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ABSTRACT 

The Holy Qur’ān is the origin and source of the true religion that is 

Islām, from which emerged the laws, believes, worship, ethics, virtues, 

and from which emerged whole the Islamic life. Al-Sheikh Ghulām Rasōl 

Al-Saeedī (1937-2016) is one of the prominent scholars in the sub-

continent whom Allah had fully blessed with all the knowledge and 

expertise in religion and ahead for which he had been praised by the 

contemporary Muslim scholars. Two of the work that has become his 

recognition among the Muslims generally and religious scholars 

particularly are ‚Tafsīr Tibyān-ul-Qur’ān‛ and later ‘’Tafsīr Tibyān ul 

Furqān’’. Al-Sheikh Saeedī is considered a pride among the interpreters 

of the sub-continent in the field of Qur’ānic sciences. He authored a large 

number of books, which are comprehensive and far-famed. Exegesis of 

Ṣaḥiḥ Muslim, Tafsīr Tibyān ul Qur’ān, Ni’mat ul Bārī and Tafsīr 

Tibyān ul Furqān are the manifest evidence of his encyclopedic 

knowledge. The current paper discusses life and characters of Al-Sheikh 

Saeedī and also focusses on the methodology and approaches he used in 

interpreting his both Tafāsīr of the Holy Qur’ān. 

Keywords: Al-Saeedī, Ṣaḥiḥ Muslim, Tafsīr Tibyān ul Qur’ān, Ni’mat ul 

Bārī, Tafsīr Tibyān ul Furqān.  
 

اغبمد هلل الذم جعل قبـو السماء ىداية للحيارل يف الرب كالبحر من الظلماء كجعل قبـو األرض )يعٍت 
كفضل بعضهم على بعض يف الفهم كالذكاء كما فضل بعض النجـو  ،العلماء( ىداية من ظلمات اعبهل كالعماء

نبينا كإمامنا كإماـ اؽبدل كالتقى دمحم  ،كأصلي كأسلم على خامت األنبياء كاألتقياء ،على بعض يف الزينة كالضياء
 : كبعد ملسو هيلع هللا ىلص كآلو كصحبو النجباء كاألكفياء كاألتقياء،

mailto:dratifrao@uok.edu.pk


  (1العدد،2لداجمل(                       ومنهجو يف التفسري شیخ غالم رسول السعیدیال                  ء(2018ونیوی)افکار

141 

قّر منزلتهم السامية الرفيعة من بُت العلم كالفضل أف تنشر ؿباسنهم كي  فإف من أقل ما يقدـ ألىل 
فمن ىذا القبيل أحببت أف أعرؼ بشيء فبا عرفت ككجدت يف أستاذم غالـ رسوؿ  ،كالدعاء ؽبم ،معاصريهم
خالؿ كتابيو  تعاىل كليس قصدم استيعاب حياتو كإمبا تعريف موجز عنو كعن خدماتو لكتاب هللا ،السعيدم

سمى بػ"تبياف القرآف" ك "تبياف الفرقاف" فأسأؿ هللا سبحانو جل كعال دبنو ككرمو أف يغفر لو كيرضبو كهبمعو اؼب
كما أساؿ هللا تعاىل أف هبزؿ األجر على ما قدـ من خدماتو إلصالح ،  ابلنبيُت كالصديقُت كالشهداء كالصاغبُت

 .األمة كهبزيو خَت اعبزاء
يف اغبديث ىكذا لو خدمات يف التفسَت فمن خدماتو يف التفسَت  كما أف الشيخ السعيدم لو خدمات

تبياف الفرقاف  ي سمى آخر، تفسَتلو ك  ءنا،عشر جز  تفسَته الشهَت كالضخيم كاعبامع تفسَت تبياف القرآف يف اثٍت
ُت أىل تفسَتين معركؼ بالاؼبنحرفة يف طبسة أجزاء، ككال  ختصار كعلى الرد على األفكار الزائغة كاعبامع ابال

خدماتو  جنب مفسر أيضنا جنبنا إىل على أف الشيخ السعيدمبوضوح اللغة األردية، كىذا يدّؿ  أصحاب العلم ك
 .يف اغبديث كعلومو

: فيحتوم ىذا اؼبقاؿ يشتمل على فصلُت: الفصل األكؿ: وبتوم على سَتتو الذاتية كالعلمية، أما الفصل الثاين
 .ينيف تفسَت  على منهج

 

 حیاتو وآاثره العلمیة شیخ غالم رسول السعیدیالالفصل األول: 
 وبتوم ىذا الفصل على شبانية مباحث، 

 نسبو ونسبتو و  كنیتوو  املبحث األول: امسو
الوفاء غالـ رسوؿ السعيدم "مشس الزماف قبمي" كظبّاه أبوه بػ "أضبد منَت" كلكنو  كاف اسم الشيخ أاب 

فيما بعد ظبّى نفسو "غالـ رسوؿ" نسبة إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ككاف اسم أبيو السيد دمحم منَت الدىلوم. مث أضاؼ مع 
شيخ يف العاشر من شهر رمضاف سنة كلد ال  ٔاظبو "السعيدم" نسبة إىل الشيخ السيد سعيد أضبد الكاظمي.

  ٕـ دبدينة الدىلي يف شبو القارة اؽبندية.ٖٜٚٔق اؼبوافق نوفمرب ٖٙ٘ٔ
 

 املبحث الثاين: طلبو للعلم

كدرس يف  ،ٖدرس الشيخ الدراسة االبتدائية ابلدىلي اؽبند، مث سافر إىل كراتشي حُت كقعت حادثة تقسيم اؽبند
تلقى العلـو ما تتعلق ابلقواعد مث  ،امعة احملمدية الرضوية دبديرية رحيم اير خافالدينية اؼبختلفة مثل اعب اؼبعاىد

خاف فور مث انتقل إىل الىور كالتحق ابعبامعة النعيمية الىور مث ارربل إىل  ‘‘سراج العلـو’’التحق ابؼبدرسة الدينية 
بنجاب كتلقى العلـو اعبامعية حىت زبرّج من اعبامعة القادرية دبديرية فيصل آابد سنة -بندايؿ مديرية خوشاب

 ٗ.ـٜ٘ٙٔ
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 اشتغالو يف املناصب التدریسیة والعلمیة املبحث الثالث:
 تدریسو:  

مث  ٘ـٜ٘ٛٔـ إىل ٜٙٙٔمن اعبامعة اشتغل ابلتدريس ابعبامعة النعيمية الىور يف نفس السنة كبعد أف زبرج 
 ٙ.ذىب إىل اعبامعة النعيمية كراتشي يف العاـ نفسو للتدريس كشيخ اغبديث كاستمّر عليو إىل أف أاته اليقُت

 خدماتو العلمیة وشرفو: 
ي يف عبنة مركزية لرؤية اؽبالؿ كأيضان يف اجمللس كاف للشيخ خدمات كشرؼ يف اجملالس اغبكومية كعضو رئيس

من اغبكومة اعًتافنا  (Medal of Distinction) حصل كساـ التميز/ سبغة إمتيازٚالفكرم اإلسالمي ابكستاف
كذىب إىل اقبلًتا مرتُت كالداعية اإلسالمي كألقى اػبطب كاحملاضرات مث ذىب إىل  ٛـٕٗٔٓخبدماتو اعبليلة سنة 

 ـ.ٜٜٗٔربية السعودية كحاج يف العاـ اؼبملكة الع
 

 أساتذتو وتالمذتو املبحث الرابع:
 ساتذتو: أمن أىم 

الشيخ  ٜكقد تلقى العلم الشرعي من كبار العلماء اؼبعركفُت يف ابكستاف كالشيخ السّيد أضبد سعيد الكاظمي
 ٕٔالشيخ مفيت دمحم حسُت النعيمي. ٔٔاؼبفيت عزيز أضبد البدايوين ٓٔالعالّمة عطاء دمحم بندايلوم

 :من أىم تالمذتو
دمحم إظباعيل نوراين ، دمحم انصر خاف جشيت، شوىدرم دمحم أشرؼ )أؼبانيا(، بشَت أضبد )إفريقيا(، ابن دمحم 

 ٖٔحبيب الرضبن ؿببويب )بريطانيا(، دمحم فارس مقيم )ىولنده( كغَتىم.
 

 من صفاتو اخلِلقیة واخلُلقیة  املبحث اخلامس:
 لقیة: من صفاتو اخلِ 

قليل الكالـ، كثَت  كمتوسط القامة، كاف أظبر اللوف اؼبائل إىل البياض، ككبيل اعبسم، ككامل اللحية، سعيدیال إف
  .كرزينان  ، رشيدان ككقوران  للعزلة، كمهيبان  الفكر، ؿببان 

 من صفاتو اخلُُلقیة: 
يف طيلة حياتو بفرط الذكاء، كنفاذ البصر، كسرعة اإلدراؾ، كدقة االستنباط، كغزارة العلم، كسعة  سعيدیع رؼ ال

 . العقلية، كمهر يف اللغات الشرقيةاالطالع، فكاف عاؼبا ذا ثقافة كاسعة متنوعة، فقد برع يف العلـو النقلية ك 
سعى إليو اآلخركف من أىل الدنيا؛ لناؿ أجل كقد أقبلت عليو الدنيا، كهتيأت لو فرص لو اغتنمها كسعى إىل ما ي

يف  الرُّتب كأعلى الػمناصب، كحاز كل ما تطمع فيو النفوس من األمواؿ كاأللقاب كسعة الشهرة، كلكنو كاف زاىدان 
 نفس.اليف غاية التواضع، مع جود كغٌت  ذلك كلو، كاف متواضعان 
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 مكانتو العلمیة وثناء العلماء علیو املبحث السادس:
كقد أشار إىل ىذه ، شك أف الشيخ قد تبوأ مكانتو السامية كمنزلة الرفيعة كاكتسب شهرة كاسعة يف ميداف العلم ال

اؼبكانة العلمية الكثَت من اؼبعاصرين لو كما انؿ ذلك إال بتوفيق هللا سبحانو كتعاىل لو مث جبده كحرصو على العلم 
بو من اإلخالص هلل يف الطلب كبذؿ األسباب اؼبمكنة يف  يزكما سبدبا ىيأ هللا لو بذاتو من أسباب النبوغ كالذكاء 

كال تزاؿ تلهج األلسنة ابلثناء عليو كالدعا لو كمن بينهم  ،ا يف زمانوالتحصيل حىت فاؽ من بُت أقرانو ككاف فذن 
  :غالـ دمحم سيالوم قاؿ عنو

العظيم كاحملقق اؼبشهور إف العالمة غالـ رسوؿ السعيدم ىو احملدث الكبَت كاؼبفسر كاػبطيب ’’
كالعامل اؼبتبحر للعلـو الدينية كقد منحو هللا سبحانو كتعاىل القوة الرتفاع الفكر كاالبتكار كسعة 

ا على القضااي اؼبعاصرة ا مثمرن اؼبطالعة كاإلضمار ما يف الضمَت كقد حبث يف تفسَته حبثن 
 .ٗٔ‘‘كالعبادات كاؼبعامالت

 :لنعيمي عنو قائالن كقاؿ اؼبفيت العالمة صبيل أضبد ا
ا كافران من الذكاء كالرباعة كقوة اغبفظ كالتفقو يف الدين إىل العامل الشهَت إف هللا قد منحو حظن ’’

شرح صحيح كتاابه:  ،كاحملدث الكبَت كالفقيو العظيم أيب الوفا العالمة غالـ رسوؿ السعيدم
 .٘ٔ‘‘ارؼ كالتحقيق كالتخليقللحقائق كالدقائق كاؼبعاين كاؼبع اتفمسلم كتبياف القرآف قنطر 

 :كقد اعًتاؼ كأقر اؼبفيت منيب الرضبن مكانتو السامية كمنزلتو الرفيعة يف ميداف التأليف قائالن 
كال غرك أبف تفسَته موسوعة ككنز  ،إف تبياف القرآف ىو تفسَت جامع كامل يف العصر اغبديث’’

ا مشس العلم على مطلع العامل إىل ال يقدر بثمن للعلـو كالفنوف من علم التفسَت كقد يبضئ ىذ
 .ٙٔ‘‘قركف

 مؤلفاتو املبحث السابع:
 كاف الشيخ السعيدم من كبار اؼبؤلّفُت يف عصره كقد أّلف مؤلفات كتصانيف كثَتة منها :

ؾبلدات( ، نعمة البارم  ٚؾبلدات(، شرح صحيح مسلم ) ٘( ، تبياف الفرقاف ) ؾبلدا ٕٔتفسَت تبياف القرآف )
 ،، تذكرة احملدثُت، مقاالت السعيدم، مقاـ الوالية كالنبوية كغَتىا من الكتبؾبلدات( ۶ٔ)البخارمشرح صحيح 

 ٚٔ كلها مؤلفة ابللغة األردية.
 وفاتو املبحث الثامن:

   ٛٔـ.ٕٙٔٓق/ٖٚٗٔتويف الشيخ غالـ رسوؿ السعيدم بعد اؼبرض كد فن بكراتشي سنة 
كثَتة الكاف الشيخ من كبار العلماء يف ابكستاف كلو مصنفات ضخمة كشهَتة ككاف لو سبّهر يف العلـو 

 ٜٔمثل علـو القرآف، علـو اغبديث، كالتفسَت كما إىل ذلك.
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 .من خدماتو يف التفسَت اؼبسمى بػ"تبياف القرآف" فنذكر فيما يلي عن منهجو كميزاتو كغَت ذلك
 السعیدی يف التفسري منهج الشیخالفصل الثاين: 

 ‘‘تبیان القرآن’’مكانة العلمیة لتفسري 
من فريد بك ستاؿ الىور، كقد بذؿ الشيخ السعيدم فيو جهوده  اعشر جزءن  ط بع ىذا التفسَت يف اثٍت

ـ حىت ٜٜٗٔفربائر  ٕٔق اؼبوافق ٗٔٗٔمن شهر رمضاف اؼببارؾ  ٓٔكبدأ بو كتابتو  ,سنة ةعشر  حواَلي اثنيت
ـ يـو اعبمعة اؼبباركة ككاف اشتغالو بو حواَل ٕٙٓٓينائر  ٖٔق اؼبوافق ٕٙٗٔمن شهر ذم اغبجة  ٕٔأكملو يف 

 ٕٓ.اثنيت عشرة سنة

ان القدامى قد بذلوا جهودىم يف التفسَت ءالشيخ السعيدم يقوؿ يف سبب أتليف تفسَته: أف علما
ف خدماهتم كجهودىم ابللغة إ، كلكن يبكن أف يقاؿ ما ي ذكراإلضافة  اكثَتة حيث ال يب كن عليهتفاسَت  ككتبوا 

العربية  اليت ال يّتصل إليو العامة من أصحاب اللغة األردية، فكاف ىنا حاجة أف يينقل ىذه العلـو اعبواىر من 
 األجالء ءانف علماإإىل اللغة األردية أبسلوب رائع كسيهل الفيهم، مث يقوؿ حوؿ ترصبة القرآف الكرمي:  اللغة العربية

ترصبوا مفاىيم القرآف الكرمي يف عصورىم إىل اللغة األردية كجهودىم يف ىذه القضية يستحق الذكر كلكن أسلوب 
لقرآف الكرمي إىل اللغة األردية حسب طبيعة اللساف كطبيعتو تتغَت بتغَت الزمن؛ كألجلو حسست  أف ي ًتجم ا

فلهذا السبب الشيخ بدأ  ٕٔكأسلوب أصحاب ىذه اللغة كيي ال يكوف ترصبة القرآف الكرمي غريبة كغَت مألوفة.
 بكتابة التفسَت ابللغة األردية.

 منهج الشیخ يف تفسريه: 
هلة بدكف اىتماـ الًتصبة اللفظية كسجلت يوضح اؼبؤلف منهجو يف بداية تفسَته " أترجم القرآف الكرمي بًتصبة س

العقائد اؼبسلمة كاألحكاـ مع أدلة اؼبذاىب الفقهية فيها كاستفدت من كتب التفاسَت للمتقدمُت كاؼبتأخرين 
كذكرت األحاديث كاآلاثر خاصة مع ذكر مصادرىا التفصيلية كقد زبتلف اؼبسائل اغبديثة دبركر الزمن كيوجد 

االختالؼ ذكرت فيو موقفي ابألدلة مع كل أدب  كلذا إذا كجد، سبب سعة يف االجتهاداالختالؼ بُت العلماء ب
كاحًتاـ بدكف الطعن على الفريق اآلخر كذكرت بعض اؼبباحث ملخصان كرتبت فهرس اؼبصادر كاؼبراجع على ترتيب 

 ٕٕكفاة مصنفيهم تسهيالن للقارئ.
من منهج الشيخ أنو ذكر يف بداية تفسَته مقدمة التفسَت كعلـو القرآف كتكلم فيو ابلتفصيل عن 

ة كاستماع القرآف اءكفضائلو، اآلداب لقر  ؤه: الوحي كضركرتو كأقسامو، تعريف القرآف كأظباالتاليةاؼبوضوعات 
، األدلة من القرآف نفسو، اغِبكم يف الكرمي، إعجاز القرآف كالتفاصيل حولو، النسخ كمعناه، كآراء العلماء فيو

النسخ كأنواعو، أسباب النزكؿ كفوائده كالتفاصيل عنو، ِحكم نزكؿ القرآف الكرمي قبمان، أكؿ ما نزؿ كآخر ما نزؿ، 
اؼبكي كاؼبدين، صبع القرآف يف عهد أيب بكر الصديق كعثماف مهنع هللا يضر، موقف علماء الشيعة عن صبع القرآف الكرمي، 
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القرآف الكرمي،  ظأحرؼ، عدد السور كاآلايت كاغبركؼ يف القرآف الكرمي، اعًتاضات اؼبستشرقُت حوؿ حفسبعة 
اإلعراب كالنقاط كالرموز كاألكقاؼ يف القرآف الكرمي، التفسَت كالتأكيل كالتفاصيل حولو، كطبقات اؼبفّسرين، 

 كمصادر التفسَت كما إىل ذلك. كىي حواَل تسعُت صفحة.
فاربة ففيو تفاصيل كثَتة حواَل مئة صفحة، حيث تكلم عن األظباء كفضائل السورة الفاربة أما سورة ال

ة كيف غَتىا، كىل التعّوذ كالبسملة هتا يف الصالاءكما إىل ذلك، مث ذكر اؼبذاىب الفقهية عن التعوذ كالبسملة كقر 
 جزء من القرآف الكرمي.

كفق اللغة األردية اؼبعاصرة مث يبدأ ابلتفسَت كاستفاد  الشيخ كاف ي ًتجم القرآف الكرمي بلغة سهلة كسلسة
 :ةكاعبديد ةفيو من كتب اؼبفسرين القديب

  ٕٗٓٔاعبزء األكؿ: وبتوم على مقدمة التفسَت كعلـو القرآف كسورة الفاربة كالبقرة، عدد الصفحات: 
 ٜٛٓاعبزء الثاين: وبتوم على سورة آؿ عمرف كسورة النساء، عدد الصفحات: 

 ٕٓٚالثالث: وبتوم على سورة اؼبائدة كسورة األنعاـ، عدد الصفحات:  اعبزء
 ٖٖٚاعبزء الرابع: وبتوم على سورة األعراؼ كسورة األنفاؿ، عدد الصفحات: 
 ٜٜٛاعبزء اػبامس: وبتوم من سورة التوبة إىل سورة يوسف، عدد الصفحات: 

 ٕٖٛعدد الصفحات: اعبزء السادس: وبتوم من سورة الرعد إىل سورة بٍت إسرائيل، 
 ٜٓٗاعبزء السابع: وبتوم من سورة الكهف إىل سورة اؼبؤمنوف، عدد الصفحات: 

 ٕٛٛاعبزء الثامن: وبتوم من سورة النور إىل سورة القصص، عدد الصفحات: 
 ٜٜٔاعبزء التاسع: وبتوم من سورة العنكبوت إىل سورة الصافات، عدد الصفحات: 

  ٖٗٛإىل سورة اعباثية، عدد الصفحات: اعبزء العاشر: وبتوم من سورة ص 
 ٜٓٗاعبزء اغبادم عشر: وبتوم من سورة األحقاؼ إىل سورة التغابن، عدد الصفحات: 

 ٚٛٓٔاعبزء الثاين عشر: من سورة الطالؽ إىل سورة الناس، عدد الصفحات: 
 ٖٖٓ+  ٜٕٔ، عدد الصفحات: عةاؼبتنوِّ اعبزء الثالث عشر: وبتوم على الفهارس 

 حد عشر ألف صفحة.أمع الصفحات أكثر من كعدد جي
 منهجو العام:

صغَتة، كيذكر عدد  تكبَتة أك سورة بكاملها إذا كان  تالشيخ السعيدم يذكر عدة آايت من السورة إذا كان
سبب يذكر  ،يف كثَت من األحياف يذكر الربط بينها، اآلايت كالركوع كاؼبكي كاؼبدين مث ي ًتصبو إىل اللغة األردية

 النزكؿ مث القضااي يتعلق بو.
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  اكالربط بينه اكمضامينه اكفضائله اكسبب نزكؽب امن منهج الشيخ أنو يذكر يف بداية كل سورة تعارفهك 
 كما إىل ذلك. اقبله اليت كبُت السورة

 أييػُّهيا النَّاس  ك ل وا كما فعلو يف }،  كمن منهجو أنو يذكر الربط بُت اآلايت القرآنية اؼبختلفة فبَّا يِف ايي
أييػُّهيا النَّاس  اْعب د كا  فيذكر فيو أبف هللا قد بُت أمور الدين ابلتفصيل أكال من اآلية } 23{اأْليْرضِ  ايي

 ،ىو غذاء اعبسم ،بذكر أمور الدنيا ألف الدين ىو غذاء الركح كالطعاـمن ىذه اآلية بدأ  24{ريبَّك م  
بياف غذاء اعبسم لكي يتوفر أسباب صاحل لنمو الركح  مث بدأ بفلذلك بُت هللا تعاىل غذاء الركح أكالن 

 :كما ذكر الشيخ اؼبناسبة أكؿ سورة اؼبؤمنوف كخاسبتها حيث قاؿ  ، أكؿ السورة كخاسبتهاكبُتَّ ، ٕ٘كالبدف
ا للعبادة سواه كمن يعبد غَت هللا فهو يعذب عذاابن كليس مستحقن  ‘‘اؼبلك اغبق’’إف هللا قد بُت أبنو 

 ،كانتهى بوعيد فشل الكافرين ،هللا تبارؾ كتعاىل ىذه السورة ببشارة فوز اؼبؤمنُت ا كقد استأنفشديدن 
كاآلف أمرىم برجوعهم  ،كذكر جهلهم يف الدنيا كعذاهبم يف اآلخرة، ككذلك بُت صفات الكافرين أكالن 

األخَتة فقد األربعة  األكىل كأخذ العربة من اآلايت ةكمن عمل على اآلايت الثالث ،إىل هللا كإىل مغفرتو
  .ككذلك ذكر اؼبناسبات بُت السور القرآنية ٕٙقبح كأفلح

  الشيخ السعيدم مل ي ًتجم القرآف الكرمي ترصبة لفظيان بل ترصبو ترصبة معنوية مراعيان أللفاظ القرآف الكرمي
 كعبارتو.

 ل من كتب اىتم الشيخ بذكر اؼبذاىب الفقهية األربعة ربت تفسَت آايت األحكاـ كمن أسلوبو أنو ينق
حنيفة كما ذكر الشيخ موقف  األئمة القدامى ؽبذه اؼبذاىب، مث يؤيد كيستدؿ لًتجيح مذىب اإلماـ أيب

حنيفة  فقهاء اغبنابلة كالشافعية كاؼبالكية كاألحناؼ يف قضية اترؾ الصلوة مث ذكر مذىب اإلماـ أيب
  ٕٚكاستدّؿ على أتييده بقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

  يذكر موقف اإلماـ كأيضان أنو أحياانن  ،ىب الفقهية األربعة بدكف ذكر ترجيحايذكر موقف اؼبذ كأحياانن 
أيب حنيفة يف قضية خاصة كيستدؿ لو من األحاديث كآاثر الصحابة مهنع هللا يضر كالتابعُت كاللغة كما إىل ذلك، 

ب األئمة الثالثة مث كمن أمثلتو قوؿ الشيخ السعيدم يف اإلحصار عن اغبج كالعمرة حيث ذكر مذى
ذكر مذىب األحناؼ كاستدؿ يف أتييده من تصروبات أئمة اللغة اإلماـ فراء كضباد جوىرم مث 

 ٕٛابألحاديث كآاثر الصحابة مهنع هللا يضر كالتابعُت كما إىل ذلك.
 ربعة كلكن إذا كاف الشيخ يذكر يف القضااي الفقهية أقواؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص مث أقواؿ الفقهاء من اؼبذاىب األ

للحديث فالشيخ ي رّجح اغبديث عليو كما فعلو يف قضية إمامة اؼبرأة حيث قاؿ  امذىب األحناؼ ـبالفن 
نو ثبت من أحاديث صحيحة إمامة اؼبرأة كمل يتعُت لو انسخ إبعد ذكر األحاديث كأقواؿ الفقهاء: 
  ٜٕكاألحاديث مقّدـ على أقواؿ الفقهاء.
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 ا مع التخريج كاإلحالة كلو أمثلة كثَتة يف ا ابلغن اديث يف تفسَت اآلايت اىتمامن اىتم الشيخ بذكر األح
تفسَت تبياف القرآف إال األحاديث اليت ذكرىا اغبافظ اؼبنذرم كاؽبيثمي كالسيوطي لثقتهم يف علم 
ا  اغبديث، اىتم الشيخ بذكر األحاديث مع الًتقيم بدكف ِذكر الكتاب كالباب كلكنو ي سبب اؼبشاكل إذ

ىذا اؼبنهج اىتم يف تفسَته كلو كما ىو معلـو  ، مع ترقيم األحاديثكن مدّكانن يكاف كتاب اغبديث مل 
 .ٖٓعلى من اطلع تفسَته كما فعلو رضبو هللا يف منع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن اؼبؤدة ابلكفار

 اف" كيف التفسَت أكثر استفاد الشيخ من ترصبة الشيخ السيد سعيد أضبد الكاظمي اؼبسمى بػ "البي
استفادتو من أحكاـ القرآف للجصاص، اعبامع ألحكاـ القرآف للقرطيب، البحر احمليط أليب حياف، 
التفسَت الكبَت لإلماـ الرازم، الدر اؼبنثور للسيوطي، ركح البياف إلظباعيل حقي، ركح اؼبعاين لإلماـ 

مصطفى مراغي، كيف ظالؿ القرآف للسيد  اآللوسي، كتفسَت اؼبنَت للزحيلي، كتفسَت اؼبراغي ألضبد
، كيف ِذكر أسباب النزكؿ استفاد من جامع البياف مد صباؿ الدين القاظبيحمل ؿباسن التأكيلقطب، 

 ٖٔللطربم، كيف األخَت من تفسَت اؼباتريدم أليب منصور اؼباتريدم.
  كما أكثر من ذلك  كمن منهجو أنو ال يكتفي على ذكر مرجع كاحد للحديث بل يف األغلب يذكر

 ٕٖ.فعلو يف أحاديث الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص الواردة يف فضائل الصلوة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص
  ا من التفسَت الكبَت لإلماـ فخر الدين الرازم كتعقبو يف كثَت من القضااي يف تفسَته  الشيخ استفاد كثَتن

 دالئل يف تفسَته.ا ابلكما نّقد على األئمة كالعلماء اآلخرين أيضن 
  من القرآف الكرمي مث من األحاديث النبوية على صاحبها يف ربقيق القضااي الشيخ كاف يستدؿ أكالن 

الصلوة كالسالـ مث من آاثر الصحابة مهنع هللا يضر مث أقواؿ التابعُت مث األئمة األربعة كبعد ذلك من كالـ العلماء 
 ٖٖفو كرأيو.اؼبتقدمُت كاؼبتأخرين كيف األخَت يذكر موق

  قق على القضااي اؼبعاصرة ربقيقن حيث يذكر أقواؿ األئمة اؼبتقدمُت  اجّيدن  اكمن منهج الشيخ أنو وب 
كاؼبتأخرين كيستدؿ أبقواؽبم مث يذكر رأيو كما يظهر لنا ىذا اعبانب دراستو عن بعض القضااي يف تفسَته 

ماؿ إىل جواز ذلك كاستدؿ أنو كعكس ف الشيخ قد إمثل أخذ الصور ابلكامَتا كفيديو كالتلفاز حيث 
الصلوة يف القطار كالطائرة حيث ماؿ كذلك إىل  ٖٗاؼبِرأة ألف العكس ال يستقر يف الفيديو كالتلفاز ....

، كعدـ عقد النكاح ابؽباتف كاعبواؿ النعداـ اجمللس العقد ٖ٘  بدليل صالة اػبوؼجواز ذلك مستدالن 
كضبط النسل، كرؤية ىالؿ، كنقل الدـ، كالراب كالتأمُت  ٖٙذلكإال إذا ككل األمر إىل الوكيل فيجوز 

 كغَت ذلك من القضااي معاصرة. ٖٚكاستخداـ الطيب اؼبختلط ابلكحل
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  الفية حيث يذكر موقفو مع األدلّة اػبديثية اغبالشيخ السعيدم سلك منهج اإلعتداؿ يف القضااي
ال يشتّد عليهم، بل يبشي ابالعتداؿ كي رجّحو كيذكر موقف اؼبخالفُت مع االحًتاـ كال يطعنهم ك 

 كالوسطية.
  يذكر الشيخ القضااي متعلقة ابآلايت ابلتفصيل يف تفسَته كيف شرح األحاديث يستفيد من الشركح

اؼبستندة كيستدؿ ابألحاديث الصحيحة ىكذا يف القضااي ينقل من كتب الفقهاء الكبار كال ىبفى على 
 من اطلع كتابو .

 للقارئ.جع على ترتيب كفاة مصنفيهم تسهيالن رّتب اؼبصادر كاؼبرا ٖٛ 
  مع سنة الوفاة الشيخ السعيدم اىتم يف تفسَته بذِكر اؼبصادر مع اسم الطبعة كاألعالـ ابظبو كامالن 

كما ىو منهج   كاآلحاديث مع التخريج من مصادرىا كىذا من أسباب التيسَت يف البحث كالتحقيق
 الباحثُت دبرحلة ماجستَت كدكتوراه.

 :ومیزات
ترجم الشيخ السعيدم القرآف الكرمي بلغة سهلة يسَتة كفق قواعد كأسلوب اللغة األردية اؼبعاصرة مراعيا  -ٔ

ان األجالء ترصبوا مفاىيم القرآف الكرمي يف عصورىم إىل اللغة األردية ءلطبائع أىلها، حيث قاؿ أف علما
يعتو تتغَت بتغَت الزمن؛ كألجلو كجهودىم يف ىذه القضية يستحق الذكر كلكن أسلوب اللساف كطب

حسست  أف ي ًتجم القرآف الكرمي إىل اللغة األردية حسب طبيعة كأسلوب أصحاب ىذه اللغة كيي ال 
 فلهذا السبب الشيخ بدأ بكتابة التفسَت ابللغة األردية.( ٜٖ)يكوف ترصبة القرآف الكرمي غريبة كغَت مألوفة.

ة معنوية كمل ي ًتجم ترصبة لفظية كما قالو: أان ما ترصبت  القرآف الشيخ السعيدم ترجم القرآف الكرمي ترصب -ٕ
الكرمي ترصبة لفظية أم ربت كل كلمتو كأيضا ما ترصبتو على حدة عن منت القرآف الكرمي بدكف رعاية 

ا فيو لكلمات القرآف الكرمي كعباراتو كمع ذلك مل أترصبو ترصبة النص كمفهـو القرآف الكرمي بل كنت  ملتزمن 
 ٓٗظية.لف

ا كاستدّؿ يف رّده أبقواؿ األئمة العلماء الكبار مثل اإلماـ ا علمين نّقد الشيخ على الركاايت اإلسرائيلة نقدن  -ٖ
الطربم كالرازم كالقرطيب كأيب حياف األندلسي كالبيضاكم كغَتىم كما يف قصة ىاركت كماركت 

 .ٔٗكغَتىا
الشيخ على منكرم اغبديث كالقاداينية يرّد الشيخ على شبهات اؼبستشرقُت كاعًتاضاهتم كما رّد  -ٗ

 كاعًتاضاهتم ابألدلة العقلية كالنقلية.
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الشيخ كاف ي فّسر القرآف الكرمي يف ضوء تفاسَت األئمة القدامى تفسَتان جامعان ابلتفصيل كقد قاؿ: إين  -٘
اـ، ذكرت  العقائد اؼبسّلمة ابألدلة كبّينت  اؼبذاىب الفقهية مع دالئلهم ربت تفسَت آايت األحك

 ٕٗكاستفدت  من نكات تفسَتية لكبار اؼبفّسرين كتركت  النكات البعيدة أك التأكيالت غَت م هّمة.
اىتم ابلتفسَت اؼبأثور اىتماما ابلغا كذكر األحاديث كأقواؿ الصحابة مهنع هللا يضر حيث يقوؿ يف ىذه القضية:  -ٙ

األحاديث بدكف زبريج  كفيذكر حاكلت  أف أذكر األحاديث كاآلاثر أكثر ما يبكن، عامة اؼبفسرين 
 بذلت  ج هدم يف ذِكر التخريج يف تفسَت تبياف القرآف. كلكٍت

سلك الشيخ مسلك االعتداؿ كاللُت يف القضااي اختالفية كقد قاؿ حولو: يف القضااي جديدة سعة كافرة  -ٚ
ء هبتهد كي فّكر للتفكَت كاالجتهاد، كىبتلف فيو أقواؿ العلماء كما ىو ظاىر، كإذا كاف كاحد من العلما

يف القضية اػباصة داينةن كخوفان من هللا تعاىل كيستنبط لو اغبكم من أدلة شرعية فإف كاف من العلماء من 
ىبتلف معو فيذكر نظريتو مع ما يستدؿ بو، كلكن ال يطعن على الطريؼ اؼبخالف كال ي سّب. من سوء 

مع رجل يف القضية العلمية في لقبونو ابعباىل  اغبظ ليس أانسنا ىذه الطبيعة، كالناس إذا كانوا ىبتلفوف
كاػبائن كما إىل ذلك، بل ال ينتبهوف عن إخراجو من الدين كاؼبلة. لبتلف مع العلماء اآلخرين يف بعض 
القضااي اؼبعاصرة كلكن نذكر موقفنا مع األدلة كلكن ما كتبنا كلمة ضّد ىؤالء العلماء بل استبقناىم 

 ٖٗعلى عزهتم كح رمتهم.
أف من اؼبعلـو أف قيمة كل كتاب ي عرؼ من مصادره كمراجعو فالشيخ السعيدم استفاد يف تفسَت  كما -ٛ

سَت، كعلـو القرآف، كاألحاديث، ا، كالتفةكمنها كتب ظباكي اابن ة كعشرين كتئتبياف القرآف أكثر من أربع م
عة، كالشيعة، كالعقائد كشركح اغبديث، كاللغة، كالِسَتي كالتاريخ كالفضائل، كاؼبذاىب الفقهية األرب

كالكالـ، كأصوؿ فقو، كأظباء الرجاؿ، كأيضان كتب متفرّقة. كمن كتب التفسَت تنوير اؼبقباس يف تفسَت 
إبن عباس هنع هللا يضر، كتفسَت اغبسن البصرم، كمعاين القرآف للفرأء، كتفسَت القمي، تفسَت اإلماـ الطربم، 

مت، كتفسَت ؾباىد، كتفسَت مقاتل بن سفياف، كأتكيالت بن أيب حااكإعراب القرآف للزجاج، كتفسَت 
أىل السنة للماتريدم، كتفسَت بغوم، كتفسَت ظبرقندم، كالتبياف يف تفسَت القرآف للشيخ دمحم بن حسن 
طوسي، كمشكل إعراب القرآف للمكي بن أيب طالب، كتفسَت قرطيب، كتفسَت الكشاؼ، كتفسَت 

بن عطية، كؾبمع البياف قرآف إلبن العريب، كاحملرر الوجَت الالنكت كالعيوف للماكردم، كأحكاـ ال
بن اعبوزم، ككتاب كشف األسرار كعدة األبرار ػبواجة عبد هللا أنصارم، للطرسي، كزاد اؼبسَت ال

بن العريب، كتفسَت البيضاكم، كمدارؾ التنزيل للنسفي، اكالتفسَت الكبَت، كتفسَت القرآف حملي الدين 
ازف، كتفسَت النيشابورم، كالتفسَت الكبَت إلبن تيمية، كالبحر احمليط أليب حياف كلباب التأكيل للخ

بن كثَت، تفسَت الثعاليب، كنظم الدرر للبقاعي، كالدر اؼبنثور للسيوطي، كتفسَت ااألندلسي، كتفسَت 
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جاللُت، كحاشية شيخ زادة على البيضاكم، منهج الصادقُت للشيخ فتح هللا كاشاين، كتفسَت أيب 
سعود، كعناية القاضي للخفاجي، كتفسَتات أضبدية، كركح البياف إلظباعيل حقي، كالفتوحات اإلؽبية، 
كتفسَت صاكم، كتفسَت مظهرم، كتفسَت عزيزم للشيخ عبد العزيز، كفتح القدير للشوكاين، كتفسَت 

ر يف التفسَت ركح اؼبعاين، كفتح البياف للقنوجي، كتفسَت القاظبي، كتفسَت اؼبنار، كتفسَت اعبواى
للطنطاكم، كبياف القرآف للتهانوم، كخزائن العرفاف ؼبراد آابدم، كتفسَت عثماين، كيف ظالؿ القرآف 
للسيد قطب، كنور العرفاف ألضبد اير نعيمي، كمعارؼ القرآف ؼبفيت شفيع، كتفهيم القرآف للمودكدم، 

راغي، كتفسَت مبونو آليت هللا كالتياف ألضبد سعيد كاظمي، كأضواء البياف للشنقيطي، كتفسَت اؼب
شَتازم، كضياء القرآف لألزىرم، كتدبر قرآف إلصالحي، كإعراب القرآف كصرفو كبيانو حملمود صايف، 

 كإعراب القرآف كبيانو حملي الدين الدركيش، كتفسَت اؼبنَت للزحيلي.
ىب أك مسلك بل من ميزات تفسَت تبياف القرآف أف الشيخ حقق القضااي فيو بدكف أم تعصب ؼبذ     -ٜ

 نظر كعّمق كدّقق يف النصوص كاآلاثر صبيعان مث كتب ما كشف على صدره.
أسباب السهولة يف البحث  أحد ا ابلغان كىذا منالشيخ السعيدم اىتم بتخريج األحاديث اىتمامن  -ٓٔ

رّج األحاديث من عدة كتب اغبديث.  كالتحقيق كىكذا الشيخ كاف ىب 
األئمة كالعلماء كامالن مع اظبهم اؼبشهور مثل دمحم بن إظباعيل البخارم ذكر الشيخ يف تفسَته أظباء  -ٔٔ

كيذكر معو سنة الوفاة كىذا ي سّهل البحث كالتحقيق كمنهج الباحثُت الذين يكتبوف البحث العلمي 
 دبرحلة اؼباجستَت كالدكتوراه.

يث مل ينقل قوالن إال كقد ذكر من ميزات الشيخ السعيدم يف تفسَته أنو اىتّم بنسبة األقواؿ إىل قائليها ح -ٕٔ
 معو اسم كتابو أك مؤلفو.

 تفسري تبیان الفرقان للشیخ غالم رسول السعیدي :ثانیاملبحث ال
كما أف من اؼبعلـو الشيخ السعيدم لو تفسَت "تبياف القرآف" ىكذا لو تفسَت آخر "تبياف الفرقاف" يف طبسة  

منهج الشيخ كأسلوبو يف تفسَتييهما كاحد فال حاجة إىل ذكره أجزاء كما عرفنا يف البحث عن تبياف الفرقاف أف 
مرة اثنية كلكن ىناؾ بعض أشياء بو يتمّيز تفسَت تبياف الفرقاف من تفسَت تبياف القرآف فنذكر عن منهجو كميزاتو 

 فيما يلي عنو:
 ر القرآف" كفيو ذكر الشيخ السعيدم يف بداية تفسَته تبياف الفرقاف مقدمة علـو القرآف كظبّاه بػ "بصائ

 ٘ٗحبث عن الوحي كالقرآف كأسباب النزكؿ كالناسخ كاؼبنسوخ كما إىل ذلك كىي تشتمل على 
 ة.صفح

 ٚٗٔاعبزء األكؿ: مقدمة كمن سورة الفاربة إىل سورة النساء اآلية  
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 ٖٜإىل سورة التوبة اآلية  ٛٗٔاعبزء الثاين: من سورة النساء اآلية  
  ٗٚإىل سورة الكهف اآلية  ٜٗوبة اعبزء الثالث: من سورة الت 
 ٗٗإىل سورة العنكبوت اآلية  ٘ٚاعبزء الرابع: من سورة الكهف  
 إىل ايسُت. ٘ٗاعبزء اػبامس: من سورة العنكبوت اآلية  

كمن اؼبعلـو أّف الشيخ السعيدم كتب ىذا التفسَت إىل سورة ايسُت حىت تويف رضبو هللا تعاىل مث اكتمل ما بقي منو 
  .حفظو هللا فيت دمحم إظباعيل نوراين دبشاكرة الشيخ مفيت منيب الرضبنالشيخ م
  الشيخ فّسر القرآف الكرمي بلغة سهلة معاصرة حسب طبيعة أىل اللغة األردية، مث فّسر القرآف

ختصار كلكن أبسلوب جامع، كمن ميزات الشيخ يف تفسَته أنو رّكز على النقد كالرد أىل الفكر ابال
ؼ كما قاؿ الشيخ السعيدم يف ذكر أسباب أتليفو: ألجل اغباجة بعد كتابة نعمة الزائغ كاؼبنحر 
ختصار كأيضان ا عن مواضيع تبياف القرآف ابالصحيح البخارم أردت  أف أكتب تفسَتن الالبارم شرح 

 (ٗٗ)يكوف عليو إضافة كفيو تعقيب على بعض سارحي الفكر من اؼبفسرين.
سَته تبياف الفرقاف: أف أكثر أِحّبائي كانوا يقولوف أف تفسَت تبياف شيخ السعيدم يف مقدمة تفكقد قاؿ ال

كال يستطيع عامة الناس أف يبيعوه كأيضان أف يستفيدكا منو، فكاف  ان القرآف وبتوم على اثٌت عشر جزء
ختصار كضخامتو تكوف يف ستة أك ا على ؿبتوايت تفسَت تبياف القرآف ابالىناؾ حاجة أف يكتب تفسَتن 

مث يقوؿ  (٘ٗ)أجزاء فعزمت  بعد الفراغ من شرح الصحيح البخارم بكتابة ىذا التفسَت اؼبختصر.سبعة 
ؼبا كصل إَّل أتكيالت أىل السنة للماتريدم فكنت  يف آخر مراحل كتابة تفسَت تبياف الفرقاف  :الشيخ

ف القرآف من ستفيد منو يف التفسَت كإف كنت  أكّده، كقد استفدت  يف تفسَت تبياأفما استطعت  أف 
التفسَت الكبَت لإلماـ فخر الدين الرازم الشافعي اؼبذىب أما اإلماـ اؼباتريدم فحنفي اؼبشرب فاستفادة 
من تفسَت اإلماـ اؼباتريدم تكوف سعادة َل كألصحاب اؼبذىب األحناؼ أيضان حيث يظهر عليهم 

ة من تفسَت اإلماـ اؼباتريدم يف تفسَتم ربقيق ىذا اؼبذىب أبدلة قوية، فأعطى هللا هلالج لج َل فرصة استفاد
 (ٙٗ)كظبّيت  ىذا التفسَت بػ تبياف الفرقاف، كظبيت ترصبتو "نور الفرقاف".

 كفق اؽبول الذم يؤثر يف  من اؼبأسي يف زمننا األفكار اإلغبادية كالتجديدية كتفسَت القرآف الكرمي
ىذا الفكر يف تفسَته شيخ معاعبة كأىلها، فراعى التشكيك الذىن اعبديد كينتج ابلبعد عن العلم 

كيكوف فيو اعتماد على األكابر كالنقد على ىؤالء العلماء اؼبنحرفُت عن سواء الصراط، كما قاؿ 
الشيخ السعيدم : يكوف ؿباكليت يف تفسَت القرآف تقدمي األدلة ابلعقائد اؼبسلمة كأف اتدارؾ عن 

ىم ألّف بعض العلماء ذباكزكا عن حد اإلعتداؿ يف اآلايت اليت أضّل هبا اؼبّضلوف على اؼبسلمُت عقائد
تعاقب  (ٚٗ)ختصار.ىذه القضية فأردت  احملاسبة كالرّد على أفكارىم الضالّة أبسلوب جامع ابال



  (1العدد،2لداجمل(                       ومنهجو يف التفسري شیخ غالم رسول السعیدیال                  ء(2018ونیوی)افکار

111 

الشيخ يف تفسَته على ىذه األفكار اإلغبادية كالزائغة ابلدالئل كالرباىُت على سبيل اؼبثاؿ تعاقب 
، كإنكار اؼبالئكة عليهم (ٛٗ)سيد أضبد خاف يف النسخالشيخ السعيدم على الشيخ السار 

، كعلى جاكيد أضبد الغامدم يف قضية السكن آدـ عليو السالـ  (ٓ٘)، كإنكاره للمعجزة(ٜٗ)السالـ
، كاختلف مع (ٕ٘)كجعلو من الشجرة اؼبمنوعة شجرة التناسل (ٔ٘)كونو حديقة من حدائق الدنيا 

، رّد (ٗ٘)جواز النكاح الرجاؿ أىل الكتاب مع اؼبسلمات، كيف (ٖ٘)الدكتور شكيل أكج يف رؤية اؽبالؿ
، كيف قضية (٘٘)الشيخ على غالـ أضبد بركيز يف قضية إنكار رفع عيسى عليو السالـ كثبوت موتو

، كما اختلف الشيخ السعيدم مع اإلماـ ابن تيمية كالشيخ (ٙ٘)إبطاؿ اؼبتعة مع دمحم حسُت طباطبائي
 يع كغَتىم رضبهم هللا تعاىل.  أمُت أحسن إصالحي، كمفيت دمحم شف

  استدؿ الشيخ يف تفسَته ابألحاديث الصحيحة كآاثر الصحابة رضواف هللا عليهم أصبعُت ابلتخريج
 رغم تفسَت تبياف القرآف.

 ي رّجح مذىب األحناؼ كلكن يف تفسَت أحياانن ، ذكر الشيخ يف تفسَت تبياف القرآف اؼبذاىب األربعة 
 مذىب اإلماـ أيب حنيفة ابألدلة كرجّحو.تبياف الفرقاف ففيو ذكر 

  تكلم الشيخ السعيدم عن العقائد ابلتفصيل ابلنسبة لتفسَت تبياف القرآف كرّد كنقد على الناقصُت يف
 عظمة النيب ملسو هيلع هللا ىلص كح رمة الصحابة مهنع هللا يضر أصبعُت.

 ٖٕٗادر لتفسَت تبياف الفرقاف كما ي عرؼ قيمة كل كتاب بقيمة مصادره كمراجعو فعدد صبيع اؼبص 
كمنها كتب ظباكية ككتب التفسَت من أىل السنة كالشيعة، ككتب اغبديث أىل السنة كالشيعة 

 كشركحها، كاللغة، كالتاريخ كالسَت كالفضائل، كالفقو، كاؼبذاىب األربعة كالشيعة كما إىل ذلك. 
 

 :خالصة الكالم
الشيخ غالـ رسوؿ السعيدم من كبار العلماء يف عصران كلو سبّهر كبَت يف التفسَت كي عد من اؼبفّسرين  أف

و موسوعة حيث صبع فيو كأنّ كتفسَته تبياف القرآف   ،عاصرةاؼبالكبار، ككما ي عرؼ ىذا من ربقيقو يف القضااي 
سَته تبياف الفرقاف جامع للمعلومات ة عن التفسَت كاغبديث كالفقو كما إىل ذلك، كىكذا تفمعلومات كثَت 

ن دكر كبَت بُت أىل العلم كأىل اللغة يتفسَت ال يكللختصار كفيو تعّقب على األفكار اؼبنحرفة كالباطلة، ك ابال
كتفسَته يكمل  ،األردية، كمن اؼبعلـو أف الشيخ هنج يف تفسَته دبنهج البحث اعبديد الرائج يف اعبامعات

 كتب اؼبتأخرينك متطلبات للبحث كالتحقيق اعبديد، كما أف الشيخ استفاد يف تفسَتييهما من كتب اؼبتقدمُت 
كسلك على طريق االعتداؿ يف  ،اجتهد يف قضااي معاصرة، كنّقد كاختلف كلكن ابألدلةككذا ، على حد سواء

 التحقيق كمل يتعّصب ؼبذىبو كمسلكو.
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 اهلوامش

                                                           
يف بداية  .ٖٗص  ،ٔج  ،ـ۱ٕ٘ٓالطبعة األكىل: سنة مايو  ،، ضياء القرآف ببليكشنز، الىورتفسري تبیان الفرقان ،شيخ غالـ رسوؿ، الالسعيدم ٔ

شكفتو ىذا الكتاب معلومات عن حياة الشيخ السعيدم بعنواف: "أحواؿ كآاثر الشيخ العالمة السعيدم، مرتّبُت: الدكتور دمحم نبايوف عباس مشس، ك 
   جبُت، كأخًت حسُت، كالدكتور دمحم عاطف أسلم راؤ، مراجعة كإعادة النظر: األستاذ مفيت منيب الرضبن.

، ضياء القرآف ببليكشنز، الىور، ابك وىندحمّدث أعظم  ہتذکر ،دكتور دمحم عاطف أسلم، الراؤ. ٖٗص  ،ٔ، ج تفسري تبیان الفرقان ،عيدمالس ٕ
 .۱۱ص ،ـ۱۱ٕٓ

  .۶۶، ص ابك وىندحمّدث أعظم  ہتذکر ،راؤ، ك ٖٗص  ،ٔ، ج تفسري تبیان الفرقان ،السعيدم ٖ 
   .۶۶ – ۶۶، حمّدث أعظم ابك وىند ہتذکر ،راؤ .ٜٗ – ٙٗص  ،ٔج  ،تفسري تبیان الفرقان ،السعيدم ٗ
 .ٓ٘ص  ،ٔ، ج تفسري تبیان الفرقان ،السعيدم ٘
 .۶۱ ، صحمّدث أعظم ابك وىند ہتذکر ،راؤ، ٔ٘ – ٓ٘ص  ،ٔ، ج تفسري تبیان الفرقان، السعيدم ٙ
 .۰۶ – ۶۲، ص حمّدث أعظم ابك وىند ،راؤ ٚ
 .   ۱۶۶ص ايضان  ٛ
ـ كبدأ ابلتدريس ابعبامعة نعمانية ٜٖٗٔـ اؼبوافق ٖٜٓٔأمركىة، مراد آابد اؽبند، ككاف إسم أبيو السّيد دمحم ـبتار الكاظمي، زبرّج سنة كلد دبدينة  ٜ

دمات يف يخ خالىور بنجاب، كاف ي دّرس القرآف أيضان، أّسس الشيخ مدرسة أنوار العلـو دبدينة ملتاف مث جاء الشيخ جامعة إسالمية هباكلبور، كاف للش
ـ يـو األربعاء دبلتاف، ٜٙٛٔق اؼبوافق رابع من شهر يونيو ٙٓٗٔربريك الستقالؿ ابكستاف، تويّف الشيخ يف خامس كعشركف من شهر رمضاف اؼببارؾ 

 .۱۱۲ –۱۱۶،صحمّدث أعظم ابك وىند ہتذکر ،راؤانظر من مؤلّفاتو: تسبيح الرضبن عن الكذب كالنقصاف، ميالد النيب ملسو هيلع هللا ىلص كتسكُت اػبواطر كغَت ذلك.
ـ دبديرية خوشاب، بنجاب. درس يف قريتو كيف اعبامعة مظهرية إمدادية بندايؿ شريف، اعبامعة فتحية إجهرة ٜٙٔٔق اؼبوافق ٖٖٗٔكلد سنة  ٓٔ

ق ٜٔٗٔيف رابع من شهر ذم القعدة  الىور كدارالعلـو دمحمية غوثية هبَتة، دّرس ألكثر من طبسُت سنة، كاف عضوان إلسالمي نظراييت كونسل، تويفّ 
 . ۱۶۶ – ۱۶۶، ص حمّدث أعظم ابك وىند ہتذکر ،ـ، من كتبو التحقيق على رؤية اؽبالؿ، سفرانمو بغداد، قضية الراب كغَت ذلك. راؤٜٜٜٔاؼبوافق 

ـ كبدأ ابلتدريس كاستمّر ابلتدريس ٕٕٜٔ ـ، حفظ القرآف الكرمي كدرس يف مدارس ـبتلفة زبرّج سنةٜٔٓٔكلد الشيخ بقرية آنولة ابنس بريلي سنة  ٔٔ
 غَتذلك.لتسعة عشر سنة مث عُّت خطيبان كمدّرسا دبدرسة عيد كاه كرىي شاىو، الىور، من مؤلفاتو حقوؽ الزكجُت، أحكاـ اعبنازة، حقوؽ الوالدين ك 

: الدكتور دمحم بن عبد الوىاب الراسخ، رسالة ، إعداد الطالب: ؿببوب علي، اإلشراؼمنهج الشیخ غالم رسول السعیدي يف تفسريه تبیان القرآن
  .ٛٔـ. ص ٕٙٔٓق اؼبوافق ٖٚٗٔماجستَت، قسم التفسَت كعلـو القرآف بكلية أصوؿ الدين، اعبامعة اإلسالمية العاؼبية إسالـ آابد سنة 

مو ؼبا كاف عمره سنتاف، درس يف قريتو مث جاء تويّف أ ـ كاف من أكالد القائد الًتؾ مسعود الغازمٖٕٜٔكلد بقرية ديبا سراءئ يف شهر مارس سنة  ٕٔ
ـ كبدأ ابلتدريس، شارؾ الشيخ يف حركات ـبتلفة مثل "ختم النبوة"، ٜٔٗٔإىل اعبامعة نعيمية مراد آابد، حصل العلـو من كبار العلماء كزبرّج سنة 

  .ٜٔ، إعداد الطالب: ؿببوب علي، ص ان القرآنمنهج الشیخ غالم رسول السعیدي يف تفسريه تبی ـٜٛ٘ٔأسّس اعبامعة نعيمية بالىور سنة 
 .٘ٗ - ٖٗص  ھ ،۱۶۶۶، الىور فريد بک ستاؿ، ،حیاة سعید ملت، دمحم انصر خاف جشيت جشيت، ٘

  .٘ٛ - ٗٛ، ص حیاة سعید ملت جشيت، ٗٔ
 .ٜٖ - ٖٚص  ،ـٜٕٓٓالىور،  ،فريد بك ستاؿ ،إشاریة لتبیان القرآن ،غبافظ آس دمحما ،السعيدم ٘ٔ
  .ٖٖ - ٕٖ، ص إشاریة تبیان القرآن، غبافظ آس دمحما ،السعيدم ٙٔ
 .۱۰۶، ص حمّدث أعظم ابك وىند ہتذکر ،راؤ، ٘ٚ – ٗٚص  ،ٔ، ج تفسري تبیان الفرقان ،السعيدم ٚٔ
  .   ٘ٛ، ٖٕ، ص حمّدث أعظم ابك وىند ،راؤ ٛٔ
 .٘ٔ، ص منهج الشیخ غالم رسول السعیدي يف تفسريه تبیان القرآن ،ؿببوب علي ٜٔ
  .۱۲۶، ص حمّدث أعظم ابك وىند ہتذکر ،راؤ ٕٓ
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 .ٖٚص  ٔ، ج تفسري تبیان القرآن، شيخ غالـ رسوؿ، الالسعيدم ٕٔ
 .ٜٖ - ٖٚص  ،ٔ، ج تبیان القرآن السعيدم، ٕٕ
 .ٛٙٔ:  ٕالقرآف  ٖٕ
  ٕٔ:  ٕالقرآف  ٕٗ
 .ٕٛٙ، ص  ٔ، ج تبیان القرآن السعيدم، ٕ٘
 . ٕٚٓٔص  ٔج  ايضان  ٕٙ
 . ٖٕٚ – ٕٓٚص  ٔج  ايضان  ٕٚ
 .  ٖٖٚ – ۶ٖٚص  ٔج  ايضان  ٕٛ
 . ٖٛٚص  ٔج  ايضان  ٜٕ
 . ٕٔٔ -ٕٓٔص  ٖج   ايضان  ٖٓ
 .ٙ٘ٓٔص  ٕٔكج  ٜٖ – ٖٚص  ٔج  ايضان  ٖٔ
 .ٖٙ٘ص  ٜج  ايضان  ٕٖ
   .۱۲۱، ص حمّدث أعظم ابك وىند ہتذکر ،راؤ ٖٖ
   .ٖٔٚ - ٕٔٚص  ٛ، ج تبیان القرآن السعيدم، ٖٗ
 .ٖٙٛص  ،ٔج  ايضان  ٖ٘
 .ٛٚ٘ص  ،ٕج  ايضان  ٖٙ
 .ٕٖٓ - ٖٔٓص  ،ٖج  ايضان  ٖٚ
 . ٖٛ – ٖٚص  ،ٔج  ايضان  ٖٛ
 . ٖٚص  ،ٔج  ايضان  ٜٖ
 . ٖٚص  ،ٔج  ايضان  ٓٗ
 .ٕٚٗ - ٓٚٗص  ،ٔج  ايضان  ٔٗ
 .ٖٚص  ،ٔج  ايضان  ٕٗ
 .ٖٛص  ،ٔج  ايضان  ٖٗ
 .ٖٕٓٔص  ،ٙٔج  ،ـٕٗٔٓ، ضياء القرآف ببليكشنز سنة الطباعة الباري ةنعم، السعيدم ٗٗ
 .ٚٛص  ٔج  ،ـٕ٘ٔٓ، ضياء القرآف ببليكشنز سنة الطباعة مايو تفسري تبیان الفرقان ،السعيدم ٘ٗ
  . ٛٛ – ٚٛص  ،ٔج  ايضان  ٙٗ
 . ٛٛص  ،ٔج  ايضان  ٚٗ
 .ٕٚٔص  ،ٔج  ايضان  ٛٗ
 .ٖٕٗ ۔ ٖٕٔص  ،ٔج  ايضان  ٜٗ
  . ٖٙٔص  ،ٕج  ايضان  ٓ٘
 .ٖٕٗص  ،ٔج  ايضان  ٔ٘
 . ٕ٘ٗ - ٕٗٗص  ،ٔج  ايضان  ٕ٘
 .ٛ٘ٗص  ،ٔج  ايضان  ٖ٘
 .ٖٜٗص  ،ٔج  ايضان  ٗ٘
 .ٗٛٙص  ،ٔج  ايضان  ٘٘
 .ٕٚٛص  ،ٔج  ايضان  ٙ٘


