الباب الرابع
تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان
أ .الوصف العام
كامسو التاـ تفسَت تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالـ املناف بدأ الشيخ عبدالرمحن بن ناصر
السعدم رمحو اهلل تأليف ىذا التفسَت املبارؾ يف عاـ ُِّْ ىػ كانتها يف عاـ ُّْْ ىػ.
كهبذا يظهر أنو قد بدأه كلو من العمر مخسة كثالثوف عاما كأمتو كلو من العمر سبعة كثالثوف عاما.
 .1خلفية التأليف تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان
كص ٌدر املألف كتابو مبقدمة بُت فيها األسباب اليت دعتو إىل كتابة ىذا التفسَت إذ يقوؿ"...
كقد كثرت تفاسَت األئمة ،رمحهم اهلل ،لكتاب اهلل .فمن مطوؿ خارج يف أكثر حبوثو عن
املقصود ،كمن مقتصر يقتصر على حل بعض األلفاظ اللغوية ،بقطع النظر عن املراد .ككاف
الذم ينبغي يف ذلك أف جيعل املعٌت ىو املقصود ،ك اللفظ كسيلة إليو ...ك ملا من البارم علي
كعلى إخواين باإلشتغاؿ بكتابو العزيز ،حبسب حاؿ الالئقة بنا ،أحببت أف أرسم من تفسَت
كتاب اهلل ما تيسر ،كما من بو اهلل علينا ،ليكوف تذكرة للمحصلُت ،كآلة للمستبصرين ،كمعونة
للسالكُت ،كألقيده خوؼ الضياع ،كمل يكن قصدم يف ذلك إال أف يكوف املعٌت ىو املقصود،
كمل أشتغل يف حل األلفاظ كالعقود ،للمعٌت الذم ذكرت ،كألف املفسرين قد كفوا من
بعدىم"...

ُ

 1عبد الرمحن بن ناصر السعدم ،تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالـ املناف( ،بَتكت :دار احياء الًتاث العريب َُِْ ،ىػػ) ،ط ،ُ.ص.ُّ .
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ب .منهج السعدي
 .1تفسير القرآن بالقرآن
كاف السعدم تارة يفسر اآلية باآلية ،كمن األمثلة على ذلك قولو تعاىل :يىا أىيػُّ ىها
َّ ً
ً
ً ً
الصٍي ًد
يمةي األنٍػ ىع ًاـ إًال ىما يػيٍتػلىى ىعلىٍي يك ٍم ىغٍيػىر يًُملِّي َّ
ين ىآمنيوا أ ٍىكفيوا بًالٍعي يقود أيحلَّ ٍ
ت لى يك ٍم ىهب ى
الذ ى
يد( .سورة املائدة ِ)ُ :بُت السعدم (إًال ىما يػيٍتػلىى ىعلىٍي يك ٍم)
ىكأىنٍػتي ٍم يح يرهـ إً َّف اللَّوى ىٍَي يك يم ىما ييًر ي
اْلًنزي ًر إىل آخر اآلية (سورة
َّـ ىك ىَلٍ يم ٍ
حترِيو منها يف قولو :يحِّرىم ٍ
ت ىعلىٍي يك يم الٍ ىمٍيتىةي ىكالد ي
املائدة ّ.)ّ:فإف ىذه املذكورات كإف كانت من هبيمة األنعاـ فإهنا ُمرمة.
ً
يم (الفاحتة .)ٔ :فسر الشيخ
ك كذلك يف قوؿ تعاىلٍ :اى ًدنىا ِّ
الصىرا ىط الٍ يم ٍستىق ى
َّ ً
ً
ت ىعلىٍي ًه ٍم (الفاحتة )ٕ :من النبيُت
ين أىنٍػ ىع ٍم ى
ىذه اآلية بآية بعدىا كىي :صىرا ىط الذ ى
كالصديقُت كالشهداء كالصاَلُت.

ْ

 .2تفسير القرآن بالسنة
اعتمد رمحو اهلل البياف بالسنة عند تفسَته لآليات اليت يتوقف بياهنا ،كمن األمثلة
على ذلك قوؿ تعاىل يف كصف املنافقُت الذين ظاىرىم اإلسالـ كباطنهم الكفر فقاؿ:
َّ َّ ً
ً
ً ًً
ً ً
ً
ىكًم ىن الن ً
ين ىآمنيوا
َّاس ىم ٍن يىػ يق ي
وؿ ىآمنَّا بًاللَّو ىكبًالٍيىػ ٍوـ اآلخ ًر ىكىما يى ٍم مبيٍؤمن ى
ُت * يُيىادعيو ىف الل ىو ىكالذ ى
ًً
اب
ض فىػىز ىاد يى يم اللَّوي ىمىر ن
ىكىما ىُيٍ ىدعيو ىف إًال أىنٍػ يف ىس يه ٍم ىكىما يى ٍشعي يرك ىف * ًيف قيػليوهب ٍم ىمىر ه
ضا ىكىَلي ٍم ىع ىذ ه
أىلًيم ًمبا ىكانيوا يك ً
ٍذبيو ىف (البقرة .)َُ-ٖ :بُت السعدم يف تفسَته أف النفاؽ ىو :إظهار
ه ى
ى
 2نفس املرجع ،ص.ِّٓ .
 3نفس املرجع ، ،صِّٔ .
 4نفس املرجع ،ص.ّٔ .
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اْلَت كإبطاف الشر ،كيدخل يف ىذا التعريف النفاؽ االعتقادم ،كالنفاؽ العملي ،كالذم
ذكر النيب صلى اهلل عليو كسلم يف قولو" :آية املنافق ثالت :إذا حدث كذب ،كإذا كعد
أخلف ،كإذا اؤمتن خاف "كيف ركاية" :كإذا خاصم فجر ".

ٓ

ً
ك يف قوؿ تعاىل :الَّ ًذين يػٍن ًفقو ىف ًيف َّ ً
اظ ًمُت الٍغي ى ً
ً
ُت ىع ًن
ىي ي
ظ ىكالٍ ىعاف ى
السَّراء ىكالضََّّراء ىكالٍ ىك ى ىٍ
ًً
الن ً
ُت (اؿ عمراف .)ُّْ :بُت الشيخ (كاهلل َيب احملسنُت)
َّاس ىكاللَّوي يًَي ُّ
ب الٍ يم ٍحسن ى
كاإلحساف نوعاف :اإلحساف يف عبادة اْلالق كاإلحساف إىل املخلوؽ ،فاإلحساف يف عبادة
اْلالق .فسرىا النيب صلى اهلل عليو كسلم بقولو" :أف تعبد اهلل كأنك تراه ،فإف مل تكن تراه
فإنو يراؾ".

ٔ

اعتمد رمحو اهلل ىذا البياف بالسنة عند تفسَته لآليات اليت يتوقف بياهنا على معرفة الكلمة
القرآنية ،كاليت يدكر عليها املعٌت غالبا ،أك يكثر ذكرىا يف القرآف ،كحتتمل معاين كثَتة
حبسب موضعها ،كال يوجد َلا بياف كاؼ من القرآف.
 .3تفسير القرآن بأقوال الصحابة
منهج رمحو اهلل يف تفسَت لآلية القرآنية تارة يذكر أقواؿ الصحابة كالتابعُت رضي
َّ ً
ًَّ
ين يَيىا ًربيو ىف اللَّوى ىكىر يسولىوي
اهلل عنهم ،كمن األمثلة على ذلك ،قوؿ تعاىل إَّنىا ىجىزاءي الذ ى
ض فىسادا أى ٍف يػ ىقتَّػليوا أىك يصلَّبوا أىك تػي ىقطَّع أىي ًدي ًهم كأىرجليهم ًمن ًخ و
الؼ أ ٍىك
ٍ يىي ٍ
ىكيى ٍس ىع ٍو ىف ًيف ٍ
ى ٍ ٍ ىٍي يٍ ٍ
األر ً ى ن ي
اآلخرةً ع ىذاب ع ًظ ً َّ ً
يػٍنػ ىفوا ًمن األر ً ً
ً
ً
م ًيف ُّ
ين تىابيوا
ض ىذل ى
ي ٍ ى ٍ
ك ىَلي ٍم خ ٍز ه
الدنٍػيىا ىكىَلي ٍم ًيف ى ى ه ى ه
يم * إال الذ ى

ُ 5ممد بن امساعيل البخارم ،صحيح البخارم ،ج( ،ّ .بَتكت:دار الفكرُُْْ ،ق) ،صُِٕ.
ُ 6ممد بن امساعيل البخارم ،مرجع السابق ،ج( ،ُ .بَتكت:دار الفكرُُْْ ،ق) ،صِِ .
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ً
ىف اللَّو ىغ يف ً
يم (املائدة ٕ.)ّْ-ّّ :كبُت
ًم ٍن قىػٍب ًل أى ٍف تىػ ٍقد يركا ىعلىٍي ًه ٍم فى ٍ
اعلى يموا أ َّ ى ه
ور ىرح ه
السعدم أف احملاربوف هلل كلرسولو ،ىم الذين بارزكه بالعداكة ،كأفسدكا يف األرض بالكفر
كالقتل ،كأخذ األمواؿ ،كإخافة السبل .كاملشهور أف ىذه اآلية الكرِية يف أحكاـ قطاع
الطريق ،الذين يعرضوف للناس يف القرل كالبوادم ،فيغصبوهنم أمواَلم ،كيقتلوهنم،
كُييفوهنم ،فيمتنع الناس من سلوؾ الطريق اليت ىم هبا ،فتنقطع بذلك.
فأخرب اهلل أف جزاءىم كنكاَلم عند إقامة اَلد عليهم أف يفعل هبم كاحد من ىذه
األمور .كاختلف املفسركف :ىل ذلك على التخيَت ،كأف كل قاطع طريق يفعل بو اإلماـ
أك نائبو ما رآه املصلحة من ىذه األمور املذكورة كىذا ظاىر اللفظ ،أك أف عقوبتهم تكوف
حبسب جرائمهم ،فكل جرِية َلا قسط يقابلها ،كما تدؿ عليو اآلية حبكمتها كموافقتها
َلكمة اهلل تعاىل .كأهنم إف قتلوا كأخذكا ماال حتتم قتليهم كصلبهم ،حىت يشتهركا كُيتزكا
كيرتدع غَتىم .كإف قتلوا كمل يأخذكا ماال حتتم قتلهم فقط .كإف أخذكا ماال كمل يقتلوا حتتم
أف تقطع أيديهم كأرجلهم من خالؼ ،اليد اليمٌت كالرجل اليسرل .كإف أخافوا الناس كمل
يقتلوا ،كال أخذكا ماال نفوا من األرض ،فال يًتكوف يأككف يف بلد حىت تظهر توبتهم .كىذا
قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنو ككثَت من األئمة ،على اختالؼ يف بعض التفاصيل.

ٖ

 7عبد الرمحن بن ناصر السعدم ،مرجع السابق ،ص.ِّٔ .
8
َّ ً
ً
ين يَيىا ًربيو ىف اللَّ ىو ىكىر يسولىوي ىكيى ٍس ىع ٍو ىف ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض فى ىسادان) اآلية ،قاؿ :كاف قوـ من أىل
كقاؿ علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قولو( :إََّّنىا ىجىزاءي الذ ى
الكتاب بينهم كبُت النيب صلى اهلل عليو كسلم عهد كميثاؽ ،فنقضوا العهد كأفسدكا يف األرض ،فخَت اهلل رسولو إف شاء أف يقتل كإف شاء أف يقطع أيديهم
كأرجلهم من خالؼ ،ركاه ابن جرير.
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اَلم يد لًلَّ ًو الَّ ًذم خلىق َّ ً
ض
األر ى
ى ى
الس ىم ىاكات ىك ٍ
كاخذ ايضا من قوؿ الصحابة يف اآليةٍ :ى ٍ
ً
ات كالنُّور يُثَّ الَّ ًذين ىك ىفركا بًرِّهبًم يػى ٍع ًدليو ىف * يىو الَّ ًذم ىخلى ىق يكم ًم ٍن ًط و
ُت يُثَّ
ٍ
ى ي ى ٍ
ىك ىج ىع ىل الظُّلي ىم ى ى
ى
ىج هل يم ىس ِّمى ًعٍن ىدهي يُثَّ أىنٍػتي ٍم متىٍتىػ يرك ىف (األنعاـ.)ُ :
قى ى
ىجال ىكأ ى
ضى أ ى
ىج هل يم ىس ِّمى ًعٍن ىدهي) كىي :الدار اآلخرة ،اليت ينتقل العباد إليها من
(كأ ى
بُت السعدم ى
ٗ
(ُثَّ
ىذه الدار ،فيجازيهم بأعماَلم من خَت كشر .قاؿ سعيد بن جبَت ،عن ابن عباس ي

ىج هل يم ىس ٌم نى ًعٍن ىدهي) يعٍت اآلخرة.
قى ى
(كأ ى
ضى أ ى
ىجالن) يعٍت املوت ى
ج .التحليل لتفسيرتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان
ُ .أسلوبه
قد ذكر يف باب الثالث أف أساليب التفسَت تنقسم إىل أربعة أقساـ كىي التفسَت
التحليلي كالتفسَت اإلمجايل كالتفسَت املقارف كالتفسَت املوضوعي .كنظرت يف ىذا التفسَت
(تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالـ املناف) أنو يدخل حتت التفسَت اإلمجايل  ،كىو
األسلوب الذم يعمد فيو املفسر إىل آيات قرآنية حسب ترتيب املصحف فيبُت معاين
اجلمل فيها متتبعا ما ترمي إليو اجلمل من أىداؼ كيصوغ ذلك بعبارات من ألفاظو
ليسهل فهمها كتتضح مقاصدىا للقارئ كاملستمع .كما كضح الشيخ عبد اهلل بن عبد
العزيز بن عقيل يف مقدمة ىذا التفسَت "حيث جاء ىذا التفسَت سهل العبارة ،كاضح

 9عبد الرمحن بن ناصر السعدم ،مرجع السابق ،ص.ِّٕ .
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اإلشارة ،كصاغو على َّنط بديع بعبارات قريبة ال خفاء فيها كال غموض ،فهو يعتٍت
بإيضاح املعٌت املقصود من اآلية بكالـ تختصر مفيد".

َُ

 .2منهجه
كرمبا ذكر املفسر بعض األحاديث النبوية الشريفة كما يف سورة التغابن اآلية ُٔ
خرج اَلديث كمن ركاه من األئمة .ك من جانب منهجو كاف رمحو اهلل
لكن دكف ذكر من ٌ
جيمع بُت تفسَت باملأثور ك بالرأم أك تفسَت األثرم كالنظرم ،كببياف التفصيلى كالتايل:
أ) التفسير بالمأثور
أف التفسَت باملأثور أك التفسَت النقلي ما نقل بنقل صحيح عن رسوؿ اهلل
أك الصحابة أك التابعُت ،فإنو ضركرم َلسن فهم القرآف كتفسَته ،كالبد لكل
مفسر يريد أف يكوف تفسَته صوابا مقبوال من أف ينطلق من التفسَت باملأثور.

ُُ

كما حبثت يف السابق ،فهذا التفسَت (تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت
كالـ املناف) من التفسَت باملأثور ألف:
 ما صح من األحاديث املرفوعة إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .كاإلماـالصحيح.
اَلديث
السعدم نقل من النيب
ى
ى

 10نفس املرجع ص.ٗ .
ُُ صالح عبد الفتاح اْلالدم ،املرجع السابق ،صَُِ .
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ً
يم (الفاحتة .)ٔ :فسر
كتفسَته يف قوؿ تعاىلٍ :اى ًدنىا ِّ
الصىرا ىط الٍ يم ٍستىق ى
ً َّ ً
ت ىعلىٍي ًه ٍم (الفاحتة)ٕ :
ين أىنٍػ ىع ٍم ى
الشيخ ىذه اآلية بآية بعدىا كىي :صىرا ىط الذ ى

ُِ

من النبيُت كالصديقُت كالشهداء كالصاَلُت.
 ما صح من أقواؿ الصحابة كالتابعُت .أف اإلماـ السعدم نقل من أقواؿ الصحابةأك التابعُت مثل ابن عباس كغَتىم .كما كجدت يف سورة الفاحتة عن كلمت
الصراط املستقيم ك فسر السعدم الصراط :لزكـ دين اإلسالـ.

ُّ

ب) التفسير بالرأي
ىو ما كاف اعتماد املفسر فيو على االجتهاد كاالستنباط املستند إىل
األصوؿ اللغوية كالشرعية كال يقتصر املفسر بالرأم على نقل معٌت اآلية عمن
سلف من العلماء السابقُت لو ُْ.ك تفسَت تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالـ
املناف من التفسَت بالرأم  ،ألف:
 تفسَت القرآف بالقرآف ممن ىو دكف النيب صلى اهلل عليو كسلم أك الصحابة أكالتابعُت فهو من اجتهاد املفسربو كليس الركاية .كىكذا اإلماـ السعدم فسر
12

قاؿ مسلم :حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم اَلنظلي ىو ابن راىويو حدثنا سفياف بن عيينة عن العالء ،يعٍت ابن عبد الرمحن بن يعقوب اْلرقي

عن أبيو عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ" :من صلى صالة مل يقرأ فيها أـ القرآف فهي خداج ثالثان غَت متاـ" فقيل أليب ىريرة إنا
نكوف خلف اإلماـ ،فقاؿ :اقرأ هبا يف نفسك فإين مسعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ :قاؿ اهلل عز كجل" :قسمت الصالة بيٍت كبُت عبدم نصفُت
ً
الرًحي ًم} قاؿ اهلل أثٌت علي عبدم ،فإذا قاؿ {مالً ً
ك يػى ٍوًـ
كلعبدم ما سأؿ فإذا قاؿٍ :
{اَلى ٍم يد لًلَّ ًو ىر ِّ
{الر ٍمحى ًن َّ
ُت} قاؿ اهلل محدين عبدم ،كإذا قاؿ َّ
ب ال ىٍعالىم ى
ى
ى ٌ
ً
ً
ً
ُت} قاؿ :ىذا بيٍت كبُت عبدم كلعبدم ما سأؿ ،فإذا قاؿ
اؾ نػى ٍعبي يد ىكإيَّ ى
الدِّي ًن} قاؿ اهلل :جمدين عبدم ،كقاؿ مرة :فوض إيل عبدم ،فإذا قاؿ{ :إيَّ ى
اؾ نى ٍستىع ي
الصرا ىط الٍمست ًق ً َّ ً
ً
ض ً
ِّ
ُت} قاؿ اهلل :ىذا لعبدم كلعبدم ما سأؿ".
ل
َّا
الض
ال
وب ىعلىٍي ًه ٍم ىك
ت ىعلىٍي ًه ٍم ىغ ًٍَت ال ىٍم ٍغ ي
ٍ
ى
ين أىنٍػ ىع ٍم ى
يم صىرا ىط الذ ى
{اىدنىا ِّ ى ي ٍ ى ى
13
كقاؿ إمساعيل بن عبد الرمحن السدم الكبَت عن أيب مالك كعن أيب صاحل عن ابن عباس كعن مرة اَلمداين عن ابن مسعود كعن ناس من
ً
يم) قالوا ىو اإلسالـ .انظر امساعيل بن عمرك بن كثَت الدمشقي ،تفسَت القرآف العظيم ،ج،ُ .
أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم ( ٍاى ًدنىا ِّ
الصىرا ىط ال يٍم ٍستىق ى
(بَتكت :مكتبة النور العلميةُٗٗٓ ،ـ) ،ص.ِٔ .
ُْ موسى إبراىيم اإلبراىيم ،املرجع السابق ،صََُ .
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القرآف بالقرآف ليس كلو من الركايات عن النيب أك الصحابة أك التابعُت ،بل فسر
القرآف بالقرآف باجتهاده .كأقوؿ ىنا أف تفسَت القرآف بالقرآف ليس التفسَت باملأثور
كلكن من أحسن طرؽ التفسَت كقوؿ ابن تيمية إف أصح طرؽ التفسَت يف ذلك
أف يفسر القرآف بالقرآف ،فما أمجل يف مكاف فإنو قد فسر يف مكاف آخر ،كما
اختصر يف مكاف فقد بسط يف موضع آخرُٓ.كما استنبط الشيخ السعدم عن
التوحيد يف تفسَت سورة الفاحتة" :فهذه السورة على إجيازىا ،قد احتوت على ما
مل حتتو عليو سورة من سور القرآف ،فتضمنت أنواع التوحيد الثالثة :توحيد الربوبية
يؤخذ من قولو( :ر ِّ ً
ُت).
ب الٍ ىعالىم ى
ى
كتوحيد اإلَلية كىو إفراد اهلل بالعبادة ،يؤخذ من لفظ( :اللَّ ًو) كمن قولو:
اؾ نػى ٍعبي يد) كتوحيد األمساء كالصفات ،كىو إثبات صفات الكماؿ هلل تعاىل،
(إًيَّ ى
اليت أثبتها لنفسو ،كأثبتها لو رسولو من غَت تعطيل كال متثيل كال تشبيو ،كقد دؿ
(اى ًدنىا
على ذلك لفظ ٍ
(اَلى ٍم يد) كما تقدـ .كتضمنت إثبات النبوة يف قولوٍ :
ً
يم) ألف ذلك ممتنع بدكف الرسالة" ُٔ.كىذا الستنباط قائم على
ِّ
الصىرا ىط الٍ يم ٍستىق ى
النظر كاالجتهاد السعدم.
اجنى ٍح ىَلىا ىكتىػ ىوَّك ٍل ىعلىى
كاستنبط أيضا بعد تفسَت آية :ىكإً ٍف ىجنى يحوا لً َّ
لس ٍل ًم فى ٍ
ً
اللَّ ًو إًنَّو ىو َّ ً
يم (االنفاؿ .)ُٔ :فإف يف الصلح كترؾ القتاؿ بُت
السم ي
ي يى
يع الٍ ىعل ي
املسلم كالكافر ذلك فوائد كثَتة.
ُٓ مساعد بن سليماف بن ناصر الطيار ،املرجع السابق ،صّٗ .
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منها :أف طلب العافية مطلوب كل كقت ،فإذا كانوا ىم املبتدئُت يف
ذلك ،كاف أكىل إلجابتهم.
كمنها :أف يف ذلك إمجاما لقواكم ،كاستعدادا منكم لقتاَلم يف كقت
آخر ،إف احتيج لذلك.
كمنها :أنكم إذا أصلحتم كأمن بعضكم بعضا ،كمتكن كل من معرفة ما
عليو اآلخر.
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