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الباب الخامس

خاتمة
بسم اهللا أول البحث وآخره، ونسأله تعاىل التوفيق والسداد فيما قدمنا والعفو والغفران فيما أخرنا 

وبعد. لقد انتهيت يف هذا البحث  ملنهج السعدي يف التفسري قدر استطاعيت فإن أصابت فمن اهللا وإن 

أخطأت فمن نفسي والشيطان، والكمال هللا تعاىل وحده.

الصةخال)أ

تلخيصا ملا جاء يف األبواب السابقة، أذكر بعض النقاط املهمة امليسرة للتسهيل يف معرفتها إمجاال 

وهي كما يلي:

يعترب الشيخ السعدي من أبرز العلماء املعاصرين الذين هلم جهد عظيم يف التفسري..1

بالرأي احملمود إن املنهج الذي سلكه الشيخ السعدي يف تفسريه هو املنهج اإلمجايل من تفسري.2

والذي يشتمل كذلك علي االجتاه األديب والجتماعي.

املميزات هذا التفسري.3

اإلهتمام بضرب األمثال

.يذكر العرب والعظات من القصص وغريه

.اإلهتمام بالنحو واإلعراب
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سهولة األلفاظ ويسر العبارة

.اهتمامه بالتفسري باملأثور يف تسريه

.ندرة التعرض لإلسرائيليات

.عرض آيات العقيدة بأسلوب ميسر، وحسن رده على أهل األهواء

.عدم تعصبه ملذهبه احلنبلي يف معظم األحيان

و أما استدراكات علي تفسري السعدي:.4

.خلو التفسري من االستشهاد بالشعر العريب القدمي

.قلة استعراضه للقراءات القرآنية

.ندرة اهتمامه ببيان معاين املفردات

 عدم نسبة

ما نقله عن إمامه ابن تيمية وابن القيم.



 نقض بعض الروايات يف التفسري، واليت ال تضر يف العقيدة، بينما ال يتعرض ألخطرها

نقد، مثل: األقاويل يف قصة هارت وماروت.بال
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.ال يهتم بسبب النزول كثريا، وإن كان له أعظم األمهية يف فهم املعىن

.ال يهتم بذكر القصة مفصلة، بل يذكرها خمتصرة

.ال ميهد مبقدمة للموضوع، بل يدخل فيه مباشرة

االقترحات)ب

تعاىل أن يوفقين يف هذا البحث املتواضع، فإن أصابت فمن اهللا، وإن  وإين أسأل اهللاإن الكمال هللا، 

كان غري ذلك فمن نفسي و من الشيطان. وأنا من خالل حبثي هذا أرجو اهللا سبحانه أن يرزقين 

اإلخالص يف القول والعمل. وأن ينفع به طالب العلم الشرعي وغريه، ملن أراد التعمق يف كتاب اهللا 

ح للقراء ما يلي:عز وجل. وذلك أقرت 

أرجو من املسلمني خاصة من طالب العلم أن يهتموا بدراسة سرية الشيخ السعدي ويتمثلوا به.)1

2(

وهذا البحث عن الشيخ السعدي ومنهجه يف التفسري وأظن مل أكمل فيه كامل البحث. فرمبا )3

اآلخرين من بعدي سيقوم ببحث عنها حبثا أعمق مما قد حبثت يف هذه الرسالة.

4(

فضيلة مدير اجلامعة أن يويف ويكمل مكتبة اجلامعة العامة ومكتبة كلية أصول الدين خاصة 

املتعلقة بالتفسري واحلديث وعلوم أصول الدين.بالكتاب احلديثة

أرجو من األساتذة القراء بتقدمي االنتقادات هلذه الرسالة ليزيدوا ما قل منها ويتم ما نقص.)5
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أخريا أدعوا أن تكون هذه الرسالة العلمية مفيدة لنا ولقرائها مجيعا، آمني يا رب العاملني.)6

املتواضع يف امليزان حسنايت يوم القيامة، وكذلك يف ميزان  وأسال اهللا عز وجل أن جيعل هذا العمل )7

كل من شارك يف إخراج هذا البحث إىل النور إنه مسيع جميب، وسبحان ربك رب العزة عما 

يصفون وسالم على املرسلني واحلمدهللا رب العاملني.


