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داکتر صالح الدین سعیدى

برجسته گی های خاص تفسیر «احمد»
بسم هللا الرحمن الرحیم

ـ درترجمه وتفسیر «احمد» حداعظمی سعی وکوشش به خرچ داده شده است تا ترجمه (تفسیر) وبیان موضوعات
مندرج سوره ها با تفسیر آسان با زبان واضح ساده ،سلیس ،روان ومستند به آیات قرآنی یعنی تفسیر قرآن با قرآن وبا
احادیث نبوی ،صلی هللا علیه و سلّم و حد اکثر به دور از نظریات اختالفی فقها بیان وتوضیح گردد.
ـ در این تفسیر کوشش بعمل آمده است که مأخذ وحواله های علمی همه مستند بوده و از حواله واحادیث غریبه و با
روایت غیر ثقه تا حد ممکن جلوگیری بعمل آید.
ـ در این تفسیر توجه واهتمام مزید صورت گرفته است تا مطالبات وموضوعات که برای نسل جوان بخصوص طلبۀ
علم در مکاتب وپوهنتون ها ،ضروری وحیاتی باشد ،و از موضوعات از لحاظ زمانی بیشتر مطرح تمرکز واهتمام
بیشتر صورت گیرد.
ـ بیان مفاهیم آیات قرآن و شرح پیام هدایت بخش آن ،به دور از تعصبات مذهبی و جهت گیریهای فرقهای صورت
گرفته است.
ـ هکذا در تحریر این تفسیر برای ایجاد سهولت درفهم آیات ـ کوشش بخرچ داده شده است تا :لغات ،مفردات وکلمات
دشوار مندرج در آیات متبرکه به زبان ساده وقریب به فهم ترجمه وتوضیح گردیده است.
ـ غرض آشنایی بیشتر خواننده گان؛ خالصۀ تفسیر ومحتوای سوره ها در ابتدای مبحث وقبل از اینکه ترجمه و تفسیر
آغاز یابد ،توضیح وتشریح گردد.
ـ در تفسیر آیات متبرکه موضوعات مندرج آیه جمعبندی وموضوعات بصورت فشرده تعریف وتوضیح گردیده  ،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 .درین صورت ،بشکل مواد درسی مورد ضرورت وابسته به
موضوعات مختلف در سوره ها و آیات مندرج نیز بیان وتوضیح شده است .در ارایۀ مباحث ،وتوضیح مطالب؛ در
حد توان از ذکر احادیث و روایات نادر وغریب اجتناب بعمل آمده است و در همچو موارد کوشش شده ،که نظر
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راجح و بر گرفته از ظاهر آیه را ارایه کنم و به مباحث تماس نه گیرم که ذهن خواننده را مغشوش وسواالت شان
الینحل باقی بماند .
ـ درین مباحث شأن نزول آیات الهی جل جالله مستند به مستندات معتبر از احادیث با ذکر منابع ،کتب وروایات
معتبردرهمانجا بیان یافته است ،و منابع مأخذ های عمدۀ دیگر در اخیر نیز با تمام آمانت داری آورده شده است.
ـ در تفسیر سوره ها بخصوص در بخش داستان های قرآنی ،کوشش اعظمی بعمل آمده است تا دقت الزم و تام بخرچ
داده شود که خدا ناخواسته اسرائیلیات ومطالب بدون سند موثق در مباحث مختلف این تفسیر شریف تأثیر وارد نه
ګردد .
همچنان به ارتباط همه موضوعات ،حد اعظمی کوشش شده تا خالصه و سخن اصلی را ارائه نمایم.
ـ در تحریر ترجمه وبخصوص در تفسیر آیات سوره ها در برخی از موارد مؤجز و مختصر بیان گردیده است ،ولی
جایئکه ضرورت به توضیحات بیشتر احساس گردیده کوشش بعمل آمده تا توضیحات بیشتر أرایه گردد .به یقین که
صحت و مرجع بودن قرآن کریم به ذات خود همان نزول آن بر پیامبر اسالم محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلّم است
و برای مسلمانان همین مبداء ،مرجع و رهنماء است اما در تفسیر موارد از آیات قرآنی برای خواننده و جهت نزدیک
ساختن بهتر همه جوانب این آیات از حکمتها ،نکتهها ،فوائد و اسرار تفسیری این آیات قرآنی حد اعظمی تفاصیل
نیز آورده شده است.
ـ همچنان در شیوۀ تحریر تفسیر «آحمد» ،مؤاخذ ضروری درداخل متن موضوعات ومأخذ های عمده وکلی در بخش
اخیر این تفسیر بصورت کل جمعبندی گردیده است.
ـ در تحریر این تفسیر کوشش بعمل آمده است تا تعداد آیات ،تعداد کلمات وتعداد حروف آیه هاى متبرکه از منابع
موثوق ،تعریف ،جمعبندی وارایه گردد.
ـ چنانچه ګفته آمدیم توضیح وتشریح موضوعات درین تفسیر از دید اهل سنت وجماعت بیان گردد ،وحد اعظمی
کوشش شده به اختالفات فرقوی ومذهبی تماس حاصل نگردد.

خوانندۀ محترم!
قرآن کریم به ذات خود معجزۀ الهی و کتاب هدایت و رهنمایی است .خداوند متعال و با عظمت ،قرآن عظیم الشأن
را شفاء بخش قلب ها از امراض ُ
شبهات و شهوات گردانیده و به وسیلۀ آن مدارج علم و یـقـین حاصل می گردد .
همچنین قرآن کریم شفاء بخش امراض و دردهای معنوی و جسمانی است .
مسلم است که شک و تردیدی به هیچ وجه برای مسلمان در قرآن کریم نیست و خداوند متعال درین قسمت خود خبر
و بشارت داده است .هدایات و اخبار خوش و نجات بخش را قرآن کریم در أوامر و نواهی و قصص خود خجسته و
با برکت بیان داشته و در آن خیر ،برکت ،دانش فراوان ،رازهای شگفتانگیز و مطالب حیاتی برای بشریت موارد
بس شگفت انگیز در قرآن کریم وجود دارند .
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.
الهی روح و روان ما را به برکت و نور قرآن کریم منور ساز!
آمین یارب العالمین
مؤلف تفسیر «احمد»
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