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 حتت ثلع ال متاكد إهنا حىت امتفسري نتب نثريا   وثعسدت ثيوعت وملس

 رهبا بكتاب اإلسالمية األمة واوشغال اُامتم عىل دمَل وذكل حرص،

 .عسًسة حواهب من مرشحَ وحثَثة نثرية جلِود وبشمِا

 حبسب مجموعات يف املعصوفة امتفسري نتب امعوامء بعض حرص وملس

:امتايل اميحو عىل عومَة ثلس اميت
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 ابمس ية أو هفسَ ابملصآن امكصمي املصآن ثفسري أي: ابملأثور امتفسري( 1

ة  .امتابعني عن هلل مبا مث امكصام، امصحابة عن هلل مبا أو اميبًو

 نوسمصكٌسي، امعووم حبص وثفسري امعربي، ثفسري املبَل ُشا ومن

ل ومعامل  .نثري ابن وثفسري نوس َوظي، امليثور وادلر نوبغوي، امتزًن

و: ابمصأي امتفسري( 2  عىل معمتسا   املفرس ابحهتاد املصآن ثفسري ُو

 من ذكل وغري واملًسوخ وامياخس اآلايت لكامت ودالةل امزنول أس باب

 .امتفسري أدوات

 وضوابط املفرس برشوط ًتليس مل إن ابمصأي امتفسري أن شم وال

 هللا بالكم نورصوج بل نوتعصب، مفتوحا   واباب   دعصا   مزملا   اكن امتفسري

 .مصادٍ عن
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 أُوِا ابس تلامة واملعصوفة ابمصأي، ابمتفسري املشِورة امكتب من ومكن

 اههنج وسسًس األكوال مس تحسن عن دصوهجم وعسم امعومي وبتليسمه

ل وأهوار نوصازي، امغَب مفاثَح ثفسري  املعاين وروح نوبَضاوي، امتزًن

ل ومباب مألمويس،  .نوزازن امتأًو

ياك( 3  معىن وبَان امكصمي املصآن أمفاظ بتفسري اعتًت نتب ُو

 املصآن وغًصب األصفِاين، نوصاغب املصآن مفصدات ككتاب مفصداثَ،

 .نوسجس تاين

ياك( 4  ابألحاكم املتعولة اآلايت حنو ابُامتهما ثوهجت نتب ُو

 البن املصآن وأحاكم نوشافعي، املصآن أحاكم ثفسري مثل امرشعَة،

 .نولصظيب املصآن وأحاكم امعصيب،

ياك( 5  املصآن، عبارات يف امعومَة ابالصعالحات اعتًت ثفاسري ُو

و  ، امكون وعمل املصآن بني ٍصبط اذلي امعومي ابمتفسري ٌسمى ما ُو

 امغزايل ذكل يف نتبَ ما ومثل املعارص، وُصيح ظيعاوي ثفسري مثل

 .ش ىت نتب يف املصيس امفضل أبو أو امس َوظي أو

ياك( 6  ابمعووم ًتعوق ما عىل اُامتهما اهصب اميت امتفاسري أذريا   ُو

 .مغوي إجعاز من املصآن يف ما أو وبسًع، وبَان حنو من امعصبَة

 أيب بن ميك امش َخ مثل ابمتأمَف، ذكل املصيفني بعض أفصد وكس

 وامصماين امباكالين مصيفات ومثل وامرصذسي، وامعكربي ظامب

 .وامصافعي



 عيَ هللا ريض مسعود بن هللا عبس عن هللا رمحَ حٍصص ابن أدصج

 عوميا ومكنز  يشء لك فيَ ميا وميز  عمل، لك املصآن ُشا يف أىزل: كال

 .املصآن يف ميا بني عام ًلرْص 

(.33/األهعام){ يشء من امكتاب يف فصظيا ما}  س بحاهَ هللا وصسق
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