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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

دکتور صالح الدین سعیدی

۲۰۲۱/۰۲/۱۸

تقریظ دکتور صالح الدین سعیدی برتفسیر «احمد»
بسم هللا الرحمن الرحیم
حمد و سپاس خداوند هردو جهان را ،سالم و درود بر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم و بر خاندان و یاران ایشان
و هرآنکس که به آنحضرت اقتداء نموده و پیروی حضرتش را برگزیده است.
اینک یکبار دیگر جای مسرت وخوشبختی است که جلد سوم «تفسیراحمد» که حاوی جزء بیست وهفتم وبیست هشتم
است غرض طبع و نشر ،تقدیم و به اختیار و مطالعۀ خوانندگان ومشتاقان دین مقدس اسالم وجوانان تقدیم می گردد.
جلد سی ام وجلد بیست ونهم تفسیر احمد به استقبال گرم اهل علم و دوستداران دین مقدس اسالم وبخصوص جوانان
قرار گرفت و حتی چاپ مجدد آن توقع شد و صورت ګرفت .با توجه به یادداشتها و درخواستهای عالقمندان بسیاری
از عالقمندان تقاضای طبع مجدد تفسیر را بعمل نیز آورده اند.
ـ در «تفسیراحمد» آیات متبرکه موضوعات مندرج آیات ،جمعبندی وموضوعات بصورت فشرده تعریف وتوضیح
گردیده به نحویکه خواننده را در افاده های و کلمات وارده مستقیم کمک و کلمات ناآشنا برای خواننده را بصورت
مفردات حد اعظم تشریح میکند .در ضمن بیان پیام ها و یا پیام آیۀ مبارکه واینکه وظایف مسلمانان در برابر این
پیام ها چه می باشد ،بصورت فشرده مورد مداقه ،تمرکز و تعریف قرار گرفته است .این موارد سبک کار بشکل
مواد درسی مورد ضرورت وابسته به موضوعات مختلف در سوره ها و آیات مندرج نیز بیان وتوضیح شده استږ
در ارایۀ مباحث ،وتوضیح مطالب؛ در حد توان از ذکر احادیث و روایات نادر وغریب اجتناب بعمل آمده است و
کوشش شده ،که نظر راجح و بر گرفته از ظاهر آیه را ارایه و مباحث به طوری ارایه شود که ذهن خواننده را
مغشوش نه کرده و به سوال مطروح تحت الذهن خود به تفصیل و جواب پرداخته.
قرآن کریم سرچشمۀ هر برکتی در دنیا و آخرت است .اقتداء به قرآن کریم و پیروی کردن از آن سنت رسول هللا
صلی هللا علیه وسلّم است.
قرآن کریم تصدیق کنندۀ تمام کتاب های مقدس آسمانی پیامبران گذشتۀ هللا ج ّل جالله است.
من برای برادر عزیرم امین الدین سعیدی – سعید افغاني توفیق مزید از بارگاه ایزد متعال استدعا دارم ومیخواهم تا
در تحریرمتباقی جزوه های این تفسیر اهتمام نموده وبه خواست مشتقان فهم کتاب هللا لبیک گفته ودر اشاعۀ دین
الهی کما کان ادای رسالت کند.
الهی طول عمر با سعادت ،صالح و فالح دارین را نصیب برادر محترم امین الدین سعیدی و همۀ دست اندرکاران
این کار معظم فرما.
آمین یا رب العالمین – ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
دکتور صالح الدین سعیدی – سعیدی افغانی
مهتم تفسیر آحمد
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