منهج تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

اعداد :
محمد أمين
3938241070

جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية
بنجرماسين

4380م8202 /ﻫ

(دراسة منهجية يف تفسري تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنان)

حبث
مقدم إىل كلية أصول الدين

جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
إستكماالً دلتطلبات احلصول على الشهادة اجلامعة األوىل

اعداد :
حممد أمني
رقم القيد 3938241070 :

جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية
بكلية أصول الدين شعبة التفسري واحلديث ادلشروع اخلاص
بنجرماسني
8202ﻫ4380/م

بيان أصلية الكتابة
أنا ادلوقع ذلذا البيان :

رقم القيد

 :زلمد أمُت
3938241070 :

الشعبة

 :التفسَت واحلديث (ادلشروع اخلاص)

الكلية

 :أصول الدين

اإلسم

مبُت أن ىذا البحث العلمي زلوصول من كتابيت األصلية وليست من كتابات أو آراء اآلخر اليت
أدعيتها من كتابيت أو آرائي .وإن كان يف يوم ما نشأ البيان بأهنا نسخة أو تقليد أو انتحال أو كتبها
اآلخر مجيعها أو بعضها فالبحث العلمي والدرجة اليت تنال ألجلها بطلت قانونيا.
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كاتب التبيُت

زلمد أمُت 

أ

الموافقة
موضوع البحث

 :منهج تفسَت تيسَت الكرًن الرمحن يف تفسَت كالم ادلنان
للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي
 :زلمد أمُت

رقم القيد

3938241070 :

إعداد
الطالب
العام الدراسي

 :كلية أصول الدين شعبة التفسَت واحلديث ادلشروع اخلاص جبامعة
أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت
 4380/4384 :م

بعد تفتيش ىذه الرسالة العلمية وإصالحها على قدر ما  ،اتفقنا هبا ألن تقدم وتدفع بُت
يدي جلنة شلتحٍت الرسالة العلمية بكلية أصول الدين جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية
بنجرماسُت لتوفَت بعض الوظائف والشروط للحوصول إيل الدرجة اجلامعية األوىل.
بنجر ماسُت 42 ،يوليو  4380م
 81رمضان  8202ى
ادلشرف األول

ادلشرف الثاين

األستاذ الدكتور عبد اهلل كرًن ادلاجستَت

احلاج أمحد رلاىد ادلاجستَت

رقم التوظيف879138484332328332 :

رقم التوظيف870034828714308334 :

رئيس شعبة التفسَت واحلديث

الدكتور سيف الدين ادلاجستَت
رقم التوظيف879431488779308330 :

ب

القرار والحكم
متت مناقشة ىذا البحث العلمي ،وموضوعو  " :منهج تفسَت تيسَت الكرًن الرمحن يف
تفسَت كالم ادلنان للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي " ،أمام جلنة ادلناقشة و احلكم بكلية أصول
الدين جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت ،و ذلك ىف يوم الثلثاء  2يوليو  .4383و
قد مت قبولو شرطا للحوصول على الدرجة اجلامعية األوىل ىف علوم اصول الدين .و قرر بتقدير 13:

جلنة ادلناقشة
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رئيس اللجنة و عضو

ادلناقس وعضو

أ.د .عبد اهلل كرًن ادلاجستَت الديٍت
رقم التوظيف870034828714308334 :

الدكتورندس بوصريان ادلاجستَت
رقم التوظيف872839438778348338 :

ادلشرف األول وعضو

ادلشرف الثاين وعضو

أ.د .عبد اهلل كرًن ادلاجستَت الديٍت

احلاج أمحد رلاىد ادلاجستَت
رقم التوظيف879138484332328332 :

رقم التوظيف870034828714308334 :

مبعلوم:
عميد كلية أصول الدين

أ.د .عبد اهلل كرًن ادلاجستَت الديٍت
رقم التوظيف870034828714308334 :

ج

ملخص البحث
زلمد أمُت 4380 .م .منهج تفسَت تيسَت الكرًن الرمحن يف تفسَت كالم ادلنان للشيخ عبد الرمحن
بن ناصر السعدي .البحث العلمى ،شعبة التفسَت واحلديث/اجلامعية األوىل ،بكلية أصول الدين.
ادلشرف األول األستاذ الدكتور عبد اهلل كرًن ادلاجستَت الديٍت ،وادلشرف الثاين احلاج أمحد رلاىد
ادلاجستَت.
ىذه الرسالة مبوضوع منهج تفسَت تيسَت الكرًن الرمحن يف تفسَت كالم ادلنان للشيخ عبد الرمحن بن
ناصر السعدي .إن بعض علماء التفسَت يقولوا تفسَت القرآن بالقرآن من التفسَت بادلأثور ,إما أن
يكون برواية أو بدوهنا .وبعضهم يقولوا تفسَت القرآن بالقرآن من التفسَت بادلأثور إذا كان برواية أو
من التفسَت بالرأي إذا بدوهنا .تفسَت تيسَت الكرًن الرمحن يف تفسَت كالم ادلنان الذى صنفو الشيخ
عبد الرمحن بن ناصر السعدي يشمل عل بيان القرآن بالقرآن .فادلسألة األساسية يف ىذا البحث
العلمي كيف منهج تفسَت اإلمام السعدي ىف تفسَت تيسَت ؟ وبعدىا ىل أنو من التفسَت بادلأثور أو
بالرواية أو مجع بينهما ,ادلعروف باألثري والنظري أي النقدي؟.
وىذا البحث العلمى استخدمها الكاتب بالبحث ادلكتيب ( ,)library researchيعٌت مجع
البيانات من الكتب الىت تتعلق بالبحث .البيانات احملتاجة ىف ىذا البحث العلمى فتكون من
التفسَت تيسَت الكرًن الرمحن يف تفسَت كالم ادلنان وكتب الىت ذات العالقة حنو ىذا البحث .وأما
الطريقة دلعرفة منهج التفسَت وىي قسمان .الطريقة األوىل أن ينص ادلفسر على شرطو يف التفسَت يف
أول تفسَته أو أن ينص عليو يف مواضع متفرقة من تفسَته مع خطبة الكتاب فإذا نص على شرطو.
والطريقة الثانية أن يعلم شرطو يف التفسَت ويعلم ادلنهج عن طريق االستقراء.
نتائج ىذا البحث أوال إن منهج تفسَت الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي بيان القرآن
بالقرآن عمدة لتفسَته وىذا أساس دلنهجو .وادلأثور ىنا ما نقل من األحاديث ادلرفوعة إىل رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم وما صح من أقوال الوصحابة رضي اهلل عنهم وبأقوال التابعُت رمحهم اهلل تعاىل
وما صح بالقراءات السبعة .ومل يفسر آيات القرآن كلها وإمنا فسر بعضها فحسب.ثانيا يلتزم الشيخ
عبد الرمحن بن ناصر السعدي بالتفسَت بالرأي أو جامع بُت ادلأثور وادلعقول ،ادلعروف باألثري
والنظري أي النقدى .ثالثا واالسلوب تفسَت تيسَت الكرًن الرمحن يف تفسَت كالم ادلنان ىو التفسَت
اإلمجايل حيث جاء ىذا التفسَت سهل العبارة ،واضح اإلشارة ،وصاغو على منط بديع بعبارات قريبة
ال خفاء فيها وال غموض ،فهو يعتٍت بإيضاح ادلعٌت ادلقوصود من اآلية بكالم سلتوصر مفيد.

د

كلمة التمهيد
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العادلُت والوصالة والسالم على عبده ورسولو نبينا األمُت ,زلمد بن عبد اهلل
ادلبعوث رمحة للعادلُت ,وعلى آلو وصحبو أمجعُت .أما بعد.
احلمد هلل والشكر هلل عز وجل الذي أعطى الكاتب نعما كثَتة صغَتىا وكبَتىا حىت
يستطيع أن يتم ىذا البحث العلمي لتوفَت بعض الوظائف والشروط للحوصول على الدرجة اجلامعية

األوىل يف كلية أصول الدين جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية ببنجرماسُت حتت ادلوضوع" :
منهج تفسَت تيسَت الكرًن الرمحن يف تفسَت كالم ادلنان للشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي".
ليس الباحث ماىرا يف كتابة ىذا البحث العلمي وال يكون إال بإرشاد الذين يساعدون
الباحث يف كتابتو ،فينبغي على الباحث أن يقدم يف ىذه ادلناسبة الشكر اجلزيل ذلم :
 .8األستاذ الدكتور عبد اهلل كرًن ادلاجستَت الديٍت  ،عميد كلية أصول الدين جبامعة أنتسارى
اإلسالمية احلكومية ،حيث يقبل ىذا البحث العلمي.
 .4ورئيس قسم التفسَت واحلديث د.ر.س .سيف الدين ادلاجستَت.
 .0رئيس شؤون الطلبة ادلشروع اخلاص ،الدكتور ذكرى نَتوانا ادلاجستَت ،ومرىب مشروع اخلاص
لطلب أمحد ادلاجستَت.
 .2األستاذ الدكتور عبد اهلل كرًن ادلاجستَت الديٍت ادلشرف األول واحلاج أمحد رلاىد ادلاجستَت
ادلشرف الثاين ،على توجيههما وإرشادمها للباحث يف كتابة ىذا البحث العلمي.
 .0الدكتوراندوس سوكرىن ادلاجستَت الديٍت ,رئيس ادلكتبة أنتسارى اإلسالمية احلكومية
ببنجرماسُت وموظفيها.
ه

 .2والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا بادلساعدة والتوجيو للباحث يف كتابة ىذا
البحث العلمي.
وال يفوت الباحث من النقوصان واألخطاء يف كتابة ىذا البحث العلمي ،فما أحسن
للقارئُت أن يقًتحوا الباحث باقًتاحات إصالحية.
عسى اهلل أن ينفع ىذا البحث العلمي للباحث وللقارئُت عامة ،آمُت.
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