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الباب الثالث
التعریف بالكتاب"تیسیر الكریم الرحمن في التفسیر كالم المنان"

الفصل األول : لمحة عن الكتاب

التعریف بالكتاب.أ

الكتاب يتكون ، هذا ن بن ناصر السعدي (الشيخ السعدي)هو أحد مؤلفات الشيخ عبد الرمح

يقدم هذا الكتاب تفسريًا  م.1998ه أو 1419من جملد واحد، ظهرت الطبعة األوىل منه يف السنة 

كامًال للقرآن الكرمي بأسلوب عصري، سهل، وواضح يف الوقت نفسه، وقد جاء الكتاب مرتًبا وفق 

راءته للجميع. ومما مييزه: ترتيب سور املصحف الشريف، قواًما بني التطويل واإلجياز مما ييسر اقتناءه وق

سالمة عقيدته، حيث يتحرى مؤلفه فيه االلتزام بعقيدة أهل السنة واجلماعة ال سيما يف فهم أمساء اهللا 

تعاىل وصفاته.كما قدم املؤلف له بفوائد تتعلق بعلم التفسري ولطائف البن القيم فيه، وطريقته فيه أنه 

كتفي بذكر ما يتعلق باملواضع السابقة عن ذكر ما تعلق يذكر عند كل آية ما حيضره من معان، وال ي

ويعد الكتاب من أفضل كتب التفسري؛ حيث يتميز .باملواضع الالحقة؛ ويعمد إىل ذكر اآليات أحيانًا

ب احلشو والتطويل، وجتنب ذكر اخلالف، والسري على منهج نبالعديد من املميزات منها السهولة، وجت

تفسري و تربية.منها أنه كتاب السلف، ودقة االستنباط، و 

التفسیرالسعديأھمیة  .ب
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ومراكزهم.

 االهتمام بسرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم اليت هي النرباس للخلق كلهم، وال سيما التعامل

إىل - رمحه اهللا-ولعل يف هذا إشارة من الشيخ السعديمع ابناء دينه ومع أعدائه 

أن يقول: اقتدوا بنبيكم يف تعامله مع ابناء دينه ووطنه ويف تعامله مع اعدائه وجهادهم.

.املتعددة

من الممیزات التفسیر التي یمیز بھا تفسیر"تیسیر الكریم الرحمن في .ت

تفسیر كالم المنان"

الوضوح والتيسري.1

د الرمحن إىل طاليب العلم تفسري العالمة اجلليل" الشيخ عب

م املنان" فكان تفسريا ب "تفسري الكرمي الرمحن يف التفسري كالبن ناصر السعدي" املسمى

ختصار املخل وبذلك  نهاجا وسطا بني التطويل اململ واميسرا سهال أجد فيه مؤلفه وانتهج م

1كان مطابقا المسه لفظا ومعين سهال عظيم الفائدة.

بيان عقيدة أهل السنة:.2

3، ص ابقساملرجع الم)، 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (1
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السنة حيث إن األمة اإلسالمية يف حاجة ماسة لتفسري يعتىن به صاحبه إىل بيان عقائد أهل 

احلق الواضح والدواء الشايف مبا خيلو كل شبهة، ويثبت كل حقيقة. واحلق أن تفسري الشيخ 

أكمل وأجاد حيث بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة واألدلة عليها وبيان -رمحه اهللا- السعدي

ه املنحرفني والرد عليها ردا شافيا كافيا، وال سيما يف العصر احلديث.شب

ربط التفسري بالواقع املعاصر:.3

حيث الربط أو تطبيق - رمحه اهللا- وهذه ميزة أكثر املفسرين املعاصرين ومنهم شيخنا السعدي

رآن الكرمي 

واجلتماعية والقتصادية.

عدم اخلوض يف التفسري العلمي:.4

فقد اعتىن به كثري من املفسرين يف العصر احلديث فمنهم املفرط يف ذلك والذي جيعل التفسري 

تعرض هلذا النوع - رمحه اهللا- هي األصل، ولكن الشيخ السعدي

من التفسري بشكل ال يكاد يذكر مع ما تناوله غريه من املفسرين احملدثني أما هو فقد تناول 

2لنظرية.لتفسري والربط بني النص واهلدف ا

182التجاهات التفسري ص 2
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من كتاب بدائع الفوائد يف - رمحه اهللا-3اهتمامه بالنحو والبالغة اليت استقاها من ابن القيم.5

النحو والبالغة والتفسري.

العرب والعظات املستفادة من النصوص والسيما األحداث اهلامة واجلليلة والقصص القرآن  .6

ة البقرة..... اخل.كأصحاب الكهف وقصة يوسف عليه السالم وقصة اجلهاد يف سور 

إثراء املكتبات اإلسالمية مبثل هذه التفاسري يعطيها القيمة العلمية وانه ال يزال هناك عطاء .7

متواصل يف خدمة كتاب اهللا عز وجل باإلضافة إىل بيان جهود السابقني والالحقني يف خدمة 

اإلسالم واملسلمني وأن كتاب اهللا ال تنفد علومه على مر الدهور.

الثاني: مصادره في التفسیرالفصل

ال شك أن كل مفسر من املفسرين وال سيما املعاصرين ينقلون عن من سبقهم من املفسرين  

كابن تيميه والطربي وابن كثري وغريهم، وملا كان الشيخ السعدي سلفي العقيدة فإنه يأخذ عن السلفيني 

يم اجلوزية وغري ذلك.و ابن كثري الدمشقي و ابن الق- رمحه اهللا- أمثال ابن تيميه

أوال: مختصر تفسیر ابن كثیر: و قد اعتمد الشیخ السعدي على تفسیر ابن كثیر في 

كثیر من اآلیات منھا:

وحنوها من اآليات دليل ملذهب اهل السنة 4.عند تفسريه لقوله تعاىل (اُِعدَّْت لِْلَكاِفرِْيَن).1

وقد ذكر ابن  5،"اعدت" أى رصدت وهيئتواجلماعة على ان النار موجودة اآلن لقوله تعاىل 

خ يعالمة عصره يف التار ه) أبو الفرج 597-508ابن القيم: عبد الرمحن بن على بن حممد اجلوزي القرشي البغدادي (3
يس واحلديث مولده ووفاته ببغداد ونسبته إىل مشرعة اجلوزي حناهلا، له ثالمثائة مصنف منها: تلقيح فهوم أهل األثر والناسخ واملنسوخ، تلب

).316ص  3إبليس، مناقب عمر بن عبد العزيز (األعالم: ج 
24سورة البقرة، اآلية: 4
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مجلة من األحاديث الصحيحة واملتواترة يف هذا املقام مل يتعرض هلا السعدي - رمحه اهللا-كثري

النتهاجه اإلجياز يف التفسري.

الصفا واملروة ركن من أركان احلج.2

يقول :مها معروفان"من شعائر 6...)ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَّهِ ىل: (وذلك يف قوله تعا

و التقوى واجبة على كل مكلف وذلك 7).َذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإنـََّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ فقال(

يدل على 

ولكن األحاديث مل يوردها هنا خوف 8النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: (خذوا عين مناسككم)،

اإلطالة ولكن ابن كثري ذكرها يف تفسريه.

شیخ اإلسالم ابن تیمیةلمجموع فتاوىثانیا :

لسعدي بإمامه ابن تيمية يف العقيدة و املذهب و هذه مناذج تدل على ذلك:تأثر ا

ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اللَِّه ُمثَّ ُحيَرُِّفونَُه يف قوله تعاىل: (.1 أَفـََتْطَمُعوَن َأْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ

9.)ِمْن بـَْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم يـَْعَلُمونَ 

املكتبة الفصيلة.- اختصار وحتقيق حممد الصابوين-43ص 1خمتصر تفسري ابن كثري ج 5
158سورة البقرة، اآلية: 6
32سورة احلج، اآلية: 7
كتاب:احلج، باب: استحباب رمى اجلمرة العقبة يوم النحر راكبا، عن جابر، 934ص2احلديث: صحيح املسلم ج 8

.145ص1ر تفسري ابن كثري ج)املكتب اإلسالمي ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، خمتص1297ح(
75سورة البقرة ، اآلية: 9
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قال شيخ اإلسالم: (فإن اهللا ذم الذين حيرفون الكلم عن مواضعه وهو متناول ملن محل يقول: 

الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة وذم الذين ال يعلمون الكتاب إال أماين وهو متناول ملن 

لكتاب اهللا لينال ترك  سر تدبر القرآن ومل يعلم إال جمرد تالوة حروفه ومتناول ملن كتب كتابا بيده خمالفا

به دنيا وقال: إنه من عند اهللا مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين وهذا معين الكتاب والسنة وهذا 

معقول السلف واألئمة وهذا هو أصول الدين الذي جيب اعتقاده على األعيان والكفاية و متناول ملن  

الذي يقوله وهذه األمور كثرية جدا يف كتم ما عنده من الكتاب و السنة لئال حيتج به خمالفه يف احلق

10أهل األهواء مجيلة كالرافضة وتفصيال مثل كثري من املنتسبني إىل الفقهاء).

ثالثا: تفسیر ابن القیم رحمھ هللا تعالى

ائع الفوائد" وقد نقل عن كتابه حيث نقل عنه فوائد مهمة تتعلق بتفسري القرآن من الكتاب "بد.1

النحو وعلوم القرآن والفقه وغريه، كما اشتمل النقل على مخس فوائد ة فصول يف البالغة و سن

11قرآن، وفوائد استنبطها من اآليات.يف النحو والبالغة وعلوم ال

12الدين ابن القيم يف اهلدي النبوي.عن إمامه اإلمام مشس - رمحه اهللا- نقل الشيخ السعدي.2

معانيها وأسرارها)، والقصة اليت نقلها عنه وقال : (فإن فيها إعانة على فهم السورة وقد تكلم على 

13سورة الفتح ونظرا لكربها وطوهلا.هي قصة احلديبية  يف

38ص 1انظر تيسري الكرمي الرمحن ج 10
ه، تيسري 1414. 1دار الكتب العلمية ط - ضبط وختريج أمحد عبد السالم-وما بعدها217ص 2بدائع الفوائد ج 11

20-14ص1الكرمي الرمحن ج
دون تارخ.-دار الكتاب العريب–بعدها وما122ص 2زاد املعاد يف هدي خري املعاد ج 12
.735م)، املرجع السابف، ص 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (13
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إلمام فخر الدین الرازيمفاتیح الغیبرابعا :

لِلرَِّجاِل َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك وذلك عندما نقل عنه رأي عدم نسخ الوصية للوالدين واألقربني باآلية "

أو 14."َر َنِصيًبا َمْفُروًضا اْلَواِلَداِن َواَألقْـَربُوَن َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواَألقْـَربُوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه أَْو َكثُـ 

لسعدي يف ذلك مثل باحلديث "إن اهللا أعطي كل ذي حق حقه فال وصية لوارث" وكان رأي الشيخ ا

رأي الرازي القائل: أن اآلية اليت ذكرناها سابقا مفسرة أو مفصلة ملا أمجل يف اآلية "الوصية".كما قال 

رًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواَألقْـَرِبَني بِاْلَمعْ تعال: ا ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخيـْ

15.َعَلى اْلُمتَِّقنيَ 

الفصل الثالث : أنواع التفسیر التي اشتمل علیھا تفسیر السعدي

على أكثر من نوع من التفاسري املعروفة مثل التفسري -رمحه اهللا-لقد اشتمل تفسري السعدي

اإلمجاىل و التحليلي واملوضوعي حيث إن التفسري ال خيلو من نوع من هذه األنواع. ولكن اإلمام 

ا ولكنه السعدي ركز يف تفسريه على املعين ال على اللفظ فهو ال يهتم باأللفاظ والنحو والبيان كثري 

يكرس جهده على بيان املعين املراد الذي يستفاد من كتاب  اهللا تعاىل وما فيه مصلحه املسلمني. ومن 

خالل الدراسة يف تفسريه وجدنا أن أكثر تفسريه يشتمل على تفسري املوضوعي، مث التحليلي وإلمجاىل.

أوال: التفسیر الموضوعي:

7سورة النساء، اآلية :14
180سورة البقرة، اآلية : 15
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املتعلقة مبوضوع واحد على مستوى القرآن كله أو ويقصد به: أن جيمع املفسر اآليات الكرمية

16نها موضوعا واحدا مرتابط العناصر.جمموعة من سورة "كاحلواميم" مثال ويؤلف م

مناذج من التفسري املوضوعي عند السعدي:

موضوع الرحمة:-

الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنَني ُكْم َوَمالِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن يُهَو الَِّذي ُيَصلِّي عل(قال تعإىل:- 1

17.)َرِحيًما

مالئكته ودعائهم، ما خيرجهم من ظلمات الذنوب واجلهل إىل نور اإلميان، والتوفيق، والعلم، والعمل، 

فهذه أعظم نعمة. 

الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمدِ ويستغفرون للذين آمنوا فيقولون: (

وا َسِبيَلَك َوِقِهْم َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا َربـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا َواتـَّبَـعُ 

َربـََّنا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعْدتـَهُ ،َعَذاَب اجلَِْحيم

18.)َوِقِهُم السَّيَِّئاِت َوَمْن َتِق السَّيَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ،أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

فهذه رمحته ونعمته عليهم يف الدنيا و 

م.1991ه 1417ط-دار التوزيع والنشر اإلسالمية17املدخل إىل التفسري املوضوعي د.عبد الستار فتح اهللا سعيد ص 16
43سورة األحزاب، اآلية: 17
9-7سورة غافر، ساآلية: 18



34

وال 

19يعرف كنهه، إال أعطاهم إياه.

إثبات عذاب القبر:-

ْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِ وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل:(- 2

حيث أراد أن يقرر من خالل اآليات واقعية عذاب القرب.20.)أَْعَمى

يقول السعدي: وفسرت املعيشة الضنك بعذاب القرب، وأنه يضيق عليه قربه، وحيصر فيه، 

اآليات الدالة على عذاب القرب. والثانية قوله تعاىل: ويعذب، جزاء إلعراضه عن ذكر ربه، وهذه أحدى 

والثالثة 21،...)َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِيف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمَالِئَكُة بَاِسطُو أَْيِديِهمْ (...

و الرابعة قوله عن آل 22،)يـَْرِجُعونَ َولَُنِذيَقنـَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اَألْدَىن ُدوَن اْلَعَذاِب اَألْكَربِ َلَعلَُّهْم (قوله:

23.)يالنَّاُر يـُْعَرُضوَن علفرعون: (

آخر اآلية، - واهللا أعلم- والذي أوجب ملن فسرها بعذاب القرب فقط من السلف، وقصرها على ذلك 

فهذا من ألون التفسري املوضوعي ألن السعدي جاء 24ذكر يف آخرها عذاب يوم القيامة.أن اهللاو 

باآليات العديدة اليت ختدم موضوعا واحد وهو عذاب القرب ومن خالهلا خرج بنتيجة من هذه اآليات 

يف هذه - رمحهم اهللا- بأن حياة الربزخ هي املقصودة بالعذاب قبل يوم القيامة، وحنن نوافق رأي السلف

.158، ص املرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (19
124سورة طه، اآلية:20
93سورة األنعام، اآلية: 21
21سورة السجدة، اآلية:22
48سورة غافر، اآلية: 23
.166ص 2انظر خمتصر بن كقري ج 2. /285، ص املرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (24



35

بـُُهْم َمرَّتـَْنيِ ُمثَّ يـَُردُّوَن ِإَىل َعَذاٍب َعِظيمٍ املسألة وهناك آيات أخرى تدل على ذلك منها:( فاملرة 25.)َسنـَُعذِّ

األوىل للعذاب كما قال بعض املفسرين : عذاب القتل أو املوت يف الدنيا، واملرة الثانية عذاب القرب يف 

26يم وذلك يوم القيامة.العذاب العظالربزخ مث يرد إىل

ثانیا: التفسیر التحلیلي:

وهو الذي يتبع فيه املفسر ترتيب املصحف فيشرح مجلة من اآليات أو سورة أو القرآن كله 

ا وحنو ذلك مما 

27يتقرر به معناها.

التفسري التحليلي:منوذج من 

28.)َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرِي نـَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَُّه َرُءوٌف بِاْلِعَبادِ عند التفسري لقوله تعاىل:(

معىن املفردات، قال يف الصحاح: شريت الشيء أشريه شراء: إذا بعته وإذا :يقول السعدي

)، اى َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرِي نـَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَّهِ قال تعاىل: ( 29.اشرتيته أيضا وهو من األضداد

يبيعها، وقال تعاىل: َ(وَشَروُه بَِثَمٍن َخبٍْش َدرَاِهَم َمْعُدْوَدٍة) أي  باعوه: ومثله يف القاموس، وهذه اآلية 

سالم، كما رواه ابن عباس وأناس نزلت يف صهيب بن سنان الرومي حني أراده املشركون على ترك اإل

وسعيد بن املسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمية و مجاعة غريهم. وذلك أنه ملا أسلم مبكة وأراد اهلجرة، 

.101سورة التوبة، اآلية: 25
.392ص 3، انظر فتح القدير ج 166ص 2خمتصر تفسري ابن كثري ج 26
ه.1318دار النفائس 27، التفسري املوضوعي د. صالح اخلالدي ص 16املدخل إىل تفسري املوضوعي ص 27
.208سورة البقرة، اآلية: 28
.2252ص 3رب البن منظور اإلفريقي ج انظر لسان الع29
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منعه الناس أن يهاجر مباله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل اهللا 

ىل طرف احلرة. فقالوا له: ربح البيع ربح البيع فقال:وأنتم، هذه اآلية، فتلقاه عمر بن اخلطاب ومجاعة إ

فال أخسر اهللا جتارتكم، وما ذاك؟ فأخربوه أن اهللا أنزل فيه هذه اآلية. ويروي أن رسول اهللا صلى اهللا 

وحّدث أبو عثمان النهدي عن صهيب، والرواية بنحوها وقال 30عليه وسلم قال له" ربح بيع صهيب"،

علي بن يزيد عن سعيد بن املسيب، قال وذكر رواية أخري بنحوها.محاد بن سالمة عن 

ِإنَّ اللََّه 

ِبيِل اللَِّه فـَيَـْقتـُُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا علىِه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف سَ 

ي بَايـَْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو 

بني الصفني، أنكر بعض الناس. فرد عليهم عمر بن 32امرو ملا محل هشام بن ع31.)اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

33.اخلطاب وأبو هريرة وغريمها وتلوا هذه اآلية" ومن الناس من يشرى نفسه"

قل ما يورده وكذلك بآيات من القرآن واحد مث سرد روايات أسباب النزول الثالثة بأسانيدها وهذا 

) عن انس بن 5700باب: ذكر مناقب صهيب ح(450ص3ه يف املستدرك ج405أخرجه أبو عبد اهللا احلاكم ت:30
مالك، دار الكتب.

111سورة التوبة، اآلية: 31
رسوا اهللا، سكن البصرة ومات هشام بن عامر: بن أمية بن احلسحاس بن مالك بن عامر بن غنم يقال كان امسه شهابا فغريه 32

.83رقم 39ص 11
.164-163، ص املرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (33
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قاعدة هامة يف تفسري القرآن وهي القاعدة الثانية" العربة -رمحه اهللا-وقد رصد الشيخ السعدي

بعموم اللفظ ال خبصوص السبب" فهذه اآليات إن نزلت يف صهيب رضي اهللا عنه 

34.واهللا أعلم-جماهد يبيع نفسه ابتغاء مرضات اهللا

ثالثا: التفسیر اإلجمالى

ية أو اآليات اليت يفسرها ويربز مقاصدها وشرح ي يبني فيه املفسر خالصة معين اآلهو الذ

35العام بال دخول يف تفاصيل كثرية.الدقيق من ألفاظها وسبب نزوهلا حىت يتقرر املعين

منوذج من التفسري اإلمجاىل عند السعدي:

َأملَْ تـََر ِإَىل اْلَمِإل وذلك يف التفسري لقصة بىن إسرائيل وجهادهم األعداء مع ملكهم طالوت: (

قَاَل َهْل َعَسْيُتْم ِإْن  ِمْن َبِين ِإْسرَائِيَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنِيبٍّ َهلُُم ابـَْعْث لََنا َمِلًكا نـَُقاِتْل ِيف َسِبيِل اللَّهِ 

أَبـَْنائَِنا فـََلمَّا  ُكُم اْلِقَتاُل َأال تـَُقاتُِلوا قَاُلوا َوَما لََنا َأال نـَُقاِتَل ِيف َسِبيِل اللَِّه َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِديَارِنَا وَ يُكِتَب عل

ُهْم َواللَُّه عليُكِتَب عل َوقَاَل َهلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ اللََّه َقْد بـََعَث َلُكْم ،ٌم بِالظَّاِلِمنيَ يِهُم اْلِقَتاُل تـََولَّْوا ِإال قَِليال ِمنـْ

َنا َوَحنُْن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه وَملَْ يـُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ يطَاُلوَت َمِلًكا قَاُلوا َأىنَّ َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك عل

َوقَاَل َهلُْم ،مٌ ياَدُه َبْسطًَة ِيف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم َواللَُّه يـُْؤِيت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع علُكْم َوزَ ياللََّه اْصطََفاُه عل

َهاُروَن َحتِْمُلُه وَسى َوآلُ نَِبيـُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن َربُِّكْم َوبَِقيٌَّة ِممَّا تـََرَك آُل مُ 

36).اْلَمالِئَكُة ِإنَّ ِيف َذِلَك آليًَة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 

6القرآن،بريوت: دار اإلستقامة. ص م)، القواعد احلسن لتفسري1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (34
.17املدخل علي التفسري املوضوعي ص 35
.248-246سورة البقرة، اآلية: 36
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يقص اهللا تعاىل هذه القصة على األئمة ليعتربوا لريغبوا يف اجلهاد وال ينكلوا : يقول السعدي

خسروا األمرين. فأخرب عنه، فإن الصابرين صارت هلم العواقب احلميدة يف الدنيا واآلخرة، والناكلني 

تعاىل أن أهل الرأي من بين إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة، ترادوا يف شأن اجلهاد، واتقوا على أن 

ة، وال يبقي لقائل مقال. يطلبوا من نبيهم أن يعني هلم ملكا، لينقطع النزاع بتعيينه، وحتصل الطاعة التام

هم خشي أن طلبهم هذا جمرد كالم ال فعلوأن نبي

التزاما تاما، وأن القتال متعني عليهم، حيث كان وسيلة السرتجاع ديارهم، ورجوعهٍم إىل مقرهم 

37ووطنم.

وأنه عني هلم نبيهم طالوت ملكا يقودهم يف هذا األمر الذي ال بد له من قائد حيسن القيادة، 

عليكم مبا آتاه اهللا من قوة العلم بالسياسة، وقوة اجلسم، اللذين مها آلة الشجاعة والنجدة، وحسن 

يؤتى ملكه 

من يشاء.

مث مل يكتف ذلك النيب الكرمي  بإقناعهم مبا ذكر، من كفاءة الطالوت، واجتمع الصفات 

َوقَاَل َهلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ آيََة ُمْلِكِه َأْن يَْأتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن َربُِّكْم املطلوبة فيهم حيت قال هلم: (

). وكان هذا التابوت قد استولت غليه األعداء. فلم يكتفوا بالصفة َرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُرونَ َوبَِقيٌَّة ِممَّا تَـ 

89،صاملرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (37
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ِإنَّ ِيف املعنوية يف طالوت، وال بتعيني اهللا له على لسان نبيهم، حىت يؤيد ذلك هذه املعجزة، وهلذا قال: (

وانقادوا.) فحينئذ سلموا َذِلَك آليًَة َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 

ضعف العزائم واهلمم ،ما حيتاج إىل متييز الصابر من الناكل قال: "إن اهللا مبتليكم بنهر" مترون عليه 

ْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َوَلْوال دَ وقت احلاجة إىل املاء... مث بني تعاىل فائدة اجلهاد فقال: (...

باستيالءالكفار والفجار، وأهل الشرك والفساد، ولكن اهللا بلطفه باملؤمنني شرع . 38)َلَفَسَدِت اَألْرضُ 

عواقبهم محيدة، وكما أن ا

الشيخ السعدي اخلالصة من معين اآليات دون الدخول يف التفاصيل وبعض الفوائد من هذه القصة 

أعرضنا عنها صفحا لطوهلا.

ليم وهذه القصة جيب ان يتعلم منها املسلمون يف شيت بقاع األرض وذلك ملافيها من تعا

سامية، ومن ضوابط جيب أن تتوفر يف القائد املسلم من العلم واحلكمة وقوة البدن وقوة الدين والتعامل 

مع األعداء يف السلم واحلرب. وكذلك الصفات اليت جيب توافرها يف اجلنود من الصرب والتحمل وقوة 

حية إسالمية وذلك بالتقرب 

39).َواتـَُّقوا اللََّه َويـَُعلُِّمُكُم اللَّهُ إىل اهللا عز وجل، كما قال تعاىل: (

251سورة البقرة، اآلية: 38
282سورة البقرة، اآلية: 39
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ألن الكلمة األويل وألخرية 

رابعا: التفسیر المقارن:

هو الذي يتتبع فيه املفسر آية من القرآن أو مجلة من اآليات ليتطلع آراء املفسرين، فيها ويقارن 

فسرين، وذلك كآيات كالم املبني أقواهلم ويستخلص نتائج املقارنة سواء من معاين اآليات الكرمية، أو  

يف سورته، آية الصيام يف سورة البقرة، إذا عرضت على أقوال املفسرين سلفا وخلفا، ويف كتب احلج

40املأثور أو الرأي احملمود.

منوذج من التفسري املقارن:

ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيقوله تعاىل:( َها َوَغِضَب اللَُّه علىِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ

يقول السعدي: "وقد اختلف األئمة رمحهم اهللا يف تأويلها مع اتفاقهم على بطالن 41.)َعَذابًا َعِظيًما

يلها ما قاله اإلمام 

الدين ابن القيم" رمحه اهللا يف املدارج، فإنه قال بعد ما ذكر تأويالت األمة يف ذلك مشساحملقق:" 

وانتقدها فقال: وقال فرقة إن هذه النصوص وأمثاهلا مما ذكر فيه املقتضي للعقوبة وهو القتل العمد وال 

.17املدخل إىل التفسري املوضوعي ص 40
.93اآلية: سورة النساء،41
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وانتقاء موانعه من يلزم من وجود مقتضي احلكم وجوده، فإن احلكم إمنا يتم بوجود املقتضية وهو القتل 

42املكفرات وغاية هذه النصوص اإلعالم بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي هلا.

وقد قام الدليل على ذكر املوانع فبعضها باإلمجاع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع باإلمجاع ما عدا 

ماحيه، واملصائب حقوق أهل القتل والتوحيد مانع بالنصوص املتواترة اليت ال دفع هلا واحلسنات العظيمة 

43الكربى مانعة وإقامة احلدود يف الدنيا بالنص و ال سبيل إىل تعطيل هذه النصوص.

الفصل الرابع : اتجاھھ في التفسیر

أن التفسري ينقسم إىل ستة اجتاهات اجتاه األديب، اجتاه الفلسفي،اجتاه 44قال قريش شهاب

العلمي، اجتاه الفقهي، اجتاه الصويف، اجتاه األديب االجتماعي. وقد تأثر املفسرون يف تفسري القرآن بكل 

وال هذه اجتاهات على اخللفيات وامليول من حيث تعمقهم يف العلم من العلوم واللبيئات واألماكن واألح

حيت يكون هلم اجتاهات  متعددة.

وخباصة يف –رمحه اهللا -نظرا إىل احلركة العلمية يف عصر السعدي أن تطور التعليم يف عصره

مدينة الرياض، كان يف  العقد اخلامس من عمره أي يف الثالثة واألربعني من عمره. وحىت عام 

م أي يف العام الذي تويف فيه الشيخ السعدي كان التعليم مبدينة الرياض، مقتصرا 1956ه/1376

دي افتتحت املدرسة على االبتدائي ومل يكن هناك التعليم املتوسط وال الثانوي. وبعد موت الشيخ السع

" مدارس متوسطة.102املتوسطة مث توالت املدارس حىت أصبح عددها"

157، صاملرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (42
.387ص 1بالتفصيل، تيسري الكيم الرمحن ج 424-422ص 1انظر ابن كثري ج43
.73-72. باندونع: امليزان، ص القرآن يف األرض الواقعم)،1992شهاب، حممد قريش (44
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ومن هذه اخللفيات رأت الباحثة أن الشيخ السعدي مييل إىل اجتاه االديب اإلجتماعى يف 

كان مفعما بالصراع واحلروب على -رمحه اهللا- تفسريه. ألن الفرتة أو العصر الذي عاشه الشيخ السعدي

ء التسع والستني عاما الذي عاشه وقبل ذلك أيضا، وكله صراع على السلطة واحلكم وإراقة الدممدي ا

فلذلك ال عزة وال كرامة إال بالرجوع 45وقطع الرحم وأواصر القرابة، وقتل األخ أخاه من أجل الرئاسة.

ألوائل الذين إىل إلسالم وتعليمه احلكيمة، مث التوحيد على كلمة واحدة ورواية واحدة، كما فعل ا

46).ِإنَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ أسلفونا، وصدق اهللا إذ يقول: (

كانت للحركة العلمية يف عصر الشيخ السعدي أثر على اجتاهه يف التفسري وذلك بأن استغين 

املقصود من آيات القرآن وهو اهلداية. وهو يهتم عن احلوض يف املفردات اللغوية و االقتصار على بيان 

رمحهم - عن ذلك فقال:"كثرت تفاسري األمة-رمحه اهللا تعاىل- 

لكتاب اهللا تعاىل فمنهم مطول خارج عن املقصود ومنهم مقتصر يقتصر على حل بعض األلفاظ - اهللا

و كان الذي ينبغي يف ذلك ان جيعل املعين هو املقصود.كانت للحركة اللغوية بقطع النظر عن املراد

العلمية يف عصر الشيخ السعدي أثر على منهجه يف التفسري.

ھاتالفصل الخامس : منھجھ في التفسیر و تطبیق

، اللبس فيه حيات القرآنية، وشرح معانيه بأسلوب سهل واضاآللتفسري السعديعرض الشيخ 

ب" . و تفسريه املسمىوالصعوبة وال توعر يف لغته اليت استخدمها يف تفسريه للقرآن الكرميوالغموض، 

244ص6اإلعالم ج45
11سورة الرعد، اآلية: 46
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تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان" فكان تفسريا ميسرا سهال أجاد فيه مؤلفه وانتهج منهاجا 

ظيم الفائدة.وسطا بني التطويل اململ والختصار املخل وبذلك كان مطابقا المسه لفظا ومعنا سهال ع

نظرا إىل املنهج الذي سلكه السعدي يف تفسريه أنه استهل تفسريه بذكر جمموعة من الفوائد 

من كتابه "بدائع الفوائد"، و أنه أفرد كتابا مستقال احتوى على سبعني - رمحه اهللا-القيمة البن القيم

بعنوان:" فصل يف شرحاحلسىنتم تفسريه بشرح أمساء اهللاقاعدة مهمة يف تفسري القرآن الكرمي، و أنه خ

بصورة خمتصرة وقد تطرق إىل مجيع املعاين اليت حيملها االسم اهللا تعاىل.أمساء اهللا احلسىن

من خالل قراءة الباحثة  ملقدمة كتاب "التيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان" أن الشيخ و 

السعدي قال:" اعلم أن طريقيت يف هذا التفسري أين أذ 

بذكر ما تعلق باملواضع السابقة عن ذكر ما تتعلق باملواضع الالحقه، الن اهللا وصف هذا الكتاب 

أنه"مثين" تثين فيه األخبار والقصص والحكام ومجيع املواضع النافعة حلكم عظيمة، وأمر بتدبره مجيعه ملا 

تبني للباحثة أن 47.ملعارف، وصالح الظاهر والباطن، وإصالح األمر كلها"يف ذلك من زيادة العلوم وا

منهج السعدي يف تفسريه كما ياىل:

تفسري اآليات )1

بيان مناسبات بني اآليات )2

االهتمام بأسباب النزول)3

االهتمام بالعرب والعظات)4

10، ص املرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (47
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االستنباط بالقواعد الفقهية)5

عليها من السورةبيان الفوائد الفقهية (أحكام الفقهية) وداللة )6

وهذا تفصيل منهجه يف التفسري:

المنھج األول: تفسیر اآلیات.

رمحه - كان الشيخ السعدي يفسر القرآن يف تفسريه مباشرة إىل املعىن املقصود به، كما يقول

لكتاب اهللا تعاىل فمنهم مطول خارج عن - هم اهللارمح- عن ذلك فقال: كثرت تفاسر األمة- اهللا

قتصر يقتصر على حال بعض األلفاظ اللغوية بقطع النظر عن املراد وكان الذي ينبغي املقصود ومنهم م

يف ذلك أن جيعل املعين هو املقصود، واللفظ وسيلة إليه فينظر يف سياق الكالم وما سبق ألجله ويقابل 

بينه وبني نظره.

ملعين احلريف أي بذكر معين السورة ويفسر اآليات باةر بدأ الشيخ السعدي تارة يف أول سو قد 

اللفظ الغريب مث يفسره مبعين العام.

نأخذ أمثلة تطبقية على هذا منهج كما يايل:

املثال األول:تفسري سورة اللهب

) 3) َسَيْصَلى نَارًا َذاَت َهلٍَب (2) َما َأْغَىن َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب (1تـَبَّْت يََدا َأِيب َهلٍَب َوَتبَّ (قال تعاىل: 

48.)5) ِيف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد (4َواْمرَأَتُُه َمحَّاَلَة احلََْطِب (

5-1سورة اللهب، اآلية: 48
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) أبو هلب، هو عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، 1قال الشيخ السعدي يف تفسري هذه السورة: (

وكان شديد العداوة واألذية له، فال دين له، وال محية للقرابة، قبَّحه اهللا. 

الذي هو جزي عليه إىل يوم القيامة، فقال: (تبت يدا أيب هلب)، أي: خسرت يداه، وشقي(وتب) فلم 

) (ما أغين عنه ماله) الذي كان عنده، فأطغاه.(وما كسب) مل يرد عنه شيئا من عذاب اهللا، إذا 2يربح.(

النار من كل جانب، وهو( وامرأته محالة ) (سيصلى نارا ذات هلب)، أي: ستحيط به 3نزل به.(

احلطب ). وكانت أيضا شديدة األذية لرسول اهللا، تتعاون هو وزوجها على اإلمث والعدوان، وتلقي الشر، 

وتسعى غاية ما تقدر عليه يف أذية الرسول صلى اهللا علىه وسلم، وجتمع على ظهرها األوزار، مبنزلة من 

جيمع حطبا، وقد أعد له يف عنقه ح

زوجها، متقلدة يف عنوقها حبال من املسد، و على كل، ففي هذه السورة، آيات باهرة من آيات اهللا. 

49ال يسلمان. فوقع كما أخرب عامل الغيب والشهادة.

المنھج الثاني: بیان المناسبات بین اآلیات 

ألوان املناسبات يف تفسري السعدي:

أوال: المناسبة بین اآلیة وخاتمتھا:

866، ص املرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (49
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َوَمْن يـَْغُلْل يَْأِت ِمبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال يف قوله تعاىل:()1

50.)يُْظَلُمون

يقول السعدي: "وتأمل حسن االحرتاز يف هذه اآلية الكرمية، ملا ذكر عقوبة الغال، وأنه يأيت 

أن غريه -باملفهوم- وجزاءه، وكان اقتصاره على الغال، يوهميوم القيامة مبا غله، وملا أراد أن يذكر توفيته 

51من أنواع العاملني قد ال يوفون، أيت بلفظ عام جامع له ولغريه".

يف تفسريه قاعدة خاصة يف املناسبات بني اآلية وخامتتها و - رمحه اهللا- جعل اإلمام السعدي)2

بأمساء اهللا احلسين، ليدل على أن خص اخلامتة باألمساء احلسين حيث يقول:" خيتم اهللا اآليات 

احلكم املذكور له تعلق بتلك االسم الكرمي.

. مث استعرض كثريا 52عرفة صفات اهللا ومعرقة أحكام شرائعه، وهو من أجل املعارف و أشرف العلومم

53.من األمثلة على ذلك يف كتابه (القواعد احلسن لتفسري القرآن)

ثانیا: المناسبة بین اآلیات في السورة الواحدة:

161آل عمران، اآلية:سورة 50
122، ص املرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (51
القواعد احلسن لتفسري القرآن.52
در السابق.املص53
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يقول 54،)اللَِّه أَْنَداًدا حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِّ اللَّهِ َوِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن يف قوله تعاىل: (

السعدي:" ما أحسن اتصال هذه اآلية باليت قبلها، فإنه تعاىل ملا بني وحدانيته وأدلتها القاطعة، 

َلَه َوِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد ال إِ وبراهينها الساطعة املوصلة إىل علم اليقني، واملزيلة لكل شك. وذلك يف قوله: (

55.)ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرضِ ،ِإال ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيمُ 

ثالثا: المناسبة بین أول السورة وموضوعاتھا:

يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس وذلك يف أول سورة النساء يف قوله تعاىل: (

ُهَما رَِجاال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواألَ َواِحَدٍة َوَخَلقَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ْرَحاَم ِإنَّ اللََّه  ِمنـْ

.56)ُكْم َرِقيًبايَكاَن عل

يقول السعدي: (وتأمل كيف افتتح هذه السورة باألمر بالتقوى، وصلة األرحام و األزواج 

ذلك فّصل هذه األمور أمت تفصيل من أول السورة إىل آخرها). ونقصد هنا املناسبة بني عموما مث بعد 

حقوق اهللا على عباده وتوزيع املواريث والتوصية بالنساء واألقارب واليتامى واملساكني... اخل.

رابعا: المناسبة بین أول السورة وأخرھا:

: "هذه السورة تسمي سورة - رمحه اهللا- وذلك يف مطلع سورة النحل مع آخرها حيث يقول

كما قال تعاىل: 57.

َها تَْأُكُلونَ ( ،ْسَرُحونَ َوَلُكْم ِفيَها َمجَاٌل ِحَني تُرُِحيوَن َوِحَني تَ ،َواألَنـَْعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنـْ

165البقرة، اآلية:سورة 54
164-163البقرة، اآلية: سورة 55
.1النساء، اآلية:سورة 56
389، ص املرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (57
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أي ألجلكم، 58.)َوَحتِْمُل أَثـَْقاَلُكْم ِإَىل بـََلٍد ملَْ َتُكونُوا بَالِِغيِه ِإال ِبِشقِّ األَنـُْفِس ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُءوٌف َرِحيمٌ 

) مما تتخذون من أصوافها َلُكْم ِفيَها ِدْفءٌ وألجل منافعكم ومصاحلكم، ومن مجلة منافعها العظيمة (

َها وأشعارها، وجلودها، من الثياب، والفرش، والبيوت.ولكم فيها منافع غري ذلك(وأوبارها،  َوَمَناِفُع َوِمنـْ

) أي: يف وقت رواحها وسكونه، ووقت حركتها َوَلُكْم ِفيَها َمجَاٌل ِحَني تُرُِحيوَن َوِحَني َتْسَرُحونَ ، ()تَْأُكُلونَ 

وسرحها، وذلك أن مجلها، ال يعود إليها منه شيء، فإن

ِإَىل بـََلٍد ملَْ ) من األمحال الثقيلة، بل وحتملكم أنتم (َوَحتِْمُل أَثـَْقاَلُكمْ وأموالكم، وتعجبون بذلك، (

يه ما ) ولكن اهللا ذللها لكم. فمنها ما تركبونه، ومنها ما حتملون علَتُكونُوا بَالِِغيِه ِإال ِبِشقِّ األَنـُْفسِ 

) إنه سخر لكم ما ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُءوٌف َرِحيمٌ تشاؤون من األثقال، إىل البلدان البعيدة، واألقطار الشاسعة،(

تضطرون إليه وحتتاجونه، فله احلمد كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره.

َقُكُم اللَُّه َحالال طَيًِّبا َواْشُكُروا نِْعَمَت َفُكُلوا ِممَّا َرزَ وهذه اآليات هلا مناسبة بآية أخرى يعىن: (

يأمر اهللا تعاىل عباده بأكل ما رزقهم اهللا من احليوانات، واجلوب، والثمار 59.)اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ 

، أو أثرًا من َحالال طَيًِّباوغريها، (

) . َواْشُكُروا نِْعَمَت اللَّهِ غضب وحنوه. فتمتعوا مبا خلق اهللا لكم، من غري إسراف وال تعدٍّ

) أي إن كنتم خملصني له ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ 

، وال تنسوا املنعم.العبادة، فال تشكر إال إياه

.7-5سورة النحل، اآلية: 58
.114سورة النحل، اآلية:59
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خامسا: المناسبة بین اسم السورة ومقصدھا:

ويتضح ذلك يف سورة النجم، حيث يقول موضحا املناسبة بني اسم السورة ومقصدها: وأقسم 

بالنجوم على صحة ما جاء به صلى اهللا علىه وسلم من الوحي اإلهلي، ألن يف ذلك مناسبة عجيبة فإن 

للسماء فكذلك الوحي وآثاره، زينة األرض، فلوال العلم املوروث من األنبياء، اهللا تعاىل جعل النجوم زينة

60لكان الناس يف ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم.

اتمتھا:مناسبة بین موضوع العام للسورة وخسادسا: ال

حيث إن موضوع السورة العام هو قصص األنبياء وإثبات -عليه السالم-وذلك يف سورة هود

أن القرآ

القصص فقال: " ملا ذكر يف هذه السورة من  أخبار األنبياء ما ذكر، ذكر احلكمة من ذكر ذلك فقال: 

َوَجاَءَك ِيف َهِذِه احلَْقُّ َوَمْوِعظٌَة َوذِْكَرى َك ِمْن أَنـَْباِء الرُُّسِل َما نـُثَبُِّت ِبِه فـَُؤاَدَك يوَُكال نـَُقصُّ عل(

61.)لِْلُمْؤِمِننيَ 

المراد منھاالمعنى  سابعا: المناسبة بین كلمات السورة و

مجلة من الفوائد يف سورة يوسف عليه السالم،كفائدة رؤياه - رمحه اهللا- حيث ذكر السعدي

عليه السالم وذكر وجه املناسبة فيها فقال: " إن هذه 

.760، ص املرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (60
120هود، اآلية:سورة 61
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األصل أبوه وأمه، وإخوته هم الفرع فمن املناسب أن يكون األصل أعظم نورا وخرما ملا هو فرع عنه، 

أباه والكواكب إجوته.فلذلك كانت الشمس أمه والقمر

ومن املناسبة: أن الشمس لفظ مؤنت، فلذلك كانت أمه، والقمر والكواكب مذكرات، فكانت 

ألبيه وإخوته، ومن املناسبة أن الساجد معظم حمرتم للمسجود له، واملسجود له معظم حمرتم فلذلك دل 

امللك للبقرات والسنبالت على أن يوسف عليه السالم معظم حمرتم عند أبويه وإخوته، وأول رؤيا 

وإذا أخصبت السنة مسنت، وإذا أجدبت صارت 

62عجافا، وكذلك السنابل يف اخلصب، تكثر وختضر ويف اجلدب تقل وتيبس يف أفضل غالل األرض.

المنھج الثالث: اھتمامھ بأسباب النزول.

نقصد به ما نزل بشأنه القرآن وقت نزوله كحادثة أو سؤال، وبذلك خيرج من التعريف ما 

من حوادث،كحادثة أصحاب الفيل. والعلم بأسباب النزول يساعد على فهم حدث قبل البعثة

.349، ص املرجع السابقم)،1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (62
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مقصود. والقرآن الكرمي وإزالة األشكال وبيان حكمة التشريع، وختصيص احلكم عند من يري أن "العربة 

بعموم اللفظ ال خبصوص السبب".

وهلا، قال ابن : ال ميكن معرفة تفسري اآلية دون الوقوف على مقصدها وبيان نز 63قال الواحدى

ومن 64تيمية: "معرفة سبب النزول يعني على فهم اآلية، فإن العلم بالسبب يورث العلم باملسبب"

وجدناه قد تعرض هلذه العلوم وخباصة سبب النزول مبينا معين - رمحه اهللا- خالل تفسري الشيخ السعدي

سبب النزول نقال عن املفسرين  اآلية من خالله، وذلك بإيراد سبب النزول بروايتني بسنديهما، ويذكر 

كذلك وها هي بعض األمثلة:

أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِربِّ َوتـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكْم َوأَنـُْتْم سبب النزول خمتصرا: ذكر سبب نزول قوله تعاىل(.1

ُلوَن اْلِكَتاَب أََفال تـَْعِقُلونَ  يقول ما نصه هذه اآلية وإن نزلت يف بين إسرائيل فهي عامة 65،)تـَتـْ

َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َأْن ،يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن َما ال تـَْفَعُلونَ لكل أحد لقوله تعاىل: (

أن يرتك األمر وليس يف اآلية أن اإلنسان إذا مل يقم مبا أمر به66،)تـَُقوُلوا َما ال تـَْفَعُلونَ 

قد ذكر سبب نزول اآلية -رمحه اهللا-فكذلك جند أن السعدي67،باملعروف والنهي عن املنكر

هنا على سبيل االختصار وباملعين وأكد أن "العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب".

بنيسابور لقبه الذهيب.468الواحدي: علي بن أمحد بن حممد بن حممد أبو احلسن املفسري عامل باألدب ت:سنة63
.62-61ص2اإلطقان ج 64
.44البقرة، اآلية:سورة 65
.2الصف، اآلية :سورة 66
.796، ص املرجع السابقم)،1998ه/1419، عبد الرمحن (السعدي67
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َماءَُكْم َوال ُختْرُِجوَن َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم ال َتْسِفُكوَن دِ (ذكر سبب النزول يف قصة: يف قوله تعاىل:.2

ُمثَّ أَنـُْتْم َهُؤَالِء تـَْقتـُُلوَن أَنـُْفَسُكْم َوُختْرُِجوَن َفرِيًقا ،أَنـُْفَسُكْم ِمْن ِديَارُِكْم ُمثَّ أَقْـَرْرُمتْ َوأَنـُْتْم َتْشَهُدونَ 

قال: ذلك أن األوس واخلزرج وهم األنصار كانوا قبل مبعث النيب صلى 68،)ِمْنُكْم ِمْن ِديَارِِهمْ 

اهللا عليه وسلم مشركني، وكانوا يقتلون على عادة اجلاهلية فنزلت عليهم الفرق الثالثة من فرق 

اليهود: بنو قريظة وبنو النضري وبنو قينقاع. فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل املدينة فكانوا 

ان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين يعينهم الفرقة األخرى من اليهود، فيقتل إذا اقتتلوا أع

حصل أسرى بني الطائفتني فدي بعضهم بعضا، وهكذا أورد السبب بقصة.

اِع ِإَذا َوِإَذا ذكر السبب بالنص: قوله تعاىل: (.3 َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

يقول هذا جواب سؤال سأل النيب صلى 69،)َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْليـُْؤِمُنوا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ 

د فنناديه فنزلت اهللا عليه وسلم بعض أصحابه، فقالوا يا رسول اهللا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعي

) وهنا أورد السبب بالنص.َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ اآلية(

يقول 70،)َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرِي نـَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَُّه َرُءوٌف بِاْلِعَبادِ وقوله تعاىل: (.4

املشركون على ترك اإلسالم  السعدي: "هذه اآلية نزلت يف صهيب بن سنان الرومي حني أراده 

كما رواه ابن عباس وأنس وسعيد بن املسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة ومجاعة غريهم 

.85-84البقرة، اآلية: سورة 68
.186البقرة، اآلية: سورة 69
.207سورة البقره، اآلية: 70
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وذلك أنه ملا أسلم مبكة وأراد اهلجرة منعه الناس أن جياهر مباله وإن أحب أن يتجرد منه 

بن اخلطاب ويهاجر زحف فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل اهللا فيه هذه اآلية فتلقاه عمر 

ومجاعة إىل طرف احلرة فقال له "ربح البيع ربح البيع" فقال: وأنتم فال أخسر اهللا جتارتكم وما 

فهنا أورد السعدي سبب النزول باملعين على هيئة 71،ذاك؟ فأخربوه أن اهللا أنزل فيه هذه اآلية

ألوىل عدد القصة، ولكنا جنده يورد نفس السبب بطريقة أخري وهي: ذكر النص بسنده ويف ا

الرواة، الذين رووا السبب فهذا يدل على تعدد طرقه يف العرض، فهذه الرواية مجعت بني القصة 

وبني عدد الرواة من الصحابة والتابعني.

نقل سبب النزول عن املفسرين: ومن منهج السعدي أيضا يف إيراد سبب النزول أنه ينقله عن .5

َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْمثًا ُمثَّ يـَْرِم بِِه بَرِيًئا فـََقِد اْحَتَمَل بـُْهَتانًا َوِإْمثًا َوَمْن املفسرين. ومثاله قوله تعاىل: (

ُهْم َأْن ُيِضلُّوكَ يَوَلْوال َفْضُل اللَِّهعل،ُمِبيًنا وذلك أن - رمحه اهللا-قال72)َك َوَرْمحَُتُه َهلَمَّْت طَائَِفٌة ِمنـْ

سبب نزوهلا أن أهل بيت سرقوا يف املدينة. فلما اطلع هذه اآليات الكرمية قد ذكر املفسرون أن 

على سرقتهم، خافوا الفضيحة، وأخذوا سرقتهم، فرموها ببيت من هو برئ من ذلك، واستعان 

السارق بقومه، أن يأتوا رسول اهللا ويطلبوا منه أن يربئ صاحبهم، على رؤوس الناس. وقالوا: 

قة ببيته، وهو الربيء. فهمَّ رسول اهللا أن يربئ إنه مل يسرق، وإمنا الذي سرقة من وجدت السر 

صاحبهم. فأنذل اهللا هذه اآليات، تذكريا وتبيانا لتلك الواقعة، حتذيرا للرسول، من املخاصمة 

.77، ص املرجع السابقم)، 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (71
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عن اخلائنني. فإن املخاصمة عن املبطل، من الضالل. فإن الضالل نوعان: ضالل يف العلم 

غري ما حيب.فحفظ اهللا رسوله عن هذا النوع وهو اجلها باحلق، وضالل يف العمل وهو العمل ب

73من الضالل كما حفظه عن الضالل، يف األعمال.

المنھج الربیع: اإلھتمام بالعبر والعظات

أو األحكام ات املستوحاة من اآليات أو القصصستخالص األحكام والعرب والعظوذلك ب

القرآنية، وأدل شيء على ذلك يف تفسري السعدي. العرب والعظات والدروس اليت استخلصها من قصة 

ه السالم، حيث بلغت أربعا وأربعني فائدة. نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:ييوسف عل

الر اىل:كتبت الباحثة العرب والعظات يف قصة يوسف عليه السالم يف بعض اآلية، كقوله تع

َك َأْحَسَن ي) َحنُْن نـَُقصُّ عل12تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبِني (

َنا إلىَك َهَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنَت ِمْن قـَْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلَني ( قَاَل يُوُسُف ألَبِيِه يَا أََبِت ) ِإذْ 3اْلَقَصِص ِمبَا أَْوَحيـْ

) قَاَل يَا بـَُينَّ ال تـَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى 4ِإينِّ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرأَيـْتـُُهْم ِيل َساِجِديَن (

) وََكَذِلَك َجيَْتِبيَك َربَُّك َويـَُعلُِّمَك ِمْن 5ٌني (ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلإلْنَساِن َعُدوٌّ ُمبِ 

يَم َوِإْسَحاَق تَْأِويِل األَحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه علىَك َوَعَلى آِل يـَْعُقوَب َكَما أََمتََّها َعَلى أَبـََوْيَك ِمْن قـَْبُل ِإبـَْراهِ 

74.)6ٌم َحِكيٌم (يِإنَّ َربََّك عل

القصة یعني:العبر والعظات من ھذه 

.165، ص املرجع السابقم)، 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (73
.6-1سورة يوسف، اآلية: 74
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فمن ذلك أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها ملا فيها من أنواع التنقالت من .1

حال إىل حال، ومن حمنة إىل منحة ومنة، ومن حزن إىل سرور، ومن ذل إىل عز، ومن رق إىل 

ملك ومن فرقة وشتات إىل اجتماع وائتالف، ومن رخاء إىل جدب، ومن جدب إىل رخاء، 

إىل سعة...اخل.ومن ضيق

75.)فـََيِكيُدوا َلَك َكْيًدا(ومنها أنه جيوز ذكر اإلنسان مبا يكره على وجه النصيحة لغريه لقوله.2

ومنها أن العدل مطلوب يف كل األمور ليس من السلطان فقط، وإمنا من الوالد مع أوالده يف .3

منهم ما جرى على حمبة واإلتيان، وهلذا ملا قدم يعقوب يوسف يف احملبة واإلتيان جرى 

76.أنفسهم، وعلى أبيهم وأخيهم

المنھج الخامس: بیان الفوائد الفقھیة والداللة علیھا من السورة.

وذلك يف النفس املثال السابق حيث استنتج القواعد املهمة منها:

أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غري ممنوع وال حمرم، فإن يعقوب عليه السالم قال .1

قَاَل َهْل آَمُنُكْم وقال هلم يف األخ اآلخر: (77،)قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكْم أَْمرًاألوالده: (

78.)ِه ِإال َكَما أَِمْنُتُكْم َعَلى َأِخيِه ِمْن قـَْبلُ يعل

2.

دها، مما حيمد عليه العبد، وإمنا ممنوع التحايل على إسقاط واجب، أو فعل حمرم.مقاص

5سورة يوسف، اآلية:75
.349، ص املرجع السابقم)، 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (76
.18يوسف، اآلية:سورة 77
.64يوسف، اآلية: سورة 78
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إنه ينبغي ملن أراد أن يوهم غريه بأمر، ال حيب ألحد أن يطلع عليه أن يستعمل املعارض .3

القولية والفعلية، واملعان من الكذب. كما فعل يوسف حيث ألقي الصواع يف رحل أخيه مومها 

قَاَل َمَعاَذ اللَِّه َأْن نَْأُخَذ ِإال يه إال القرينة املومهة إلخوانه، فقال بعد ذلك: (أنه سارق، وليس ف

ِإال ومل يقل:"من سرق متاعنا"، وكذلك مل يقل: (79،)َمْن َوَجْدنَا َمَتاَعَنا ِعْنَدُه ِإنَّا ِإًذا َلظَاِلُمونَ 

له ولغريه، وليس يف ذلك حمذور وإمنا فيها ) بل أيت بكالم عام، يصلح َمْن َوَجْدنَا َمَتاَعَنا ِعْنَدهُ 

إيهام أنه سارق ليحصل املقصود احلاضر وأن يبقى عنده أخوه وقد زال عن األخ هذا 

.80

المنھج السادس: اإلستنباط القواعد الفقھیة من خالل اآلیات.

الكبرية اجلليلة وذلك عند تفسريه لقصة موسى عليه السالم مع اخلضر قال: ومنها القاعدة 

وهي:

"ارتكاب أخف الضرورين أو املفسدتني" فإن قتل الغالم شر، ولكن بقاءه حىت يكرب ويفنت .1

أبويه عن دينهما أعظم شرا منه، فبقاء الدين أوىل من بقاء الغالم.

" الضرورات تبيح احملظورات" بال إذن صاحبها، وذلك كما خرق اخلضر السفينة، فتسلم من .2

ظامل، فعلى هذا لو وقع حرق، أو غرق، أو حنومها يف دار إنسان أو ماله وكان غضب امللك ال

.79يوسف، اآلية: سورة 79
.359، ص املرجع السابقم)، 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (80
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إتالفه بعض  املال أو هدم بعض الدار فيه سالمة للباقي، جاز لإلنسان بل شرع ذلك حفظا 

81ملال الغري ولو بغري إذنه.

احملبوبة " من ترك شيئا هللا عوضه اهللا خري منه" فسليمان عليه السالم عقر اجلياد الصافنات .3

للنفوس تقدميا حملبة اهللا، فعوضه اهللا خري من ذلك، بأن سّخر له الريح الرخاء اللينة، واليت جتري 

بأمره إىل حيث أراد وقصد، غدوها شهر وروامها شهر، وسخر له الشياطني، أهل القدرة على 

األعمال الشاقة اليت ال يقدر عليها اآلدميون.

عبد الرحمن السعديالفصل السادس: بعض أفكار الشیخ

موقفھ من العقیدة.1

لقد وقف الشيخ السعدي من األمساء والصفات الواجبة هللا تعاىل موقف أهل السنة واجلماعة 

وهو: إثبات صفات الكمال هللا تعاىل، اليت أثبتها لنفسه وأثبتها رسول اهللا من غري تعطيل وال متثيل وال 

َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ أَْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت لقوله تعاىل: (تشبيه. فمن صفة الكالم قال: عند تفسري 

يف هذه اآلية من العرب واآليات، إثبات الكالم هللا تعاىل، وأنه مل يزل متكلما يقول ما يشاء 82،)َواَألْرضِ 

للَِّه ِإنَّ اللََّه َواِسٌع َوْجُه افَأَيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ اهللا ويتكلم مبا شاء. وعن معرفة الوجه: يف قوله تعاىل: (

بقوله: فيه إثبات الوجه اهللا تعاىل على الوجه الالئق به تعاىل، وأن هللا وجها ال يشبه الوجوه 83،)مٌ يعل

وهو تعاىل واسع الفضل وعظيم الصفات.

املصدر السابق81
.33البقرة، اآلية: سورة 82
.115البقرة، اآلية:سورة 83
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موقفھ من التفسیر العلمي:.2

إىل رأيه يف التفسري العلمي، وإمنا حتدث بصفة عامة عن بعض - رمحه اهللا- مل يشر السعدي

القواعد يف الطب من خالل تفسري لبعض اآليات، وكذلك مقتطفات من علم الفلك يف مواضع متناثرة 

ا كم- يف تفسريه، فهو غري مكثر من هذا النوع من التفسري، هذا شأنه يف كثري من األمور ألن مقصده

يف وجه اهلداية أوال يف القرآن الكرمي. املثال منه: لقد حتدث السعدي عن -قلنا

يَا أَيـَُّها العلم الطب وقواعده عند تفسريه آلية الصالة يف سورة النساء وذلك يف قوله تعاىل: (

وُلوَن َوال ُجُنًبا ِإال َعاِبرِي َسِبيٍل َحىتَّ الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَْقَربُوا الصَّالَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَقُ 

فـََلْم جتَُِدوا َماًء تـَْغَتِسُلوا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو َعَلى َسَفٍر أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط أَْو الَمْسُتُم النَِّساَء 

84.)فـَتَـَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم وَ 

يقول حتت عنوان"فائدة":

اعلم أن قواعد الطب تدور على ثالثة قواعد: حفظ الصحة عن املؤذيات، واالستفراغ منها، 

واحلمية عنها، وقد نبه اهللا تعاىل عليها يف كتابه العزيز أما حفظ الصحة واحلمية عن املؤذي، فقد أمر 

باألكل والشرب وعدم اإلسراف يف ذلك، وأباح للمسافر واملريض الفطر حفظا لصحتهما باستعمال ما 

يصلح البدن على وجه العدل ومحاية للمريض عما يضره، وأما استفراغ املؤذي، فقد أباح تعاىل للمحرم 

.42سورة النساء، اآلية: 84
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ما هو األوىل منها من البول املتأذي برأسه، أن حيلقه إلزالة األخبرة احملتقنة فيه. ففيه تنبيه على استفراغ 

والغائط والقيء واملعين والدم وغري ذلك، نبه على ذلك ابن القيم رمحه اهللا تعاىل. 

َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو بِِه أًَذى ِمْن رَْأِسِه فقد أشار السعدي يف املثال األول إىل قوله تعاىل: (

َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أَْو بِِه ويف املثال الثاين إىل قوله تعاىل: (85،)ْو ُنُسكٍ َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أَْو َصَدَقٍة أَ 

وقد جعل السعدي هذه القاعدة من ضمن 86.)أًَذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 

القواعد اليت جيب مراعاة املفسر هلا عند تفسريه لكتاب اهللا.

ات اإلسرائیلیاتموقف الشیخ  السعدي  من  الرو.3

إن املتتبع لرأي الشيخ السعدي يف تفسريه للروايات اإلسرائيليات جيد أنه شديد احلذر مع 

التصديق والتكذيب إىل بيان منهجه.يقول السعدي: عليه وسلم، ورفض حىت ما جوزه الشرع بعدم

قد أكثروا  يف حشو تفاسريهم من قصص بين إسرائيل ونزلوا - رمحه اهللا- "واعلم أن كثريا من املفسرين

عليها اآليات القرآنية وجعلوها تفسريا لكتاب اهللا حمتجني بقوله صلى اهللا عليه وسلم "حدثوا عن بين 

87إسرائيل وال حرج".

أراه أنه إن جاء نقل أحاديثهم على وجه، تكون مفرودة غري مقرونة وال منزلة على  والذي

كتاب اهللا، فإنه ال جيوز جعلها تفسريا لكتابه اهللا قطعا، إذا مل تصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

.31سورة األعرف، اآلية: 85
.196سورة البقرة، اآلية: 86
3274.2عن عبد اهللا بن عمرو باب من ذكر عذن بين إسرائيل ح 275ص 3احلديث يف صحيح البخاري ج 87
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رآن جيب وذلك أن مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها وكان من املعلوم بالضرورة من دين اإلسالم أن الق

اليت اإلميان به، والقطع بألفاظه ومعانيه. فال جيوز أن جتعل تلك ال

ر العلوم" فأكثر منها.الغفلة عن هذا حصل ما حصل، واهللا املوفق. وخالفه صاحب تفسري "حب

املقصود من هذا: أن الشيخ السعدي ال جيوز األخذ عن أهل الكتاب، إال ما كان صحيحا 

عن صحايب، أما القسم الثالث وهو: اإلمساك عنها بعدم الصدق أو الكذب فال جيعلها من تفسري 

القرآن بشيء رغم اجلواز باألخذ عنها.

ة وعالجھا:موقف الشیخ السعدي  بالقضایا المعاصر.4

اإلسالمية. وعالقة الدول ببعضها البعض وغري ذلك.

أوال:حرمة المسجد:

َمْت َصَواِمُع قال تعاىل: ( َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدِّ

88.)ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثريًا َولَيَـْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ 

يقول السعدي: فإن قلت: نرى اآلن مساجد املسلمني عامرة مل خترب مع أن كثريا منها إمارة 

صغرية، وحكومة غري منظمة، م

.40سورة احلج، اآلية: 88
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أخرب أنه لوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت هذه املعابد، وحنن ال نشاهد دفعا، أجيب: بأن 

سؤال واالستشكال، داخل يف عموم هذه اآلية، وفرد من أفرادها فمن عرف أحوال الدول جواب هذا ال

ت من احلكومة مصاحل هذه األمة الدينية والدنيىوية، وخاصة املساجد خوفا من احتالل نظامها، وإن كان

نَـُهُم اْلَعَداَوَة الدول الكبار مع وجود التحاسد والتباغض بني النصارى وذلك يف قوله تعال: ( فََأْغَريـَْنا بـَيـْ

فبقي احلكومة املسلمة، اليت ال تستطيع الدفاع عن نفسها ساملة من 89).َواْلبَـْغَضاَء ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ 

ر أحد االعتداء على املسلمني خوفا من اإللتجائم لدولة ضررهم، لقيام احلسد فيما بينهم، فال يقد

أخرى، مع أن اهللا تعاىل قد وعد عباده املؤمنني بالنصر وقد ظهرت أسبابه بشعور املسلمني بضرورة 

90رجوعهم إىل دينهم واحلمدهللا.

نقول: أي أن اهللا تعاىل يسخر بعض خلقه من الكفار، حلماية أمور املسلمني أو مساجدهم، 

أو ر 

: ضرورة الجھاد لألمةثانیا

َوقـََتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء فـََهَزُموُهْم بِِإْذِن اللَِّه قال تعاىل: (

91.)َوَلْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اَألْرُض َوَلِكنَّ اللََّه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 

.14املائدة، اآلية :سورة 89
.188، ص املرجع السابقم)، 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (90
.251سورة البقرة، اآلية: 91
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وجالوت" عرب كثري من األمة منها: فريضة اجلهاد يف يقول السعدي: ويف هذه القصة" طالوت 

سبيله، وفوائد ومثراته وأنه السبب الوحيد يف حفظ الدين واألوطان وحفظ األبدان واألموال. وأن 

داب الرئاسة ملن فيه الكفاءة وهي علم السياسة والتدبري والقوة اليت تساعده عاقبتهم وخيمة ومنها: انت

للوصول إىل هدفه ومن اجتمعت فيه هذه الشروط، فهو أحق من غريه، ألن الرئاسة يف اإلسالم مقام 

تكليف وليس مقام تشريف، ومجع أموال. ومنها نفقد اجليوش عند خروجها، وذلك مبنع من ال يصلح 

رجال وركاب لضعفهم أو ضعف صربهم، أو تثبيتهم لغريهم، فهذا ضرر حمض على األمة، للقتال من 

.92اهللا

: التدخینثانیا

أله علي احلمد قد تناول الشيخ السعدي مسألة التدخني وحرمته وذلك يف رده على سؤال س

الصاحلى، فنشرها لإلفادة منها وخوفا من إمث كتمان العلم.نص الرسالة: " من الولد علي احلمد 

الصاحلي: إىل فضيلة الشيخ املكرم عبد الرمحن الناصر السعدي، بعد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

يح هل هو حرام أو أرجوكم اإلفادة عن حكم شرب الدخان، واالجتار به على وجه التوض

مكروه؟ أفتونا مأجورين.اجلواب: وباهللا التوفيق نسأله اهلداية لنا وإلخواننا املسلمني أما الدخان شربه 

واالجتار به واإلعانة على ذلك فهو حرام، ال حيل ملسلم تعاطيه شربا واستعماال واجتارا، وعلى من كان 

.90، ص املرجع السابقم)، 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (92
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يع الذنوب، وذلك أنه داخن يف ليه أن يتوب من مجصوحا، كما جيب عيتعاطاه أن يتوب إىل اهللا توبة ن

عموم النصوص الداخلة على التحرمي يف لفظها العام، وذلك ملضاره الدينية والبدنية واملالية اليت يكفي 

بعضها يف احلكم بتحرميه، فكيف إذا اجتمعت؟ مث فصل تلك املضار بادئا باملضار الدينية وداللة 

93النصوص على منعه وحترميه.

َوال وقوله تعاىل: (94،)ِهُم اْخلََباِئثَ يَوحيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم علاألدلة النصية: قوله تعاىل: (

95.)تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

وكذلك ومن مضاره الدينية أنه يثقل على العبد العبادات والقيام باملأمورات، خصوصا الصيام

يدعو إىل خمالطة األراذل، ويزهد يف جمالسة األخيار، وهذا من أعظم النقائص أن يكون العبد مؤالفا 

لألشرار متباعدا عن األخيار ويرتتب على ذلك العداوة ألهل اخلري، والبغض هلم والقدح فيهم، والزهد 

مة وكان ذلك عنوانا على يف طريقهم ومىت ابتلى به الصغار والشباب سقطوا، ودخلوا يف مداخل قي

سقوط أخالقهم، فهو باب الشرور كثرية، فضال على ضرره الذايت.

ومن مضارة البدنیة:

يوهن القوة ويضعفها، ويضعف البصر وله سريان ونفوذ يف البدن والعروق، فيوهن القوي، ومينع 

ومنها السعال والنزالت االنتفاع الكلي بالغذاء ومنها: القلب واضطراب األعصاب وفقد شهية الطعام، 

الشديدة اليت رمبا أدت إىل االختناق وضيق التنفس واألمراض الصدرية مثل السل وتوابعه، وله أثر 

ص عدي يف التفسري"، م)، 2002ه/1423املرنج، ناصر عبد السليم ( 93
313.
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حمسوس يف مرض السرطان باإلضافة إىل تسويد الشفتني واألسنان وسرعة بالئها وحتطمها وتآكلها 

لها كاللحم املنهار احملرتق، تتأمل مما ال 

يُتأمل منه.

وأما مضارة المالیة:

و أي إضاعة أبلغ من 96،

حرقه يف هذا الدخان، الذي ال يسمن وال يغين من اجلوع، وال نفع فيه بوجه من الوجوه، حىت إن كثريا 

املنهمكني فيه يغرمون فيه األموال الكثرية، ورمبا تركوا ما جيب عليهم من النفقات الواجبة، وهذا من 

احنراف حمطم وصرف جسيم مضر يف املال، ويف األمور اليت ال نفع فيها منهي عنه، فكيف بصرفه 

جارة فيه حمرمة 

فإنه - وإن اسُتدرِج ومنا ماله يف وقت ما- وجتارته بائرة غري راحبة، وقد شاهد الناس أن كل متجر فيه

97يُبتلى بالقلة يف آخر أمره، وتكون عواقبه وخيمة.

موقف الشیخ السعدي في مسئالة الفقھیة.5

املثال منه يف مسئالة الصالة عند الشيخ السعدي: ال شك أن الصالة 

أعمال العباد يوم القيامة، وأول ما يسأل عنها اإلنسان، فإن صحت صح ما بعدها، وإن فسدت فسد 

) عن املغرية رضي اهللا 6862، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكليف ما ال يعنيه،ح(2658ص6صحيح البخاري ج96
عنه.

الرزاق عفيقي.بتصرف، تقدمي: عبد -الشيخ عبد الرمحن السعدي ص-رسالة يف حكم شرب الدخان97
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العباد.

أوال: صالة الجماعة فرض عین على كل مسلم:

98.)َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ يف قوله تعاىل:(وذلك- أ

صلوا مع ) أي َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ ) أي ظاهرا و باطنا (َوأَِقيُموا الصَّالةَ يقول السعدي: مث قال(

فقد مجعتم بني األعمال الظاهرة، املصلني فإنكم إذا فعلتم ذلك مع اإلميان برسول اهللا وآيات اهللا

) أي صلوا مع املصلني، ففيه األمر َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ والباطنة، وبني اإلخالص للمعبود. وقوله (

99ى فريضته فيها،كما عرب عن الفاحتة بالصالة.عن العبادة جبزئها يدل عل

مناقسة ھذا الرأي و الرد علیھ:

إن الرأي السعدي بفريضة اجلماعة رأي املرجوح، ألن هذا يقتضي أن أكثر الصالة الناس 

بسبع وعشرين 100باطلة، وألنه جاء يف احلديث الصحيح:( الصالة اجلماعة تفضل صالة الفذ

فلو كانت صالة اجلماعة فرض ملا كان 102.و يف رواية أخري، مخس وعشرين درجة)101.درجة

للتفضيل بينها فائدة تذكر،ألن الباطل ال يفاضل مع غريه، فدل على ّأن صالة الفرد مقبولة بشروطها 

.43سورة البقرة، اآلية: 98
.33، ص املرجع السابقم)، 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (99

).502ص3الفذ: الفرد ومجعه أفذاذ( انظر لسان العرب ج100
) عن عبد اهللا بن عمر 619كتاب اجلماعة وإلمامة باب الوجوب الصالة اجلماعة ج(231ص1صحيح البجاري ج101

هما.رضي اهللا عن
نفس املصدر عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه.102
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لكن صالته يف اجلماعة أفضل بسبعني وعشرين درجة، ملا فيها من ثواب اخلطوات إىل املسجد وإعمار 

هللا وشهود الصالة مع الناس، واحلديث املذكور الصحيح فال يلتفت إىل غريه من األحاديث اليت بيت ا

تدل ظاهرا على فريضة اجلماعة. 

الصالوات الخمس في آیة واحدة:ثانیا:

ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر  أَِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَىل َغَسِق اللَّْيِل َوقـُْرآَن اْلَفْجِر (وذلك يف قوله تعاىل:

103.)َكاَن َمْشُهوًدا

يقول: يأمر تعاىل نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم بإقامة الصالة تامة ظاهرا أو باطنا يف 

ِلُدُلوِك الشَّْمسِ 

) أي: صالة قـُْرآَن اْلَفْجرِ مه، فدخل يف ذلك صالة املغريب والعشاء()أي: ظلِإَىل َغَسِق اللَّْيلِ والعصر(

الفجر، ومسيت قرآنا ملشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غريها، لفضل القرأة فيها، حيث يشهدها اهللا، 

ومالئكة الليل والنهار، ففي هذه اآلية ذكر املواقيت اخلمسة للصلوات املكتوبة، وأن الصلوات الواقعة 

.79-78اإلسراء، اآلية:سورة 103
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فيها فرائض، لتخصيصها باألمر. مث ذكر الفوائد من اآلية. فيقول: "وفيه: فضيلة الصالة الفجر و فضيلة 

104القراءة فيها ركن، ألن العبادة إذا مسيت ببعض أجزائها دل على فريضة ذلك".

مناقشة رأي السعدي:

هنا "الفاحتة"،فهي إن قوله: وإن القراءة فيها ركن قول غامض أو مبهم، ألن إذا أراد بالقراءة 

واجبة وركن يف مجيع الصلوات، وليس يف الفجر فقط، وإن أراد بالقراءة ما بعد الفاحتة فليس هي 

بالفرض، ولكن للندب واالستحباب.

ركز على موضوع الصالة من - رمحه اهللا- اخلالصة: مما سبق يتضح لنا أن الشيخ السعدي

يها، فهو ملا سواها احفظ، والعكس صحيح. ليس أي 

والسنن واخلشوع، واستحضار القلب مع األركان صالة، ولكن يعين بالصالة اليت حيافظ فيها على

دخول الوقت.

موقف الشیخ السعدي في  رد على المخالفي ن ألھل السنة والجماعة ..6

قد سلك مسلك أهل ا- رمحه اهللا-عرفنا من قبل أن السعدي

ولذلك من الالزم أن يتصدى ملن خالف هذه العقيدة الصحيحة بكل ما أويت من قوة، ومن هذه 

الطوائف اليت تصدي هلا السعدى: األشاعرة واملعتزلة واخلوارج، ونبدأ من األول الذي يرد فيه على 

105األشاعرة.

.80ص4انظر ج251ص3انظر فتح القدير ج104
"تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم منهج الشيخ السعدي يف تفسريه م)، 2002ه/1422ناصر، العبد سليم املرنج (105

174ص املنان"
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أوال: الرد على األشاعرة.

ت اهللا األمساء، وبعض الصفات، ونفوا أكثرها، وردوا ما استطاعوا من األشاعرة: هم فرقة أثب

النصوص وحرفوا ما مل ميكنهم رده ومسوا ذلك التحريف تأويال. فأثبتوا اهللا سبع صفات: احلياة والعلم 

واإلرادة والقدرة والكالم والسمع والبصر.على خالف بينهم وبني السلف يف كيفية إثبات بعض هذه 

بهتهم فيما ذهبوا إليه أن إثبات ما نفوه يستلزم التشبيه، أو التمثيل، أما ما أثبتوه من الصفات، وش

الصفات فقالوا: إن العقل قد دل عليها.

106.ال ُتْدرُِكُه األَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ وذلك يف قوله تعاىل:

لعظمته وجالله وكماله، أي ال حتيط األبصار به، وإن كانت تفرح يقول السعدي: ال تدركه األبصار 

برؤيته ىف اآلخرة، ونفي اإلدراك ال ينفي الرؤية، بل يثبتها باملفهوم. فإنه إذا نفى اإلدراك، الذي هو 

أخص أوصاف الرؤية، دل على الرؤية ثابتة. فإنه لو أراد نفي الرؤية، لقال: (ال تراه األبصار) وحنو 

ذلك. فع

107على نقيض قوهلم.

قَاَل َربِّ أَِرِين أَْنظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلْن تـَرَاِين َوَلِكِن اْنظُْر ِإَىل اْجلََبِل فَِإِن اْستَـَقرَّ وىف قوله تعاىل:...

108...اِين َمَكانَُه َفَسْوَف تـَرَ 

103سورة األنعام، اآلية: 106
230، صاملرجع السابقم)، 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (107
146سورة األعراف، اآلية: 108
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يقول السعدي: (لن تراين) أي ىف الدنيا، ألنه اخللق ال يقدرون على رؤية اهللا يف الدنيا، ألن 

تركيبهم اجلسماين ال حيتمل الرؤية، وليس يف هذا دليل على عدم الرؤية، فإنه قد دلت النصوص القرآنية 

كاملة يقدرون معها على رؤية اهللا 

تعاىل. وهلذا رتب اهللا الرؤية يف هذه اآلية على ثبوت اجلبل، فلما اندك اجلبل ومل يقدر على رؤيته اهللا 

109تعاىل، كان موسى أوىل بعدم الرؤية لضعفه.

ثانيا: الرد على املعتزلة

الصفات، وجيعلون األمساء أعالما املعتزلة: هم فرقة من املعطلة يثبتون اهللا تعاىل األمساء دون

، ألنه ال يوجد شيء  متصف بالصفات إال جسم واألجسام اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه

متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه.

َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اللَِّه ُمثَّ أَبِْلْغُه وذلك ىف قوله تعاىل: (

110).يـَْعَلُمونَمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم ال

265، صاملرجع السابقم)، 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (109
6سورة التوبة، اآلية:110
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يقول السعدي: وىف هذا حجة صرحية ملذهب أهل السنة واجلماعة، القائلني بأن القرآن كالم 

اهللا غري خملوق، ألن اهللا تعاىل هو املتكلم به وأضافه إىل نفسه إضافة الصفة إىل موصوفها، وبطالن 

111مذهب املعتزلة ومن أخذ بقوهلم أن القرآن خملوق.

اخلوارجثالثا: الرد على 

اخلوارج: هم الذين خرجوا على علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه ىف مسألة التحكيم بينه وبني 

معاوية بن أيب سفيان، وكان النائب عن علي أبو موسى األشعري وعن معاوية وعمرو بن العاص. وقد 

عثمان رضي اهللا عنه وردت أحاديث يف ذم اخلوارج، وقد كفروا عليا، وقد ظهروا ىف الفتنة األوىل( مقتل

قد غلوا يف اإلثبات حىت وقعوا يف التشبيه).

ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه (وذلك ىف قوله تعاىل:  َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ

112).َوَلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيًما

األئمة رمحهم اهللا تعاىل يف تأويلها مع اتفاقهم على بطالن قول يقول السعدي: وقد اختلف

ا مشس الدين ابن القيم" رمحه اهللا ىف املدارج، فإنه قال بعد ما ذكر تأويالت األئمة ىف ذلك وانتقده

فقال: "وقد قام الدليل مع ذكر املوانع فبعضها باإلمجاع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع باإلمجاع، 

290، صاملرجع السابقم)، 1998ه/1419السعدي، عبد الرمحن (111
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والتوحيد مانع بالنصوص املتواترة اليت ال دافع هلا، واحلسنات العظيمة املاحية مانعة واملصائب الكبار 

يل النصوص هذه فال بد من املكفرة مانعة، وإقامة احلدوح ىف الدنيا مانع بالنص، وال سبيل إىل تعط

113إعمال النصوص من اجلانبني.

157، صاملرجع السابقم)، 1998ه/1419عبد الرمحن (السعدي، 113


