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يف جامع العثمان تدمشق
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي ىيأ للغة العربية عباداً عاملٌن عليها رزقهم اإلخالص فقاموا عليها رعاة وحفظة
يفنوف ذلا األعمار وديلؤف هبا األسفار ,والصالة والسالـ على سيدنا زلمد سيد ولد عدناف الذي أويت
جوامع الكلم وفصل اخلطاب.
أما بعد :فإنو ال يسع ادلرء الكرمي إال أف يشكر للقائمٌن على ىذه الدورة سعيهم وجهودىم يف

سبيل تقدمي اخلًن والنفع للناس حنو القرآف الكرمي وخدمتو وفهمو وتدبره.
الخيفى على أحد أف القرآف الكرمي كاف ػ وال يزاؿ ػ الينبوع الثر الذي تستمد منو العلوـ والفنوف
مادهتا يف سبيل تيسًن فهم القرآف الكرمي وبياف علومو وإيضاح إعجازه ،أودع فيو سبحانو وتعاىل علم
كل شىء وأباف فيو كل ىدى وخًن.
ومل يقصر أىل العلم على إمتداد الزماف يف جانب من جوانب التأليف يف ذلك ،وإف ادلرء
ليتملكو الفخر واإلعجاب وىو يرى ثروة عظيمة من ادلصنفات تتوجو حنو القرآف الكرمي ،فما من
جزئية من جزئيات الكتاب العزيز إال ويف ادلكتبة القرآنية كتب مفردة للحديث عنها ،وبالطبع
التقتصر ىذه اجلزئيات على اللغة والنحو والصرؼ والبالغة وكلها مهمة بل يتعدى ذلك للحديث
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عن الطبيعة والنبات واجلغرافية والزراعة والفلك وعلم النفس ،إىل غًن ذلك شلا يعرفو أىل العلم يف كل
ختصص.
لقد مسعنا يف مفتتح ىذه الدورة ادلباركة النافعة أف الرساالت السماوية بدأت باإلشارة إىل العلم
َس َماء ُكلَّ َها] البقرة[ 13
بقولو تعاىلَ  :و َعلَّ َم َ
آد َم األ ْ
َّ ِ
َّ ِ
ين ََل يَ ْعلَ ُمو َن] الزمر[ 9
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
وقاؿ تعاىل :قُ ْل َى ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
ك الَّ ِذي َخلَ َق ] العلق[ 3
اس ِم َربِّ َ
وتضافرت مع قولو تعاىل خلامت الرسل الكراـ :اق َْرأْ بِ ْ
ىذا السمو القرآين ىل كنا ػ حنن طالب العلم ػ على ادلستوى الالئق لتمثلو واالرتباط بو حنن أمة اقرأ
النقرأ.
لذلك يتصدى أىل العلم والغًنة على تشجيع الناس مجيعاً حنو القراءة وحتفيز مهمهم ليبلغوا
السعادة يف فهم القرآف أوالً ،وفهم احلديث الشريف ثانياً.
ىب العلماء للتأليف يف علوـ العربية والتفسًن وحنو ذلك لتمكٌن الدارسٌن والباحثٌن بالقدر
ادلمكن لفهم القرآف الكرمي بيسر وسهولة.
تنوع المصادر والمراجع:

تضم ادلكتبة القرآنية مصنفات التعد وال حتصى يف مناحي التفسًن واإلعراب والبالغة ،وىي
متنوعة يف مناىجها ومادهتا فيها ما يناسب الشداة وادلبتدئٌن ،وفيها ما يطمئن لو العلماء األفذاذ
الناهبوف وىي بلغة عصرنا تناسب كل األذواؽ.
المرشد إلى ىذه المصادر:

ادلرشد إىل ىذه ادلصادر كتاباف مهماف جدا مها ( البرىان في علوم القرآن ) لبدر الدين
الزركشي ،و( اإلتقان في علوم القرآن) لإلماـ جالؿ الدين السيوطي.
قاؿ اإلماـ السيوطي" :وإف كتابنا القرآف ذلو مفجر العلوـ ومنبعها ودائرة مشسها ومطلعها ،أودع
فيو سبحانو وتعاىل علم كل شىء وأباف فيو كل ىدى وغي ،فرتى كل ذي فن منو يستمد وعليو
يعتمد ،فالفقيو يستنبط منو األحكاـ ويستخرج حكم احلالؿ واحلراـ ،والنحوي يبين منو قواعد إعرابو
ويرجع إليو يف معرفة خطأ القوؿ من صوابو ،والبياين يهتدي بو إىل حسن النظاـ ويعترب مسالك
البالغة يف صدغ الكالـ ،وفيو من القصص واألخبار ما يذكر أويل األبصار ومن ادلواعظ واألمثاؿ ما
يزدجر بو أولو الفكر واالعتبار إىل غًن ذلك من العلوـ ال يقدر قدرىا إال من علم حصرىا ،ىذا مع
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فصاحة لفظ وبالغة أسلوب تبهر العقوؿ وتسلب القلوب وإعجاز نظم اليقدر عليو إال عالـ
الغيوب".
واجبات المفسر:

قاؿ العلماء :جيب على ادلفسر أف يتحرى يف التفسًن مطابقة ادلفسر ،وأف يتحرز يف ذلك من
نقص دلا حيتاج غليو يف إيضاح ادلعىن أو زيادة ال تليق بالغرض ،ومن كوف ادلفسر فيو زيغ عن ادلعىن
وعدوؿ عن طريقو ،وعليو مبراعاة ادلعىن احلقيقي واجملازي ،ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق لو
الكالـ ،وأف يؤاخي بٌن ادلفردات ،وجيب عليو البداءة بالعلوـ اللفظية ،وأوؿ ما جيب البداءة بو منها
حتقيق األلفاظ ادلفردة ،فيتكلم عليها من جهة اللغة مث التصريف مث االشتقاؽ مث يتكلم عليها حبسب
الرتكيب ،فيبدأ باإلعراب مث ما يتعلق بادلعاين مث البياف مث البديع مث يبٌن ادلعىن ادلراد مث االستنباط مث
اإلشارة.
كتب التفاسير:

( جامع البياف  :الطربي ػ تفسًن رلاىد ػ تفسًن السدي ػ تفسًن إبن كثًن ػ تفسًن السيوطي :
الدر ادلنثور ػ نظم الدرر :البقاعي ػ تفسًن اجلاللٌن ػ روح ادلعاين  :اآللوسي ػ تفسًن أيب السعود ػ
صفوة التفاسًن  :الصابوين ػ تفسًن القشًني  :اجلامع ألحكاـ القرآف ػ تفسًن إبن جزي ػ زاد ادلسًن
إلبن اجلوزي ػ رلمع البياف للطربي ػ بصائر ذوي التمييز ػ حاشية الشهاب اخلفاجي ػ تفسًن النسفي ػ
تفسًن البيضاوي )
كتب معاني القرآن:

(معاين القرآف للفراء ػ معاين القرآف لألخفش ػ معاين القرآف للزجاج ػ معاين القرآف لليزيدي ػ
معاين القرآف أليب جعفر ػمجاز القرآف أليب عبيدة ػ غريب القرآف ػ تأويل شكل القرآف ػ انظر اإلتقاف
والربىاف ومناىل الفرقاف)
كتب أعاريب القرآن :

(معاين القرآف للفراء ػ معاين القرآف لألخفش -معاين القرآف للزجاج -مشكل إعراب القرآف
من بو الرمحن أليب
دلكي القيسي  -الكشاؼ للزسلشري -إعراب القرآف أليب جعفر -إمالء شلا ّ
ّ
البقاء -البحر احمليط أليب حياف -الدر ادلصوف للسميين -اجمليد يف إعراب القرآف للصفاقسي -مغين
ادليسر للدكتور زلمد الطيب االبراىيم -إعراب القرآف للدكتور أدين الشوا).
اللبيب البن ىاشم ّ -
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كتب معاصرة:
(إعراب القرآف وبيانو حمليي الدين درويش – تفسًن القرآف وبيانو حملمد علي طو العروة -
اجلدوؿ يف إعراب القرآف وحرفو حملمد صايف – اجلامع إلعراب مجل القرآف للدكتور أدين الشوا).
كتب اإلعجاز وفنون البالغة:

(إعجاز القرآف للخطّايب  -إعجاز القرآف للرماين  -إعجاز القرآف للباقالين  -إعجاز القرآف
للجرجاين  -إعجاز القرآف للرازي  -الربىاف يف إعجاز القرآف البن أيب اإلصبع  -الربىاف يف إعجاز
القرآف للزملكاين  -اجمليد يف إعجاز القرآف للزملكاين  -اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز للعز
بن عبد السالـ  -اإلجياز يف اجملاز البن القيّم  -هناية التأميل يف أسرار التنزيل للزملكاين  -التبياف يف
البياف للزملكاين  -بديع القرآف البن أيب اإلصبع  -جتًن التحرير البن أيب اإلصبع  -دالئل اإلعجاز
للجرجاين  -أسرار البالغة للجرجاين  -العمدة البن رشيق  -الصناعتٌن للعسكري  -ادلصباح بدر
الدين بن مالك  -التبياف للطييب  -اإلشارات والتنبيهات للجرجاين  -الكنايات للجرجاين -
اإلغريض يف الفرؽ بٌن الكناية والتعريض لتقي الدين السبكي  -االقتناص يف الفرؽ بٌن احلصر
واالختصاص للسبكي  -عروس األفراح لبهاء الدين السبكي  -ادلثل السائر البن األثًن  -التلخيص
للقزويين  -مفتاح العلوـ للسكاكي  -فنوف األفناف يف علوـ القرآف البن اجلوزي ػ مجاؿ القّراء وكماؿ
اإلقراء للسخاوي ػ ادلرشد الوجيز أليب شامة ػ الربىاف يف مشكالت القرآف أليب ادلعايل ػ فضائل القرآف
سالـ ػ فضائل القرآف البن شيبة ػ مفردات القرآف للراغب
البن كثًن ػ فضائل القرآف للقاسم بن ّ
األصفهاين).
إنّو غيض من فيض من رحاب ادلكتبة القرآنية العامرة فإدراؾ مجيعها وقراءتو فيو من الصعوبة
والعناء ما فيو وقد قالوا :إ ّف ما من نوع من أنواع علوـ القرآف ّإالػ ولو أراد اإلنساف استقصاءه
الستفرغ عمره مث مل ححي ِكم أمره  ....فإف الصناعة طويلة والعمر قصًن.
وقفاً على من جيػزلوف عطاء
كلٌّ جيود مبا لديو فما الػندى
إال على أي ػ ٍد تفيض سخاء
ال تنهض األوطاف من كبواهتا
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنو
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