بسم اهلل الرحمن الرحيم
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الح 66مد هلل ،وال 66صالة والس 66الم ع 66لى رس 66ول اهلل ،وع 66لى آل 66ه وص 66حبه وم 66ن وااله
إل 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6ى

ي 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6وم

ال 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6دي 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6ن،

أما بعد
ف 66قد اطَّ 66لعت ع 66لى )مش 66روع ال 66تفسير( ال 66ذي أش 66رف ع 66ليه األخ ال 66فاض 66ل "ع 66ادل
6فيت ف6يه م6جهو ًدا ضخ ً6ما ،وق6د أنج6ز
ق6رب6ان ت6ركس6تان6ي" ،رح6مه اهلل ت6عال6ى ،وق6د أل ُ
ــ
األول :وفيه:
أوالً :اس66 6م ال66 6سورة ،وت66 6رت66 6يبها،
وف 66 6 6 6ضلها ،وم 66 6 6 6كان ن 66 6 6 6زول 66 6 6 6ها،
ومناسبتها ملا قبلها.
ث 66 6 6ان ً 6 6 6يا :دراس 66 6 6ة اآلي 66 6 6ة ج 66 6 6مل ًة،
وت 66 6 6 6تضمن) :س 66 6 6 6بب ال 66 6 6 6نزول،
وم66ناس66بتها مل66ا ق66بلها ،وال66ناس66خ
وامل 66 6 6 6 6نسوخ ،وأح 66 6 6 6 6كام اآلي 66 6 6 6 6ة،
واملواضيع.(...
ث 66 6 6 6 6 6ال 6 6 6 6 6 6ثًا :دراس 66 6 6 6 6 6ة امل 66 6 6 6 6 6قطع،
وت 66تضمن) :امل 66عنى اإلج 66مال 66ي،
وم6ا ف6يه م6ن ق6راءات ،وال6شواه6د
الشعرية(.

وهلل
ال 66ثان 66ي :دراس 66ة األل 66فاظ وال 66كلمات،
ف 66 6 6 6 6لفظ )أرس 66 6 6 6 6لناك( ي 66 6 6 6 6تكون م 66 6 6 6 6ن
)أرس6ل( )ن6ا( )ك( ،وت6تضمن دراس6ة
ل 66 6 6 6لمعنى ال 66 6 6 6لغوي ،ول 66 6 6 6لتصري 66 6 6 6ف،
ول 66إلع 66راب ،م 66ع ذك 66ر إع 66راب الج 66مل
املقدرات.
وم 66 6 6 6ن خ 66 6 6 6الل ه 66 6 6 6ذا االس 66 6 6 6تعراض،
أقول:
أوالً :إن ال 66 6 6 6قسم األول ب 66 6 6 6أن 66 6 6 6واع 66 6 6 6ه
ال66ثالث66ة ي66مثل ج66م ًعا ل66قدر ك66بير ج ً 6دا
م6ن امل6علوم6ات م6ن م6صادر ال6تفسير
األس66 6 6 6اس66 6 6 6ية وت66 6 6 6رت66 6 6 6يبها ب66 6 6 6طري66 6 6 6قة
ج6دي6دة  ،ف6اإلب6داع ف6يه ف6ي ال6طري6قة
والعرض.
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الحمد ــ القرآن كامالً ،وقد رأيت أن عمله ينقسم إلى قسمني:

وم 66ن خ 66الل ن 66ظري ف 66ي ال 66كتاب؛ أج 66د أن ال 66عمل ي 66مكن أن ي 66نقسم إل 66ى ال 66قسمني
ال6لذي6ن ذك6رت6هما ،وال6عمل ب6ينهما ي6مكن أن ي6نفصل ،وال ي6ؤث6ر أح6ده6ما ع6لى اآلخ6ر،
ٌّ
مستقل .
فكل واحد منهما مشروع

وسبب البدء بالقسم الثاني:
 .1أن الج ِ َّ 6دة واالب 66تكار ظ 66اه 66رة ف 66ي ال 66قسم ال 66ثان 66ي ،ب 66حيث ال ي 66ترك ب 66يان
آيات القرآن حرفًا ،فكلمة ،فجملة.
 .2أن ال66 6حاج66 6ة إل66 6يه م66 6اس66 6ة؛ إذ ال ي66 6وج66 6د ع66 6مل ن66 6موذج66 6ي كه66 6ذا ال66 6عمل،
وخروجه سيسد فرا ًغا في الدراسات القرآنية.
.3أن إخ66راج66ه ال يفس66د ال66قسم األول ،ب66ل ي66مكن إض66اف66ته إل66يه الح ً 6قا ،ك66ما
يمكن إخراج القسم األول مستقالً.
إخراجا فن ًيّا متميزًا.
 .4أنه يمكن إخراجه
ً
 .5أن 66ه ي 66مكن ت 66سوي 66قه ب 66سهول 66ة؛ ألن 66ه ي 66ختصر ع 66د ًدا م 66ن ال 66صفحات ال 66تي
للقسم األول.
والحاجة ماسة للقسم الثاني بالذات ،ويمكن أن يبدأ املشروع به ،حتى إذا ما
اكتمل ،وانتشر املشروع ،فإنه يمكن البدء باملرحلة الثانية ،وهي القسم األول.
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الحمد هلل الذي أنزل على عبده

ب 66 6ه وج 66 6هك ،ال 66 6لهم فه 66 6ب ل 66 6نا ب 66 6رح 66 6متك

ال 66 6كتاب ،ك 66 6تابً 66 6ا م 66 6بار ًك66 6ا ل 66 6يدب 66 6روا آي 66 6ات 66 6ه

6الص 66ا ن 66كون ب 66ه م 66ن امل 66قبول 66ني إن 66ك
إخ 6 6 6 ً 6

وليتذكر أولوا األلباب..

أنت الوهاب..

ال 66لهم اج 66عل ص 66لوات 66ك ورح 66متك وب 66رك 66ات 66ك

ال6لهم ووف6قنا لنتخ6ذ ال6قرآن ال6كري6م خ6ل ًقا

ع6لى س6يد امل6رس6لني وإم6ام امل6تقني وخ6ات6م

6تورا ل66نكون م66ن امل66فلحني،
وش66ري66عة ودسً 6

ال66نبيني ع66بدك ورس66ول66ك مح66مد ،وع66لى آل66ه

أنت حسبنا ونعم الوكيل..

وأص6حاب6ه وأزواج6ه وذري6ته وإخ6وان6ه ،وم6ن

أم66ا ب66عد فه66ذه امل66وس66وع66ة ج66ام66عة ل66كثير

اقتدى بما جاء به من الهدى..

م 66 6ن ع 66 6لوم ال 66 6قرآن أق 66 6دم 66 6ها إل 66 6ى ه 66 6واة

اللهم إنك ال تقبل من العمل إال ما أريد

امل 66عرف 66ة ال 66راغ 66بني ف 66ي اك 66تشاف ك 66نوز

وق"د ح"ملني ع"لى ذل"ك أن6ي أن6هيت دراس6تي ال6جام6عية ح6دي6ثًا ف6وج6دت6ني أخ6رج
م6نها ُ6م6نهك ال6قوى ،أش6عر ب6أل6م امل6عان6اة ال6تى ك6نت أك6اب6ده6ا ف6ي إع6داد ب6حوث6ي،
وأق ّ 6در أن زم66الئ66ي ي66شارك66ون66ي ه66ذا ال66شعور ،وت66رج66ع ه66ذه امل66عان66اة إل66ى أس66باب

موسوعة التفسير

!4

م 66 6ن أج 66 6ل ه 66 6ذا ك 66 6له أردت أن أض 66 6ع

وه 66و ذا ق 66د ج 66اوز الس 66تني،وي 66ري 66د أن

ح ً 6دا ل66بعض ه66ذه امل66تاع66ب ،وأن66ى ل66ي

ي6ختم ح6يات6ه بخ6دم6ة األم6ة اإلس6الم6ية

ل6قد غ6مرت6نا ال6سعادة ب6ما مل6سناه م6ن

ال6قرآن م6وض6و ً6ع6ا رئ6يسيًا ف6ي ل6وح6ات

ص 66 6 6حوة إس 66 6 6الم 66 6 6ية ع 6ّ 6 6 6مت ال 66 6 6عال 66 6 6م

ال 66 6 6حائ 66 6 6ط امل 66 6 6درس 66 6 6ية ،و إذاع 66 6 6ات

اإلس 66الم 66ي وك 66شفت ل 66لجيل الج 66دي 66د

ال 66 6صباح ،وامل 66 6ساب 66 6قات امل 66 6وس 66 6مية

أس66باب ال66ضعف والتخ66لف ،ف66تعال66ت

6صت ال66 6 6ثقاف66 6 6ة
ذات ال66 6 6جوائ66 6 6ز ،وخّ 6 6 6

ال66 6صيحات م66 6ن ك66 6ل ج66 6ان66 6ب ل66 6لعودة

اإلس66الم66ية ب66صفحات م66ن ال66صحف

إل66ى ن66ظام اإلس66الم ،ل66ينهض ب66األم66ة

ال 66 6يوم 66 6ية وامل 66 6جالت األس 66 6بوع 66 6ية أو

ف 66ي آخ 66ر ال 66زم 66ان ،ك 66ما ن 66هض ب 66ها

الشه66ري66ة .وأخ66ذت ح66يزًا ف66ي ب66رام66ج

أي 66 6ام دول 66 6ة اإلس 66 6الم األول 66 6ى ،وه 6 6بّ

اإلذاع6ات امل6سموع6ة وامل6رئ6ية ،ونش6ط

6تورا
الش 66باب ي 66طال 66بون ب 66ال 66قرآن دس ً 6

ت66 6سجيلها ف66 6ي أش66 6رط66 6ة امل66 6سجالت

ص 66 6غار ال 66 6ناش 66 6ئة
ل 66 6دول 66 6تهم ،وأق 66 6بل ِ6 6 6

)الكاسيت(.

ع6لى ت6الوت6ه ،وك6باره6م ع6لى دراس6ته،

أم 66 6ا ع 66 6لى ص 66 6عيد ال 66 6دراس 66 6ات

واتّ 66جه ال 66عام 66ة م 66ن ت 66جار وح 66رف 66يني

ال66 6عليا ف66 6قد انتش66 6رت ك66 6ليات ال66 6علوم

إل66ى امل66كتبات ،ي66سأل66ون ع66ن ت66فسير

اإلس 66 6 6الم 66 6 6ية ال 66 6 6تي ت 66 6 6تصدر ع 66 6 6لوم

مبس 66 6 6ط ،ي 66 6 6فهمون 66 6 6ه وي 66 6 6فهمون م 66 6 6ن

ال 66قرآن م 66ناه 66جها ،ك 66ما أن ال 66ثقاف 66ة

خ 66 6الل 66 6ه ك 66 6تاب رب 66 6هم ،ح 66 6تى ش 66 6وابّ

اإلس 66 6الم 66 6ية أخ 66 6ذت ط 66 6ري 66 6قها إل 66 6ى

الحَ 6 6لق ف66 6ي ب66 6يوت66 6هن
ال66 6نساء ع66 6قدن ِ6

م6عظم ال6كليات ،وك6ان ه6ذا امل6د ع6ا ًم6ا

ع66 6 6 6لى دراس66 6 6 6ة ال66 6 6 6قرآن ،وت66 6 6 6حول66 6 6 6ت

ف 66ي ك 66ل ال 66بالد اإلس 66الم 66ية ،ال 66عرب 66ية

كلمة صاحب فكرة التأليف
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 .1ك6ثرة امل6راج6ع ال6تي ت6تجاوز امل6ئني إل6ى األل6وف أح6يانً6ا أم6ام ال6باح6ث ث6م ق6د
ال يستطيعها.

.1إن66سان ه66ذا ال66عصر درس ف66ي

ف 66 6 6ي ك 66 6 6ثير م 66 6 6ن ال 66 6 6بالد ،ف 66 6 6ال ي 66 6 6بلغ

م66دارس مبس66طة امل66ناه66ج ،واع66تاد

ال 66ثالث 66ني م 66ن ع 66مره إال م 66تعبًا ،وع 66ليه

ق6راءة ال6صحف وامل6جالت وال6كتب

أن ي 66 6 6بحث ع 66 6 6ن ال 66 6 6زوج 66 6 6ة وال 66 6 6سكن

ال 66تي ت 66قارب أس 66لوب 66ها ،ول 66م ي 66عد

وال 66عمل .ال وق 66ت ع 66نده مل 66ا زاد ع 66لى

ينسج66 6 6م م66 6 6ع أس66 6 6ال66 6 6يب ال66 6 6تعبير

ذل 66ك ،ودراس 66ة ك 66تاب واح 66د م 66ن ك 66تب

ال 66 6قدي 66 6مة ،ال 66 6تي أم 66 6لتها ظ 66 6روف

ال 66 6تفسير امل 66 6وروث 66 6ة وإت 66 6قان 66 6ه ،ق 66 6د ال

م 66ضت ،ودرس 66ت ب 66طري 66قة ال 66تلقني

يحتاج إلى كل هذا الوقت!!

الج66 6 6زئ66 6 6ي ،وال66 6 6تفسير الج66 6 6ملي،

. 3وقد جرب أساتذة الجامعات أن

وح6فظ امل6تون وق6ضاء ال6ليال6ي ف6ي

يكلفوا طالبهم بحوثًا أو رسائل في

ال 66نظر ف 66ي الش 66روح وال 66حواش 66ي

مواضيع معينة ،فأتت هذه

والتعليقات واالستدراكات.

املواضيع هزيلة قاصرة ،وربما

.2وق 66ت ال 66دراس 66ة ص 66ار مح 66دو ًدا

استعان بعض مقدميها بآخرين

جً 6دا ب6ال6سنة ال6دراس6ية ،وف6صول6ها

مراسا ،حتى
علما وأقدم
ً
هم أغزر ً

واخ66 6 6تبارات66 6 6ها ،ك66 6 6ما أن ال66 6 6شاب

اجتازوا هذه املرحلة التي

أم66ام66ه س66نوات مح66دودة ي66جب أن

يعتبرونها أشد مراحل الدراسة

ي66بني ن66فسه ف66يها ،ل66يأخ66ذ ب66عده66ا

إحراجا ،وتحقق لدى
الجامعية
ً

م66 6 6 6 6كان66 6 6 6 6ه ف66 6 6 6 6ي س66 6 6 6 6دة اإلن66 6 6 6 6تاج

األساتذة والطالب على السواء أن

وال 6 6 6 6 6 6ع6ط6اء ،ف 6 6 6 6 6 6ع6ل6ي6ه أن ي 6 6 6 6 6 6ج6ت6از

دراستهم ال تؤهلهم ملثل هذه

ال66 6 6دراس66 6 6ة االب66 6 6تدائ66 6 6ية ،وي66 6 6تبعها

األعمال العلمية.

ب66امل66توس66طة وال66ثان66وي66ة ،ف66ال66دراس66ة

 .4كما أن كتب التفسير املوروثة

ال66جام66عية وال66دراس66ات ال66عليا إذا

يجد فيها الطالب ما يحيره  ......و
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ف6وج žب6أن املفس6ر ق6د ت6رك ال6تفسير،

ي6طلب مل6ثل ه6ذه امل6شكالت ــ ف6ال يخ6رج

وراح ي 66ناق 66ش م 66سأل 66ة ل 66غوي 66ة ت 66تعلق

ال6طال6ب ب6شيء م6نها ،وق6د ي6ختم ك6الم6ه

ب 66أح 66د أل 66فاظ اآلي 66ة ،أو ي 66عرض وج 66وه

ف 66يها ب 66قول 66ه :وه 66ذا ه 66و ال 66قول ال 66فصل

إع66راب م66حتملة ف66يها ،واإلع66راب ع66ند

ف 66 6يها ،ف 66 6ال ي 66 6لتفت إل 66 6ى م 66 6ا س 66 6واه .وال

األق6دم6ني ت6فسير م6ن أدق ال6تفاس6ير،

ن 66رى ح 66اج 66ة إل 66ى إي 66ضاح م 66ا ق 66دم 66ناه

ول 66 6 6كنه ع 66 6 6ند ش 66 6 6باب ه 66 6 6ذا ال 66 6 6عصر

ب 66 6األم 66 6ثلة ،ف 66 6يطول ب 66 6نا ال 66 6بحث ،وك 66 6تب

إع66راب ع66لى ك66ل ح66ال ،ي66خص ط66الب

ال 66 6 6تفسير امل 66 6 6توف 66 6 6رة ي 66 6 6صلح م 66 6 6عظمها

ال66عرب66ية ،ث66م ي66بحث ع66ن ال66تفسير ف66ال

لتوضيح ذلك.

يج66 6 6ده ،وق66 6 6د ي66 6 6أخ66 6 6ذه املفس66 6 6ر إل66 6 6ى
أخ 66 6بار ورواي 66 6ات ت 66 6تعلق ب 66 6موض 66 6وع
اآلي6ة ،وت6تجاوز غ6رض ال6طال6ب ،وي6دع
املفس 66 6 6 6ر ت 66 6 6 6فسيره ق 66 6 6 6اص 6ً 6 6 6 6را ع 66 6 6 6لى
توضيح املعنى املراد.

.7وال ن66 6نكر ظ66 6هور ك66 6تب ف66 6ي ال66 6تفسير
ح6دي6ثة وميس6رة ،ج6زى اهلل م6ؤل6فيها ك6ل
6ثيرا م 66ا
خ 66ير ع 66ن ه 66ذه األم 66ة ،ول 66كنها ك ً 6
ت6قتصر ع6لى ج6ان6ب واح6د م6ن ال6تفسير
ك6امل6عنى امل6فرد أو امل6عنى اإلج6مال6ي أو

.5وق66 6 6د يج66 6 6د ال66 6 6طال66 6 6ب ف66 6 6ي ال66 6 6كتب

اإلع 66راب ،وم 66نها م 66ا ه 66و ج 66ام 66ع م 66فيد،

امل66وروث66ة أق66واالً م66تعددة ،ف66ي ت66فسير

ول66 6كن ال ي66 6بلغ ف66 6ي ش66 6مول66 6ه م66 6ا نه66 6دف

آي6ة ت6حتمل أك6ثر م6ن م6عنى ،ول6كن ال

إل 66 6يه ،وال ي 66 6فصل ك 66 6ل م 66 6ا ن 66 6رغ 66 6ب ف 66 6ي

يخ6لو ق6ول م6نها م6ن م6أخ6ذ ،ث6م ي6ترك6ه

ت66فصيله ف66ي إع66راب66ه ل66لمفردات والج66مل

املفس66 6 6ر ح66 6 6ائ6ً 6 6 6را ،وال ي66 6 6عرف ال66 6 6قول

وف 66ي ص 66رف 66ه ،وب 66يان م 66واض 66يع اآلي 66ات،

الفصل فيها.

وامل 66 6 6أث 66 6 6ور ف 66 6 6يها ،وال 66 6 6قراءات العش 66 6 6ر

.6وق66 6 6 6د ت66 6 6 6كون اآلي66 6 6 6ة م66 6 6 6ن م66 6 6 6شكل

وق 66رائ 66ها ،ال 66شواه 66د وم 66ناس 66بات اآلي 66ات
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 .2ت66فرق امل66علوم66ات ف66يها ب66حيث ت66حتاج إل66ى وق66ت ط66وي66ل الق66تناص66ها أو إل66ى
اطالع عليها سابق.
 .3اختالط الروايات صحيحها بسقيمها مما يصعب تمييزه أحيانًا.
 .4تعدد األقوال في املسألة الواحدة بحيث تحتاج إلى ُمرجح.
 .5صعوبة العبارة التي صاغها األقدمون على طالب هذا العصر.
 .6أس 66لوب ال 66دراس 66ة الح 66دي 66ث ال 66ذي ي 66حصر وق 66ت ال 66دراس 66ة ب 66ني االخ 66تبارات،
وي 66عدد امل 66واد ال 66تي ت 66درس ف 66ي ال 66فصل ال 66واح 66د ،وال 66وي 66ل مل 66ن ق 66صر ف 66ي
اختبار مادة منها.
عادل قربان التركستاني
)رحمه اهلل(

موسوعة التفسير
بني يدي موسوعة التفسير امليسر

مدى استفادة هذا الجيل من كتب التفسير:
ك 66ل ه 66ذا ال 66نشاط ك 66ان ي 66دف 66ع ال 66ناس إل 66ى ال 66نظر ف 66ي ال 66قرآن وع 66لوم 66ه ،ف 66إذا ن 66حن
ق ّ 6درن 66ا ح 66اج 66ة ه 66ذه األج 66يال م 66ن ع 66لوم ال 66قرآن ،ون 66ظرن 66ا ف 66يما ب 66ني أي 66دي 66نا م 66ن ك 66تب
التفسير ،لنعثر على ضالة العصر ،الحظنا األمور التالية:
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املكانة املرجوة للموسوعة
م66ن أج66ل ذل66ك ك66له رأي66نا أن ن66ساه66م

6لما م66ن ع66لوم
ت66كدي66س ك66تب عش66ري66ن عً 6

ف 66ي ه 66ذه ال 66نهضة ال 66علمية ،ب 66كتاب

ال6قرآن ،ل6يوف6ي م6وض6وع6ه ح6قه ،ول6ه ب6عد

ج66 6ام66 6ع ل66 6جوان66 6ب ع66 6لوم ال66 6قرآن ،م66 6ع

أن يج 66د ال 66قول ال 66فصل ف 66ي امل 66سأل 66ة،

اخ 66تصار غ 66ير مخ 6ّ 6ل ب 66األداء ،ي 66وف 66ر

أن ي 66توس 66ع وأن ي 66ناق 66ش م 66ا ش 66اء ،ول 66ن

ال 66وق 66ت والجه 66د ،وب 66تفصيل ي 66شفي

يج 66د ن 66فسه ب 66حاج 66ة إل 66ى ال 66رج 66وع إل 66ى

ال6غليل ،وال ي6رد ال6طال6ب إال ب6حاج6ته،

ك 66 6تب أس 66 6باب ال 66 6نزول ،أو م 66 6ناس 66 6بات

إل66ى ت66بسيط وت66يسير ف66ي األس66لوب،

اآلي66 6 6 6 6 6ات أو ال66 6 6 6 6 6سور ،أو ال66 6 6 6 6 6ناس66 6 6 6 6 6خ

ي66فهمه ض66عيف ال66ثقاف66ة وم66توس66طها،

وامل66نسوخ ،أو ك66تب أح66كام ال66قرآن ،أو

وي 66 6 6 6 6درك ال 66 6 6 6 6دق 66 6 6 6 6ة ف 66 6 6 6 6يه ال 66 6 6 6 6عال 66 6 6 6 6م

إع 66راب 66ه أو ب 66الغ 66ته ،أو ك 66تب ال 66قراءات،

امل66تخصص ،ب66حيث ي66صلح ل66طبقات

أو ك 66تب ال 66تفسير ب 66امل 66أث 66ور أو غ 66يره 66ا

امل6جتمع ك6اف6ة ،م6ن ق6راء ع6ادي6ني ،أو

مما ال يتسع له وقته .

ت6جار أو ح6رف6يني ،أو ط6الب ع6لم ف6ي

وأض 66فنا إل 66ى ذل 66ك ،أن 66ا ج 66علنا ب 66حوث 66نا

م 66 6دارس م 66 6توس 66 6طة أو ث 66 6ان 66 6وي 66 6ة أو

ُم66 6ع ّدة ل66 6لدخ66 6ول ف66 6ي ال66 6حاس66 6ب اآلل66 6ي

ج 66ام 66عات أو دراس 66ات ع 66ليا ،ي 66أخ 66ذ

ب 66 6 6ترق 66 6 6يم ال 66 6 6سور واآلي 66 6 6ات وامل 66 6 6قاط 66 6 6ع

ك66 6 6ل م66 6 6نهم ب66 6 6مقدار م66 6 6ا ي66 6 6حتاج66 6 6ه.

واألل66 6 6 6فاظ وال66 6 6 6كلمات ل66 6 6 6تكون أسه66 6 6 6ل

فيس 66تفيد م 66نه امل 66درس ف 66ي ت 66حضير

م 66أخ 6ذًا وأق 66رب م 66ناالً م 66ن ك 66ل م 66ا ك 66تب

موسوعة التفسير
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 .1ه66 6ي ك66 6تاب ج66 6ام66 6ع مل66 6عظم ع66 6لوم
ال 66قرآن ول 66ذل 66ك س 66مي )م 66وس 66وع 66ة(
وق 66 6د ب 66 6لغت ص 66 6فحات م 66 6سودت 66 6ه
خمسني ألف صفحة تقريبًا.

ت6تداخ6ل امل6علوم6ات ال6تي ت6عرض ف6ي
موضوع واحد.
 .8ي 66 6مكن أن ي 66 6فهمها ويس 66 6تفيد م 66 6نها
ض 66عيف ال 66ثقاف 66ة وم 66توس 66طها ،ك 66ما

 .2ات 66 6 6بع ف 66 6 6يها أيس 66 6 6ر األس 66 6 6ال 66 6 6يب

ي6درك ال6عال6م امل6تخصص م6دى ال6دق6ة

وأق 66صره 66ا ب 66حيث ي 66صل ال 66قارئ

ف66ي ص66ياغ66تها ،ف66هي م66ن أج66ل ذل66ك

إل6ى امل6علوم6ة ال6تي ي6حب اإلط6الع

ت6صلح ل6طبقات امل6جتمع ك6اف6ة ،ي6أخ6ذ

ع66 6ليها م66 6ن أق66 6رب ط66 6ري66 6ق ول66 6ذل66 6ك

ك 66ل م 66نهم بحس 66ب ح 66اج 66ته وم 66قدرت 66ه

وص 66 6 6 6 6 6ف ه 66 6 6 6 6 6ذا ال 6 6 6 6 6 6ت 6ف 6س 6ي66ر بـ

العلمية ما يريد.

)امليسر(.
 .3ل 66 6 6يس ف 66 6 6يها أق 66 6 6وال م 66 6 6تعددة وال
تردد في األحكام.
 .4ك66 6ل م66 6ا أث66 6بت ف66 6يها ت66 6م اخ66 6تياره
ب 66عد دراس 66ة وت 66دق 66يق وت 66محيص،

 .9ت6وف6ر ال6وق6ت ع6لى امل6درس وامل6حاض6ر
ع 66 6ند إع 66 6داد ال 66 6درس أو امل 66 6حاض 66 6رة
ب6ما ت6قدم ل6ه م6ن م6علوم6ات م6ختصرة
تغنيه عن الرجوع إلى املطوالت.

وم66قارن66ة ب66ني األق66وال ال66واردة ف66ي

.10ع66رض ف66يها م66عنى ال66كلمة وص66رف66ها

ت 66 6 6لك امل 66 6 6سأل 66 6 6ة ،واح 66 6 6تراز ع 66 6 6ما

وإع 66 6 6راب 66 6 6ها ف 66 6 6ي ج 66 6 6داول م 66 6 6نفصلة

يعترض به على غيرها.

يسهل الرجوع إليها.

 .5اع6تمد ف6يها ع6لى م6ا ع6ليه ج6مهور

.11ش 66 6 6رح ف 66 6 6يها امل 66 6 6عنى اإلج 66 6 6مال 66 6 6ي

املفس 66ري 66ن م 66ن غ 66ير ت 66عري 66ج ع 66لى

ب 66 6أس 66 6لوب سه 66 6ل ،م 66 6ع االخ 66 6تصار،

م6ا ان6فرد ب6ه ب6عضهم ،وأث6بت ف6يها

وال 66 6 6 6شمول ،وال 66 6 6 6دق 66 6 6 6ة ،وخ 66 6 6 6لو م 66 6 6 6ن

أقوال أهل التحقيق.

الحشو.

 .6اس66تبعد م66نها ك66ل م66ا ال ي66وث66ق ب66ه
من األخبار.

.12ال 66 6تزم ف 66 6يها م 66 6ذه 66 6ب أه 66 6ل ال 66 6سنة
والج 66ماع 66ة وم 66نهجهم ،ف 66لم ت 66صطبغ
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سبب االعتناء بعلوم العربية في املوسوعة

تعريف موجز بموسوعة التفسير امليسر:
مقدمة موسوعة التفسير امليسر
ﺍﳌﺸﺮﻑ ﺍﳌُﻜﺮﻡ ﲞﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ
الح66مد هلل ك66ما ي66نبغي ل66جالل وج66هه وع66ظيم س66لطان66ه ،وال66صالة والس66الم ع66لى
خ6ات6م ال6نبيني ك6ما ه6و الئ6ق ب6فخام6ة ش6ان6ه ،وع6لى س6ائ6ر األن6بياء م6ن إخ6وان6ه ،وع6لى
آله وأصحابه ومن تفضل اهلل عليهم بإتباع رضوانه إلى يوم الدين.
وبعد:
ف66قد وف66ق ال66رح66من وأع66ان ف66ي إن66جاز م66هم ف66ي ع66لوم ال66قرآن ال66عظيم ،ه66و ذا
ب6ني ي6دي ط6الب امل6عرف6ة ف6ي ال6عال6م اإلس6الم6ي ب6عنوان )م6وس6وع6ة ال6تفسير امليس6ر(،
واهلل امل6سئول أن ي6حسن ق6بول6ها ف6يكتبها مل6ن ن6هض ب6ها وأنج6زه6ا ،ومل6ن س6عى ف6ي
إخ6راج6ها ف6ي ال6صال6حات ،وأن ي6بارك ف6يها ف6يع ّم االن6تفاع ب6ها ،إن6ه ج6واد ك6ري6م وال
حول وال قوة إال به.
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ال66ثال66ث :دراس66ة امل66قطع؛ وق66د ق66سمت اآلي66ة إل66ى م66قاط66ع لتسه66ل دراس66تها ،وي66نتهي
ك 66ل م 66قطع ع 66ند ال 66وق 66ف ال 66ذي اع 66تمد ف 66ي م 66صحف امل 66دي 66نة ال 66نبوي 66ة )وان ك 66ان
الوصل أولى( ،كما ينتهي عند رأس اآلية وإن لم يتم املعنى.
وت6تضمن دراس6ة امل6قطع :ن6ص امل6قطع ك6ما ه6و ف6ي امل6صحف ،م6عناه اإلج6مال6ي،
ال6تفسير ب6امل6أث6ور ،م6ا روي ف6يه م6ن ال6قراءات ،ال6شاه6د ال6شعري ال6ذي اس6تخدم

ال66راب66ع :دراس66ة األل66فاظ وال66كلمات :وامل66راد ب66ال66لفظ م66ا ال يتج66زأ ب66ال66نطق وال ب66الخ66ط
م6ثل )أرس6لناك( وامل6راد ب6ال6كلمة االس6م أو ال6فعل أو الح6رف ف6ي اص6طالح ال6نحاة
مثل )الكاف( و )نا( في )أرسلناك(.
ف66قسمت األل66فاظ إل66ى ك66لمات ،وت66ضمنت دراس66ة ال66كلمة :امل66عنى ال66لغوي ل66لكلمة،
تصريفها ،إعرابها ،ويتبع ذلك إعراب الجمل واملقدرات.
األول :دراسة السورة بإعطاء معلومات عن هويتها ،وتتضمن:
اس66 6م ال66 6سورة ،س66 6بب اخ66 6تصاص66 6ها به66 6ذا االس66 6م ،أس66 6ماء ال66 6سورة األخ66 6رى،

خطة البحث
الثاني :دراسة اآلية من غير تدخل في التفسير وتتضمن:
س 66بب ال 66نزول ،م 66ناس 66بة اآلي 66ة مل 66ا ق 66بلها ،ال 66ناس 66خ وامل 66نسوخ ،األح 66كام ال 66فقهية
يسير البحث في أربعة مسارات تتناول الكليات والجزئيات:
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توضيح دراسة السورة:
فأما اسم السورة:

ف 66قد أث 66بت ل 66ه االس 66م امل 66تداول ف 66ي امل 66صاح 66ف وه 66و االس 66م امل 66ثبت ف 66ي م 66صحف
امل 66دي 66نة ال 66نبوي 66ة ،ول 66يس ف 66ي ه 66ذا ك 66بير أم 66ر ألن امل 66راد م 66ن االس 66م ال 66دالل 66ة ع 66لى
املسمى.
وأما سبب التسمية:

ف66ال66ذي66ن ت66عرض66وا ل66ذك66ره ل66م ي66زي66دوا ع66لى م66ا ه66و ظ66اه66ر م66ن أن س66ورة ال66بقرة م66ثال
سميت
بذلك لذكر قصة البقرة التي أمر موسى  uقومه بذبحها ،فاقتضى ذلك اإلشارة
إلى اآلية التي هي السبب في التسمية من غير ذكر املرجع.
وأما أسماء السورة األخرى:

ف6قد ذك6ر أه6ل ال6علم ل6بعض ال6سور أس6ماء م6تعددة ي6زي6د ب6عضهم ع6لى ب6عض ف6يها،
و ُي ِ
6غفل ب6عضهم م6نها وي6ضيف غ6يره ،م6ما ي6دل ع6لى أن ه6ذه األس6ماء ليس6ت مح6ل
ات6فاق م6نهم ،ف6تم اس6تقصاء ت6لك األس6ماء م6ن غ6ير أن ي6ذك6ر س6بب إط6الق6ها ع6ليها،
فجاءت هذه املجموعة أوسع من كل مرجع معروف في هذا املوضوع.
وأما ترتيب نزولها:

ف6امل6عروف أن س6ورة ال6علق ه6ي األول6ى ف6ي ال6نزول ،ث6م ذك6رت رواي6ات ف6ي ال6سورة
ال6ثان6ية ف6ما ب6عده6ا ،واض6طرب6ت ودخ6ل ب6عضها الخ6طأ ،ون6قل الخ6طأ م6ن م6رج6ع إل6ى
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آخ66 6ر م66 6ن غ66 6ير ت66 6صحيح؛ ول66 6كن ات66 6ضح ب66 6عد امل66 6قارن66 6ة وال66 6نظر أن م66 6ا أث66 6بت ف66 6ي
امل 66صاح 66ف م 66ن أن ه 66ذه ال 66سورة ن 66زل 66ت ب 66عد س 66ورة )ك 66ذا( ك 66ان ب 66عي ًدا ع 66ن الخ 66طأ
مؤي ًدا عند املحققني ،وهو ما تم اختياره وإثباته مع رقم متسلسل لكل سورة.
وأما مكان نزولها:

ف 66امل 66راد ب 66ه امل 66كي وامل 66دن 66ي ،وق 66د ارت 66ضى أه 66ل ال 66علم اع 66تبار م 66ا ن 66زل ق 66بل الهج 66رة
م6ك ًيا ــ أي6نما ن6زل ــ ،وم6ا ن6زل ب6عد الهج6رة م6دنً 6يا ــ أي6نما ن6زل ــ ووج6د ف6ي ب6عض
ال6سور اس6تثناءات ،ي6رج6ع الس6بب ف6ي ك6ثير م6نها إل6ى أخ6بار ــ اهلل أع6لم ب6صحتها
ــ ال يُ 66عتمد ع 66ليها ،ول 66م ي 66كن ف 66ي ال 66وس 66ع ح 66سم ال 66قول ف 66يها ب 66عد أن ن 66قلها ال 66ناس
وت6داول6وه6ا .وق6د س6اع6دت م6عرف6ة امل6كي وامل6دن6ي ف6ي ت6حقيق ص6حة أس6باب ال6نزول،
وع66لى ك66ل ح66ال ف66قد ك66ان الب66د م66ن ب66ذل ق66صارى الجه66د ف66ي اس66تخالص ال66حق م66ن
ركام األقوال التي نقلت من غير تحقيق.
وأما مناسبة السورة ملا قبلها:

فمن املعلوم أن ترتيبها توقيفي ،وهو مع ذلك ال يمكن أن يخلو من حكمة ،ولم
ي 66توف 66ر خ 66بر ه 66و ح 66جة ي 66بني س 66بب ذل 66ك ال 66ترت 66يب ،ول 66ذل 66ك ت 66رى ال 66كات 66بني ف 66ي ه 66ذا
امل 66وض 66وع ال يس 66تطيعون الج 66زم ب 66أن س 66ورة وض 66عت ب 66عد أخ 66رى لس 66بب م 66حقق،
وإن6ما ك6ان6وا ي6حاول6ون م6عرف6ة وج6وه ال6تشاب6ه ب6ني ال6سور امل6تتال6ية ،أو ال6تناس6ب ب6ني
م66عان66يها ،أو ال66تناس66ب ب66ني آخ66ر ال66سورة ال66ساب66قة وأول ال66سورة ال66تال66ية ،م66ع أن66هم
يج66زم66ون ب66أن س66بب ال66ترت66يب ه66و ف66ي ع66لم اهلل ت66عال66ى؛ ف66تم اخ66تيار م66ا ك66ان66ت وج66وه
الش66 6به ف66 6يه أظه66 6ر ،ك66 6ما ت66 6م ال66 6كشف ع66 6ن وج66 6وه ت66 6شاب66 6ه أخ66 6رى ب66 6ني ال66 6سورت66 6ني
املتواليتني بقدر ما فتح اهلل ،فأثبتت على هذا األساس املناسبة بني السور.
وأما ما ورد في فضل السورة:
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ف 66قد وردت ل 66بعض ال 66سور ف 66ضائ 66ل ف 66ي أح 66ادي 66ث ص 66حيحة أو م 66قبول 66ة ه 66ي ال 66تى
اع6ت ُ ِمدت ،وت6م اإلع6راض ع6ن األخ6بار ال6تي ُ6ع6رف6ت ب6ال6سقم ،ف6لن يج6د ال6قارئ ش6يئًا
م 66ما ن 66قله ال 66بيضاوي وغ 66يره ف 66ي آخ 66ر ك 66ل س 66ورة م 66ن ف 66ضائ 66لها ألن 66ها أح 66ادي 66ث
م66وض66وع66ه ،ف66بقي م66ا ي66رب66و ع66لى ن66صف ال66سور ل66م ي66رد ف66يها خ66بر ص66حيح ،ف66حصل
إت66مام ال66فائ66دة ب66ذك66ر خ66بر م66قبول ي66تعلق ب66آي66ة م66ن آي66ات66ها ،أو ب66خبر ي66تعلق ب66فضائ66ل
القرآن الكريم بشكل عام.

توضيح دراسة اآلية
فأما أسباب النزول:

ف66قد ورد ف66ي ك66تب ال66تفسير وف66ي ك66تب أس66باب ال66نزول أخ66بار ت66ح ّير ال66ناظ66ر ف66يها،
ن6قلها ال6ناس م6ن غ6ير تحٍ 6ر وال ت6محيص ،ف6جاءت غ6ير منسج6مة ف6يما ب6ينها ،وق6د ال
ت 66الئ 66م م 66عنى ال 66نص .ف 66تم اخ 66تياره 66ا ب 66عد ال 66تدق 66يق ف 66ي ال 66خبر ،وتح 66ري درج 66ته،
وإم6عان ال6نظر ف6ي م6طاب6قته مل6كان ن6زول اآلي6ة ،ألن6ه ذك6رت أس6باب م6دن6ية آلي6ات ه6ي
م66كية ب66ات66فاق ،وأس66باب م66كية آلي66ات م66دن66ية ،م66ما ي66دل ع66لى س66قوط ذل66ك الس66بب م66ن
6ثيرا م 66ا ي 66لجأ ال 66علماء إل 66ى اإلق 66رار ب 66تعدد ال 66نزول )واهلل أع 66لم ب 66صحة
االع 66تبار ،وك ً 6
ذل 66ك(؛ وق 66د ال يج 66د ال 66قارئ ف 66يما ك 66تب س 66ببًا ل 66لنزول ،وي 66رج 66ع ذل 66ك إل 66ى ع 66دم ت 66وف 66ر
الخبر بذلك أو لعدم
صحته.
وأما مناسبة اآلية ملا قبلها:

ف 66قد اخ 66تلفت م 66واق 66ف املفس 66ري 66ن م 66ن ه 66ذا امل 66وض 66وع ،ف 66اع 66تنى ب 66عضهم ب 66ه ،ول 66كنه
ي 66ذك 66ر امل 66ناس 66بة ملج 66موع آي 66ات ذات م 66وض 66وع واح 66د ال ي 66ذك 66ره 66ا ل 66كل آي 66ة؛ ول 66م ي 66عنت
آخ6رون ب6ه ،وإن6ما ذك6روا امل6ناس6بة ف6ي ب6عض اآلي6ات؛ وأغ6فله ب6عضهم إغ6فاالً ت6ا ً6م6ا؛
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ل6كن ف6ريً 6قا وق6ف م6وق6ف امل6عارض وان6تقد م6ن ي6حاول ال6تعرف ع6لى امل6ناس6بة ،ب6حجة
أن اآلي6ات ن6زل6ت ف6ي ُمَ 6دد م6تباع6دة وم6ناس6بات ش6تى ف6كيف ت6لتئم؟! ،واع6تبر ال6بحث
فيها ال أهمية له ألنه ال يحصل منه طائل.
وح66جة امل66ؤي66دي66ن أن ال66قرآن ال66ذي ب66ني أي66دي66نا ه66و ن66سخة ع66ما ف66ي ال66لوح امل66حفوظ،
وأن66ه م66رت66ب ه66ناك به66ذا ال66ترت66يب ق66بل ن66زول66ه م66فر ًق66ا  ،ف66الب66د م66ن ح66كمة ف66ي ت66رت66يبه،
والتناسب بني آياته يجب أن يكون معقوالً.
وق 66 6د أك 66 6د ال 66 6سيوط 66 6ي رح66 6مه اهلل ف 66 6ي )اإلت 66 6قان( ص 66 6عوب 66 6ة ه 66 6ذا ال 66 6بحث ،وأن ب 66 6عض
امل6ناس6بات ال يظه6ر وج6هها ،وح6اول ه6و ك6ما ح6اول غ6يره أن ي6برز م6ناس6بة ول6م ي6كن
ال6نجاح م6ؤكً 6دا ف6ي م6حاوالت6هم؛ ف6تم ف6ي ه6ذه امل6وس6وع6ة ال6كشف ع6ن امل6ناس6بة ب6ني
ك6ل آي6تني م6ن أول ال6قرآن إل6ى آخ6ره ،ول6عل اهلل ت6عال6ى وف6ق إل6ى ال6نجاح ف6ي ب6عض
املواقف الصعبة بفضله.
وأما موضوع النسخ:

ف6إن أه6ل ال6علم وال6تحقيق يتح6رج6ون م6ن ال6حكم ع6لى اآلي6ة ب6ال6نسخ مل6ا ف6ي ذل6ك م6ن
ت6عطيل ال6عمل ب6آي6ة ف6ي ك6تاب اهلل ،ف6الب6د ع6نده6م م6ن دل6يل ق6اط6ع ع6لى ال6نسخ ف6هم
يتبعون القواعد التالية:
 .1ال نسخ في األخبار ،ألن النسخ إبطال ،وإبطال الخبر تكذيب له.
 .2ي66جب أن ي66كون ال66ناس66خ م66تأخ66ر ال66نزول ،ف66ال ي66نسخ امل66كيّ امل66دن66ي ،وإال ل66زم
نزول آية منسوخة قبل نزولها وهو عبث مستحيل.
 .3االستثناء ال يعتبر نس ً
خا ،وقد اصطلح بعض املتقدمني على تسمية كل
تغيير نس ً
خا.
 .4ال يحكم آلية بالنسخ متى أمكن العمل بها بوجه من الوجوه.
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 .5تش 66ري 66ع ال 66حكم الج 66دي 66د ل 66وج 66ود م 66قتضيه )كتش 66ري 66ع ال 66قتال ب 66عد الهج 66رة( ال
ي 66عتبر ن 66س ً
خا مل 66ا ك 66ان ي 66عمل ب 66ه ق 66بل تش 66ري 66عه وق 66بل وج 66ود م 66قتضيه )ك 66ما ه 66و
الحال في آية السيف وآيات الصبر والصفح(.
وم 66ن ج 66هة أخ 66رى ف 66إن ب 66عض ال 66كات 66بني ف 66ي ال 66ناس 66خ وامل 66نسوخ ي 66كثرون ال 66حكم
ب6ال6نسخ ،ح6تى ج6عل ب6عضهم آي6ة ال6سيف ن6اس6خة مل6ائ6ة وعش6ري6ن آي6ة أو أك6ثر ف6ي
ك6تاب اهلل ت6أم6ر ب6ال6عفو وت6دع6و إل6ى ال6صبر .ك6ما أن ب6عض ال6علماء ي6نتصر ل6إلح6كام
ب66كل ق66وت66ه )ك66علم ال66دي66ن ال66سخاوي رح66مه اهلل ف66ي ك66تاب66ه :ج66مال ال66قراء( وط66ري66قة ه66ؤالء
أح 66كم ،وك 66تاب )ج 66مال ال 66قراء( أج 66مع ،ف 66وف 66ق اهلل ت 66عال 66ى ل 66تلخيص ت 66حقيقه ،وت 66م
6نتصرا ل 66جان 66ب
ت 66قدي 66مه ل 66لقراء ف 66ي غ 66ال 66ب أح 66كام ال 66نسخ .وأت 66ى ب 66حث ال 66نسخ م 6
ً
اإلحكام إبقاء على العمل بكل آية في كتاب اهلل تعالى.
وأما األحكام الفقهية:

ف66هي ال66ثمرة ال66علمية ل66لدراس66ة ،ف66كان الب66د م66ن إب66راز األح66كام امل66ناس66بة ل66آلي66ة ،ف66تم
ب 66فضل اهلل ت 66عال 66ى ت 66فصيلها وال 66توس 66ع ف 66يها ب 66حيث ت 66كون زا ًدا ف 66قهيًا ل 66لقارئ ،وال
ت6كون ع6بئًا ع6ليه يس6تثقل دراس6تها ،ف6جاءت ذات أرق6ام متس6لسلة م6نفصالً ب6عضها
6بسا يس 66تضيء ب 66ه أت 66باع 66ه ،وك 66ان
ع 66ن ب 66عض ،ت 66أخ 66ذ م 66ن ك 66ل م 66ذه 66ب م 66شهور ق ً 6
)ال66جام66ع ألح66كام ال66قرآن ل66لقرط66بي( ال66ينبوع ال66غزي66ر ل66ها ،ك66ما ح66صلت االس66تفادة
م6ن ك6تاب )أح6كام ال6قرآن( الب6ن ال6عرب6ي رح6مه اهلل  ،وم6ن )أح6كام ال6قرآن( ل6لجصاص
رح6مه اهلل  ،وم6ن ك6تب امل6ذاه6ب وش6روح األح6ادي6ث الش6ري6فة ب6حيث ت6م اس6تيفاء ح6اج6ة
ق6راء ه6ذه امل6وس6وع6ة م6ن األح6كام؛ والب6د م6ن االع6تراف ب6أن م6ا ذُك6ر إن6ما ه6و ش6يء
ي6سير ال ي6غني ع6ن ال6رج6وع إل6ى م6صادر األح6كام ،وق6د ت6مت إض6اف6ة ب6عض ال6فوائ6د
التربوية
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و االستفادات اللطيفة إتما ًما للفائدة.
وأما املواضيع:

ف 66قد ت 66م اس 66تقصاء أل 66فاظ ك 66ل آي 66ة مل 66عرف 66ة امل 66وض 66وع ال 66ذي ي 66نتمي إل 66يه ك 66ل ل 66فظ،
ورت 66بت امل 66واض 66يع ب 66طري 66قة )ال 66كتاب وال 66باب( ف 66كل م 66وض 66وع ع 66ام )ال 66كتاب( ي 66نتظم
م6واض6يع ج6زئ6ية )ال6باب( ف6تكون ل6دى ال6قارئ فه6رس ك6ام6ل لج6ميع م6واض6يع ال6قرآن
ب6ال6تفصيل يسه6ل ال6رج6وع إل6يه؛ وج6اءت امل6واض6يع ش6ام6لة ح6تى ذك6ر ل6بعض اآلي6ات
عش66رة م66واض66يع ب66حيث يس66تطيع ال66كات66ب أو الخ66طيب ف66ي م66وض66وع أن يس66تشهد
بكل آية تتناوله.
فأما نص املقطع:

ف6قد ت6م ت6صوي6ره ك6ما ه6و ف6ي م6صحف امل6دي6نة ح6فاظً6ا ع6لى ال6رس6م ،وك6ان6ت ن6هاي6ته ع6ند
ال 66وق 66ف ال 66ذي أش 66ير إل 66يه ه 66ناك ،ألن امل 66صاح 66ف ت 66ختلف ف 66ي ال 66وق 66وف ،واخ 66تير ه 66ذا
التقطيع ليكون املعنى اإلجمالي التابع له وحدة محكمة السبك

توضيح دراسة املقطع
وأما املعنى اإلجمالي:

ف 66هو امل 66قصود األص 66لي م 66ن ك 66ل ه 66ذا املش 66روع؛ وال 66ناظ 66ر ف 66ي ك 66تب ال 66تفسير يج 66د
6فسيرا م66فر ًق66ا ل66لكلمات أح66يانً66ا ،ويج66د أح66يانً66ا ج66مالً مفس66رة ل66بعض ال66نص ق66د ال
ت6
ً
ت6أت6ي ع6لى ك6ل ص6غيرة وك6بيرة ف6يه إال ب6عد ف6صل ذل6ك ع6نه ،أو ال6دخ6ول ف6ي ب6حوث
ل 66غوي 66ة أو ن 66حوي 66ة ،أو ت 66د ُّ
خ66ل أق 66وال وآراء ت 66فكك ال 66تراب 66ط ف 66ي ش 66رح امل 66عنى ،ف 66وف 66ق
امل 66ول 66ى ت 66عال 66ى إل 66ى ص 66ياغ 6ٍ 6ة ت 66تناول امل 66قصود ب 66كل ك 66لمة ف 66ي ال 66نص م 66ن غ 66ير أن
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ت66تدخ66ل ك66لمات )أي :ي66عني ،م66عناه( ال66تي يس66تعان ب66ها ع66ادة ف66ي الش66رح  ،ف66جاء
الش66رح ج66مالً م66تراب66طة ك66أن66ه ت66رج66مة ،ب66ل ه66و ج66اه66ز ل66لترج66مة إل66ى ال66لغات األخ66رى،
وك 66ان ش 66يخ املفس 66ري 66ن )ال 66طبري( رح66مه اهلل اإلم 66ام ف 66ي ذل 66ك ،ع 66لى أن 66ه ي 66طيل أح 66يانً 66ا
بحس6ب أس6ال6يبهم ف6ي ال6بيان ب6شكل غ6ير م6أل6وف ل6قراء ه6ذا ال6عصر ،وق6د ي6ختصر
أو ي 66لتفت إل 66ى م 66وض 66وع ج 66ان 66بي ف 66ال ي 66في ب 66حاج 66ة ال 66قارئ؛ وال ي 66نكر أح 66د ح 66سن
ع 66بارة ال 66شيخ امل 66راغ 66ي رح 66مه اهلل ف 66ي ت 66فسيره ال 66ذي ك 66ان خ 66ير ع 66ون ف 66ي ص 66ياغ 66ة
وأما التفسير باملأثور:

ف66كان الب66د م66نه ب66عد م66ا ت66م اس66تبعاد األق66وال امل66ختلفة ،وذك66ر أق66وال الس66لف ي66نطوي
ع 66لى ف 66وائ 66د ج 66مة وي 66نير ال 66طري 66ق ل 66لدارس ،ف 66كان )ال 66در امل 66نثور( ل 66لسيوط 66ي وت 66فسير
ال 66طبري امل 66صدري 66ن ال 66لذي 66ن ال ي 66طلب س 66واه 66ما ع 66ند ت 66وف 66ره 66ما ،وال 66طبري رح 66مه اهلل ل 66ه
أس 66ان 66يده ،وأم 66ا ال 66سيوط 66ي ف 66قد ذك 66ر م 66ن أخ 66رج ه 66ذه ال 66تفاس 66ير ،ف 66لم يخ 66رج ه 66ذا
ال 66تفسير ع 66ما ذك 66ر ف 66ي ه 66ذي 66ن إال إل 66ى م 66ا ذك 66ره ال 66سيوط 66ي رح66مه اهلل ف 66ي اإلت 66قان م 66ن
رواي66ات ع66لي ب66ن أب66ي ط66لحة رح66مه اهلل ع66ن اب66ن ع66باس  tوه66ي م66ن أج66ود م66ا ن66قل ع66نه،
وم 66ن رواي 66ات ال 66ضحاك رح 66مه اهلل ع 66نه ،ف 66إن 66ها م 66ع ض 66عفها أج 66ود م 66ن س 66يل ال 66رواي 66ات
املعتمدة على املجهولني عن حبر األمة .
وأم 66ا )اإلس 66رائ 66يليات( ف 66فيما ص 66ح ع 66ن رس 66ول اهلل ُ wغ 6نْيَة ع 66نها ،ف 66لن ي 66عثر ال 66قارئ
امل 66 6عنى ،ل 66 6كن الح 66 6رص ع 66 6لى االل 66 6تزام ب 66 6ما ع 66 6ليه ج 66 6مهور املفس 66 6ري 66 6ن أب 66 6عد ه 66 6ذه
امل6وس6وع6ة ع6ن ان6فرادات امل6راغ6ي وغ6يره ،وك6ان ال6حكم ع6ند االخ6تالف ه6و م6ا أت6ى ب6ه
ال 66شيخان الج 66ليالن ف 66ي ت 66فسيري 66هما :اب 66ن ك 66ثير واب 66ن ع 66اش 66ور رح 66مهما اهلل ،ف 66قد
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ُه66 6دي 66ا إل 66ى م 66ا ه 66و األق 66رب إل 66ى ال 66صواب )واهلل أع 66لم(وأراح 66ا ال 66قارئ م 66ن )ق 66يل
وقال(.
وأما القراءات:

ف6إن رواي6ة ح6فص ع6ن ع6اص6م امل6شهورة ف6ي ال6بالد املش6رق6ية ل6م يج6ر ال6تطرق ل6ها،
وإن 66 6ما ت 66 6م ال 66 6بحث ف 66 6يما س 66 6واه 66 6ا م 66 6ن ال 66 6قراءات العش 66 6ر ال 66 6صغرى م 66 6ن ط 66 6ري 66 6قي
ال6شاط6بية وال6درة ف6ي ك6ل ك6لمة م6ما خ6ال6ف رواي6ة ح6فص بح6رك6ة أو ح6رف ،مل6ا ل6ذل6ك
م66ن أث66ر أح66يانً66ا ف66ي اخ66تالف امل66عنى ،وسيج66د ال66قارئ؛ الح66روف امل66بدل66ة واإلدغ66ام

وأما الشاهد:

ف66امل66راد ب66ه ب66يت م66ن ال66شعر أو أك66ثر اس66تعمل ف66يه م66ثل ال66كلمة ال66قرآن66ية أو م66ثل أس66لوب
اآلي66ة إن ك66ان أس66لوب66ها ق66ليل ال66تداول ،وال66غال66ب ف66ي ال66شواه66د أن66ها م66ن ش66عر م66ن ي66حتج
6ادرا ،وق6د ال يتيس6ر ال6شاه6د؛ وسيج6د ال6قارئ
ب6قول6ه ،ورب6ما ذك6ر ب6عض ش6عر امل6ول6دي6ن ن ً
ال6شواه6د مل6ا ذك6ر ف6ي امل6وس6وع6ة م6ن ال6قراءات ال ل6غيره6ا ،ورب6ما ذك6ر ش6اه6د ل6قراءة ش6اذة
وش6ْ 6رح
ض 6بْط ه 66ذه ال 66شواه 66د ب 66ال 66شكل َ6 6
يس66ر اهلل ت 66عال 66ى َ 6 6 6
ت 66ساه 6الً ف 66ي أول ال 66عمل؛ وق 66د ّ 6
م 66فردات 66ها وم 66عناه 66ا اإلج 66مال 66ي ب 66قدر اإلم 66كان ألن ال 66بيت ق 66د ال ُي 66فهم م 66عناه إذا انس 66لخ
6صورا ف 66ي
ع 66ن ق 66صيدت 66ه وامل 66ناس 66بة ال 66تي ق 66يل ف 66يها ،م 66ن أج 66ل ذل 66ك ق 66د يج 66د ال 66قارئ ق 6
ً
ال 66 6كبير وال 66 6صغير وال 66 6نقل و اإلم 66 6ال 66 6ة وال 66 6تفخيم وال 66 6تسهيل واإلش 66 6مام والح 66 6ذف
والتش66دي66د واإلس66كان وال66همز وأم66ثال ذل66ك ،ك66ما يج66د ال66قاع66دة ل66كل ت66غيير ع66ند أول
ك 66لمة ت 66نطبق ع 66ليها ال 66قاع 66دة ،ول 66ن يج 66د ذك 6ً 6را ل 66لمدود وال 66وق 66ف وال 66غنّة وال 66سكنات
وأم 66ثال 66ها م 66ما ال يظه 66ر إال ب 66ال 66نطق؛ وج 66رى ت 66رت 66يب ذك 66ر ال 66قراءات بحس 66ب ق 66واع 66د
أه 66ل ه 66ذا ال 66فن اب 66تداء ب 66ناف 66ع وخ 66تا ًم 66ا بخ 66لف ال 66عاش 66ر رح 66مهم اهلل ،وق 66د ف 66صل ب 66ني
الس6بع امل6توات6رة وب6ني ال6ثالث امل6كملة للعش6ر ب6كلمة )وك6ذا(؛ ث6م أح6يل ع6لى ال6قاع6دة
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ف6يما ي6أت6ي ب6عده6ا ب6ذك6ر رق6م ال6سورة ب6جان6به خ6ط م6ائ6ل ب6عده رق6م اآلي6ة ،ف6إذا ك6ان6ت
اإلحالة على اآلية الرابعة من سورة البقرة مثال كتب هكذا ).(2/4

توضيح دراسة األلفاظ والكلمات
وقد تقدم املراد من اللفظ والكلمة وما تتضمنه دراسة الكلمات.
فأما معنى الكلمة:

ف6امل6راد م6عناه6ا امل6فرد ف6ي ت6لك اآلي6ة بحس6ب م6ا اع6تمد ف6ي امل6عنى اإلج6مال6ي ،ومل6ا
ج66رى ال66عمل ع66لى االل66تزام بش66رح ك66ل ك66لمة ف66ي اآلي66ة م66هما ت66كررت ت66لك ال66كلمة م66ن
6كرارا م 66مالً مل 66عنى ب 66سيط مل 66ثل:
غ 66ير إح 66ال 66ة ع 66لى م 66ا س 66بق ،ف 66إن ال 66قارئ سيج 66د ت ً 6
) امل66يم ح66رف دال ع66لى ج66مع ال66ذك66ور(؛ ول66كن ال66عذر ف66ي ه66ذا أن اإلح66ال66ة ع66لى م66ا
ت6قدم ت6رب6ك ال6قارئ ل6كثرة ت6كراره6ا ف6قد ت6كون ق6راءت6ه ف6ي الج6زء ) (50م6ن امل6وس6وع6ة

وأما الصرف:

ف 66كان ح 66ظ الح 66روف أن ي 66ذك 66ر ب 66جان 66ب الح 66رف أن 66ه ح 66رف م 66عنى ،وي 66شار إل 66ى ع 66دد
حروفه بكلمة )أحادي أو ثنائي( مثالً.
وأم66ا األس66ماء امل66بنية ب66ناء أص66ليًا ف66قد أش66ير إل66ى ب66نائ66ها م66ن غ66ير زي66ادة؛ وأم66ا امل66بنية
6ارض66ا ك66امل66نادى امل66فرد واس66م ال ف66إن66ها تش66رح ك66األس66ماء امل66عرب66ة ،وأم66ا األف66عال
ب66ناء ع6 6 ً 6
واألس66ماء امل66عرب66ة غ66ير األعج66مية ف66قد ت66م ت66فصيل ك66ل م66ا ي66حتاج66ه ال66صرف66ي ،ب66د ًءا م66ن
وزن ال6كلمة إل6ى ت6بيني أص6لها وت6طوره6ا واش6تقاق6ها وم6ا أص6اب6ها م6ن إع6الل وإب6دال م6ع
رد الج6مع إل6ى م6فرده واملش6تق إل6ى م6صدره وب6يان ب6اب ك6ل ف6عل ث6الث6ي بحس6ب ق6واع6د
أه66ل ال66صرف إل66ى آخ66ر م66ا ي66طال66عه ال66قارئ ف66يها .وك66ان الب66د ف66ي ال66صرف م66ن اإلح66ال66ة
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وامل66عنى امل66حال ع66ليه ف66ي الج66زء األول ف66تغاض66يه ع66ن ق66راءة س66طر أم66ام66ه ق66د ع66رف66ه
وتكرر أسهل من الرجوع إلى األجزاء املتقدمة ،وهذا أمر واضح.
والب6د ه6نا م6ن اإلش6ارة إل6ى م6يزة ق6د ت6كون م6ن خ6صائ6ص ه6ذا ال6كتاب وه6ي أن6ه ت6م
ش66رح األس66ماء واألف66عال؛ وه66ذا أم66ر م66فروغ م66نه؛ ول66كن الج66دي66د ه66و أن66ه اس66تقصى
ش66رح الح66روف ب66ال66تفصيل ف66ذك66ر ع66ند )أل( ال66تي ل66لتعري66ف أن66ها )ح66رف دال ع66لى
ت66عري66ف ال66جنس( أو )العه66د( أو )زائ66د( بحس66ب ال66كلمة؛ وذك66ر م66عنى ح66روف الج66ر
فش 66 6رح 66 6ت )م 66 6ن( ــ م 66 6ثالً ــ ب 66 6أن 66 6ها ) :ح 66 6رف دال ع 66 6لى اب 66 6تداء ال 66 6غاي 66 6ة( أو ع 66 6لى
)ال 66تبعيض( أو )ال 66تبيني( بحس 66ب امل 66قام ،وم 66ثل ذل 66ك ح 66روف ال 66عطف وغ 66يره 66ا م 66ن
س 66ائ 66ر الح 66روف ،ف 66إذا ك 66ان الش 66رح ل 66ضمير فسيج 66د ال 66قارئ ذك 66ر م 66رج 66ع ض 66مير
ال6غائ6ب وامل6راد م6ن ض6مير امل6خاط6ب أو امل6تكلم ،و إذا ك6ان الش6رح الس6م اإلش6ارة
وج 66د ال 66قارئ ب 66يان امل 66شار إل 66يه ،و إذا ك 66ان الش 66رح الس 66م م 66وص 66ول وج 66د ب 66يان م 66ا
يقع عليه املوصول.
وأما اإلعراب:

ف 66قد أت 66ى واف ً 6يا مس 66توف 66ي ع 66لى ك 66لمة ف 66ي ال 66قرآن ال 66كري 66م م 66هما ت 66كررت م 66ن غ 66ير
إح66ال66ة ع66لى م66ا س66بق ،وات66بع ف66يه األس66لوب امل66درس66ي امل66فصل ،وت66م ت66وض66يح ك66ل م66ا
ي 66حتاج 66ه ط 66ال 66ب اإلع 66راب م 66ن م 66عرف 66ة امل 66بني وامل 66عرب وع 66الم 66ات اإلع 66راب وع 66الم 66ات
ال6بناء و امل6عطوف ع6ليه وامل6قدرات واملح6ذوف6ات وم6تعلقات ال6ظروف؛ ك6ما أع6رب6ت ك6ل
ج 66 6ملة م 66 6ما ل 66 6ه مح 66 6ل وم 66 6ا ال مح 66 6ل ل 66 6ه م 66 6ع ب 66 6يان ال 66 6فعلية و االس 66 6مية وال 66 6خبري 66 6ة
واإلن6شائ6ية م6ع ال6تعليل ع6ند ال6حاج6ة؛ وج6اء إع6راب الج6مل ب6عد االن6تهاء م6ن إع6راب
أمرا هو آت.
املفردات ،فال يستعجل القارئ ً

!22

وق 66د ج 66علت دراس 66ة األل 66فاظ وال 66كلمات ف 66ي ج 66داول ل 66سهول 66ة امل 66راج 66عة ول 66ئال ت 66كرر
الكلمة موضوع الدراسة ثالث مرات عند املعنى والصرف وعند اإلعراب.
ه 66ذا وال 66ناظ 66ر ف 66ي ه 66ذه امل 66وس 66وع 66ة م 66ن أه 66ل ال 66علم ي 66درك م 66قدار الجه 66د وال 66دق 66ة
6قصيرا أو اخ66تالفً66ا ب66ني م66ا ك66تب ف66ي األج66زاء
واالل66تزام ف66يها ،ك66ما ي66عذر إن رأى ت6
ً
األول6ى وب6ني م6ا ك6تب آخ ً6را؛ ألن ه6ذا ال6كتاب م6ن ع6ند غ6ير اهللﭧ ﭨ ﭽ ﭿ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﭼ

ﮀ

ﮁ

النساء.٨٢ :

واعتذار أخير:
6سيرا ف 66لعل اهلل أن
ه 66و أن ات 66ساع رق 66عة ال 66بحث ج 66عل امل 66راج 66عة وت 66كراره 66ا أم 6ً 6را ع ً 6
ي6قيض له6ذه امل6وس6وع6ة م6ن ي6عيد ال6نظر ف6يها ،وي6تدارك ال6نقص ،ويس6د الخ6لل ،وأم6ا
ك 66ات 66بها ف 66قد اس 66توف 66ى جه 66ده ،وأدرك 66ه م 66ع ن 66هاي 66تها م 66ا ي 66صيب ك 66بار ال 66سن م 66ن
الضعف واإلعياء ،وهو يرجو بركة دعاء القراء.
وص 66لى اهلل وس 66لم وب 66ارك ع 66لى س 66يدن 66ا مح 66مد الس 66راج امل 66نير وع 66لى آل 66ه وص 66حبه
صالة وسال ًما دائمني من غير انتهاء وال تقدير.

بـيــانــات:
 .1إن امل 66صادر األص 66لية له 66ذه امل 66وس 66وع 66ة ه 66ي ك 66تب ال 66تفسير وع 66لوم ال 66قرآن ال
ك 66تب الح 66دي 66ث وال ك 66تب ال 66فقه وال غ 66يره 66ا "ألن ال 66غرض األص 66لي م 66نها :ه 66و
ت66 6قدي66 6م م66 6ا ت66 6ضمنته ك66 6تب ع66 6لوم ال66 6قرآن ب66 6شكل ميس66 6ر ،ف66 6متى أغ66 6نت ك66 6تب
6صر إل6ى غ6يره6ا؛ وم6ن ال6واض6ح أن ه6ذا
ال6تفسير وع6لوم ال6قرآن امل6وض6وع ل6م ُي ْ
امل66بدأ ال ي66عارض ال66رج66وع إل66ى ك66تب ال66لغة أو الح66دي66ث أو ال66فقه ع66ند ال66حاج66ة
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6فروض6ا دائ ً6ما ف6ي ك6ل م6وض6وع
ً6 6 6
إل6ى إغ6ناء ال6بحث ،ول6كن ه6ذا ال6رج6وع ل6يس م
خروجا عن الخطة املرسومة.
نقصا في العمل أو
ً
بحيث يعد تركه ً
 .2م66ما ت66م االل66تزام ب66ه ه66و إح66ال66ة ك66ل م66علوم66ة إل66ى امل66رج66ع ال66ذي أخ66ذت م66نه أداء
ل66ألم66ان66ة ال66علمية وب66راءة م66ن امل66سئول66ية ،ول66كن ه66ذا االل66تزام ل66م ي66كن ض66روريً66ا
ع66ندم66ا ت66كون امل66علوم66ة واض66حة ال خ66الف ف66يها م66ثل )ف66ي :ح66رف ج66ر(؛ وذك66ر
امل 66رج 66ع ال ي 66عني أن ال 66كالم م 66نقول م 66نه ح 66رف 6يًا ،ف 66إن ذل 66ك ل 66م يح 66دث إال ف 66ي
ال66تفسير ب66امل66أث66ور ،وأم66ا ف66ي غ66يره ف66متى وج66دت ال66فكرة ف66ي م66رج66ع واع66تمدت
ك 66ان الب 66د ل 66ها م 66ن ص 66ياغ 66ة ج 66دي 66دة تنسج 66م م 66ع أس 66ال 66يب ال 66عصر وت 66وض 66ح
ل66لقارئ امل66راد؛ ورب66ما ك66ان66ت امل66سأل66ة م66ما أط66بقت ع66ليه ك66تب ال66تفسير ف66يكون
ال66تدق66يق ف66ي ذك66ر امل66راج66ع غ66ير ض66روري ،ف66يذك66ر أو ال ي66ذك66ر أي ك66تاب م66نها،
وق 66د ت 66كون ال 66فكرة م 66وزع 66ة ف 66ي أك 66ثر م 66ن م 66رج 66ع ب 66حيث يش 66ترك ك 66تاب 66ان ف 66ي
ت 66وض 66يحها وإت 66مام 66ها ،ف 66الب 66د ح 66ينئذ م 66ن ذك 66ر امل 66رج 66عني م ً 6عا ،وف 66ي امل 66سائ 66ل
ال 66فقهية إذا ذك 66ر امل 66رج 66ع ف 66إن 66ه ي 66شمل ك 66ل امل 66سائ 66ل ال 66تي ذك 66رت ق 66بله ح 66تى
امل6رج6ع ال6ساب6ق ،ف6يكون م6رجً 6عا مل6سأل6تني أو أك6ثر م6ما س6بق ،وم6ثلها ف6ي ذل6ك
6ختصرا ي66تلوه
ك66ل م66وض66وع ت66تعدد ف66قرات66ه؛ وت66تم اإلح66ال66ة ب66ذك66ر اس66م امل66رج66ع م6
ً
رق 66م الج 66زء ث 66م رق 66م ال 66صفحة ول 66كن ت 66عدد ال 66طبعات ل 66لكتاب ال 66واح 66د ،وال 66تزام
ك66تب ال66تفسير أن ت66كون م66رت66بة ب66ترت66يب س66ور ال66قرآن وآي66ات66ه ج66عل ذك66ر الج66زء
وال66صفحة ل66يس ك66بير األه66مية ،ف66إذا ك66ان66ت امل66سأل66ة ف66ي س66ورة )ي66وس66ف( م66ثالً
ف 66كل ك 66تب ال 66تفسير س 66تورده 66ا ع 66ند ت 66فسير ت 66لك ال 66سورة؛ ك 66ما أن ك 66تب ال 66لغة
ل 66ها ن 66ظام 66ها ف 66ي ت 66رت 66يب امل 66سائ 66ل ف 66ال ح 66اج 66ة ل 66ذك 66ر الج 66زء وال 66صفحة ع 66ند
اإلح6ال6ة ع6ليها ،وإذا ك6ان ه6ناك ت6عليق أو اس6تنتاج ف6ي ب6عض امل6سائ6ل خ6ارج
!24

ع 66ما ف 66ي امل 66رج 66ع أث 66بت مس 66بو ًق66 6ا ب 66كلمة )أق 66ول( وخ 66تم ب 66كلمة )املش 66رف( أو
)امل6ؤل6ف(؛ وق6د ت6كون امل6سأل6ة ال م6رج6ع ل6ها وذل6ك ك6ثير ف6ي اإلع6راب ف6حينئذ ال
يذكر لها مرجع ،ألن مرجعها خبرة املؤلف.
 .3ل 66قد أس 66هم ف 66ي إع 66داد ه 66ذه امل 66وس 66وع 66ة ف 66ري 66ق م 66ن أه 66ل ال 66علم واألم 66ان 66ة ،وك 66ان
إس 66هام 66هم ف 66يها م 66تفاوتً 66ا ألن 66ه ل 66م ي 66تفرغ ل 66ها س 66وى املش 66رف ال 66ذي ت 66كفل ب 66ها
وتعه66 6د ب66 6إن66 6جازه66 6ا بحس66 6ب ت66 6يسير اهلل ل66 6ه وت66 6وف66 6يقه ،وأك66 6ثره66 6م إس66 6ها ًم66 6ا ه66 6و
6بيرا م66ن م66ناس66بات اآلي66ات ،وق66دم
ال66شيخ /حس66ني املح66مد ،ف66قد ك66تب ج66ان 6بًا كً 6
امل 66علوم 66ات األول 66ية ع 66ن اإلع 66راب م 66ن أول ال 66قرآن إل 66ى آخ 66ره ،ك 66ما س 66اع 66د ف 66ي
مواضيع أخر كافأه اهلل من سعة فضله.
وك 66تب ال 66شيخ /مح 66مد حس 66ني م 66شاع 66ل ،ب 66حوث ال 66صرف ك 66لها وأت 66ى ب 66معظم
الشواهد الشعرية ولعله ساعد في غيرها.
وش 66ارك ال 66شيخ /ب 66الل ح 66مزة ،ف 66ي ك 66تاب 66ة م 66عظم امل 66أث 66ور وف 66ي ش 66رح م 66عنى
ال 66 6كلمة امل 66 6فرد ،وش 66 6ارك 66 6ه ب 66 6إس 66 6هام أق 66 6ل ال 66 6شيخ /ع 66 6باس ع 66 6لي ،ف 66 6ي ه 66 6ذي 66 6ن
املوضوعني.
وس 66اع 66د ال 66شيخ /حس 66ني ك 66نو ،وال 66شيخ /م 66صطفى ك 66نو ،ف 66ي ب 66عض م 66راح 66ل
الكتابة لبعض املواضيع.
وق6ام ب6تقسيم األل6فاظ إل6ى ك6لمات ال6شيخ /مح6مد مه6دي ال6ناش6د ،ك6ما ش6ارك
مشاركة يسيرة في تخريج بعض املأثور.
كل هؤالء عملوا بجد وأمانة مشكورين ،ولكنهم لم يكونوا مسئولني
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ع66ن ص66حة م66ا ك66تبوا وال ع66ن ش66مول66ه )ب66مقتضى ت66كليفهم ال إه66ماالً م66نهم( ألن
الخ 66طة ك 66ان 66ت ت 66قتضي أن ي 66ترك ل 66قلم امل 66راج 66عة وال 66تصحيح س 66د ك 66ل خ 66لل،
وإتمام كل نقص ،واعتماد أو إلغاء بعض ما كتب.
أم 66ا ال 66قراءات ف 66قد أرس 66ى ق 66واع 66د ال 66قراء ف 66ي ال 66سورت 66ني األول 66تني م 66ن ال 66قرآن
ال66شيخ /مح66مد ت66ميم ال66زع66بي ،م66رج66ع ال66قراءات ف66ي امل66دي66نة امل66نورة ج66زاه اهلل
ك66ل خ66ير وص66رف ع66نه ك66ل س66وء ،وه66ي ال66تي ج66رت اإلح66ال66ة ع66ليها ف66يما ت66اله66ا
م 66ن ال 66قرآن ،وق 66ام ب 66تطبيق ت 66لك ال 66قواع 66د ع 66لى ب 66قية ال 66قرآن وب 66ذك 66ر ال 66فرش
ال6شيخ /أح6مد ش6عبان ،خ6ري6ج ك6لية ال6قراءات ف6ي ال6جام6عة اإلس6الم6ية ،فه6ذان
ال6شيخان اس6تقال ب6بحث ال6قراءات الخ6تصاص6هما ب6ذل6ك ف6ذه6با ب6برك6ته وث6واب6ه؛
وق66د ت66مت اإلح66ال66ة ع66لى م66ا ت66قدم ب66كتاب66ة رق66م ال66سورة ب66جان66به رق66م اآلي66ة ال66تي
ذكرت عندها القاعدة يفصل بينهما بخط مائل.
وأم6ا ال6قائ6م بخ6دم6ة ه6ذه امل6وس6وع6ة )مح6مد ن6ذي6ر ح6ام6د( وه6و ال6ذي ي6شار إل6يه
بكلمة )املشرف( أو )املؤلف( فكان نصيبه من العمل:
 .1دراسة السورة بما تضمنته هذه الدراسة.
 .2أسباب النزول.
 .3الناسخ واملنسوخ.
 .4األحكام الفقهية والفوائد التربوية.
 .5املواضيع.
 .6املعنى اإلجمالي.
 .7تخريج التفسير باملأثور.
 .8إتمام الشواهد الشعرية وضبطها بالشكل وشرحها.
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 .9معظم مناسبات اآليات.
 .10الجوانب املهمة في إعراب املفردات وإعراب الجمل.
 .11مراجعة وتصحيح كل ما كتب مما قدمه الشيوخ الباحثون،
تصحيحا أو ً
نقضا أو إتما ًما أو
فقد أتى قلمه على كل ذلك
ً
استدرا ًكا فصاغ البحوث املقدمة صياغة جيدة .جزى اهلل
كل من أسهم في هذا
ال 66 6عمل أف 66 6ضل الج 66 6زاء ووق 66 6اه ك 66 6ل م 66 6ا ي 66 6سوءه ف 66 6ي ال 66 6دن 66 6يا
واآلخرة.

6يرا الب 66 6د م 66 6ن ال 66 6تنوي 66 6ه ب 66 6ال 66 6دور ال 66 6ذي ق 66 6ام ب 66 6ه األس 66 6تاذ /ع 66 6ادل ق 66 6رب 66 6ان
وأخ ً 6 6
ال66تركس66تان66ي؛ ف66إن ف66كرة ت66أل66يف ه66ذه امل66وس66وع66ة ل66ه ،وق66د ش66ارك املش66رف ف66ي إع66داد
خ66طتها ،ول66م ي6ِ 6غب رأي66ه ع66ند ك66ل م66نعطف ف66يها  ،ك66ال66دخ66ول ف66ي م66وض66وع ج66دي66د أو
ت66نفيذ اق66تراح ي66طرح ،واس66تمر م66تابً 6عا ل66لعمل م66شج ًعا ع66ليه م66شغوالً ب66ه ط66يلة عش66ر
س6نوات ت6قري6بًا؛ ك6ما أن6ه ك6ان امل6تكفل ب6تموي6ل ك6ل املش6روع وت6قدي6م ك6ل م6ا ي6حتاج6ه
م66ن م66راج66ع وأدوات وت66أم66ني ب66رام66ج ال66طباع66ة واإلخ66راج ،ف66امل66وس66وع66ة م66ن أج66ل ذل66ك
م 66وس 66وع 66ته6ُ ،ك 66تبَت ل 66ه ،وي 66حق ل 66ه أن ي 66تصرف ف 66يها بحس 66ب م 66ا ي 66حقق اله 66دف م 66ن
ت 66أل 66يفها وه 66و خ 66دم 66ة م 66حبي امل 66عرف 66ة امل 66تطلعني إل 66ى إح 66راز أك 66بر ن 66صيب م 66ن ع 66لوم
ال66قرآن وم66ن ال66تراث ال66ذي خ66لفه الس66لف م66نخوالً م66صفى ميس6ً 6را ،ك66ما ي66حق ل66ه أن
ي 66فرح ويفخ 66ر ب 66فضل اهلل ع 66ليه ال 66ذي وف 66قه ل 66ها ،وأن ي 66رج 66و ذخ 66ره 66ا وث 66واب 66ها ف 66ي
اآلخرة عند اهلل الذي كتبت هذه املوسوعة لنيل رضاه وكسب الزلفى لديه.

!27

ال 66لهم ال ت 66خيب ف 66يك رج 66اءن 66ا ،واخ 66تم ب 66ال 66صال 66حات أع 66مال 66نا ،وب 66يض وج 66وه 66نا ي 66وم
ن6لقاك ،واج6عل م6ا ق6دم6ناه م6قبوالً ع6ندك ن6افً 6عا ألم6ة ن6بيك ع6ليه أف6ضل ص6الت6ك وأت6م
التسليم.
املشرف املُكرم بخدمة هذه املوسوعة
محمد نذير حامد

!28

