
11

الباب الثاني
التعریف بالشیخ العالمة عبد الرحمن  السعدي

ةف على سريته الذاتيقبل أن نتعرّ –رحم اهللا-من الواجب أن نبدأ باحلديث عن الشيخ السعدي

لف من حيث معرفة امسه ونسبه وحياته العلمية و بعض حياة املؤِّ نطّلعلف البد أن ن نبحث يف املؤَّ أفقبل 

الكنز الالمع الذي تركه وراءه من املصنفات وما كان يتمتع به من األخالق احلميدة لكونه شيوخه وتالميذه و 

اض من املعلومات الزاخرة اليت عاملا من األ

، وهي فصولعلى ثالثة باباستقت من ينبوع القرآن الكرمي فأنبتت نباتا طيبا بإذن اهللا. ويشتمل هذا ال

.بعلى الرتتي

األول : ترجمتھ المفسِّر:فصلال

بحث :اسم املؤلف ونسبه، مث مسرية العلمية خالل حياته، و ما تقلده من املناصب ويشتمل هذا امل

ذه يالعلمية، و ما قدمه هلذه األمة من العلم، والتعريف على بعض شيوخه الذين أخذ عنهم هذا العلم، وتالم

وهي كالتايل:باحثعلى  مخسة املفصلويشتمل هذا املهذا النور من بعده، امحلو الذين

ھاألول : اسمھ ونسببحثالم
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من قبيلة متيم من 1هو الشيخ أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن ناصر بن عبداهللا بن ناصر آل سعدي.

اريخ الثاين عشر من حمرم عام ألف أهل جند مفسر من علماء احلنابلة ولد يف بلدة عنيزة يف القصيم وذلك بت

ية.و وثالمثائة و سبعة من اهلجرية النب

الثاني: حیاتھ العلمیةبحثالم

أظفاره، حيث توفيت أمه وله أربع ةمبراحل العلم منذ نعوم- رمحه اهللا-لقد مر الشيخ السعدي

األنظار منذ حداثة سنه ه سبع سنني، فرتىب يتيما، ولكنه نشأ نشأة حسنة، واسرتعىلسنني، وتويف والده و 

حفظه عن ظهر قلب، وأتقنه وعمره أحد مثبذكائه ورغبته الشديدة يف العلوم. وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده 

واجتهد حىت نال م على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء فجدّ عشر عاما، مث اشتغل يف التعلّ 

اخلظ األوفر من كل فن من فنون العلم.

مجيع أوقاته يف يم، ويقضم ويعلِّ ا بلغ من العمر ثالثا وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يتعلَّ ومل

2ذلك.يف عام ألف وثلثمائة ومخسني صار التدريس ببلده راجعا إليه،  ومعول مجيع  الطلبة يف التعلم عليه.

آثاره العلمیة:.أ

ن الكتب اإلسالمية يف القصيم سنة من آثاره العلمية أنه أنشاء مكتبة متواضعة  تضم العديد م

والبحوث، وصنفوا اتيقول أحد تالميذته : فقد تناول العلماء كتبه واجتاهاته العلمية بالدراس3ه.1358

340ص 3أنظر األعالم للزركلي ج 1
.5، ص املرجع السابقم)، 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (2
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يف حياته، وعن مؤلفاته وحبوثه العلمية والعقيدة الرسائل الكبار ، والبحوث الطوال، وترجم له يف صدر غالب 

4.الطيبة على أحد من قراء العربيةا بارزا ال ختفى حياته وأحوالهما طبع من مؤلفاته حىت صار علم

العلمیة:تھمكان.ب

كان ذا معرفة تامة بالفقه، أصوله وفروعه، حفظ بعض املتون من الفقه احلنبلي، وكان له مصنف يف 

ري الكثري كان له من اخلظهوره.يف حنو  أربعمائة بيت وشرحه شرحا خمتصرا، ولكنه مل يرغب ز الفقه نظم رج

يف األصول والتوحيد والتفسري و الفقه وغريها من العلوم النافعة بسبب عكوفه علي كتب شيخ اإلسالم ابن 

تيمية وتلميذه ابن القيم، مل يكن متقيدا باملذهب احلنبلي، بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي، و ال 

يث ألف تفسريا جليال يف عدة جملدات.يطعن يف علماء املذهب، وله اليد الطويل يف التفسري، ح

كان يفسر القرآن ارجتاال من غري قصد للتصنيف ويبني معاين القرآن وفوائده، ويستنبط منه الفوائد 

عة يف سياق األدلة والقصص، ومن البديعة واملعاين اجلليلة، وكان جملسه ال ميل لفصاحته وجزالة لفظه، وتوسُّ 

5ه العلمية.قرأ مصنفاته وفتاويه عرف مكانت

غایتھ من التصنیف:ج. 

كانت غايته نشر الدعوة والعلم، وهلذ كان يؤلف ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته ال ينال منها 
ب دوهذا أ6

العلماء العاملني الذين يبذلون كل غ
340ص 3األعالم للزكريلي :ج 3
7جمموع الفوائد واقتناص األوابد للمؤلف : ص 4
.756.، صاملرجع السابقم)،1998ه/1419ن (السعدي، عبد الرمح5
.9، ص املرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (6
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: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلمحيث قال

فيظل أجره جيري عليه إيل يوم القيامة، وآخر دعوانا أن احلمد رب 7علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له).

العاملني.

الثالث : شیوخھ وتالمیذهبحثالم

ھخأوال : شیو

، وكان املؤلف يعين السعدي يصف - وهو أول َمن قرأ عليه- أخذ عن الشيخ إبراهيم بن محد بن جاسر - أ

ى 

أحد ثوبيه ويُلبسه الفقري مع حاجته إليه، وقلة ذات يدهيخلعف -رمحه اهللا– هـ.1342ت

وِمن مشاخيه: الشيخ حممد بن عبد الكرمي بن إبراهيم الشبل، قرأ عليه يف الفقه وعلوم العربية وغريمها. - ب

ه1343ت 

كتاب : اجلنائز باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته1255ص 3صحيح مسلم ج 7
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والفقه أصوله وفروعه قاضي  عنيزة " قرأ عليه يف التوحيد والتفسري "الشيخ صاحل بن عثمان القاضي - ج

.هـ1351سنة -رمحه اهللا–وعلوم العربية، وهو أكثر َمن قرأ عليه املؤلف والزمه مالزمة تامة حىت تويف

هـ.1322الشيخ عبد اهللا بن عايض العويضي احلريب ت -د

.هـ1339الشيخ صعب بن عبد اهللا بن صعب التوجيري ت - هـ

.اينالشيخ علي بن حممد بن إبراهيم السن-و

الشيخ علي بن ناصر بن حممد أبو وادي، قرأ عليه يف احلديث، وأخذ عنه األمهات الست وغريها، - ز

.هـ1361وأجازه يف ذلك. ت

، -مدير املعارف يف اململكة العربية السعودية سابًقا- الشيخ حممد بن الشيخ عبد العزيز بن حممد املانع - ح

.هـ1385وقد قرأ عليه املؤلف يف "عنيزة ". ت 

وجلس فيها ". ملا قدم " عنيزة- نزيل احلجاز قدميًا، مث الزبري-الشيخ حممد األمني حممود الشنقيطي -ط

للتدريس؛ قرأ عليه املؤلف يف التفسري واحلديث ومصطلح احلديث وعلوم العربية، كالنحو والصرف وغريمها. 

.هـ1351ت 

ثانیا : تالمیذه

.1401إبراهيم بن عبد العزيز الُغرير ت-.1

.1394إبراهيم بن حممد العامود ت-.2

.1395محد بن إبراهيم القاضي ت-.3

.محد بن حممد البسام- .4
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.محد بن حممد املرزوقي.5

.1377سليمان بن إبراهيم البسام ت.6

.1386سليمان بن حممد الشبل ت.7

.1372صاحل بن عبد اهللا الزغييب إمام املسجد النبوي ت.8

.1411عبد العزيز بن علي بن مساعد ت.9

.1422عبد العزيز بن حممد السلمان، صاحب املؤلفات املشهورة ت.10

.البسام، عضو هيئة كبار العلماء، وجممع الفقه اإلسالميالرمحن عبد اهللا بن عبد .11

.1393عبد اهللا بن عبد العزيز اخلضريي ت.12

.قيل، عضو جملس القضاء األعلى سابقاً عبد اهللا بن عبد العزيز الع.13

.1415علي بن محد الصاحلي ت.14

.141علي بن زامل آل سليم ت.15

.حممد بن سليمان البسام.16

.1394حممد بن صاحل اخلزمي ت.17

.1421حممد بن صاحل العثيمني، أشهر تالميذ الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء ت.18

.1387حممد بن عبد العزيز املطوع ت.19

.ن عثمان القاضيحممد ب.20

.1413حممد بن منصور الزامل ت.21

الرابع : مصنفاتھبحثالم
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:أوال القرآن وعلومھ

.""تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان.1

.""تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن.2

.""القواعد اِحلسان لتفسِري القرآن.3

.""املواهب الربانيَّة من اآليات القرآنية.4

.""فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصالة والسالم.5

.""الدالئل القرآنية يف أن العلوم النافعة العصرية داخلة يف الدين اإلسالمي.6

:الحدیث- ثانیا

7.".

:العقیدة واآلداب والمواعظ- ثالثا

."املأمول؛ مبعرفة القواعد والضوابط واألصول"طريق الوصول إىل العلم.8

.""القول السديد يف مقاصد التوحيد.9

.""الرياض الناضرة، واحلدائق النرية الزاهرة؛ من العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة.10

.""األدلة القواطع والرباهني يف إبطال أصول امللِحدين.11

."مي يف أغالله"تنزيه الدين ومحلته ورجاله مما افرتاه القصي.12

.""الدُّرة املختصرة يف حماسن دين اإلسالم.13

.""احلق الواضح املبني يف شرح توحيد األنبياء واملرسلني.14

.""التوضيح والبيان لشجرة اإلميان.15
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.""توضيح الكافية الشافية.16

.""الدُّرة البهيَّة شرح القصيدة التائية يف حل املشكلة القدرية.17

."ملهمات"سؤال وجواب يف أهم ا.18

.""انتصار احلق، حماورة دينينة اجتماعية.19

.""الدين الصحيح حيل مجيع املشاكل.20

21.".

.""جمموعة الفوائد، واقتناص األوابد.22

.""التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه ( الواسطيَّة ) من املباحث املنيفة.23

."السعيدة"الوسائل املفيدة للحياة.24

.""منظومة يف السري إىل اهللا والدار اآلخرة.25

""رسالة عن يأجوج ومأجوج.26

:الفقھ وأصولھ- رابعا

."املختارات اجللية من املسائل الفقهية".27

.""املناظرات الفقهية.28

."الفتاوى السعدية".29

"إرشاد أويل البصائر واأللباب؛ لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر األسباب؛ بطريق مرتب .30

."على السؤال واجلواب

.""حكم شرب الدخان.31
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.""اجلهاد يف سبيل اهللا.32

.""وجوه التعاون بني املسلمني، وموضوع اجلهاد الديينِّ، وبيان كليَّات ِمن براهني الدين.33

."ن عبد القوي"اجلمع بني اإلنصاف ونظم اب.34

.""منظومة يف أحكام الفقه.35

.""القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة.36

.""رسالة يف القواعد الفقهية.37

.""منظومة يف القواعد الفقهية مع شرحها.38

.""رسالة لطيفة جامعة يف أصول الفقه املهمة.39

.لكتب املعتمدة يف املذهب احلنبلي"حاشية على الفقه "، وهي استدراك على مجيع ا.40

:الخطب-خامسا

.""اخلَُطب املِنربية على املناسبات.41

.""جمموع اخلُطب يف املواضيع النافعة.42

.""الفواكه الشهيَّة يف اخلَُطب املنربية.43

:اللغة العربیة- سادسا

."التعلييق وكشف النقاب على نظم قواعد اإلعراب".44

ثرية على أسئلة شىت ترِد إليه من بلده وغريها وجييب عليها، وله تعليقات وله فوائد منثورة وفتاوى ك

.شىت على كثري مما مير عليه من الكتب

.وغريها شيًئا كثريًا



20

الخامس : أخالقھ ووفاتھبحثالم

أوال أخالقھ:

لقوله ،اء، وأن سيد األنبياء حممد صلى اهللا عليه وسلم على خلق عظيممبا أن العلماء ورثة األنبي

8،تعاىل: ( وإنك لعلى خلق عظيم )

ن والعامل بدو 9،أتقي الناس وأخساهم اهللا عز وجل كما قال تعاىل: (إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء...)

10قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ( إمنا بعثت ألمتما مكارم األخالق). أخالق كاجلسد بال روح

11(أدبين ريب فأحسن تأدييب).

والشيخ السعدي كان على درجة من األخالق احلميدة لكونه عاملا عامال كما ورد عن بعض 

تواضعا للصغري والكبري والغين والفقري كان كان على جانب كبري من األخالق الفاضلة، متالميذه إذ يقول:

ويصلح بني املتخاصمني بالعدل ويرضي الطرفني شفوقا على الفقراء واملساكني والغرباء بقدر استطاعته 

الكبري من األدب والعفة والنزاهة واحلزم ويعمل املناظرات بني تالميذه ويستعطف هلم احملسنني على جانب

ل ملن حيفظ املتون وال حيرم منه  أحدا وكان يشاور تالميذه يف اختيار األنفع من  علشحذ أفكارهم ويرصد اجل

.4سورة القلم، اآلية:8
.28سورة فاطر، اآلية:9

باب بيان مكارم األخالق ومعاليها.191ص 1ه ج 458سنن البيهقي أمحد بن حسني بن علي10
.72ص1ه ج1126كشف اخلفاء ومزيل اإللباس إلمساعيل بن حممد العجلوين اخلراحي 11
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كتب الدراسة ويرجح رأي األكثرية، ويف حالة التساوي يكون هو احلكم ولذا حصل له عدد كبري من 

12تالميذ احملصلني.ال

وكان زاهدا معرضا عن مفاتن الدنيا، ومباهج احلياة وزخارفها، ال يشارك الناس فيها يهتمون به 

13املناصب واجلاه والنفوذ.

ثانیا وفاتھ:

14.له احلكم وإليه ترجعون)

حيث - عز وجل-للقاء اهللاةوشيخنا السعدي من مجلة عباد اهللا الذين استعدوا هلذه الساعة املهول

لمني، وجدمة كتاب اهللا بالتفسري والبيان، وكذلك السنة سقضى عمره يف طاعة اهللا وخدمة اإلسالم وامل

عن اإلسالم خري اجلزاء.النبوية، والعقيدة اإلسالمية مدافعا عنها، شارحا للفقه وأصوله، فجزاه اهللا 

بسبب مرض ،15ة وسرية حممودة حيت توفاه اهللايحالة مرضىعل- رمحه اهللا - فلم يزل الشيخ

ة ن من مجاد األخر سنيالثالث و عشر ،حيث وافاه األجل يف ليلة اخلميس،مفاجئ شديد أنذر بدنو أجله

.7-6، ص املرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (12
8شرح جوامع األخرب: ص 13
88سورة القصص: اآلية 14
9شرح جوامع األخرب: ص15
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رمحه اهللا رمحة - أو مسع عنه أو قرأ لهوقد ترك حزنا عميقا يف نفس كل من عرفه.مبدينه عنيزة،ه1376

16.آمني–، ونفعنا بعلمه و مؤلفاته واسعة

عنه ياهللا ورضهن من مجادى الثاين سنه ست وسبعني وثالمثائة وألف فرمحيوقيل يف الثاين و العشر 

ة تسعة وستني عاما يف خدمة ذلك بعد عمر طويل دام قراب17،غه منازل الصديقني يف أعلى علينيوبل

18.العلم

القرآن الكرمي وهذا ةحياة مليئة باجلد واإلجتهاد، وخدم–اهللا هرمح–وهكذا فقد وجدنا حياته 

شأن كل عامل عامل يف هذه األمة.

المبحث السادس : ثناء العلماء علیھ

يقول أحد تالميذه : رئيس حمكمة التمييز باملنطقة الغربية وعضو جملس كبار العلماء: "وشيخينا 

مة ضرب ىف كل علم من العلوم الشرعية، و يف كل فن من الفنون العربية بسهم صائب وحظ وافر"، العال

فقد فسر القرآن الكرمي وبني أصول التفسري، وشرح األحاديث الشريفة، وصنف يف التوحيد بأقسامه الثالثة، 

ر عسريها، ب بعيدها، ويسَّ ية فقرَّ بع األحكام الشرعية والفرععلى أصحاب املنحرفة والعقائد الفاسدة، وتتَّ وردَّ 

كل ه  د منير يستفع أطرافها وأنواعها بعبارة واضحة، وأسلوب سهل ميسَّ ل أقسامها، وميَّ وفصَّ 

3الوسائل املفيدة:ص 16
9شرخ جوامع االخرب : ص 17
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األقوال الصحيحة واألدلة ضعف الروايات املخالفة لتلكد هذه األحكام بالدليل، وبنيَّ قارئ، مث إنه أيّ 

19.القوية

عقیدتھالثاني: فصلال

عقيدة أهل –رمحه اهللا –ن أن العقيدته قإن املتتبع لتفسري الشيخ السعدي و مصنفاته املختلفة يو 

السنة واجلماعة كما صرح يف عدة مواضع من تفسريه بقوله : وهذا دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة، 

ذلك يف جمموع الفوائد : (واعلم يل أما بالنسبة لباقي مؤلفاته فقد صرح بصوسنوضح ذلك باألمثلة عند التف

كلهم على املذهب السلفي متفقون على إثبات ما أثبته اهللا ورسوله من الصفات اهللا جل -واهللا احلمد- 

ة اهللا وكربيائه أو نفي ما نفاه اهللا ورسوله من النقص والكفو مجالله من غري استسناء على الوجه الالئق بعظ

20.على الدعوة إىل الشهادتني: التوحيد اخلالص واالتباع اخلالصيل ومتفقون أيضاثوالند والتم

كما صرح بذلك بعض تالميذه بقوله يف مقدمة جمموع الفوائد :" فنسأل اهللا تعاىل له املغفرة 

ناه يف نشر عقيدته السلفية النقية". وهي الفرقة اوالرضوان والفوز بأعلى اجلنان على بذله يف سبيل دينه وع

يت أخرب عنها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث ( تفرتق اليهود على إحدى وسبعني فرقة الناجية ال

21.وتفرتق أميت على ثالث و سبعون فرقة كلها يف النار إال ما أنا عليه وأصحايب)

9جمموع الفوائد ص 19
193جمموع الفوائد واقتناص األوابد: ص 20
ى:حسن صحيح.عن أيب هريرة، وقال أبو عيس)2640باب ماجاء يف افرتاق هذه األمة ح(25ص5رواه الرتمزي، ج21
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وهم سلف هذه األمة وأهل السنة واجلماعة و عقيدة الشيخ السعدي واضحة يف تفسريه من 22.

أمثلة ذلك:

23.تفسري لقوله تعاىل : (...فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين)

ر واجلنة يقول: ويف قوله " أعدت للكافرين" وحنوها من اآلية دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة أن النا

خملوقتان.

الثالث: مذھبھ الفقھيفصلال

إن الناظر واملتأمل يف تفسري الشيخ السعدي ومصنفاته ليلمس أنه كان متمسكا باملذهب احلنبلي 

تبعا ملشائخه كما ورد يف مقدمة تفسريه بقلم أحد تالميذه. وبعد أن درس كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ح عنده بالدليل الشرعي، جذهب احلنبلي، بل يرجع ما تر املصار ال يتقيد ب- هللاا اهمرمه–وتلميذه ابن القيم 

مما تقدم اتضح لنا أن السعدي غري متعصب ملذهبه 24،وال يطعن يف علماء املذاهب كبعض املتهوسني

صح من رأي مذهبه ورجعت 

هو العدل والنزاهة، وتقدير العلماء فلكل يأخذ من الكتاب والسنة.وهذاعليه 

عن أيب برزة األسلمى، دار الريان للرتاث دار الكتاب 2ص10ه" يف جممع الزوائد:ج807ذكره اهليثمي علي ابن أيب بكر "ت:22
ه1407العرب 
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