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  )ملخص الرسالة(
  

  الم على رسول اهللا، أما بعد:بسم اهللا والصالة والسّ 

)، أتقــدم بــه للحصــول علــى أصــول التفســير عنــد أبــي إســحاق الشــاطبيفهــذا حبــث بعنــوان: (
درجــة املاجســتري يف شــعبة علــوم القــرآن والتفســري، قســم الكتــاب والســنة، كليــة أصــول الــدين، جامعــة 

  ومخسة فصول وخامتة. يتألف من مقدمة سالمية، والذي األمري عبد القادر للعلوم اإل

  ومنهج الدراسة.  وأهدافه وأسباب اختياره : وتتضمن إشكالية البحثالمقدمة

والثـاين  باإلمـام الشـاطيب وبأصـول التفسـري للتعريـف ، األولنيحثـمب: ويتضمن التمهيدي الفصل
  ه. ولأصو التفسري  علم حول القيمة العلمية ملا كتبه الشاطيب يف

ن مـنهج : منهج الشاطيب العام يف التفسري ومصادره. ويتضمن مبحثني، األول لبيـااألول الفصل
  والثاين لبيان مصادره يف التفسري.  الشاطيب العام يف التفسري

أصــول الشــاطيب يف : أصــول الشـاطيب يف التفســري. ويتضـمن مبحثــني، األول لبيـان الثــاني الفصـل
 . أصول الشاطيب يف التفسري بالرأييان والثاين لب التفسري باألثر

  ويتضــمن عــدة مباحــث يف علــوم القــرآن : مباحــث علــوم القــرآن عنــد الشــاطيب.الثالــث الفصــل
 وبيان موقف الشاطيب منها. 

اجتاهـات  بعـض موقفـه مـن بيـان ويتضـمن موقف الشاطيب من اجتاهات التفسري.: الرابع الفصل
  التفسري. 

  ئج املتوصل إليها، ومنها: : وتتضمن أهم النتاالخاتمة
  أمهية علم أصول التفسري يف معرفة التفسري الصحيح للقرآن.  -
  . وجهوده املعتربة يف هذا العلم الشاطيب يف علوم القرآن والتفسري اإلمام مكانة علوّ  -
وإن مل يكن له يف هذا العلم مصّنفا  ،أمهية مؤلفات الشاطيب كمرجع يف علوم القرآن والتفسري -

  اصا. خ
  

  شبايكي الجمعيد. المشرف:                                    الطالب: عادل بوشاهد
 
 



 
Abstract  

 
In the name of God, prayer and peace be upon the Messenger 

of Allah, either:  
This research titled: (principles interpretation at Abu Isaac 

Shatiby), I present it to get a master's degree in the branch of 
Koran Science and interpretation, Department Koran and Sunnah, 
the Faculty of Theology, Emir Abdelkader University of Islamic 
Sciences. This work consists of an introduction, five chapters and 
a conclusion.  

Introduction: includes the search problematic, and the reasons 
for its choice, its objectives, and methodology of the study.  

The introductory chapter: includes two sections, the first to 
introduce the Imam Shatiby and rules of interpretation, and the 
second about the scientific value of what Shatiby wrote in the 
science of interpretation and its principles.  

Chapter I: The Way of the Shatiby year and sources of 
interpretation. And includes two sections, the first statement 
Shatiby approach in interpretation, and the second to indicate 
sources of interpretation.  

Chapter II: Shatiby Origins in interpretation. It includes two 
sections, the first statement of Shatiby principles in interpretation 
impact, and the second statement of Shatiby principles in the 
interpretation of the opinion.  

Chapter III: Koran Sciences Queries at Shatiby. It includes 
several queries in the Koran Sciences, and the Shatiby attitude 
from it.  

Chapter IV: the attitude of Shatiby from interpretation trends. 
The statement of his attitude on some explanation trends.  

Conclusion: The most important findings, including:  
- The importance of principles interpretation to know the 

correct interpretation of the Koran.  
- High status of Imam Shatiby in the Koran Sciences and 

interpretation and his considerable efforts in this science.  
- The importance of Shatiby books as a reference in the Koran 

Sciences and interpretation, though he had not a special flag 
classified.  
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