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    المصادر 
  السنة اهل تفاسیر 

  المفسر  التفسیر  الرمز

  )٧٩١(ت  عمر بن اهللا عبد الخیر أبو الدین ناصر البیضاوي  التأویل وأسرار التنزیل أنوار  بض

  )٦٠٦(ت     الشافعي التمیمي عمر بن محمد الرازي الدین فخر    الغیب مفاتیح  الكبیر التفسیر  فخ

  )٣٦٠ابو القاسم سلیمان بن ایوب (ت لطبرانيا    الكبیر التفسیر  طر

 بـــــــن كثیـــــــر بـــــــن یزیـــــــد بـــــــن جریـــــــر بـــــــن جعفرمحمـــــــد أبـــــــو الطبـــــــري  القرآن تأویل في البیان جامع  طب

     )٣١٠(ت  اآلملي غالب

(ت       الخزرجـي األنصـاري أحمـد بـن محمـد اهللا عبـد أبـو القرطبي   القران الحكام الجامع  قر

٦٧١(  

  )٩١١(ت  الدین جالل الكمال بن الرحمن عبد السیوطي  بالمأثور تأویلال في المنثور الدر  سي

 العظــــیم القـــرآن تفســــیر فـــي المعـــاني حرو   آل

    ، المثاني والسبع

(ت         البغـدادي محمـود السید الدین شهاب الفضل أبو اآللوسي

١٢٧٠(  

 فـــــــي التفضـــــــیل لقواعـــــــد التنزیـــــــل شــــــواهد  شو

     (ع) البیت اهل في النازلة االیات

  )٥(ت ق  سابوريیالن الحنفي احمد بن اهللا عبید الحسكاني الحاكم

 التنزیــــل غــــوامض حقــــائق عــــن الكشــــاف  زم

  التأویل وجوه فى األقاویل وعیون

  )٥٢٨(ت عمر بن محمود القاسم أبو اهللا جار الزمخشرى

  )٧٨٢(تيالقم حسین بن محمد بن الحسن الدین نظامالنیسابوري   الفرقان ورغائب القرآن غرائب  غر  

 أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق بـــن غالـــب بـــن عطیـــة األندلســــي  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  محر

  هـ)٤٥٦(ت

تفســـــیر كتـــــاب اهللا ( بیـــــان المعـــــاني  مال

  )النزولترتیب الحكیم حسب 

 الفراتـــــــي الـــــــدیرزوري مالحـــــــویش آل غـــــــازى عبـــــــدالقادر

  )١٩٧٨(ت

        المعاصرة االسالمیة الموسوعه  مس

  أ
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  تفاسیر الشیعة

  المفسر  التفسیر  الرمز

  الشیرازي مكارمایة هللا   في تفسیر كتاب هللا المنزل  االمثل  ام

  )   ١٠٩٠محمد المحسن بن مرتضى (ت  الكاشاني لفیضا  في تفسیر كتاب هللا الوافي الصافي  صا

  مغنیھ جواد محمدالعالمة    الكاشفتفسیر   كا

  )٥٤٨الطبرسي الشیخ ابو علي الفضل بن الحسن (ت  البیان في تفسیر القران مجمع  مج

  ایة هللا السید عبد االعلى  لسبزواريا  في تفسیر القران     الرحمن مواھب  مو

  الطباطبائي العالمھ السید محمد حسین   في تفسیر القران  المیزان  مي

  
  

  ةتفاسیر المتصوف
  المفسر  التفسیر  الرمز

(ت  األزدي موسى بن الحسین بن محمد الرحمن بدع أبو السلمي   التفسیر حقائق  حق

٤١٢(  

 الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إسماعیلاالمام الشیخ   القران تفسیر في  البیان روح  رو

  )١١٢٧( ت  الخلوتي

  )٢٨٣(ت هللا عبد بن سھل محمد أبو التسترى  الموسوم ب  فھم القرآن التستري تفسیر  تس

 الحسني عجیبة بن المھدي بن محمد أحمداالمام ابي العباس   المجید القرآن تفسیر في المدید البحر  بح

  )١٢٢٤التطواني (ت الشاذلي اإلدریسي

  )٦٣٨( ت الطائي محي الدین ابن عربي ابي بكر   العربي ابن تفسیر  اع

 الملك عبد بن ھوازن بن الكریم عبد القاسم أبو القشیري      اإلشارات لطائف  لط

  )٤٦٥(ت  افعيالش النیسابوري

  )٤٠٤(ت الشیرازي بھان روز محمد ابو البقلي  القران حقائق في البیان عرائس  عس

الملقب بسلطان علي شاه    العارف الشھید  محمد الجنابذي  ةالعباد مقامات في  السعادة بیان  بي

  ) ١٤الخراساني  (ت ق 

  ]نج[ورمزت الى نھج البالغھ بـ 
     www.altafsir/com بیت الملكیة للفكر االسالميل الآمؤسسة : التفاسیر مصدر *
 مال   مو  ،  كا،   أم   ،  مس ماعدا  

  )من موقع ( الموسوعة االسالمیة المعاصرة الكریم نص القرآن  **
   

 ب
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  المقدمة
  

  

 بسم هللا الرحمن الرحیم

على والدي من الھداية  و نعم به عليأبحمده على ما  أبتدئ 

توالي  ذ عرفني نفسه بتتابع آالئه وإ ،لى طريق الحق و سبیل النجاةإ

   .ال تعد نعمه يحد كرمه و من رب ال هه فسبحانائنعم

) الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَیاَة ١َتَباَرَك الَِّذي ِبَیِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر ({  و
لیجزي  {و لیبلو عباده بنعمه تبارك،  }) ٢( َیْبُلَوُكْم َأیُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعِزیُز اْلَغُفورُ لِ 

  ).٣١(النجم }  الذین اساؤوا بما عملوا ویجزي الذین احسنوا بالحسنى

َشاِهًدا  {لذي بعثه اخاتم رسله  نبیائه وأصلى هللا على سید  و
 كتاب مبین بنور و ،حزاباأل } )٤٦) َوَداِعًیا ِإَلى اللَِّه ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنیًرا (٤٥ا (َوُمَبشًِّرا َوَنِذیرً 

َیْهِدیِهْم َیْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّالِم َوُیْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِه وَ  {
ن أكما أمرنا ،  على آله الطیبین الطاھرين و ،)١٦( المائدة} یٍم ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتقِ 

ِإنَّ اللََّه َوَمالِئَكَتُه ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِه َوَسلُِّموا  {نصلي علیه 
 .)٥٦( االحزاب} َتْسِلیًما 
) فصل من قصتي مع  النفحات ن محاولتي ترتیب ھذه (إف ،بعد و  

یات القرن المیالدي نھي قصة بدأت في خمسی و ،كتاب هللا العزيز

رض أ سكن في طفولتي مدينة كربالء المقدسةأحیث كنت  ؛الماضي

   قد انتشرت فیھا مدارس حفظ ولیاء، ومحط قلوب األ باء، واإل الشھادة و

نحضر تلك  اتيلدّ  كنت و و *زاوية  تالوة القران في كل مسجد و و

لى حلقات الحفظ إرسالنا إلالحلقات طاعة آلبائنا الذين كانوا مدفوعین 

 و،           )١(االنفال  }َوَأِطیُعوا اللََّه َوَرُسوَلهُ { طاعتھم ( في قوله عز وجل، تلك

م على ءكبناأربوا آله (  طاعتھم للرسول العظیم في قوله صلى هللا علیه و

  .)نآتالوة القر  یته وهل بأحب  حب نبیكم و

 الشیرازي الحسیني محمد السید اهللا آیة لجهود آنذاك كربالء في المدارس من هذاالنوع انتشار في الفضل یعود *
 عمر وأطال منهم الماضین اهللا رحم ( هاناخو ب مصحوباً  المساجد في مجالسنا یحضر كان حیث برحمته اهللا تغمده
  رعایته و بعطفه یشملنا و السنین من العشر اوزنتج لم صغار طفالأ ونحن ) الباقین

ج
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قتصر في مرحلة ي رشاد النبوي الشريف الإلن العمل باأوال ريب في   

نه يغرس إاللسان لدى الطفل فحسب بل  الطفولة على تدريب السمع و

قیام آصرة تربط بین  حب ھذا الكتاب الخالد و في من أراد هللا له خیراً 

تدفعه بعد تجاوز مرحلة  ل باقیة حتى نھاية العمر والكتاب تظ القاريء و

َتَعلَُّموا اْلُقْرآَن َفِإنَُّه َأْحَسُن  لى العمل ، يقول أمیر المؤمنین علي (ع) (إ ةالطفول

ُدوِر وَ  اْلَحِدیِث َو َتَفقَُّهوا ِفیِه َفِإنَُّه َرِبیُع اْلُقُلوبِ  َأْحِسُنوا ِتالَوَتُه  َو اْسَتْشُفوا ِبُنوِرِه َفِإنَُّه ِشَفاُء الصُّ

  .نج )َفِإنَُّه َأْنَفُع اْلَقَصصِ 

لى كتاب إاركة المرء في شھر رمضان حیث تشد روحانیة لیالیه المب  

كنت أجد نفسي في كثیر  ،حین كنت أقرأ ما تیسر لي منه و ،هللا العزيز

لمات أو كتب التفسیر لمعرفة معاني بعض الك إلى ألتجئحیان من األ

خذ مني الوقت الكثیر في أكان ذلك ي و ،يةلمراد من اآلمحاولة فھم ا

  .التصفح في مطوالت التفاسیر المختلفة

یر في كتاب واحد و من ھنا واتتني فكرة الجمع بین عدد من التفاس  

يتحقق  –خاصة من الجیل الناشىء  -يدي المبتدئین أيكون في متناول 

  .*لھم من خالله سھولة الفھم وتوفیر الوقت 

مھات أنھجي في بیان معاني الكلمات على اعتمدت في م لقد  

    ،المتصوفة الشیعة و التفاسیر من مدونات المفسرين من أھل السنة و

برھة من  ذھان فاشتغلت بذلكلى األإقرب أما ھو  اخترت من المعاني و

 .لى الفھمإیسر لي من لطائف المعاني السھلة فجمعت ما ت ،الزمان

من  ونضرة  ةمن كل حديقة زھر ردة يانعة ومن كل بستان و اخترت  

   سرعھا ھضما!أ طیبھا طعما وأمن كل فاكھة  وكل شجرة ثمرة ناضجة 

  

  (نج)  اْلَمْسُموُع ِإَذا َلْم َیُكِن اْلَمْطُبوعُ  َیْنَفعُ اْلِعْلُم ِعْلَماِن َمْطُبوٌع َو َمْسُموٌع َو ال  : (ع) المؤمنین أمیر َقالَ * 

  
  د
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لونتھا  و ةسرار التأويل من تفاسیر المتصوفأان عتمدت في بیإ

لة في المعصومین (ع) وؤلماو أويل اآليات النازلة أفي ت ، و األخضر باللون

  .حمرشواھد التنزيل باللون األ على تفسیر الصافي و

(ع) في  سرار آل محمدأتیسر من  في الھوامش ما أضفت و

كما ھو برموز المصادر  سماءألى إ شرتأ و مناجاتھم مع هللا جل شأنه "

  ." في صفحة المصادرمبین 

ثراء إن يتفضل مشكورا بأ لفنأ ارجو ممن له باع في ھذألي إن و

ي على نعانأ ھدى لي عیوبي وأرحم هللا من  و ،المبارك ھذا السفر

   .تصحیح ما غفلت عنه

     في الرخاء  ألتجئلیه إ و ،ةالقو د الحول وستمأمن هللا عز وجل   

     قف بین يديه مع قلة زادي أن يتلقاه بالقبول يوم أ، و أسأله  ةالشد و

 يغفر به ذنوبي و سرافي على نفسي وإبه  ن يمحوأ و ،كساد بضاعتي و

منه التمس  و ،قوة ولطف بحول منه و عمري يعصمني فیما بقي من

اَرٌة ِبالسُّوِء ِإال َما َرِحَم َربِّ  {   ـالسداد ف   .)٥٣( یوسف }ي ِإنَّ النَّْفَس َألمَّ

  

  ١٤٢٩مسقط   شهر رمضان المبارك  

  
  

   اْغِفْر لِي َرَمَزاتِ األَْلَحاِظ َو َسَقطَاتِ األَْلَفاِظ َو َشَھَواتِ اْلَجَنانِ  اللَُّھمَّ  (

  ) ھابْ وَ لْ ا تَ نْ أ كَ نَ إ ینْ مِ الراحِ  محَ رْ أْ  يا كَ تِ حمَ رَ بِ  َو َھَفَواتِ اللَِّسانِ 

   ومعيدا  اً ئلحمد مبداوله  

  ـھ
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