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إىل  اإلسالم ونشره ( من كبار علماء بنغالديش، له دور كبري يف الدعوة إىل - 1940يُعّد األستاذ سعيدي )
 املسلمني والناس عامة. أوهبه اهلل ملكة اخلطابة والتأثري، جيتمع الناس يف حفالته التفسريية يف عدد كبري يصل

إىل ماليني. يتأثر الناس خبطابته تأثرا كبريا، يتوب املذنبون، ويرجع العصاة إىل طريق الفالح والرشاد. كم من 
أسلم يف يديه، هداهم اهلل إىل دينه القومي بربكة دعوة األستاذ. أغلب  جمرم تاب يف يديه، وكم من مشرك

 خطاباته مسّجلة وموجودة على يوتيوب وعلى القرص املرنة املدجمة اليوم.
مل يكن األستاذ سعيدي رجل دين ودعوة فحسب، بل وكان مشاركا فّعاال يف سياسة البلد. كان عضوا فّعاال 

 1996يش وكان من رؤسائها. فقد انتخب عضوا للربملان الشعيب مّرتني يف سنة يف اجلماعة اإلسالمية بنغالد
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م. فانتشرت دعوته يف داخل الربملان وخارجه، وكان صوتا قويّا ضد كل املواقف غري اإلسالمية، خيافه 2001و
 أعداء اإلسالم داخل البلد وخارجه.

كان لألستاذ سعيدي إسهامات يف جمال التفسري، خطابا وكتابة. فكان خلطابته تأثري مدهش. وكذلك أسهم 
يف كتابة تفسري عدة سور القرآن الكرمي، فبعضها ألفها بنفسه، والبعض ألفها تالمذته من خطبه ومواعظه، 

ة، فقد لسجن حبكم طاغية ظاملوصّححها األستاذ سعيدي وهّذهبا بنفسه قبل النشر. واألستاذ اآلن داخل ا
 ُسجن يف حكم غاشم لألبد.

فهذه الدراسة أول دراسة عن هذا الداعية الكبري واملفسر العظيم الذي ذاع صيته أحناء العامل جتاة ناطقي اللغة 
 البنغالية، فلم يدرس أحد عن إسهاماته يف التفسري دراسة أكادميية إال أنه كتب يف حياته بعض املعاصرين.

دراسة تكون دراسة وصفية منهجية حتليلية لألستاذ سعيدي وتفسريه. ويرجى أن هذه الدراسة تساهم يف فال
تعريف هذه الداعية الكبري إىل العامل وخدماته التفسريية، ليستفيد الناس من تفسري هذا األستاذ ويعرف عن 

 منهجيته يف التفسري.
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