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 ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيِم ، القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيمِ 
( َواْمَرَأُتُه 3( َسَيْصَلى ََنرًا َذاَت ََلٍَب )2( َما َأْغََن َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب )1تَ بَّْت َيَدا َأِب ََلٍَب َوَتبَّ )}

 [5-1املسد:] {( ِف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ 4َْحَّاَلَة اْْلََطِب )
  ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

ُ َأَحٌد )} ُ الصََّمُد )1ُقْل ُهَو اَّللَّ  [4-1اإلخالص:] {َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ ( َوََلْ 3( ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلْد )2( اَّللَّ
  ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

( َوِمْن َشرِ  الن َّفَّاََثِت ِف 3( َوِمْن َشرِ  َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب )2( ِمْن َشرِ  َما َخَلَق )1ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  اْلَفَلِق )}
 [5-1الفلق:] {دَ ( َوِمْن َشرِ  َحاِسٍد ِإَذا َحسَ 4اْلُعَقِد )

  ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  
( الَِّذي 4( ِمْن َشرِ  اْلَوْسَواِس اْْلَنَّاِس )3( ِإَلِه النَّاِس )2( َمِلِك النَّاِس )1ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  النَّاِس )}

 [6-1الناس:] {( ِمَن اْْلِنَِّة َوالنَّاسِ 5يُ َوْسِوُس ِف ُصُدوِر النَّاِس )
تُواإلخالص،ُ:ُتبُ تانُهيُ مك ُهُ،ُسوراتنُهالكريُهُ،ُخامتةُالقرآنُهسورُ ُأربعُ ُالعاملني،ُهذهُهُرب ُهُللُهُاحلمدُ الشيخ: 
ُذاتن.ُومهاُاملعوُ ُ:تانُهمدنيُ ُوسوراتنُه

ُأوُخرٌبُعنُحالههُأن هُقدُخسَر،ُ ،ُويفُهذاُدعاٌءُعلىُهذاُالش قي ه ُوالبوار  :ُهوُاخلسار  سورة ُتب ت:ُالت باب 
َُوَتبُ } ََُلَب  ُتَ ب ْتَُيَداَُأِبه ُمعروٌفُأن هُعمُُّالن ب ه ُوخسَر،ُوأبوَُلب  َعَلْيههَُوَسل مَُ-{ُأي:ُتب  ،ُأحد ُ-َصل ىُاَّلل ُ 

ُزوَجهاُعلىُُأعمامههُلكن ه ُكذلكُتوافق  ُكاَنُمنُأعدىُأعداءهُهللاهُوأعداءهُرسولهه،ُوله ُامرأٌةُشقي ٌة ملُي وف ْق،ُبل
ُ َُوَتبُ }،ُ-عليهُالص الة ُوالس المُ -الكفرُوالت كذيبُوالعداُللر سوله ََُلَب  ُ{ُوهذاُأتكيٌد.تَ ب ْتَُيَداَُأِبه

َُكَسبََُماَُأغُْ} ُالُيغينُعنُالكافرينُشيًئا،ُوهذاُنظري ُقولهُتعاىلُعنُسائرهُالكف اره:ُُ{ََنَُعْنه َُمال ه َُوَما فاملال 
ُُ[17]اجملادلة:{ُأَْواَلد ه مَُُْواَلُُأَْمَواَل  مَُُْعن ْه مُُْت  ْغينهََُُلنُْ}

ُ ُالش قي ه ُهذا ُالن اَسُُ-والعياذ ُابللُه-وذ كهَرُمنُحاله ُيدعوُالقبائَلُأن هُيتبع هُوينف هر  ُإذاُخرَجُالر سول  ُكاَن أن ه
ُعنه.ُ

ُع لهَمُشقاؤ هُوأن هُبعَدُهذهُالسُّورةهُالُي رَجىُإميان ه،ُفع لهَمُأن هُمنُأهلَُسَيْصَلىََُنرًاَُذاَتََُلَبُ } {ُوهبذههُاآلايته
. ُُالن ارُقطًعاُوهوُحيٌُّميشيُعلىُاألرضه
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َُواْمَرأَت هُ } أعلمُ -{ُوالظ اهر  َُوَتبُ }ُأن ُهذاُمعطوٌفُعلىُقوله:ُ-وهللاُ  ََُلَب  ُامرأت هُتَ ب ْتَُيَداَُأِبه {ُيعين:ُوتب ته
{ُ ُوالبواره ُواخلسرانه ُاحلََْطبُهوخسَرْتُوابَرْتُابخليبةه ُكاَنتُحتمل ُ{،َُواْمَرأَت ه ََُح اَلَة ا ُأَّن  ُمنُشقائهها قيَل:ُإن 

ُ ُالن ب ه َعَلْيههَُوَسل مَُ-الش وَكُوتلقيهُيفُطريقه ُ،ُمتاداًيُيفُالعداءه.-َصل ىُاَّلل ُ 
يدهَهاَُحْبٌلُمهْنَُمَسدُ } ُجه ُُ{يفه يفُعنقههاُحبٌل،ُحتمل ُاحلطَب،ُفتضم َنْتُهذهُالسُّورة ُاخلرَبُعنُهذاُالر جله

ُاملرأةُه ُمنُأشقىُوهذه ُاملرأة  ،ُوهذه ُمنُأشقىُالر هجاله ُمنُأشقىُهذهُاألم ةه،ُفالر جل  ُعنُشقائههما،ُفهما
واملنافقة . والكافرة ُواملشركةُ  فيهن ُاملؤمنةُ  ُالن هساءه،ُوالن هساءُ 

ُكاَنُخيتم ُهب ُال ذي ُكماُجاَءُيفُقص ةهُالر جله ُتعاىل، ُفهيُصفة ُالر ب ه اُقراءَتهُيفُالص الة،ُأم اُسورة ُاإلخالصه
ُأحبُّها،ُفقاَلُعليهُالص الة ُوالس الم :ُ اُصفة ُهللاهُوإّن ه )حبُّكهاُأدخَلَكُهللا ُبههُفلم اُس ئهَلُعنُذلك،ُقاَل:ُإَّن 

،ُوقدُتضم َنْتُالت وحاجلن َة( ُثلَثُالقرآنه اُتعدل  ُهذهُالسُّورةهُوأَّن  ُعلىُفضله ُماُيدلُّ يَدُ،ُوجاَءُيفُاألحاديثه
،ُوتضم َنْتُثالثًةُمنُأمساءهُهللاه:ُهللا ،ُأحٌد،ُ فاته ُاملتضم هَنُلتوحيدُالرُّبوبي ةُوتوحيدُاألمساءهُوالص ه ُاخلربي  العلمي 

َأَحٌدُ)والص مد ،ُ} الص َمدُ 1ق ْلُه َوُاَّلل ُ  َنْتُتنزيَهُهللاهُعنُالوالدهُوالولدهُوعنُالش بيهه،ُ}(ُاَّلل ُ  ْدَُوملَُْملَُْيَلُه{ُوتضم 
ُك ف ًواَُأَحد3ٌُي وَلْدُ) َيك ْنَُله  ُ{.(َُوملَُْ

ُويفُصالةهُالوتره. هباُيفُالر كعةهُالث انيةهُمنُصالةهُالفجرهُومنُركعيتُالط وافه ُكاَنُالن بُُّيقرأُ  ُومنُفضلههاُأن ه
َعَلْيههَُوَسل مَُ-وقدُأقسَمُالن بُُّ َأَحدٌُ}ُبرب ههُعلىُذلكُعلىُأنُ-َصل ىُاَّلل ُ  :ُُ{ق ْلُه َوُاَّلل ُ  )وال ذيُنفسيُيقول 

) ُثلَثُالقرآنه اُلتعدل  َعَلْيههَُوَسل مَُ-ُبيدهههُإَّن  ُ.-َصل ىُاَّلل ُ 
ُ حَرُعنُالن ب ه ُفهماُمدني تان،ُوقدُأنزََلماُهللا ُوأبطَلُهبماُالس ه ُاملعو هذاتنه ُ-َصل ىُاَّلل  َُعَلْيههَُوَسل مَُ-أم اُالسُّوراتنه

ُفأنزَلُهللا ُعليهُهاتنيُالسُّورتنيُ ُأعصمُاليهوديُّ ُبن  ريةهُأن هُعليهُالص الة ُوالس الم ُسحرَهُلبيد  فقدُجاَءُيفُالس ه
ُ َعَلْيههَُوَسل مَُ-فربهَئُمنُذلَك،ُوالر سول  ُأوُاألذىُمنُُ-َصل ىُاَّلل ُ  ُالبشري ة ُمنُاملرضه ُلهُالعوارض  بشٌرُتعرض 

ُُاألعداءهُابجلرحُه َُلمُالعوارض  ُيفُبينُإسرائيل،ُفاألنبياء ُبشٌرُتعرض  ُكمُق تهَلُمنُالرُّسله ُالقتل، ،ُحَّت  أوُالقتله
َعَلْيههَُوَسل مَُ-البشري ة ،ُ ُ.ُ-َصل ىُاَّلل ُ 

ُ ُكتابههُيفُهذاُاجمللسه َرُلناُتالوَة ُالعاملنيُأْنُيس  ُللهُرب ه ُهللاَُمنُأو لههُإىلُآخرهه،ُُ-وللهُاحلمدُ -واحلمد  فنسأل 
كمُبهُوأْنُجيعَلهُحج ًةُلناُالُحج ًةُعلينا.  أنُينفَعناُوإاي 

ُ
 (عدي ِ السَّ  )تفسيُ 

 هِ وعلى آلِ  دٍ نا حممَّ على نبي ِ  المُ والسَّ  الةُ ، والصَّ العامليَ  رب ِ  هللِ  ، اْلمدُ ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ القارئ: 
 :-رَْحُه هللاُ تعاىل- عدي  السَّ  ْحنِ الرَّ  عبدُ  يخُ الشَّ  ، قالَ أمجعيَ  هِ وصحبِ 
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 :ةٌ يَّ مك ِ  وهيَ ، تْ تبَّ  سورةِ  تفسيُ ُ
  {تَ بَّْت َيَدا َأِب ََلٍَب َوَتبَّ } ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه - ب ِ للنَّ  ةِ واألذيَّ  العداوةِ  شديدُ  ، وكانَ -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ب ِ النَّ  عم   هوَ  أبو َلبٍ 
 .-هللاُ  هُ حَ قبَّ - للقرابةِ  ةٌ ، وال ْحيَّ ينٌ د ، فال فيهِ -َوَسلَّمَ 

: }تَ بَّْت َيَدا َأِب ََلٍَب{ أي: فقالَ  القيامةِ  إىل يومِ  عليهِ  خزيٌ  ذي هوَ ، الَّ العظيمِ  م ِ هبذا الذَّ  هللاُ  هُ فذمَّ  
{ فلم يربحْ  ، وشقىيداهُ  تْ خسرَ   هُ ، وال ما كسبَ أطغاهُ ف هُ عندَ  ذي كانَ ، }َما َأْغََن َعْنُه َمالُُه{ الَّ }َوَتبَّ

 ، }َسَيْصَلى ََنرًا َذاَت ََلٍَب{ بهِ  نزلَ  إذْ  هللاِ  ن عذابِ شيًئا مِ  عنهُ  فلم يردَّ 
ُكافران،ُولكنُأبوَُلبُ ُُمؤمنانُواثنانُهُ،ُاثنانُهاملشهورونُأربعةٌُُ-َصل ىُاَّلل  َُعَلْيههَُوَسل مَُ-ُب ُهالنُ ُأعمامُ الشيخ: 

،ُأبوُالفرقُهُ،ُولكنُمعَُوأبوُطالبُ ُ،ُأبوَُلبُ مهاُأشقىُمنُاآلخرُهانُأحدُ انُشقيُ ،ُعمُ ابللُهُوالعياذُ ُزَُقدُمتي ُ 
ُكانُيناصرُ نُ ُلكسولُهابلرُ ُاُوملُيؤمنُْكافرًُكانَُُوإنُُُطالبُ  ُله.ُوينتصرُ ُعنهُ ُويدافعُ ُسولَُالرُ ُه

،ُوهللا ُتعاىلُيفعل ُاسمنُالعبُ ُأفضلََُُحزةُ ُ،ُوكانَُ-عنهماُهللاُ ُرضيَُ-اسُانُاملؤمنانَُحزةُوالعبُ وكذلكُالعمُ 
ُ: ُكماُيفُاحلديثه ُ)َمنُبط َأُبههُعمل ه ُملُيسرعُْماُيشاء ،ُي ضلُُّمنُيشاء ُويهديُمنُيشاء ،ُومنُبط َأُبهُعمل ه

ُبههُنسب ه (ُ ُملُيغنهُعنهماُنسب هماُوالُقرابت هماُمنُالن ب ه ُوأبوُطالب  َعَلْيههَُوَسل مَُ-فأبوَُلب  ُ.-َصل ىُاَّلل ُ 
ُ

 .َرَأتُُه َْحَّاَلَة اْْلََطِب{}َوامْ  ، هوَ جانبٍ  ن كل ِ مِ  ارُ النَّ  بهِ  }َسَيْصَلى ََنرًا َذاَت ََلٍَب{ أي: ستحيطُ ئ: القار 
 ها على اإلثِ وزوجُ  هيَ  ، تتعاونُ -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - هللاِ  لرسولِ  ةِ األذيَّ  أيًضا شديدةَ  تْ وكانَ 

 ، وجتمعُ -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - سولِ الرَّ  ةِ ِف أذيَّ  عليهِ  ما تقدرُ  وتسعى غايةَ  ،رَّ ، وتلقي الشَّ والعدوانِ 
ا أو أّنَّ  .ن ليفٍ  }ِمْن َمَسٍد{ أي: مِ حباًل  هِ ِف عنقِ  لهُ  عدَّ حطًبا، قد أَ  ن جيمعُ مَ  مبنزلةِ  ها األوزارَ على ظهرِ 

  .ن مسدٍ  مِ ها حباًل ِف عنقِ  ةً دها، متقل ِ على زوجِ  اْلطبَ  ارِ ِف النَّ  حتملُ 
َل  هُ وامرأتُ  ، وأبو َلبٍ ورةَ الس   هذهِ  أنزلَ  هللاَ  ، فإنَّ هللاِ  ن آايتِ مِ  ابهرةٌ  آيةٌ  ورةِ الس   ففي هذهِ  وعلى كل ٍ 

 عاَلُ  كما أخبَ   ، فوقعَ ما ال يسلمانِ أّنَّ  ذلكَ  ن الزمِ ، ومِ وال بدَّ  ارِ ِف النَّ  ابنِ ما سيعذَّ أّنَّ  يهلكا، وأخبَ 
 .هادةِ والشَّ  الغيبِ 
 :ةٌ يَّ مك ِ  وهيَ ، اإلخالصِ  سورةِ  تفسيُ 
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، }ُهَو ، عارفًا مبعناهُ ًدا لهُ ، معتقِ  جازًما بهِ }ُقْل{ قواًل  :أي{ ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحدٌ } ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
اْلسَن،  األمساءُ  ذي لهُ ، الَّ ابلكمالِ  دُ املنفرِ  األحدُ  فهوَ ، ةُ األحديَّ  فيهِ  تْ اَّللَُّ َأَحٌد{ أي: قد احنصرَ 

 .وال مثيلَ  لهُ  ذي ال نظيَ ، الَّ سةُ املقدَّ  العليا، واألفعالُ  الكاملةُ  فاتُ والص ِ 
ُ الصََّمُد{ أي: املقصودُ  ، االفتقارِ  غايةَ  إليهِ  مفتقرونَ  فلي ِ والس   العلوي ِ  العاَلِ  . فأهلُ اْلوائجِ  ِف مجيعِ  }اَّللَّ

، هِ ِف علمِ  ذي قد كملَ الَّ  ، العليمُ هِ ِف أوصافِ  الكاملُ  هُ م، ألنَّ اتِ ِف مهمَّ  إليهِ  هم، ويرغبونَ حوائجَ  هُ يسألونَ 
، وهكذا شيءٍ  كلَّ   هُ رْحتُ  تْ وسعَ  ذيالَّ  هِ ِف رْحتِ  ذي كملَ الَّ  حيمُ ، الرَّ هِ ِف حلمِ  ذي قد كملَ الَّ  اْلليمُ 
وال ِف  هِ ئِ }َوََلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد{ ال ِف أمسا غناهُ  }ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلْد{ لكمالِ  هُ أنَّ  هِ كمالِ ن  ، ومِ هِ أوصافِ  سائرُ 

 .فاتِ والص ِ  األمساءِ  على توحيدِ  لةٌ مشتمِ  ورةُ الس   فهذهِ  وتعاىل. تباركَ  هِ وال ِف أفعالِ  هِ أوصافِ 
 :ةٌ يَّ مك ِ  وهيَ ، الفلقِ  سورةِ  تفسيُ 

 أيًضا؟ُةٌُيُ وهيُمك ُهالشيخ: 
 نعمالقارئ: 
ُفسريهللا،ُراجعُالتُ ُسبحانَُالشيخ: 
ُابنُكثريُايُشيخُيقولُطالب:
ُعنَدُمنُتقرأ ؟ُالشيخ:

ُابنُكثريُ ُالطالب:
ُكثري ؟الشيخ:  ُابن  ُإي،ُأيشُيقول 
ُاْلم َعو هَذَتنْيُه:ُالطالب ري ُس وَرَتَه ُ،ُومهاُمدني تانتَ ْفسه

ُ...مدني تان،ُهذاُهوُالشيخ: 
  { اآلايِت:ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  اْلَفَلقِ } ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ القارئ: 
 وى، وفالقُ والنَّ  اْلب ِ  }ِبَربِ  اْلَفَلِق{ أي: فالقُ  ، وأعتصمُ وألوذُ  ًذا }َأُعوُذ{ أي: أْلأُ { متعو ِ لْ أي: }قُ 
 .اإلصباحِ 

ن ها، مِ خبالقِ  ستعاذُ ، فيُ ، وحيواَنتٍ ، وجن ٍ ن إنسٍ ، مِ هللاُ  ما خلقَ  مجيعَ  َخَلَق{ وهذا يشملُ }ِمْن َشرِ  َما 
ِف  ما يكونُ  ن شر ِ : }َوِمْن َشرِ  َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب{ أي: مِ ، فقالَ ما عمَّ  بعدَ  خصَّ  ذي فيها، ثَّ الَّ  ر ِ الشَّ 
 .املؤذيةِ  ، واْليواَنتِ ريرةِ الش ِ  ن األرواحِ مِ  كثيٌ   فيهِ  ، وتنتشرُ اسَ يغشى النَّ  ، حيَ يلِ اللَّ 
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، قدِ ِف العُ  فثِ ابلنَّ هنَّ على سحرِ  يت يستعنَّ ، الالَّ واحرِ السَّ  ن شر ِ }َوِمْن َشرِ  الن َّفَّاََثِت ِف اْلُعَقِد{ أي: ومِ 
 .حرِ ا على الس ِ ّنَ يت يعقدْ الَّ 

ا مبا فيسعى ِف زواَلِ  عن احملسودِ  عمةِ الن ِ  زوالَ  ذي حيب  الَّ  هوَ  واْلاسدُ }َوِمْن َشرِ  َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد{ 
، العاينِ  ِف اْلاسدِ  ، ويدخلُ هِ كيدِ   ، وإبطالِ هِ ن شر ِ مِ  ابهللِ  إىل االستعاذةِ  ، فاحتيجَ ن األسبابِ مِ  عليهِ  يقدرُ 

ن مِ  االستعاذةَ  تِ نَ تضمَّ  ورةُ الس   ، فهذهِ فسِ النَّ  خبيثِ ، بعِ الطَّ  شريرِ  ن حاسدٍ  مِ إالَّ  العيُ  ال تصدرُ  هُ ألنَّ 
 عموًما وخصوًصا. رورِ الش   أنواعِ  مجيعِ 
 .هِ ن أهلِ ومِ  منهُ  ابهللِ  ستعاذُ ، ويُ هِ ن ضررِ ى مِ شَ يُ  حقيقةٌ  لهُ  حرَ الس ِ  على أنَّ  تْ ودلَّ 

يَّةٌ م وهيَ ، اسِ النَّ  سورةِ  تفسيُ   كِ 
 "ةٌُوهيُمدنيُ عنديُ"طالب: 
 ؟عدي ُهنعم،ُعندكُيفُتفسريُالس ُهُةٌُمدنيُ هيُالشيخ: 
 :ُإيُنعمالطالب

 وابُ إيُالُهذاُهوُالصُ الشيخ: 
يٌَّة،م وهيَ القارئ:   {ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  النَّاسِ } ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  كِ 
ُ...اجتهادُمنُة،ُةُوالُمدنيُ يُ موُموجودُفيهاُايُشيخُالُمك ُهُسخُهالنُُّبعضُ طالب: 
 عنهاُمُ ورُيتكلُ يخُكلُالسُُّالشُ ُ...يخُال،ُالشُ الشيخ: 
 { اآلايِت:ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  النَّاسِ } القارئ:

 أصلُ  ذي هوَ الَّ  يطانِ ن الشَّ هم، مِ هم وإَلِ ومالكِ  اسِ النَّ  برب ِ  على االستعاذةِ  لةٌ مشتمِ  ورةُ الس   وهذهِ 
، ويريهم رَّ الشَّ  َلم ، فيحسنُ اسِ النَّ  ِف صدورِ  يوسوسُ  هُ ، أنَّ هِ وشر ِ  هِ ن فتنتِ ذي مِ ا، الَّ تِ ها ومادَّ كل ِ   رورِ الش  
 غيِ  ِف صورةٍ  هُ ، ويريهم إايَّ هم عنهُ طُ ويثب ِ  َلم اْليَ  حُ ، ويقب ِ هِ م لفعلِ إرادتَ  ، وينشطُ حسنةٍ  ِف صورةٍ  هُ إايَّ 

 .هِ على دفعِ  واستعانَ  هُ ربَّ  العبدُ  إذا ذكرَ  رُ أي: يتأخَّ  وينسُ  يوسوسُ  اْلالِ  دائًما هبذهِ  ، وهوَ هِ صورتِ 
 هم.كل ِ   اسِ للنَّ  هللاِ  ةِ بربوبيَّ  ويعتصمَ  يستعيذَ و  ستعيَ ي أنْ  فينبغي لهُ 

هم خلقَ يت الَّ  هِ تِ وأبلوهيَّ ، هابناصيتِ  آخذٌ  هوَ  ةٍ دابَّ  ، فكل  امللكِ و  ةِ بوبيَّ الر   حتتَ  هم، داخلونَ كلَّ   اْللقَ  وأنَّ 
 أنْ  ها، ويريدُ هم وبينَ بينَ  هم عنها وحيولُ يقتطعَ  أنْ  ذي يريدُ هم، الَّ عدو ِ  شر ِ   بدفعِ َلم إالَّ  ها، فال تتم  ألجلِ 
، وَلذا ن اإلنسِ مِ  يكونُ  ن اْلن ِ مِ  كما يكونُ   ، والوسواسُ عيِ السَّ  ن أصحابِ وا مِ ليكونُ  هِ ن حزبِ هم مِ جيعلَ 
 .اِس{: }ِمَن اْْلِنَِّة َوالنَّ قالَ 
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  وآخًرا، وظاهًرا وابطًنا.اًل أوَّ  العامليَ  رب ِ  هللِ  واْلمدُ 
 ، وخطااي وشهواتٍ هِ ن بركاتِ مِ  كثيٍ   نا وبيَ بينَ  تْ ا ذنواًب لنا حالَ عنَّ  يعفوَ  ، وأنْ هُ نعمتَ  يتمَّ  تعاىل أنْ  هُ ونسألُ 

 .هِ آايتِ  رِ نا عن تدب  بقلوبِ  تْ ذهبَ 
  القومُ إالَّ  هللاِ  وحِ ن رَ مِ  سُ ئَ ال يي ْ  هُ َن، فإنَّ ما عندَ  بشر ِ  هُ ما عندَ  خيَ نا حيرمَ  أالَّ  منهُ  وأنملُ  ونرجوهُ 

 .ونَ ال  الضَّ   القومُ إالَّ  هِ ن رْحتِ مِ  ، وال يقنطُ الكافرونَ 
 أبدَ  يِ متواصلَ  ْيِ وسالًما دائمَ  ، صالةً أمجعيَ  هِ وصحبِ  هِ وعلى آلِ  دٍ حممَّ  هِ على رسولِ  مَ وسلَّ  ى هللاُ وصلَّ 

 .اْلاتِ الصَّ  تتم   هِ ذي بنعمتِ الَّ  هللِ  ، واْلمدُ األوقاتِ 
 هللاِ  عبدِ  بنِ  َنصرٍ  بنِ  ْحنِ الرَّ  ، عبدِ هِ وكاتبِ  هِ جامعِ  ، على يدِ هِ توفيقِ  وحسنِ  هِ بعونِ  هللاِ  كتابِ   تفسيُ  تَّ 

 .حيمُ الرَّ  الغفورُ  أنتَ  كَ إنَّ  ا واعفُ منَّ  لْ نا تقبَّ ربَّ  1345شعبان  7ِف  قلُ النَّ  ، وقعَ سعدي ٍ  اببنِ  املعروفِ 
ُانتهىُالت فسريُ 

ُكمُمُهُ!هللاُهُسبحانَُُهذهُمنُاملصادفاتُهالشيخ:   نُشبعان؟ُمخسة؟اليوم
 ةأربعطالب: 
ُ،ُتفسريٌُهُهللاُ رَحَُُهُهللاُ ا،ُرَحَُاُوعنُاملسلمنيُخريًُعنُ ُهللاُ ُوجزاهُ ُيخَُالشُ ُهللاُ ُ،ُرحمَُيخَُالشُ ُهللاُ ُأربعة،ُرحمَُالشيخ: 

،ُهذاُاملنهجَُُذَُرين،ُاّتُ عنُسابقيهُمنُاملفس ُهُزَُمتي ُ ُفسريُههُابلتُ ،ُمنهجُ ،ُفريدٌُوالعاملُ ُمُ بهُاملتعل ُهُ،ُينتفعُ سهلٌُُمباركٌُ
ُ،ُالُإلهُهلناُقراءتَُُرَُيسُ ُأنُُْللُهُه،ُواحلمدُ هُوكاتبُهجلامعُهُهُهللاُ رَُ،ُوقدُيسُ رٌُميسُ ُ،ُتفسريٌُرٌُميسُ ُهُتفسريٌُأنُ ُحقيقٌُ إال 

  هللا.
ُ


