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احلمد هلل رب العاملني ,بارئ اخلالئق أمجعني ,الذي أنزل الفرقان على
عبده ليكون لعباده بشرياً ونذيراً وداعياً هلم وسراجاً منريا ,وأودع غوامض
معانيه أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ,فاحلمد
والشكر له كفاء آالئه وعداد نعمائه وزنة أرضه ومسائه ,وصالته وسالمه على
نبيه املرسل ,الذي أهلمه وعرتته كتابه املنزل ,حتى جعل الكتاب والعرتة أخواناً
مؤتلفان ,كل منهما للداللة على صاحبه ترمجان ,وإنهما لن يفرتقا حتى يُحشر
اخللق إىل ربهم من إنس وجان ,ثم التحيات الزاكيات والصلوات الناميات
على آله الذين جَرَوا على منواله ,املشيّدين ملعامل التنزيل والتأويل ,والنازل
بعرصات ديارهم جربئيل ,وهي البيوت اليت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها
امسه ويظهر بأفنيتها حكمه وعلمه ,فعليهم صلوات اهلل امللك العالم ,من اآلن
()1

وقبل اآلن إىل يوم القيام.
وبعد:

فقد دأبت مؤسسة كاشف الغطاء العامة يف النجف األشرف املتمثلة
بأمينها العام الدكتور الشيخ عباس كاشف الغطاء على حفظ ونشر الرتاث
بالوسائل واإلمكانيات املتاحة لديها ,ملا يتضمنه من علوم زاخرة وكتب قيّمة,
ليبزغ نورها للعيان مزيلة عنها غبار الزمن والنسيان ,وقد مت ذلك جبهود
جهيدة تظافرت ليصل العمل على ما هو عليه اآلن من ترقب لصدور دليل
خمطوطات يصل العدد فيه إىل ( )8000خمطوطة ,وإن ما يُخطط له يف
املستقبل القريب هلو أعظم إن شاء اهلل تعاىل.
 .1من مقدمة لكتاب اخلريات احلسان يف تفسري القرآن للشيخ حممد رضا الغراوي ,خمطوط.

وقد ضمّت هذه الكنوز مواضيع خمتلفة وصلت إىل أربعني موضوعاً,
وألن جممل العلوم تُستوحى من القرآن الكريم كان من أهمها مواضيع
التفسري وعلوم القرآن الكريم ,فضالً عن نسخ القرآن الكريم .لذا فإنا نقف
موقف االعتزاز بنشر فهارس موجزة لـ( )24نسخة من القرآن الكريم,
و( )246نسخة ملواضيع التفسري وعلوم القرآن ,يف جملة املصباح الفكرية اليت
تُعنى بالدراسات القرآنية ,وهي دعوة من خالهلا لكل الباحثني واحملققني
لينهلوا من هذا النعيم الذي ال ينضب.
وفق اهلل اجلميع ملا فيه خدمة كتابه العزيز ,إنه نعم اجمليب.
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