
 كتاب جامع في التفسير يغني عن غيره

 

أنه  اإلتقان،: وفي مقدمة كتابه( حسن المحاضرة: )في كتابه السيوطيذكر 
، مجمع البحرين ومطلع البدرين: ا على تأليف كتاب جامع عنوانهكان عازم  

 .ووصفه بأنه الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية

 :قال في مقدمة اإلتقان

 مجمع البحرين )ـ وسميته ب. للتفسير الكبير الذي شرعت فيهمة جعلته مقد»
 .«(وتقرير الدراية ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية

 :من كتابه اإلتقان( طبقات المفسرين: آخر نوع)قال في النوع الثمانين و 

ير المنقولة، في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاس وقد شرعت   »
واإلشارات، واألعاريب واللغات، ونكت ، واالستنباطات المقولةواألقوال 

، أصال، وغير ذلك بحيث ال يحتاج معه إلى غيره البالغة، ومحاسن البدائع
و الذي جعلت هذا الكتاب وه ،(مجمع البحرين ومطلع البدرين) ـوسميته ب
 . «، واهلل أسأل أن يعين على إكماله بمحمد وآلهمقدمة له

 .ذكر أنه كتب فيه قليال  ولم يتمه( لتحدث بنعمة اهللا: )وفي كتابه

 (السيوطي وجهوده في علوم القرآن لمحمد الشربجي)



 

 :أقول

 االستغناء في علوم: )بعنوان( هـ833-) األدفويهناك كتاب لمحمد بن علي 
 .مجلد ا 02في ( القرآن

: بعنوان( هـ082-) الحوفيوكتاب لعلي بن إبراهيم بن سعيد المشهور ب
غير مرتبة وال متعاقبة في  51ا ، منها مجلد   82في ( البرهان في علوم القرآن)

ذكر فيه الغريب . تفسير 15نسخة مخطوطة في دار الكتب بالقاهرة برقم 
 واإلعراب والتفسير 

 (.500و 500مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص )

 :كتاب حديثوهناك 

 !امجلد   302أكبر تفسير 

  (.الحاوي في تفسير القرآن الكريم): بعنوان

 
  (   قِر َكاَلِم اْلَمِلِك اْلَخالَّ َجنَّة  اْلم ْشتَاِق فى َتْفِسي) :وي َسمَّى
 المؤلف

 عبد الرحمن بن محمد القماش



ْسلِ   ـ رأس  الخيمةِ  يإمام وخطيب مسجد ب ور 
 .ةالعربية المتحدبدولة اإلمارات 

 
 والنشر مسموح بها لكل مسلم حقوق النسخ والطبع

 (ايا قوم ال أسألكم عليه أجر  )
 م 0225اإلصدار األول مايو 

 .ا لكبر حجمهالكتاب مقسم إلى قسمين نظر  
 القسم األول من أول الفاتحة إلى آخر سورة إبراهيم عليه السالم

 .من أول سورة الحجر إلى ختام القرآن الكريم يوالثان
 .لتفاسير القرآن الكريم وعلومهأكبر وأضخم موسوعة شاملة 

  .المراجع من كتب التفاسيرعشرات 

 .مختلف الفنون والعلوم يفومئات المراجع 
 حسب ما تقتضيه اآليات ،مئات األبحاث المختلفة والمتنوعة

 أبحاث لغوية ـ أدبية ـ تاريخية ـ عقدية ـ فقهية ـ علمية
 

 :تهمختلف مجاال يف ياإلعجاز القرآن يأبحاث متعددة ف
 اللغة ـ البيان ـ العلم ـ الطب ـ الفلك ـ البحار ـ النفس ـ 



 .وغير ذلك... عجائب المخلوقات ـ الغيب 
  .ة في تفسير القرآن الكريم وعلومهيعد هذا الكتاب موسوعة ضخم

عراب، وبالغة، رثر ما حوته أمهات الكتب من تفاسيتضم أك ، وقراءات، وا 
عجاز علمي ولطائف، وفوائد، وفرائد  . إلخ... وا 

 : عما احتوى عليه الكتاب من األبحاث العلمية المتنوعة فضال  

 .تاريخية، وعقدية، وفقهية، ولغوية
 : الكتاب جمعه وأعده

 .عبد الرحمن بن محمد القماش/ األستاذ
بمجموعة من الخدمات لهذا « نداء اإليمان»بموقع  الفريق العلميوقد قام 
 . الكتاب

    

 :المشارك في العمل في الكتابالفريق 

 أحمد عبد القادر محمد البهي -5
المدير العلمي السابق للموقع، دكتوراه في الفقه المقارن من كلية 

مام وخطيب بوزارة األوقاف المصرية -الشريعة   .جامعة األزهر، وا 



 محمد سعيد محمد البغدادي -0
الشريعة المدير العلمي للموقع، حاصل على درجة الدكتوراه في 

 .جامعة القاهرة -اإلسالمية من كلية دار العلوم 
 أحمد محمد عيسى عبد الرحمن -8

باحث أول بالموقع، وهو حاصل على ليسانس في اللغة العربية 
 .والعلوم اإلسالمية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

 محمد رشاد حسن خليفة -0
سم قباحث بالموقع، وهو حاصل على ليسانس في أصول الدين 

 .هرالحديث الشريف من جامعة األز 
 سامي وصفي محمد علي -1

باحث بالموقع، وهو حاصل على ليسانس في أصول الدين قسم 
 التفسير من جامعة األزهر

 أحمد كمال مبروك -6
باحث بالموقع، وهو حاصل على ليسانس في أصول الدين قسم 

 الحديث الشريف من جامعة األزهر، وليسانس دار العلوم من جامعة
  .القاهرة

 



َتطلََّبها هذا الكتاب  ير كثيٍر من المصادر والمراجع التالذين قاموا بتوفيأسماء 
 :وعلى رأسهم

 
ْسلِ / األستاذ   يراشد يوسف ب ور 

ْسلِ / األستاذ   يعادل يوسف ب ور 

ْسلِ / الدكتور   يفوزى يوسف ب ور 

ْسلِ / األستاذ   ييعقوب يوسف ب ور 

 يالَعَلمِ  لرَّحيمَنظيف عبد ا/ األستاذ 

 جزاهم اهلل خيرا عن اإلسالم وأهله

 وأجزل لهم األجر والمثوبة

 

 هل هذا تفسير آخر للمؤلف نفسه؟

 بصيغة الشاملة( 02/) جامع لطائف التفسير 

 عبد الرحمن بن محمد القماش



مما احتوت عليه كتب التفسير من  ،كتاب يجمع ألطف اللطائف وأدق الدقائق
كتاب  022وما يقرب من  ،امن خالل ما يزيد عن أربعين تفسير   ،روائع وفرائد

واألقوال الشاذة الموجودة فى بعض  ،ويفند اإلسرائيليات ،من مختلف الفنون
 .ويرد على شبهات خصوم القرآن وغير ذلك ،كتب التفسير

 

 م                    رفيق يونس المصري05/5/0250األحد 

 

 


