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 الباب األول
 املقدمة

 
 بواعث البحث .أ

 ،املنزل على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ابللفظ العريب ،زهو كالم هللا املعج القرآن

 1املبدوء بسورة الفاحتة املختوم بسورة الناس. ،املنقول ابلتواتر ،املتعبد بتالوته ،املكتوب ىف املصاحف

فمنه انبثقت الشريعة وانبثقت العقائد  ،ياإلسالم هو األصل واملصدر واألساس هلذا الدين القرآنو 

وانبثقت احلياة اإلسالمية كلها وهو احلبل املمدود بني الرب وعباده  ،والعبادات واألخالق والفضائل

  فقد استمسك ابلعروة الوثقى النفصام هلا. من استمسك به ،والرابط الوثيق

فهما جيدا إال مبساعدة التفسري من النيب  القرآنألمة سيدان حممد أن يفهم الميكن اآلن، 

 فسري لصيقة بكالم رب العاملني جل. وملا كانت مادة التمأو الصحابة أو التابعني أو املفسرين بعده

املطلوب منهم تدبره  ،اإلهلي وملا هلا من قيمة كبرية ىف حياة ومنهج املسلمني لفهم الدستور ،وعال

فال بد  ،(24سورة حممد: ) أَم  َعَلى قُ ُلوٍب أَق  َفاهُلَا آنَ ر  قُ ال  أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن  :والعمل به كما قال تعاىل

أن يفهم كتاب هللا الذى ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من  ملن يريد أن يطبق شرع هللا تعاىل،

يدٍ : خلفه بقوله ِ يََدي ِه َواَل ِمن  َخل ِفِه تَ ن زِيٌل ِمن  َحِكيٍم َحَِ  سورة فصلت:) اَل أَي تِيِه ال َباِطُل ِمن  َبني 

ص ومنطوقه لفهم روح الن ،وال يتسىن فهم كتاب هللا إال ابلرجوع إىل التفاسري املعتمدة ،(42

ودالالته وإشاراته ومن دالالة اللغة وبيان معاىن املفردات اللغوية )مما يعرف ىف كتب اللغة 

                                                 
انظر فهد بن . و 15ص.  ،م(2003 ،)دمشق: دار الفكر ،التفسري املنري ىف العقيدة والشريعة واملنهج ،وهبة الزحيلى 1

  21ص.  ،ه( 1416 ،)الرايض: مكتبة التوبة ،الكرميدراسات ىف علوم القرآن  ،الرومى نعبد الرَحن بن سليما
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اللفظ من الناحية الشرعية )مما يعرف ىف كتاب هللا وىف كتب السنة النبوية  تومن دالال ،وقواميسها(

 الشريفة(.

 صلى هللا عليه وسلم حيث  فقد برزت أمهية التفسري للقرآن العظيم منذ زمن النيب الكرمي

فكانت سنته املطهرة القولية والعملية والتقريرية  بتكليف من رب العاملني، مفسرا للقرآنكان الرسول 

َ  :قال تعاىل ،القرآىنحة ومطبقة لفهم النص مبينة وموض   ِمِه لِيُ َبنيِ  َوَما أَر َسل َنا ِمن  َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ و 

بعد  ،مجلة وتفصيال القرآن. وكان طبيعيا أن يفهم النيب صلى هللا عليه وسلم (4إبراهيم: سورة ) هَلُم  

َنا مَج َعُه َوقُ ر آنَهُ  :وقال تعاىل ،أن تكفل هللا  تعاىل له ابحلفظ والبيان  .فَِإَذا قَ رَأ اَنُه فَاتَِّبع  قُ ر آنَهُ  .ِإنَّ َعَلي  

َنا بَ َيانَهُ  صحابة رضوان هللا عليهم من البحث والرجوع ل. والبد ل(19-17امة: سورة القي) ُُثَّ ِإنَّ َعَلي  

     2الكرمي. القرآنإىل النيب صلى هللا عليه وسلم فيما يشكل عليهم فهم 

يومنا احلاضر.  ُث بعدهم حىت تفسري ىف عهد الصحابة ُث التابعنياستمرت احلاجة إىل الو 

عهد الرسول و ضعفت مهارهتم عن اللغة العربية، و السيما  و اشتدت احلاجة لبعض الناس بعد

نتشر األفكار املضلة ىف اجملتمع. و حىت ت جند بعض الناس يفسر القرآن على ما يشاؤون بدون املهارة

و من هلذا البد علينا أن نلتفت إىل القرآن، و ال نستطيع أن نفهم القرآن إال مبراعة التفسري. 

خصوصا الكتب  – كتبا كبرية  ؤوادة القبيحة، هم ال حيبون أن يقر لعااآلسف، للناس احلاضر ا

مع أن جند أكثر كتب التفسري كتبت طويلة، ألفت ىف جملدات  لضيق الوقت أو الكسل.  -الدينية

 تفسري املوجز شديدة جدا ىف عصران.، إذ احلاجة إىل كتاب الكثرية

                                                 
 33ص.   ،اجلزء األول ،م(1976 ،)مصر: دن ،التفسري واملفسرون ،حممد حسني الذهيب 2
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هللا. فمن مطول خارج يف أكثر حبوثه عن وقد كثرت تفاسري األئمة، رَحهم هللا، لكتاب 

 غوية، بقطع النظر عن املراد.يقتصر على حل بعض األلفاظ الل ، ومن مقتصراملقصود

كتاب   3)أحد علماء السعودية( ولذالك كتب الشيخ عبد الرَحن بن انصر السعدي  

ل يف تفسريه يشتغيكون تذكرة للمحصلني وآلة للمستبصرين ومعونة للسالكني. ومل التفسري  الوجيز ل

املسمى ابلتفسري تيسري الكرمي الرَحن يف  من بعضهم. حل األلفاظ والعقود ألن املفسرين قد كفوا

 تفسري كالم املنان.

ة ساري اإلسالمية احلكوميتاب إىل بلدان و جنده يف مكتبة جامعة انتهذا الك لقد وص

و من  مكتبة صاحفةاإلندونيسية، طبعت مبطبعة وقد ترجم هذا الكتاب إىل اللغة  ،بنجرماسني

 .ومن املمكن بسبب عدم معرفتهم عن تيسري هذا الكتاب اآلسف، كثري من الطالب مل يسرتجعه.

تيسري الكرمي الرَحن يف تفسري كالم املنان "منهج تفسري عن  حثابسيبحث الومن هنا 

 ". بن انصر السعدي الرَحنلشيخ عبد ل

 تعبري املسألة .ب

فإن املسألة األساسية ىف هذا  ،بناء على بواعث البحث الىت قدمها الكاتب فيما سبق

ي كيف منهج تفسري الشيخ عبد الرَحن بن انصر السعدي يف وهالبحث العلمى ميكن تنظيمها 

 ؟ املنانتفسريه تيسري الكرمي الرَحن يف تفسري كالم 

 

                                                 
حمرم  12هو الشيخ ابو عبد هللا عبد الرَحن بن انصر بن عبد هللا بن انصر آل سعدي من قبيلة متيم، ولد بتاريخ  3

الكويت، مجعية )تيسري الكرمي الرَحن يف تفسري كالم املنان، ، عبد الرَحن بن انصر السعدي ه. 1376ه. تويف يف عام  1307
 .9-5، ص. الطبعة الرابعة ،(م 2000إحياء الرتاث اإلسالمي، 
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 بحثحتديد ال .ج

لزايدة الفهم عن املوضوع ولتجنب اخلطاء ىف حقيقة حتما للكاتب أن يوضح حتديد 

 اإلجرائى كما هو ظاهر فيما أيتى:

 4منهج مصدر من هنج ينهج مبعىن طريق أو سبيل أو سلوك. .1

الشيخ عبد الرَحن بن تيسري الكرمي الرَحن يف تفسري كالم املنان: اسم كتاب التفسري الذى ألفه  .2

 انصر السعدي.

 .وهو من أحد علماء التفسري املتأخرين ن بن انصر السعديالشيخ عبد الرَح .3

ىف  بن انصر السعدي الرَحنالشيخ عبد الطرق الىت سلك  لك هذا املوضوع يبحث عنولذ

    تفسريه لبيان القرآن الكرمي على مراد هللا تعاىل.

 أهداف البحث وأمهيته .د

الشيخ معرفة منهج تفسري  هيفها الكاتب ىف هذا البحث البحث الىت اجتهأما أهداف 

 .املنان كالم  تفسري يف الرَحن الكرمي تيسريىف  ن بن انصر السعديعبد الرَح

 هي:ف ،وأما أمهية هذا البحث

 وأحسنه، وجه أفضل على منه واإلفادة تفسريه، مع للتعامل مفتاحا   يعد   املفسر منهج معرفة .1

 .اآلية بتفسري تتعلق جزئية أي   إىل الوصول ويسه ل

 .منهج التفسريلزايدة معلومات الباحث خصوصا ولزمالء الطالب عامة عن  .2

                                                 
ص.   ،اجمللد الثامن ،م(2003 ،)القاهرة: دار احلديث ،لسان العرب ،مجال الدين حممد بن مكرم بن علي بن منظور 4

 1ص.  ،)املكتبة الشاملة( ،مناهج املفسرين ،. وانظر صاحل آل الشيخ714
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 املوضوع.ألن يكون مرجعا ملن يريد أن يبحثه متعمقا على هذا  .3

 الدراسات السابقة .ه

مل يوج   د أح   د م   ن  جامع   ة أنتس   ارى اإلس   المية احلكومي  ةرس   ائل ط  الب  ترتي   بنظ   رة إىل بع  د ال

" ال   ذى ألف   ه تيس   ري الك   رمي ال   رَحن يف تفس   ري ك   الم املن   انع   ن كت   اب تفس   ري " ال   ذي يبح   ثالط   الب 

 .ن بن انصر السعديالشيخ عبد الرَح

فه  د عب  د ال  رَحن ب  ن  كتب  ه    نتفس  ري تيس  ري الك  رمي ال  رَحممي  زات ع  ن امللخ  ص ووج  دت املبح  ث 

ومنه  ا  .منه  ا س  هولة العب  ارة ووض  وحها حي  ث يفهمه  ا الراس  خ يف العل  م وم  ن دون  ه ،س  ليمان الروم  ي

ومنه    ا دق    ة  .جتن    ب احلش    و والتطوي    ل ال    ذي ال فائ    دة من    ه إال إض    اعة وق    ت الق    ار  وتبلب    ل فك    ره

فس ري وتربي ة عل ى ومنه ا أن ه كت اب ت. ايت من الفوائ د واألحك ام واحلك ماالستنباط فيما تدل عليه اآل

 .األخالق الفاضلة

 .و لقد ترجم للشيخ السعدي الشيخ عبد هللا البسام يف كتابه علماء جند خالل مثانية قرون

 .ث عن منهج التفسري تيسري الكرمي الرَحنسيبح، ختالف مبا يريد الباحث وهذا

 منهج البحث .و

 البحثصفة  .1

( يعىن مجع library researchالعلمى البحث املكتيب ) هذا البحث يف الكاتب استخدمه

 ابلبحث. الىت تتعلقالبياانت من الكتب 

 مجعها أسلوبالبياانت ومصادرها و  .2
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 البياانت (أ

  تفسري يف الرَحن الكرمي تيسريالتفسري من  هيتاجة ىف هذا البحث العلمى البياانت احمل

 .للشيخ عبد الرَحن بن انصر السعدي املنان كالم

 مصادر البياانت (ب

الشيخ عبد منهج التفسري مصادر البياانت ىف هذا البحث من املراجع الىت تبحث عن 

 :تنقسم إىل قسمني ن بن انصر السعديالرَح

يف تفسري كالم  الرَحنتيسري الكرمي يعىن البياانت األصلية ىف كتاب "صادر األساسية: امل -

 .ن بن انصر السعديلشيخ عبد الرَحل" املنان

صادر الثناوية: من الكتب والرسائل العلمية والثقافية واجملالت العلمية واإلجتماعية واملواقع امل -

 لمكتبة العلمية الىت ذات العالقة حنو هذا البحث.لاإللكرتونية واملوسوعة 

 مجع البياانت أسلوب (ج

الكتب الىت تتعلق مبناهج التفسري  مجعأما طريقة الىت سلكها الكاتب جلمع البياانت يعىن 

ملعرفة منهجه. وأما الطريقة  املنان كالم  تفسري يف الرَحن الكرمي تيسريُث يطابق الباحث إىل تفسري 

 وهي قسمان: املنان كالم  تفسري يف الرَحن الكرمي تيسريملعرفة منهج التفسري 

: أن ينص املفسر على شرطه يف التفسري يف أول تفسريه أو أن ينص عليه يف األوىل ةالطريق

الثانية: أن يعلم شرطه  ةالطريق. و مواضع متفرقة من تفسريه مع خطبة الكتاب فإذا نص على شرطه

أغليب  استقراء اتم أوالنوع األول : اننوعواالستقراء . يف التفسري ويعلم املنهج عن طريق االستقراء

 . والنوع الثاين استقراء انقص واالستقراء حجة
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 ترتيب الكتابةز. 

املسألة وحتديد البحث وأهداف  تعبريبواعث البحث و  تشمل قدمة وهياملالباب األول 

 البحث وأمهيته ومنهج البحث ُث ترتيب الكتابة.

الشيخ عبد  املنان كالم  تفسري يف الرَحن الكرمي تيسري ترمجة مصنف تفسريالباب الثاىن 

 .الرَحن بن انصر السعدي

نشأة علم التفسري ومراحله ُث أساليب التفسري  وهي التفسري ومناهجهالباب الثالث 

 التفسري يف العصر احلديث.واجتاهات  وأحسن طرق التفسري وأنواع التفسري ومناهجه

ه ُث منهج و املنان كالم  تفسري يف الرَحن الكرمي تيسريمن تفسري  الوصف العام الباب الرابع

 .التحليل

 .اتواالقرتاح الصةوهي اخل البحث خالصة اخلامسالباب 


