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 22/1۰/2۰2۰           داکتر صالح الدین سعیدى
 

 «احمد» ریتفس خاص یها یبرجسته گ
 

 میهللا الرحمن الرح بسم
 

 
 

موضوعات  انی( وبریاست تا ترجمه )تفس وکوشش به خرچ داده شده یسع یحداعظم« احمد» ریدرترجمه وتفس ـ
با قرآن وبا  قرآن ریتفس یعنی یقرآن اتیومستند به آ روان س،یآسان با زبان واضح ساده، سل ریها با تفس مندرج سوره

 .گردد حیوتوض انیفقها ب یاختالف اتیبه دور از نظر و سلّم و حد اکثر هیهللا عل یصل ،ینبو ثیاحاد
 

و با  بهیغر ثیاز حواله واحاد همه مستند بوده و یعلم یاست که مأخذ وحواله ها کوشش بعمل آمده ریتفس نیدر ا ـ
 .دیبعمل آ یریثقه تا حد ممکن جلوگ ریغ تیروا

 

 ۀنسل جوان بخصوص طلب یتا مطالبات وموضوعات که برا صورت گرفته است دیتوجه واهتمام مز ریتفس نیدر ا ـ
 تمرکز واهتمام مطرح شتریب یباشد، و از موضوعات از لحاظ زمان یاتیوح یعلم در مکاتب وپوهنتون ها، ضرور

  .ردیت گصور شتریب
 

صورت  یافرقه یهایریو جهت گ یبخش آن، به دور از تعصبات مذهب تیهدا امیقرآن و شرح پ اتیآ میمفاه انیب ـ
 . گرفته است

 لغات، مفردات وکلمات داده شده است تا: ـ کوشش بخرچ اتیسهولت درفهم آ جادیا یبرا ریتفس نیا ریهکذا در تحر ـ
 .است دهیگرد حیوتوض به فهم ترجمه  بیوقر به زبان ساده متبرکه اتیآ دشوار مندرج در

 

 ریو تفس ترجمه نکهیمبحث وقبل از ا یدر ابتدا سوره ها یومحتوا ریتفس ۀخواننده گان؛ خالص شتریب ییغرض آشنا ـ
 .گردد حیوتشر حیتوض ابد،یآغاز 

 

، در  دهیگرد حیوتوض فیورت فشرده تعروموضوعات بص یجمعبند هیآ متبرکه موضوعات مندرج اتیآ ریدر تفس ـ
ده باشد، بصورت فشر یها چه م امیپ نیدر برابر ا مسلمانان فیوظا نکهیوا مبارکه یۀآ امیپ ایها و  امیپ انیضمن ب

مورد ضرورت وابسته به  یصورت، بشکل مواد درس نیقرار گرفته است. در فیمورد مداقه، تمرکز و تعر
مطالب؛ در  حیمباحث، وتوض یۀدر ارا شده است. حیوتوض انیب زین مندرج اتیو آ موضوعات مختلف در سوره ها

اجتناب بعمل آمده است و در همچو موارد کوشش شده، که نظر  بینادر وغر اتیو روا ثیحد توان از ذکر احاد
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که ذهن خواننده را مغشوش وسواالت شان  رمیکنم و به مباحث تماس نه گ هیرا ارا هیآ رراجح و بر گرفته از ظاه
  .بماند یباق نحلیال
 

 تایبا ذکر منابع، کتب وروا ثیاز احاد جل جالله مستند به مستندات معتبر یاله اتیمباحث شأن نزول آ نیدر ـ
 .آورده شده است یتمام آمانت دار با زین ریدر اخ گرید ۀعمد یاست، و منابع مأخذ ها افتهی انیمعتبردرهمانجا ب

 

الزم و تام بخرچ  بعمل آمده است تا دقت یکوشش اعظم ،یقرآن یسوره ها بخصوص در بخش داستان ها ریدر تفس ـ
ارد نه و ریتأث فیشر ریتفس نیومطالب بدون سند موثق در مباحث مختلف ا اتیلیداده شود که خدا ناخواسته اسرائ

  .رددګ
 .میرا ارائه نما یکوشش شده تا خالصه و سخن اصل یبه ارتباط همه موضوعات، حد اعظم همچنان

 

 یاست، ول دهیگرد انیاز موارد مؤجز و مختصر ب یسوره ها در برخ اتیآ ریترجمه وبخصوص در تفس ریدر تحر ـ
که  نیقیه گردد. ب هیأرا شتریب حاتیکوشش بعمل آمده تا توض دهیاحساس گرد شتریب حاتیضرورت به توض ئکهیجا

ت وسلّم اس هیهللا عل یصل یمحمد مصطف اسالمبه ذات خود همان نزول آن بر پیامبر  میقرآن کر صحت و مرجع بودن
 کیو جهت نزد خواننده یبرا یقرآن اتیموارد از آ ریمبداء، مرجع و رهنماء است اما در تفس نیمسلمانان هم یو برا

 لیتفاص یحد اعظم یقرآن اتیآ نیا یریها، فوائد و اسرار تفسها، نکتهاز حکمت اتیآ نیساختن بهتر همه جوانب ا
 .شده است ردهآو زین
 

در بخش  یعمده وکل یها متن موضوعات ومأخذ درداخل یضرور ، مؤاخذ«آحمد» ریتفس ریتحر ۀویهمچنان در ش ـ
 .است دهیگرد یبصورت کل جمعبند ریتفس نیا ریاخ
 

 هاى متبرکه از منابع هیتعداد کلمات وتعداد حروف آ ات،یکوشش بعمل آمده است تا تعداد آ ریتفس نیا ریدر تحر ـ
 .وارایه گردد یجمعبند ف،یموثوق، تعر

 

 یگردد، وحد اعظم انیاهل سنت وجماعت ب دیاز د ریتفس نیموضوعات در حیوتشر حیآمدیم توض فتهګچنانچه  ـ
 .تماس حاصل نگردد یومذهب یکوشش شده به اختالفات فرقو

 

 !محترم ۀخوانند
الشأن  میاست. خداوند متعال و با عظمت، قرآن عظ ییو رهنما تیو کتاب هدا یاله ۀبه ذات خود معجز میکر قرآن

  .گردد یحاصل م نیـقـیآن مدارج علم و  ۀلیو به وس دهیُشبهات و شهوات گردان از امراض را شفاء بخش قلب ها
  .است یو جسمان یمعنو یء بخش امراض و دردهاشفا میقرآن کر نیهمچن
قسمت خود خبر  نیو خداوند متعال در ستین میمسلمان در قرآن کر یوجه برا چیبه ه یدیاست که شک و ترد مسلم

و قصص خود خجسته و  یدر أوامر و نواه میقرآن کر و اخبار خوش و نجات بخش را اتیو بشارت داده است. هدا
موارد  تیبشر یبرا یاتیو مطالب ح زیانگشگفت یرازها دانش فراوان، برکت، ر،یدر آن خ داشته و انیبا برکت ب

  .وجود دارند میدر قرآن کر زیبس شگفت انگ
سنت رسول هللا  کردن از آن یرویو پ میو آخرت است. اقتداء به قرآن کر ایدر دن یهر برکت ۀسرچشم میکر قرآن
 .وسلّم است هیهللا عل یصل

 .هللا جّل جالله است ۀگذشت امبرانیپ یمقدس آسمان یها تمام کتاب ۀکنند قیتصد میقرآن کر
 !منور ساز میروح و روان ما را به برکت و نور قرآن کر یاله
 نیالعالم اربی نیآم

 «احمد» ریتفس مؤلف
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