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الباب األول

مقدمة

أ . خلفية البحث

إن اهللا حبكمته و رمحته أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، وجعله هدى و برهانا هلذه األمة، ويسره للذكر 

أنزله بلسان عربىي مبني، وتكفل1)َوَلَقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ وة واهلدايه جبميع أنواعها (والتال

لك لتتم بذض له من العلماء من يفسرونه، ويبلغونه للناس ألفاظه ومعانيه، بتالغه جلميع البشر، وقبحبفظه وا

. وقد أكثر العلماء من التأليف يف تفسري القرآن العظيم كل مبا أويت من العلم، فمنهم ةاهلداية وتقوم به احلج

ر، ومنهم من يفسره من حيث اللغة العربية اواآلث، ومنهم من يفسره باألخبار بالقرآنمن يفسر القرآن

.بأنواعها، ومنهم من يعتين بآيات األحكام إىل غري ذلك

ة، ولذا فإن حماولة تفسري القرآن ال بإمعان النظر حىت اكتشفت احلقائق العلمييثةالقرآن يف تفسريه بعلوم حد

تتوقف أبدا حىت طلعت املؤلفات يف التفسري بألوان متعددة، طريقة ومنهجا.

اهللا عليه وسلم وهو املبلغ واملبني ألصحابه رضي اهللا عنهم ىنزل القرآن على رسول اهللا صلقدل

ىالرفيق األعلى. وال شك أن النيب صلّ نتقل إىل ورضوا عنه عن معانيه

ألون  كانوا على درجة من الفصاحة والبالغة حبيث اليس. و الصحابة  اهللا عليه وسلم مل يبني كل معاىن القرآن

بلغتهم وهم يفهمون دقائق اللغة وأسرارها.مكتوبالقرآناماكثريا عن معاىن القرآن.
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اهللا عليه وسلم قبل وفاته، واجتهدوا بعد وفاته ىصلقد عرض الصحابة املسائل الغامضة على النيب 

خاصة من له ملكة يف اإلجتهاد كعلى بن أيب طالب، وأيب بن كعب األنصارى، وعبد اهللا بن مسعود رضي 

كمجاهد وعطاء وعكرمه وقتادة واحلسن البصرى وسعيد بن جبري وزيد ومن التابعني2.اهللا عنهم ورضوا عنه

3عنه.ابن أسلم رضي اهللا عنهم ورضو 

والتابعني رضي اهللا ،اهللا عليه وسلم، والصحابة ىموع هذه املصادر الثالثة يعىن تفسري النيب صلوجم

.ويف البداية قد لقد تطور هذا التفسري ىف عهد الصحابة عنهم ورضوا عنه، هو املسمى بالتفسري املأثور.

ومقيدا وحمدودا بقواعد اللغة الىت تضمنتها الكلمات ن تفسري اآليات من القرآن إجتهادا حاول بعض املفسري

،اإلجتهاد يف تفسري آيات القرآندور العقل يفاددز اواجلمل. ولكن مبرور الزمان وبفضل التنمية املعرفية، 

(قريش ذكر،ألوان التفاسري املعروفةرت الكتب الواردة يف التفسري متعددة األنواع واأللوان. ومنحىت ظه

:4اتاالجتاهكتابه أن التفسري له ستة يفشهاب) 

وقد ورد هذ التفسري بسبب كثري من العجم الذين آمنوا ودخلوا يف ،األديباالجتاه)1

حباجة إىل هذا احىت شعرو ،وبسبب ضعف العرب أنفسهم يف اللغة واألدب،اإلسالم

املنهج وسلكوا يف بيان مميزات القرآن وما يتضمن من املعاىن لغة وأدبا.

ومن ،وقد ورد هذا التفسري بسبب ترمجة كتب الفالسفة والتأثر،الفلسفياالجتاه)2

تمسكونومازالوا ي،دة إىل اإلسالم األديان املتعداألمم من ت ناحية أخرى دخل

بعقائدهم القدمية.

باندونغ: فوستاك سیتیاتاریخ تطویر تفسیر القرآن.)، م2006خیرمن، بدرى (. 2
.350مباحث في علوم القرآن. الریاض: مكتبة المعارف ، ص م)،2000- ه 1421.القطان،مناع خلیل (3
4Quraish Shihab،Membumikan al-Qur’an،(Bandung : Mizan،1992،Hal. 72-73.
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نتشار احلضارة وتسرب العلوم هذا التفسري بسبب تقدم الزمان واوقد ورد ،العلمياالجتاه)3

نهج العلمي وبا االكتشافات املضت حماولة تفسري آيات القرآن استعانة ب

العلمية.

،وانتشار املذاهب الفقهية،بسبب نشأة علم الفقهوقد ورد هذا التفسري ،الفقهياالجتاه)4

وأتباع كل مذهب حاولوا االنتصار آلرائهم عن طريق تفسري القرآن مبا يوافق مذهبهم 

خاصة يف فهمهم آليات األحكام.

وقد ظهر هذا املسلك حني نشأت احلركة الصوفية واليت كان هلا أثر يف ،الصويفاالجتاه)5

الرد على املاديني.

عصر شيخ حممد عبده ( يفاالجتاهوقد ظهر هذه ،االجتماعياألديب و االجتاه)6

.ةاالجتماعيالذي فسر القرآن من الناحية )،1905- 1849

صاحلا لكل زمان أننا حنتاج إىل طرق جديدة يف تفسري القرآن حىت يكون ذهب املفسرون إىل

.نومكا

عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهللا من ذلك حظ وافر وذلك بتفسريه العالمةشيخلاوقد كان 

واضح سهل العبارة،ب، حيث جاء هذا التفسري "تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان"املسمى: 

ملعىن املقصود خفاء فيها وال غموض، فهو يعتين بإيضاح اعلى منط بديع بعبارات قريبة الاإلشارة، وصاغ 

و من معىن أو حكم سواء من منطوقها أاآلية صر مفيد، مستوعب جلميع ما تضمنتهتاآلية بكالم خممن 

سطراء أو ذكر القصص أو إسرائيليات، أو حكاية خترج عن املقصود، أو ذكر أنواع امفهومها، دون إطالة أو 

ة بعبارة واضحة يفهمها  من اآليعىن املقصوداملز على عىن، بل يركّ املعليه ر الذي يتوقفداإلعراب إال يف النا
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يفهم معناه من جمرد تالوة لفظه: وقد اهتم العلمي فهو يف احلقيقة سهل ها مهما كان مستواه كل من يقرأ

والقواعد األصولية، والفوائد الفقهية رعيةبرتسيخ العقيدة السلفية، والتوجيه إىل اهللا، واستنباط األحكام الش

تفسريه مع اهتمامه بتفسري آيات الصفات مبقتضى عقيدة الفوائد األخرى اليت توجد يفإىل غري ذلك من

5ملا يؤوله بعض املفسرين.السلف خالفا

حث حبثا عميقا عن منهج ولون التفسري يف كتابه. وقد  تبأن دت الباحثةبناء على تلك اخللفيات أر 

دراسة تحليلية (لسعدي ومنهجه في التفسير " عبد الرحمن اكتبت هذه الرسالة العلمية حتت املوضوع:

.")لكتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان

ب. أسباب اختيار الموضوع

:ما يليإىل اختيار املوضوعالباحثة ومن أهم األسباب اليت دفعت

.بهمتمسكةدامتماكلهاالبشريةسعادةالفيهتعاىل،اهللاكالمالكالمخريإن.أ

ظهره للناس حىت تأن الباحثةفأردت، شهرة هذا التفسري إذا قرن بغريه من التفاسريعدم .ب

يتعرفوا عليه.

موافقا -الشيخ السعدي- بالبحث يف هذا املوضع لكون- بارك اهللا فيه- نصيحة أستاذي .ت

اعة.ألهل السنه واجلم

أغراضهج. أهمية البحث و 

:إليها من خالل كتابة هذا البحث ما يليض االبحث، فاألغر نظرا إىل ما ذكر ىف خلفية 

.رمحه اهللا عليه رمحة واسعةعبد الرمحن السعديشيخالعرفة سرية م.1

1ص ،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، بیروت:الرسالة، م)1997-ه 1419(،عبدالرحمن لسعدي،  5
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ىف التفسري "تيسري الكرمي الرمحن ىف تفسري كالم املنان"شيخ عبد الرمحن السعديالمعرفة منهج .2

لونه بصفة عامة.و تفسرياالجتاهمعرفة .3

المصطلحات الواردة فى البحثد. بيان 

حتليلية لكتابه" راسة(د."عبد الرمحن السعدي ومنهجه يف التفسريهوفذا البحث هلوأما املوضوع 

معاين ت الباحثةأوضح".)تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان

:ايلفيه كما يدةار صطالحات الو ماإل

املنهج : قال .1

مستقيم املنهاج. واملنهج: الطريق. واجلمع: املناهج.

وهلا ،سس منهجية مرسومةهذه اخلطط املوضوعية هلا قواعد وأ،تفاسريهم للقرآن الكرمي

.6طرق وأساليب وتطبيقات ظهرت يف تفاسريهم

التفسري : يف اللغة هو اإليضاح والتبيني أو اإلبانة والكشف..2

صطالح عرفه الزركشي بأنه علم يفهم به كتاب اهللا املنزل على نبيه حممد صلى اهللا ويف اال

.7واستخراج أحكامه وحكمه،وبيان معانيه،عليه وسلم

"يقوم الباحث بدراسة أمهية املشروع"،البحث والتقصي يف طلب العلم:دراسة.3

من كلمة حّلل حيّلل حتليال : اخترب ودرس وقسم الشيئ إىل أجزاء صغرية: ة : حتليلي.4

.15،17ص،القلمدار دمشق:،تعريف الدارسني مبناهج املفسرين،م)2008-ه1429(،عبد الفتاح،اخلالدي6
.17،18ص ،القاهرة: دار احلديث،التفسري املفسرون،)2005- ه1426(،حممد حسني،الذهيب7
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ه. تحديد البحث

ما أن املسألة األساسية املوجودة ىف هذا البحث هي،خلفية البحثيفه انطالقا مما سبق ذكر 

:يلي

سرية الشيخ عبد الرمحن السعدي.معرفة ودراسة يفرغبة الوقوف .1

التفسريلشيخ عبد الرمحن السعدي يف ابيان منهخ.2

. لشيخ عبد الرمحن السعديإبراز إجتاه.3

أفكار الشيغ عبد الرمحن السعدي.4

و. الدراسات السابقة

معينة كالتايل:قد قام الباحثون حبثا عن هذا التفسري من ناحية 

من الباحث: عبد الرزاق بن السعدي و أثره يف العقيدة" مقدمالدراسة األوىل: رسالة بعنوان " منهج

بتاريخ: ىف جامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. ، وهذه الرسالة يف قسم العقيدة البدراحملسن العباد

ه.1408

من الطالب : عبد منهجه وأثره يف الدعوة" مقدم: "الدراسة الثانية: بعنوان: الشيخ عبد الرمحن السعدي

تاريخ املناقشة ىف جامعة اإلسالمية بغزة. اهللا حممد رميان، وهذه الرسالة مقدمة يف قسم أصول الدعوة 

ه.1414

رمحن يف تفسري كالم املنان" الدراسة الثالثة: بعنوان: منهج الشيخ السعدي يف تفسريه "تيسري الكرمي ال

ىف الرسالة مقدمة يف قسم  التفسري و علوم القرآنب ناصر العبد سليم املرنج ، وهذهلمن طامقدم

.م. وقد حبثه عن هذا التفسري إمجاال2002–ه 1422بتاريخ جامعة اإلسالمية بغزة. 
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"التيسري الكرمي الرمحن ىف تفسري  املسمىمنهجه واجتاهه ىف التفسري توضح الباحثةوىف هذا البحث س

على كتب علم القرآن، وقواعد التفسري، ها على منهجه إستعانةتعليقو مع إظهار موقفهااملنان".كالم 

.وأصوله بإذن اهللا تعاىل

ز.منهج  البحث

:فهو كالتايليف هذا البحث ت الباحثةأسلكأما املنهج الذي و 

وحتليليا.يف كتابة هذا البحث منهجا موضوعياالباحثةستخدمتا.1

لشيخ عبد الرمحن البيانات واملعلومات املتعلقة بااملنهج املوضوعي وهو الرتكيز جبمع - 

( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان).السعدي ومنهجه يف كتابه

املنهج التحليلي هو استخراج املعلومات اجلديدة عن هذه القضية مستندا إىل منهج - 

السعدي.

عالم الواردة يف البحث ترمجة خمتصرة.برتمجة األاستخدمت الباحثة.2

الفهارس الالزمة اليت تعني القارئ يف فهم هذا البحث وهي كاآليت:الباحثةوضعت.3

وقسمت هذه ،األجبديةفهرس املصادر واملراجع حسب ترتيب احلروف.1

املراجع إىل قسمني: املراجع العربية واملراجع األجنبية.

فهرس املوضوعات..2

طة البحثح . خ

ويشتمل هذا البحث على مخسة أبواب :
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الباب األول : مقدمة

وبيان املصطلحات ،وأمهية البحث وأغراضه،وأسباب اختيار املوضوع،وتشتمل على خلفية البحث

.طهومنهج البحث وخط،السابقةوالدراسات ،وحتديد البحث،الواردة يف البحث

الرحمن السعديشيخ عبد التعريف بالالباب الثاني : 

:فصولفيه ثالثة 

:على مخسة مباحثويتوحي، الرمحن السعديلشيخ عبد ا: ترمجةاألولفصلال

ووفاتهونشأتهومولدهنسبهاألول : امسه و املبحث

الثاين : حياته العلميةاملبحث

الثالث : شيوخه و تالميذهاملبحث

الرابع : مصنفاتهاملبحث

اخلامس : أخالقه املبحث

عقيدتهالثاين  : فصلال

.مذهبه الفقهيالثالث:فصلال

الفصل الرابع : ثناء العلماء فيه

الثالث : التعريف بالكتاب "تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كالم المنان"الباب

:فصولفيه مخسة 

املنان"حملة عن الكتاب "تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم األول   : فصلال

الثاين   : مصادره يف التفسريفصلال
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: أنواع التفسري اليت اشتمل عليها تفسري السعديالثالث فصلال

ولونهه يف التفسريإجتاهالرابع   :فصلال

اتالتفسري وتطبيقمنهجه يفاخلامس: فصللا

بعض أفكار الشيخ عبد الرمحن السعدي: الفصل السادس

منهج الشيخ عبد الرحمن السعديلة تحليلية الباب الرابع : دراس

:فصولفيه ثالثة 

مناهجهاألول   : حتليلفصلال

لونهالثاين   : حتليل فصلال

الثالث  : حتليل أفكارهفصلال

الباب الخامس : الخاتمة

رب املستفادة من هذا البحث. يف هذا الباب األخري خلصت أهم النتائج والتوصيات والدروس والع

فهرس املصادر واملراجع حسب ترتيب احلروف على قسمني : املراجع العربية واملراجع ذلك بوضع أكملتو 

وفهرس املوضوعات.،األجنبية
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