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 صدر حديًثا عن دار ابن الجوزي
 ـه  1433الطبعة األولى  -اإلصدار الثاني  

 .)فصول يف أصول التفسير(من كتاب: 
 .أبي عبدالملك مساعد بن سليمان بن نارص الطيارلشيخنا المفضال/  

 بجامعة الملك سعود.أستاذ التفسير المشارك  
 

 :كتب شيخنا وفقه اهلل يف مقدمة هذه الطبعة
أحمُدك ربنا ذا الجالل على ما أنعمت عليَّ منن نععنال ت ُحىصنىأ وأسنألك أن حبنارك لني يف أووناحيأ وأن 

 .حعمرها بالطاعات والصالىات
ام كتابك   .الكريالأ فلك الىمد يف كل حينأحمُدك يا من وفقتني لسلوك هذا الطريقأ وجعلتني من خدَّ

اأ فلنك  ت لني منن معارفنه منا لنال أحلنال بنه يومنً أحمُدك بما وهبتني من علوم هذا الكتاب العزينزأ ويرنَّ
 .الىمد والمنة والفضلأ أنت حعطي من حشاءأ وحمنع من حشاء

ت لني منن حندوين منا ون درت علينه أحمُدك ربي على حوفيقك لي يف بثِّ ما وهبتني من هذه العلومأ ويرَّ
 .مما وهبتنيه

 .وإني ألسألك أن حوفقني إلحمام ما عندي من مشاريع علميةأ وأن حتقبلها بقبول حسن
ال أمته دينهناأ  وأصلي وأسلال على رسولك الكريالأ سيد الناس أجمعينأ المبارك يف العالمينأ الذي علَّ

 .فتركها على المىجة البيضاءأ ولال يتركهال لغيره يف بيان الدين
ي بالصالة والسالم على اآلل الكرامأ والصىب العظام الذي حملوا الدينأ ونـشروه يف العنالمينأ ثال أثنِّ 

 .فكانوا أسلال الناس فهًماأ وأوتهال بالكتاب عماًل وعلًما
 :أما بعد

ـه(أ أعيند  1431ـه(أ وها أنا يف شهر ذي الىجة من عام ) 1413فقد منَّ اهلل عليَّ بإخراج هذا الكتاب عام )
لت صفَّ   الكتاب من جديدأ وأضيف له بعض التعليقات التي ت حخرج الكتاب عن أصله األول؛ إذ لو حدخَّ

التفسري( أصول يف فصول) كتاب من الثاني اإلصدار  
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فيه بالتعديل لتغير عن وجههأ فرأيت أن أحركه كما هوأ ولعل اهلل يير لي كتابة كتناب خخنر أكبنر مننهأ أضنع 
 .فيه ما عندي من إضافات يف هذا العلال الجليل

 :عملي يف هذه النسخة
حرصت على بيان صفىات الطبعة السابقة؛ ألنها بقيت ُحتداول فوق سبع عرشنة سننةأ وهنذا يفيند   :أوتً 

 القارئ يف ضبط صفىات هذه النسخة على النسخة السابقةأ وود جعلتها بين معقوفتين هكذا.
 .استدركت على بعض المسائل العلمية حسب المستطاع ثانًيا:
طرحت من أفكار بتوسع يف كتبي األخرىأ وكذا فيما ووفت عليه منن حرصت على ذكر مرجع لما    ثالًثا:
 .غير كتبي
منا صندر منن الكتنب المتعلقنة بأصنول التفسنير لكني يسنتفيد منهنا   -بعند هنذه المقدمنة-أفنردت    رابًعا:

 .القارئأ وسأحرص على حرحيبها حسب الطباعة
ينفنع القنارئ بمنا هنذا الكتنابأ وأن وبعدأ فإني أسأل اهلل أن ينوفقني للخينر أينمنا كننتأ وأن ينفعنني و

 .يهديني إلى سواء السبيل
 رب اغفر لي ولوالدي وألهل بيتي إنك سميع مجيب.


