ ٩ 

الشرعيةللشرأسان عثي4ّأأوا ابن الشيخ ترسي مع يالضاون القصيم، حاسة عتيزق، والآbب، العلوم كلية  ١٦٨٨



والدعويةاسمية آثاره المعدي. ناصر عبدالرحصبن الشيخ مؤتمر 

لخاملا سليمان بن علي دكتور لا 

والترجمة.

الحديث،دار ثلي، عده الجلل عيد لت تحقيق للزحاج، ه وإعرابالقرآن ق مما ٠ ٥ ٠ 
م.١  ٩٩٤- ه١ ٤ ١ ٤ الأولى، الطمن القاهرة، 

~0 ١ ٤ ١ ٤ الأولى الهلعة يروين،، الة، الرّدار كحالة، ا لرصالمؤلفي_ن معجم . ٥ ١ 
١٩٩٣.)،

عليومحمل. المارك مازن دت ت تحميق هشام، لأبن الأءارد_، كتب عن اللمب مغني • ٥ ٢ 
م.١  ٩٩٢—٥١ ٤١٢الأولى العلعة ريرواتإ، الفكر، دار اف، حمد 

دمشقالقلم، دار داودي، صفوان تحقيق: الأصفهاقر للراغب ألناخل مفرداث، . ٥٣
ٍلالأولىلإا؛اْ-آه؟ام.

المعارف،وزارة أمين، اغ وعبد مصعلفى إبراهيم تحقيق: جني، لأبن الخمن، . ٥ ٤ 
م. ١٩٥٤٥١٣٧٣الأولى، الطمة مصر، القديم، ١^١^، إحياء ردارة العمومية، 

.٥١٣٤١الفكر دار الشاطئ، إسحاق لأيي الأحكام أصول ق الموافقايت، . ٥ ٥ 
نهران،البدراوي د. بتحقيق الأزهري، لخالد الإعراب قواعد إلى العللامح موصل . ٥ ٦ 

١٣١٩٩٨لونجمان للمتثر، العالمية المصرية الشركة 
الاعتمام،دار ا، النإبراهيم محمل. د: تحقيق هيلى، الالقاسم لأيي الفكر نتائج .  ٥٧

القاهرة.

القاهرة.المعارف،، دار حن، لباس الواق المحو . ٥٨

١٦٨٩الشرعية للدراسات عثي4ان ابن الشيح كرسى مع بالتعاون القميم، جامعة اسوموالآداب« كلية 





البلاغيالضير  Lmالفعلي الشيخ جهود 

ؤ1ووس0اءدل الخالم الله عبد بن إبراعيم .د. |، 
إستاذ أ ت
آتالإسلامية سعود بن محيي الإمام حاسة — ايهوبية اتلغة ممية ِا 

ةص؛أأًم،





والدعويةاسبمية آتاره السعدي، ناصر بن عيداترحهن الشيخ مؤتمر 
المبماعيل^ LiJاك؛عيد بن 

الْمدئ

بنمحمد الأمين اف رمول على واللام والصلاة العالمين، رب ف الحمد 
يعدنأما أجمعن، وصحبه آله وعلى الله، عبد 

البلاغي(.التفسير ل الله- -رحمه المعدي المخ )جهود بعنوان بحث فهذا 
التفسيرل الله— —رحمه المعدي العلامة جهود عن الكتف ق البحث، هذا سيسهم 
الكريمير تيالقيم يره نفل المبثوثة البلاغية وقفاته امتقراء حلال من البلاغي 
تحليلي.وصفي، عرض ل المنان، كلام ير نفق الرحمن 

—رحمهالثبخ وقفها التي الوقفاُت، تللث، من العديد على الوقوف، مح-اولأ 
المات>إلى مثيرا الوقفايتح. تلكم ل الكريمة الآيارت< أجواء معاينا تعالى اممه- 

به.عرف خاصا كتاييا نمطا امحتدعى مما الله—. —رحمه الشح عرض ق الأسلوبية 
والخراجعتالصادر شن، وخاتمة، وفصلين، مقدمة، ق البحث، جاء وقد 

وفيهالكريم، القرآن لغة بيان عن اممه— —رحمه المخ حديث، الأول؛ الفصل 
مثاحثا!أربعة 

الفصاحة.الأول؛ الثحّثا 

العربي.اللمان الثاق؛ الثحث، 

الحجاج.التالثح؛ البحث، 
اصطفاء'الالفذل.الراح؛ البحث، 
وفيهالكريم، القرآن ءادا١تج عن اطه- -رحمه الميخ حديث، الثاق؛ الفصل 

مباحثه؛أربعة 

العموم.إرادة الأول؛ الثحح، 

١٦٩٣الشرعية سراسات عتيبمين ابن الشيخ ترسى مع بالتعاون القمعيم، حامعة عتيزص والآداب• اسوم كالئة 



والدمويةالعامد>ة آثاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن ٠،ؤد٠ءرالشيخ 
ايلاغيالتشمير إل السعدي الشيخ جهود 

الاستغراق.اكاق! المبحث 

للتعميم.الحيف الثاكت البحث 

اللفظي.المشرك ت الرابع البحث 
•البحث نيا يوصي الحم، والتوصات النتائج، الخاتمة ق وذكرمت، 

شمول3، الوقفات لتلك الوظيفي الدور إلى الوصول كله ذلك حلال راغبتاهن 
وأثروالبديع، واليان، العان،، الثلاثة! علومها ق البلاغة أبواب من عديدة مباحث، 

المتلقي.على الوقفات _، 

وعلىمحمل•، نبينا على وبارك وسلم اش وصلى العالمين، رب ف والحمد 
أجمعين.وصحبه 1له 

الشرعيةللمراسات ءثي4يرن ابن الشيخ ترسي مع بادمماون الخصيم، جامعة هتيزه، اسوم ممية  ١٦٩٠



اسميةأناره السعدي، ناصر س>اررحمنين الشيخ مؤت٠ر 
السماعيلالغانم اك عبد بن إبراهيم ا،د. 

بيانعن — الله —رح0ه الشيخ حديث ارأ9ل: القمل 
اJخرJمfا1مرأن !غة 

الأول{البحث 

عموموالبلاغة الفصاحة حقيقتي بين لاليس اله~ت "رحمه بكي الال ن
حزءغيئوالفصاحة مرتبة. ذوأحزاء كل، فالبلاغة وجزء، كل هما بل وحموص، 

•ُ)ا( محمول 

يرهنفمن موضع ما غير ق اف— —رحمه عدى الالشيخ حديث حاء هنا ومن 
علىالتأكيد ل الفصاحة يوقف تعالى اض— —رحمه أنه يلحفل ومما الفصاحة، عن 

القرآنمقصود على ممن ا وأنهالكريم، القرآن حجج ل المؤثرات أكم من كونها 
ؤ،دتعالى; نوله عن الشيح حديث ق حاء ما ذللث، ومن والدلالة، الهلءاية ق الكريم 
ه?3؟ تثغيظ عومح؛ أكأ ثقهاوتآ وتىعبمأ وثسهء آبمل 5قؤئتن من بمار ءآآع 

الواضحاتر،والأدلة الثينا١ت،، الآياات، من تعالى بين لما رر قال; حيث، ، ١٠٤الأنعام; 
هدايتهمأن وأحم عليها، العباد نبه والمقاصد، المهلال٣s جمع ق الحق على الدالة 

تبيناُت، آيأي; رذلإه ءقالتقادتاق;ؤةدآآكإبمآرمن هم، لأنفوصدها 
اللفغل،فصاحة من عليه اثتميتط لما للأبصار، الشمس بمنزلة للقلب وتجعله الحق، 

منصادرة لأنها الجميلة، والحقائق الجليلة، ال للمحومهلا؛قته ووضوحه، وبيانه، 
وأحلها،أفضلها من التي والثاؤلة، الذلاهرة تعمه بصنوفح حلقه، ربى الذي الرب،، 

موافرالأياُتج، ه؛تللث، ةلمال;ؤد1ىآبم>ر المشكلأيته. وتوضيح الآيارت،، تبيين 
،،الحميد.ر الغنى هو اش فإن ه قالتاق;ؤه1ثممهء بمقتضاها وعمل العبرة، 

٧٤)ا(ءروسالأفراح\/
تسر١^١^^٨٦٢)٢( 

١٦٩٥ايشرمية ولدرا1سأت عقيمين ابن الشيخ كر1أدي هع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والأداب! امموم ممية 



والدعويةاسمية آتاوه السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ نهر مي
البلاغيالتفسير ا السعدي الشيخ جهود 

إلىالوصول مهمة تهل التي الأصاب من العزيز الكتاب ذ واليان فالقصاحة 
المراد.بلؤغ إلى الطرق ونير القلوب، 
لرأىالائتمار أن إلى اف~ ~رحمه الثسخ ينير الفصاحة أهمية معرض وق 

منوأن الموصؤع، ق الفماحة باعتبار عاليه يقوم فيما يقوم آخر دون ير لتغاق 
القرآنية،الفصاحة سن علة كان ما للرأي التوجه يخالف، لا أن الرجيح شروط 

تثعدامحعندما نجده ما وهذا إليه، ومرشد المعنى، على دليل الفصاحة أن لث، ذل
تاباْمما الرأي ذللن، أن على اعتمادا الآياُت، إحدى ق رأيا اله~ ~رحمه النسخ 

عنالشيخ حديث، ق حاء وهوما به، الأخذ حق ا معهيتماشى ولا الفصاحة، 
نولهق فقال الإشكال، أشد فهمه عليه أشكل مما أنه اض~ ~رحمه ذكر موضع 
تجهيثما مثله، من ثم ؤغثتا ا. أل1ث1من الئ؛ك، ق دريمم ■ثنا أما م و»اة ؤ تعالى• 

نإداج؛ن. وتعاءاق منا ة.'إلاثئ 
يممءابمت ءابوبن، بل، ثبيم ؤبما جمل. تدؤ ؤبما-٠لقؤ أدبكم ماثن ادمإ لم يق 

لثن،امرأءتقمرئ ئادآتين افن أُغةوأممالم نز ؤإدا معتين عما 
آلوعث.إنحمثرهند١ مئ ؤمرؤي، . ^٧ ٠٣ن إلا أنتن إذ أكه- ؤ س أئلعثر 

^٠مييه دسنءليمن فلا اأج^أا محتمؤن ؤهم تلغيهم ه ؤحد صيحة إلا محا صندؤن 
اممهأن على وبرهان، لهم ودليل *أى: ٥ ٠ - ٤ ١ و أغل^اي٠وث الت 

هاث٠تافي:نعمه حمالة من الذي للنقم، ، الصارفبالنعم، المنعم لأنه المعبود، وحده 
آباؤهم.بن.لان،ت المراد المف.رينت من كثير قال ه ذريمم ■تلنا ث أؤ 

الفللن،،ذللن، مثل من هأي: بعدهم^^0 ْن للموجودين أي؛ ه ثل٠ناثم دؤ 
النعمةلأن الفن، ق بحملهم الاياء على نعمته فذكر به، ه ؤمامكوذا ه جنأي؛ 

فإنالتغير، ق على المواضع أشكل من الموضع وهذا الذرية. على نعمة عليهم، 
القرآنق لل يعهلا مما الاباء، المراد؛الذرية أن من رين، المقمن كثير ذكره ا م

الشرعيةسراسات ابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرص اسوم كلية  ١٦٩٦



وا1دعوياتاسمية أثاره السعدي، ناصر عيدالر-حمنين الشيخ مؤد٠ر 

السعاعيلالغانم اف عبد بن إبراهيم أ*د* 

ماموصوعه، عن الكلام ؤإخراج الإيهام، من فيها بل الإباء، على الدرية إطلاق 
لعباده.والتوصيح البيان ؤإرادته العالمين، رب كلام ياباه 

هم،يانفهم وأمم الجنس، بالذرية المراد وهوأن هذا، من أحن احتمال وثم 
المعنىهذا ينفض ولكن آدم، بتي ذرية س هم لأن،م 
يركبونما المخامحلبين، لهؤلاء أي؛ الفلكؤ، ذللت، مثل من وحلمنا أؤيدت إن ه ممحف 

بقوله;أريد فإن القرأن. فصاحة ناياه للمعنى، تكريرا ذلك فيكون الفلك، أنولع محن 
واتضح،المعنى استقام الر، سفن هي التي الإبل، ه  ؤ
وآيةلقال; المعنى، هوا لوأؤيد فإنه تشويش، فيه الكلام يكون أن أيضا، يبقى أنه إلا 

أنقاما أو°ؤن0آ ما مثله من لهم وحلمنا المشحون، المللئؤ في حملناهم انا لهم 
أنإلا المعنى، يفلهر لا فانه حملناهم، الثاز(ت وق ذريتهم، ا وحملنالأول: ق يقول 
١^٢ص رم• الحال« يحقيقة أعلم واه الدرية، عائدإر الضمير يمال: 

الذهابعلى وحمله مرجوحا، جعله على النسخ حمل التكرار من النؤع هذا نابي 
العزيز.الكتاب نزل بما التي الكلام وفصاحة يتعارض لا آحر رأى إلى 

٦٩٦الرحمن! الكريم تيسير )١( 

١٦٩٧الشرمية للدراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيرة، والأداب، اكوم كلية 



والدعويةاسمية ١^٠ السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 

إتاومسيراكلأغيال،نسي الشيخ جهود 

العوبي،اللسان ا الثاني البحث 

ومدىعلوشأنه، ق بناننا، وأثرا لغوية، منزلة الكريم للقران أن حاف غير 
ذللث،ول وسلم؛ عليه الثه صلى الُربي التي محمد سيدنا معجزة كونه ول إعجازه، 

كتاببصالحه وأعوده بركة، وأعفلمه وأكرمه، وأعزه كلام أقفل المهثر:» يقول 
فهويجلأباّأا ل وشعراوها عنفوانبما، ل العرب حطياء عنه عجزت الذي العزيز النه 
معجزةوأنه الخلياءوالتاعرين من المتكلفين وزن من ؤيعفلم التكلمين، سجع عن 

وكرم«)ا(.ورحم لم، ومعليه اطه صلى حلمه، من وحيرته الله، أنبياء لأكرم باقية 
القرأننزل به الذي العربي باللمان الإشادة التفسير مواضع من العديد ق حاء 
عليهيوصفا سورة صدر عن الله" —رحمه الشيح حديثح ق مثلا ذللث، يأل الكريم، 

لتنفثؤإن ١لثزءال ندا أوحتنآإقلئا ^، icيقس نحن ?٠ قكلى 
روخرتعارأن_م،ب،يقولاص:١ ينتإو،ئألسسيرث: 

ومنومعانيه. ألفافله الواضحة البين أي: اأئب؛نأ الؤاك، هي}وئ القرآن آيات 
مالكل المض وأبينها، نة، الألأشرف العريي، باللسان أنزله أنه ؤإيضاحه: بيانه 

والتبيينالإيضاح هذا وكل المافعة، الحقاس من الماس يحتاجه 

وفروعه،ه وأصولحدوده لمعقلوا أي: ه شقلوى ةادتاقؤدإم 
هوأمرقالكريم، القرآن ه بنزل الذي العربي فاللمان ونواهيه*)آ(، وأوامره 
إيصالعلى القادر لغيره، البين ه، نفق لواصح البيان على اشتمل وقد الألمنة، 
ماالحائلون يعقل وبه غفلتهم، عن الغاقالون يخرج ثيا التي ات، والهدايالدلائل 

١١ الثعر: صنعة ق الممتع ر١، 

٣٩٣ارحمن: ص سر )٢( 

الشرعيةسراسات هتي4اين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرمح، وألآواب، اسوم كانمة  ١٦٩٨



والدعويةالعلمية آتاره ناصرالسعدي، س عبدالرحص مؤتمرالشيخ 
السماعيلالغانم ا1أ4 عيد بن إبراهيم ا.د. 

يه.يخاطبون 

هووالمقسم عليه، المةسم موصع ق يرد العربي اللسان هذا سرق ل ونيادة 
صبحانه؛افه عليه م أملما صفة العربي اللسان بقوة وذلك وتعالى، بحانه حمافه 

ؤنعالك،■ نال ذلك ل افه~ ~رحمه النسخ يقول عربيا، نرآنا كونه وهو 
وأوصحهااللغات بانمح جعل أنه علمه، القسم هذا ٣، الزخرف: في;<نايه 

هؤ فقال: ذلك ل الحكمة وذكر بيانه. من وهذا ا، وأبينه
الأذهان")ا(.من وفرحا لتسرها ومعانيه ألفاظه 

فيقول:المبين؛ بالقرآن القسم إلى آخر موصع ق الله— —رحمه الشخ ؤيثير 
أنهبيانه إلى يحتاج ما لكل المبين بالكتاب، فاقسم القرآن، على بالقرآن م فءاهذا 

الماركة،الليلة ظك ق المارك القرآن نزول أمر على الميز بالقرآل فالسم 
البيناللسان هذا وبفضل الكريم. القران من الستوحى البيان ق يدخل مم.ا وهذا 

فهاولأخفاء،ضآياتدالةءاإىاكراغ
—الل4 —رحمه الشخ إليه أثار ما وهذا ا خافيان،؟ البقات تكون ؤيكون والآداب،، 
يجأةمحك،شقاثلقؤ نول م، حد-ثه رًر، سل 

أي:بينان، إليهمآيات ا وأنزلنعادنا، لقدرحمتا أي: مخزصم.هاضر، 
والخُارففالمحمودة، والآدابا الشرعية، الخناصد حمح على الدلالة، واضحات 

فلمالضلال، من والهدى الغمح،، من الرشد وتين الل، ؛ذللث، فانفحت، الرشيدة، 
منتنزيل لأخا الصواب،، لمريد إشكال أدنى ولا ببما، يتعلق، لمملل لمهة أدنى ين، 

٧٦٢)؛(سسراممارص: 

٧٧١)آ(سرام_مارص: 

١٦٩٩الشرعية ياليراسات ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة منمزع والأيأب، اسوم ممية 



ئواJدعويات اسمية ١^٥ اثسسي، ناصر بن عيداثرحص مؤJ٠رالشيخ ا

الملاقيالتفسر ا اثسعدي الشيخ جهود 

ذلكبعد ه ؤثيهئ بيان بيانه بعد فليس بيانه، وكمل رحمته، وكملت علمه، كمل 
?3؟^علمم لسح أقه وإني بظ ص حمتك س ديحئ، بينؤ مأ هلك س  ٠٤١^.^٠^

بيانأكمل تعالى اض كلام بيان كمال عر دالة المئات الأيات فتلك الأشال«ره، 
وأوضحه.

حتىدلالاته؛ وأعظم تراكيبه، وأحن صوره، أكمل ل حاء الجلي اليان وهذا 
لإٍللأقاصالدالضالإْللأيىانموى،

قوليدحل مذهب، كل إطلاقه مع الدهن وليدهن حد، يحده ولا قيل.، يقيد لا حتى 
يدحل.أن أمم، U كل البيانية دلالاته 

قولهعن حديثه عند اض~ —رحمه الشخ كلام فحوى ق قرأه الذي وهذا 

ثثالإهوإلأمحمحا0بم.بحرىاث 
ولهذايمأى:مبينلابم،؛يانه. محو\مث0هصؤزتيان 

والإحمالية،التفصيلية بأدلته الحق، لجمح متن أنه على ليدل المعمول، حذف 
قالبيانية البلاغية فالكة رمحوله(()أ(؛ علهمر كذلك افه أنزله بطلانه، وأدلة والباطل 

ذلككان مجملا وجه، كل مجن، دلالته ق العموم إرادة أعلم— —والله المعمول حذف 
مفصلا.أم الوجه 

وقدوالخعتؤر، اللففل يثمل حفظا بحفظه تعالى اممه تكفل الذي المال من وهو 
حيثالقيامة، ه — تعالصؤ قوله عن حديثه ل اف~ ~رحمه الشيخ ذللث، على نص 

•يكوناا)'آ( ما أعلى وهذا معانيه، وحففل لفظه يحففل فوعده معانيه، بيان ت أي قالتاا 

١٥٧ الرحمن: نتستر ( ١ر 

٦٩٨ت الرحمن الكريم تيسير ( ٢ )

٨٩٩الرحمن؛ الكريم تيسير )٣( 

ألشرعيةلقيراسات عتيمئ ابن الشيخ كرسي مع باتاون ادقصيم« جامعات عتيرم والألأب، اسوم كلية  ١٧٠٠



وا1دعودةاسمية أناره السعدي، ناصر بن عيدالرحعن الشيخ مؤتمر 
السماعيلالغانم الله عبد بن إبراهيم ا'>د. 

البمجاجالثالث! البحث 

البلاغية...التيات الوراصستطورت أن مند ين الدارساهتمام بؤرة الحجاج 
والقانونية،والاجتماعية، والأخلاقية، فئة، الفلس—الحطابات ق بالحجاج اهتمت، 

والسياسية

هيمهمة، بلاغية قضية إلى فيها وأثار يره، نفق مقدمة الشيخ أورد وقد 
،وأعيدتء فيه سين قد علوم عدة على القرآن اشتمل وقد ررقلت: فهال،: الحجاج، 

لالمب2؛لالين،الحجاج ق سرع ؤإن اف~تار ~رحمه بقوله الحجاج؛ منها الثخ وذكر 
حق،إحقاق من شئت، ما فقل الضالين، مياهي، وبطلان بهين، المنشبه وتزيتفإ 

يقوملا الباطل أن وبيان المعاند، على الحجة ؤإقامة ضال، ؤإرشاد باطل، ودمغ 
يمونأسماء إلا هي إن له، حقيقة لا باطل اسمه على هو بل الحق، من ثيء لأقل 

منثورا.هباء تبينت حرين، إذا الباطل -با 

الاعتراضمن وأسلمها وأوجزها همااّة بأوضح العقلية، الراهين يوق ورأيته 
غيرإيجازا واحدة، كلمة ق والقلي القلي الدليل بين فيجمع والخفاء، والنقص 

بالبيان.يحفه يكفي ما الراهين من ري محيذللئح، يفعل وتارة مخل؛الطلوب،، 
والتكرارالحمد فلله 

فيهيحن لا الذي الوطن إلى التفسير كليات ق الله— —رحمه الشيخ ويثير 
يبقلم حليا، ظهورا وظهر الحمح، وصح إذا أنه الكليات؛ ءومن مقول؛ الحجاج؛ 

وتضمحلالمعارضات، تبطل بل محل، الخملية والمعارضات الخلمية للمجادلأت 

١٩ أحوزهية: الثيرزي، محمود بن لم لمالرملية الخطة ق الحجاج يفلر: )١( 

)آ(سراممارحمن:أم

)"آ(بالكربمارصخم

١١٧٠ الشرعية لأمرأسان عسن أبن الشيخ كرسي مع بالتعاون اصيم، حاسة عتيرص  ٣٣١ممية 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موضر 
ثامممسوابدعيالسعدي السح جهود 

المجادلات((

3ءمواارفإذا يقول؛ الكلية هذه على — اه —رحمه الشسخ تهلبيقات إحدى وق 
قاللائق بل حجاجهم، ق فائدة يق ولم معاندون، أنم علم افتراه، أنه - هذا ع م- 

بثلآإ-مإبج، هادتاق:ؤشإنآمريته' قال؛ ولهدا عنهم، الإعراض الحال، هذه 
فلمهودأي: ه هادتاق:ؤوأدأمق،بئانحيثوف وكذبي، ذبي أي؛ ، ٣٥هود: 

٠يكذييى ق سسيحون 

٩٤٢ت الرحمن الكريم تيسير ( ١ ) 

٣٨١)٢(سثرصالرجمن: 

ارسرعيةعتيمءن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيرص والاداب، اسوم كلية  ١٧٠٢



واثدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحص الشيخ مؤتمر 
السماعيلالغائم الئه عيد بن إبراهيم أ.د• 

اثلمقد,اصطقاء الوابع! البحث 

وعليهاوكرائمه، وواصسطته وزيدته، العرب، كلام لب هي القرآن اظ ألف ١١
الشعراءحداق مقنع ا ؤإليهوحكمهم، أحكامهم ق والحكماء الفقهاء اعتماد 
والمثتقايتجعنها المتفرعايتج الألفاظ وعدا عداها وما ونثرهم، نظمهم ق والبلغاء 

وكالحثالةالثمرة، أطايب إلى بالإصافة والنوى كالقشور إليها هوبالإصافة منها 
الحن2لة((لبوب إلى لإصافة يا والتبن 

إشاراتهصمن يدخل ما البلاغية الشخ وقفايت، ق عاليه الوقوف يحن ومما 
لفغلاصهلفاء عن الله— —رحمه ذكره ا مذلك، ومن القرآق، اللفغل اصطفاء إلى 

انمتفعونهم وأمم الموقنين، وعلى اليقين، على الله رءأثنى بقوله: )اليقين( 
الراسخ،العلم فهو؛ العلم، من أخص واليقين الأفقية. والآيادت، القرآنية، يالأيات 

الترسلوالطمأنينة"ل^.
أصول،من عقدية الة متقرير ق الله— —رحمه حديثه ق حاء ما لت، ذلومثل 

اصعلفاءعلى الصواب للرأي الانتصار ق رأيه وبني والجماعة، النة أهل اعتقاد 
حيث،لفغل)الإدراك(؛ هو اللفغل ذللث، المقارية، اظ الألفمن غيره دون قرآف لفغل 

لعظمته،؛ ١٠٣الأنعام; ه لأثديه=قمحآهثر هالتال:ؤ  ١١الل4—;—رحمه ال ق
وجههإلى يالنظر وتفرح تراه، كانته ؤإن الأمار، يه تحيهل لا أي; وكماله، وحلاله 

الإدراك،نفى إذا فإنه يالمفهوم. يشتها يل الرؤية، ينفي لا الإدراك فنفي الكريم، 
ثايتة.الرؤية أن على دل الرؤية، أوصاف أخمس هو النءي 

قليس أنه فعلم ونحوذللث،، الأ؛صارا؛ لاتراه  ١١لقال الرؤية، نفي لوأراد فإنه 

)ا(اوهمدات:هه

٩٤٢)آ(سراممارجمن: 

١٧٠٣^^يرنىيىراطت-اوثأرهية 



والدعويةاسمية أدأره ا!سسي، ناصر بن عيداترحمن الشيخ مؤJمر 
االممسيراشلأض٠ءد٠همدالثيخاثمي 

علىيدل ما نيها يل ق ربمم رؤية يتقون الذين المعطلة، لذهب حجة الأية 
•

مقولر، الكقراءة تأيني ق )المجيد( لنقل اصهلفاء إلى الله— —رحمه ؤيثير 
ألحدهالخلوقاتتؤذوأمى من غيره دون الخرس ذكر بب ممييئا النه~ ~رحمه 

الماراتوسح أنه عفلمته، من الذي الخظيم، الخرش صاحب أي؛ المروج، 
لمائريالمة فلاة، ق ملقاة كحلقة الخرش إلى يالمة فهي والكرسي، والأرض 
منهيالقرب المخلوقات أحص ولأنه لذلته، يالدكر، الخرش اممه وخص الأرض، 
الرح،قراءة على وأما للرش، نما }المجيد{ يكون الجر، قراءة على وهدا تعالى، 

وعظمتها((الأوصاف محعة والجد لنه، نمت الجيد فان 

تعالى- الله —رحمه المخ إليه أشار ما اللففلي الاصهلفاء ل يدخل ومما 
الصلاةعليهم المصطفين الأنبياء أدعية ويبن )الرب( يلففل التعبير يئن لربعل اق 

المرئيهو و)الرت(ت  ١٠الله—;—رحمه فتقول تعالى، ربمم ومناجاتم لام، وال
يإصلاحلأصغيائه ترييته هذا من وأخص النعم. اف وأصنيالتديير اده عبحميع 
لأممالجليل، الاسم حذا ل دعاؤهم كئر ولهذا وأخلاقهم. وأرواحهم ملوحم 
الخاصة((التربية هذه منه يهللون 

٢٦٨)ا(سرامالرص: 

)آ(-سيرام,مارصهاه

٩٤٥)٣(سراممارَ: 

الشرعيةسواسات ؛y_c ،Jابن الشيخ كرسي مع بالضاون القصيم، جامعة عتيرق والآداس العلوم كلية  ١٧٠



وا!دعويةسمية ا أناره المعدي، ناصر بن لرحمن عيدا مميخ ا مؤتمر 
اشمماعيلالغانم الله عبد بن إبراهيم ا.د. 

عن- < lJjl-رحمه 1واقويخ حديث ا!دال\ي: الفصل 
1لكرو0أالقرأن عادات 

العمومإرادة < الأوو البحث 

وكلياتهالتغير أصول من وكليات أصول إلى تعالى الله- -رحمه الشيخ يشير 
قويةانملة يد هوثد ما والكاليات الأصول هد٥ ومن للقران، المفر عنها تغنى لاي

—رحمهحديث ذلك ومن خاصة؛ منها والبلاغية عامة اللغوية يالقفايا ال الأتم
أوالهى، ياق حمأو القي، ياق حمق الكرة * يقول.' حنث العموم إرادة عن — الله 

كثيرة.ذللث، وأمئلة يعم، المضاف، المفرد وكدلاثج تعم، الشرط، أوسياق الاستفهام، 
معرفة،إلى مضافا مفردا أووحييتا المدكورامحتط، بحد واقعة نكرة وحييتا فمتى 

ا٠العارةفإن وحده، النول محسيج تعتبمر ولا اللففل، ذللثط ق لحل ما حمح فابتإ 
سبح.البخموص لا اللفظ، بعموم 

تحديثه،تزال لا والتي الواقعة، والأفعال الحوادُث، جميع تنزل أن وينبغي 
يحا.رثالا وأته شيء، لكل نيان القرآن أن تعرف ف؛دللئؤ القرآنية، المموماُتح على 

وتوصيحهءرا،.بيانه القرآن وق إلا الأمور، من أمر يتجد ولا حادث،، 

الله——رحمه هنا الشيح له وقعد مصتفاتم، ق الحويون عليه نص الذي وهدا 
ُرءم'"

إرادةعن الله— —رحمه الشيح حديثؤ مثل ق ذللثح نرى اكهلبيقي س، الجانوق 
مررحا؛وومامّعلوأ ؤ تعالى قوله ق الوارد الشرطي لور_ا الأّق الوارد العموم 

٩٤١)ا(-سرامماس: 

٤٩ الأعادب: كسح ص الب وض ،  ١٠٣ آ/ الحاجب، ابن امحالي ينفلر.ثلأ: )٢( 

١٧٠٥المرعية للدراسات طيصن ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم ممية 





والدعويةاسمية آثاره السيئ، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ •ٌؤتضر 
السماعيلالغانم اش عبد بن إبراهيم أ.د. 

والفوزوالثناء، المدح عليه يرتب كاملا إيمانا سسمينت الإيمان كان ولما إيمانه، 
لءقال:ؤهآتؤسهالأنفال،:التام، 

٥ت الشرح ه يت، قز هل ؤ الإيمان لشراغ للأساُراق واللام الألف ، ٢ 
ؤلؤ تعالى قوله ق الشرح محورة ل الوارد ر العلمقل ق ذلك، تطيقه ومثل 

يدلالآسين، ق وتعريف)العسر( اممه—ت# —رحمه قال حين ؛ ٥ لشرح: اه 
يرين-عر يغلب فلن تكراره، على يدل الير( ؤ وتنكير واحد، أنه على 

كلأن على يدل والعموم تغراق الامحعلى الدالة واللام، بالألف، تعريفه وق 
له*ملازم التيير آخره ق فإنه ~ ما الصعوبة من يلغ ؤإن — عر 

لاشتمالهلففل)الحمد(؛ على الله" —رحمه الشخ تطيق ق جاء ما ذلكا ومثل 
ُُؤد؛ّآمتعالى• اش~ —رحمه يقول حيث، تغراق؛ الاسبمعونة كلها المحامد على 

وملامةوالآءارت،، الدنوب، من لامتهم ل؛ ١٨١المافات<: ب ءق(متتإإرح. 
والسماواتر.الأرض فاؤلر به وصفوا ما 

\_واللأم،للأّتغراق،Ayسقنبمصىوهانماظت: 
بماربى التي والأفعال العظيمة، الكاملة ات الصفمن الحمد، أنوغ فجميع 

فتعالى ودبرهم الشم، ما عنهم ومحرق النعم، فيها علتهم وأدر العالمين، 
النقص،عن المقل-س فهو تعالى، ض كلها أحوالهم، حميع وق ومحكونبمم، حركامم 
المعظم*المحبوب كمال، يكل المحمود 

٣١٥ت الرحمن الكريم سر ( ١ ) 

اارحمن:ا،لإا،)أ(سرالكريم 

الرحمن:ه«بالكريم نمر )٣( 

١٧٠٧اثشرءية لليراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع يادعاون اتقصيم( جامعة متيرة، وألآداب، اسوم مميت 





والدعويةاسبمية آتاره السعدي، ناصر عيداJر■٠٠صبن الشيخ 4ؤدبمر 
السماعيلالغانم اك عبد بن إبراهيم أ.د. 

حاءما التعميم لإرادة ، الحذفعلى تعالى — الله —رحمه الشيخ تطسقات، ومن 
قالحين وذلك فيه، يدخل أن يمكن ما ليعم الإنفاق؛ مفعول ، حيفعن ديثه حق 

الفقايت،من وكثير بل الزوحايت، على خصهم وكيلك، I® الله— —رحمه 
قادتالا:هادتال(:ن رقوله هذامولعل اء• الثعن ؤيتميزون الرحال ما يختمس 
الفقه*عموم على ليدل المفعول وحذف، ٣، ٤ اءت المه أنمقوأ ؤوبما 

١٧٧الكريمالرحمن: )١(سر 

١٧٠٩ا1شرءية سراساذ، ءث4از، ابن الشيخ ترسي مع بالتعاو)؛، الصيم! جأس ءتيزة> والأءا،-،، اسوم كلي،؛ 



والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالوحمن مؤتمرالشيخ 
ثالتمسيراكلأغيالسعدي الشيح جهود 

االلفظي السرك الرادعا البحث 

الكريم،القرآل ق وردت لغوية إلى تعالى اشس ~رحمه الشيخ أشار 
تاءديةق الحروف من عدد اشتراك ق أيصا غرابة ولا ار اللففر، المشترك ظاهرة هي 

الشيخوصرب الالفaلياال١،، المشترك ؤيمى! اللغة، ق كثير هذا لأن واحد؛ معنى 
المثالينهذين من الأول الضمير، كليات ق اثنين مثالين اللفثلي المشترك على 

يرادت أوجه أربعة على القرآن ق )الأمة( لفظ قالت،ا حيث، )أمة(؛ لفظ ق المشترك 
)الملة(،و )الدين( به ؤيراد )المدة(، به ؤيراد الغالس،. وهو الناس( من )الهلائفة ه ب

ناب،.)الإمام( به ويراد 
هذااحتلاف الله— —رحمه الشيخ بين حيثا توى(، حم)ا لنقل ق الأحر والمثال 

رداءإبان ق اللغة بإزار يتأزر ذلك، ق وهو له، الصاحبة العوامل باختلاف اللفثل 
أوحه!ثلاثة على القرآن ق )امحتوى( لففل  ٠٠ت تعالى اممه— —رحمه ذللث، ق قال العقيدة، 

تحالىتهادتاق:ؤيمآستحئكقوله العلووالأرتق_اع، معناه كان د)على( عدى إن 
كقولهتهادتاق:ؤدمقصد، ممعناه -)إلى(، عدى؛ؤإن ٥، ٤ ^الأعراق: ■ءإ،آلعمح، 

فمعناهبشيء، يعد لم ؤإن ، ٢٩ت البقرة ه رمو؛رتي سح ضويهى آلتما؛ آننيثرإل 
٤٠٠١ هاكصص؛ جؤإما ؤ رركمل،؛،كقوله 

حيث،الكليات؛ ق الوارد هذا من قريبة بألفاظ إليه أشار الذي المعنى وهو 
السماعم لاماق:ؤ  ١٥وقوله  ٠٠ت البقرة محورة ير نفق — اممه —رحمه قال 

•الإقرْ ه عيم سء يؤ وم ثمويؤ سجع مويتهن 
٥٤٢)؛(المحوالوازآ/ 

٩٤٤رآ(سرامِماس; 

٩٤٥الكريماس: )٣(سر 

الشرعيةللدراسات عثيميى ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والآداب، العلوم كلية  ١٧١٠



واتدعويةاءعاست آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحعن الشيخ مؤت«ّر 

المماعيلالناك، اطه عيد بن إبراهيم أ*د* 

معناها،فيكون بالحرف،، لاتعدى فتارة معازت ثلاثة على القرآن ل ترد }انتوى{ 
،١٤ت القصص ه أثن»> ؤتاج ؤ ت موسى عن فوله ق كما والتمام، الكمال 

تعالى!قوله ق كما د)ءالى( ءدي>ت، إذا وذللث، و)ارتسر( )علا( بمعنى تكون ارة وت
هومحم، ؛ْ،هالاتاق:هل،تاق:ؤ هالأعراف؛ ؤيمأستحئءل(آع( 

أي:الأية، د)إلى(كمافيهذْ إذاعييت بمعنى)ض(كما ذكون وتارة ، ١ ٣ الزخرف: 
البقرة:ب ^ ١٣^سبع ئئبتهن ؤ الماواين، حلق إلى قصد الأرض، تعالى خلق لما 
٢١٠ ٩ البقرة: ه هاثاتاك:ؤوءوبجاشءعيم ا، وأتقنهوأحكمها، ا فخلقه، ٢٩

٤٨ارحمن؛ الكريم نصر )١( 

ا٧ ١ ١ الشرعية }اليراسات ءثي4اون ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المميم، جامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية 





والدعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ مؤذم-ر 
السماصيلالغانم الل4 عيد بن إبراهيم ا**د* 

1وذادْة

خاتمةإلى الوصول ينر أن ف الحمد الصالحات، تتم بنعمته الذي ف الحمد 
ناصربن الرحمن عبد لكيح الجهود بعض عن بحديثه ثرف الذي الحث هذا 

إلاالحث، هدا كان ا وملمين، والمووالدينا اض~ ~رحمه يرْ، تفق عيي ال
الشخلجهود الناملة والقراءة الاستقصاء المقصود ليس إذ عبارات، ق إشارات 
لوما البلاغية، الشح جهود من ورد ما لبعض إلماحه هي إنما اف-، -رحمه 

لغوية.كنوز من فير 

منها؛نتائج، عدة على الوقوفح إلى البحث، توصل وقد 
اللغة.علوم ق تعالى — اف —رحمه للشخ الكثير الإلمام — ١ 

والثلاغي.اللغوي التنفلير على اممه- رحمه — الشيخ قدرة ٢- 
لكتابمعايشته عن الا؛حة العامة الكليات إنشاء من الله- -رحمه الشخ تمكن ٣- 

تعالى.اممه 

ةوالورامالفلرية القواعد بين الربمل ق اش- -رحمه الشيخ م قلمحلواعية - ٤ 
البلاغة.لفنون المملبيقية 

توصيات:بعدة الثحث، هدا ختام ق أوصى ؤإف 
التفسيرية.المعلومة ير تيق — اممه —رحمه الشخ أسلوب، اقتفاء — ١ 

لالله— —رحمه الشخ منهج على البلاغة لفنون التهلبيقى الدرس س الإفادة ٢— 
الإءلالةّوعدم العبارة، سهولة 

الحجاج.ق البلاغي الدرس توؤليف، ق — الله —رحمه الشخ منهج دراسة ٣— 
ؤإفرادوالجماعة، نة المأهل لمعتقد الانتصار ق اللغوية الوجوه من ادة الإف- ٤ 

—.الله رحمه — الشخ بتهلبيقات ذلك، 

١٧١٣الشرمية ممدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جامعة عتيرذ، والأداب، العلوم كلية 



والدعويةاسبمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدايرحمن الشيخ مؤت«-ر 
اتاوتصسرابدض^جهوداوسخادنامي 

وبلاغية،وتربوية، واجتماعية، ية، نقدقيقة، قراءة اليفرالعظيم هذاقراءة إعادة — ٥ 
المتأنية.القراءات تاللئ، من المعان؛ وتفتيق وعقديه، 

حميعاووالدينا وأميمتي واسعة رحمة عدى، الالرحمن عبد الشخ اممه رحم 
وميزانوالدي ومتنان نان،، بالحلميزال مثقلا الحث، ^ا وجعل المين، والم

والمسلمين.جميعا، ووالديهم المبارك المؤتمر هدا على قام ومن، العيي الشخ 
العالين.وب ف والحمل 

الشرعيةلكواسات عثي4اين ابن الشيخ كرسى مع القميم، جاممة عتيوق والأداب، العلوم كلية  ١٧١



والدعويةاسمية أناره السسي، ناصر عيداثرحمنبن الشيخ مرضر 
السماعيلالغانم اك عبد بن إبراهيم أ>د• 

ال0صادر9اوْر1مجثس 

الدينعمروحمال أبر يونس، بن بم أثي بن عمر بن عثمان الحاجب، ابن مالي أ■ 
دارقدارة، صاليمان صالح فخر د. ت وتحقيق درامحة المالكي، الكردي الحاحك، ابن 

م١  ٩٨٩— ه ١ ٤ ٠ ٩ بيروت،، — الجيل دار الأردن، — عمار 
افعيد بن ناصر بن الرحمن عيد ان، المنكلام ير نفل الرحمن الكريم ير يت٠ 

الأولىالهلبعة الرمسالة، ة مومحاللويحق، معلأ بن الرحمن عيد تحقيق المعدي، 

I محمود،رانية د. أحوزهية، الشيرزي. محمود بن لمسلم الرملية الخطة ل لحجاج ا
عمادةمحكمة، فملية علمية مجلة العربية، العلوم مجلة عياثى، نجاق اء تنود• 

والثلاثونالحادي العدد الإسلامية، عود مبن محمد الإمام جامعة العلمي، البحث، 
٥١٤٣٥

الجرجاويمحمد ض بكر أبي بن اش همد بن حاك التوصيح، علمح، اكهم؛ح نرح ٠
—ييروين،—العلمية الكتب، دار بالوئاد، يعرفخ وكان المصري، الدين زين الأزهري، 

\م٠ • ٠ اه-  ١٤٢ الأولى الطعة لمان، 
أبويومفح، ابن اش عيد بن أحمد بن يوصف بن الئه عبد الصدى، وبل اكى تطر رح م٠ 

القاهرة،الحميد، عيد الدين محيى محمد تحقيق؛ ام، هثابن الدين، حمال محمد، 
١٣٨٣عشرة، الحادية الطبعة 

الفتاحتلخيص على التفتازاق الدين عد مالعلامة مختصر وهي اكلخص شروح ٠
المغربييعقوب، لأبن الفتاح تلخيص شرح ل الفتاح ومواهب، القزويتي للخهلمب، 
العلميةالكتب، دار المكي، الدين لهاء الفتاح تلخيص ثرح ق الأفراح وعروس 

يوصفح،ابن اف عبد بن أحمل بن يوسم، بن اف عبد الأءاريّتح، كتب عن اللبيب غنيا ما 
حمدعلي ومحمد ارك، البمازن د. تحقيق؛ هشام، ابن الدين، حمال محمد، أبو 
١ ٩٨٥ازدسة، الطعة دمشق، - الفكر دار اض، 

١٧١٥اممرمية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالمماون الئصيم، حاميت عتيرة، والاداب، اثموم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي. ناصر عبداترحمزس الشيخ مؤتمر 
اتادتضسءرالبدتج^الندي ايسخ جهود 

دارداوودي عدنان صموان تحميق — الأصنهانر الراغب القرآن; ألفاظ مقرئات 
القلم-دثق-اسالأورأا؛اه-آ؟هام.

الدكتورتحقيق القيرواق، الهث_لي الكريم عبد النهثر، الشعر. صنعة ق الممع 
العربيةممر جمهورية الإسكندرية، المعارف، منشأة ملام، زغلول محمد 
عشرةالخامسة الهلبعة المعارف، دار حن، عباس الوال، الحو 

الشرعيةللدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالدعاون القصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٧١'



تضظاكح؛0تئءهٍةغاكس؛0

اثهقهيةاتسعيى اتشح آراء 
.ةاثتساتاسبم

مقارنة((فقهية راسة د» 

oUJIمحمودعبئاسْاعيل لغم د• 

واتدراساتالسارأدبهة< ا1مقه،مم؛ة بقسم ائشارتى الأستاذ 

الإسلامية

الأزهروجاسة اتقصيم جامعة 

لآصآ؟ًت(ت؟صأ|أحى





واثدعؤيةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
اللاهعيد محمود إسماعيل نغم د• 

همدهة

للعالمينرحمة المبعوث عر لام والوالصلاة العالين، رب، ف الحمد 
إرهديه على مار ومن وصحبه آله وعلى ~ ام وٌعليه افُ صر محمد مسدنا 

بعدتأما الدين. يوم 
لإمامصورة لنا ترمم ؛ ١١الحال.يثة الممنيات ق الفقهية ى انم. الشيح آراء فإن 

اكيفورأوا مسيرته، ووعوا مترته، عايشوا لكنهم زمنه، حيلنا ق ممن كثير يعش لم 
لتصور~ اثنه رحمه ~ حدي الالثخح أفق انح لقد ذكر0،، ؤيتجدد فكر0 بق ي

اتصال،دون يعيش بالأمي أشبه كان ومعل ق هائلة علمية نقلة تعبر مسائل، أحكام 
الناسيجتمع راديو(أأ،واحد جهاز) موتما الحين ذلك 3،  ١٠ررعنتزة بلدة j( يكن لم بل 

التقنياتاستخدام حكم عن يتحدث الشخ كان بينما الحرب، أنمار لم حوله 

الناسؤيستخدمها أونى، بمهة تخص الني والطرائق والأساليب الوساتل جملة الحديثة! التقنية ( )١ 
المعاصرة،العرية اللغة معجم ت ينظر • رغبامم وإثساع حاجاتيم لتلية واكتشافاتم خراعاتبمم ال 

الكس،،عالم الناشرت ٦{،  ٩٦إ ه(،  ١٤٢٤)المتول؛ عمر الحميد عد مختار أحمد د ١^^—،؛ 
م.ه-٢..٨ ١٤٢٩الأولى،الهلعة: 

هيالكهرباية،والإذاعة: بالموحات الصوت ممل للإذاعات.. لاقط. حهار هو و المدياع، الراديو: )٢( 
متنمعجم (، ٣ ١ ٨ / )١ الوسيط المعجم ينظر؛ • اللاسلكي الجهاز طريق عن وغيره الكلام نقل 

المعاصرة،العرية اللغة محجم بيروت، ~ الحياة مكتبة دار الاشرت (، ١١٥رصا)آ/لأحمد اللغة 
ينثلر:م. . ١  ٩٢عام الأمريكية المتحدة الولايات ق إذاعية محطة أول أنشئت وند (، ١٨٤ / آ) 

مغريي،حسن أحمد ترجمة: ، ٣٦٩ص هيدرك، ٠ دانياوآر / تأليف العالم ق التكنولوجيا تاريخ 
٠والتراث للثقافة ظى أبو هيئة • الناشر 

السعديالرحمن عبد الشخ من العلمية الشخصية الرسائل الواقعة) المسائل عن النافعة الأجوبة )( 
بإحراجوقام عليها وعلق ا بهاعتنى ٣، ١ ^١ ص (، العميل العزيز عبد بن اش عبد الشخ تلميذه إلى 

ابنالموري•اكلخ،دارامتمهطت

١٧١٩الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم! جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية 



وا1دعوياتاسست آثاره السعدي، ناصر ع؛ا1دا1وحضض مؤت«رالشيخ 
4اطوئتأ٠^٠^ يراسة ء الخديثة التقنيات ات المقهية السسي ايسخ آراء 

الشرعيالعمق بين جمع نادرا رمزا الشيخ جعل مما والتليفون، كاJرقيات الحديثة 
اف-لرحمه عنا يرحل لم ولكنه اليوم معنا فعاش المثالي، والسلوك الأفق، ومحمعة 

تميزالتي المختلفة الفلرة حلال من الموصؤع أهمية تظهر ت الموصؤع أهمية 
قلعصره سائما لكن حيث المعاصرة، الفقهية للمسائل بحثه ل السعدى الشخ نيا 

وقدرتهرأيه، وحصافة ننلرْ بحد على يدل مما للملمين، نافع حديد لكل توجهه 
،.٢١\ذثوأآ, مع يتعارض لا بما العصر مواكبة عالي 

لموتمرالعلمية اللجنة من استكتاب بطالسا تشرفت ت الموصؤع اختيار سيب 
والتجديدالاجتهاد ل ومنهجه آثاره العدى ناصر بن الرحمن عبد العلامة )الشخ 

الشيخكرسي ْع بالتعاون بحنيزة، والأداب العلوم لكية تنظمه والدي (، والدعوة 
والامتنان،السكر وافر فلهم القصيم، جامحة ~ السرعية للدراسات عثيمين ابن 

وقدوالملمين، الإسلام 7ام ينض وأن موازينهم، يثقل وأن يثيبهم، أن القه وأدعو 
لتليهلالفرصة لي أتاحوا فمد العلمية؛ ؤإرسساداتيم توجيهاتيم من كثيرا استفدثت 

يقتدينموذجنا وعرمحن الحديثة، التقنيات ق؛عفي الفقهية الشخ عرآراء الضوء 

لإبراهيم( المعدى الرحمن عيد الشيخ ننعيد لمادا ت ندوة الدعوة ) بعنوان مقال أل يتصرف ورد )١( 
مداد.موخ ، ٥١٤٢٨شوال ^١٢ النشر تارخ التركي، الرحمن عبد بن 

غررعمليات عن عنيزة( بالية) ل الناس تسايع عاما ستين من أكثر تبل أنه ذلك؛ على ويدل )٢( 
فلجأواعامنا...، ثلاثين فعليتأحوالي ذس يتم أن تبل القمر سطح على الهبوط ومحاولات الفضاء 

الشيخوأحا-مم (،  ١٣١-٦^ ١٣, )٧ المعدي( الرحمن عبد الشيخ إلى) مستنكرين وربما مستفهمين 
)الشخ ابنه ذلك روى • • آحر سالطان أى أو القمر إلى ترفعهم آلة بواسطة ممكن ذلك أن فوره من 

عامالحكاية اصتعاد ند التويجرى العزيز عبد الشخ أن إلى وأشار ( العدى الرحمن العبد محمد 
منعجب الدى الأمريكي الكونغرس أعضاء أجد بحضور بريمرا ؛ريزنت،( ) خندق -ق ٥١٤١٨

'•ندوة )الدعوة بعنوان مقال ت يفلر • بعده الأمريكيون به بمغ لم بما الحدث تل اقتغ تجدى سخ 
مداد.موخ التركي، الرحمن عبد بن لإبراهتم المعدي، الرحمن عبد الشخ نستعيد لماذا 

الشرعيةلنمراسات عثمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرة، والآداس العلوم كلية  ١٧٢٠



وا1دعويةالعلمية ١^٥ السعدي، ناصر بن مميداترحمن الشيخ ٢^ 
اللاهعبد محمود ذغمإ'|ماعيل د. 

الأصالةبين يجمع — الله رحمه عدى الكالثسخ الحديث العمر علماع من يه 
الشخآراء لمعرفة الجديدة الأجيال حاجة ْع ومعهلياته، الواسر وفهم والمعاصرة، 

المتاحرين.الفقهاء بآراء مقارنتها مع وأدلته 
فمتحيث التحليلي، تفرائي الامالمنهج البحث، هدا ق لكت، ص ت الحث، منهج 

اللهرحمه حدي الللشخ كان والتي الحديثة، بالتهنيايتح المتعلقة ائل المبجمع 
■المعاصرين الفقهاء آراء مع مقارنا فقهسا بحثا كته،و؛حثتها من فيها ومهم بارز رأى 

الإجراءايت،على البحث، كتابة ق ~ الله إذن ب~ اعتمد صت الحن، إجراءامت، 

.العلمية والرسائل الأبحاث كتابة ق والمتثحة الفقه، قم ق المعتمدة العلمية 
وخاتمة.مهلاو_إ وأربعة مقدمة ل البحث، اليحثج;١^٥^ حهلة 
ؤإجراءاته،البحث،، ومنهج احتياره، وسبإ الموصؤع، أهمية فيها ذكريتج المقدمة; 

.البحث،وحملة 

والعيدين.والجمحة الأذان ق الصويت، دومر\ت الخهلسبح استعمال ت الأول المهللت، 
الم.دياع.حالفج الجمعة صلاة ت الئان؛ المهلل، 

والناكسوالرقية المدافع وأصوات< المذيع خر على الاعتماد : الئالث،مب، المهلل
ائل؛مثلاث على ؤيثتمل والفملر، الصيام ل والانرنتح 

والفهلر.الصيام ق المذيع خر على الاعتماد الأولى: آلة الم
والفعلر.الصيام ق ال٠الافع أصوات، على الاعتماد : الثانية المسألة 
والفعلر.الصيام ق والأنترنت والناكس الرقية على الاعتماد الثالثة: المسالة 

.ّاءة عشرين تبارها يمتد التي البلاد ق الصيام الراع؛ المعللتح 
والتوصيات.النتاج أهم وتشتمل الخاتمة؛ 
•المراجمر 

•الموضوعات فهرس 

١٧٢١الشرعية سراسات عثيعبن اتشيخابن ترسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عتيزة، وامآداب، اسوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ ه|ؤضر 
ص^رظت|هتي^ية دراطت 1 الحدثن الأم^^ت ث ائ^ّبت المدوي الشيخ آراء 

لْحبراتالحطيب اوسع0ال الأ9ل: لهطلب 
سمارآءوالعيد والجمعة ألأذان في الص9وا)ا( 

Iالسعدي الشيخ رأى I أولا 

؟لأ^حطي|ب اكوين ْكأر اّسمحمال حكم عن السح مثل 

Iفقال دليله الشخ بين ثم  ٠٠يه بأس لا أته رأينا رر • فأجاب 
عبادات،ت مان ن~ وسلم عاليه الله صلى ~ الّكا بٌق الحادثة الأمور إن  ٠٠~ ١ 

فهوورمحوله الله يترعيا لم عبادة أحدث من فكل العبادات؛ ا أموعادات، 
العوائدمن عادة حرم من وكل الإباحة، فيها فالأصل I العادات وأما متيع، 

افهكتاب من والتحريم المنع على يدل بدليل أتى فإن الدليل، فحليه الحادثة، 
فهوثرعي أصل على أوقناص لم ومعليه اض صلى ~ الله رسول نة أومس

الباب،هذا ق الحادثة الألأت الإ؛احة،فهد0 فالأصل ؤإلأ وممنؤع، محظور 

فاصتنكرْالقصيم، اجد مل الصوت مكثرات وصع من هوأول العيي الرحمن عبد الشخ يعتبر ( ١ ) 
المنامانعر الخلب ت ينظر • الشأن هذا ق المشهورة حطيته فكانت الماس، بعض 
وحرجبه اعتنى ، ٢٢٩صى العيي، ناصر بن الرحمن عبر / الشخ المحمق القصيم علامة تآليم، 

جامعق جعل الصوت مكبر مكروفرن أول أن ؤيروى • الحازم اف عبد بن —م إبرام / أحاديثه 
والعرفانالنهى أور تذكرة • ينفلر • والتمجير الخطب ميع ل، ٠١ ٤٣٧ / ٨ •/ ٢ ي ذلك كان بريدة 
علماءرامن المحس عبد آل عبيد بن إبراهيم الؤلمات الرمان، حوادث وذكر الديان الواجد الله بأيام 
م.^.U ه- ١  ٤٢٨الأور، الطعة: -، الراض الرشد، مكتبة الماشر: (، ١١٧القصيمء)ه/أهل 

إذاالسجد حدود حارج الصلاة ق الصوت مكثرات امصتعمال مغ إر عشمتن ابن الشيخ ذهب )٢( 
بنمحمد / الشخ فضيلة ورمحائل فتاوى مجمؤع • يتغلر الأحرى• المساجد عر تشوش كانت 
السليمان،إبراهيم بن ناصر بن فهد ت وترتيب جمع ٩ ٦ ص عشر اكالث، المجلد العثيمين، صالح 

الأورأ؛مْ-هبمهام.دارالثر؛ا،ط:ط: 

الشرعيةييراسات عتيمتن ابن الشيخ كرسي مع بايتهاون القصيم، جاممة عتيرة، اسوم كلية  ١٧٢٢



ئواتدعوية اسمية آثاره >نسظممرالمعدي، س>امح.<موضر ذ
اللاهعيد محمود إسماعيو تغم د. 

ؤإننة، حفهي حير على أعاك إن ا كلهوالمباحات الإباحة، فيها الأصل 
٢®سيئة فهي ثر على اعاتمتا  ١.

قاستعمالها أن وبين الموت، مك،رات وصع تنكر امحمن على الشح رد وقد ~ ٢ 
الحقؤإيمال اغ، كالمة إعلاء بيل مق الجهاد من والدنيوية الدينية المصالح 

تحطته ق فقال الخالق، إلى 

برقياتمن البعيدة الأمكنة إلى المافية الات والمقالأصوات إيصال إن 
إيصالفان الخاإق، إلى الحق بتليغ ورسوله اف أمر ل داحل وغترها ات وتليفون

وال٠خارءاتالصنائع وترقيه اممه، نعم من المتتوعق بالوسائل الناح والكلام الحق 
)٢(.افه مجيل ل الجهاد من الدنيوية و الدينية المصالح لتحميل 

استخدامبإباحة القول ق عليه اعتمد والدي الشرعي الشخ ند ّيتفح وببمدا 
زمانه.ق الموت مكبرات 

,اثصوت ميررت استمبمال حتكم العاصريزث اتققهاء أراء I ثانيا 

لرابطةالتاح الفقهي المجمع من قرار الصوت، مكثرات استعمال بجواز صدر 
:منهم الفقهاء عامة ذلك، إلى ذم، كما ة.)٣(، الخامالدورة ق الإسلامي العالم 

مكتة، ١٨١ص عيي، الازصر الرحمن مد / الشح المحقق م للعالحدين الالفتاوى )١()( 
\-TSاف)٦! رحمه سعدي ابن الشخ نقه - م ١  ٩٦٨- ْ  ١٣٨٨الأولى ًل: الرياض، العارف 

ناف مل بن سلمان د/ الطار، احمل بن محمد بن اش تمد وترساد/ حمعا به اعتنى (  ٣٣٧
.٢١٩٩٦—٠١٤١٦الأولى حل؛ الماصمة، دار محل! الخل ل؛ا حمد 

ناصربن الرحمن تمل. / الشح المحقق القصيم علامة تآلف، الناسامحتج على المنمية الخهلج ( ٢ ) 
ءدي،صهمآ'ا.ال

قوكذاالقراءة واليدين، الجمعة أداءحهلبة ق الموت، مكبر استخدام أن •') القرار ومذانص )٣( 
=التاعدة الكسرة المساحد ق استعماله بجض ل شرما، منه ماح لا الانتقال،، ونكران الصلاة، 

١٧٢٣اJشرع^ت لادواسات ع|تبما|ن أبن الشيخ كرسى مع ياثدعاون القصيم، حاسة عتيرق والآد١ب، اكعوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحس الشيخ مؤت٠-ر 
٠م؛ ٠ المحنمس^ه ا ا اد^^مي ادسا^ آرا٠ 

~رحمهالنسخ آل إيراهيم ين محمد / النسخ السعودية الديار مفتي ضيلة ف ١
:الله- 

إذاباستءمال بأس لا ءه-1لت الصوت مكثرات استعمال بجواز الشخ أفتى 
ازدحامأو الأذان، يبالخهم لا بحيث البيوت كتباعد استعمال إلى الحاجة دعت 

إذباستعمال، إلا نعضهم 
ذسالأصل")ا(يمل نىضدما حئ 

هافهأحاءفيرسالأللشخم ٢
الميكرفون(يمي) الذي الصوُت مك؛ر بوصع باسح نرى لا قول عثيمين ابن 
منوسلامته الكثيرة المصالح من عليه يشتمل لما وذللث، به، للتأذين لمنارة اق 

النسخفتوى يؤيد ْا الأدلأ من عقيمين ابن النسخ ساق وقد (، ) المحدور 

اللهعالمه بما الإنسان، إليها وصل حديثة أداة فكل الشرعية، المصالح من عليه يترتب لما لأطراف، ا— 
فيهوتحقق الإسلام، واجبات من اوواجب1ا شرما، غرص1ا تخدم كانت، إذا وسائل من له وسخر 
الشرعية،المعلالس« من وتحققه تخدمه الذي الأمر بقدر مطالوبة وتصح بدوثبا، يتحقق لا ما النجاح 

سبحانهواجب.وافه فهو الواجب تحقق عليه يتوقف ما أن وهي المعروفة، الأصولية للقاعدة ومحمأ 
الخاسسة،)صدورته ل المكرمة بمكة الإسلامي الفقهي الجمع فرارات • يظر • الّونق، هر 

بالملكةوالإفناء العالمية للبحوث الدائمة اللجنة فتوى صدرت الثالث،وبه الاصدار ٩^١(، 

ذللث،ق لما فيه، حرج لا وغترْ بمد من لتثلخ الصوت بمكبمرات الأذان فيها) جاء السعودية العربية 
الشح/وترسث، جمع والإفتاء الملية للحوث الدائمة اللجنة فتاوى • ينظر اّمة المصالحة محن 

الخص٠ة،طتدار ( ٨٨٩٧ر رنم الفترى ، ٦٥ص السادس الجلد الدؤيش، الرزاق عبد احمد 
الرياصى.والإفناء الخلية البحوث إدارة رئاسة 

ورئيسالمملكة مفتي الشح آل اللطيف عبد بن إبراهيم بن محمد / الشح سماحة ورسائل فتاوى )١( 
صببمكةالمكرئ،طتالأورههماى

.٩ ١ ص عشر الثالث المجلد الخثيمين، صالح بن محمد / الشيح فضيلة ورسائل فتاوى مججمؤع )٢( 

الشرعيةلليراسات عثيمين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون الفميم، حامعة عتيرة، العلوم كلية  ١٧٢٤



واووعوي4اسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤJمر 

اللاهعيد محمود إسماعيل نغم د• 

على( الميكرفون ) الموت لمكبرات الخهليب تخدام امبإباحة عيي ال
التالي:الوجه 

أولأأ،ساثكتاب،
إقآنموئ جمعائم آ1ديبم ماة •حلرتثَةم ئوألذى ؤ ؛ تعالى نوله 

{.٢٩ايمة البقرة }سورة ب ١. علم ثيء تقنر وئو سمويؤ سبع مثيمس ألتء 
الأشياءذ الأصل أن على الكريمة الأية دلت : الكريمة الأية من الدلالة وجه 
-وتعالى سحاته - اف فإن الأمتان، معرض ق سيقت لأما والعلهارة، الإباحة 

والاعتبار،تمتاع والامللأنتفاع لما، ورحمة بنا برآ الأرض، على ما جميع لما حلق 
وقولهالكريمة)١(، الأية معنى ق داخلة فتكون اف، حلق مما المويتح كثرات مو 

نومقنلإ دألئ ي إن معايثه 'ألممحي، وماف،آلسميزت ماؤ، م وسمم ؤ • تعالى 
سورةاسالآيةآا{.

منالآةالكربة:الدلالات وجه 

قما لما مخر أنه ؤإحانه، — تعالى اف~ فضل من أنه على الكريمة الأية للمنا 
والثوابت،والكواك_ا والقمر الشص من فيهما اممه أولع وما والأرض، مواُنن، ال

وغيرالمعادن وأجناس والممرات الأشجار وأصناف، الحيوانات وأنولع والسيارات 
علينايوجب فهزا صروراته، س هو ما ومصالح آدم بني لمصالح هومعد مما ذللئؤ 

ولهزاوحكمه، آياته تدبر ق أفكارنا تتغلغل وأن نعمته، شكر ق جهدنا غاية نبدل أن 
الاو4نعمة يرد أن للعبد ينبغى ولا )٢(، ه ^غإؤفيدإقئبمس(بمربثقرويى 

عييالاف عبد بن ناصر بن الرحمن عبد / للشح المنان كلام ير تمس-ل الرحمن الكريم نتستر ا ١ ر 
الرسالة،مؤسسة الاثّرت اللويحق، معلأ بن الرحمن عيد ت تحقق ، ٤٨ص ه( ١  ٣٧٦)المت-ولت 

.ه-٢ب.م.١٤٢الأورالفة:

• ٧٧٦ص السعدي / ليشخ المنان كلام تفسير ل الرحمن الكريم نتستر ، ٢١

CiLابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القسيم، جامعة عتيرة، اسوم كلية  mI^jlu  ١٧٢٥الشرعية



واثدعويةاسبمية آد1ره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن مؤو«رالشيح 
ااممنياتالخديثة|ماطفقهيةسارنة|السهية السعدي الشيخ آرا• 

أق؛راءامتوأقأت، ؤ I تعالى لقوله )١( شرعي موجب بغير منها ه نففيحرم عليه، 
}سورةه اكشف. لامحب ه ولاثندوأ^ دمحإ تل؛قت آ ء1ش محزموأ لا 

١^٧٨{.المائدة 

أنعمنعم فإنيا رر الكريمة؛ الأية معنى —ق اممه ~رحمه المدى الشيخ يقول 
أوعدمبكفرها نعمته تردوا ولا واشكروه لكم، أحالها إذ فاحمدوه عليكم، ا -بمالله 

وكفرالكدب، اف على القول بين بدلك فتجمعون تحريمها، اد أواعتقا، قبوله
عنمى فل واش الاعتداء، من هذا فإن خبيثا، حراما الهلس_ا الحلال واعتقاد العمة، 

{،٨٧الأية اّندة ورة إمحه أأث|شين لأمحب أق■ -وأإث ولاثثرؤ ^١^ الأءتداء، 
ذللثإ«)٢(.على ؤيعامهم ؤيمقتهم ينفهم بل 

راتسة من ثانيا 

عر" ٥١ررإى ون_للم: عش افه صر ١^ رئوو دال دال: الحثستي، ثغثة أبي عى - ١ 
حدوداوحد سهكوها، قلا مت، يحرم صبموها، ملأ محراتص يرض دجل 

عنها،ا)٣(.سحقوا محلا عيرننبان مى أنياء عى وسكته هلاثعث١وها، 
٩٠ ١ ص عشر الثالث المجلد العيمين، صالح بن محمد / الشخ فضيلة ورسائل فتاوى مجمؤع ( ١ ر 

٠٢٤٢ص السعدي / ليشخ الختان كلام تفسير ق الرحمن الكريم نتستر ، ٢١

لتنالبن التسان بن عود مين مهدي احمدين ين عمر ين على المحن لأيي الدادنطني سن )٣( 
حققهالرضاع، محاب ، ٤٣٩٦رنم حدين، ( ٥٣٢ / ٥ ) (، ٠٣٨٥الدارقيي)المرق: الغدادى 

أحمداش، حرز اللطيمإ عبد محّليي، المنعم عبد حن الارمحزرط، عييؤ ثعليه• وعلؤا نصه وصط 
المنن— م  ٤٠٠٢ه~  ١٤٢٤الأولى، الهلعة: لبنان، ~ يرويت، الة، الرمحمومحة الماثر: برمحرم، 

ايهم،بم أم المحرامان، الشروجردي •رص ن ن المن ن احمد اهمةاللي،قمح، 
معنىق كان ولا تحريمه يدكر لم ما باب ، ١  ٥٩٧٢ رنم حديث (، ٢ ١ / ٠ ١ ) ه(،  ٤٥٨)١لت٠ولت 

الملمية،الكتب دار الناشر؛ عطا، القادر عبد محمد تحقيق أويثرب، يوكل مما تحريمه ذكر ما 
.٢٣٠.٢ه-  ١٤٢٤ييروت-لات،اسعة:اكاكة، 

أوشرعيةسواصات عثي4تي 1ون اأشيخ كرسى مع باوتماون القصيم، جامعة عتيرق اسوم كليي  ١٧٢٦



وا}دعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر س عيدالرحص الشيخ مؤو«ر 
اللاهعيد محمود إسماعيل نغم د. 

تالشريم، الحدينؤ من الدلالة وجه 

)١(,مباحح عفوا فيكون عنه، مكون الميكرفون أن 

يذكريند، ن ام عبد أبي حديثي همادت ^ ع ن ري بن ام ءي ن ثحثب عذ ٢" 
افأيتارثاء إذ حق 3رؤثا إثها  ٠٠تن1وأ.' نلم، وعليه افه صر باش، رقناْ قمة 
)٢(١١صوئامئك اذى يإثه مليودذيه تاوأث، عليه يالؤ( بلال ح يئم 

الفوائدومنح الزواتد مجمع ت ينظر ( الفحح وجال رووجالة ٠ الروائي مجمع ل الهتثم عنه ال ن~ 
(،١ ٧ ١ / )١ —(، ٧,٠٨ الهيثمي)المتوق: سليمان بن بكر أبي بن علي الدين نور المحسن لأبي 

الشرتعام القامرة، القدمي، مكتبة اواشّرت المدمي، الدين ام حالمأصأ ، ٠٧٩رقم حديث 

. ٩٢ص عشر الثالث، المجلد العثيمين، صالح ين محمد / الشثخ محيلة ورماتل فتاوى ٌجموع )١( 

١لرغيةلاليكرناسمذنبا
الأزليعمرو بن شداد ين بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سلمان داود لأبي داود ايي نن س- 

محمدالخ٠حققت الأذان، تمم، باب ٤،  ٩٩رقم حدبن، ( ١٣٥/ )١ -(، ٠٢٧٥الئجنءتابي)الختولت 
اللهعد لأبي ماجه ابن سنن يتروت~ ~ صيدا العصرية، المكتبة الناشرت الحميد، عد الدين يحني 
٠،٧ ٦ رنم حديثج ٢(  ٢٣/ )١ -(، ٥٢٧٣يزيد)التولت أبيه اصم وماجة القزؤيتي، يزيد بن محمد 
عيسىفيصل — العربية الكتبا إحياء دار الناشر؛ الباقي، عد فواد محمد تحقيق• الأذان، بدء بابا 

الا^يالءلي■
Iينظر صحيح* لاحسن وتال؛ شل، بعضه وللترمجدي المائي، إلا ة، الخمرواه المقرر؛ صاح--، قال 

حققه(، ١  ٦٨/ ال>نبالي،)١ المقدسي المجد أبي ين ماحي بن ليومنا المحرر أبواب عر المقرر 
جامعة— المكتبات نم الوئاتق ق العليا الدراسات دبلوم الجمل، إسماعيل حسين أجاديثه؛ وحرج 

٠م ٢ , ١ ٢ ه- ١  ٤٣٣الأور، الطبعة: ّوريا، - دمشق العالمة، الرسالة دار اشر: J١القاهرة، 

١٧٢٧الشرعيات للدراسات عتيمحن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون السيم، حامعة عتيرة، والأداب، الخوم كلية 



والدعويةاسمية آتاوه المعدي، ناصر بن عيداترحص الشيح ملاتحر 
مقارنة!هفلهبت يواضت ٠ ادسسمم الأص^1ت ا آراءالسخاددعدياكقهية 

:الشرف الحديث من الدلالة وجه 

الصوت،حنن (، صيتا) يكون أن الموئل ق ين أنه على الشريف، الحديث دل 
وسيلةوالمنكروفوز مهللوب، أمر الأذان ق الصوت رغ أن على يدل مما (، أمينا) 

مهلالوو1ا.فيكون ذلك إلى 

ابلاخق الموت عالي كان من تمري كان ~ لم وّعليه افه صلى الض أن 
عامينادى أن طلحة أبا ~ وسالم عليه الله صلى ~ الّم، أٌر ذلك• من اس الن

عناممهؤتنولأسهثاقلم لملمت»إل ون-عانه افه صلى اش منادى ئنادى تمر، 
رجسا'رمأ(•يإثها المحمر، ^٢ 
ينادىأن ~ عنه الله رصي ~ العباس ~ لم وّعليه الله صلى ~ الني أمر كما 

■الرجؤع على لهم مستحسا حنين غزوة ق انصرفوا حين صوته بأعلى اس لناق 
قمالاشننةاا، أصحاص، ئاد ماس، ^٠ ١١٠ون_للمت علئه اممه صر اممه ول رمسال، 

علىيقف كان عنه تعار اش رصي الماس أن المؤتلف ل الحازمي ذكر الصوت، ^^، أتم، ٠ صيتا )١( 
أميال.ثمانية الغابة وين سل ومحن قال• فيسمعهم الغابة ل وهمم الليل آخر ل غلمانه فينادى ٍلع، 
السيورالدين جلال بكر، أبي بن الرحمن لبد الحجاج بن لم مصبح عر الدياج يطر؛ 

دارالناثرت الأثري، الحوض إسحق أبو عليه؛ وعلق أصله، حمق (،  ٣٨٥/ )٤ -(، ١٠٩ ١ )المترلت 
.٢١٩٩٦-—٥١٤١٦الأور ت الطبعة الخر، ~ السعودية العرية المملكة — والتوزح للنثر عفان ابن 

المابوريالمدر بن إبراهيم بن محمد بكر لأبي والاختلاف والإجماع المن ق الأوسط )٢( 
حتيم،،محمد بن أحمد صغير حماد أبي تحقيق؛ ، ١١ ٩٨رنم (حديث ٣ ٩ / )٣ -(، ١٥٣ ٩ )الخولت 

.م ١  ٩٨٥ه، ١ ٤ , ٥ — الأور الطبعة؛ المعودية، ~ الرياض ~ طيبة دار الناشر؛ 

صحيح= وأيامه وسننه وسلم عليه الثه صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع )٣( 
باب، ٤١ ٩٨رنم حديث (، ١٣١)ه/ الجعفي، البخاري اف أبوعبد إسماعيل بن محمد البخاري 

ه.١ ٤ ٢ ٢ الأور، الخلبعة؛ نماة، 

الشرعيةسراسات عثي4ين ابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، اسوم كلية ١ ^١ ٢ ٨ 



والدعويةاس4ية ١^٥ السعدي، ناصر عبدالرح٠نبن الشيخ مؤت4ر 

اللاهعيد محعود إسماعيل نغم د. 

)١(......( ١^٠^٠؟ أصحاب أنن صونيت بأغلى سنئ رجلاصقا، ذمحأ عباس• 
:الشريفين الحديثين من الدلالة وجه 

والدعوْالشرعية الأحكام إيصال ق هوأبلغ ما التماس على دليل الأمر هذا 
إراف-مار0.

ليكونراحلته على الناس يخطب ~ وملم عليه الله صلى الّكا كان وقد 
)٣(.صوته ّمماع ق أبلغ 

Iاتمياس من ثالثا 

العيننذلارة على قياما مباحتا فيكون وتقويته الموت لتكثير الميكرفوزآلة أن 
الحروف)؛(.وتكثر العين نظر تقوى التي 

لملموسلم، عاليه اه صلى اش رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح ني المم)١( 
حدثرفم(، ١٣٩٨اا-'ام(،)م/ ابوري)المرق: الشالقثيري الحين أبي الحجاج بن 

التراثإحياء دار الناشر؛ الباقي، عبد فواد محمد المحقق؛ حنين، عروة باب الجهاد، كتاب ١  ٥٧٧
الممح،"يأّوت•

.٩ ٤ ص عشر الثالث المجلد العشمين، صالح بن محمد / الشخ فضيلة ورصائل فتاوى مجمؤع )٢( 

موسىبن آدم بن علي بن لمحمد المجشى* شرح ى العمى ْذخيرْ المص الناتئ سنن شرح  ٢٣)
ه-٢..١٤٢٤٣الأوربج؛داراJعراجمجصط؛الورى، الإبويي 

—٩ ٤ ص عشر الثالث، المجلد الشين، صالح بن محمد / الشيح فضيلة ورسائل فتاوى مجمؤع ( ٤ ) 
ورئيسالمملكة محفتي الشثح آل، اللطيف عبد بن إبرامم بن مححمد / الشخ سماحة ورسائل فتاوى 

•١  ٢٨ص الإّلامية والشؤون القضاة 

١٧٢٩ارشرعية و1دواسات ابن ايتميخ ترصي مع القميم، جاسة عتيزت، والآد1أ-،، اسوم تلية 



والدعويةاسمية آتاره المعدي، ناصر صدا1رحمنبن الشيخ مؤتمر 
سارنة!فقهية ستالحدسة|ماسة اسمياممقهية الشيخ آراء 

<اممقهية اثقواعد من رابعا 

يطش:ظائظضاض[)أ(،
الإباحة.فيها الأصل فيكون الباب، هدا من الصوت ومك؛رات 

المماسد[)٢(.ولغ المصاغ ]حلب الأساسية الثميع ٢—قاعدة 
رغ•' ا منهمصالح عدة على اشتملت الميكرفون( الموت) ومكبرات 

وسلمعليه الله صلى ~ الله لرسول والشهادة وتوحيده، تعالى الله يتكسران الصوت 
الغافلين،وتنبه عمومنا، الفلاح ؤإلى خصوصنا، الصلاة إلى والدعوق الرسالة، ب~ 

النائمين)٣(.وإJقاءل 

المقاصد[)؛(.خكم لها ]الوسائد م-ةاءدة: 
مباحاله ا تبعومايحصل وسيلته مباحاكانت، الأصلي المقصود فإذاكان 

كنلالئ،)ْ(.

٦•،ص -( ٥٩ ١١اليوطي)المت-وقت الدين حلال بكر، أيي بن الرحمن لمد والفأات-ر الأشباه )١( 
الأور،الطمة: العلمة، الكتب دار ١^: 

الحسنبن القاصم أبي بن اللام عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد لأبي المقاصد اختمار ق الفوائد آ )٢ 
٥ ١٤١٦الأولى، \ضلماو*.' الفكر، دار ت الناشر ^٤، ٥١١خالد إياد تحقي؛ .، ٥ ص الدمشقي، لمي ال

 )Y،( ٠٩٢ص عشر الثالث، المجلد العثيمين، صالح بن محمد / الشخ فضيلة ورصائل فتاوى مجمؤع

العتزى،)١الجديع اليعقوب يعقوب، بن عيي بن يوسف، بن لعداف الفقه أصول، علم تر تب)٤( 
١٤١٨الأولى، الطبعةت لينان، — بيروت والتوزح، والنشر لالهلياعة الريان ة مومالناشرت (، ٢٠٤/

(،٥٩٨/ ،،}٢ اللهليفالعيد صالح بن الرحمن لعبد ير للتيالمتضمنة الفقهية والقوا^ القواعد )٥( 
المودية،العربية الملكة المتوره، المدينة لامية، الإّبالجامعة العلى اليحثا عمادة الناشر؛ 

١ه/٢..'٢م. ٤٢٣الأور، الطعة: 

الشرعيةأاااوراطت عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيوق وا^لآداب، امموم كلية ١  ٠٧٣



والدعويةاسمية آثاره اسدي، ناصر صداضحسس 
اللاهعبد محمود إسماعيل نغم د• 

ؤإعلامهمالأذان، الناس إمماع العلم، أهل بإجماع بما المأمور الأمور ومن 
والمكروفوزودنياهم، دينهم j ينفعهم ما إلى ؤإرثادهم ووعغلهم الصلاة، بوننا 

يلقىما ؤإبلاغهم الصلاة، إلى والدعوة الأذان الناس إ<اماع إلى ظاهرة وسيلة 
ذلكتعميم إلى يله وملأنه مامورأيه، فيكون ومواعفل، حهلب من لساجد اق 

الماس)١(.إلى ؤإبماله 

او0ذواء)^(خالف اليهمة صلاة ااد1فوا: المسب 

؟القعلر داحل آحر بلد من ال٠لياع حلفا الجمعة صلاة تمح هل 

tالله رحبمه السعدي الشيخ رأي > أولا 

الخلياع،ا حلفالجمعة صلاة صحة عدم ~ الله رحمه ~ عدى الالنسخ يرى 
الخامدس ذلك، ق ون وأكد، أعفلم والجمعة عيني، واجبا الجماعة صلاة لأن 

•القول،)٣( تسارآبآذا الصلاة ترك إلى ربما بل الجمعة، ترك إلى الموصل س العنليمة، 

أحمدالصديق/ الشيخ عر رده حلال، جليتامن عدى الالشيح رأي ليظهر 
داخلأحر بلد من ال٠ذياع حلما الجمعة صلاة صحة إر ذهب، الذي اري الغم

المصلىبلد يكون وأن والممالى، الخطيب، بلمي ق الونتح يتحد أن بشرط القطر، 
متقدمتاعلىالمأموم يكون لا حتى الخيب،، بلد عن المكان متاحرأق ه أومنزل

. ٩٣ص عنر اكالث، العيم-ن، صالح بن محمد / الشخ غضلت ورمحاتل ذاوتما مجمؤع ر١( 

.٢ ص تريقه (_ الراديو ) العذياع)٢( 

عدىالالرحمن عبد الشخ من العلمية الشخصية الرمحاتل الواقعة) ائل المعن التاقعة الأجوبة )٣( 
بإحراجوقام علها وءلر، ، اعم:٣t، ١ ٧ ص (، العمل العزيز عد بن اف مد الشيخ تلميدْ إلى 

•الجوذك، ابن، : النشر دار الثالثت، ط: ■ه ١ ٤ ٢ الحداد جراد بن منم / الماتل 

١ ١٧٣ الشرعية للدراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالضاون الفنصيم، حامحعة عتيزة، والآداب؛< اسوم كلية 



وايدمموهاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عبدالرحمن مؤتمرالشيح 
دواأطتI اله^لاس اك^^^^ه السيدي ايسخ آراء 

المفحلم، منفردا يكون لا حتى واحد، ْع ولو صف، ق يكون وأن ام، الإم
علىفتواه ق واستند )١( صحيحة، الصلاة كانت، الشرومحل هذه وحدين، فإذا وحده، 

علىوهى فيها، البهللأن وجه وبين النافعة، الأجوبة ق عدى الالشيخ ناقشها أمور 
التالي:الوجه 

الجمعةحضور وأن والجمعة، الجمامة وجوم، عدم على كله الكتارا بني أنه ١( 
فريضة)٢(.لا ومنة، فضيلة والجمامة 

القول،هدا قوط سعلمتم وقد  ١١ئيه: ردا عيي الالشيح المناقشة:يقول 
والجمعةتا، عينالجماجة وجوب، ق الصريحسة الصحيحة للنصوصى ومخالفته 

إجازماق ما 0ع عليه، يبنى ما يهللان تبين القول هذا بعللأن ثبت، فإذا وآكد، أعقلم 
الجمعةترك إلى والتوصل العفليمة، المقاصد من بعيدة أق2لار من لمدياع اق 

جدآالبحث، هذا ق أطال وقد القول، -يدا سرآ الصلاة ترك إلى ريما يل والجماعي، 
قوط)"آ(.المعلوم وهو 

حلم،الصلاة صحت، مبنى غير جد مق الجمعة صلاة صحت، إذا أنه ٢( 
اJدياع)٤(.

تصحفالجمحة ؟ المسألة هذه من المسألة هده أين  ١١له:العيي الشيح مناقشة 
مسقف،مبنى أو قرية أو مدينة ق مجد ق جمعت، موضع، أي ق حضورها ويجب، 

محمدبن أحمد الفيض أبي الحافظ للإمام المد^*٤ خلف المنزل ل الجمعة صلاة بصحة الاقنيع )١( 
التأليف.دار مطبعة : الناشر ، ٥ ص الصديق، بن 

. ٢١اورجعال؛قص )٢( 

.٣١٧ص الواقعة المائل عن النافعة الأجوبة )٣( 

.٢ ٦ ص ^ ٠٧١خلفا الخزل ل الجمعة صلاة بصحة الإقناع )٤( 

الشرعيةللدراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعت عتيزة، والآداب، اسوم كلية ١  ٢٧٣



لدعويةو| سمية ا آثاره دسسي، ا ناصر بن عياواور،عض لشيخ ا مؤت4ر 
اللاهعبد محمود إسماعيل نغم د. 

منالقريبة الصحراء وق يكون، محل أي ق لملأما معد أومحل ممقف أوغير 
مبنيمجد ل إلا تمح لا إنبما قائلوزت هنا كان إن ~ القائلين على فهويستدل البلد، 

علىالأمرين بتن التلازم وأين بعيد، محل من المذياع ا حلغصحتها على ~ مسقف 
(.) را معتبمر غير القول وهذا فكيف، القول؟ هذا تقدير 

انيوتق الجمعة صلاة بصحة م العلأهل وأقوال بالآثار)أأ( تدلاله اس٣( 
الجمعةصلاة صحة القول هدا من يلزم وأنه منه، القريبة للمسجد المجاورة 
(.) البعيد البلد ق الدياع حلف وجوازها 
أوللحاجة أجازوها فالذين ؟ هذا من هذا وأين رر I له عدي المالشخ متاقثة 

قاربتأو الصفوفح اتميتح بث ذللثح إنما القولين، احتلافح على الحاجة لغير 
)؛(.؟ هذا من هذا فاين التام، الاقتداء وأمكن الاتصال، 

قللناس وأذن الطر كان حين ~ لم ومعليه الله صلى ~ الخم، أن زعم أنه ٤( 
وسلم-عليه الله صلى ~ الني بصلاة يصلون كانوا أمم )"(، برحالهم صلابم 

.ص٨١٣ ^الواقة الأجوةالاسعن١٧)١( 

نكئب•امحعي' عن بمألوتث هه- اش رصي ءمر~ 1ر نجوا أيهم ءنه~ اف رصي همترْ~ أبي ض )٢( 
٤٤نمففياسثوالآىرلأبيمينابيب،)ا/

الناشرتالحوت، يوسف كمال، ت تحقيق وغيرها، القرى ق الجمعة يرى كان عن باب، ، 0 ,  ٦٨رقم (، 
شرطعر صحيح الألبال؛)وإسادْ عنم ثال، - م ١ ٤ , ٩ الأور، ١لطعةت الرياض، ~ الرشد مكتة 

لأييوالتابعين أمار،الصحابة من المد اوالصحيح الصحيحة الاثار لة ي ت تطر الشيخين،• 
•الفاروق، دار (،الناشر؛  ١٣٢ / زهوي،)١ ميرآل، بن الداق اف مد 

بعدها.و4ا  ٢٣ص المدياع خلف، الخزل، ل الجمعة صلاة بصحة الإناع )٣( 

.٣  ١٨ص الواقعة اس عن اّفعة الأجوبة )٤( 

=صلرامح، ئال،؛ ئم مكة( من عربريد جل بصجناذ،) نارية ثلة في عنز أدذابن ئاو: ئائ، حدتني )٥( 

١٧٣٣الشرعية سراأ>طت عتيمنن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القميم، جاسة عنيزة، العلوم تلية 



وا1دءوياتاس4يات آتاره السيئ، ناصر ساورحسبن مؤت«رادشيخ 
«فميةط< يرا ٠ لسوثت ا التقنيات ا ممةّيات ا لسسي ا الشيخ ٠ آرا 

وسلم،عليه الله صلى ~ مسجده ل يصلي فهو 
(.بصلاته) ؤيمتدون صوته ؤيمعون المدينة، ق بيومم ق يصلون وهم 

،،لدلل( تحرصن) وقد عره، قاله ( ) ما لاوهذا ت ل ى«ي الالشح هنالثة 
منصوته يسمعون واحدة، طقة على يوما المدينة حيث بتعد، لا وأنه 

~لم ومعليه اممه صلى ~ المي وقت على والموت، النازل، أن يدر ولم المجد، 
علىفلوفرض الأحرى، الدار عن وبعيدة متفملة، حارة ق دار كل حدآ، متاعدة 

صلاةوجواز صحة على دليل ذلك، ق يكن لم كدللئ،، أنه الحال، التقدير وحه 
٠)؛(.البعيدة الأقهتار ق الخدياع حلم، البيوت، ق الجمعة 

غلإه؛ؤذن،لإيوشإفي:هألآ
(،١ ٢ ٩ / البخاري،)١ صحح يفلر: ني\ثو. أوl_;؛ ١□^؛،  ٠١٥١ني الئ-تاو« في ضلوا 

نيغثاص اتن أذذنوذئ كانواجمائ ١,؛! للسام الإذن باب، الأذان، مماب،  ٦٣٢رنم حديث، 
رس—ول،تحمدا أة أنهد إلاافن، لاإله اذ أنهد اطبمأك؛ئ، أك؛ئ افن ئمال؛ نهير، توم ني جنعز نوم 

٠٥١،Jli ;،ذ1وانيرحالك_لم؛نإشكرئثأذأحرجكم،وئذثعتننىنوحثبش،نكرئث
حديث،رنملأأآْ،(، ٢٤٦لليهقي،)م/ ظوانيامؤاو'ي/ِض:اشامرى 

الثاريأنس ت ينظر ثقامتج• رواته صحح ؤإمناده أوالطينة، المطر بعذر الجمعة إتيان ترك اب، ب
حذيفة،لأبي التاري نح ق ملاق العحجر ابن الحافظ ذكرعا الي الأحاديث، وتحقيق خرج تق 

بنننمرر بن نبيل تحقيق (، ٩٢٧٤ / ٤ اتكوينى،) المارة لطان — ين يعقوب، بن منصور بن نتل 
١٤٢٦الأولى، الهلتعق؛ لبنان، ~ بيرويته الريان، موثنة الثماحة، موشتة الناشرت المارة، يعقوب، 

،و-أ..هم.

..٤ صي المن،ياع حلمج المتول، ق الجمعة صلاة بصحة الإقتاع )١( 

.غيره( أحد يقل؛٠ لم أي نافية ما غيره) قاله ما )٢( 

.(  ٢٢٧/ المحمالوميط،)١ ينظر: امحرصالمزلاتعله. )تخرص(تكدب،بالتاطلنمال،: )٣( 

.٣ ١ ٩ ص الواتعة اناتل عن ازنعة الأجوبة )٤( 

الشرعيةتاليراسات عثي4ٍو( ابن ا1شايخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرق والآعاب٠ العلوم كلية ١  ٤٧٣



ئينناصالمسي،آدارهاسيةواكصا ..................................................ح 
اللاهعيد محمود إسماعيل تغم د• 

صلاةلأن ير، الضهذا صحة فرض على الفارق مع اس قيأنه ت ذللثإ ان وبي
المدينةل ~ وسلم عليه الله صلى ~ المي حلف ~ عليهم الله رصوان ~ الصحابة 

الذياع،وهى وامطة، طريق عن وليس مباشرة، صوته معون بأنم على اء بن
حالفالصلاة أما الصلاة، ق عليه لايتقدمون وأن٠م حلفه ونوقهم من ومتآكدون 

فلاالصلاة، ق الإمام على المأموم يضيم أن يتعد فلا البعيدة البلاد ق الديلع 
٠الاستدلال هدا ستقيم 

>اممقهاء آراء I ثانيأ 

بمغ(  ١٧٥٩)برقم رالإضاء العلمية لاJاحو١ث، الدائمة اللجنة فتوى صدوت 
حماعةأومتجره أومزرعته بيته ل صلى ومن فيها جاء المذياع حلنا الصلاة 

بيتق الجماعة شهود عن مثلاوتخلف بع، الذيصوت على المجد إمام مع 
عماه نفوعزوف وصدوده الشريعة، أوامر امتثال عن فتوره على لث، ذلدل الله 

الميثان،به له ؤيغفر الدرجات، أعلى إلى به الله ؤيرفعه الحنان، به له يضاءفإ 
توعدالذي الوعيد واستحق المساحي، ق أدائها وجوب على الدالة الأوامر ا وحالف

أحوالعلى صلاته شر قد إنه ثم احي، المق الجماعة شهود عن المتخلفون به 
الصف،،، منفرداحلفكونه مثل الفقهاء، من حمامة عند محلاته، معها تصح لا 

الما يعرض وقد الإمام، ام أموكونه بالمجد، كان لو صفا ق لحوله إمكان معر 
التيارانقطع أو الإرسال، أو الاستقبال جهاز ل كخلل بالإمام الاقتداء معه يمكنه 

والم-أمٌين،ام الإمفته يرى مكان 3، لوصلى هذا، من أمن وهوj( الكهربائي، 
جماعةعن مستقلة جماعة منفرداأوق بيته ق بملي أن لايجوز أنه نرى وببمذا 

علىالله وصلى التوفيق وبالله الإذاعة، طريق عن المسجد بإمام مقتيينا أو الجد 
وسلم.()١(.وصحبه وأله محمد نبينا 
٢٠٣١؛ ٦ ص الثامن المجلد والإفناء، العلمة للبحوت الدائمة اللجنة فتاوى )١( 

١ ٥٧٣ الشرعية لادراسات متيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، والاداب، العلوم كلية 



والدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر عيدالرح4نين الشيخ  ٠٣٥٢
سارذة€فقهية ^نياتالخدسةءدراسة اسهية السعدي الشيخ آراء 

المديلع،خلف الصلاة بمغ القول إلى العمر مدا عالماء عامة ذهب وقد 
ألللأنان يجوز لا  ١٠ت نوله عنه ورد حيث ~، الله رحمه عثٍمين~ ابن الشيح منهم 

If•يقصد الجماعة صلاة لأن التليفزيون، الراديوأوبواسهلة علة بوامحبالإمام يقتدي 
ولاببعض، بعضها الصفوفج تتصل أو واحد، موصع ق تكون أن فلابد الأحتماع، 

ذلك،أحزنا ولوأتنا ببمدا، المقصود حصول لعدم وذلك، بواسطتها، الصلاة تجوز 
وهداأيما، والجمعة بل الخمس، الصلوات، بيته ق يصلي أن واحد كل لأمكن 

)١(. ١١والجماعة الجمهة لمشروعيه مناف، 

حلف،يصلون الدين ناحية من أما ...  ١١قال؛ حيث، الفوران صالح والشيخ 
وهذاباؤللة، الصلاة فهده المذياع، من محوته يإمام بموت ويقتدون ؛٤ المد؛

يعيدواأن وعليهم يعيدة، افات، ممن الإمام وبين بينهم لما يصح، لا الاقتداء 
)٢(. ١١صحتها لعدم المعل هدا على صلوها الش الصلوات، 

الصلاةيجوز لا  ١٠؛ قال حيث، المنيمه، محمد بن المحن عبد الشيخ وفضيلة 
وقد)٣(،  ٠٠.الله عند والحلم از، أوالتلفالذيلع ؤلريق عن لإمام با ينا مقتي لبيت، اق 

دارالوطن،ط؛ (، ٢٣٩/ )ا العيمين، صالح محمدبن / الشخ لفضيلة منارالإملأم ختارى ا ١ ) 
بنصالح بن لمحمد تقغ المزاد على الممتع الشرح ~  ٣١٩٩٥"ى  ١٤١٥الأولى الهلبعة 
الأور،الفة: الجوزي، ابن دار الشر: دار (، ١  ٩٩/ م(،)٤ ١ ٤ ٢ ١ المثمن)المنزل: محمد 

https:/ / ، ٧٣٣ص الفوران، اف حمد بن نرزان ين التمىسذاوىصلةاص/محالح )٢( 
ar.islamway.net / طريزالاّلأم.موثع

منماحستتير رسالة ، ص٨٨٣المنيفه محمد بن المحن عبد / تاليف، الصلاة ل الإمجامة أحكام )٣( 
م.١٤٠٧الأولى ط: بالرياض سعودالإسلامية بن محمل / الإمام بجاسة الشريعة كلتة 

الشرعية!ليراسات ءثي4اأاو، ابن اتشيخ مع بالضاون جامعة عتيزة، واملآداس اسوم تلمة  ١٧٣٦



والدعويتالعلمية آثاره ناصرالسسي، ض ترحمن عيدا الشيخ مؤذمر 
اللاهعيد محمود إسماعيل تغم د. 

ااعه  )١(،جماعي ق الخمس الصلوات أداء وجوب على والسنة الكتان من الأدلة دلت 
ي:يممثومحأالتعار:ؤثلذاَقث ف

لتِاحني »iL_^ ولتأت ورآدآ=ظم ةتةؤمأير< تهذوا' ؤ، أندصبم 
وأتعثؤأنلحتؤإ عن ؤ َكهموأ ود وأتيحمم حلوهم وثأحدوأ معنف 

•أقوال على الجماعة صلاة حكم ل الفقهاء اختلف ( )١ 
أصحابمن الماخرين وهوقول وحده، بصلاته ذمته وتبمرأ تاركها يأثم فرض الجماعة صلاة أن ت الأول 

سليمانبن علي الحسن أبي الدين لعلأء الخلاف من الراجح معرفة ل الإنصاف ت *ينظر احمد 
بنلمحمد الصلاة كتاب الثابة، الطعة! العربي، الراث إحياء دار رت الاش-٢.(، ١ الخرداوي،)'ا/ 

صفاحانبن عدنان تحمق: ٢(  ٥٣ت ٢ ٤ ٦ ص اش) أبوهمد الجونية قيم ابن أيوب بن بكر أبي 
لأييالفقهية والأجوبة الأٌسئلة الأولى، • الطعة بجدة، الإسلامي الفقه مجمع • الماش—ر البخاري، 

الكتابصوء ل الجماعة صلاة .(، ١ ٦ / الملمان،)١ المحسن عيد بن محمد بن العزيز همد محمد 

سفيرمطعة ط ، ٩ ص القحطان، سعيد د/ والمة 

0حكا0اكاصيعنيعضالأصحاب،واحتارْ
بنأحمد الإمام نقه j الإيناع حزم.يطر: وابن وداود، الممي، الحس وأبو ممل، ابن أبوالوفاء 

ثمالمقدسي، الحجاوى سالم بن مى بن سالم بن عوس بن أحمد بن محوس المؤلف: حنبل 
محملاللطف عبد المحقق: ١( ٥ ٨ / م()١  ٩٦٨التوق:النجا) أبو ااا.ين، ف مر المالحي، 

لينان.~ بيروت المعرفة دار الناشرت المبكي، موصى 
للنووي،المهيب شرح الخجمؤع ت ينظر ٠ عداهم عمن سقهلت طائقة حا قام إذا كفاية قرصن أما • الثالث 

بنالخير أبي بن يحنى الحسين لأبى الشافعي الإمام مذهب ق المان الفكر، دار (الناشر؛ ١  ٨٣)؛/ 
الأولى،ا\ةاالخليعة; ض:دارالخهاج-حدة، 

ه—"؛؟...م.

ينظر؛• الشافعية من وكثير والخلكية الحنفية وهوقول تركها، شاء ؤإن فعلها شاء إن سنة، أنها الراح؛ 
١٣٥٦النشر؛ تاريخ القاهرة ~ الحيي مهلبعة الناشر؛ ( ٥٧/ للموصلي،)١ المختار لتعليل الاختيار 

المجموعاكانية، ^تجعة؛ضالخداركسشناوي،)ا/؟مآ(،الاشر؛  ١٩٣٧ه-
(٠ ١٨٣للتووى،)؛/المهيب شرح 

١٧٣٧الشرعية لليراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون اتمصيم، حاسة عتيرة، والأداب، وم LJاكلية 



وا1دعويةالعلمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيح مؤذمر 
مةارنة|فقهية دراسة I المحديثة التقنيات ا الفقهية السعدي الشيح آراء 

ثوهدآؤأآذىنر(عرأومشر إن'كا0 عكمحفم د؟ءد؛ منة هز ثميلوث 
سورة} وأه يثا عدا، أعد آقث وحدوأ هثعوأأن 

الماءالآ؛ةرةم1,ا{.
جماعةالصلاة أداء وجوب ق وصريحة واصحة  Aj'yالأية!؛من الدلالة وجه 

بعضترك ق ~ اف"تعالى رخص كما حونا، وأشدها الأوقات، أصعب ق حتى 
جماعة)١(.ق صلاما على محافظة أركانيا 

عنعنه الله رصي هريره ابى حديث جد المق جماعق وحوحا على دل كما 
بحين،،م أي همنت، لمد يده شي رروالذي ثالت وتلم عثه اللأ صر اممه رنول 

إرأحالفن يم الناس، رجلاقوم م م لها، هث-ؤدل أمزيالصلاة، م قحطب، 
يدهثنطمأطهلم،الأبعزمحا)٢(خمد،محمتوم، رجال، 
وجوبعلى يدل الحديث .لهدا نشهدحنتتين، )٣( مرماش أو نميتا، 
(.) المجد ل الجمائ صلاة 

الحنزوجرديموص بن علي بن الحسين بن أحمد اليهقي جمعه للشافعي، القرآن أحكام )١( 
الحالعبد الخي عيد •' هوامشه كتب (،  ٩٦/ ه(،)١ ٤  ٥٨ت البيهقي)المتوق بكر أبو ال، الخرام

—ه ١ ٤ ١ ٤ الثانية، ت الطبعة القاهرة، ~ الخانجى مكتبة الناشر! الكوثرى، زاهد محمد ت ه لقدم 

,,،٢١.

الصحاحمعاق عن الإفصاح ت يتظر بقية• منه عليا وبقيت اللحم، عنه أحد اللي العظم الع-رقت )٢( 
-.٥١٤١٧حدت الومحلن، دار الناشرت (، ٣ ١ ٥ / ١ ) الشيباي، هبيرة ابن محمد بن ليحيى 

غيروقال الخطاييت نال الشاة، ظلفي بين ما وهي أبوعبيد• قال وكسرها. الميم بفتح تقال المرماةت )٣( 
)ا/هامآ(.الإفصاح يتفلر! الرمي. عليه يتعلم سهم المرماة عبيد• أبي 

٠الجماعة صلاة وجوب باب الأذان، كتاب ، ٦٤٤رنم حديث (،  ١١٣ / ١ ) البخاري، صحح )٤( 

.الإنماح،)ا/هام()ه(

الشرعيةللدراسات مثيهدن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حاسة عنيرة، والأداب، العلوم كلية ١  ٧٣٨



والدعويةالعلميه آتاره السعدي. ظصر بن عيداترحمن الشيخ مؤتمر 
اللاهعيد محمود إسماعيل تغم د• 

مَ,< ت. .َِِْ ُ م زجلزشفأ علته اممه صلى النئ أذى فال: عنه، اممه رصي ئزيزة أبي وض 
افؤرمحول مال المنجد، إثى يقودني قائد لي يل إثه اممو، رمحول يا ت ممال أعمى، 
دعاة،ولى، يلثا ؤءذم تنته، في ثصش له، يزحص أ0 ثم ون علته اممه صلى 
اردأَإ«)١(.قال: م، قال: بالئلأة؟(( الأداة »صلشع ممال: 

لم- وسلم عليه اممه صلى ~ الرسول رض:أن الغالحديث من الدلالة وجه 
علىفدل مرء، ممدء من الرغم على الجماعة صلاة ترك الصحابي لهذا يرخص 
المجد.ق حماعة وجوما 

يلمىأن نره ررمن قال: ~ عود مابن يعني ~ الله عند ص الصحيح ل ونت 
ثنغاممه قإف بهن، ينادى ■حنث، الصلوات، هؤلاء عر ياؤط منلنا، عدا اممه 

ولوأيكمالهدى، ثنن من ؤإثهن الهدى، سس ~ وتلم علته افه صلى ~ لإكم 
^محإذض،زلزومحا
لخوز،مبمدإرشجدئ

ؤيحطدرجة، بها ؤيزقعه حننه، يحطوها حطوة بكل له اة كب إلا المناجي، هذه 
الثجلكال ولمي المماق، معلوم مثافق إلا عئها بمحلف—، وما رأيكا ولمي تينه، بها عنه 

الدالةالأدلة من ذللث، غير إلى الصقناا)أ(، قي بمام حتى ١^-^ نتن يهادى 
التخلفق المناشن صمات عن تنزها المسجد ق الجماعة صلاة وجوب على 

٠الذنوب ومغفرة والمثوبة للأجر وطلح عنها، 

 ١( C ٤ ٥ ٢ / ١ ر ملم، صحح ،) ،إتيانيجب باب الصلاة، ومواصع الماحي كتاب ، ٦٥٢رقم حدين
.سمع من 'ًلى المسجد 

صلاةباب الصلاة، ومواصع المساجد كتاب ، ٦٥٤رقم حديث آ، ٤  ٥٣/ ١ ) مسالم، صحيح )٢( 
•الهدي ّس من الجمائ 

١ ٩٧٣ اثسرءيات لادراسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرى والآداب، العلوم كلية 



وا1دعويةالعلمية أناره السعدي، ناصر بن عيداور،ءمن الشيخ ^ ٥٢
مقارنةIهمية يراسة ٠ ايمحديثة النسيان ات الس^ية السعدي ايسخ آراء 

الْدافء9؛ص9ات خيرالْذيء عيٌ الاسهاد اا1واوث: الهحللب 
والفطر.الصيام في والألترلت )ا(واوماهاس واابرقLJة 

برؤيةالشهر صيام المسالمين على أوجب بحانه اف أن )أأ(ءالى الفقهاء أجمع 
رمضانعدة أوإكمال الهلال برؤية الشهر ؤإظار عبان، ثعدة أوإكمال الهلال 
ئالت يقول عنه، اف رصي ميرْ أبي عن الصحيح الحدث ق كما يوما، ثلاثين 

ارصومواوسثمت عال؛ؤ الله صر أبوالماس-م قال أوقال: ونسللمت عانه اللأ صر اللمي 
عدةثغباذدلأيرا"لآ،•ياكملوا يإذعىعلتكم يرزقؤدأئطردايرويه، 

لوالرقيايتح المدافح وأصوات المذيع حم عر الاعتماد يجوز هل لكن 
القرءنعتي البرق وكالمة التلغراف، از جهاؤلة بومآخر إلى مكان من ترمل رمالة ت الرتبة ر١( 

تعارةاسالرق امم عليها المعربون أمللق وتد التلغراف، تعنى أصبحت، ثم للرعد، المماحب، 
(اواشر:٧٢٥٨/YYداترةانعارفالإملأمة)■٥(،موجز ١ السمالومبل،)١/ : للمرمة.يفلر 

م. ١٩٩٨-ه ١ ٤  ١٨الأور،ط: ، ٤١١٧٣الشارقةمركز 

محمل،: ١^٧،خلل لمنتمر والإكليل التاج (، ١ ٢ ٦ / للموهلي)١ الممحار كحالل الاختيار )٢( 
المالكي)المتول؛المراق الل عيد ابر الغرتامحلى، العيدرى ، فيرصين القاسم أبى بن يومفح بن 

(،الثاشر٢٧٩/٣_()٠٨٩٧

المرلم،أبى الغافل حل 
jالإثناع م، ١ ٩ ٩ ٤ ،J- ١ ٤ ١ ٦ الأولى، ي: ية، الكتِذالbJ:دار 

رال٠تولتالشافعي الشربيتى الخهليت، أحمد بن محمد الدين، مس ش! 
علىالشرحالكبٍر النكر دار الماشر: الحوت،والدراسات،، مكتب، ،: 

الحتبلي،الجاعيلى الممدمي ندامة احمدبن بن محمل بن عبدالرحمن ! ١٠٠١^٠١١المقغ مثن 
والترنح،للنشر العربي دارالكتاب، اكاشرت (، ٤ ّآ/ (،) ٠٥٦٨٢)المتوزت الدين شمس أبوالفرج، 

ابرالفامي، الحميري الكتامي عبدالملل؛، محمدبن بن علي ال٠ؤلمجت الإجماع اتل جمق الأتنيع 
٤١ ٢ ٤ الأور، اسن: للطاعةوالشر، الحدثة الفاروق ايائر: ٢(،  ٢٧ابناكئان،)١/ المن 

عليهاش صلى ~ المر نرل باب الصوم، كتاب وروا، رقم حديث ( ٢٧ّآ/ ) البخاري صحيح )٣( 
ئذارأضو٥فأظرواصوموا، ل ~ وسلم 

الشرعية1ادراسات ءثي4اى ابن الشيخ ثرسى مع يالتماون القصيم، جامعة عتيزة، والآعاب، اسوم كلية  ١٧٤٠



والدعويةاسمية أناره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ موتهر 
اللاهعبد محمود ذغ٠اإسماعيل ئ، 

والفطر؟الصيام 
تائل مثلاث ق السؤال هذا عن الإجابة 

واثمطر,اك،ي1م حبوائات1بع|فت عي، الاعتماد t الأولى السالة 

المذعحبر على الاعتماد ق ~ اف رحمه المعدي" المخ رأي • أولأ 
صومكثبوت الدينية، الأحبار ق يعتمد هل اف رحمه المعدي الشخ ثل م
؟عليه الاعتماد ق كالرقية حكمه وهل عودية، الالإذاعة على وفهلر، 

خرمجرد إلى نظرت إذا لأل استن—كال، ا فيهعندي المسألة رر ؛ فاحاب، 
حالتهمجهولة العالم، ق فالخزيع الديني، الخر ذللئؤ ثبوت عن يخر وأنه الخدع، 

عليه،بالاعتماد الجرم عن يتوقفا مما وهذا أومع، تثستا من وغيرها عدالة من 
علىر يجولا ثديية، مراقبة عليه أومكة جدة محطة من المذيع إلى نظرلتا ؤإن 

خرمن خره قريتا مينا، رسنبوتنا الحكومة عند ثبوته بعد إلا الخبر، هذا مثل 
الأمرينباحد والجزم اللازم، فهو أمكن إذا والاحتياحل القرينة أما هذا فعلى الرقية، 
)١(.فيه؛ر أتوقف، 

الاعتمادبجواز فيها ~يمرح الله رحمه ~ المعدي للشيخ أحرى رواية وهناك 
والفهلررا(.الصيام ق خرالمذع على 

المذعحير على الاعتماد جواز ملي ~ الله رحمه ~ المعدي المخ امتدل وقد 
ذللث،ل المذع قول قبول إف  ١١قال:حيث الشاهد، على بالقياس والفهلر لصيام ال 

ط;( ٢ ١ ٧ ص ) المعدي الناصر الرحمن عبد / الشخ المحقق العالم اليف عيية الالفتاوى )١( 
.اه ٤ و ٢ الثانية ط؛ الرياض، المعارف مكتبة 

صاليماند/ اتجار، أحمد ش س>مد ن وترساي/ جمعنا يه اعش ّعدي ابن الشخ فقه ، ٢١
٠الماصمة دار ؛ انجعة .( ٢١م/ ) الخيل، أبا حمو ن اش عبد 

١٧٤١الشرعية ل1دراسات عجهلن ابن الشيخ كرسى مع يالدعاون القميمأ حامعة عتيرة، والآداب، اسوم كالئة 



ئواكعوية اسمية آثاره السعدي، ناصر سا1رحصبن الشيخ موذمر ؤ
فقهيةيراسة > الحديثة التقنيات ا الفقهية السعدي الشيخ آراء 

هدالأن رمضان، دخول ق وخصوصح القاصي، عند الشاهد نول قبول من أقوى 
نلْن بإذاعته أمر ما يدع إنه بل ه، نفعند ومن به، خاص بكلام يتكلم لا المدع 

قولهفيكون وتغييره، به الإخلال على يعاقب —ميتا رمم كلامنا يتلو فهو الأمر، ولي 
)١(.» حالته. إلى الظر دون غيره، قول من أوثق 

:انماصرين الفقهاء أداء تانث: 
والإفناءبجوارالاعتمادالعالمية لالبحو>ث، الدائمة اللجنة من الفتوى صدرُت، 

أولخر بالنية وأما  ١١ت نمها ومدا والفعلر، الصيام ق المذع حبر على 
الدولة،إلى ويان منأنيما فنظرأإلى أوحروحتا، دخولا الهلال بثبوت اتر الرقي

الموترة، نقص أو ادة بزيبغيره أو خثرآ؛دللئ، يختلق أن أحد يجرأ أن يمكن ولا 
إعلامكومحميلة استخدامها كان مند عنهما، ؤولين الممن العادة حرت وقد يما حم

يكنلم ؤإن خبمرهما، قبول دون بمحول ماع يفلهر فلا الممل ق التامة الدقة يتحرى 
عبدالعزيزالرشيد)"ا(،التح أفتى ويه )٢(،  ١١التزكية.معروفنامحرفة الممل متولي 

والثخ(، باز) ابن والنسخ الثخ)؛(، إبراممآل بن محمد الثخ ماحة وس

..( ٢١ممهالشخاينسي،)٣! )١( 

.( ٩.،٩٨اسبوالإفتاء)١./ نتاوىاليجؤةالداكةللحوُث،)٢( 

الثانية،الطبعة ٥^١( / ١ ) الرشيد الناصر العزيز  JLp/ للشخ والمسائل الفتاوى أهم ق المائل إفادة )٣( 

٠( ١  ٦٨؛/ ) شخ آل إبراهيم بن محمد / الثسخ محماحة ورمحمائل فتاوى ( ر٤ 

ر١ل٠تولنباز بن اف عبد بن العزيز عيد ت المرلم، اف رحمه باز بن المزيز عيد الملامة فتاوى مجمؤع )٥( 
للشيخالصيام فتاوى ~ الشويعر ّعد بن محمد ت وطعه جمعه على ف أشر (، /٦٨ا )٥ ه( . ١٤٢

.https: //www.sahab.n et/forumsتعالىاض رحمه باز بن همدالمزيز 

الشرعيةلليراسات عثي«اأور ابن الشيح كرسي مع بالمماون القميم، جامعة عتيرم والآدأب، اسوم كلية  ١٧٤٢



وايوعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن اتشيخ موضر 
اللاهعبد محمود اسماصيل نغم د. 

•تعالى النه العثسمن)١(رحمهم محمد 

علىاصواتائدافع.|تالاعتبماد > اتثانية اكالة 

ت— اف رحمه علي— الالشخ رأى ت أولأ 
لالمدافع أصوات على الاعتماد بجواز — اف رحمه عيي— الالنسخ أفتى 

منها:الأدلة من الكير ذلك عالي والفهلر،وأورد الصيام 
الشخيقول حياتهم، مجالات كل ل بها العمل على مممقون اس النأن (١ 

:اف، رحمه عيي ال
صومهمق الشرعية الأحتكام عالي يجرون الدين البلد أهل أن وتقرر علم قد ف» 

الشرعيبالْلريق عندهم مت متى نرعى، قاض وعندهم وعيادامم، وفطرهم 
فيهاين، التي الطريق هده عن يدر لم منه، الفهلر أووجوب رمضان صيام يون 
وايافىعاسه، و حكمه على اطلع ومن قاض من م؛اضها، من إلا الشرعي الحكم 

إشاعةمن الخر به يثبت بما الخر إليهم يمحل إنما البلد، أهل من بل القهلر، أهل من 
ليصلأومداير، ببواريد يرمون أو به ينالون أونداء بينهم، فيما ا يتناقلونية وقال

نكيرغير من به معمول هده قرون ل متصل عمل فهدا وايعيد، القريب إلى الخبر 
العملوتخلفإ -؛1، العمل على المتفق المجمع الأمور من أنه -بدا فعلم أحد، من 

#.الهلرق هده ق لضحفج لا الخبر، ق لماع أفرادها عفس بق 
الأحبارق تفاصة الامإن  ٠٠اممه:رحمه عيي الالغخ ؟(الامتفاصة:يقول 

اللهرحمهم ~ الفقهاء أن حتى مخبرها، صدق تفيد التي الشرعية الهلرق حملة من 
يستقيهماما على يني وتارة ويمحه، يرام ما على تثنى تارة الشاهد هادة ش~حعلوا 

ماعلمح، محني الحقيقة، نفس على وقوفه ر محثتعيتعذر التي الأمور من الناس بين 

.(  ٤٣٣ / ١ )٩ العثيمين صالح ين محيي الشح فضيلة ورسائل فتاوى مجمهمع ( ١ ) 

١٧٤٣الشرعية للدراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القمسم( جامعة عتيزة، والآدابي اسوم كلية 



والدعويةاسمية أثاره ناصراتسعدي، الشيخ مؤد*-ر 
مةاردةأفقهية يواسة ٠ الحديثة التقنيات ا المقهية السعدي الشيخ آراء 

الاستفاضةأن المعلوم ومن كثيرة، أمثلة لذلك ذكروا وقد به، ؤيثهد تفاض اس
وقدحمومحا الأستفاصات، من كثير من أبلغ المذكور أوبالرمي بالنداء الحاصلمة 

شونيقينية دلالة تدل الي الكثيرة القرائن به واحتفت الحال، ن—واهي ذلك أيد 
معالأحبار هذه ث ق الماس عليه حرى الذي والعرف المهلردة العادة من الخبر، 

عاليهايتجرأ لا رممية الأمور هذه أن ح يئون، وعدم يبوتتأ الوقت ق الاشتباه قرينة 
قمتيالحكم، زمام على القابضين الأمر وأولياء الحكام من بإذن إلا العامة من أحد 

والمعبمرعته المترحم الخر هذا إفادة ق ؤيب عندك يبق لم ذلك ق الواقع عرفت 
أحباركانت ؤإذا الكثيرة، القرائن أيدته استفاضة تفاض اصوأنه لليقين، بالرمي ■كنه 

سالمؤيدة المستفيضة بالأحثار فكيف اليقين، أفائت القراتن بها احتفت إذا الأحاد 
.«الشرعيين؟ الحكام 

^^كاسضالأذان،مولاصالمديرساض:»وكذلكالأنان
اللهعلى ؤيثتون يكبرون المؤذنين فإن او؛يل، هذه هومن لهم، الله اختاره الذي 

اعلمواللناست قولهم بمنزلة وهذا العموم، وحه على والصلاة الفلاح إلى ؤيدعون 
الاعتمادعلى إما فاتفقوا دخل، قد الفلاق والوقت، دخل، قد الفلاق الوقت، أن 

اكء،ومالةءْلرآوإمالصيام أوق الصلوات أوقات يحول ق المؤذنين أذان على 
ذللث،من أولى وخروجه دخوله ق الشهر ثبوت عن الخر ل ونحوها المدافع ضريبا 
وضرلب،الوقت،، فآحهلآ اغتر ربما المؤذن لأن الصواب،، إلى وأقربه من وأبعد 

منوالتروي فيه تردد لا الذي المثوت بحد إلا يكون لا ونحوها والثواريد المدافع 
الخرق فالمحقيق الشرعية، الأحكام يتولون الذين الأمر أولياء عند واأشود—ا الخر 

)١(.* غيره من أبعد والغلهل أتم، 
الواجب،يتم لا ما  ١١افهرحمه علي الالشيح يقول ت الفرعية القاعدة (٤ 

. ٢٢٢: . ص٢٢المدية الفتاوى ، ٤٣٢ : صرآآم الواقُة المائل عن النافعة الأجوبة )١( 

الشرعيةلليواسات ؛Jا عثي٠yابن الشيخ كرسى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرق والآداب« اسوم كلية  ١٧٤٤



والدعويةاسمية ١^٥ المعدير ناصر س سواترحمن ا1ثيخ مؤت«ر 

ايلأءعيد محمود إسماعيل تغم د. 

وميالشيء، فهوْن به إلا الشيء نمام يحمل لا وما واجب)١(، فهو به إلا 
الماسعر شتوها أن عالمهم وجب الأمر أولياء عند الشرعة الأحكام هذه مت 

صربأن المعلوم ومن ؤيفهلروا، ليموموا الماس نيا ؤيخثروا ندرتبم بحب 
الخرما ؤيحصل الشهر، بثبوت المصوتين نداء مجرد من أبلغ ونحوها المدافع 

وحوحاتقتضى الشرعية والقاعدة مستحبة، أخا فيها الأحوال قائل والبعيد، للقريب 
أماها، نفق جهتها من هدا حا، إلا المقصود يحمل ولم الأنحل—ار تباعدت إذا 

الصيامق عليه دلت ما بمضمون العمل عليهم يتمن فإنه فيها والمبلغون المخرون 
)٢(.٠ وغيرها الأوقات ويحول الفهلر ول 

تاف رحمه العيي الشخ يقول •' فيها ثلث، لا واضحة ترحمة ٥(أنها 
المريحةالترجمة بمنزلة الأمر عليه تقرر عما ونحوم بالرمي ار الأحبأن '٠ 
علمهيتفق معنى عن تترجم لأما أحد، كل يفهمها ترجمة وهي عليه، دلت عما 

ومامنه، المراد ل يشكون لا معرفة كلهم الماس ؤيعرفه •••، والحكام أولوالأمر 
متفقالجملة ق الترجمة كانت ؤإذا ترد0، ولا به وتأمر تقررْ فالشريعة هكدا، كان 

حواصمعناه معرفة ق اشترك الدي الأمر حدا ، فكيفكثيرة، أمور ل بما العمل على 
بتثلغأمر قد - ولم عليه اف صلى ~ المبي أن ذللث، على ويدل وعوامهم، الماس 

رر.كثيرة أنو١٤ والتبليغ طريق، يكل ذللث، على وحث، الشريعة 
حيث- وسلم عليه اف صلى - ورسوله اف أمر لمبلخ الهلرق أقوى من ٦(أنها 

شوال،أو رمضان ثبوت ق الشرعي الحكم ست، إذا ار ت محوله عيي الالشيخ عن ورد 
ولالصيام ل ورسوله اف بامر ليقوموا للناس ذللثح تبليغ الأمر أولي على تعين 

،٤٢ص السلمي، عوض بن ناص بن ءٍاض المرلم،: جهلة، المشي لابمع الدتم، النقي أصول، ر١( 
■—'آ..هم.٠١٤٢٦الأول، ت الطبعة السعودية، العرية المملكة ~ الرياض التدمرية، دار الناشر؛ 

 )Y( الفتاوى، ^^فةصالما٠لالواهعةص٤٢٣الأجوبة

١٧٤٥اوشرءي4 ل1هراسات عتيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعات عتيرق والآداب٠ اسوم كلية 



والدعويةاسمية آتاره المعدي، ناصر عيدالرح٠نبن الشيخ مزتمر 
االأمنماتالءديمم|ماسةهض^بتس^رذة<آراءادسخالمامياممصية 

ولكنغيره، من أور لكن وأعم وأكمل أقوى للتLخ الطريق لكنت وكلما الفطر، 
واويوالرمي بالأصوات، تينهم هذا ق فيحل الشرعية، الأحكام تبلغ داحلأل 
أحرهمووجب، عليهم، وحب ما أدوا فقد أولوالأمر به قام مما وغيرها السريعة 

الأمرلأور والشكر ورسوله اض وطاعة يدلك، العمل الرعية عر ووجب افه، عر 
*.فعلواما عر 

Iالمعاصرين الفقهاء آراء ثابات 
والشافعية)٣(واوالكية)'أ( الخفية)١( الأربعة) فقهاء اتفق وقد 
صوتعر الاعتماد وحوب عر ~ اض رحمه ~ حدي الالشيخ ح (( والحنابلة) 

والفهلر.الصوم هلار رؤية نوت، ل المداغ 

رويةأو \إائو\ؤ، يتماع الصوم المنى أنل تلزم أنة والفئاهز الحنفي؛ ءاJدJن مح٠اد الشتخ يمول، )١( 
ءت.ؤحواكنا للعتل ثوجبة حجه الظن ويثه الظن نفين ظاهرْ ■ئلأنة لأئة البنر؛ بن المتاديل 

رمصالكوت إلا \ذئلن ثتني في عادة دلك، مثر يمعل لا إد يعيد لمتررمصاف يبلق كون واحتنال يه 
الفكر—يرون،دار الناثر! (، Y٣٨٦/ ) عائدين، لأبن المختار الدر على المحتار رد ■ ينظر 

م.١٩٩٢ه-١٤١٢الفة:س،

عليش.مأحمد بن أحم،و ين محمد المؤلف؛ ^٠ ١٠الإمام مدمب على الفتوى ل، الماللثؤ العلي، فتح ، ٢١
.الم0 دار اكاثر؛ .(، ١ ٨ / ١ ) ه(، ١ ٢ ٩ ٩ )الخرؤ،؛ المالكي اف أبومحي 

٣،ص الدمشقي، القاممي الدين جمال محمد / للشيخ الرق، بخر العمل إلى الخلن، إرشاد )٣( 
(٠١٣٥٤بنءليرضا)الموو،؛مج؛ىءمدرشد 

٥(٦ ١ U/ ) الجلة كتابح من وغيره 

)الشخ، آل إبرامم بن محمال / الشخ فتاوى ، ٠٢٦صن الدمشقي، يدران لابن، اليافوتية العمود )٤( 
.إ/ام\ا(

ألشرعيةلامراسات عتيمإ[ن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيرة، و١لآbب، اسوم كلية  ١٧٤٦



واثدعؤيةالعلعية ١^٠ تلمراوسسى، بن عيدالرحمن مؤتمرالشيخ 
^٧١٠عيد محمود إسماميل تغم د. 

اثصياموامماممس اتبرقية على الاضاد ■ اتثاتشة السأية 

واممطر.

اف؛رحمه عيي الالشخ رأي ت أولأ 
الصيامل البرقية الاعتمادعلى بجواز - اف رحمه - عيي الالشيخ أفتى 

يلييما ذلك على واستدل والفطر 

 ١، )j*تاف رحمه عيي الالشخ يقول الأحرى؛ الديب الأمور ق يعتمدونها الناس ؛
الكاحو والولاية لكلوكالأت الدبمية الأمور ل يعتمدوما الماس كان »وإذا 

إحراجق بمقتضاه والعمل والإحداد والعدة الميراث وثبوت الزوج وموت وغيرها 
قذلك س الماع فما يحصى، لا مما ذلك وغير وتحويلها الديون وانتقال الزكوات 

والمحريروالضبط القرائن س بما احتف، التي والصيام للفهلر المرحبة الأشهر نوت 
ؤإنماصادقا، حبمرأ يرد لا فالثمايع الحمد، ولنه واضح، وهذا غيرها، ق يوجد لا ما 

(١١٠بخره.يوثق لا وس الناس حم ق بالشت، يأمر 
اف!رحمه العيي الشخ يقول ■' المنكر عن والمهي الأمربالمعروف ق أنهاداحلة (٢ 

وذلكالدين، واجبات أكم س المنكر عن والهي بالمعروف الأمر ن أ٠ 
وهداللجاهلين، ؤإرثاد تعليم ؤإما والمعارصين، للمعرصين وعقل إما ت نوعان 

والفرعيه،الأصولية الشرعية الأمور س الماس جهله لما تعليم إما ت مان نالنؤع 
الشرعيالحكم تنفيد المم، هذا وقانية الشرعية، الأحكام يه تثبت، يما إخبار ؤإما 

ولمحكمه الماس عرف قد الذي الشرعي الحكم عن حم فكل به، العمل وحصول 
والصيامالفهلر س ثبتا ما بث، هذا فمن المؤع، هذا ق داخل فهو نوته، عن يعلموا 

جطلق العقودالياغوتية ، ٢٢٣ص عدين المالفتاوى ، ٣٢٠ص الواقية المسائل عن النافعة الأجوبة )١( 
عبدالدكتور/ تحمق .، ٢٦ص الدثقي، احمدالدوعي بن القاص عبد بدران لابن الكوثب الأسلة 
م. ١٤٤الأولى ط' الكويت،، المداوي مكتبة ؛ حلبعة أبوغدة، المار 

١٧٤٧اتشرعية سراسات عثبميى 1بن السيخ كرسي مع يالتاون القصيم، جامعة عتيزم والاداس اسوم كلية 



واثدعويةاسمية آثاره المعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ 
هنهعةماسة I الئءيثة الأتمبLت إ اىئّية الممدي الشيخ آراء 

يفيدما كل من أثبهها ما والرقيات والرمي بالأصوات البعيد وقوعه جهل ا وم
(٠) ٠ - عائده وأجل هدا فائدة أعظم وما العمل، عليه ينبني شرعي أمر يبوت إشاعة 

والرقيالسلكي التلغراف قبول على حا يستدل كلها اوسابةة فالمآحد ت٠، قال ثم 
الغلهلولا الوهم يدخله لا منقح فهومحرر رسمأ كان إن ولأنه تقريره، تقدم كما 
بالمدافعالرمي من أيمر وهو الأمر، ولي على يتقول أن أحد يمكن ولا التقول، ولا 

معوالجليلة الدقيقة دنياهم أمور ل عليه الناس يعتمد ولهدا ونحوها، والبواريد 
قأحد يزب فلا I مية الرّالرقيات وأما الأحوال، يعص ق فيه الغلمهل وقؤع 
الأزمنةق حدت قد ياتيا وأسصناعتها كانت ؤإدا مخبرها، وقبول حبرها صدق 

(.) ٠ أحد كل عند المعلوم صدقه ق شبهة ولا مانحأ ذلك يكن لم المتاحرة، 
الاجتماعيالتواصل مواقع عم الأخ-ار نقل وسائل كل تخريج ؤيمكن 

"والتومحر ~ أب والواتس ~ والغاكس ~ الإلكروف الريد ) مثل؛ الرقية على 
رسميناكان إذا الأحبار، نقل ائل وسس وغيرها بوك( والفيس — تغرام والأن

عندثبوته بعد إلا والفطر الصيام حبر ينثر لا الذي الشرعي الحاكم مقر محن صادرآ 
أومثبوت غير الخبر كان إذا منه الماح ؤإنما به، الأحد يتحين أنه الشرعي الحاكم 

•جمره ل فبمن فيه حاكم لا محل من 
العاصرينالفقهاء أراء ثابا؛ 

العلميوخ وشالماصي)٣(، القرن علماء مجن التلغراف الة مساحتلت، 

.٢ ٢ ٦ ص عديت الالخاوي ، ٣٢٧ص الياقة الماتل عن ازفة الأجوبة )١( 

.,٢( ٩ م/ سعدى) ابن الشخ ض ٢،  ١٨ص عدة الالخاوي (،  ٣٢٦ص المافة) الأجوبة )٢( 

الأحبارئؤيغ التينزاى وقعواالئنلمن نلاطين لأف ٠ مولخ فنواه عيش الشخ مالل رند )٣( 
دللث،وأمقواعلى أئحاصامنلمين، لاعناله وأقاموا جدا، تيسزة مدة في والميدة البلادالمريبه، 

=ض3ئانوناستانيدلائ،بمابم، 

الشرعيةسراسات عتي«اإن ابن الشيخ كرسي بالتعاون القصيم، جامعة عنيرة، والأداب، اسوم كلية  ١٧٤٨



واودءوي4العلميه آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحعن الشيخ مؤت«ر 
اثلاهعيد محمود إسماعيل نغم د. 

أحسفهمها ورعوا الحكيم، المدقق نظر انماة،وأعاروها محل صربن المعا 
فيهاالمفتن عنها،واحتلأف الناس أطه على ردأ الكتب)ا( فيها ألفوا حتى الرعاية 

:قولين على الزمان لك ذل 

ذهبؤإليه والفطر، الصيام ق التلغراف بحر العمل يلزم -أنه الأول القول 
الفقهاء)٢(.جمهور 

لالمالك العلي فتح ت ينظر ذلكء على الناس الآمور'اوئيعهم ثهثات في بمئا بمضهم الث—لأنيئ ه ب~ 
المالكياض عيد أبو عليش، محمد بن احمد بن محمد الؤلفت مالك الإمام مذهب عر الفتوى 

:J(،الأض:داراب.١٨/١ه(،)١٢٩٩)التو.

ونحوهاالآذن ق القناديل بإيقاد أو ١لخدني بصوت العمل جار راوإذا • رصا رشيد محمد الشيخ يقول 
بخرالعمل يجوز أنه شك فلا والفطر، الصوم على علامة ذلك بجعل العادة حرت إذا -ا ؤإطفاته

الظنعلى ويغلب التزؤير يؤمن حيث الحكومة عمال من كانا إذا سئما لا والتلفون التلغراف 
(.٦٩٤)U/ النار I يتنلر ٠ الصدق؛؛ 

المفىبخيت محمد / للشيخ الأهلة إبان إر الملة أهل إرشاد كتاب ت الكتب، هده أهم من )١( 
العملوجوب بيان ق الإسعاف، منهل وكتاب المصرية، الديار ومقتي الإسكندرية قاصي الحنفي 

الخلقإرثاد الالكيى،وكتاب الكي إبرامم بن حسين بن علي بن محمد للشخ/ التلغراف بخر 
الياقوتيةالعقود الدمشقى،وىاب القاسمي الدين جمال محمد / للشيخ الرق بخر العمل إلى 

تينظر • كثير وعيرها الدمشقي، اليومي أحمد بن القادر عيد بدران لأبن الكويتية الأسئلة يد جل 
Iط يعدها، وما ٢ ٦ ٦ ص الدلو، ولد الخن محمد / للشخ الإسلامي الفقه ق القضاة محخاحليات 

جدة.والتورع للنشر الخضراء الأندلس دار 

كاملوالشخ بمصر، المالكية مفتي عليش الشيخ ر منهم المفتين من ثلة المسالة بهده أفتى )٢( 
الأزهر،شخ؛ الشري سليم والشيخ مصر، مفتى العباسي محمد والشيخ الغرب، مفتي الطرابلسي 

المدوالعلامة بالشام، الخنابلة عالم الثعلي محمد والشخ الشام عالم التط-ار الرزاق عبد والشتح 
الإصكندريةإتاصي بحست، محمد والشخ فلمهلين، محفتي الحنفي خلثل والشخ رصا، رشيد محمد 

/للشخ الرق بخر العمل إر الحلق إرشاد ينهلر؛ ٠ وعترهم الجزائر مفتي سعيد محمد والشخ 
٠ه  ٩١٣٢ الأور العلعة ، ٩٩:  ٨٢ص الدمشقي، القاسي الدن جمال محمد 

١٧٤٩سراسات عثيمبمن ابن الشيخ كرسى مع باضاون الهمسم، حامعة عتيوق والأداب، اسوم كلية 





والدعويةاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحض الشيخ 
ايلاهعيد محمود إسماعيل نغم د. 

اأخرلكلخهازف)ا(.

4jl~v  علىيشهدان شاهدين ح إلا حجة يكون لا وهو الشهادة، نقل كتاب بمنزلة
)٢(.فيه ما 

حتىالشهادة نقل كتاب بمتزلة ليس الهلال برؤية التلغرال الخر بان I ونوقش 

روايةقيل هومن بل نه، ما على يشهدان شاهدين إلى إنائه و يحتاج 
الأخاربالكتابة)مكوالى.مفيهاالأحادث، 

الشهادةتعير لا ~ التلغراف يجهاز جاءت التي وهمح، ~ الإنجليزية الحكومة أن ~٤ 
)؛(.إليه الخطأ لتطرق ذللت، فلعل الإثبات، ق التلغراف طريق عن المقولة 

أنالشهادة ق التلغراف على الريهلانسة الحاكومة اعتماد عدم علة أن ; ونوفش 
القضاءبمجلس الشهادة أداء اشتراط ق الإملامية للشريعة موافق قانونم 

الأحرىالأمور أما الشهادة، يباب حاص وهدا عليها، للتميل القاصي أمام 
التلغرافي.)ْ(الخر على فيها يعتمدون فإنم 

الحملبلزوم القول رجحان ~ م أعلواف مسق— مما يتبين •' الراجح القول 
الميد) الحديثة التواصل وسائل كل يه ؤيلحق والفهلر، الصيام ق التلغراف بخر 

بوك(؛والعيس - والأنتغرام - والتوتير ~ أب الواني و ~ والفاكس - الإلكتروق 
—اض رحمه — عدى الالشخ إليه ذهب وهوما اليقين، وجه على الخر أفادت إذا 

وتحقيقهلمين، الممصالح ْع واتفاقه مخالفيهم، لأدلة ومناقشتهم أدلتهم لقوة 
*٢  ٦٨* ص القضاة، مخاطيان )١( 

٦•ص الأهلة، إثبات إلى الملة اهل إرشاد ، ٦٢ص الرق بخر الممل إلى الحلق إرشاد )٢( 

مخاطباتالقضاة،ص:ح^.)٣( 

٠ ٢٣; ١ ٢ ص الأهلة، إيات إلى الخلة أهل إرشاد ، ٠٦ص الرق بخر الممل إلى الخلق إرشاد )٤( 

٦٠٧، ص الأهلة، إثبات إلى الملة أهل إرشاد ، ٢٧١ص القضاة، محاطات )٥( 

١٧٥١الشرعية لأدراسات عثيمؤن ابن الشيخ كرسى مع يالضاون الصيم، جامعة عتيرة، والأداب، اسوم كلية 



واتدعويةالعلمية آتاره السعدي، ناصر عبدالرحصبن مؤتمرالشيخ 
مقارنت|فضية ماست 1 الحديثة التقنيات  ٠٤٠اك^هبت المسدي السح آراء 

إليه،الموصلة الممكنة الطرق بكل ديته وسلح اض إلى والدعوْ الشريعة لمقاصد 
الاستقامة.تحقق ْع حاصة ال٠نالح وتحصيل 

ساعة.عشرض وهءارعأ يمتد اادٌ اابال!د فٌ 1اصيا0أ اJراJء: اوْطالب 

وعلاقتهاأوالتهليقية، الفل؛كية ا يالجغوافيوثيقة علاقة ا لهالمسالة هذه 
العصرق لمون موفقهاء علماء -ما ام قالتي )١( الشرعية الفقهية يالتقدبران 

وتتميزوحنوبا، شمالا درحة، ( ٤٥)عرض حطي بين تقع البلاد فبعض الحديث،، 
بعضق لكن ماعة، وعشرين أرع ق للأوقات، الكونية ات العلامحميح ا منه

فهلرمضان، ذللئ، فيوافق أوتنقص، اعات مأرح إلى الليل اعات متمل أرقاما 
)٢(.؟ النهار ساعات لطول الصيام إتمام عن يحجزون كانوا إذا رخصة لهم 
االله رحبمه اتسعال،ي اتشيخ رأي I أولا 

■من قإلى ٠ون Jنقالبلاد هده ق النامي ان عدى الالخ يرى 

/الشيح تقدير أعلى كحد ماعة ١ ٦ أدنى، كحد اعايتؤ ٨ وهو الله حميد محمد د/ تقدير )١( 
ساعة١ ٦ أدنى، كحد ساعات وهو٨ لأم الإّإليه وصل ما أقصى فتواه ق الزرثا مصهلفى 

أعلىكحد محاعة ١ ٨ كحدأدنى، صساعات وهو٦ جى قالعة رواس محمد د/ تقدير ~ أعلى كحد 
الدينلحلال، جديدة شرعية فلكية مقارية الكبيرة العرصى خهلوط ل العيادات مواقيت، نظر ي. 

والتقويمالهلال، روية حول، الثاق الملكي ارات الإم*ذنخر أءمال، )  ١٣١ت  ١٢٨ص حانجى، 
الاحرةجمادى ١ ٨ — ١ )٦ حلثى أبو والمحومث، الوثائق مركز حل! ( الصلاة ومواقيت، الهجري 

امإاهاوواغقم.مايولآ.م(.

نبيلمحمد / المهندس للدكتور الأرضية الكرة من والجنوبية الشمالية المناحلق ز والصيام الصلاة )٢( 
نزارد/ والمكانية الزمانية العبادات مواقيت — آم , ١ ٤ الدولي الفللث، مركز طت ١ محس الهلرابيشى، 

.٢٥-—٢..٥١٤٢٦الأولى ط•' الرسالة، مؤسسة ت ط  ١٦٣ ص الشيخ، قاسم محمود 

الشرعيةللدراسات طيمج، ابن الشيح كرسي مع ياتتعاون القمميم، حامعة عتيرة، والأداب، العلوم كلية  ١٧٥٢



والوعويةاسمية ١^٥ المعدي، ئاصر بن عيدالرحص الشيخ مؤتمر 

اللاهعبد محمود إسماعيل نغم د. 

يلزمهفهذا نبارها، يطول التي الأيام ْذْ ق الصيام على يقدر الذي • الأول 
مقيمأ.صححح لكن إذا الفملر له بمحل ولا الصيام، 

وقتإلى الصيام يوحر أنه فحكمه الوقت، هذا ق الصيام عن العاجز ت النال 
وقدالمريض، بذلك الله أمر كما الصيام من فيه ؤيتمكن المهار، فيه يقصر آخر 

مذآياوسعربدْ آوعق يلإنبئا ؤثيى'كاركت، تعالى؛ بقوله ذلك، على تدل ام
{.١٨٤رقم الأية المرة ه}ّورة لر 

:وجهالدلألةْنالآيةالكريمة 

يقضييجوزأن أنه وعلى أوناقصتا، لكملأكان رمقان أيام يقضي أنه على دالة الأية 
أولى.هو بل المريض على قياسنا وبالعكس حارة، ؤلويلة أيام عن باردة قصيرة أيامنا 

لهملحةالعبد تحصيل من بد لا لكن ررولما ت الله رحمه عيي الالفخ يقول 
وحصلتفر، الوانقضى المرض، زال إذا أحر، أيام ل يقضياه أن أمرهما الصيام 
عدديقضى أنه على دليل [ ١٨٤ه]اوقر0: لر مذآماي ؤمدْ قوله! وق الراحة، 

عنبارئة قصيرة أياما يقضى أن يجوز أنه وعلى ناقصا، أو لكن لكملا ان رمضام أي
قملمون يوجد أنه علينات ورد صوال عن أجبنا وببمدا لكلحكص، حارة حلويله أيام 

فيوافقأوتنقص، ساعات أريع نحو ليلها الأوقات بعض ق يكون التي البلاد بحض 
)١(.تتميمها؟ عن يعجزون لكنوا إذا الأتلعام ق رحمة لهم فهل رمضان، ذلك، 

اثعاصرين:اثسهاء آراء t ذاتيا 

ثلاثإلى العالية الدرجات ذات العرض حهلوط على تخ التي الجهات تنقم 

بناض عبد بن ناصر بن الرحمن عبد اش، عد لأيي القرآن ير نفخلاصة ل المنان اللمليف تيسير ( ر١ 
سشر:وزارةاسمنالإمخبوالأوتاف

.ه ١ ٤ ٢ ٢ الأولى، العلبعةت عودية، الالعربية المملكة ~ والإرشاد والدعوة 

١٧٥٣الشرعية تلدواسات عتيمين ابن اتشيخ كرسي مع ياتتعاون اتمصيم، حامعة عنيزة، والاداب، اسوم كلية 



واتدعويةاسعية آتاره اوسسي، ناصر س-اارح4نس الشيخ مزتبمر 
س^رنتأث^^يات يراسة I الخإJسة ادتصدات ث المطدي الشيخ أراء 

جهات:

بحبفأكثر ساعة وعشرين أربما أوالنهار الليل فيها تمر يجهات ت الأولى 
نة.النمول اختلاف 

شفقيتميز لا يعحيث الفجر حتى الغروب شفق فيها يغيب لا جهات I الثانية 

*الغريب شغف س الشروق 
فيهاوتتمايز ساعة وعشرين أرع خلال والمهار الليل فيها يظهر جهات : الئاكة 

المهارؤيهلول مفرطا، طولأ المنة من فترة ق فيها يطول الليل أن إلا الأوقات 
مفرطا.طولأ أخرى ترة فق 

وعشرينأربعا أوالنهار الليل فيها تمر يالى الجهات الأولى: الحالة حكم 
ستةوالليل أشهر النهارمتة يكون كأن الستة، محول اختلاف، بحسي، فأكثر ماعة 
أشهر:

علىالجهات تللئ، ق والصيام الصلاة مواقيت نمير أنه على الفقهاءا)( اتفق 

الإعوآجال؛ والعث؛ والحج وال-رلك؛ لكلفوم الاجاو بمدربجميع وكليك الا،ضءادين:ء ن( 
يذ؟م يكرف نا يخب الأوبمي القول بن ئنل كل ثثدو الثوم، ايداء ننتظر والإجارة، والثنم 

بث؛جماقاتقول، الممدير إيأصل ببنيي مول، ونحن الئاقعك، الآيث؛ كم، ني كدا والضن الرتاذة بن 
الاسوى:٠أئ(،ن٣٦٥:٣٦٣/١شاكراسار)

اللئ،المملأترب الك المبلغة ينفلر؛ ٠ لهم* تكان أإردتح نمق يخوبث الحكم ثنيتن منتا0 ١!^^ 
الحلول،محمد أحمدبن الماس أبي تألف، المعمر، الشرح على الصاوي بحاشية المعروف 

بمقالابوحىابي:)ا)أثو(
مح؛ثبتم، ما ئدر نفقهم)مدروذ( نتها لاتغن—، بتواح بموذ بأف لهم( اء عنلا ومن وين،)العقاء 

jilji  أينصتظ)إر^مننياسزةش؛)زالإنمائ( ١^ ال؛لأد(إيئابم )لأم
زكرياالمؤلفات العنالج، روض شرح ل المهنالبخ أض يثنلر؛ • الشابق* جنريل لحبر اللثل، ئلث، 

=(، ١١٧/)ل ■(، ٦٠٩٢ ت نيكي)المتوق الأبويحنى الدين زين الأنصاري، زكريا بن محمد بن 

الشرميةسراسات ابن الشيخ كرسي 4ع بالضإون القصيم، جامعه عتيرى والأداب، اسمُم ممية  ١٧٥٤



ئ1دعويات وا سمية ا آتاره السعدي، ناصر بن لرحص عيدا لشيخ ا مؤت«ر ا
اثلاهعبد محمود إسماعيل نغم د. 

وعشرينأرع خلال متمايزان ومار ليل فيه يكون مما إليها الجهات أيرب حب 
.ساعة 

سمعا0،بن الئواس عن • الدجال حديث على بالقياس ذلك عر تدلوا وام
١^ننول ....دألنا:يا عاJاة. دات الدجال وسلم عليه الأة صر الله وسول ذكر ت مال 

وينمكش_هر،يوما،يومكننة، *أزبموف يال؛ لبمأيا'لأنض؟ دنا 
صلاةيه اتكفينا الذيكننة، اليوم نذبإ1< اممه رسول يا يلنات لكيامكلماا أيامه وساتز 

ائدثواوُمحة«)ا(.»لأ، قال: :زم؟ 
تالحديث س الدلالة وجه 

كنةالذي اليوم يعت؛ر لم ~ وملم عليه الله صلى ~ الّما أن عر الحديث دل 
أرعوكل صلوات حمس فيه أوجب بل صلوات، حمى فيه يكفي واحدأ يوما 

بينالتي الزمنية بالأبعاد اعتارأ أوقاما، عر يوزعوها أن وأمرهم اعة، حموعشرين 
بلادهم.ل العادي اليوم j أوقاما 

عروصيامهم صلامم ذ يعتمدوا أن لمين المعر يجب • ذللث، عر لبناء 

ن؛،كيوم وص الطوال، الدجال محام للصلاة ؤيمدر ٠ اللدي؛ قال الإملامي الكتاب، دار لناثرت ا= 
الشيءظل بمصٍر ولاللعصر بالزوال، للهلهر لاأنه العتاد، ندرالزمن كجمعؤ، ليوم كشهر، ويوم 
حاثسئ! ينظر . ٠ ام العبادات وسائر الصوم ناسِه وعر .. كالوم. ذللئ، ق واللبله ومكدا. •ثله 

الثديأجمد ين طه بن ياسين بن محمود ين يامين ين انمي همد المؤلف: المارب تل صر اللثدى 
الأشقر،محمدسلمان الدكتور ت وتعليق تحقيق ٥.( / ١ ) ٠-(  ١٣١٩ت )التوق الحنبلي ي الئابل

١٤١٩الأول، الطبعة: لينان، - يرون والتزنيع، زالنشز ل،تجاغه الأسلاب البشائر دار الناشر: 
-^٣١٩٩٩.

الدجالذكر بابح المائ، وأشراط الفتن كتاب، ٢،  ٩٣٧رقم حديثج .( ٢ ٢ ٥ / سلم)٤ صحيح )١( 
.معه وما وصفته 

١٧٥٥الشرعية لنمراسات عقيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون التصيم، حامعة عتيرص والآدابأ العلوم كلية 



اسية١^٠ السعدي، ناصر عيدالرحصس الشيخ مؤتمر 
مقاووات|كهية ماثت ٠ ثن المنايتقسات ث اأس^^لأت ادس،وي الشيخ أراء 

ساعة،وعشرين أرع كل ل متمايزان ونبمار ليل فيها يتكون والتي إلمهم، اللأي أقرب 
الشرعية.بعلاماما والصيام الصلوات أوقات فيها وتعرف 

لكما الأن، هازا إلى الئاس احتاج وفد -» اض رحمه ~ عثيمين ابن قال 
هذاإلى فتحتاج هر، أشستة والهار أنهر ستة فيها الليل يبقى اشلبية؛ المناكلق 

تقعأن قبل الفتوى هذه لم وسعليه الله صر الرسول أفتى كيف وانظر الحدث، 

ورضيتؤ الكلمة هذ0 نتامل لو واف ٣[ ه]المائدةت دما ألانآم لكم ورصيت بمميم، 
لكنوجه، كل من فهولكمل أبدآ، الدين ل ناقص شيء يوجد فلا ه آلإنأم، لمحأ 

غيرتكون إرادات أوق علومنا، أوق أفهامنا ق أو ءقولا، ق قصور إما فينا، القص 
(«) العافية اف نال الحق؛ عن فيعمى قوله ينصر أن يريد من الثامن فمن منصبهلة، 
رقمالقرار ق عودية الالعربية المملكة ل اء العلمكبار هيئة قرار صدر وبه 

الفجريطغ حتى الغروب شقق فيها يغيّث، لا الي •الجهاُت، الثانية الحالة حكم 
الغريب•شمهم، من الثرين، شفق لايتميز بحث 

:أقوال على الصالة هلْ حكم ل الفقهاء احتلفح 
بعدمضى فإذا العلامات، فيها نفلهر التي البلاد بأقرب يعتبر أنه •' الأول القول 

وقتلحل فقد إليهم البلاد تلك أقرب ق مثله ق الشفق يغيب، زمن الشمس غروب 

.( ١  ٩٦■T/ ) عبض لأبن المقنع زاد على الممتع الشرح )١( 

،.٤١٣٩٨; ; ١٢تاريخ ٦( رنم)١ الخلماء كار مثن نرار )٢( 

الشرعيةلكواسات ابن الشيخ كرصى مع بالتعاون القصيم، جامعة عتيزص والآداب4 اسوم كلية  ١٧٥٦



والدعويةالعلمية السعدي، ناصر بن عبدالرحمن الشيخ 

اللاهعبد صحمود إسماعيل نغم ئ. 

منالمراق والإمام )٢( الحنفية مذهب من والراجح الشاءعية)أ( ذهب ؤإليه العشاء، 
لهم)؛(.قول ل والحنابلة المالكية)٣(، 

)ً(.الدلالة وجه ْع ذكره سق وقد الدجال، بحديث ذلك على استدلوا وقد 
الفجرصلاة ووقت الصوم ق اك والإمالعشاء وقت يفدر أنه ت الئاق القول 

العشاءعلامتا فيه فلهرت اعتمادأحريوم فيتم الشفقان، فيها يتمايز فترة احر بحب 
.جديد من العلامات تفلهر حتى معتمدآ التوقيت هدا ؤيفلل والفجر، 

قالمكرمة، بمكة الإسلامي العالم لرابهلة التاح الفقهي المجمع ذهب ؤإليه 
)٦(.م ١  ٩٨٢سنة المنعقدة ة الخامدورته 

بشكلظاهرة غير العلامات كانت إن أنه أعلم وافه لي يظهر • الراجح الفول 
هدْق وتختفي تظهر العلامات كانت ؤإن به، للعمل الأقرب هو الأول فالقول دائم 
هدهق به معمولا كان لما الأقرب لأنه بالقبول، الأولى هو الئاي فالقول ات الجه

.العلامات احتفاء قبل الجهات 

.١( ١ ٧ / المكي،)١ يحص أبي الدين لزين الطالمذ روض ثرح ي المهلألب أسني )١( 
.( ٣٦٥;٣٦٣/١اسار)الدر عر ردالممحار )٢( 

(.٢ ٢ ٦ / ١ الماك) لأزب، المغر المرح على انماوي حاب )٣( 

.ا/م( سىضتلاوآربممادي) 

٠٢٥ص ذكره سيق )٥( 

يتميزلا بحت الفجر، يطاير حص الغروب شفق فيها يغيب لا التي الثلاد القرار؛ نص جاء )٦( 
ووقت،الصوم، ق اك والإمالأجرة، العشاء وف ثور الجهاُت، هل.ه ففي الغروب، من المروق 

يمكةالإملامي الفقهي المج،ع قراراي-، • ينظر المفقان فيها يتمايز فترة آخر بمص، الفجر محلاه 
.( ١ ٠ ٢ ، ,١ ١ ص ة) الخامدورته ل المكرمة 

١٧٥٧الشرعية للدراسات عثيمين ابن الشيخ عرسي مع بالتعاون القصيم، جامهة عتيرع والأداب، العلوم ئية 



ئو>1دعوي4 اسية الكوه المعدي، ناص سالرحصبن الشيخ ؤ
مئرئتأهء^طت ماسة ■ اليوثت التقضات ا السيئ الشيخ آراء 

وعشرينأرع حلال والهاد اللل مها يظهر الي الجهات اكالئة: الحالة حكم 
طولآْمرطتا،الة من فترة مهاق بملول الليل أن إلا وتتمايرمهاالأوقات ساعة، 

الصلاةأوقات تحديد ق الفقهاء احتلف ء!ولأمفرءل1ا، أحرى فترة اكهارل ؤبملول 
إلىقولين:والصيام 

ليلفيها يتميز مما كاك واء محميعأ) لها يعتمد أن إما :أنه الأول القول 
ماأؤلول المءجاز،نيوحاز وهو فيه، حاء الذي الإملأم مهد ات أوقC لا أم وبار 
الاJيةالبلاد نالك أهل على فيهلبق أوصيفأ، شتاء ومارْ الحجاز ليل إليه بمل 

إليهوامتد وصل، ما أقصى ناحد أن ؤإما الصلوات، وتوزع ار والافهنلصوم اق 
ليلهمعلى فيها العالماء وءلبقه شمالأوحنوبأ، اللاحقة العصور ق الإسلام سلطان 

يتجاوزالتي المائية للبلاد والمهار لليل أعلى حدأ فنعتارْ الة، فصول ق ومارهم 
وتحسسب،ذلك، بحد يفطرون المهار ءفيتجاوز الأعلى، المحد والمهارذللث، الليل فيها 

الميقات)١(.علم ق المعروفة المامة بانملامات الواقيت، 

رصا)٢(رشيد محمد الشخ و عبدْ محمد الشخ ذهب ؤإليه 

الذيننالأثخاص مماريث ومناطق قبة متاطق إلى العرض حطوط ب حالمناطق م تتم)١( 
يتمالمسام فان وحنوبما( ثمالأ درجة ٤ ٥ المرض حطي رين الطيمة النطقة صمن يعينون 

احتارنتم الملمة المنطقة حارج يعيشون الذين للأشخاص امابالنية العتنادة، بالملريقة به القيام 
دممة٣ ٥ امة ص١ ٧ تجاوز فإذا الصيام، يوم طول، 

نمقالثناءل بحالة دمنة( ١  UJساعات . ١ عن أوأفل الثمالي( الكرة لنصف الميمح حالة ب) 
والصيامالصلاة ت ينظر ٠ درحة ٤ ٥ المعيارية المتطقة لتوتت الانتقال يتم عندها الشمالي الكرة 

لالمبادات مواقيت تقدير ~ ٨ ص للملرابيشي، الأرضية الكرة من والجنوبية الشمالية لمناطق ال 
• ١١٣ ص الكرة المرض حطوط 

وحاليالعثومت، وهوعلام ~ القرآن ممتنل ٠ عيدْت محمد الشخ نقلاعن رشيد محمد الشيخ يقول ر٢١( 
=صالأصبمة،زالئنولين 

الشرعياتلاعراسك عتمين ابن الشيخ كرص مع بال٠ممادن القصيم، حاممة عتيزص اسوم ئية  ١٧٥٨



والدعويةاسمية المعدي، ناصر بن عيدالرحمن اJثيخ 
اللاهعبد محمود إسماعيل تغم د. 

الزرقامصطفى والشخ ( الحق) حاد والشيخ شلتوت)١(، محمود لشيخ او 
توالمعقول الفقهية ُالقاعده مدهبهم على استدلوا وقد )٣(، 

.)٤( له( حكم لا ازدر ) : الفقهية القاعدة أولأ: 
النموصىعمومات من اؤع الثممقصود أن على والفقهاء الأصوليون نمى 

'•ذلك ومن الناس، بين الغالبة المألوفة المعتادة الأحوال هي أصالة 
الماحس،كالطول منتر عنئ الماحش القصر لأل ار اش؛ رحمه عابدين ابن يقول ١( 

(•النادر®) الحفؤر دون العاوسا الشانع على نمثل اطلثش حث والمارات 
والثادوإلىالعالم، الدائرنص إصائة اف والماعدء ® رحمه؛JU،; القراق يقول ٢( 

البيينه نا ش والقياس ياجتهادبم للصلوات يئدروا أذ ئنكنهم المرأثنناإليها البلاد أنل إلى 
فهدس غلى إلا رنماذ ناأوجس> القتام، وكنلك< انمللق. اممب م من — ونل؛؛ قاد افن ر ص~ 

ننأنئالسهائ يكز زئد ئذزة، ثة مدثوا أذ غثهم ملةبمهز شهت م ليس ذض' وحصزْ، الث-هز 
ؤبمنرتهارغا يطوو الي والبلاد ويئصرذهار٠—ا ليلها يطول، اش البلاد بمص قرئوا القديريحدنا 

الثنديعمحقا يبع الثي الئغثدلة البلاد قلى ئهيوت يكوذ ١^ أي قلى الةدير ر وا•حثلئوا لظه-ا، 
فه•ص لا اجتهادي جائرثإثت مهنا وم، إليهم،' ننثدلة بلاد أئرب قلى ونيل؛ والندينة' كمكة 

(.١٣١/٢.بفلر:ضالمار)

*الشررق، دار ط• ، ١٤٦، ١٤٥ص ثلتوت، محمود الأكر للإمام الفتاوى )١( 

■http: / /www.islamic-council.comالمرة الأوقان، وزارة موقر )٢( 

•دمشق القلم دار ط! ، ١  ٤١٢ ص الزرئا مصهلفى / للشيخ النبوي الحديث، فهم ل والفقه العقل ( )٠٣

الكبدار ضالديناب،،)آآ/أماا(،الشر: 
٣١٩٩١^١٤١١الأور اسة: !_، 

(. ١٢١رداJجارءرانمراستار،)٢/')٥( 

١٧٥٩الشرعية لأدواطت عتيمجن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، جامعة عتيرص والأداس اسوم كلمة 



والدعويةاسمية !^٠ المعوي، ناصر الشيخ مؤت«ر 

٠لوا،طنI اليءيه اد^ثطس اد^^^^ي المسخ آراء 

)١(.اولى® اإعاوسا 
العالس،عر هوحاو إئثا الكلام لأف I هاممه رحم حجر ابن العلامة يقول ٣( 

)٢(.نفمودة ميث النادره الصورة هدم واثا المعثاد 
موردل اجتهاد لا رر هاعدة يعارصها را له حكم لا ؛؛النادر قاعدة بأن ونوقس 

.الإفطار وبيئة الصوم بداية وقت تحديد ق القرش النص ورد وقد )٣( النص® 
المعمول؛من ثابا 

منوقته متومهل معلومة، ؛مواقيت وحدْ بالصوم نعبدنا عندما وحل عز الله أن ~ ١ 
الذي) عندهم الموجود واليوم عاديين، وءرود_، مروق لوجود الطول، حيث، 
يومأنه عليه نمللق أن يمكن لا ( فأكثر اءة ّعشرين إر ليصل فيه الهار يهلول 

وهي( ) العادي اليوم علامات فيه تحققت، إذا إلا يوما مي يولا اعتيادي، 
كو،الأيصمهةابمل،

همدبن إدريس بن أحمد الدين شهاب أبوالعباس المؤلف؛ المروق أنواء ق الروق أنوار - الفروق )١( 
الكب( JUالمراق)الموق:أمآه()ا/ب,آ(،المشر: ضر 

(،٦٢آ/ الثانعي) العملان( المقل حجرأبي بن ■ض لأحمدبن الخارتم، صحبح شرح ُ*ح'لبارك، ، ٢١
.٥ ١  ٣٧٩يرون، — المعرنث دار الناشرت 

بورنوآل محمد ين أحمد بن صيتي محمد الدكتور للشخ الكلية الفقه قواعد إيضاح ل الوجيز )٣( 
٤١ ١ ٦ الرابعة، الطعة: لبان، - يرون الرسالة، مؤسسة اياثر: (، ٣٣الغزي،)١; الحارمث، أبو 

ه-ا"ههام.

ساعاتعدد يقل الذي وهواليوم الشرعي العادي الهلبيعي اليوم أن إلى بحثه ل اياحت توصل )٤( 
عادىغير يوما يسمى دلك عن صيامه صاعات عدد يزيد يوم وأي ساعة، عشرة ثمانية عن صيامه 

الكرةمن والجنوية الشمالية المناؤلق ق والصيام الصلاة ينفلر: خاصة. معاملة إلى ؤيحتاج 
الهلرايشي،نبيل محمل / المهندس للدكتور الأرضية 

الشرعيةأأدرا«،ات مثي4يرو( ابن الشيخ كرسي مع ياتاون القميم، ،»L_،« عنينق، والأداب، الخوم كلية  ١٧٦٠



واثدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن الشيخصدالرحمن مؤتمر 
اللاهعبد محمود إسماعيل نعم ئ، 

احتلؤإذا بحدودها، الالتزام يجب العلامات، هذه وجود فع الفجر، فق ثثم 
بالعلامات،ناحد فحينئذ عاديان، هما هل والغروب الشروق إلى ننظر بعضها 

الشروقغياب حال وق المفقودة، لالعلأمات، البلاد بافرب ونقدر الموجودة، 
عبادتامواقيت، ونقدر الفدكية، ات، الحلامإلى يلتفت، لا العاديين والغروب 

والعادي)ا(.الواضح بشكلها الفلكية العلامات، فيها تظهر التي البلاد بانرب 
يتمايزالتي البلاد هذْ أهل على الواجب، أن ت للصلاة بالنب الئاق;أرلأ القول 

الميفج،ل جدآ يطول مارها أن إلا ثمى وغروب فجر بظلؤع النهار من اللتل مها 
المعروفةأوقاتأا ق الخمس الصلوات، يملوا أن عليهم الواجب، الشتاء ل ؤيقمر 
.ثرء1ا

توالسنة بالكتاب ذللث، على وامتدلوا 

آضءثي ؤ تعالى: قوله - ١ اب الكتمن ت أولا 
(.٧٨لأية ١ الإسراء سورة مثمودا.'ه) م»اد،ألثمكى إل أشم وئرءاث 

مزمثا.ه)سورةمخت ؤإ0آلقؤ، ت تعال ٢"وقوله 
الماءالآيةّآ,ا(.

:التكر؛متبن الأيتض من الدلالة وجه 

وقتتالها وأن الصلاة، أداء على الحرص وجوب على الكريمتان الآيتان دلت، 
لأتمحألأ؛ه)''(.

تالسنة من ت تانيتا 

نا'لةعنزجلا أ0 وطر، علته ال،وه صر الش عن عذأبيه، بريده، بن تشاف عذ - ١ 
• ٦٣٢ص الشخ، قاسم محمود نزار د/ والمكانية الرمانية العبادات مواقست ( ١ ) 

•١  ٩٨ص السعدي الشتخ تفسثر )٢( 

١٧٦١الشرعية تالدراسات عتيمعن ابن الشيح كرسي مع بالضاون القصيم، حاسة عتيرة، وا اسوم كلية 



وا1دءويةاسمية آتاره اوسسي، ناصر س عيدايرحمن الشيخ مزتمر 
1ماسةئهيةسارذة|الحديثة انمدياسهية الشيخ آراء 

القنززاَك ئنثا - ١^ تش - ث1ين نث ظ وُ: ققاَل الفلاة، زنت 
لآقاماْفنزامحيٌ
فز،ممةماكاماكاأ

١^^،اكوم لك0 ال قلما الشم، طلع حى ١^^ ئأئام أمزْ ئم الثميى،  vSLpحى 
اكفنناشزمثس،ئاننئبا،ةمحاألمنبما،زضر 

 L-انمش_1ءوصر ثيى، الثسيغيب ال مل المعرب وصر كال، الن«ى قوى ا-مه
وقتعن الثائل أين ١١ت ثاو ئانمزخااا،م ١^٠^ وصر الثل، يلن، دم، بمدما 

:ءروتظشامحنناتّ)ا(•
الظهرإداوقت  I١١ مال وتلم، علته اممه صر اش رمحول اف عمرو، بن اممه عبد عن ~ ٢ 

لإ:ماكث،زئامئالإ
العناءإلىصلاة ووقت الثمق، لميغ_، ما صلاة ووقت الشمس، ثصثر 
الشمر،يهلي المجرما٢ طلؤع من الئح صلاة زوقت الأونط، الئتل يقف 

ث—يطاناأ)آ(.يرى نص يهدي قإيها الصلاة، عن قأسذ الشص طلعت قإدا 
تحديدعلى واصحة دلالة دل : الشربمين الحديثين من الدلالة وجه 
وطولوقصر0 المهار طول بين تفرق ولم وفعلا، نولأ الخمس الصلوات أويات 

~الرس—ول بينها المح، بالعلامات متمازه الصلوات أوقات دامت ما وقصره، الليل 
٠~ وسالم عليه اف صلى 

الصلواتباب الصلاة، ومواصح الماجد كتاب ، ٦ ١ ٣ رنم حديث ٤( ٢ ٨ / لم)١ مصحتح ، ١ ر 
الخمس.

الصلواتباب الصلاة، ومواضع المساجد كتاب ، ٦١٢رقم حديث، ٤(  ٢٧/ مسلم)١ صمح )٢( 
٠الخمس 

اأشرعيةتادر1سات عتيمين ابن شيخ J١كرسي مع باتاون م4يم، iJاجامعة عتيرش والآداس اسوم كلية  ١٧٦٢



وا1دعوياتاسمية آتاده السعدي: ناصر س-الرحمنين الشيخ تمر مؤ
اللاهعبد محمود إسماعيل تغم ئ، 

تالتسة ثابأ 

إلالعذر،عنهم سقوطه لكملاوعدم النهار البلادصوم هذه أهل على فالواجب 
منالقرار صدر وبه ~ اف رحمه ~ عدى الالشخ فضيلة رأي مع يتفق ا وهوم

ة)ا(.اأخامالدورة ق المكرمة بمكة الإسلامي الفقهي الجمع 
نإبوابرآلمحمد اشخ ^ماحة 

(،وفضيلةالعلأمةتمدالعزيرينداز)٤(،) مخلوق حنين الشخ وفضيلة ، ( الشيخ) 

لتحلد.امابالنسب . ٠ الخامسةت الدورة ق المكرمة بمكة الإملامي الفقهي الجمع ذداو نص ( ر١ 
وصائروالشراب الهلعام عن منه يوم كل كوا يمأن المكلفين فعلى رمضان، ثهر صيامهم أوتامتح 

اللثل،من بلادهم ل يتمايز النهار دام ما بلادهم، ق الشمس غروب 1ل الفجر طلوع من المفْلراتا 
ليلهمونحوهماق والجماع والشراب الشام لهم ويحل ساعة، زمامماأربماوعشرين مجمؤع وكان 
.وكلوا ٠٠إت تعالى ئال، اليلأد،وتد جمح ق للناس عامة الإسلامية الشريعة نمترآفان كان وإن فقهل.، 

االمجرمأبمو١النثاملرالثو•■•{ الأسودثى الأبتصثىالخط دامحبواخمبصعماكل 
اوالتجربة،بالأLرات أوعلم للوله، يومه صوم إتمام ءن عجز ومن ا، ١  ٨٧لنم الأية القرة سورة 

أويفضينديدأ، مرضأ  ٠٠٠مرإلى يفضى الصوم أن ظنه، على جؤ أوغالحاذق، أمين طيب، أوإخار 
القضاء،س فيه تمكن شهر أي ق أنهئرها الش الأيام ؤيقضى أنلر، برته، أوطء مرصه، نيادة إلى 
أحر•..{أيام من نعده نقر أوعلى مريصا كاف ومن نليصمة الئهر شهد؛بجم •نمن • • ا • تعالى نال 

اJقر،رصورة ونعها...{، مناإلا اه تعارت افه وقال ا،  ١٨٥رنم الأية القرة ورة حمر 
الأيةالحج صورة ا،} . • حزج. من الدين ني ظأفب •وناحنل • تعالى:}• وقال ا، ١ رقما'خ الأية 

ه.ومحلم وصحبه آله وءلى محمد يينا حمحلقه حير على اف وصلى التوفيق،،،، ولي {واف  ٧٨رنم 

الشيخ،)؛/لأْا،خها(.آل عبداللطنح ين إبرا،يم محمدبن الشيح سماجة ورسائل فتاوى )٢( 

ه. ١٣٩٨؛/٢ا/ بتارخ ٣١ص ، ٢٥العددمجلةالحوثالإسلامية )٣( 

(١١  ٩٦اف،)ه/ رحمه باز بن العزيز عبد العلامة فتاوى محجمؤع )٤(، 

١٧٦٣اممرمية 1قموا«طت ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون الهصيم، حاممة عتيزص وؤلآداس امموم كلية 



Jوا1اوءوياتاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عبوالرحمن الشيخ ؤد٠ر ٠
ممارذة|هقهية يراسة ٠ الحديثة التقنيات ي الفقهية السعدي الشيخ آراء 

.( ) الشمين صالح بن محمد الشخ وفضيلة 

يأتي؛بما لمدمهم استدلوا وقد 
بمجردالإؤللاق ميل على الصيام وجوب على الدالة الموصى عموم ~١ 

إقلتممحن ولا وآخر، لم مين تفريق غتر من والنهار اللل وتض النهر، شهود 
مس؛محمؤثنثآ-د ت تعالى قوله منها نميرآ، أم ءلولأ ماره كان من بتن ولا وآخر، 

أ. ١٨٥رقم الأية البقرة صورة ه} قلمبمنث ألثير 
الشهر،استهلال شهد من على حتم إيجاب الكريمة!هدا الأية من الدلالة وجه 

اليصوم أن بدنه ق صحيح وهو رمضان، شهر لحل حين البلد ق مقيما كان أي 
.محالة.)٢( 

هامطمىأثبملآلآيد ألأيى _>؛ءإآلتئ ^^١حئ تعار؛ؤوٌ' ٢-قوله 
الليلعندهم تميز وهؤلاء {،  ١٨٧رقم الأية البقرة سورة ١قل أايثامإق ثزفيؤإ 

■السممى مغسب حتى لكملا الوم م صحإ 'ئبمهم فوح،ب والنهار، 
اقوصررسول محال عنه~ اللأ رصي ~ ين عتر ابن 'ُا~حديث 

مم،ومحاتياثينئهنا،ساق1نى
ممنأهوالئاثم«0.

مارهمؤيدبر ليلهم يقبل هؤلاء كان إذا الغرض الحديث من الدلالة وجه 
إسلاميةفتاوى (— ٣٢١/ الثمين،)وا صالح محمدين الشخ فضيلة ررمائل فتاوى مجمؤع )١( 

العزيزعيد بن محمد ت وترتيب،( جمع ١( ٢ ٤ آ/ عثيمين،) ابن الشيخ منهم العالماء من لمجموعة 
الرياض.للشر، الوطن دار الناثرت ني، الماف عبد ين 

الأور-^ضدارااكتب،ادالمية،بيروت،،ط:الخليم يرالمران -ف)٢( 
٠١٤١٩..

الصائم.ضلر يحل متى باب، الصوم، كتاب، ، ١٩٥٤رقم حديثج ( البخاري)م/٦٣صحيح )٣( 

}ليواساتعأتيمان ابن الشيخ كرسى مع بالضاون القصيم، حامعة عتيرق، والآداس اسُم كنية  ١٧٦٤







والدعؤيةاسمية آثاره اتسسي، ناصر س عيدالرحمن مؤتمراتشيخ 
اللاهعيد محمود د. 

إلىليصل الليل، ويقصر فيها الهار يطولط الش البلاد ق فتواه ل كما بالأحوط، 
ْعالفهلر للعاجز وأجاز القادر، على الصيام أوجب حبثا أوأقل، ساعات أرع 

•فتها الهار فصر اكي الأيام ق القضاء 
تالوصيات ثانيثأ 

~اممه ~رحمه عدى الالثسخ أمثال الرامحين العلماء مؤلفات يتتع أوصي ~ ١ 
فيه.والفقه الواغ ودراسة الجديدة، الوقائع على الأحكام تنزيل ق منها للاستفادة 

قيه العلم حللبة كعريف، ~ افه رحمه المعدي الخخ عن يكتب يكرما العناية ٢" 
القانمينعالهحيرالجزاء.^زىاش ^لوالخارجكمافيسااسمتمرالمارك 

لوجههحالمحع ويجعله به، ينفع أن تعالى الله ال أمالمقل، جهد هذا وحتامتا 
يحقوأسكنه اممه رحمه ~ العدى الشيح الفاصل شيخنا لمحق وأداء الكريم، 
للقائمينوالقدير بالشكر أتوجه كما علمائنا، من بقى فيمن ل؛ يارك وأن جناته" 

وأوفاه،الجزاء حير الملين وعن عتا الله فجزاهم البارك، المؤتمر هذا على 
أجمعين،ه وصحبآله وعلى لم ومعليه الله صلى محمد سينا على اللهم وصل 

الحالين.رن لله والحمد 

١٧٦٧الشرعية لليراسات عثيمين ابن الشيخ ترسي مجع يالتماون الممعيم، حامجعة عتيزة، والأداب، امموم كلية 



وا1دعوي،تاسمية آتاره السعدي، ناصر بن عيدالرحمن الشيخ مؤتمر 
Iهط^رنت هتي^بت يواسة ٠ الحاو|ثت الأم^^ت ا، ادي^بت السيئ ايسخ آراء 

الخراحع

بلاكسسساصعدارص١( 
ونامعليها وعلق حا اعش (، العميل العزيز عبد بن اف عبد الثيح تلميدْ إلى علي ال

الجوزي.ابن ٍز: الثالثة، ط: .م ١ ٤ ٢ الحداد جواد بن هيثم / السائل بإخراج 
ماحتيررمحالة المنيم،، محمد بن المحن عبد / تاليفا الصلاة ق الإمامة أحكام ٢( 

الأولىثل؛ بالرياض الإسلامية معود بن محمد الإمام/ بجامعة الشريحة كلية من 
لأ«أاه-ماا/ا،ام.

*وسعلمخ؛>، بن المن بن أحمد اليهقي جمعه افعي، للشالقرآن أحكام ٣( 
مكتبةت الناثر ه(، ٤  I٥٨ رالمتوق الييهمي أبوبكر ال، الخرامحالخنسروجردي 

م.١٩٩٤ه~١٤١٤الثانية، الطبعة القاهرة، ~ الخانجى 
النثر;تارخ القاهرة ~ الحلبي مطمعة الناثرت لالموصالى، المختار لتعليل الأخيار ٤( 

ه-ما'؟هام. ١٣٥٦
الماممىالدين ال حممحمد / للشيخ الرق بخبر الحمل إلى الخلق اد إرث٥( 

ه.٩١٣٢ : الأولى الطبعة الدمشقي، 
محمدختالف,س,،طعة/ لص الأهلة انات ار, الق أط, شاد ا> ٦( 

ست,سط:ط
بنبكر لأبي مالك؛؛ الأئمة إمام هب، من، ق الس_اللئ، إرشاد *شرح المدارك هل أم^١( 

~بيرويتح الغكر، دار اكاشر: ى  ١٣٩٧الكثناوي)المتوق: اف عبد ابن حن 
الثانية.لثنان،الطتعةت 

بكى)المتوؤرتالالل.ين تني بن الوهاب، عبد الدين تاج ت المؤلف، والنظاتر الأشباه ٨( 
١UUU  :١م. ٩٩١- ١ه ٤ ١ ١ الأولى اتجُة: العلمية، الكتب، دار اكاشر

توؤلى)التولتالالدين حلال بكر، أبي بن الرحمن لعمد والطائر الأشباه ٩( 
. ٣١ ٩٩• -  ٤٥١ ١ ١ الأولى، اظبعة: العلمية، الكتب، دار ازشر: (، ١٥٩١

الشرعيةلأيواسات عحيا4اين ابن الشيخ ترسي مع يا1ضاون القصيم، يامعة عنيرت، والأواب، امموم كلية  ١٧٦٨



والدعويةاسمية كوه المعدي، ناصر س عيدالرحس الشيح مؤتمر 
اللاهعبد مأص4ود ذغمإسماعيل د. 

عوضبن نامي بن عتاض المؤلفت جهله، المنبه بمع لا الذي الفقه أصول ( ١٠
الطعة!السعودية، العرسة الممالكة ~ الرياض التيمرية، دار الناثر! لمى، ال

«أم.الأولى،ا"مأةاه-ه«
الطبعةالرشيد، الناصر العزيز عبد / للشخ والمسائل الفتاوى أهم ل المائل إفادة ( ١١

•؛اه.•الثانية، 

!^٧١٢٠الثيباق، الدهالي هبيرة بن محمد بن ليحتى الصحاح معاق عن الإفماح ( ١٢
هر١ ٤ ١ ^١ ٍل! الومحلن، دار 

بنأحمد الفيضر أبي للإمام الدياع حلفح المزل ق الجمعة صلاة بصحة الإو!اع ( ١٣
التأليف.دار مهلثعة الناشر! الصديق، بن محمد 

الحميريالكتامي الاال؛ح عبد بن يصد بن علي المؤلف! الإجماع ائل مj( الإثناع ( ١٤
الصعيدى،فوزي حن المحقق! -(، ٥٦٢٨)المرق! القaلان ابن المن أبو القاسي، 
م.٢ ٠ ٠ ٤ -  ١Jb  ٤٤٢ الأولى، الطعة! والشر، للطاعة الحديثة الفاروق ١^! 

ليمانسبن علي أبوالحز الدين لعلأء ، الخلافمن الراجح محرفة ق الإنماف، ( ١٥
الثانية.الهلبعة! العربي، الراث إحياء دار الرداوي،الناشر! 

العتلاقحجر ابن الحافنل ذكرها اش الأحاديث وتحقيق تخريج ق الئاري أسى ( ١٦
الكويتيالمارة لهلان صبن يعقوب بن منصور بن نبيل حديقة، لأبي الباري ح نل 

همونالماحة، ة مرناكاسر. البهار0، يعقوب، بن منمور بن نبل تحمق 

٠ه-  ١٤٢٦الأولى، الطبعة! لمان، - بترون، الرثان،  ٢٢ ٠٥.
سليمانبن علؤب الحن أبو الدين لعلأء الخلاف، من الراجح معرفة ق الإنمافه ( ١٧

الثانية.اظبعة! العربي، التراُث، دارإحياء اكاشر! الرداوي، 
المدربن إبراهيم بن محمد بكر لأبي والاختلاف والإجماع المنن ق الأوسط ( ١٨

حنيفؤ،محمل. بن أحمد صغير أبوحماد تحقيق! ٣ه(، ١ ٩ )المتوق! المابوري 
م.١  ٩٨٥ه، ١ ٤ ٠ ٥ — الأولى ط! الرياض — طيبة دار اكاشر! 

العمراقسالم الخيربن أبي بن يحنى الحين لأبجب الثافعي الإمام مذهب ل اليان ( ١٩

١٧٦٩الشرعية مموراسات مثيمؤن ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، جامعة عنيرة، والأداب، اسوم ممية 



ئوالدعوية اسمية ١^٥ ا1سسي، ناصر بن صداترحمن الشيخ موضر ا

مةارذة|فقهية يواسة I ايمحديثة التقنيات ا الغقهية السعدي الشيخ آراء 

م.٢ ٠ ٠ ٠ — ه  ١٤٢١الأولى، ت الطعة حدة، ~ المنهاج دار الناشر؛ الشافعي، اليمني 
حنأحمد ت ترحمة هيدرك، . آر دانيال / تآليم، العالم ق التكنولوجيا تاريخ ( ٢٠

٢٢٠الإمارات - والتراُث، للتقافة ظبي أبو عيئة ازشر: مغربي،  ٠٩.
١^^،:الزمان، حوادث الديازوذكر الواحد اف الهىوالعرuنبآيام ( ١٢ 

الرشد،مكتبة الناشرت القصيمء أهل علهاء رمن المحن عبد آل عتيد بن إبراهثم 
م.٢ ٠  ٠٠٧ه- ١  ٤٢٨الأولى، -ط: الرياض 

إ.ماءيلبنعمرينئيرأبوالفداء الزلف: العظيم)اينئير( القرآن تمر ( ٢٢
شمسحين محمد ماه(،المحةق؛ ٤^١ الدمشقي)المتول؛ ثم البصري القرشي 
ه. ١٤١٩-الأولى ائتعة: العالمة الكتب دار الناشر: الدن، 

نناصر ن الرحمن عثل. / للشيخ المان كلام ير نفل الرحمن الكريم سر ( ٢٣
اللويحق،معلأ بن الرحمن عبد تحقق: ه(، ١ ٦^١٣ عل.ي)المتول: الاش عبد 

٢٢٠— . ٠١٤٢٠الأولى ط: الرسالة مؤسسة الناشر:  ٠ ٠.
نناصر بن ارحمن عبداله،عثال. لأبي الخرآن ( ٤٢ 

الإسلاميةالشثرن وزارة الناشر: ه(  ٦١٣١^ّ_عا.ى)الموق: حمدآل ن ناصر ن اض 
اه. ٤٢٢الأور، اتجة: المودية، العربية المuلكة والإرشاد- والدعوة والأوقافط 

الجدعاليعقوب يعقوب ن عيسى ن يوسف ين اش لعبد الفقه أصول علم سر ( ٢٥
الطبعة:لبنان، ~ بيروت والتونح، والنشر للهلباعة اريان مومسة الناشر: العنزى، 

الأولى،حا؛اه-تماههام.
بنموسى ن نورة ن عنى بن محمد المولفا: الترمذي ّنى اصر~ الجامع ( ٢٦

معروف،عواد يشار المحقق: .(، ٥٢٧٩أبوعيسى)المتوق: الارمذ.ي، الفحالث.، 
بيروت.الإسلامي~ الغرب دار الناشر: 

نتهومحوطم عليه افه صر افه رّول أمول. المختمرمن الصُب^ ني المالجامع ( ٢٧
المحقق:الجعفي، البخاري اف إمحماعيلأبوبد ن محمد البخاري صحيح وأيامه 
ه.١ ٤ ٢ ٢ الأولى، الْلثعة: التجاة، طوق دار الناشر: الماصر، ناصر ن زهير محمد 

الشرعيةل1دراسات عثبمين ابن الشيخ ترسي مع بالتعاون القميم، جامعت عتيرع والأداب، اسوم علية  ١٧٧٠



موالدعوية اسبمية أثاره السسي، ناصر عيداترحمنس الشيخ مؤد٠ر ا
اللاهعيد محمود إسماعيل نغم د• 

عبد/ الشيخ المحقق القصم علامة تأليف المناّسات على الخهل_ا ( ٢٨
الحازمي•القه عبد بن إبراهيم / أحاديثه وحرج به اعتنى العدى، ناصر بن الرحمن 

الدينجلال بكر، ألي بن الرحمن لبد الحجاج بن لم مصحيح على الدياج  ٢٢٩
الحويتيامحق أبو ت عاليه وعلق ه، أصلحقق —(، ١٥٩ ١ )المتوفيُ يوؤلي ال

~السعودية العربية المملكة ~ والتونيح للشر عفان ابن دار الناثرت الأثري، 
.م ١  ٩٩٦.— ٠١٤١٦الأولى الطعة؛ الخر، 

عبدبن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن المؤلم،؛ المختار الدر على المحتار رد ( ٠١٢
الفكر—ييروين،،دار الناشر؛ ٠(  ١٢٥٢رال٠تولث الحنفي الدمشقي عابدين العزيز 

الثانتة،أا؛اه-لإ؟هام.الطعةث
لأبيوالتابعين الصحابة أقوال من المني الصحيح أو الصحيحة الأتار لة محل( ١٠١

دارالعبيلأن،الناشر؛ صالح بن اش عبد راجعه؛ زهوي، منيرآل بن الداق اف عبد 
الفاروق.

يزيدأبيه اسم وماجة القزويتي، يزيد بن محمد اض عبد لأبي ماجه ابن منن ( ٣٢
الكتبدارإحياء الناثر؛ الباقي، عبد فواد محمد تحقيق؛ (، ٣٠٠٢١^)المتوق؛ 

•الحلك، الابى بى فتصل " المربية 
بنشداد بن شر بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود لأبمب داود أبي سنن ( ٣٣

عدالدين محيي محمد ت المحقق ^-(، ٢٧٥السجستاق)المتولت الأزلي "هممرو 
بيروت.~ صيدا العصريه، المكتبة الناشرت الحميد، 

بنعود مبن مهدى بن أحمد بن عم بن علك، المس لأبمح، الدارقهلني منن ، ٣٤
وعلقنصه وصيهل حققه .( ٠٣٨٥)المتوق؛ الدارقهلتي البغدادي دينار ابن العمان 

أحمداش، حرز اللعليف عبد لبي، ثالمنعم عبد حن الارنوومحل، شعيب عليه؛ 
,م ٢ ٠ ٠ ٤ — ٠  ١٤٢٤الأولى، حل؛ لبنان " ؛يرون، الرسالة، ة مومحالناشر؛ برهوم، 

الحسروجردىموسى بن ^، بن ين المئبن أحمد لليهقي الكيرى السنن ( ٥٣ 
عطا،القادر عبد محماو تحقيق؛ -( ٠٤ ٥٨)المتول؛ البيهقي أبوبكر الحراس—ال، 

١ ١٧٧ الشرعية للمراسات عثيمين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون القصيم، حامعة عتيرص والأداب، العلوم كلية 



واثدعويداسبمية آثاره اثسعدي، ناصر بن عيدالرحبمن الشيخ مزتبمر 
ءتارذة«فقهه يراسة > السوثة ث اس^^ية السعدي الشيخ آراء 

iUI :^بيروت ؛ليية، در -LJ ،،^ :الثالثة،ي
رالمتول■الُبمتن محمد بن صالح بن لمحمد المتمنع زاد على الممتع الترح ( ٣٦

ه.١ ٤  ٢٨- ١ ٤ ٢ ٢ ١^، الطعة: الجوزي، ابن دار الشر: دار ه،  ١٤٢١
ض؛>،بن لمحمد المجض• شرح ل العمى اذحيره الممى ائي النسن شرح ( ٣٧

الأولى: ط للشر، الدولية المعراج دار الان_ر; الولوي، الإثيوبي مومس ين آدم 
م.٢٠ه-٣•١٤٢٤

•سفير مطبعة ط: القحطانر،، سعيد د/ والسنة الكتاب، ضوء ق الجماعة صلاة ( ٣٨

مموكورالأرضية الكرة من والجزئية الثمالة الناطق ي ام والصيالصلاة ( ٣٩
.٣٢٠١٤الدولي الفللث، مركز الهلراييشي،ط: نبيل محمد / المهناوس 

دمشق.القلم دار ط: الزرقا مصطفى للشيخ/ البوتمر ؛،L، فهم؛^iJنر والفقه العقل ( ٠٤ 
اليوميأحمد بن القادر همد بدران لأبن الكوبية الأسئلة جيد ز ازنوتية العقود ( ١٤ 

الكويت،داوتحر المكتبة طبعة: أبوغدة، الستار عبد / الدكتور تحفثق الدمشقير،، 
الأولى.؛؛له-؛خهام.ط:

العثيمين)المتوؤر:محمد بن صالح بن محمد الث،يح: فضيلة إمحلامية فتاوتحر ( ٤٢
ني،المالقه عبد بن العزيز عبد بن محمد وترتبّيح(: ،)جمع المؤلفه(  ١٤٢١

الرياض.للنثر، الوطن، دار الاشرن 
مكتبةعدير، الالماصر الرحمن  JLP/ الشخ الحقق للعالم عاوية الالفتاوى، ( ٤٣

٠م ١  ٩٦٨ه-  ١٣٨٨الأولى ط: الرياض، العارف 
https: / /wwwتعالى.اف رحمه باز بن العزيز همد للشيخ الصيام فتاوى ( ٤٤

sahab.n et /forums

عبدأحمد الشح/ وترتبت، جمع والإفتاء العلمية للبحويث، الدائمة اللؤنة فتاوى ( ٤٥
الرياض،والإفتاء المالية البحويث، إدارة رئاممة الخاصمة، ط:دار الدويش الرزاق 

السعودية.المربية المّنكة 

الشروق.دار ط: سلتوت، محمود الأكبر للإمام الفتاوى ( ٤٦

الشرعيةللدراسات هتيبمين ابن الشيخ كرسي مع باثتاون اتمصيم، جاسة عتيزة، والآعاب< اسوم كانمة ١  ٢٧٧



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر بن عيدالرحهن الشيخ مؤت4ر 
اللاهس محمود إسماعيل نغم د. 

الوطندار ط; العيمسن، صالح بن محمد / الشيح لفضيلة الإملأم منار فتاوى ( ٤٧
.ط:الأولىهاأاه-ها<بمام

الشخآل اللطف عبد بن إبراهيم بن محمد / الشيخ ماحة مائل ورمحفتاوى ( ٤٨
بمكةالحكومة المطبعة ت ط الإسلامية والشؤون القضاة ورص المالكة مفتى 

الأولىا<ا،ّآاه.الكرمة،ط;
انمقلاق،أبوالفضل حجر بن علي بن لأحمل البخاري صحيح نرح الباري فتح ( ٤٩

ه. ١٣٧٩بيروت، — المعرفة دار الناثرت 

أحمدبن محمد المرلف؛ مالكأ الإمام مذهب على الفتوى ل المالك العلي فتح *٥( 
المعرفة.دار الناشرت ه(،  ١٢٩٩ت المالكي)التوق اممه عبد أبو عليس، محمد بن 

أحمدالدين شهاب العباس أبو ت المؤلف الفروق أنواء ق الروق أنوار ح الفروق ( ٥١
الماثر:.(، ٥٦٨٤يالقراق)المتوق: الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن 

الكب.

بنمحمد بن اش عبد د/ وترسنا جمعا به اعتنى اش رحمه عدي مابن الشيح فقه ( ٥٢
ط;العاصمة، دار ط؛ الخيل أبا حمل بن اف عثل، بن اليمان ٌد/ الطيار، أحمد 

الأوليىا-ا؛اه-ا-ههام.
بناللام عبد بن المزيز عبد الدين عر محمد لأبي القاصد اختصار ل الفوائد ( ٥٣

)التولتال٠الماء بلطان الملقب الدمشقي، لمي الالحز بن القاسم أبي 
الهلثعةتالمعاصر،دمئق، الفكر دار الاسرت ^٤، ٥١١حالي إياد ت تحقق .ه(،  ٦٦

ه.١٤١٦الأول،
ت١ ٠ ٩ ص ة، الخامالدورة المكرمة بمكة الإسلامي الفقهي الجمع قراراين، ( ٥٤

١١ (.٠٢٢ ٠ ١ - ١  ٩٧٧/ ١  ٤٣٢- ١٣٩٨الثالث،)الإصدار ، ٠
العبالصالح بن الرحمن لبو للتيمير المتضمنة الفقهية والضوابهل القواس ( ٥٥

المنورة،المدينة الإسلامية، العالمي؛الجامعة البحث، عمادة ت الناشر اللهليم،، 

٠/ ه ١ ٤  ٢٣الأولى، الهلبعةت المودية، العربية المملكة  ٢٢ ٠٣

١ ٧٧٣الشرعية للوراسات عتيمؤن ابن الشيخ كرسي مع يالتعاون ايقصيم، حامعة عتيرة، والآعابأ اسوم كلية 



موالدعوية اسمية آتاره اوسسي، ناصر بن عيداترحص موضر ا
اادتصبتا|حد|ثت|ما،طتفمبت،ظرتت1الماديائ^^^ه السح آراء 

محمدبن اف عبد يبة، ثأبي بن بكر لأيي والأثار الأحاديث ق المصنف الكتاب ( ٥٦
الناثرتالحوت، يوصف كمال تحقيق العبى حواصتي بن عثمان بن إبرامم بن 

.ه ١ ٤ • ٩ الأولى، الطبعة: الرياض، - الرشد مكبة 
عدنانتحقيق: اش، أبوعبد الجونية قيم ابن أيوب بن يكر أيي بن لمحمد الصلاة كتاب ( ٥٧

الأولى.الهلعة: بجدة، الإصلأمى الفقه مجمع الناشر: البخاري، صفاحان بن 
الجراحيالهادى عبد بن محمد بن ماعيل لاّالإلباس ومزيل الخفاء كثف، ( ٥٨

العصرية،المكتبة الماثر: ه(  ١١٦٢أبوالفداء)المتوق: الدمشقي، العجلوق 
.٢٢• ١>،،-• ٤٢• الأولى،الطبعة: 

.ه  ١٣٩٨؛// ١٢،^ ٢٥العدد الأملامية البحوث مجلة ( ٥٩
رصا)المتول:على بن رشثد محمد المؤلفين، من مجموعة المولفا: النار مججالة ( ٦٠

الجلة.كتاب مجن وغيره ه(  ١٣٥٤

سليمانبن يكر أيي بن علي الدين نور الحز لأيي الفوائ. ومنع الزواتد مجمع ( ١٦ 
مكنيةالتامرت القدسي، الدين حسام ت المحقق —( ٠٠٨ ٧ )١^^^ الهيثمي 
.م ١  ٩٩٤ه،  ١٤١٤النشرت عام القاهرة، القدسي، 

رالمتول•التروي شرف بن يحنى الدين محني زكريا المهذب، شرح المجمؤع ( ٦٢
jhlUl ،) الفكر.الاشر:دار

القهعيد بن العزيز عيد المؤلمات الله رحمه باز بن العرين عيد العلامة محاوى مجمؤع ( ٦٣
الثويعر.سعد بن محمد وءليعهأ جمعه عر أمرق ه(،  ١٤٢٠بار بن 

محمدت المؤلف العثتمين صالح ين محمد الشخ فف-يلة ورسائل فتاوى ٌجموع ، ٦٤
ناصربن فهد ت وترسسا جمع ه(، ١ ٤ ٢ ١ ت العثيمين)المتول محمد ابن صالح بن 

ه.١ ٤ ١ ٣ — الأحيرة ت الهلثعة الثريا، دار ~ الوؤلن دار الناشر" السليمان، بنإبرامم 
دارت ط. الددو، ولد الحسن محمد / للشيخ الإسلامي الفقه ق القضاة مخاطبات ( ٦٥

حدة.والتونيع للنثر الخضراء الأندلس 
عليهالله صر اطة رسول إر الحيل عن العدل بنقل المختصر الصحيح ني الم( ٦٦

الشرعيةلعيواسات ابن الشيخ كرسي مع ^ LuJLjالصيم، جاسة عتيرد اسوم ممية  ١٧٧٤



والدعويةاسمية آثاره السعدي، ناصر عيدالرحمنبن الشيخ ^ ٠٥٢
اللاهعبد محمود إسماعيل تغم د. 

(،٦٠٠٢ ١ رالصوقء السسابورى المسرى الحسمن أبو الحجاج بن لم لملم وم
٠بيروت ~ العربي التراث إحياء دار الناسرت الباقي، عبد فواد محمد المحققت 

)المتولتعمر الحميد عبد مختار أحمد د المؤلف؛ المعاصرة، العربية اللغة معجم ( ٦٧
الأور،ه\؛اه-مبآم.اظبعة:ي،

الحياة.مكية دار التاشرت رصا، لأحمد اللغة متن معجم ( ٦٨
لإبراهيمالمعدي( الرحمن عبد المخ نستعيد لماذا I قدوة الدعوة ر بعنوان مقال ( ٦٩

٠مداد مريع التركي، الرحمن همد بن 
الحنبليالمقدسي الجد أبى بن ماحال بن ليوسف المحرر أبواب على المقرر ( ٠٧ 

دارالنامرت القاهرة، جامعة ~ الجمل، إمماعيل حين ت أحاديثه وجرج حققه 
م.٢ ٠ ١ ٢ م- ١  ٤٣٣الأولى، اسة: سوؤيا، - دمئق العالمة، الرسالة 

httpsi/ / الفوران اطه عبد بن فوزان ين صالح / الشخ فضيلة فتاوى من المتقى ( ٧١
ar.islamway.net /.موقعءلريقالإّلأم

مؤٌةط؛ الشيح، قاسم محمود نزار د/ والمكانية الزمانية العبادات، ت، مواقي( ٧٢
•٢م.ه-١٤٢٦،٥الأولىالرسالة،ط;

لجلال،جديدة شرعية فلكية مقاربة الكبيرة العرضي حهلوحل ق العيادات مواقيت، ( ٧٣

والتقويمالهلال، رزية حول، الثاف ١^^؛، الإمارات مؤتمر أعمال، ) حاذجي،، الدين 
٨١ — ١ )٦ أبوفلبي والثح_وثا الوثائق مركز محلت الصلاة( ومواقيت، الهجرى 
آ.م(.• ٠ ١ مايو ١هاJوافق٣.  ٤٣١الأخرة جمادى 

الأولى،ط: للابدغ، الشارقة مركز اكائر; الإسلامية، ، اJعارفدائرة موجز ( ٧٤

http: / /www.islamic-council.comالمصرية الأوقاف، وزارة موقع ( ٧٥
بنأحمد بن صدقي محمد الدكتور للتهخ الكلية الفقه قواعد إيفاح ق الوجيز ( ٧٦

لبنان،~ بيروت الة، الرممومة الناثرت الغزى، الحاريثح أبو بورنو آل، محمد 
م.١  ٩٩٦ه- ١ ٤  ١٦الرابعة، الطعة: 

١٧٧٥الشرعية ثليواسات عتيعين ابن الشيخ كرسي مع بالتعاون المصيم، حامعة عتيرق والأداب، اسوم كلية 
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