
بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير ملخص
كتبه: د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 

األستاذ املشارك بقسم الدراسات القرآنية بكلية املعلمني/ جامعة امللك سعود 

الحـــمد هلل، والـــصالة والســـالم عـــلى رســـول اهلل، وعـــلى آلـــه وصـــحبه ومـــن وااله 

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن،                                                                                                        يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

أما بعد

ـــلعت عــــلى (مشــــروع الــــتفسير) الــــذي أشــــرف عــــليه األخ الــــفاضــــل "عــــادل  فــــقد اطّـَ

قـربـان تـركسـتانـي"، رحـمه اهلل تـعالـى، وقـد ألـفيُت فـيه مـجهوًدا ضخـًما، وقـد أنجـز 

ــ 

وهلل 
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األول: وفيه:
أوالً: اســـــم الـــــسورة، وتـــــرتـــــيبها، 
وفــــــــــــضلها، ومــــــــــــكان نــــــــــــزولــــــــــــها، 

ومناسبتها ملا قبلها.
ثـــــــــانـــــــــيًا: دراســـــــــة اآليـــــــــة جـــــــــملًة، 
وتـــــــــــــتضمن: (ســـــــــــــبب الـــــــــــــنزول، 
ومــناســبتها ملــا قــبلها، والــناســخ 
واملــــــــــــــــنسوخ، وأحــــــــــــــــكام اآليــــــــــــــــة، 

واملواضيع...).
ثــــــــــــــــــالــــــــــــــــــثًا: دراســــــــــــــــــة املــــــــــــــــــقطع، 
وتـــتضمن: (املـــعنى اإلجـــمالـــي، 
ومـا فـيه مـن قـراءات، والـشواهـد 

الشعرية).

الـــثانـــي: دراســـة األلـــفاظ والـــكلمات، 
فـــــــــــــــلفظ (أرســـــــــــــــلناك) يـــــــــــــــتكون مـــــــــــــــن 
(أرسـل) (نـا) (ك)، وتـتضمن دراسـة 
لـــــــــــــلمعنى الـــــــــــــلغوي، ولـــــــــــــلتصريـــــــــــــف، 
ولــــإلعــــراب، مــــع ذكــــر إعــــراب الجــــمل 

املقدرات.
ومــــــــــــن خــــــــــــالل هــــــــــــذا االســــــــــــتعراض، 

أقول:
أوالً: إن الــــــــــــقسم األول بــــــــــــأنــــــــــــواعــــــــــــه 
الــثالثــة يــمثل جــمًعا لــقدر كــبير جــًدا 
مـن املـعلومـات مـن مـصادر الـتفسير 
األســـــــــــاســـــــــــية وتـــــــــــرتـــــــــــيبها بـــــــــــطريـــــــــــقة 
جـديـدة ، فـاإلبـداع فـيه فـي الـطريـقة 

والعرض. 



الحمد ــ القرآن كامالً، وقد رأيت أن عمله ينقسم إلى قسمني:

ومــــن خــــالل نــــظري فــــي الــــكتاب؛ أجــــد أن الــــعمل يــــمكن أن يــــنقسم إلــــى الــــقسمني 

الـلذيـن ذكـرتـهما، والـعمل بـينهما يـمكن أن يـنفصل، وال يـؤثـر أحـدهـما عـلى اآلخـر، 

فكل واحد منهما مشروع مستقلٌّ .

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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وسبب البدء بالقسم الثاني:  

أن الجِــدَّة واالبــــتكار ظــــاهــــرة فــــي الــــقسم الــــثانــــي، بــــحيث ال يــــترك بــــيان 1.

آيات القرآن حرفًا، فكلمة، فجملة.

أن الـــــحاجـــــة إلـــــيه مـــــاســـــة؛ إذ ال يـــــوجـــــد عـــــمل نـــــموذجـــــي كهـــــذا الـــــعمل، 2.

وخروجه سيسد فراًغا في الدراسات القرآنية.

أن إخــراجــه ال يفســد الــقسم األول، بــل يــمكن إضــافــته إلــيه الحــًقا، كــما 3.

يمكن إخراج القسم األول مستقالً.

أنه يمكن إخراجه إخراًجا فنيًّا متميزًا.4.

أنـــه يـــمكن تـــسويـــقه بـــسهولـــة؛ ألنـــه يـــختصر عـــدًدا مـــن الـــصفحات الـــتي 5.

للقسم األول.



موسوعة التفسير
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الحمد هلل الذي أنزل على عبده 

الــــــكتاب، كــــــتابًــــــا مــــــباركًـــــــا لــــــيدبــــــروا آيــــــاتــــــه 

وليتذكر أولوا األلباب.. 

الـــلهم اجـــعل صـــلواتـــك ورحـــمتك وبـــركـــاتـــك 

عـلى سـيد املـرسـلني وإمـام املـتقني وخـاتـم 

الــنبيني عــبدك ورســولــك محــمد، وعــلى آلــه 

وأصـحابـه وأزواجـه وذريـته وإخـوانـه، ومـن 

اقتدى بما جاء به من الهدى..

اللهم إنك ال تقبل من العمل إال ما أريد

بـــــــه وجـــــــهك، الـــــــلهم فهـــــــب لـــــــنا بـــــــرحـــــــمتك 

إخــــالصًــــــــــــا نــــكون بــــه مــــن املــــقبولــــني إنــــك 

أنت الوهاب..

الـلهم ووفـقنا لنتخـذ الـقرآن الـكريـم خـلًقا 

وشــريــعة ودســتورًا لــنكون مــن املــفلحني، 

أنت حسبنا ونعم الوكيل..

أمــا بــعد فهــذه املــوســوعــة جــامــعة لــكثير 

مــــــن عــــــلوم الــــــقرآن أقــــــدمــــــها إلــــــى هــــــواة 

املــــعرفــــة الــــراغــــبني فــــي اكــــتشاف كــــنوز 

وقـد حـملني عـلى ذلـك أنـي أنـهيت دراسـتي الـجامـعية حـديـثًا فـوجـدتـني أخـرج 

مـنها مُــنهك الـقوى، أشـعر بـألـم املـعانـاة الـتى كـنت أكـابـدهـا فـي إعـداد بـحوثـي، 

وأقــّدر أن زمــالئــي يــشاركــونــي هــذا الــشعور، وتــرجــع هــذه املــعانــاة إلــى أســباب 



كلمة صاحب فكرة التأليف
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مــــــن أجــــــل هــــــذا كــــــله أردت أن أضــــــع 

حــًدا لــبعض هــذه املــتاعــب، وأنــى لــي 

وهـــو ذا قـــد جـــاوز الســـتني،ويـــريـــد أن 

يـختم حـياتـه بخـدمـة األمـة اإلسـالمـية 

لـقد غـمرتـنا الـسعادة بـما ملـسناه مـن 

صـــــــــحوة إســـــــــالمـــــــــية عـــــــــّمت الـــــــــعالـــــــــم 

اإلســـالمـــي وكـــشفت لـــلجيل الجـــديـــد 

أســباب الــضعف والتخــلف، فــتعالــت 

الـــــصيحات مـــــن كـــــل جـــــانـــــب لـــــلعودة 

إلــى نــظام اإلســالم، لــينهض بــاألمــة 

فــــي آخــــر الــــزمــــان، كــــما نــــهض بــــها 

أيــــــام دولــــــة اإلســــــالم األولــــــى، وهــــــبّ 

الشـــباب يـــطالـــبون بـــالـــقرآن دســـتورًا 

لــــــدولــــــتهم، وأقــــــبل صِــــــــــــــغار الــــــناشــــــئة 

عـلى تـالوتـه، وكـبارهـم عـلى دراسـته، 

واتّــــجه الــــعامــــة مــــن تــــجار وحــــرفــــيني 

إلــى املــكتبات، يــسألــون عــن تــفسير 

مبســـــــــط، يـــــــــفهمونـــــــــه ويـــــــــفهمون مـــــــــن 

خــــــاللــــــه كــــــتاب ربــــــهم، حــــــتى شــــــوابّ 

الـــــنساء عـــــقدن الحِـــــــَلق فـــــي بـــــيوتـــــهن 

عـــــــــــلى دراســـــــــــة الـــــــــــقرآن، وتـــــــــــحولـــــــــــت 

الـقرآن مـوضـوعًــا رئـيسيًا فـي لـوحـات 

الــــــــــحائــــــــــط املــــــــــدرســــــــــية،  و إذاعــــــــــات 

الـــــــصباح، واملـــــــسابـــــــقات املـــــــوســـــــمية 

ذات الــــــــجوائــــــــز، وخــــــــّصت الــــــــثقافــــــــة 

اإلســالمــية بــصفحات مــن الــصحف 

الـــــــيومـــــــية واملـــــــجالت األســـــــبوعـــــــية أو 

الشهــريــة. وأخــذت حــيزًا فــي بــرامــج 

اإلذاعـات املـسموعـة واملـرئـية، ونشـط 

تـــــسجيلها فـــــي أشـــــرطـــــة املـــــسجالت 

(الكاسيت).

أمـــــــا عـــــــلى صـــــــعيد الـــــــدراســـــــات 

الـــــعليا فـــــقد انتشـــــرت كـــــليات الـــــعلوم 

اإلســـــــــالمـــــــــية الـــــــــتي تـــــــــتصدر عـــــــــلوم 

الــــقرآن مــــناهــــجها، كــــما أن الــــثقافــــة 

اإلســـــــالمـــــــية أخـــــــذت طـــــــريـــــــقها إلـــــــى 

مـعظم الـكليات، وكـان هـذا املـد عـامًـا 

فـــي كـــل الـــبالد اإلســـالمـــية، الـــعربـــية 



 
كـثرة املـراجـع الـتي تـتجاوز املـئني إلـى األلـوف أحـيانًـا أمـام الـباحـث ثـم قـد 1.

ال يستطيعها.
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1.إنــسان هــذا الــعصر درس فــي 
مــدارس مبســطة املــناهــج، واعــتاد 
قـراءة الـصحف واملـجالت والـكتب 
الــــتي تــــقارب أســــلوبــــها، ولــــم يــــعد 
ينسجــــــــم مــــــــع أســــــــالــــــــيب الــــــــتعبير 
الـــــــقديـــــــمة، الـــــــتي أمـــــــلتها ظـــــــروف 
مـــضت، ودرســـت بـــطريـــقة الـــتلقني 
الجــــــــزئــــــــي، والــــــــتفسير الجــــــــملي، 
وحـفظ املـتون وقـضاء الـليالـي فـي 
الــــنظر فــــي الشــــروح والــــحواشــــي 

والتعليقات واالستدراكات.
2.وقــــت الــــدراســــة صــــار محــــدوًدا 
جـًدا بـالـسنة الـدراسـية، وفـصولـها 
واخــــــــتباراتــــــــها، كــــــــما أن الــــــــشاب 
أمــامــه ســنوات محــدودة يــجب أن 
يــبني نــفسه فــيها، لــيأخــذ بــعدهــا 
مــــــــــــــكانــــــــــــــه فــــــــــــــي ســــــــــــــدة اإلنــــــــــــــتاج 
والــــــــــــــــــعـطـاء، فــــــــــــــــــعـلـيـه أن يــــــــــــــــــجـتـاز 
الــــــــدراســــــــة االبــــــــتدائــــــــية، ويــــــــتبعها 
بــاملــتوســطة والــثانــويــة، فــالــدراســة 
الــجامــعية والــدراســات الــعليا إذا 

فـــــــــي كـــــــــثير مـــــــــن الـــــــــبالد، فـــــــــال يـــــــــبلغ 
الـــثالثـــني مـــن عـــمره إال مـــتعبًا، وعـــليه 
أن يـــــــــبحث عـــــــــن الـــــــــزوجـــــــــة والـــــــــسكن 
والــــعمل. ال وقــــت عــــنده ملــــا زاد عــــلى 
ذلـــك، ودراســـة كـــتاب واحـــد مـــن كـــتب 
الــــــتفسير املــــــوروثــــــة وإتــــــقانــــــه، قــــــد ال 

يحتاج إلى كل هذا الوقت!!
3 .وقد جرب أساتذة الجامعات أن 
يكلفوا طالبهم بحوثًا أو رسائل في 

مواضيع معينة، فأتت هذه 
املواضيع هزيلة قاصرة، وربما 

استعان بعض مقدميها بآخرين 
هم أغزر علًما وأقدم مراًسا، حتى 

اجتازوا هذه املرحلة التي 
يعتبرونها أشد مراحل الدراسة 
الجامعية إحراًجا، وتحقق لدى 

األساتذة والطالب على السواء أن 
دراستهم ال تؤهلهم ملثل هذه 

األعمال العلمية. 
     4.  كما أن كتب التفسير املوروثة          
يجد فيها الطالب ما يحيره  ...... و           
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فـوجئ بـأن املفسـر قـد تـرك الـتفسير، 

وراح يــــناقــــش مــــسألــــة لــــغويــــة تــــتعلق 

بـــأحـــد ألـــفاظ اآليـــة، أو يـــعرض وجـــوه 

إعــراب مــحتملة فــيها، واإلعــراب عــند 

األقـدمـني تـفسير مـن أدق الـتفاسـير، 

ولــــــــــكنه عــــــــــند شــــــــــباب هــــــــــذا الــــــــــعصر 

إعــراب عــلى كــل حــال، يــخص طــالب 

الــعربــية، ثــم يــبحث عــن الــتفسير فــال 

يجــــــــده، وقــــــــد يــــــــأخــــــــذه املفســــــــر إلــــــــى 

أخـــــــبار وروايـــــــات تـــــــتعلق بـــــــموضـــــــوع 

اآليـة، وتـتجاوز غـرض الـطالـب، ويـدع 

املفســــــــــــر تــــــــــــفسيره قــــــــــــاصــــــــــــرًا عــــــــــــلى 

توضيح املعنى املراد.

5.وقــــــــد يجــــــــد الــــــــطالــــــــب فــــــــي الــــــــكتب 

املــوروثــة أقــواالً مــتعددة، فــي تــفسير 

آيـة تـحتمل أكـثر مـن مـعنى، ولـكن ال 

يخـلو قـول مـنها مـن مـأخـذ، ثـم يـتركـه 

املفســــــــر حــــــــائــــــــرًا، وال يــــــــعرف الــــــــقول 

الفصل فيها.

6.وقـــــــــــد تـــــــــــكون اآليـــــــــــة مـــــــــــن مـــــــــــشكل 

يـطلب ملـثل هـذه املـشكالت ــ فـال يخـرج 

الـطالـب بـشيء مـنها، وقـد يـختم كـالمـه 

فــــيها بــــقولــــه: وهــــذا هــــو الــــقول الــــفصل 

فــــــيها، فــــــال يــــــلتفت إلــــــى مــــــا ســــــواه. وال 

نــــرى حــــاجــــة إلــــى إيــــضاح مــــا قــــدمــــناه 

بــــــاألمــــــثلة، فــــــيطول بــــــنا الــــــبحث، وكــــــتب 

الـــــــــتفسير املـــــــــتوفـــــــــرة يـــــــــصلح مـــــــــعظمها 

لتوضيح ذلك.

7.وال نـــــنكر ظـــــهور كـــــتب فـــــي الـــــتفسير 

حـديـثة وميسـرة، جـزى اهلل مـؤلـفيها كـل 

خـــير عـــن هـــذه األمـــة، ولـــكنها كـــثيرًا مـــا 

تـقتصر عـلى جـانـب واحـد مـن الـتفسير 

كـاملـعنى املـفرد أو املـعنى اإلجـمالـي أو 

اإلعــــراب، ومــــنها مــــا هــــو جــــامــــع مــــفيد، 

ولـــــكن ال يـــــبلغ فـــــي شـــــمولـــــه مـــــا نهـــــدف 

إلــــــيه، وال يــــــفصل كــــــل مــــــا نــــــرغــــــب فــــــي 

تــفصيله فــي إعــرابــه لــلمفردات والجــمل 

وفـــي صـــرفـــه، وبـــيان مـــواضـــيع اآليـــات، 

واملــــــــــأثــــــــــور فــــــــــيها، والــــــــــقراءات العشــــــــــر 

وقـــرائـــها، الـــشواهـــد ومـــناســـبات اآليـــات 



تــفرق املــعلومــات فــيها بــحيث تــحتاج إلــى وقــت طــويــل القــتناصــها أو إلــى 2.
اطالع عليها سابق. 

اختالط الروايات صحيحها  بسقيمها مما يصعب تمييزه أحيانًا. 3.

تعدد األقوال في املسألة الواحدة بحيث تحتاج إلى ُمرجح. 4.

صعوبة العبارة التي صاغها األقدمون على طالب هذا العصر. 5.

أســـلوب الـــدراســـة الحـــديـــث الـــذي يـــحصر وقـــت الـــدراســـة بـــني االخـــتبارات، 6.
ويــــعدد املــــواد الــــتي تــــدرس فــــي الــــفصل الــــواحــــد، والــــويــــل ملــــن قــــصر فــــي 

اختبار مادة منها. 

عادل قربان التركستاني

                                                                         (رحمه اهلل)

                                                                

موسوعة التفسير
بني يدي موسوعة التفسير امليسر

مدى استفادة هذا الجيل من كتب التفسير:
كـــل هـــذا الـــنشاط كـــان يـــدفـــع الـــناس إلـــى الـــنظر فـــي الـــقرآن وعـــلومـــه، فـــإذا نـــحن 
قـــّدرنـــا حـــاجـــة هـــذه األجـــيال مـــن عـــلوم الـــقرآن، ونـــظرنـــا فـــيما بـــني أيـــديـــنا مـــن كـــتب 

التفسير، لنعثر على ضالة العصر، الحظنا األمور التالية:
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مــن أجــل ذلــك كــله رأيــنا أن نــساهــم 

فــــي هــــذه الــــنهضة الــــعلمية، بــــكتاب 

جـــــامـــــع لـــــجوانـــــب عـــــلوم الـــــقرآن، مـــــع 

اخــــتصار غــــير مخــــّل بــــاألداء، يــــوفــــر 

الــــوقــــت والجهــــد، وبــــتفصيل يــــشفي 

الـغليل، وال يـرد الـطالـب إال بـحاجـته، 

إلــى تــبسيط وتــيسير فــي األســلوب، 

يــفهمه ضــعيف الــثقافــة ومــتوســطها، 

ويـــــــــــــــدرك الـــــــــــــــدقـــــــــــــــة فـــــــــــــــيه الـــــــــــــــعالـــــــــــــــم 

املــتخصص، بــحيث يــصلح لــطبقات 

املـجتمع كـافـة، مـن قـراء عـاديـني، أو 

تـجار أو حـرفـيني، أو طـالب عـلم فـي 

مـــــــدارس مـــــــتوســـــــطة أو ثـــــــانـــــــويـــــــة أو 

جــــامــــعات أو دراســــات عــــليا، يــــأخــــذ 

كــــــــل مــــــــنهم بــــــــمقدار مــــــــا يــــــــحتاجــــــــه. 

فيســـتفيد مـــنه املـــدرس فـــي تـــحضير 

تــكديــس كــتب عشــريــن عــلًما مــن عــلوم 

الـقرآن، لـيوفـي مـوضـوعـه حـقه، ولـه بـعد 

أن يجــــد الــــقول الــــفصل فــــي املــــسألــــة، 

أن يـــتوســـع وأن يـــناقـــش مـــا شـــاء، ولـــن 

يجـــد نـــفسه بـــحاجـــة إلـــى الـــرجـــوع إلـــى 

كــــــتب أســــــباب الــــــنزول، أو مــــــناســــــبات 

اآليـــــــــــــــــات أو الـــــــــــــــــسور، أو الـــــــــــــــــناســـــــــــــــــخ 

واملــنسوخ، أو كــتب أحــكام الــقرآن، أو 

إعـــرابـــه أو بـــالغـــته، أو كـــتب الـــقراءات، 

أو كــــتب الــــتفسير بــــاملــــأثــــور أو غــــيرهــــا 

مما ال يتسع له وقته  .                    

وأضـــفنا إلـــى ذلـــك، أنـــا جـــعلنا بـــحوثـــنا 

مُــــــعّدة لـــــلدخـــــول فـــــي الـــــحاســـــب اآللـــــي 

بـــــــــترقـــــــــيم الـــــــــسور واآليـــــــــات واملـــــــــقاطـــــــــع 

واأللـــــــــــفاظ والـــــــــــكلمات لـــــــــــتكون أسهـــــــــــل 

مـــأخـــذًا وأقـــرب مـــناالً مـــن كـــل مـــا كـــتب 
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هـــــي كـــــتاب جـــــامـــــع ملـــــعظم عـــــلوم 1.
الـــقرآن ولـــذلـــك ســـمي (مـــوســـوعـــة) 
وقـــــــد بـــــــلغت صـــــــفحات مـــــــسودتـــــــه 

خمسني ألف صفحة تقريبًا. 

اتــــــــــبع فــــــــــيها أيســــــــــر األســــــــــالــــــــــيب 2.
وأقــــصرهــــا بــــحيث يــــصل الــــقارئ 
إلـى املـعلومـة الـتي يـحب اإلطـالع 
عـــــليها مـــــن أقـــــرب طـــــريـــــق ولـــــذلـــــك 
وصــــــــــــــــــف هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــتــفــســيــر بـ 

(امليسر). 
لـــــــــيس فـــــــــيها أقـــــــــوال مـــــــــتعددة وال 3.

تردد في األحكام. 
كـــــل مـــــا أثـــــبت فـــــيها تـــــم اخـــــتياره 4.

بــــعد دراســــة وتــــدقــــيق وتــــمحيص، 
ومــقارنــة بــني األقــوال الــواردة فــي 
تــــــــــلك املــــــــــسألــــــــــة، واحــــــــــتراز عــــــــــما 

يعترض به على غيرها. 

اعـتمد فـيها عـلى مـا عـليه جـمهور 5.
املفســـريـــن مـــن غـــير تـــعريـــج عـــلى 
مـا انـفرد بـه بـعضهم، وأثـبت فـيها 

أقوال أهل التحقيق. 
اســتبعد مــنها كــل مــا ال يــوثــق بــه 6.

من األخبار. 

تـتداخـل املـعلومـات الـتي تـعرض فـي 
موضوع واحد. 

يـــــــمكن أن يـــــــفهمها ويســـــــتفيد مـــــــنها 8.
ضــــعيف الــــثقافــــة ومــــتوســــطها، كــــما 
يـدرك الـعالـم املـتخصص مـدى الـدقـة 
فــي صــياغــتها، فــهي مــن أجــل ذلــك 
تـصلح لـطبقات املـجتمع كـافـة، يـأخـذ 
كـــل مـــنهم بحســـب حـــاجـــته ومـــقدرتـــه 

العلمية ما يريد. 

تـوفـر الـوقـت عـلى املـدرس واملـحاضـر 9.
عــــــند إعــــــداد الــــــدرس أو املــــــحاضــــــرة 
بـما تـقدم لـه مـن مـعلومـات مـختصرة 

تغنيه عن الرجوع إلى املطوالت. 

عــرض فــيها مــعنى الــكلمة وصــرفــها 10.
وإعـــــــــرابـــــــــها فـــــــــي جـــــــــداول مـــــــــنفصلة 

يسهل الرجوع إليها. 

شــــــــــرح فــــــــــيها املــــــــــعنى اإلجــــــــــمالــــــــــي 11.
بـــــــأســـــــلوب سهـــــــل، مـــــــع االخـــــــتصار، 
والــــــــــــشمول، والــــــــــــدقــــــــــــة، وخــــــــــــلو مــــــــــــن 

الحشو. 

الـــــــتزم فـــــــيها مـــــــذهـــــــب أهـــــــل الـــــــسنة 12.
والجــــماعــــة ومــــنهجهم، فــــلم تــــصطبغ 



سبب االعتناء بعلوم العربية في املوسوعة

تعريف موجز بموسوعة التفسير امليسر:

مقدمة موسوعة التفسير امليسر
املشرف املُكرم خبدمة هذه املوسوعة 

الحــمد هلل كــما يــنبغي لــجالل وجــهه وعــظيم ســلطانــه، والــصالة والســالم عــلى 

خـاتـم الـنبيني كـما هـو الئـق بـفخامـة شـانـه، وعـلى سـائـر األنـبياء مـن إخـوانـه، وعـلى 

آله وأصحابه ومن تفضل اهلل عليهم بإتباع رضوانه إلى يوم الدين.

وبعد:

فــقد وفــق الــرحــمن وأعــان فــي إنــجاز مــهم فــي عــلوم الــقرآن الــعظيم، هــو ذا 

بـني يـدي طـالب املـعرفـة فـي الـعالـم اإلسـالمـي بـعنوان (مـوسـوعـة الـتفسير امليسـر)، 

واهلل املـسئول أن يـحسن قـبولـها فـيكتبها ملـن نـهض بـها وأنجـزهـا، وملـن سـعى فـي 

إخـراجـها فـي الـصالـحات، وأن يـبارك فـيها فـيعّم االنـتفاع بـها، إنـه جـواد كـريـم وال 

حول وال قوة إال به.
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خطة البحث

يسير البحث في أربعة مسارات تتناول الكليات والجزئيات:
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الــثالــث: دراســة املــقطع؛ وقــد قــسمت اآليــة إلــى مــقاطــع لتسهــل دراســتها، ويــنتهي 

كــــل مــــقطع عــــند الــــوقــــف الــــذي اعــــتمد فــــي مــــصحف املــــديــــنة الــــنبويــــة (وان كــــان 

الوصل أولى)، كما ينتهي عند رأس اآلية وإن لم يتم املعنى.

وتـتضمن دراسـة املـقطع: نـص املـقطع كـما هـو فـي املـصحف، مـعناه اإلجـمالـي، 

الـتفسير بـاملـأثـور، مـا روي فـيه مـن الـقراءات، الـشاهـد الـشعري الـذي اسـتخدم 

الــرابــع: دراســة األلــفاظ والــكلمات: واملــراد بــالــلفظ مــا ال يتجــزأ بــالــنطق وال بــالخــط 

مـثل (أرسـلناك) واملـراد بـالـكلمة االسـم أو الـفعل أو الحـرف فـي اصـطالح الـنحاة 

مثل (الكاف) و (نا) في (أرسلناك).  

فــقسمت األلــفاظ إلــى كــلمات، وتــضمنت دراســة الــكلمة: املــعنى الــلغوي لــلكلمة، 

تصريفها، إعرابها، ويتبع ذلك إعراب الجمل واملقدرات.

األول: دراسة السورة بإعطاء معلومات عن هويتها، وتتضمن:

اســـــم الـــــسورة، ســـــبب اخـــــتصاصـــــها بهـــــذا االســـــم، أســـــماء الـــــسورة األخـــــرى، 

الثاني: دراسة اآلية من غير تدخل في التفسير وتتضمن:

ســــبب الــــنزول، مــــناســــبة اآليــــة ملــــا قــــبلها، الــــناســــخ واملــــنسوخ، األحــــكام الــــفقهية 



توضيح دراسة السورة:
فأما اسم السورة: 

فــــقد أثــــبت لــــه االســــم املــــتداول فــــي املــــصاحــــف وهــــو االســــم املــــثبت فــــي مــــصحف 

املــــديــــنة الــــنبويــــة، ولــــيس فــــي هــــذا كــــبير أمــــر ألن املــــراد مــــن االســــم الــــداللــــة عــــلى 

املسمى.

وأما سبب التسمية: 

فــالــذيــن تــعرضــوا لــذكــره لــم يــزيــدوا عــلى مــا هــو ظــاهــر مــن أن ســورة الــبقرة مــثال 

سميت 

بذلك لذكر قصة البقرة التي أمر موسى u قومه بذبحها، فاقتضى ذلك اإلشارة 

إلى اآلية التي هي السبب في التسمية من غير ذكر املرجع.

وأما أسماء السورة األخرى: 

فـقد ذكـر أهـل الـعلم لـبعض الـسور أسـماء مـتعددة يـزيـد بـعضهم عـلى بـعض فـيها، 

ويُـغِفل بـعضهم مـنها ويـضيف غـيره، مـما يـدل عـلى أن هـذه األسـماء ليسـت محـل 

اتـفاق مـنهم، فـتم اسـتقصاء تـلك األسـماء مـن غـير أن يـذكـر سـبب إطـالقـها عـليها، 

فجاءت هذه املجموعة أوسع من كل مرجع معروف في هذا املوضوع.

وأما ترتيب نزولها: 

فـاملـعروف أن سـورة الـعلق هـي األولـى فـي الـنزول، ثـم ذكـرت روايـات فـي الـسورة 

الـثانـية فـما بـعدهـا، واضـطربـت ودخـل بـعضها الخـطأ، ونـقل الخـطأ مـن مـرجـع إلـى 
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آخـــــر مـــــن غـــــير تـــــصحيح؛ ولـــــكن اتـــــضح بـــــعد املـــــقارنـــــة والـــــنظر أن مـــــا أثـــــبت فـــــي 

املـــصاحـــف مـــن أن هـــذه الـــسورة نـــزلـــت بـــعد ســـورة (كـــذا) كـــان بـــعيًدا عـــن الخـــطأ 

مؤيًدا عند املحققني، وهو ما تم اختياره وإثباته مع رقم متسلسل لكل سورة.

وأما مكان نزولها:

 فـــاملـــراد بـــه املـــكي واملـــدنـــي، وقـــد ارتـــضى أهـــل الـــعلم اعـــتبار مـــا نـــزل قـــبل الهجـــرة 

مـكيًا ــ أيـنما نـزل ــ، ومـا نـزل بـعد الهجـرة مـدنـيًا ــ أيـنما نـزل ــ ووجـد فـي بـعض 

الـسور اسـتثناءات، يـرجـع السـبب فـي كـثير مـنها إلـى أخـبار ــ اهلل أعـلم بـصحتها 

ــ ال يُـــعتمد عـــليها، ولـــم يـــكن فـــي الـــوســـع حـــسم الـــقول فـــيها بـــعد أن نـــقلها الـــناس 

وتـداولـوهـا. وقـد سـاعـدت مـعرفـة املـكي واملـدنـي فـي تـحقيق صـحة أسـباب الـنزول، 

وعــلى كــل حــال فــقد كــان البــد مــن بــذل قــصارى الجهــد فــي اســتخالص الــحق مــن 

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 

يــــتوفــــر خــــبر هــــو حــــجة يــــبني ســــبب ذلــــك الــــترتــــيب، ولــــذلــــك تــــرى الــــكاتــــبني فــــي هــــذا 

املــــوضــــوع ال يســــتطيعون الجــــزم بــــأن ســــورة وضــــعت بــــعد أخــــرى لســــبب مــــحقق، 

وإنـما كـانـوا يـحاولـون مـعرفـة وجـوه الـتشابـه بـني الـسور املـتتالـية، أو الـتناسـب بـني 

مــعانــيها، أو الــتناســب بــني آخــر الــسورة الــسابــقة وأول الــسورة الــتالــية، مــع أنــهم 

يجــزمــون بــأن ســبب الــترتــيب هــو فــي عــلم اهلل تــعالــى؛ فــتم اخــتيار مــا كــانــت وجــوه 

الشـــــبه فـــــيه أظهـــــر، كـــــما تـــــم الـــــكشف عـــــن وجـــــوه تـــــشابـــــه أخـــــرى بـــــني الـــــسورتـــــني 

املتواليتني بقدر ما فتح اهلل، فأثبتت على هذا األساس املناسبة بني السور.

وأما ما ورد في فضل السورة: 
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فــــقد وردت لــــبعض الــــسور فــــضائــــل فــــي أحــــاديــــث صــــحيحة أو مــــقبولــــة هــــي الــــتى 

اعـتُِمدت، وتـم اإلعـراض عـن األخـبار الـتي عُــرفـت بـالـسقم، فـلن يجـد الـقارئ شـيئًا 

مــــما نــــقله الــــبيضاوي وغــــيره فــــي آخــــر كــــل ســــورة مــــن فــــضائــــلها ألنــــها أحــــاديــــث 

مــوضــوعــه، فــبقي مــا يــربــو عــلى نــصف الــسور لــم يــرد فــيها خــبر صــحيح، فــحصل 

إتــمام الــفائــدة بــذكــر خــبر مــقبول يــتعلق بــآيــة مــن آيــاتــها، أو بــخبر يــتعلق بــفضائــل 

القرآن الكريم بشكل عام.

توضيح دراسة اآلية

فأما أسباب النزول: 

فــقد ورد فــي كــتب الــتفسير وفــي كــتب أســباب الــنزول أخــبار تــحيّر الــناظــر فــيها، 

نـقلها الـناس مـن غـير تحـٍر وال تـمحيص، فـجاءت غـير منسجـمة فـيما بـينها، وقـد ال 

تــــالئــــم مــــعنى الــــنص. فــــتم اخــــتيارهــــا بــــعد الــــتدقــــيق فــــي الــــخبر، وتحــــري درجــــته، 

وإمـعان الـنظر فـي مـطابـقته ملـكان نـزول اآليـة، ألنـه ذكـرت أسـباب مـدنـية آليـات هـي 

مــكية بــاتــفاق، وأســباب مــكية آليــات مــدنــية، مــما يــدل عــلى ســقوط ذلــك الســبب مــن 

االعـــتبار، وكـــثيرًا مـــا يـــلجأ الـــعلماء إلـــى اإلقـــرار بـــتعدد الـــنزول (واهلل أعـــلم بـــصحة 

ذلـــك)؛ وقـــد ال يجـــد الـــقارئ فـــيما كـــتب ســـببًا لـــلنزول، ويـــرجـــع ذلـــك إلـــى عـــدم تـــوفـــر 

الخبر بذلك أو لعدم 

صحته.

وأما مناسبة اآلية ملا قبلها:

 فـــقد اخـــتلفت مـــواقـــف املفســـريـــن مـــن هـــذا املـــوضـــوع، فـــاعـــتنى بـــعضهم بـــه، ولـــكنه 

يـــذكـــر املـــناســـبة ملجـــموع آيـــات ذات مـــوضـــوع واحـــد ال يـــذكـــرهـــا لـــكل آيـــة؛ ولـــم يـــعنت 

آخـرون بـه، وإنـما ذكـروا املـناسـبة فـي بـعض اآليـات؛ وأغـفله بـعضهم إغـفاالً تـامًــا؛ 
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لـكن فـريـًقا وقـف مـوقـف املـعارض وانـتقد مـن يـحاول الـتعرف عـلى املـناسـبة، بـحجة 

أن اآليـات نـزلـت فـي مُــَدد مـتباعـدة ومـناسـبات شـتى فـكيف تـلتئم؟!، واعـتبر الـبحث 

فيها ال أهمية له ألنه ال يحصل منه طائل.

وحــجة املــؤيــديــن أن الــقرآن الــذي بــني أيــديــنا هــو نــسخة عــما فــي الــلوح املــحفوظ، 

وأنــه مــرتــب هــناك بهــذا الــترتــيب قــبل نــزولــه مــفرقًـــا ، فــالبــد مــن حــكمة فــي تــرتــيبه، 

والتناسب بني آياته يجب أن يكون معقوالً.

وقــــــد أكــــــد الــــــسيوطــــــي  رحــــــمه اهلل فــــــي (اإلتــــــقان) صــــــعوبــــــة هــــــذا الــــــبحث، وأن بــــــعض 

املـناسـبات ال يظهـر وجـهها، وحـاول هـو كـما حـاول غـيره أن يـبرز مـناسـبة ولـم يـكن 

الـنجاح مـؤكـًدا فـي مـحاوالتـهم؛ فـتم فـي هـذه املـوسـوعـة الـكشف عـن املـناسـبة بـني 

كـل آيـتني مـن أول الـقرآن إلـى آخـره، ولـعل اهلل تـعالـى وفـق إلـى الـنجاح فـي بـعض 

املواقف الصعبة بفضله.

وأما موضوع النسخ: 

فـإن أهـل الـعلم والـتحقيق يتحـرجـون مـن الـحكم عـلى اآليـة بـالـنسخ ملـا فـي ذلـك مـن 

تـعطيل الـعمل بـآيـة فـي كـتاب اهلل، فـالبـد عـندهـم مـن دلـيل قـاطـع عـلى الـنسخ فـهم 

يتبعون القواعد التالية:

ال نسخ في األخبار، ألن النسخ إبطال، وإبطال الخبر تكذيب له.1.

يــجب أن يــكون الــناســخ مــتأخــر الــنزول، فــال يــنسخ املــكيّ املــدنــي، وإال لــزم 2.

نزول آية منسوخة قبل نزولها وهو عبث مستحيل. 

االستثناء ال يعتبر نسًخا، وقد اصطلح بعض املتقدمني على تسمية كل  3.

تغيير نسًخا. 

ال يحكم آلية بالنسخ متى أمكن العمل بها بوجه من الوجوه. 4.
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تشـــريـــع الـــحكم الجـــديـــد لـــوجـــود مـــقتضيه (كتشـــريـــع الـــقتال بـــعد الهجـــرة) ال 5.

يـــعتبر نـــسًخا ملـــا كـــان يـــعمل بـــه قـــبل تشـــريـــعه وقـــبل وجـــود مـــقتضيه (كـــما هـــو 

الحال في آية السيف وآيات الصبر والصفح). 

ومــــن جــــهة أخــــرى فــــإن بــــعض الــــكاتــــبني فــــي الــــناســــخ واملــــنسوخ يــــكثرون الــــحكم 

بـالـنسخ، حـتى جـعل بـعضهم آيـة الـسيف نـاسـخة ملـائـة وعشـريـن آيـة أو أكـثر فـي 

كـتاب اهلل تـأمـر بـالـعفو وتـدعـو إلـى الـصبر. كـما أن بـعض الـعلماء يـنتصر لـإلحـكام 

بــكل قــوتــه (كــعلم الــديــن الــسخاوي رحــمه اهلل فــي كــتابــه: جــمال الــقراء) وطــريــقة هــؤالء 

أحــــكم، وكــــتاب (جــــمال الــــقراء) أجــــمع، فــــوفــــق اهلل تــــعالــــى لــــتلخيص تــــحقيقه، وتــــم 

تــــقديــــمه لــــلقراء فــــي غــــالــــب أحــــكام الــــنسخ. وأتــــى بــــحث الــــنسخ مــــنتصرًا لــــجانــــب 

اإلحكام إبقاء على العمل بكل آية في كتاب اهلل تعالى.

وأما األحكام الفقهية:

 فــهي الــثمرة الــعلمية لــلدراســة، فــكان البــد مــن إبــراز األحــكام املــناســبة لــآليــة، فــتم 

بـــفضل اهلل تـــعالـــى تـــفصيلها والـــتوســـع فـــيها بـــحيث تـــكون زاًدا فـــقهيًا لـــلقارئ، وال 

تـكون عـبئًا عـليه يسـتثقل دراسـتها، فـجاءت ذات أرقـام متسـلسلة مـنفصالً بـعضها 

عــــن بــــعض، تــــأخــــذ مــــن كــــل مــــذهــــب مــــشهور قــــبًسا يســــتضيء بــــه أتــــباعــــه، وكــــان 

(الــجامــع ألحــكام الــقرآن لــلقرطــبي) الــينبوع الــغزيــر لــها، كــما حــصلت االســتفادة 

مـن كـتاب (أحـكام الـقرآن) البـن الـعربـي رحـمه اهلل ، ومـن (أحـكام الـقرآن) لـلجصاص 

رحـمه اهلل ، ومـن كـتب املـذاهـب وشـروح األحـاديـث الشـريـفة بـحيث تـم اسـتيفاء حـاجـة 

قـراء هـذه املـوسـوعـة مـن األحـكام؛ والبـد مـن االعـتراف بـأن مـا ذُكـر إنـما هـو شـيء 

يـسير ال يـغني عـن الـرجـوع إلـى مـصادر األحـكام، وقـد تـمت إضـافـة بـعض الـفوائـد 

التربوية 
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و االستفادات اللطيفة إتماًما للفائدة.

وأما  املواضيع: 

فــــقد تــــم اســــتقصاء ألــــفاظ كــــل آيــــة ملــــعرفــــة املــــوضــــوع الــــذي يــــنتمي إلــــيه كــــل لــــفظ، 

ورتـــبت املـــواضـــيع بـــطريـــقة (الـــكتاب والـــباب) فـــكل مـــوضـــوع عـــام (الـــكتاب) يـــنتظم 

مـواضـيع جـزئـية (الـباب) فـتكون لـدى الـقارئ فهـرس كـامـل لجـميع مـواضـيع الـقرآن 

بـالـتفصيل يسهـل الـرجـوع إلـيه؛ وجـاءت املـواضـيع شـامـلة حـتى ذكـر لـبعض اآليـات 

عشــرة مــواضــيع بــحيث يســتطيع الــكاتــب أو الخــطيب فــي مــوضــوع أن يســتشهد 

بكل آية تتناوله.

توضيح دراسة املقطع

وأما املعنى اإلجمالي:

 فـــهو املـــقصود األصـــلي مـــن كـــل هـــذا املشـــروع؛ والـــناظـــر فـــي كـــتب الـــتفسير يجـــد 

تــفسيرًا مــفرقًــا لــلكلمات أحــيانًــا، ويجــد أحــيانًــا جــمالً مفســرة لــبعض الــنص قــد ال 

تـأتـي عـلى كـل صـغيرة وكـبيرة فـيه إال بـعد فـصل ذلـك عـنه، أو الـدخـول فـي بـحوث 

ـــل أقـــوال وآراء تـــفكك الـــترابـــط فـــي شـــرح املـــعنى، فـــوفـــق  لـــغويـــة أو نـــحويـــة، أو تـــدخّـُ

املـــولـــى تـــعالـــى إلـــى صـــياغـــٍة تـــتناول املـــقصود بـــكل كـــلمة فـــي الـــنص مـــن غـــير أن 
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فأما نص املقطع: 

فـقد تـم تـصويـره كـما هـو فـي مـصحف املـديـنة حـفاظًـا عـلى الـرسـم، وكـانـت نـهايـته عـند 

الــــوقــــف الــــذي أشــــير إلــــيه هــــناك، ألن املــــصاحــــف تــــختلف فــــي الــــوقــــوف، واخــــتير هــــذا 

التقطيع ليكون املعنى اإلجمالي التابع له وحدة محكمة السبك



تــتدخــل كــلمات (أي: يــعني، مــعناه) الــتي يســتعان بــها عــادة فــي الشــرح ، فــجاء 

الشــرح جــمالً مــترابــطة كــأنــه تــرجــمة، بــل هــو جــاهــز لــلترجــمة إلــى الــلغات األخــرى، 

وكـــان شـــيخ املفســـريـــن (الـــطبري) رحـــمه اهلل اإلمـــام فـــي ذلـــك، عـــلى أنـــه يـــطيل أحـــيانًـــا 

بحسـب أسـالـيبهم فـي الـبيان بـشكل غـير مـألـوف لـقراء هـذا الـعصر، وقـد يـختصر 

أو يـــلتفت إلـــى مـــوضـــوع جـــانـــبي فـــال يـــفي بـــحاجـــة الـــقارئ؛ وال يـــنكر أحـــد حـــسن 

عــــبارة الــــشيخ املــــراغــــي رحــــمه اهلل فــــي تــــفسيره الــــذي كــــان خــــير عــــون فــــي صــــياغــــة 

املــــــعنى، لــــــكن الحــــــرص عــــــلى االلــــــتزام بــــــما عــــــليه جــــــمهور املفســــــريــــــن أبــــــعد هــــــذه 

املـوسـوعـة عـن انـفرادات املـراغـي وغـيره، وكـان الـحكم عـند االخـتالف هـو مـا أتـى بـه 

الـــشيخان الجـــليالن فـــي تـــفسيريـــهما: ابـــن كـــثير وابـــن عـــاشـــور رحـــمهما اهلل، فـــقد 
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وأما التفسير باملأثور:

 فــكان البــد مــنه بــعد مــا تــم اســتبعاد األقــوال املــختلفة، وذكــر أقــوال الســلف يــنطوي 

عـــلى فـــوائـــد جـــمة ويـــنير الـــطريـــق لـــلدارس، فـــكان (الـــدر املـــنثور) لـــلسيوطـــي وتـــفسير 

الــــطبري املــــصدريــــن الــــلذيــــن ال يــــطلب ســــواهــــما عــــند تــــوفــــرهــــما، والــــطبري رحــــمه اهلل لــــه 

أســــانــــيده، وأمــــا الــــسيوطــــي فــــقد ذكــــر مــــن أخــــرج هــــذه الــــتفاســــير، فــــلم يخــــرج هــــذا 

الـــتفسير عـــما ذكـــر فـــي هـــذيـــن إال إلـــى مـــا ذكـــره الـــسيوطـــي رحـــمه اهلل فـــي اإلتـــقان مـــن 

روايــات عــلي بــن أبــي طــلحة رحــمه اهلل عــن ابــن عــباس t وهــي مــن أجــود مــا نــقل عــنه، 

ومــــن روايــــات الــــضحاك رحــــمه اهلل عــــنه، فــــإنــــها مــــع ضــــعفها أجــــود مــــن ســــيل الــــروايــــات 

املعتمدة على املجهولني عن حبر األمة  . 

وأمـــا (اإلســـرائـــيليات) فـــفيما صـــح عـــن رســـول اهلل  wغُـــنْيَة عـــنها، فـــلن يـــعثر الـــقارئ 



هُــــــديــــا إلــــى مــــا هــــو األقــــرب إلــــى الــــصواب (واهلل أعــــلم)وأراحــــا الــــقارئ مــــن (قــــيل 

وقال).

وأما القراءات: 

فـإن روايـة حـفص عـن عـاصـم املـشهورة فـي الـبالد املشـرقـية لـم يجـر الـتطرق لـها، 

وإنــــــما تــــــم الــــــبحث فــــــيما ســــــواهــــــا مــــــن الــــــقراءات العشــــــر الــــــصغرى مــــــن طــــــريــــــقي 

الـشاطـبية والـدرة فـي كـل كـلمة مـما خـالـف روايـة حـفص بحـركـة أو حـرف، ملـا لـذلـك 

مــن أثــر أحــيانًــا فــي اخــتالف املــعنى، وسيجــد الــقارئ؛ الحــروف املــبدلــة واإلدغــام 

الـــــــكبير والـــــــصغير والـــــــنقل و اإلمـــــــالـــــــة والـــــــتفخيم والـــــــتسهيل واإلشـــــــمام والحـــــــذف 

والتشــديــد واإلســكان والــهمز وأمــثال ذلــك، كــما يجــد الــقاعــدة لــكل تــغيير عــند أول 

كــــلمة تــــنطبق عــــليها الــــقاعــــدة، ولــــن يجــــد ذكــــرًا لــــلمدود والــــوقــــف والــــغنّة والــــسكنات 

وأمـــثالـــها مـــما ال يظهـــر إال بـــالـــنطق؛ وجـــرى تـــرتـــيب ذكـــر الـــقراءات بحســـب قـــواعـــد 

أهـــل هـــذا الـــفن ابـــتداء بـــنافـــع وخـــتامًــــا بخـــلف الـــعاشـــر رحـــمهم اهلل، وقـــد فـــصل بـــني 

السـبع املـتواتـرة وبـني الـثالث املـكملة للعشـر بـكلمة (وكـذا)؛ ثـم أحـيل عـلى الـقاعـدة 
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وأما الشاهد: 

فــاملــراد بــه بــيت مــن الــشعر أو أكــثر اســتعمل فــيه مــثل الــكلمة الــقرآنــية أو مــثل أســلوب 
اآليــة إن كــان أســلوبــها قــليل الــتداول، والــغالــب فــي الــشواهــد أنــها مــن شــعر مــن يــحتج 
بـقولـه، وربـما ذكـر بـعض شـعر املـولـديـن نـادرًا، وقـد ال يتيسـر الـشاهـد؛ وسيجـد الـقارئ 
الـشواهـد ملـا ذكـر فـي املـوسـوعـة مـن الـقراءات ال لـغيرهـا، وربـما ذكـر شـاهـد لـقراءة شـاذة 
تـــساهـــالً فـــي أول الـــعمل؛ وقـــد يسّـــــــر اهلل تـــعالـــى ضَـــــــــــبْط هـــذه الـــشواهـــد بـــالـــشكل وشَــــــــرْح 
مـــفرداتـــها ومـــعناهـــا اإلجـــمالـــي بـــقدر اإلمـــكان ألن الـــبيت قـــد ال يُـــفهم مـــعناه إذا انســـلخ 
عـــن قـــصيدتـــه واملـــناســـبة الـــتي قـــيل فـــيها، مـــن أجـــل ذلـــك قـــد يجـــد الـــقارئ قـــصورًا فـــي 



فـيما يـأتـي بـعدهـا بـذكـر رقـم الـسورة بـجانـبه خـط مـائـل بـعده رقـم اآليـة، فـإذا كـانـت 

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:

 فـاملـراد مـعناهـا املـفرد فـي تـلك اآليـة بحسـب مـا اعـتمد فـي املـعنى اإلجـمالـي، وملـا 

جــرى الــعمل عــلى االلــتزام بشــرح كــل كــلمة فــي اآليــة مــهما تــكررت تــلك الــكلمة مــن 

غـــير إحـــالـــة عـــلى مـــا ســـبق، فـــإن الـــقارئ سيجـــد تـــكرارًا مـــمالً ملـــعنى بـــسيط ملـــثل: 

( املــيم حــرف دال عــلى جــمع الــذكــور)؛ ولــكن الــعذر فــي هــذا أن اإلحــالــة عــلى مــا 

تـقدم تـربـك الـقارئ لـكثرة تـكرارهـا فـقد تـكون قـراءتـه فـي الجـزء (50) مـن املـوسـوعـة 
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وأما الصرف:

 فــــكان حــــظ الحــــروف أن يــــذكــــر بــــجانــــب الحــــرف أنــــه حــــرف مــــعنى، ويــــشار إلــــى عــــدد 

حروفه بكلمة (أحادي أو ثنائي) مثالً.

وأمــا األســماء املــبنية بــناء أصــليًا فــقد أشــير إلــى بــنائــها مــن غــير زيــادة؛ وأمــا املــبنية 

بــناء عــارضًــــــــــا كــاملــنادى املــفرد واســم ال فــإنــها تشــرح كــاألســماء املــعربــة، وأمــا األفــعال 

واألســماء املــعربــة غــير األعجــمية فــقد تــم تــفصيل كــل مــا يــحتاجــه الــصرفــي، بــدًءا مــن 

وزن الـكلمة إلـى تـبيني أصـلها وتـطورهـا واشـتقاقـها ومـا أصـابـها مـن إعـالل وإبـدال مـع 

رد الجـمع إلـى مـفرده واملشـتق إلـى مـصدره وبـيان بـاب كـل فـعل ثـالثـي بحسـب قـواعـد 

أهــل الــصرف إلــى آخــر مــا يــطالــعه الــقارئ فــيها. وكــان البــد فــي الــصرف مــن اإلحــالــة 



واملــعنى املــحال عــليه فــي الجــزء األول فــتغاضــيه عــن قــراءة ســطر أمــامــه قــد عــرفــه 

وتكرر أسهل من الرجوع إلى األجزاء املتقدمة، وهذا أمر واضح.

والبـد هـنا مـن اإلشـارة إلـى مـيزة قـد تـكون مـن خـصائـص هـذا الـكتاب وهـي أنـه تـم 

شــرح األســماء واألفــعال؛ وهــذا أمــر مــفروغ مــنه؛ ولــكن الجــديــد هــو أنــه اســتقصى 

شــرح الحــروف بــالــتفصيل فــذكــر عــند (أل) الــتي لــلتعريــف أنــها (حــرف دال عــلى 

تــعريــف الــجنس) أو (العهــد) أو (زائــد) بحســب الــكلمة؛ وذكــر مــعنى حــروف الجــر 

فشــــــرحــــــت (مــــــن) ــ مــــــثالً ــ بــــــأنــــــها: ( حــــــرف دال عــــــلى ابــــــتداء الــــــغايــــــة) أو عــــــلى 

(الـــتبعيض) أو (الـــتبيني) بحســـب املـــقام، ومـــثل ذلـــك حـــروف الـــعطف وغـــيرهـــا مـــن 

ســـائـــر الحـــروف، فـــإذا كـــان الشـــرح لـــضمير فسيجـــد الـــقارئ ذكـــر مـــرجـــع ضـــمير 

الـغائـب واملـراد مـن ضـمير املـخاطـب أو املـتكلم، و إذا كـان الشـرح السـم اإلشـارة 

وجـــد الـــقارئ بـــيان املـــشار إلـــيه، و إذا كـــان الشـــرح الســـم مـــوصـــول وجـــد بـــيان مـــا 

يقع عليه املوصول.

وأما اإلعراب:

 فـــقد أتـــى وافـــيًا مســـتوفـــي عـــلى كـــلمة فـــي الـــقرآن الـــكريـــم مـــهما تـــكررت مـــن غـــير 

إحــالــة عــلى مــا ســبق، واتــبع فــيه األســلوب املــدرســي املــفصل، وتــم تــوضــيح كــل مــا 

يـــحتاجـــه طـــالـــب اإلعـــراب مـــن مـــعرفـــة املـــبني واملـــعرب وعـــالمـــات اإلعـــراب وعـــالمـــات 

الـبناء و املـعطوف عـليه واملـقدرات واملحـذوفـات ومـتعلقات الـظروف؛ كـما أعـربـت كـل 

جــــــملة مــــــما لــــــه محــــــل ومــــــا ال محــــــل لــــــه مــــــع بــــــيان الــــــفعلية و االســــــمية والــــــخبريــــــة 

واإلنـشائـية مـع الـتعليل عـند الـحاجـة؛ وجـاء إعـراب الجـمل بـعد االنـتهاء مـن إعـراب 

املفردات، فال يستعجل القارئ أمرًا هو آت.
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وقــــد جــــعلت دراســــة األلــــفاظ والــــكلمات فــــي جــــداول لــــسهولــــة املــــراجــــعة ولــــئال تــــكرر 

الكلمة موضوع الدراسة ثالث مرات عند املعنى والصرف وعند اإلعراب.

هــــذا والــــناظــــر فــــي هــــذه املــــوســــوعــــة مــــن أهــــل الــــعلم يــــدرك مــــقدار الجهــــد والــــدقــــة 
وااللــتزام فــيها، كــما يــعذر إن رأى تــقصيرًا أو اخــتالفًــا بــني مــا كــتب فــي األجــزاء 
األولـى وبـني مـا كـتب آخـرًا؛ ألن هـذا الـكتاب مـن عـند غـير اهللٹ ٹ چ ڇ    ڇ     ڇ    

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  النساء: ٨٢.

واعتذار أخير: 

هـــو أن اتـــساع رقـــعة الـــبحث جـــعل املـــراجـــعة وتـــكرارهـــا أمـــرًا عـــسيرًا فـــلعل اهلل أن 

يـقيض لهـذه املـوسـوعـة مـن يـعيد الـنظر فـيها، ويـتدارك الـنقص، ويسـد الخـلل، وأمـا 

كــــاتــــبها فــــقد اســــتوفــــى جهــــده، وأدركــــه مــــع نــــهايــــتها مــــا يــــصيب كــــبار الــــسن مــــن 

الضعف واإلعياء، وهو يرجو بركة دعاء القراء.

وصــــلى اهلل وســــلم وبــــارك عــــلى ســــيدنــــا محــــمد الســــراج املــــنير وعــــلى آلــــه وصــــحبه 

صالة وسالًما دائمني من غير انتهاء وال تقدير.

بـيــانــات:

إن املــــصادر األصــــلية لهــــذه املــــوســــوعــــة هــــي كــــتب الــــتفسير وعــــلوم الــــقرآن ال 1.

كــــتب الحــــديــــث وال كــــتب الــــفقه وال غــــيرهــــا "ألن الــــغرض األصــــلي مــــنها: هــــو 

تـــــقديـــــم مـــــا تـــــضمنته كـــــتب عـــــلوم الـــــقرآن بـــــشكل ميســـــر، فـــــمتى أغـــــنت كـــــتب 

الـتفسير وعـلوم الـقرآن املـوضـوع لـم يُـصْر إلـى غـيرهـا؛ ومـن الـواضـح أن هـذا 

املــبدأ ال يــعارض الــرجــوع إلــى كــتب الــلغة أو الحــديــث أو الــفقه عــند الــحاجــة 
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إلـى إغـناء الـبحث، ولـكن هـذا الـرجـوع لـيس مـفروضًـــــــــا دائـًما فـي كـل مـوضـوع 

بحيث يعد تركه نقًصا في العمل أو خروًجا عن الخطة املرسومة.

مــما تــم االلــتزام بــه هــو إحــالــة كــل مــعلومــة إلــى املــرجــع الــذي أخــذت مــنه أداء 2.

لــألمــانــة الــعلمية وبــراءة مــن املــسئولــية، ولــكن هــذا االلــتزام لــم يــكن ضــروريًــا 

عــندمــا تــكون املــعلومــة واضــحة ال خــالف فــيها مــثل (فــي: حــرف جــر)؛ وذكــر 

املـــرجـــع ال يـــعني أن الـــكالم مـــنقول مـــنه حـــرفـــيًا، فـــإن ذلـــك لـــم يحـــدث إال فـــي 

الــتفسير بــاملــأثــور، وأمــا فــي غــيره فــمتى وجــدت الــفكرة فــي مــرجــع واعــتمدت 

كــــان البــــد لــــها مــــن صــــياغــــة جــــديــــدة تنسجــــم مــــع أســــالــــيب الــــعصر وتــــوضــــح 

لــلقارئ املــراد؛ وربــما كــانــت املــسألــة مــما أطــبقت عــليه كــتب الــتفسير فــيكون 

الــتدقــيق فــي ذكــر املــراجــع غــير ضــروري، فــيذكــر أو ال يــذكــر أي كــتاب مــنها، 

وقـــد تـــكون الـــفكرة مـــوزعـــة فـــي أكـــثر مـــن مـــرجـــع بـــحيث يشـــترك كـــتابـــان فـــي 

تـــوضـــيحها وإتـــمامـــها، فـــالبـــد حـــينئذ مـــن ذكـــر املـــرجـــعني مـــًعا، وفـــي املـــسائـــل 

الــــفقهية إذا ذكــــر املــــرجــــع فــــإنــــه يــــشمل كــــل املــــسائــــل الــــتي ذكــــرت قــــبله حــــتى 

املـرجـع الـسابـق، فـيكون مـرجـًعا ملـسألـتني أو أكـثر مـما سـبق، ومـثلها فـي ذلـك 

كــل مــوضــوع تــتعدد فــقراتــه؛ وتــتم اإلحــالــة بــذكــر اســم املــرجــع مــختصرًا يــتلوه 

رقـــم الجـــزء ثـــم رقـــم الـــصفحة ولـــكن تـــعدد الـــطبعات لـــلكتاب الـــواحـــد، والـــتزام 

كــتب الــتفسير أن تــكون مــرتــبة بــترتــيب ســور الــقرآن وآيــاتــه جــعل ذكــر الجــزء 

والــصفحة لــيس كــبير األهــمية، فــإذا كــانــت املــسألــة فــي ســورة (يــوســف) مــثالً 

فـــكل كـــتب الـــتفسير ســـتوردهـــا عـــند تـــفسير تـــلك الـــسورة؛ كـــما أن كـــتب الـــلغة 

لــــها نــــظامــــها فــــي تــــرتــــيب املــــسائــــل فــــال حــــاجــــة لــــذكــــر الجــــزء والــــصفحة عــــند 

اإلحـالـة عـليها، وإذا كـان هـناك تـعليق أو اسـتنتاج فـي بـعض املـسائـل خـارج 
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عــــما فــــي املــــرجــــع أثــــبت مســــبوقًـــــا بــــكلمة (أقــــول) وخــــتم بــــكلمة (املشــــرف) أو 

(املـؤلـف)؛ وقـد تـكون املـسألـة ال مـرجـع لـها وذلـك كـثير فـي اإلعـراب فـحينئذ ال 

يذكر لها مرجع، ألن مرجعها خبرة املؤلف. 

لـــقد أســـهم فـــي إعـــداد هـــذه املـــوســـوعـــة فـــريـــق مـــن أهـــل الـــعلم واألمـــانـــة، وكـــان 3.

إســـهامـــهم فـــيها مـــتفاوتًـــا ألنـــه لـــم يـــتفرغ لـــها ســـوى املشـــرف الـــذي تـــكفل بـــها 

وتعهـــــد بـــــإنـــــجازهـــــا بحســـــب تـــــيسير اهلل لـــــه وتـــــوفـــــيقه، وأكـــــثرهـــــم إســـــهامًـــــا هـــــو 

الــشيخ/ حســني املحــمد، فــقد كــتب جــانــبًا كــبيرًا مــن مــناســبات اآليــات، وقــدم 

املـــعلومـــات األولـــية عـــن اإلعـــراب مـــن أول الـــقرآن إلـــى آخـــره، كـــما ســـاعـــد فـــي 

مواضيع أخر كافأه اهلل من سعة فضله.  

وكــــتب الــــشيخ/ محــــمد حســــني مــــشاعــــل، بــــحوث الــــصرف كــــلها وأتــــى بــــمعظم 

الشواهد الشعرية ولعله ساعد في غيرها.

وشــــارك الــــشيخ/ بــــالل حــــمزة، فــــي كــــتابــــة مــــعظم املــــأثــــور وفــــي شــــرح مــــعنى 

الــــــكلمة املــــــفرد، وشــــــاركــــــه بــــــإســــــهام أقــــــل الــــــشيخ/ عــــــباس عــــــلي، فــــــي هــــــذيــــــن 

املوضوعني.

وســـاعـــد الـــشيخ/ حســـني كـــنو، والـــشيخ/ مـــصطفى كـــنو، فـــي بـــعض مـــراحـــل 

الكتابة لبعض املواضيع.

وقـام بـتقسيم األلـفاظ إلـى كـلمات الـشيخ/ محـمد مهـدي الـناشـد، كـما شـارك 

مشاركة يسيرة في تخريج بعض املأثور.

كل هؤالء عملوا بجد وأمانة مشكورين، ولكنهم لم يكونوا مسئولني 
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عــن صــحة مــا كــتبوا وال عــن شــمولــه (بــمقتضى تــكليفهم ال إهــماالً مــنهم) ألن 

الخــــطة كــــانــــت تــــقتضي أن يــــترك لــــقلم املــــراجــــعة والــــتصحيح ســــد كــــل خــــلل، 

وإتمام كل نقص، واعتماد أو إلغاء بعض ما كتب.

أمـــا الـــقراءات فـــقد أرســـى قـــواعـــد الـــقراء فـــي الـــسورتـــني األولـــتني مـــن الـــقرآن 

الــشيخ/ محــمد تــميم الــزعــبي، مــرجــع الــقراءات فــي املــديــنة املــنورة جــزاه اهلل 

كــل خــير وصــرف عــنه كــل ســوء، وهــي الــتي جــرت اإلحــالــة عــليها فــيما تــالهــا 

مــــن الــــقرآن، وقــــام بــــتطبيق تــــلك الــــقواعــــد عــــلى بــــقية الــــقرآن وبــــذكــــر الــــفرش 

الـشيخ/ أحـمد شـعبان، خـريـج كـلية الـقراءات فـي الـجامـعة اإلسـالمـية، فهـذان 

الـشيخان اسـتقال بـبحث الـقراءات الخـتصاصـهما بـذلـك فـذهـبا بـبركـته وثـوابـه؛ 

وقــد تــمت اإلحــالــة عــلى مــا تــقدم بــكتابــة رقــم الــسورة بــجانــبه رقــم اآليــة الــتي 

ذكرت عندها القاعدة يفصل بينهما بخط مائل.

وأمـا الـقائـم بخـدمـة هـذه  املـوسـوعـة (محـمد نـذيـر حـامـد) وهـو الـذي يـشار إلـيه 

بكلمة (املشرف) أو (املؤلف) فكان نصيبه من العمل:

دراسة السورة بما تضمنته هذه الدراسة.1.

أسباب النزول.2.

الناسخ واملنسوخ.3.

األحكام الفقهية والفوائد التربوية.4.

املواضيع.5.

املعنى اإلجمالي.6.

تخريج التفسير باملأثور.7.

إتمام الشواهد الشعرية وضبطها بالشكل وشرحها.8.
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معظم مناسبات اآليات.9.

الجوانب املهمة في إعراب املفردات وإعراب الجمل. 10.

مراجعة وتصحيح كل ما كتب مما قدمه الشيوخ الباحثون، 11.

فقد أتى قلمه على كل ذلك تصحيًحا أو نقًضا أو إتماًما أو 

استدراًكا فصاغ البحوث املقدمة صياغة جيدة. جزى اهلل 

كل من أسهم في هذا  

الـــــــعمل أفـــــــضل الجـــــــزاء ووقـــــــاه كـــــــل مـــــــا يـــــــسوءه فـــــــي الـــــــدنـــــــيا 

واآلخرة.

وأخـــــــيرًا البـــــــد مـــــــن الـــــــتنويـــــــه بـــــــالـــــــدور الـــــــذي قـــــــام بـــــــه األســـــــتاذ/ عـــــــادل قـــــــربـــــــان 

الــتركســتانــي؛ فــإن فــكرة تــألــيف هــذه املــوســوعــة لــه، وقــد شــارك املشــرف فــي إعــداد 

خــطتها، ولــم يــِغب رأيــه عــند كــل مــنعطف فــيها ، كــالــدخــول فــي مــوضــوع جــديــد أو 

تــنفيذ اقــتراح يــطرح، واســتمر مــتابــًعا لــلعمل مــشجًعا عــليه مــشغوالً بــه طــيلة عشــر 

سـنوات تـقريـبًا؛ كـما أنـه كـان املـتكفل بـتمويـل كـل املشـروع وتـقديـم كـل مـا يـحتاجـه 

مــن مــراجــع وأدوات وتــأمــني بــرامــج الــطباعــة واإلخــراج، فــاملــوســوعــة مــن أجــل ذلــك 

مـــوســـوعـــته، كُـــــتبَت لـــه، ويـــحق لـــه أن يـــتصرف فـــيها بحســـب مـــا يـــحقق الهـــدف مـــن 

تـــألـــيفها وهـــو خـــدمـــة مـــحبي املـــعرفـــة املـــتطلعني إلـــى إحـــراز أكـــبر نـــصيب مـــن عـــلوم 

الــقرآن ومــن الــتراث الــذي خــلفه الســلف مــنخوالً مــصفى ميســرًا، كــما يــحق لــه أن 

يــــفرح ويفخــــر بــــفضل اهلل عــــليه الــــذي وفــــقه لــــها، وأن يــــرجــــو ذخــــرهــــا وثــــوابــــها فــــي 

اآلخرة عند اهلل الذي كتبت هذه املوسوعة لنيل رضاه وكسب الزلفى لديه. 
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الـــلهم ال تـــخيب فـــيك رجـــاءنـــا، واخـــتم بـــالـــصالـــحات أعـــمالـــنا، وبـــيض وجـــوهـــنا يـــوم 

نـلقاك، واجـعل مـا قـدمـناه مـقبوالً عـندك نـافـًعا ألمـة نـبيك عـليه أفـضل صـالتـك وأتـم 

التسليم.

املشرف املُكرم بخدمة هذه املوسوعة

                                                  محمد نذير حامد 
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