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 احمد« » ری برتفس یدیسع نیدکتور صالح الد  ظیتقر
 
 

 م یبسم هللا الرحمن الرح
 

  شان یا  ارانیوسلم  و بر خاندان و    هیهللا عل  یو سپاس خداوند  هردو جهان را،  سالم و درود بر رسول هللا صل  حمد
 است.  دهیحضرتش را برگز یرویحضرت اقتداء نموده و پو هرآنکس که به آن 

 

هشتم     ستیوهفتم وب  ستیجزء ب  ی که حاو  راحمد«یاست که جلد سوم »تفس  یمسرت وخوشبخت  یجا  گرید  کباری  نکیا
 گردد.    یم  میمقدس اسالم  وجوانان تقد  ن یخوانندگان ومشتاقان د   ۀو مطالع  اریو به اخت  میاست غرض طبع و نشر، تقد

مقدس اسالم  وبخصوص جوانان  نیاحمد به استقبال گرم اهل علم و دوستداران د ریونهم تفس  ستیام وجلد ب یس جلد
 ی اریعالقمندان   بس  یو درخواستها   ادداشتهای. با توجه به  رفتګورت  چاپ مجدد آن توقع شد و ص  یقرار گرفت و حت

 اند.  هآورد زیرا بعمل ن ریطبع مجدد  تفس یاز عالقمندان  تقاضا
 

  ح یوتوض  فیوموضوعات بصورت فشرده تعر  یجمعبند  ات،یمتبرکه موضوعات مندرج آ  اتیآ  راحمد«یدر »تفس  ـ
خواننده را بصورت    یکمک و کلمات ناآشنا برا  میو کلمات وارده مستق  یخواننده را در افاده ها  کهیبه نحو  دهیگرد

  ن یمسلمانان  در برابر ا  فیوظا  نکهی  مبارکه  وایۀآ  امیپ  ا یها و    امیپ  ان ی. در ضمن بکندیم  ح یمفردات حد اعظم تشر
موارد سبک کار بشکل   نیقرار گرفته است. ا  فیباشد، بصورت فشرده مورد مداقه، تمرکز و تعر  یها چه م  امیپ

  ږ شده است  حیوتوض  انی   ب زیمندرج  ن  اتیمورد ضرورت وابسته به موضوعات مختلف در سوره ها  و آ  یمواد درس
اجتناب بعمل آمده است و    بینادر وغر  اتیو روا  ثی مطالب؛ در حد توان از ذکر احاد  حیوتوض  مباحث،  یۀدر ارا

شود که ذهن خواننده را    هیارا  یو مباحث به طور   هیرا ارا  هیکوشش شده، که نظر راجح و بر گرفته از ظاهر آ
 و جواب پرداخته.    ل یمغشوش نه کرده و به سوال مطروح تحت الذهن خود به تفص

 

کردن از آن  سنت رسول هللا   یرویو پ  میو آخرت است. اقتداء به قرآن کر  ایدر دن  یهر برکت  ۀ سرچشم  میکر  قرآن
 وسلّم است.   هیهللا عل یصل

 

 هللا جّل جالله است.   ۀگذشت امبرانیپ یمقدس آسمان یها تمام کتاب ۀکنند قی  تصدمیکر قرآن
 

تا    خواهمیمتعال استدعا دارم وم  زدیاز بارگاه ا  دیمز  ق یافغاني توف   دیسع   –  یدیسع  نیالد   نیام   رمیبرادر عز  یبرا  من
  ن ید  ۀ گفته ودر اشاع   کیاهتمام  نموده  وبه خواست مشتقان فهم کتاب هللا لب  ریتفس  نیا   ی جزوه ها  یرمتباقیدر تحر

 رسالت کند.   ی کما کان ادا یاله
 

دست اندرکاران    ۀو هم  ی دیسع  نیالد  نیبرادر محترم ام  بیرا نص  نیطول عمر با سعادت، صالح و فالح دار  یاله
 کار معظم فرما.    نیا
 

 .میالعل عیربنا تقبل منا انک انت السم – نیرب العالم ای  نیآم
 یافغان یدیسع  – یدیسع نیصالح  الد دکتور

 آحمد  ریتفس مهتم
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