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 یعبدالرحمن سعد یر یتفس یبه آرا یلیتحل یافتیره

 «الرحمن میالکر  ریسیت» ریدر تفس
 *فر ینیمعمحمد 

 **یداودلیلی سادات 

 ***انیریمشفاطمه سادات 

 چکیده
اثر عبدالرحمن سعدی از علمـای وهـابی سـده اخیـر  ،ت س رالمکرس المرحقنتفسیر 

تحلیلی مدنظر قرار گرفت، تا با شناخت  _ است. بررسی این تفسیر به روش توصیفی
مورد ارزیابی قـرار  ،عنوان یک عالم وهابی، شیوه و روش سلفیان در تفسیر بیشتر او به

کید بر فهم ظاهرگرایانه، مرجعیت نص در مقابل عقل و  نگری او در سطحیبگیرد. تأ
گرایانه برای خداوند شده که عالوه بر موالفـت بـا آیات، موجب اثبات صفات جسم

با  ،عقل، با مبنای حجیت روایات سلف نیز ناسازگار است؛ همچنین در آیات والیت
پوشی از روایات معتبر  بسیار، روشی برخالف مبانی خود در حجیـت روایـات چشم

پذیری از دیـدگاه مـذهبی را نیز بدون بکر دلیل، با تأثیرپی  گرفته است. آیات فقهی 
بکر روایات اختصار بیان نموده و به ،او هدف تفسیر  خود را .نمایدخوی ، تفسیر می

از  ،فقط در برخی مـوارد محـدود و اختالف قرائات نپرداخته و ترجمه لغات ،منابع و
موصوصـا )تربیتی  _ القیشأن نزول و سبب نزول بهره گرفته است؛ ولی در آیات اخ

های اخالقی پرداخته و نکات زیـادی صورت نسبتا مفصل به بحث، به(قصص قرآنی
 را از آنها استفاده نموده است.

  .هیسلف ،یالرحمن، عبدالرحمن سعد میالکر ریسیت ر،یتفس ها: واژهکلید

                                              
 mohagegkaraki@yahoo.comومذاهب  انیدانشگاه اد اریاستاد *

 اصفهان. فابمه الزهرا ریتفس یتوصص یمرکز آموزش عال ،یقیتطب ریتفس  ی، گرا4سطش   آموخت دان  **

 .دانشجوي دکتري رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث قم ***



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
ششم

، شامره 
11،

 
بهار و تابستان 

1911
 

01 

 مقدمه
موتصر با نثـری روان تفسیری ، تفس رالمسع  معروف به  ت س رالمکرس المرحقينتفسیر 

مولـف ایـن تفسـیر، شـیخ  .به زبـان عربـی، در یـک جلـد و شـامل تمـام قـرآن اسـت
 ، از مفسـران و 1753سعدی ناصری تمیمی متولد عبدالرحمان بن ناصر بن عبدالله آل
سالگی، بـه  15دنیا آمد. در از توابع نجد به« عنیزه»دانشمندان حنبلی است که در شهر 

ناسی، تفسیر، حدیث، فقه، اصول، نحو و حفظ متـون پرداخـت. در فراگیری علم خداش
از اساتید فراوانی از جملـه ابـراهیم  ،های قرائت، فقه، حدیث، علوم عربی و تفسیر رشته

جاسر، محمد شبل، عبدالله بن عایض، علی سنانی، محمد شنقیطی بهره برد؛ همچنین 
های زیـادی ماننـد تفاده نمود و کتابقیم بسیار استیمیه و شاگردش ابنهای ابناز کتاب

، إرشيداأومم المبصميئر، حيش  اعةیالمفاه، ت س رلمکرس المرحقنافیاتفس رالمکالمالمقنين
لماسلع المحسينامتفسم را، لمخطب المعصرس الما ق ، لم رةالمقختصرةافیامحيسنالإلسالم

 79رانجام بعـد از به رشته تحریر درآورد و شاگردان زیادی را تربیت نمـود. سـرا   لمار ن
  ، در زادگاه  وفات یافت.1737 جمادی الثانی   88سال، در 

هـای عنـوان یکـی از شوصـیتهای عبدالرحمن سعدی در تفسیر، بهتحلیل دیدگاه
ای دارد و اهمیت ویـژه وهابی، جهت شناساندن اثرپذیری تفسیر از آرا و اصول فکری او

ز، بر اساس مبانی سلفی و با تکیه بر تفسیر های معاصر امرواز آنجا که جنایات تکفیری
تفسـیری مفسـران وهـابی و مراجعـه  یگیـرد، بررسـی آراگزینشی از آیات صـورت مـی

کاری برای دسـتیابی بـه اصـول و شـناختی صـحیش از مستقیم به نصوص دینی آنها، راه
تفسـیری عبـدالرحمن  یتوان گفـت، بازشناسـی آراتفکرات آنها است؛ بدین ترتیب می

 رود.شمار می عنوان مفسر وهابی، یک مطلوب علمی بهعدی بهس
انجـام  هـاوهـابی یشناسی مبانی و آراالبته تحقیقات خوبی در تحلیل، نقد و آسیب

مـورد توجـه  ،ها در آیاتی خـاصتفسیری تکفیری یشده و حتی در برخی تحقیقات، آرا
دی در تفسیر آیه حاکمیـت، های جهاهای سلفینقد دیدگاه ،قرار گرفته است؛ برای مثال

از علی مالموسی و حامد پوررستمی و بررسی انتقـادی ظـاهرگرایی سـلفیان در تفسـیر 
ی این موارد هستند؛ اما بـا وجـود مـوثر از جمله ،متشابهات صفات، اثر محمد اسعدی
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بـور خـاص، هـی  حال بـهبودن سعدی در القاء تفکرات و تربیت شاگردان بسیار، تا به
تفسیری او انجام نشده است؛ لذا این تحقیق درآمدی بر شناسایی  یمورد آرا تحقیقی در

کید بر مشوصه بی  ثابتی است که هویت وهای کمرویکردشناسی تفسیری سعدی با تأ
سلفی را در بول تاریخ شکل داده و گـذری بـر شـیوه نویسـنده در ایـن تفسـیر در بیـان 

عنوان یـک  ت، تا با شناخت بیشتر او بهمطالب کالمی، فقهی، علوم قرآنی و اخالقی اس
 عالم سلفی، شیوه و روش سلفیان در تفسیر، مورد ارزیابی قرار بگیرد. 

 مباحث کالمی

 صفات خداوند

یکی از  ؛اند های موتلف تقسیم کرده صورتهای خداوند را به متکلمان اسالمی، صفت
ی اسـت. صـفات های خبـری و باتـ های خداوند به صـفت ها، تقسیم صفت این تقسیم

دهد و هرگز عقل به  هایی هستند که قرآن و حدیث از آنها خبر می خبری خداوند، صفت
-آنها راه ندارد؛ مانند صورت، دست، چشم و رؤیت خداوند در روز قیامت که در قـرآن

مجید آمده است. عبدالرحمن سعدی در تفسیر خود در مورد صفات خبری )مانند دیگر 
کند؛ بدون اینکه کیفیتی برای آن بکر ات را برای خداوند ثابت میگونه صفسلفیان(، این

 نماید.
سلفیان معتقدند، روش سلف بر این بوده است که خداوند را به همـان صـفاتی کـه 

 در موردهی  چیز  ،در قرآن آنها معتقدند که 1خودش را به آن وصف کرده توصیف کنند.

  2صفات نیست که نیاز به تأویل داشته باشد.
نویسد: آنچه در قرآن و سـنت ثابـت شـده و اجمـاع و می فتيو تیمیه، در کتاب ابن

آیـد کـه خداونـد اتفا  پیشینیان بر آن است، حق است. حال اگـر از ایـن امـر الزم مـی
 3حق است. ،زیرا الزمه حق نیز ؛متصف به جسم بودن شود، اشکال ندارد

 ،جا  ربةکفجر سوره  88یه عبدالرحمن سعدی نیز با پیروی از سلف در تفسیر آ

                                              
 .835، ص1، جج  هالمقرتيد احمد، تیمیه،ابن .1

 .472ص ،5ج همان، .2

 .198، ص5، جمجقسعالمفتيو  احمد، تیمیه،ابن .3
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آیـه یا  1؛آیدهایی از ابر میخداوند برای داوری کردن میان بندگان  در سایه :آورده است
 2؛کنـدبلند و مرتفع گردید معنـا مـی ،را به عرش  استوى على العرشسوره اعراف  54

سـت خداونـد روز درا به بـاز بـودن شـبانه يدالل  فوق ايديهم سوره فتش 15 ه آیهکچنان
  3کند.تفسیر می

چنان در تاروپود اندیشـه سـلفیان تنیـده شـده کـه مقـام و منزلـت  ،بنابراین تجسیم
منهميجاتیمیـه در کـه ابـنبوریبه است؛ خداوند را در حد یک انسان معمولی تنزل داده

خواهد چیزی شود و مرتب از خداوند میجهنم پر نمی ،نویسد: در روز قیامتمی لمسنه
افکند باز هم پـر نشـده و فریـاد ها داخل جهنم میچه از انسان خداوند هر .آن بریزددر 

گـاه گـذارد و آنتا اینکه خداوند پای  را در جهنم می ؛جهنم بلند است« هل من مزید»
البته اعتقـاد بـه تجسـیم در تـاریخ  4؛است، بس است گوید بسشود و میجهنم پر می

کنده از تحول و تنوع برداشتفراز  با اندیشه سلفیان همراه هاست که و فرودهایی بوده و آ
 5خارج از موضوع بحث است. ،بررسی تفصیلی آن
 ،اعتقاد به اینکه خداوند جسـم دارد و دارای اعضـا و جـوار  اسـت در هر صورت،

 (،و این با توحید ناسازگار اسـت)عالوه بر آنکه مالزم با شباهت خداوند به خلق اوست 
گویی بـه آنهـا نوواهنـد گاه قادر به پاسخهی  ،مواجه است که قائالن به آنبا اشکاالتی 

حتما به آن اعضا  ،ه داشته باشدشدهایی که بیان ی با ویژگییزیرا اگر خداوند اعضا ؛بود
محتـاج  که او غنی بالـذات اسـت و بـه چیـزی نیازمنـد ودر حالی ؛نیازمند خواهد بود

روایاتی نیز از صحابه و تابعین وارد شده که به تأویل ظـاهر ایـن آیـات داللـت  6نیست.
ماَ  َبَنْيناهةا بأيةد سوره باریات 43مثال در مورد آیه  ؛دارد عبـاس، مجاهـد، ، ابـنَو السَّ

جةا  در آیه  نیز و حسن بصری 7اندرا به معنای قوت گرفته« اید»سفیان  زید وقتاده، ابن

                                              
 .1118ص، ت س رالمکرس المرحقنافیاتفس راکالمالمقنينسعدی، عبدالرحمن،  .1
 .785همان، ص .2

 .957همان، ص .3

 .155، ص5ج ،منهيجالمسنهالمنبسسهتیمیه، احمد، ابن .4

 .15-51، صخ ل امجس اوهيج يناصغر، علی رضوانی، .5

 .179، ص55ش ،دراتفس راقر نت ق هاجررسیاوانا امبينیاوالصسلافکر الجناحمد، علی ناصش، .6

 .3، ص17، ججيمعالمب ينافیاتفس رالمار نبن جریر،  ببری، محمد .7
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   1ر تقدیر گرفته است.امر را د ،ربک

 رؤیت خداوند

در دنیـا امکـان رؤیـت خداونـد  :عبدالرحمن سعدی در مورد رؤیت خداوند قائل است
سـوره  147توان خـدا را مشـاهده نمـود. در تفسـیر آیـه ولی در آخرت می ؛وجود ندارد

برای رؤیت خداوند  در مورد جواب خداوند به درخواست حضرت  موسی 2،اعراف
ای گونـهزیرا خداوند مردم را در ایـن دنیـا بـه ؛توانی مرا ببینینمی ،خدا فرمودگوید: می

-که مردم پروردگارشان را در بهشـت نمـی یعنینند او را ببینند و این اوتآفریده که نمی

تواننـد ای کـه مـیگونـهبه ؛دنآفریصورت کامل میبینند... و خداوند آنها را در آن دنیا به
 3خدا را ببینند.

 برخـی از آنهـا هـر صـبش و: گویدصریحا می 4قیامتسوره  87و88یا در تفسیر آیه 
کـه در صـورتی 5؛بینندبار او را مینگرند و برخی هر جمعه یکشام به پروردگارشان می

رؤیت  ،برخی مقصود از نظر را ؛اندنظرات دیگری در تفسیر این آیه ارائه نموده ،مفسران
نه نظر حسـی کـه متعلـق بـه چشـم سـر  ،با حقیقت ایمان یعنی رؤیت ؛اندقلب دانسته

آالء را در تقدیر  ،برای مثال ؛گیرندای در تقدیر میبعضی دیگر از مفسران، کلمه 6؛باشد
نگرنـد. هـای پروردگـار مـیبـه نعمـت ،کنند که در روز قیامتگونه معنا میگرفته و این

واجب است نظر را به چیـزی تأویـل ببـریم کـه دیـدن   :گویدمی کريفزموشری در 
هـای کیشـان خـود، بـه برهـانولی عبدالرحمن سعدی همانند دیگر هم 7؛صحیش باشد

عقلی موجود در این زمینه هی  توجهی نکرده و تمامی تالش خـود را بـر ایـن معطـوف 
ر قرار باشـد گویا دقت نداشته که اگ ؛کرده که ظاهر آیات را بدون هی  تأویلی حفظ کند

در صورت  ؛شود و یا کل آنبه حصر عقلی، یا جزء خداوند دیده می ،خداوند دیده شود

                                              
 .55، ص85ج ،لمجيمعاالحکيمالمار نقرببی، محمد بن احمد،  .1

2. ا جاَء ُموسی ي  َو َلمَّ َلْیَك قاَل َلْن َتران  ي َأْنُظْر إ  ن  ُه قاَل َربِّ َأر  َمُه َربُّ نا َو َکلَّ یقات  م     ....ل 

 .741همان، ص .3

4. لی َرٌة، إ  ٍذ ناض  َرةٌ   ُوُجوٌه َیْوَمئ  ها ناظ   .َربِّ
 .1528، صت س رالمکرس المرحقنافیاتفس راکالمالمقنينسعدی، عبدالرحمن،  .5

 .118، ص85ج لمق زلنافیاتفس رلمار ن،بباببایی، سیدمحمدحسین،  .6
 .778، ص4، جلمتنزسللمکريفاعناحايئقاغسلماازموشری، محمود،  .7
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خداوند را محدود کرده و هر  ،نوست برای خداوند جزء ثابت کرده و در صورت دوم نیز
  1دو مورد برای خداوند محال است.

و بـه نفـی رؤیـت  عالوه بر اینکه جماعتی از صحابه و تابعین به تأویل آیـه پرداختـه
پروردگـار،  مبنی بر تأویل بـر امـر ،چه روایاتی از مجاهد و عکرمهچنان ؛اندحکم کرده

بنابراین عالوه بر عدم پیروی از سـلف، ادعـای  2؛ثواب و فضل پروردگار نقل شده است
-عدم اختالف تضادی در آرای تفسیری که سلفیان برای تشیید ارکان تفسیر خود ادعا می

  3شود.نقض می ،کنند نیز

 انبیا و عصمت آنان

شـعرا،  14صـافات،  29به،  181ناصرالدین سعدی در تفسیر خود به ظاهر آیاتی مانند 
اکتفا کرده و با توجـه بـه  4فتش 8احزاب و  73توبه،  47ص،  74و  84، 87شعرا،  85

ولی به توضیش و شر  آیات  ،منافات دارد اینکه حتی گاهی با عصمت پیامبر اکرم
ِلَيْغِفَر َلةَك  سوره فتش 8 آیه ،بور مثالبه؛ نپرداخته و در حد ترجمه از آن گذر کرده است

ر خَّ
َ
َم ِمْن َ ْنِبَك َو ما َتأ ُ  ما َتَقدَّ خداونـد همـه  ،تـا سـرانجام :گونه معنـا شـده اسـت، ایناللَّ

نه شر  و توضیحی در مورد نسبت گناه به گوو هی ا .گناهان گذشته و آینده تو را ببوشاید
ظاهرگرایی سلفیان در آیـاتی کـه بـه  ،بور کلیبه 5؛بیان ننموده است پیامبر اکرم

انـد کـه مجبـور شـدهبـوریبـه ؛عدم عصمت انبیا داللت دارد، نمایان اسـتبه ،ظاهر

                                              
 .73-72ص  ،کرفالمقرلدافیاشرحاتجرس الالعتايدحلی، حسن بن یوسف،  .1

جميمعالمب مينابن جریـر،  ببری، محمد ؛818ص ،4ج لمق نیافیالجسلبالمتسح  اوالمع ل، ابوالحسن، قاضی عبدالجبار، .2
 .119، ص89، جفیاتفس رالمار ن

 .885ص ،1، جتفس ر هي اشنيسیاجرسين س بهمکاران،  اسعدی و .3

4 .ة  َو َعصی ْن َوَر   اْلَجنَّ ما م  فان  َعَلْیه  قا َیْوص  ْنها َفَبَدْت َلُهما َسْوآُتُهما َو َبف  َکال م  ُه َفَغوی  َفَأ  ؛(181سوره بـه، آیـه)؛ آَدُم َربَّ
 یٌم ي َسق  نِّ بًا َو  ؛(14آیه سوره شعراء،)؛ َیْقُتُلون  َفَأخاُف َأْن  َو َلُهْم َعَليَّ َبْنٌب  ؛(29سوره صافات، آیه) ؛قاَل إ  قـاَل َفَعْلُتهـا إ 

ین الِّ َن الضَّ ـي  ؛(85آیه سوره شعرا،)؛  َأَنا م  ـي ف  ن  یهـا َو َعزَّ ْلن  ْکف  َدٌة َفقاَل َأ َي َنْعَجٌة واح  ْسُعوَن َنْعَجًة َو ل  ْسٌع َو ت  ي َلُه ت  نَّ هذا َأخ  إ 
طاب   لیقاَل  ؛(87سوره ص، آیه) ؛اْلو  َك إ  ُسؤال  َنْعَجت  ـي َبْعُضـُهْم َعلـی  َلَقْد َظَلَمَك ب  ـَن اْلُوَلطـاء  َلَیْبغ  یـرًا م  نَّ َکث  ه  َو إ  عاج    ن 

اُه َفاْسَتْغَفَر  ما َفَتنَّ یٌل ما ُهْم َو َظنَّ داُوُد َأنَّ حات  َو َقل  ال  ُلوا الصَّ یَن آَمُنوا َو َعم  ذ 
الَّ الَّ ُه َو َخرَّ رَبْعٍض إ  عـًا َو َأنـاَب َربَّ  سـوره ص،) ؛اک 

ا ُسَلْیماَن َو َأْلَقْینا َعلی ؛(84آیه ه  َجَسدًا ُثمَّ َأناَب   َو َلَقْد َفَتنَّ یِّ ـی  ؛(74سوره ص، آیه) ؛ُکْرس  ْنـَت َلُهـْم َحتَّ َم َأب  ُه َعْنَك ل  َعَفا اللَّ
ین ب  یَن َصَدُقوا َو َتْعَلَم اْلکاب  ذ 

َن َلَك الَّ یـه  َو َتْوَشـی ؛ (47ره توبه، آیهسو (؛  َیَتَبیَّ ـُه ُمْبد  ـَك َمـا اللَّ ـي َنْفس  ـي ف  َه َو ُتْوف  ق  اللَّ
َو اتَّ

ُه َأَحقُّ َأْن َتْوشاه اَس َو اللَّ ر ؛(73آیه سوره احزاب،)؛  النَّ َك َو ما َتَأخَّ ْن َبْنب  َم م  ُه ما َتَقدَّ َر َلَك اللَّ َیْغف   .(8آیه سوره فتش،)؛ ل 

 .  955، صت س رالمکرس المرحقن، عبدالرحمن، ی. سعد5
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 ،اسـتتیمیـه قائـل بور که ابـنهمان ؛داشته باشند توجیهاتی برمعنای عصمت پیامبران
انداختنـد و در توبـه کـردن  تفاوت انبیا با دیگران در این است که توبـه را بـه تـاخیر نمی

ضمن اینکه اصرار بر تکرار گناه نیز نداشتند کـه اگـر کسـی ایـن توبـه را  ؛تسریع داشتند
ی او قـرار  تـاخیر توبـه  گرفتار بال و مصیبت شده و خداونـد ایـن را کفـاره ،تاخیر اندازد

.انجام داد مثل آن کاری که خدا با حضرت یونس ؛دهد می
1   

 آیات والیت

نمونه دیگری که الزم است از این تفسیر بررسـی شـود، دیـدگاه نویسـنده دربـاره آیـات 
 .است بیت پیامبر گرامی اسالمل اهلیفضا

 آیه والیت :الف
ُ  َو َرُس خوانیم: سوره مائده می 55در آیه  ُكُم اللَّ ما َوِليُّ تَة ِإنَّ ِذيَن ُيِقيُموَ  الاَّ ِذيَن آَمُنوا الَّ وُلُ  َو الَّ

كاَة َو ُهْم راِكُعوَ    . َو ُيْؤُتوَ  الزَّ
پیامبرش را به  هر کس خدا و :گویدداند و میوی معنای ولی در این آیه را دوست می

را دوست دارند و آنها  پیامبر باید کسانی را دوست بدارد که خدا و ،دوستی بگیرد
فرائض و  همراه با شرایط و ،بابن مؤمن بوده و با اقامه نماز منانی هستند که در ظاهر وؤم

درباره شأن نزول این آیه، روایات  2اند.خالصانه خدا را عبادت کرده ،آن هایسایر مکمل
را هنگـام صـدقه دادن انگشـتر از سـوی امـام  فراوانی از فریقین نقل شـده کـه نـزول آن

  3کند.را اثبات می تأیید و داللت آن به والیت امام علی در رکوع نمازعلی
، عبدالله بن عباس، عمار یاسـر، ابـوبر غفـاری، انـس بـن از صحابه، علی     

عبدالله بن سالم و از تابعین نیز  بن اسود، بن عبدالله، ابورافع مدنی، مقداد مالک، جابر
 انـد ونقـل ایـن مـاجرا پرداختـه به ،حکیم، سدی و مجاهدسلمه بن کهیل، عتبه بن ابی

تـا جـایی ایـن  4؛نازل شده است اند که این آیه در خصوص امام علیتصریش کرده
                                              

 .759، ص15ج ،مجقسعالمفتيو تیمیه، احمد، ابن .1
 .857ص ،ت س رالمکرس المرحقنافیاتفس راکالمالمقنينسعدی، عبدالرحمن،  .2

 .813-872ص ،لمريفیافیالالميمهمرتضی،  ،شریف. 3

، تفسم رلمار نالمعظم  حاتم، عبدالرحمن، ابیابن ؛127ص، 7، ججيمعالمب ينافیاتفس رالمار نبن جریر،  ببری، محمد. 4
لمتفسم رافور رازی، محمد بـن عمـر،  ؛859، ص1، جشسله المتنزسلاماسلع المتفض لحسکانی، عبیدالله، ؛ 1178، ص4ج

تفسم راکثیر، اسماعیل بن عمـر، ابن ؛455، ص1، جتفس رالمسقرقن  بن محمد،  سمرقندی، نصر؛ 728، ص18، جلمکب ر
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آن  ادعای اجمـاع بـر ،شرحالمقسلقفدر  جرجانیسنت نقل شده که ماجرا در کتب اهل
و لالجماع علـی ان غیـره  اجمع ائمه التفسیر ان المراد علی»ویسد: نکند و میمی

 1.«غیر مراد

 آیه اکمالب: 
ْتَمْمُت َعَلةْيُكْم ِنْعَمِتةي َو َرِضةيُت خوانیم: سوره مائده می 7در آیه 

َ
ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو أ

َ
اْلَيْوَم أ

... ْستَم ِديناو  .َلُكُم اْْلِ
امروز با کامل کردن  :گویدو می هدر آیه را روز عرفه دانست« الیوم»نویسنده، منظور از 

    2تان را کامل نمودم.اصول و فروع دین ،تکمیل شرایع ظاهری و بابنی پیروزی و
-روایتی که به نزول این آیه در مورد مراسم حج اشاره دارد، روایتی اسـت کـه از ابـن

كا  المءركو  و المسةلمو  ينجةو  جميعةا فلمةا نزلةت بةرا ة فنفةى »عباس نقل شده است: 
عن البيت النرام و حج المسلمو  َّل يءاركهم في البيت النرام أحد من المءركين فكا   المءركو 

ْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتةي   لك من تمام النعمة و هو قول 
َ
ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم وأ

َ
یعنی هنگامی  ؛« اْلَيْوَم أ

 انان بـدون شـرکت  الحرام رانده شدند، مسـلمکه سوره برائت نازل شد و مشرکان از بیت
3. این از اتمام نعمت است که خداوند در این آیه فرموده است.را گذراندندمشرکان حج 

  

اما برخالف دیدگاه ناصرالدین سعدی، روایاتی موجـود اسـت کـه نـزول ایـن آیـه را 
عباس، جـابر بـن عبداللـه، زیـد بـن ارقـم، داند که ابن، میدرباره والیت امام علی

عباس نقل بنابراین قول اول که از ابن 4؛اندابوهریره آن را روایت نموده ابوسعید خدری و
نه )های اتمام نعمت باشد افزون بر آنکه احتمال دارد در مقام بیان یکی از مصدا  ،شده

عباس اسـت کـه علـت نـزول را والیـت امـام ، موالف با قول دیگر ابن(علت نزول آیه
 5داند.می علی

                                                                                                      
 .25، ص4، جلمکرفاولمب ينبن محمد،  ثعلبی، احمد؛ 185ص، 7، جنالمعظ  لمار 

 .775، ص2، جشرحالمقسلقفا،میرسیدشریف ی،جرجان .1

 .873، صت س رالمکرس المرحقنافیاتفس راکالمالمقنينسعدی، عبدالرحمن،  .2

لمم رلمقنثسرافمیالمتفسم راسـیوبی، عبـدالرحمن، ؛ 21، ص4، ججيمعالمب ينافیاتفس رالمامر نبن جریر،  ببری، محمد .3
 .852، ص8ج ،جيمقأثسر

لمم رلمقنثسرافمیالمتفسم راعبـدالرحمن، سـیوبی،  ؛847، ص1، جشسله المتنزسلاماسلعم المتفضم لعبیدالله،  حسکانی، .4
 .852، ص8ج ،جيمقأثسر

 .132، صکرس تفس رامسضسعیاقر نالله، زادگان، فتش نجار .5
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 آیه تبلیغج: 
َك َو ِإْ  َلْم َتْفَعْل َفمةا خوانیم: سوره مائده می 73ه در آی بِّ ْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َر

ُ
ْغ ما أ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ يُّ

َ
يا أ
اس... ُ  َيْعِاُمَك ِمَن النَّ ْغَت ِرساَلَتُ  َو اللَّ  .َبلَّ

امت که  چیزی شامل هر :گویدناصرالدین سعدی، در این آیه پیام را عام دانسته و می
هـا، احکـام شـرعی و مطالـب الهـی از ایشان دریافت کرده از قبیل عقاید، اعمال، گفته

  1تواند باشد. می
زیرا در منـابع  ؛تفسیر این آیه نیز، با ادعای سلفیان در پیروی از سلف سازگار نیست

 اسـت؛ نقل شـده سنت، روایات زیادی در شأن نزول آیه در ارتباط با امام علیاهل
  2این اندازه روایت نرسیده است. ،ای که در هی  آیه دیگریگونهبه

کـه آن را مسـکوت که متعر  ایـن قـول شـده، چـه آنـانسنت چه آنانمفسران اهل
انکار اصل ارتباط آیـه یـاد  درصدد رد و (،تیمیه و برخی پیروان اوابن )غیر ازاند گذاشته

 3.اندبرنیامده شده با امام علی

 آیه مودتد: 
َة ِفي اْلُقْربىخوانیم: سوره شوری می 87آیه در  ْجراو ِإَّلَّ اْلَمَودَّ

َ
ْسَئُلُكْم َعَلْيِ  أ

َ
 . ُقْل َّل أ

فقط یک چیز  ،اول اینکه ؛کندصاحب این تفسیر، دو احتمال را برای این آیه بیان می
خویشاوندی خابر گردد و آن اینکه بهخواهم که فایده آن به خود شما برمیرا از شما می

-منظور این است کـه از شـما هـی  مـزدی نمـی ،احتمال دوم اینکه ؛مرا دوست بدارید

4مگر اینکه صادقانه خدا را دوست بدارید. ،خواهم
 

ــامبر  تفســیر اول ایشــان تفســیری خــاص اســت و فقــط قــری  و خویشــاوندان پی
هـا زمـان تمامافراد در  تمام ،که مواببان قرآندر صورتی ؛شودرا شامل می اکرم

عـالوه بـر اینکـه در  ؛دلیل و موالف ظاهر آیه اسـتتفسیری بی ،هستند. تفسیر دوم نیز
                                              

 .875، صت س رالمکرس المرحقنافیاتفس راکالمالمقنينسعدی، عبدالرحمن،  .1
، شسله المتنزسملاماسلعم المتفضم لحسکانی، عبیدالله،  ؛1138، ص7ج ،تفس رلمار نالمعظ  حاتم، عبدالرحمن، ابیابن .2
، 4، جرمفاولمب مينلمکبن محمد،  ثعلبی، احمد ؛55، ص18، جلمتفس رالمکب ررازی، محمد بن عمر،  فور ؛855، ص1ج

 .98ص

 .  154، صقر ناکرس ایتفس رامسضسعاالله،زادگان، فتش . نجار3

 .917ص ،ت س رالمکرس المرحقنافیاتفس راکالمالمقنينعبدالرحمن، سعدی،  4.
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بیت مودت به اهل سنت روایات زیادی از صحابه و تابعین بکر شده که دال برمنابع اهل
  1است. پیامبر

 مسائل فقهی

از خـود تعصبی  ،گونه است که در اختالفات فقهیروش نویسنده در آیات فقهی این
 ؛سازد پردازد و هی  نظری را مستدل نمی دهد و به تفصیل به مسائل فقهی نمی نشان نمی

که برای فهم آیات الزم بوده به آنهـا  تا آنجا ،سنت و جماعتبلکه بر اساس مذهب اهل
 .شودبه برخی اشاره می ،عنوان نمونهپرداخته است که به

 وضو و تیمم

حکم فقهی  55کند، حدود که حکم وضو و تیمم را بیان می 2مائدهسوره  7در تفسیر آیه 
 از جمله اینکه:  ؛کنداستوراج می

حتـی نمـاز  چه واجب، چه مسـتحب و)شود برای هر آنچه نماز بر آن ابال  می .1
 ، وضو شرط است.(میت

 آرنج واجب است. ازها است و شستن دست «مع»معنای در آیه به« الی». 8
بلکه بـرای مالصـقه  ؛برای تبعیض نیست «باء»زیرا  ؛جب استمسش تمام سر وا. 7
 است.
پس با یک دست یا دو دست یا با پارچه یا یک تکـه  است؛ مسش مطلق بکر شده. 4

 چوب و... جایز است.
 پاها با دو قوزک باید شسته شود.. 5
 کند.وضو را بابل می ،جویی و شهوتدست زدن به زن به قصد لذت. 7
  3مسش همه صورت الزم است.در تیمم، . 3

نـه تنهـا  ،شود، در برخی از احکام استوراج شده از آیهبور که مالحظه میهمان     
                                              

 .129-197، ص8ج،اشسله المتنزسلاماسلع المتفض لعبیدالله،  حسکانی، .1
2.  با یَن آَمُنوا إ  ذ 

َها الَّ ـُکْم َو َأْرُجَلُکـْم یا َأیُّ ُرُؤس  ـق  َو اْمَسـُحوا ب  َلـی اْلَمراف  َیُکْم إ  ُلوا ُوُجوَهُکْم َو َأْیـد  الة  َفاْغس  َلی الصَّ َلـی ُقْمُتْم إ  إ 
ْن ُکْنُتْم َمْرضی ُروا َو إ  هَّ ْن ُکْنُتْم ُجُنبًا َفابَّ َن   َأْو َعلی  اْلَکْعَبْین  َو إ  ْنُکْم م  ُدوا مـاًء  َسَفٍر َأْو جاَء َأَحٌد م  ساَء َفَلْم َتج  ط  َأْو الَمْسُتُم النِّ اْلغائ 

ْن  َیْجَعَل َعَلْیُکْم م  ُه ل 
یُد اللَّ ْنُه ما ُیر  یُکْم م  ُکْم َو َأْید  ُوُجوه  بًا َفاْمَسُحوا ب  یدًا َبیِّ ُموا َصع  ْعَمَتـُه  َفَتَیمَّ مَّ ن  ُیت  َرُکْم َو ل  ُیَطهِّ یُد ل  ْن ُیر  َحَرٍج َو لک 

ُکْم َتْشُکُرونَعَلْیکُ   . ْم َلَعلَّ

 .879ص ،ت س رالمکرس المرحقنافیاتفس راکالمالمقنينعبدالرحمن، سعدی،  3.
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های مذهبی خـود، پذیری از دیدگاهدلیل تأثیرظهور آیه به آن داللت ندارد، بلکه گاهی به
به  «رجلکما»اینکه عطف  با ،بور مثالبه ؛کندترکیب آیه را برخالف ظهور لفظ تبیین می

خالف ظاهر آیه بوده، اما برای اثبات دیدگاه مذهب  مرتکب چنین خـالف  «وجوهکم»
 شود. دلیل خالف ظاهر بودن این عطف، از این جهت است که هر زمانی درظاهری می
دنبـال فعل دیگری آورده شود، آنچه به ،های پس از بکر یک فعل و متعلق ،یک عبارت

آید. بسیار بعید است حساب می، از متعلقات فعل دوم به(رفدر نظر ع)آید فعل دوم می
های جزء متعلق ه،هایی که بعد از فعل دوم آورده شدیکی از متعلق ،گونه مواردکه در این

 فعل اول محسوب شود.
فر  فقهی سراغ آیه رفته و به اخـتالف قرائـت رسد، ایشان با پی نظر میبنابراین به

ر خوانده شود، منظور مسش پا از روی کف  اگر به َج  :گویدمی اشاره کرده و «ارجلکم»
 1است! و اگر به نصب خوانده شود، منظور شستن پاهاست.

 خمس

ما َرِنْمُتْم ِمْن َشيْخوانیم: سوره انفال می 41در آیه  نَّ
َ
ُسةوِل َو  َو اْعَلُموا أ ةِ  ُخُمَسةُ  َو ِللرَّ  َّ ِللَّ

َ
ٍ  َفأ

ِبيلَو اْلَمساِكيِن َو اْبِن   اْلَيتامىَو   ِلِذي اْلُقْربى  .... السَّ
 کند و در مورد سهم خدا ورا خاص غنائم جنگی معنا می «غنمتم» ،در تفسیر این آیه

منظور مصـرف در مصـالش عامـه  ،از آنجا که آنها غنی هستند :قائل است رسول
دانـد مطلب مییهاشم و بناز بنی القربی را خویشاوندان پیامبر اکرماست و بوی

 2در آن برابر هستند. ،ثروتمند و فقیر و مرد و زن ،خویشاوند :گویدو می
آورد و با توضـیش ولی هی  بکری از اختالف فر  اسالمی در مورد حکم این آیه نمی

 گذرد.  موتصر از آیه می

 حجاب

يَنَتُهنَّ ِإَّلَّ ما ... نور سوره  71در مورد آیه    َظَهَر ِمْنها َو ْلَياْلةِرْبَن ِبُخُمةِرِهنَّ َعلةىَّل ُيْبِديَن ِز
از صـحابه و  ،اَّل ما ظهر منهةابا اینکه روایات موتلف تفسیری در مورد  ،... ُجُيوِبِهن

 برداشتی داشته باشد، دلیل خوی  تابعین نقل شده است، بدون اینکه بکری از روایات و
                                              

 همان. .1

 .774ص همان، .2
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دانـد و قائـل های زیبا و زیـورآالت مـیباسل ،آیه را یوی استثنا. ندکرا از آیه ارائه می
به ناچار دیـده  ،های آشکار و ظاهرهمه بدن زن زینت است و از آنجا که لباس که است

  1های آشکار و ظاهر است.لباس ،شوند، آنچه از حکم حجاب در آیه استثناء شدهمی

 متعه

-نسـاء مـیسوره  84آیه  ،  اسالمی استَر از جمله آیات االحکامی که محل اختالف ف  

...فرمایند: خداوند میکه  باشد ياَلةةو ُجةوَرُهنَّ َفِر
ُ
 ؛... فَمةا اْسةَتْمَتْعُتْم ِبةِ  ِمةْنُهنَّ َفةُُتوُهنَّ أ

شـان را اید، مهریـهزنانی که به عقد خوی  در آورده ،گونه معنا نموده است کهایشان این
سـنت اسـت و این گفتـه بسـیاری از اهـل :گویددر مقابل استفاده از آنها بپردازید و می

سـپس  ؛این آیه در مورد متعه است که در ابتدای اسالم حـالل بـود :اندبسیاری نیز گفته
 2آن را حرام گردانید. پیامبر

روایتی از جابر بـن عبداللـه انصـاری بـه ایـن  ،سنتکه در منابع اهلدر صورتی     
حـالل بـوده و  زمان رسـول خـدا در ،دو متعه نساء و حج ،مضمون نقل شده که

ُهَما َكاَنَتا ُمْتَعَتْيِن َعَلي َعْهِد َرُسوَل الل »نهی کرده است.  را آن (عمر)سپس خلیفه دوم  و  6َو إنَّ
  3.«أَنا أْنَهي َعْنُهَما َو ُاَعاِقُب َعَلْيِهَما...

یا روایتی که فور رازی نقل کرده و صریحا بـه عـدم نهـی از متعـه در زمـان رسـول  
ه تعـالی و لـم ینـزل بعـدها آیـة » داللت دارد. خدا نزلت آیة المتعة في کتاب اللَّ

ه علیه و سلم و تمتعنا بها، و مات و لم ینهنا عنـه،  ه صلی اللَّ تنسوها و أمرنا بها رسول اللَّ
ای کـه آیـه ،یعنی آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و بعد از آن ؛«شاءثم قال رجل برأیه ما 

-منـد مـیکرد و بهـرهما را به متعه امر می پیامبر ؛را نسخ کند نازل نشده است آن

سپس مـردی بـه رأی  ؛که ما را از آن نهی نکرده بود در حالی رحلت فرمودایشان  ؛دنمو
  4خود هر چه خواست گفت.

بور که مالحظه شد، نویسنده در تفسیر آیـات فقهـی روشـمند عمـل بنابراین همان

                                              
 .735، صت س رالمکرس المرحقنافیاتفس راکالمالمقنينسعدی، عبدالرحمن،  .1

 .128همان، ص .2

 .785، ص7ج ،مسن الحق  احمد، ،شیبانی حنبلبنا ؛357، ص3، جلمسننالمکبر بن حسین،  بیهقی، احمد .3

 .41، ص15، جلمتفس رالمکب رفور رازی، محمد بن عمر،  .4
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بسـا در و چـه سـراغ آیـات رفتـه اسـت ،های فقهیفر با پی  ،رسدنظر مینکرده و به
 . را نادیده بگیرد بسیاری از روایات صحابه و تابعان ،الزم شده ،برخی موارد

 مباحث علوم قرآنی

چون عدم تحریف قرآن و اعجاز را به مناسبت ناصرالدین سعدی در تفسیر خود مباحثی 
نماید و گاهی نیز از مباحثی ماننـد شـأن نـزول، اسـباب نـزول و وقـایع آیات مطر  می

 گیرد.تاریوی زمان نزول در تفسیر خود بهره می

 عدم تحریف

، آیاتی به عدم تحریف قرآن داللـت دارد کـه صـاحب تفسـیر از آن هاهدر بعضی از سور
ةا َلةُ   فرماید:سوره حجر می 9؛ برای مثال آیه استغفلت ننموده  ْكَر َو ِإنَّ ْلَنا الةذِّ ا َنْنُن َنزَّ ِإنَّ

 ،در هنگام نازل نمودن قرآن و بعـد از آن :ایشان در تفسیر این آیه آورده است . َلناِفُظوَ  
شـود و محافظت مـی یبرد هر شیطان رجیمما نگهبان  هستیم. در حال نزول از دست

و سپس امت  به ودیعه نهاد و کلمات   را در قلب پیامبر ز نزول، خداوند آنبعد ا
ـُل فصلت سوره  48همچنین در آیه  1؛تبدیل محافظت نمود را از تغییر و یـه  اْلباب  ال َیْأت 

ه ْن َخْلف  ْن َبْین  َیَدْیه  َو ال م  کید می ... م  از هی  سمت و سویی بـه آن راه  ،کند که بابلتأ
-تواند به آن نزدیک گردد و نمیجنی نمی های انسی ویعنی شیطانی از شیطان ؛بدیانمی

   2تواند از آن چیزی بدزدد یا چیزی به آن اضافه کند.

 اعجاز قرآن .2.3

ترین تحدی از میان آیات قرآنی در آیه یکی از دالیل اعجاز قرآن، تحدی است و گسترده
یعنی همـه  )و انس بلبی، جن وانجام گرفته است. موابب این مبارزه 3سوره اسراء 22

 این آیه را دلیلی قابع و حجتی آشکار بر صحت قرآن دانسته و دلیل آن ند.( هستجهانیان
بور کامـل در وجـود دشـمنان قـرآن و کند که انگیزه رد کردن قرآن بهگونه بیان میرا این

ز اهل زبان و اهل فصاحت و شیوایی بیـان بـوده و کنندگان وجود داشت و آنها نیتکذیب

                                              
 .795ص ،ت س رالمکرس المرحقنافیاتفس راکالمالمقنينعبدالرحمن، سعدی،  .1

 .845، صهمان .2

3 .نُّ َعلی ْنُس َو اْلج  ن  اْجَتَمَعت  اإْل  ْثل  ه  ُقْل َلئ  م  یرَأْن َیْأُتوا ب  َبْعٍض َظه  ه  َو َلْو کاَن َبْعُضُهْم ل  ْثل  م   .اَذا اْلُقْرآن  ال َیْأُتوَن ب 
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بـور کـه پس همـان ؛دادندانجام می ،ترین چاره و توانی داشتندپس اگر کوچک ؛هستند
-صـفت ءفتی همتا ندارد، کالم او نیـز جـزهی  مولوقی مانند خدا نیست و در هی  ص  

 1تواند در کالم  با او برابری کند.کس نمیهای  است و هی 

 ری از شأن نزول، سبب نزول و وقایع تاریخی عصر نزولگیبهره

کید مـی -مولف در مقدمه تفسیر خود، بر معتبر نبودن سبب نزول به تنهایی در تفسیر تأ

سـزاوار  گویـد:در جایی میالبته  ؛داندتر از خصوص سبب میورزد و عموم لفظ را مهم
منظـور  ،شـود و بـا آنهـا است که همه حوادث و افعال و وقایع بر عمومات قرآنی عرضه

  2قرآن دانسته شود.
هـا، کار گرفته و از شأن نزولهمین دلیل، وی در تفسیر برخی آیات، این روش را بهبه

سـوره  88بـور مثـال در آیـه بـه ؛وقایع تاریوی و سبب نزول در تفسیر بهره گرفته است
عنوان شـأن نـزول مطـر  قضیه مسطش بن اثاثه، یکی از خویشاوندان ابوبکر را به 3،نور
در ماجرای زید بن حارثه، سبب نزول آیـه را بیـان  5،سوره احزاب 73یا در آیه  4؛کندمی

 کنـد ومـین خوانده در حکم فرزند حقیقی بیایک قانون کلی، برای نفی احتساب فرزند
 ؛گیـردهای تـاریوی عصـر نـزول بهـره مـیگاهی نیز از واقعیت 6؛نمایدآیه را تفسیر می

قى... بقرهسوره  129چه در آیه نچنا ُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرها َو لِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّ
ْ
ْ  َتأ

َ
  َلْيَس اْلِبرُّ ِبأ

ْبواِبه
َ
ُتوا اْلُبُيوَت ِمْن أ

ْ
رسم اعراب در مورد عدم ورود از درب خانه و  با بیان واقعیت و؛ اَو أ

7پردازد.آیه می به تفسیر ،عبادی دانستن آن در موقع احرام
 

                                              
 .547ص همان، 1.

 .87همان، ص 2.

.3 ي اْلُقْربی َعة  َأْن ُیْؤُتوا ُأول  ْنُکْم َو السَّ ه    َو ال َیْأَتل  ُأوُلوا اْلَفْضل  م 
یل  اللَّ ي َسب  یَن ف  ر  یَن َو اْلُمهاج  َو ْلَیْعُفوا َو ْلَیْصـَفُحوا َأ َو اْلَمساک 

یٌم  ُه َغُفوٌر َرح  ُه َلُکْم َو اللَّ َر اللَّ وَن َأْن َیْغف  بُّ  .ال ُتح 
 .772همان، ص 4.

.5  َه َو ُتْو ق  اللَّ
ْك َعَلْیَك َزْوَجَك َو اتَّ ُه َعَلْیه  َو َأْنَعْمَت َعَلْیه  َأْمس  ي َأْنَعَم اللَّ ذ 

لَّ ْب َتُقوُل ل  ي ف  َو إ  یه  َو َتْوَشـی ف  ُه ُمْبد  َك َما اللَّ ي َنْفس 
ا َقضی ُه َأَحقُّ َأْن َتْوشاُه َفَلمَّ اَس َو اللَّ با   النَّ ْم إ  ه  یـائ  ـي َأْزواج  َأْدع  یَن َحـَرٌج ف  ن  َکْي ال َیُکوَن َعَلی اْلُمـْؤم  ْجناَکها ل  ْنها َوَبرًا َزوَّ َزْیٌد م 

ْنُهنَّ َوَبرًا َو کاَن َأْمُر  ه  َمْفُعوالً  َقَضْوا م 
   .اللَّ

 .  392، صت س رالمکرس المرحقنافیاتفس راکالمالمقنين. سعدی، عبدالرحمن، 6

 .95همان، ص .7
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 نکات اخالقی
-هبـ ؛تربیتـی آیـات اسـت _ های این تفسیر، پرداختن به نکات اخالقـییکی از ویژگی

 ،ایـن ویژگـی ؛تربیتی اسـت _ گرای  این تفسیر بیشتر اخالقی ،توان گفتکه میبوری
-بـه ؛خـوردزیاد به چشم می ،های قرآنیداستان قصص و هم در آیات موتلف و هم در

ای اخالقی برداشت کرده بقره که بکر آن گذشت، نکتهسوره  129از همان آیه  ،مثالبور 
هر کاری را از راهی که آسان و نزدیک است انجـام  ،مناسب است که انسان :گویدو می

کند که شـوص آمـر یـا نهی از منکر بکر می هایی از جمله امر به معروف ودهد و مثال
 817یـا در آیـه  1؛سیاست با او رفتـار نمایـد و با نرمی و باید حاالت فرد را بنگرد ،ناهی
کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی أن تکرهـوا شـیئا و هـو خیـر لکـم بقره سوره 

جهـاد، آیـه را عـام  بعد از تفسیر آیه به جنـگ و ،وعسی أن تحبوا شیئا و هو شر لکم...
ی کارهای خیری کـه انسـان همه کهگر یک قاعده کلی است بیان که دانسته و قائل است

برکـت اسـت و کارهـای  آنها متنفر است، بـرای وی خیـر و زازحمت  خابر مشقت وبه
شـر و  ،ورزد، بدون شکبه آنها رغبت می بردن دلیل آسان بودن و لذتشری که نفس به

ه در آیـات کـچنان 2؛پردازدتوضیش اخالقی آیه می شر  وبه ،بدین وسیله ؛آور استزیان
قـرار  و عیسی بـن مـریم دکه افرادی مورد لعن حضرت داو 3سوره مائده 39و  32

-اجتماعی از سکوت و عـدم نهـی از منکـر بیـان مـی _ اند، چندین نکته اخالقیگرفته

 4نماید.
- 75کـه در آیـات بوریبه است؛ همچنین در قصص قرآنی از این شیوه بهره گرفته

 _ نکتـه تربیتـی 17 ،بر حضـرت ابـراهیم هاقضیه ورود مهمان 5،باریاتسوره  84
نکتــه، داســتان داود و  77در ســوره کهــف،  موســی اخالقــی، داســتان خضــر و

                                              
 . 97، صت س رالمکرس المرحقنافیاتفس راکالمالمقنينسعدی، عبدالرحمن،  .1

 .155همان، ص .2

3 .یَل َعلی ْسرائ  ي إ  ْن َبن  یَن َکَفُروا م  ذ 
َن الَّ سان  د  ُلع  یَسی اْبن  ل  ما َعَصْوا َو کـاُنوا َیْعَتـُدوَن اُوَد َو ع  َك ب  کـاُنوا ال َیَتنـاَهْوَن َمْرَیَم بل 

ْئَس ما کاُنوا َیْفَعُلوَن   .َعْن ُمنَکٍر َفَعُلوُه َلب 

 .871همان، ص .4

5.  یَن یَم اْلُمْکَرم  ْبراه  یُث َضْیف  إ  ْب َدَخُلوا َعَلْیه  َفقاُلوا َسالمًا قاَل َسالٌم َقْوٌم ُمْنَکُروَن  َهْل َأتاَك َحد  لی إ  ـه  َفجـاَء   َفراَغ إ  َأْهل 
یٍن  ْجٍل َسم  ع  ُکُلوَن  ب  ْم قاَل َأ ال َتْأ َلْیه  َبُه إ  یٍم  َفَقرَّ ُغالٍم َعل  ُروُه ب  یَفًة قاُلوا ال َتَوْف َو َبشَّ ْنُهْم خ  ي َفَأْقبَ  َفَأْوَجَس م  َلت  اْمَرَأُتُه ف 

یٌم  ْت َوْجَهها َو قاَلْت َعُجوٌز َعق  ٍة َفَصکَّ یُم  َصرَّ یُم اْلَعل  ُه ُهَو اْلَحک  نَّ ك  إ  َك قاَل َربُّ  .قاُلوا َکذل 



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
ششم

، شامره 
11،

 
بهار و تابستان 

1911
 

11 

 نکته اخالقی 47، نکته و در داستان حضرت یوسف 87درسوره ص  سلیمان
 کند.تربیتی بکر می _

 نتیجه
سنت و با اهلهای تفسیر تیسیر الکریم الرحمن نوشته ناصرالدین سعدی از نویسنده

ای و  روش کلی وی در ارائه مطالب این است که بدون هی  مقدمـه گرای  سلفی است.
-بوشی از آیـه را برمـی و کند ها، از آیه شروع می حتی بدون ابالعاتی کلی درباره سوره

بـور اجمـال هلغات آن را بـ .کندگزیند و پیرامون معنای آن توضیحاتی موتصر بکر می
ولـی بحـث نحـوی، اعرابـی،  ؛دهـد ترکیبات عبارات قرآنـی را شـر  می و دارد بیان می

شود. در نقل روایات، مـأثورات و  اختالف قرائات و دیگر مباحث علمی در آن دیده نمی
ای  یک از آنها اشارههمچنین به منابع هی  ؛نماید آرای تفسیری نیز اختصار را رعایت می

شـود.  لغـوی نیـز مصـادر را متعـر  نمیکمااینکه در مباحث تفسیری و  ؛نکرده است
تربیتـی آن،  _ هایی است. اختصار و گرای  اخالقیتفسیر وی دارای امتیازات و کاستی

تواند از امتیازات این تفسیر باشد و عدم بکر منابع و مآخذ، تفسـیر آیـات بـر اسـاس می
-رین کاسـتیتـبدون بکر دالیل کافی و عدول از مبانی تفسیری، از مهم ،دیدگاه مذهبی

دست آمده که تکیه و جمود بـر اصـولی چـون ظـاهرگرایی، ههای آن است و این نتیجه ب
معنـای ی، اتکای افرابی به فهم مواببان عصر نـزول، منـع تأویـل بـهیگرا پرهیز از عقل

پیامدهای غلـط و انحرافـی  ،مصطلش آن، انکار مجاز و تکیه بی  از حد بر معانی عرفی
همچنـین  ؛خود را نشان داده اسـت ،از آیات قرآن درستیرهای ناصورت تفسدارد که به

های خود  ناصرالدین سعدی تالشی برای توجیه اتواب حجیت فهم سلف نداشته و دیدگاه
عنوان یک عالم سلفی، مبنـی نماید. مبانی او به را به آیات و روایات و اجماع مستند نمی

ین تفسیر مورد نقض واقع شده و و صحابه و تابعین در ا بر حجیت سونان پیامبر
گزینشـی و مطـابق بـا دیـدگاه  ،روایات، هم در مباحث کالمی و هـم در مسـائل فقهـی

روایـات  بدون دلیـلموجب ترجیش  ،ه این امرکچنان ؛مذهبی ایشان انتواب شده است
عـدم  ،عـالوه بـر اینکـه ؛بر روایات متضمن معنـای ظـاهری شـده اسـت ،مثبت تأویل

کنند، اختالف تضادی در آرای تفسیری که سلفیان برای تشیید ارکان تفسیر خود ادعا می
  در مواردی مانند مبحث رؤیت خداوند نقض شده است. 
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