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 Summary for this presentation. 
Thank god Lord of the Worlds  , god and peace be upon him of 

noble teachers and the good of his creation wholes , Our master and 
our Prophet Mohammed and his family and followers with him to 
the day of judgment , but after : 

 This study has specialized copywriters "  on the road to 
interpretation chart " Dr.Fadel Al_Samarrai god protect him and it 
is a book of contemporary late what produced graphs school , his 
interest in it to understand Al_Quran chart . And savor the sercrets 
rhetorical guided tracking to the exact expression on .Which helps 
in understanding , so i care it to highlight on aspects of his approach 
and his way of interpretative by my studies and that it's  orbit in 
three seasons . 

The first chapter according to the definitions of what best known 
for his interpretation of the chart and the difference between him 
and the miracle chart .It also offered a historical of the old graphic 
school , this chapter complement the development of the literary 
school curriculum in the modern era . 

The second chapter i talked it about efforts graphic of Dr. Fadel 
Al_Samarrai by offering the following of his works ( Quran 
expression ,  eloquence  word in the Quran expression  and graphic 
touches in the texts of the download ) ,the Dr which showed 
interest the Quran words , in addition to the definition and 
interpretation methodology founded , and rules adopted by it . 
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The third chapter and allocated to it's course interpretative i 
talked to several aspects of his behavior , as his way in the 
interpretation of Quran story , and his way in interpretation of the 
single Quran …..etc. 

Finally , i concluded my studies by a group of results the most 
important : his vision explanatory graphic free of complexity and 
excess interpretations , and show his presentation  that characterized 
it make's the interpretation chart of  material available to the public 
and private . 

The latest pretext that thank god Lord of the Worlds god and 
peace be upon him on donated to mercy    
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 :ملخص الرسالة

ا٢بم  هلل رب العب٤بْب ٞب ان ي اا نعم , كصل  اهلل كسل  عل  أعرؼ ا٤بعلْب, ك ّب  لق  أٝبعْب سي نب 
 كنبينب ٧بم  كآل  كصحب  كالتببعْب إلي  إذل يـ  ال ي . أٌمب بع ي: 

م   بلؿ  تبب  " عل  طريق التفسّب فبض  السبمرائي  يصصن مي  ال راسة لتسليم الض   عل  ج  د 
ـ إعجبز بف إ عل ينصب امتمبم  في   أكا ر مب أنتجن ا٤ب رسة البيبنيةكم   تبب معبصر م  البيبين" 

 ق اع   ع٩بب رغبِب ا الكشف لتعبّب . القرآف البيبين, كتيكؽ أسرار  الببلغية عل  م م التتبع ال قيق
 عل  ثبلث فص ؿ  دراسٍب ,  بف م ارمن ج , كطريقت  التفسّبية 

التفسّب البيبين كعبلقت  ببإلعجبز البيبين كتف ر من جيت  ا العصر فجب  م س مب ب: "ؿ أمب الفص  األكٌ 
في  مب اعت ر م  تعريفبت للتفسّب البيبين كبينن الفرؽ بين  كبْب اإلعجبز البيبين.  مب  ذ رت ."ا٢ب يجت

ية الق ٲبة متممة ميا الفص  بتف ر من س ا٤ب رسة األدبية ا العصر عرضن في  حملة تبرٱبية ع  ا٤ب رسة البيبن
 ا٢ب يجت.

ٙبػ ثن فيػ   فيػ .سبمرائي كالتعريف بتفسّب  كمن جػ  ال راسبت البيبنية عن  الكم  ا٤بعن ف:  أمب الفص  الثبين
  التعبػّب القػرآين, ك ببلغػة الكلمػة ا التعبػّب  ؿ عػرض ٤ب لفبتػ  اآلتيػةالسبمرائي البيبنية م   بلدراسبت ع  

بٌينػن مػ   بل٥بػب امتمػبـ الػ  ت ر بػبلتعبّب القػرآف, ببإلضػبفة إذل القرآين, ك٤بسبت بيبنية ا نص ص التنلي (, 
 التعريف بتفسّب  كأسس  ا٤بن جية, كق اع   الٍب اعتم  علي ب. 

كٙبػ ثن  ا التفسػّب البيػبين كأمػ  ا٤بآ ػي عليػ .مسػلىل فبضػ  السػبمرائي  ٙبن عنػ اف: الفص  الثبلجتكجب  
في  علػ  ج انػب عػ ة مػ  مسػلك ,  مسػلك  ا تفسػّب القصػة القرآنيػة, كمسػلك  ا تفسػّب ا٤بفػردة القرآنيػة 

. كأ ػػّبا  تمػػن دراسػػٍب ٗبجم عػػة مػػ  النتػػبئس أبرزمػػب: رؤيتػػ  البيبنيػػة التفسػػّبية ا٣ببليػػة مػػ  التعقيػػ  ..كغّبمػػب
 يقة العرض اليم ٛبيل ُّب كالٍب ٘بع  م  التفسّب البيبين مبدة متبحة للعبـ كا٣ببص.كيبلت, كطر كعفم التن
 نم  النتبئس كاالستنتبجبت ببإلضبفة إذل مب رأيت  منبسبب م  اقَباحبت كت صيبت.ك تمت  ب

 كم  أم  النتبئس الٍب ت صلن إلي ب ا ٕبثي ميا: 

ا ت جًُّ   كمسلك  ت اصبل بْب ا٤ب كنبت التفسّبية الٍب أٌف أم  مب أضبف  السبمرائي ٧ببكلت  ا أف ٰب ث -
اعتغلن ع  القرآف الكرًن كإلغب  ا٤بيامب الٍب ان رجن ٙبت ب فنح ث ألفة بْب الق مب  م   بلؿ ٘بري  تفسّب  

 م  ا٣ببلفبت كالنلاعبت الٍب مؤلت مصبدرم .
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نظر إذل الن  م  حيجت البنب : تق ٲبب كتن ّبا, ٌ  ال التفكيىل للن  القرآين ا التفسّب كا٤بتمثلة ا طريقت  -
ذلىل يك ف حسب  مع التن ي  أفٌ  -ٝبلة, ك  لمة, ك ذ را كحيفب, كصبل كفصبل...ٌ  ٙبلي  جلئيبت الن : حرفب 

كمعجل  التعبّب القرآين تعبّب مقص د, معجل ٔبميع تلىل ا١بلئيبت ليص  ا آ ر ا٤بفبؼ إذل أفٌ  الن  ا٤ب ركس
  .بنظم 

كعل  مب  معبين اآليبتببلسيبؽ حيجت يعت  ال ج  التعليلي األبرز ٤بب تستقر علي  م ل الت األلفبظ, ك  امتمبم -
يتنبسب ك  اتي  رؤؤس اآلم, كعل  مب يتق ـ كيتن ر, كمب يي ر كٰبيؼ م  الن  القرآين    ذلىل ٰبتك  إذل 

 السيبؽ ليا ي لي  السبمرائي األكل ية ا تعليبلت .

الٍب اعتم ت علي ب أثنب  ٕبثي, إضبفة لف رس اآليبت  لمصبدر كا٤براجعلقبئمة ب ل  ىل  أتبعن ذلك تبمب  
                 كاألعبلـ كا٤ب ض عبت.

 كآ ر دع انب أف ا٢بم  هلل رب العب٤بْب, كصٌل  اهلل كسل  عل  الرٞبة ا٤ب  اة.                    

   

 

 


