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  اإِلْشكاُل الُمْصطََلِحي في حقِل الدراساِت القرآنيةِ 
 )رؤيُة معالجٍة(
 د. سعيد عمر بن دحباج                                                                                                        

 أستاذ التفسَت وعلوم القرآن اؼبشارك
 كلية الًتبية  -ون جامعة سيئ                                                                                                           

 : ملخصال
تلك اؼبتعلقة يعاِب ىذا البحث وجًها من وجوه اإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل الدراسات القرآنية، وباألخص 

باإلهبام، ُب حدود مصطلحات ثالثة يكثر دوراهنا لدى اؼبشتغلُت ُب حقل البحث والدراسات القرآنية، ىي: 
  :يسعى البحث لتحقيق صبلة أىدافو والعالقة بينها،  أصول التفسير، قواعد التفسير، علوم القرآن()

 وتبيينها حدودىا ُُت وتب َ  ،القرآنية اإلسهام ُب معاعبة صبلة من اؼبصطلحات ُب نطاق حقل الدراسات -1
 وماىية كل منها.

وقد اقتضت طبيعة  ج تطبيقي ؼبعاعبة اإلشكالية اؼبصطلحية ُب ؾبال الدراسات القرآنية.وذَ نُْ تقدًن أُ  -2
 البحث أن يتضمن )مقدمة، وثالثة مباحث، وخاسبة، وقائمة اؼبصادر( كاآلٌب:

 :قدمةاؼب
 الدراسات القرآنية. اؼببحث األول: اؼبصطلحية ُب حقل 

 اؼببحث الثاين: تعريف كل من: )أصول التفسَت، قواعد التفسَت، علوم القرآن( والفروق بينها.
ومباحث كل من: قواعد التفسَت، أصول التفسَت، علوم القرآن. خاسبة، وقائمة  اؼببحث الثالث: موضوعات

 مصادر البحث.
 تائج والتوصيات منها:وقد خلص الباحث ُب خاسبة حبثو إٔب صبلة من الن

قواعد كليات القرآن  –ثانًيا قواعد أصول التفسَت، –أوًًل ضرورة تقسيم قواعد التفسَت قسمة ثنائية:  -1
وبلورة  ،التأصيلي لعلم التفسَت الشق ا منو ُب استكمال إنضاجإسهامً  ؛الكرًن ومعهودات خطابو

 مصطلحاتو.
القرآنية عموًما تعطي ؽبذا العلم ىويتو وسبيزه عن  ن ضبط اؼبصطلحات اؼبتعلقة بالتفسَت والدراساتأ -2

 غَته.
 ب اًلستفادة من اعبهد اؼببذول ُب الدرس األصوٕب لدى الفقها  واألصوليُت ُب إنضاج )أصول جي -3

 ووضوح اؼبعآب. ،والوصول بو إٔب مرحلة النضج ،أصول فنهمأسبق ُب بلورة  الكوهنم ؛التفسَت وقواعده(
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عبهود ًلستكمال دراسة مواضع اإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل الدراسات يوصي الباحث دبواصلة ا -4
الثالثة )علوم القرآن،  القرآنية، فما ًب التعرض لو ُب ىذا البحث من حبث اإلشكالية ُب اؼبصطلحات

تنتظر من  ،رٍ ثُ إشكاًلت كُ  صبلةَت( ليس سوى إشكالية واحدة من وأصول التفسَت، وقواعد التفس
 لدراسة.يتناوؽبا بالبحث وا

 :مقدمةال
اغبمد هلل رب العاؼبُت، والصالة والسالم على نبينا ؿبمد الصادق الوعد األمُت، وعلى آلو وصحابتو، 

 والتابعُت، وبعد:
شتات ما تفرق من  مُ لَ وي ُ  ،فإن الشق التأصيلي التقعيدي للعلوم ذو أمهية كربى؛ إذ بو تنتظم كلياهتا

للوصول دبا يشتغلون بو  ؛ج ب اؼبشتغلُت بكل فن من الفنون بذل اعبهودموضوعاهتا ومسائلها، ولذا كان من وا
 حبيث تتبلور مالؿبو واذباىاتو. ،من علم إٔب مرحلة اًلستقرار واإلنضاج

الضبابية واًلضطراب، وتنازع  جوان ب منو تكتنفهاوألن الشق التأصيلي التقعيدي لعلم التفسَت ما زالت 
عاِب طرًفا أو وجًها من وجوه اإلشكال اؼبصطلحي ُب ؾبال يل البحث اجا  ىذف ،اإلطالقات واؼبصطلحات

رؤيُة  - اإِلْشكال الُمْصطََلِحي في حقِل الدراساِت القرآنيةِ ، وضبل عنوان )التفسَت والدراسات القرآنية
  .(معالجةٍ 

 مشكلة البحث:
ذو فروع وذيول، ن الكالم عن اإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل التفسَت والدراسات القرآنية متشع ب و إ

يكثر دوراهنا واستخدامها  ،ولكننا سنقتصر ىنا على معاعبة اإلشكالية اؼبتعلقة بثالثة إطالقات أو مصطلحات
ىذه  اعمومً ا واؼبشتغلُت بالقرآن وعلومو دراسة وتعليمً  اخصوصً شتغلُت بالكتابة ُب ىذا ااجمال وتوظيفها لدى اؼب

 .فسير، علوم القرآنأصول التفسير، قواعد التاؼبصطلحات ىي: 
 أىمية البحث:

عٌت بالوقوف على ظاىرة اإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل الدراسات يُ  ُب كونو لبحثا اتربز أمهية ىذ
واإلسهام ُب إنضاج اؼبعرفة اؼبصطلحية    ،قدر اإلمكان     مسائلها   بعض وربرير الكالم حول ،القرآنية

وُب ىذا كثَت من توفَت اعبهود واألوقات على  ،ر مالؿبها وحدودىاومن ٍب استقرارىا وتبلو  ،للدراسات القرآنية
وتشع ب الكالم واؼبطارحات حول اؼبصطلحات الكثَت دوراهنا ُب ىذا  ،الدارسُت ُب حقل الدراسات القرآنية

 .(1) ااجمال، يقول ابن حزم: )لو اتفقت مصطلحات الناس ًلنتهت ثالثة أرباع خالف أىل األرض(
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ؼبعاعبة صبلة من اؼبصطلحات الكثَت دوراهنا ُب ؾبال الدراسات القرآنية والتفسَت، وؿباولة  البحث اأٌب ىذي
ىذه  دبا يسهم ُب استقرار    قدر اؼبستطاع     حل اإلشكال اؼبصطلحي وضبط حدود ماىية كل مصطلح  

  اؼبصطلحات وتبُت حد كل منها

. 
 ويضاف إلى ما سبق:

لتفسَت والدراسات القرآنية عموًما تعطي ؽبذا العلم ىويتو وسبيزه عن ن ضبط اؼبصطلحات اؼبتعلقة باإ -
 غَته.

ُب ؾبال الدراسات القرآنية دبا  والبحث ا للتيسَت ُب العلم والتعلم والتأليفذلك مسلكً  البحث ُب يعد -
 بلورة مالمح التأصيل والتقعيد ُب ىذا السياق. ُبيسهم 

  حقل الدراسات القرآنية بعضها عن بعضها اآلخر.كما أنو يسهم ُب سبييز العلوم والفنون ُب -
 أىداف البحث:

 تلخص أىداف البحث في اآلتي:ت
وأثرىا السليب  ،الدراسات القرآنية حقلُب  وحضورىا التنبيو على خطورة استمرار اإلشكالية اؼبصطلحية -1

 على اعبهد البحثي القرآين والدرس التفسَتي.
 وتبيينها  حدودىاُُت ات ُب نطاق حقل الدراسات القرآنية وتب َ اإلسهام ُب معاعبة صبلة من اؼبصطلح -2

 وماىية كل منها.
 ؼبعاعبة اإلشكالية اؼبصطلحية ُب ؾبال الدراسات القرآنية. كمقًتح  تقدًن أنوذج تطبيقي -3

تها فبا لو عالقة باإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل الدراسات سىنالك مواضع أخرى تتوج ب درا أن ًل ري ب
ا فقد جا  سابقً عاِب بشكل خاص ما يتعلق باؼبصطلحات الثالثة اؼبذكورة يأن  اد الباحثكن ؼبا أر القرآنية، ول

 إٔب اآلٌب: يموتقس
 مقدمة.

 اؼببحث األول: اؼبصطلحية ُب حقل الدراسات القرآنية. 
 اؼببحث الثاين: تعريف كل من: )أصول التفسَت، قواعد التفسَت، علوم القرآن( والفروق بينها.

 ث الثالث:  موضوعات ومباحث كل من: قواعد التفسَت، أصول التفسَت، علوم القرآن. اؼببح
 خاسبة، وقائمة مصادر البحث.
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 المبحث األول
 المصطلحية في حقل الدراسات القرآنية

مثال على ذلك الفقو ، و ُب الغال ب من شق نظري وشق تطبيقيامتازت العلوم اإلسالمية بكوهنا تًتك ب 
 واكبو علم أصول الفقو الذي ديثل اعبان ب النظري.  إذ ؛ديثل اعبان ب التطبيقي سالمي الذياإل

ديث دراية(، وكما للفقو بالنسبة لعلوم اغبديث، فعلم )اغبديث رواية( جياوره علم )اغب ونفس الشي  لْ وقُ 
 للغة أصوؽبا. و للحديث أصولو فأصولو، 

لعلم )تفسَت كتاب اهلل    تعأب   (، ومقارنتها بغَتىا  وبأدىن تأمل ُب اعبهود العلمية إلنضاج الشق التأصيلي
يتوفر اًلستقرار ؼبالمح العلوم التأصيلية لتلك الفنون  إذ ؛نرى البون الشاسع، والفرق الكبَتالعلوم األخرى من 

للعلم  الدراسات القرآنية والتفسَت، وإن من أىم ما يعاعبو الشق التأصيلي لوتبلورىا ما ًل قبده متوفرًا ُب حق
 التعريف باؼبصطلحات اليت يكثر دوراهنا لدى اؼبشتغلُت بو.

 شأنو شأن كثَت من العلوم - كعلم  – ُب أن علم التفسَت أحد علوم القرآن، والتفسَت خيالف أحد ًل
 ا ؼبعيارية نتائجو وـبرجاتو.ويشكل مرجعً  ،يضبط حركتو ،حباجة لشق نظري تأصيلي

ُب  -ا وربديدً  - صطلحي ُب حقل الدراسات القرآنيةاإلشكال اؼبوألن وجهة ىذا البحث ىي معاعبة 
 - ىنا - ( فإننا حباجةأصول التفسير، قواعد التفسير، علوم القرآناؼبصطلحات الثالثة اليت يكثر دوراهنا: )

وتبُت الفروق  ،للتمهيد والتعريج على مفهوم اؼبصطلحية واًلصطالح، ٍب التعريف بكل من األصل والقاعدة
 ؼبناقشة اؼبصطلحات الثالثة اؼبذكورة.  وأرضية بعدُ ليكون ىذا مدخاًل  ؛اإلطالقُت بُت

 المصطلحية واالصطالح:
 ،وما خيتار ؽبا من ألفاظ ،يتؤب اؼبفاىيم العلمية إذْ أىم أفرع علم اللغة التطبيقي؛  إحدىإن اؼبصطلحية 

ولقد حظيت اؼبصطلحية  ،وترصبةٍ  وتعري بٍ  قٍ ويتناول اؼبصطلح من حيث ظباتو ووسائل تكوينو اللغوية من اشتقا
 ،ٔب ىذا العلم الوليد مع بد  عصر الصناعة ُب أورباإُت واؼبتأخرين، وقد زادت اغباجة بعناية فائقة من اؼبتقدم

ٔب تسميات علمية حبيث ًل تتداخل وتتسم بالصبغة العلمية، إات اليت ربتاج د من السلع واؼبخًتعونشو  عد
لح وصوغو، وساىم طا باؼبص( اؼبنبثقة عن اؼبعهد السويسري للتقنية اليت هتتم أساسً 37لجنة ونشأ ما يسمى )ال

وربدد  ،ىيئات خاصة تضع اؼبعايَت - اآلن - ُب تطور ىذا العلم أفراد ومؤسسات ُب أوربا والعآب، وأصبح لو
 الشروط الالزمة لصوغو.
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الذي أصدر  ،العربية ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة وبالنسبة للعآب العريب فإن من أىم اؼبؤسسات واؽبيئات
للمصطلحات العلمية، ومكت ب التعري ب وتنسيقو ُب الوطن العريب اؼبوجود  (اومعجمً  ؾبموعةً  44)أكثر من 

 باؼبغرب العريب.
ومن أشهر العلما  اللغويُت الذين اىتموا بعلم اؼبصطلح الدكتور ؿبمود فهمي حجازي، والدكتور عبد 

 من العلما  األفذاذ. اشاىُت وغَتمهالصبور 
اليت تضع معايَت اعبودة للمصطلحات، وىناك من العلما   ،لقد أصبح ؽبذا العلم ىيئة تسمى )األيزو(

 الذين ألفوا ُب ىذا العلم، ومنهم:
 ا أظباه )نظرية اؼبصطلح(.الذي وضع كتابً  ،   الدكتور على القاظبي1
 أظباه )األسس اللغوية لعلم اؼبصطلح(. االذي وضع كتابً  ،   الدكتور حجازي2

 ما المراد بالمصطلح؟
عرف اًلصطالح قدديًا باسم: )اؼبواضعة(، أو )علم اغبدود(، أي: حدود األلفاظ، أو علم الدًللة الذي 

 عرف بعد ذلك بعلم اؼبصطلحات لكثرهتا وشيوعها ُب كل فن.
 االصطالح في اللغة: 

مصدر ميمي للفعل اصطلح، وقد يكون اسم مفعول لذات  مصدر اصطلح دبعٌت اتفق، و)اؼبصطلح(
 الفعل، على تقدير متعلق ؿبذوف، أي "مصطلح عليو".  

 االصطالح اصطالًحا: 
 ومن ذلك:  ،ى ( أكثر من تعريف للمصطلح816أورد اعبرجاين )ت: 

 اًلصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشي  باسم ما يُنقل عن موضعو األول. -1
 ج اللفظ عن معٌت لغوي إٔب آخر ؼبناسبة بينهما.ىو إخرا  -2
ًلصطالح لفظ معُت بُت قوم اًلصطالح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزا  اؼبعٌت، وقيل: ا -3

 .(2)معينُت
بقولو: ))ىو اتفاق القوم على وضع الشي ،  ى ( اًلصطالح1094قا  الكفوي )ت ويعرف أبو الب

 .(3) إٔب معٌت آخر لبيان اؼبراد((وقيل: إخراج الشي  عن اؼبعٌت اللغوي 
وبالتأمل ُب التعريفات اؼبذكورة نلحظ اتفاقها على معٌت اؼبواضعة والتوافق بُت قوم ما على وضع جديد 

بإعطائو معٌت على سبيل التقييد أو التخصيص، ولكن حينما يكون اؼبعٌت الذي يكتسبو اللفظ تقييًدا  ،للفظ
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، وحينما يكون من غَت الشرعي يكون عرفًيا حبس ب (4) طلًحا شرعًياأو زبصيًصا من جهة الشرع يكون مص
 صنف القوم الذين تعارفوا عليو وتواضعوا، ويأٌب قبل ىذا وذاك اغبقيقة اللغوية، وما يعرف حده باللغة، وفيها

واغبقيقة اللغوية ))ىي اللفظ اؼبستعمل فيما وضع لو ُب وضع بو  ،يقال: معٌت الكلمة ُب اللغة كذا

 ؛ حبيث تدل على معناىا بنفسها من غَت حاجة إٔب عالقة أو قرينة. (5) تخاط ب((ال
بشأن اؼبصطلح ُب ؾبال الدراسات الشرعية فإن فبا جي ب معرفتو التفريق بُت ما ىو من قبيل اؼبصطلح بُت 

قها ؛ ولعل يقول أبو البقا  الكفوي: ))واًلصطالح مقابل الشرع ُب عرف الف ،االعلما  وخالفو فبا يعد شرعً 
وجو ذلك أن اًلصطالح )افتعال( من )الصلح( للمشاركة كاًلقتسام، واألمور الشرعية موضوعاُت الشارِع 
وحده ًل بتصاٍّب عليها بُت األقوام وتواضٍع منهم. ويستعمل اًلصطالح    غالًبا    ُب العلم الذي ربصل 

ىذه الدكتور بكر أبو زيد بقولو: ))ٍب ليعلم أن  ، ويؤكد على نتيجة البحث(6) معلوماتو بالنظر واًلستدًلل((
من ىذه األلفاظ اًلصطالحية ما ًل تثبت دًللتو على وتَتة واحدة، بل يعًتيها اًلستبدال والسعة والضيق؛ 
حبيث تتسع مدلوًلهتا أو تضيق، وزبتص دبعٌت ما، لكن ىذا التغَت ُب نطاق مقاييس اللغة والشرع، وىذا 

لفاظ اؼبتلقاة بنص من الشارع غَت وارد، وؽبذا حصل التفريق ُب ألقاهبا فيقال فيما ورد بو التطور أيًضا ُب األ

 .(7) ((نص: )حقيقة شرعية( وًل يقال: )حقيقة اصطالحية( . واهلل أعلم
 االصطالح أم المصطلح؟

 كلميت ومن يقوم باستقرا  وتتبع ؽبذا اللفظ ُب مراجع ومصادر كثَتة، جيد أنو يغل ب عدم التفريق بُت
ه( ُب وصفو لكتابو 380دبعٌت واحد. يقول اػبوارزمي )ت إلطالقانفقد استخدم ا ؛" و"اصطالح""مصطلح

ما بُت كل طبقة من العلما  من  اح العلوم وأوائل الصناعات، مضمنً جعلو جامًعا ؼبفاتي)) "مفاتيح العلوم": إنو
ى : ))حىت ًل يكون شي  منو  395ارس ت ، ويقول أبو اغبسُت أضبد بن ف(8) اؼبواضعات واًلصطالحات((

ولو كانت اللغة مواضعة واصطالًحا ٓب يكن أولئك ُب اًلحتجاج )) ويقول ُب موضع آخر: (9)مصطلًحا عليو((
ٓب : ))ه(911)ت  . ويقول السيوطي(10)بأؤب منا، ُب اًلحتجاج، بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم وًل فرق((

زمان يقارب زماننا أصبعوا على تسمية شي  من األشيا  مصطلحُت عليو، فكنا من العرب ُب  اقومً  يبلغنا أن
نستدل بذلك على اصطالح قد كان قبلهم، وقد كان ُب الصحابة وىم البلغا  الفصحا  من النظر ُب العلوم 

ل ، ومث(11) الشريفة ما ًل خفا  بو، وما علمناىم اصطلحوا على اخًتاع لغة أو أحداث لفظة ٓب تتقدمهم((
ذكر سب ب وضعو  ،"كشاف اصطالحات الفنون" ألف كتابوه(  الذي 1158ي )ت ىذا قبده عند التهانو 
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وقبده ُب موضع تال  (12) ((ات، فإن لكلٍّ اصطالًحا خاًصا بوؽبذا الكتاب أنو ًلحظ )) اشتباه اًلصطالح
 .((ت منها اؼبصطلحات، أوان اؼبطالعةفاقتبس))يقول: 

 ل الدراسات القرآنية:اإلشكالية المصطلحية في حق
ُب  إلمهاللعلم التفسَت فإن من مظاىر ااعبهد التأصيلي والتقعيدي  إمهالر إٔب اقد أش ان الباحثإذا ك

يلحظ  إذ ؛صبلة من مصطلحاتو وأصولو ُبتفسَت( تلك الضبابية والغموض ىذا الشق اؼبتمثل ُب )أصول ال
لتفسَت وقواعده الشي  الكثَت من التضارب والتخالف ُب اؼبتأمل ُب اؼبؤلفات اليت عنيت بالكتابة ُب أصول ا

   بالكلية بينها. واإلهبام تبُُت دًللة اؼبصطلح ومعناه دبا يصل إٔب حد التناقض
 ،إن اإلشكاليات اؼبصطلحية اليت كبن بصدد دراستها ومعاعبتها ُب ىذا البحث ليست أكثر من مظهر

ر جهوًدا علمية جادة مكثفة لسدىا، أو كما قال بعضهم: ))لقد آن يؤكد ىذا القصور والثغرة اليت ٓب تزل تنتظ
 .(13) األوان لتوبة مصطلحية((

وأبرزىا ما سطره الشاىد البوشيخي ربت عنوان: )كبو  ،كتابات ُب ىذا ااجمالالهود و اعبىنالك بعض 
طلحات القرآنية، ا لفكرة اؼبعجم الشامل للمصوضع أسسً  إذ ؛معجم تارخيي للمصطلحات القرآنية اؼبعرفة(

للوصول بعد ذلك إٔب  ؤىا؛واستقرا األلفاظ القرآنية ذاهتاتتبع  ىي البوشيخي اووجهة ىذا اؼبعجم كما أوضحه
القول باصطالحية ىذه األلفاظ وفق اًلستعمال القرآين لو من عدمها، وإنا وجهة حبثنا دراسة اإلشكالية 

 ًل اصطالحية اللفظ القرآين ذاتو. هوقواعد بأصول تفسَت اللفظ القرآين ةاؼبصطلحية اؼبتعلق
 المبحث الثاني

 )تعريفها والفروق بينها(ر ن، وأصول التفسير، وقواعد التفسيعلوم القرآ
 توطئة: 

من أبرز مواضع اإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل الدراسات القرآنية تعريف كلٍّ من: )أصول التفسَت، 

   (14)الًتادف والتطابق من القة بُت ىذه اإلطالقات الثالثة أىيوقواعد التفسَت، وعلوم القرآن(، ومعرفة الع
 أن العالقة بينها من باب العالقة بُت خاص وعام، أو جز  وكل؟  والتباين والتغاير؟ أ و منأ

وًل ري ب أن مرد اإلشكال ُب ىذا اؼبوضع إٔب ما سبقت اإلشارة إليو من حاجة الشق التأصيلي التقعيدي 
 ببلورتو وإنضاجو، وردبا صح القول بأن قسطًا كبَتًا من ىذا اإلشكال ٌَت عْ ود إضافية جديدة ت ُ لتفسَت القرآن عبه

يعد مظهرًا طبيعًيا  )أصول التفسير، وقواعد التفسير، وعلوم القرآن(الذي ينتاب ىذه اؼبصطلحات الثالثة 
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 ،مرىا تنحو كبو التعميم واإلصبالأًلبد للشق التأصيلي للتفسَت أن دير هبا، وذلك أن العلوم ُب مبتدأ  ،ؼبرحلة
 ٍب ما تلبث أن تتبلور وتنضج وتستبُت مالؿبها.

وسوف يكون من منهجيتنا ُب السَت هبذا البحث أن نقف على ما نستطيع الوقوف عليو من حدود 
وتعريفات وضعت ؼباىيات اؼبصطلحات موضع النقاش، والتعرض ؼبا لو عالقة باستجال  حاؽبا، واػبلوص بعد 

ك إٔب تسجيل الرؤى اػبتامية بشأن كل مصطلح ُب ضو  ما وصلت إليو اؼبسَتة اؼبصطلحية لكل منها ُب ذل
وُب ضو  ما يظهر لنا رجحانو بعد اؼبقارنة بُت األقاويل ُب سياق دراسة كل  ،استخدام أىل الفن والتخصص

 مصطلح أو مفهوم.
انتابت كثَتًا من  ا وضبابيةً هبذا الباب ذبد التباسً  تْ يَ نِ و ُب اؼبؤلفات اليت عُ تَ لْ جَ أَ وأنت إذا أنعمت النظر وَ 

 تلك الكتابات.  
 )أصول التفسير، وقواعد التفسير، وعلوم القرآن(ديكننا القول بأننا لو أردنا ترتي ب ىذه اإلطالقات 

 من حيث الظهور زمانًا لكانت كاآلٌب:
 علوم القرآن. -
 أصول التفسَت. -
 قواعد التفسَت. -

 المطلب األول
 عريف المصطلحات: )علوم القرآن، أصول التفسير، قواعد التفسير(ت

سنكتفي ىنا بإيراد بعض التعريفات ؽبذه اؼبصطلحات مع التعليق حبس ب ما يقتضيو اؼبقام، ونؤخر إعمال 
 منهجية التحليل واؼبقارنة، واػبلوص دبا ديكن اػبلوص بو من رؤى ُب اؼبطل ب الذي يلي ىذا ًلحًقا. 

 القرآن: علوم - أواًل 
يعد ىذا اإلطالق أكثر شيوًعا وأسبق ظهورًا من أخويو )أصول التفسَت، وقواعد التفسَت(، وقد عرف 

 :منها ،مصطلح )علوم القرآن( بأكثر من تعريف
عرفو الزرقاين بقولو: ))مباحث تتعلق بالقرآن الكرًن من ناحية نزولو وترتيبو وصبعو وكتابتو وقرا تو ما  -

 .(15) ناسخو ومنسوخو ودفع الشبو عنو وكبو ذلك((وتفسَته وإعجازه و 
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وعرفو مناع القطان فقال: ))واؼبراد بعلوم القرآن: العلم الذي يتناول األحباث اؼبتعلقة بالقرآن من حيث  -
معرفة أسباب النزول، وصبع القرآن وترتيبو، ومعرفة اؼبكي واؼبدين، والناسخ واؼبنسوخ، واحملكم واؼبتشابو، 

 . (16) ا لو بالقرآن((إٔب غَت ذلك فب
وعرفو د. عبداغبق القاضي بقولو: ))اؼبباحث اؼبتعلقة بالقرآن من ناحية مبدأ نزولو، وكيفية ىذا النزول،  -

ومكانو ومدتو، ومن ناحية صبعو وكتابتو ُب العصر النبوي، وعهد أيب بكر وعثمان، ومن ناحية إعجازه 
ثالو، ومن ناحية ترتي ب سوره وآياتو وترتيلو وأدائو وناسخو ومنسوخو، وؿبكمو ومتشاهبو، وأقسامو وأم

  .(17) إٔب غَت ذل((
وعرفو ؿبمد أبو شهبة فقال: ))علم ذو مباحث، تتعلق بالقرآن الكرًن من حيث نزولو وترتيبو وكتابتو  -

وصبعو وقرا اتو وتفسَته وإعجازه، وناسخو ومنسوخو، وؿبكمو ومتشاهبو إٔب غَت ذلك من اؼبباحث اليت 
 .(18) ُب ىذا العلم(( تذكر

حسن ؿبمد أيوب فقال: ))واؼبراد بعلوم القرآن: كل علم خيدم القرآن أو يستند إليو ويؤخذ  وعرفو د. -
 .(19) منو((

وعرفو ؿبمد أضبد معبد فقال: ))األحباث اليت تتعلق هبذا الكتاب العظيم اػبالد؛ من حيث نزولو،  -
اؼبكي منو واؼبدين، والناسخ واؼبنسوخ، واحملكم واؼبتشابو، وصبعو، وتدوينو، وترتي ب آياتو وسوره، ومعرفة 

وتفسَت آياتو، ومعرفة أحكامو وغَت ذلك من األحباث الكثَتة اليت تتعلق بالقرآن العظيم أو ؽبا صلة 
 .(20) بو((

وبشي  من اؼبقارنة بُت ىذه التعاريف ًل يكاد يلحظ اؼبتأمل كبَت فرق بينها إًل من حيث تعداد ما تيسر 
 فبن أورد صبلة مباحث ُب تعريفو إنا كان صنيعو من أن كاًل  م، وظاىرٌ م واؼبباحث اؼبندرجة ُب ىذا العلن العلو م

، وىو مسلك معهود لدى من يتكلم ُب بيان اغبدود وماىيات باب التمثيل ًل اًلستيعاب والشمول
 .اؼبصطلحات

 أصول التفسير:  –ا ثانيً 
 :منها ،وجد ؽبذا اؼبصطلح أكثر من تعريف

ىي األسس واؼبقدمات العلمية اليت تعُت ُب فهم التفسَت، وما يقع فقال: )) عرفو د. مساعد الطيارما  -1
ىي اؼببادئ العلمية ، وعرفو ُب موضع آخر بقولو: ))(21) ((من اًلختالف، وكيفية التعامل معوفيو 

 .(22) األؤب اليت حيتاجها من يريد تعلم علم التفسَت والتبُحَر فيو((
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وًل يظهر لنا كبَت  ،ونالحظ أن د. الطيار مرة أطلق عليها )األسس واؼبقدمات( وأخرى )اؼببادئ العلمية(
إشكال ُب ذلك، ولكن الذي يظهر أن عبارتو ُب التعريف األول حينما وصفها بأهنا )اليت تعُت ُب فهم 

يها ُب التعريف الثاين : )اليت حيتاجها التفسَت، وما يقع فيو من اًلختالف، وكيفية التعامل معو( أدق من اليت تل
 من يريد تعلم علم التفسَت والتبُحَر فيو(.

وعرفو د. عبدالسالم ااجميدي بقولو: ))العلم بالقواعد اليت يتوصل هبا إٔب التفسَت ...فتبٌت عليها  -2

 .(23) جزئيات التفسَت ويتوصل هبا إٔب فهم القرآن ومعرفة مناىج اؼبفسرين((
أنو قد أطلق عليو )األسس واؼبقدمات( تارة و)اؼببادئ   التعريفُت قبد ُب عبارة د. الطياروباؼبقارنة بُت

وُب عبارة د. ااجميدي وصفو بأنو )العلم بقواعد التفسَت(، دبا يوحي أن أصول التفسَت تارًة أخرى، العلمية( 
 عنده دبعٌت قواعد التفسَت. 

ن علم أصول التفسَت ىو العلم الذي يعمل ُب التفسَت ما بأ -ا أيضً  –ننا القول وإضافة إٔب ما سبق ديك
إنو قانون يضبط العملية التفسَتية، ويصوهنا من  :عملو أصول الفقو ُب الفقو، وأصول اغبديث ُب اغبديث، أي

 أي شكل من أشكال اًلكبراف. حىت إذا حصل شي  من ذلك سهل بيانو وكشفو، ومن ٍب ضبطو ورده.
 :قواعد التفسير –ثالثا 

 ومن تلك التعريفات:  ،غَت واحد اعرفه
ىي األمور الكلية اؼبنضبطة اليت يستخدمها اؼبفسر ُب تفسَته، ويكون عرفها د. الطيار فقال: ))ما  -1

  .(24) ((التفسَت، أو ترجيحا بُت األقوال استخدامو ؽبا إما ابتدا ، ويبٍت عليها فائدة ُب
لية أو األغلبية اليت يتوصل هبا إٔب استنباط معاين القرآن ))ىي األحكام الكبقولو:  د. ااجميدي هاعرفو  -2

 .(25) الكرًن ومعرفة الراجح فبا فيو خالف((
م ومعرفة  وقال د. خالد السبت: ))ىي األحكام الكلية اليت يتوصل هبا إٔب استنباط معاين القرآن العظي -3

 .(26) كيفية اًلستفادة منها((
بينها تقاربًا نسبًيا، وإن كان قد يؤخذ على قول د. السبت:  وبتأمل ُب التعريفات الثالثة نالحظ أن  

( بأنو تضييق دائرة قواعد التفسَت؛ إذ خيرج منها القواعد الًتجيحية، يتوصل هبا إٔب استنباط معاين القرآن)
وأصناًفا أخرى من القواعد، وردبا صح قول ذلك على تعريف د.ااجميدي من أنو غَت مستوع ب لكل القواعد 

 فسَتية، ويظهر أن عبارة د. الطيار أدق وأدل على اؼبعٌت واؼبصطلح، واهلل أعلم.الت
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 المطلب الثاني
 الفروق بين المصطلحات: )أصول التفسير، قواعد التفسير، علوم القرآن(

 

تعريف )مصطلح التفسَت(، ويظهر أن  علىمربط الفرس ُب الكالم ُب ىذه اؼبسألة ومرده إٔب الكالم 
ُت ماىية التفسَت وحده قد عكس نفسو على تبُت الفرق بُت الثالثة اإلطالقات اليت كبن اػبالف ُب تب

 بصددىا.
فحينما قبد من يعرف التفسَت ويوسع دًللة ىذا اؼبصطلح ليدخل فيها الوجو األدائي للقرآين اؼبتمثل ُب 

ح أصول التفسَت( فيدخل ًل نعج ب بعد ذلك إذا وجدنا من يوسع دًللة )مصطل ،القرا ات القرآنية والتجويد
 ا من علوم القرآن فحس ب.إبقاؤه علمً  فبكًنافيو ما ليس لو أدىن عالقة ببيان معاين القرآن وإن كان 

وحىت يسَت التناول ؽبذه اؼبسألة بشي  من اؼبنطقية دعونا نبدأ أوًل بتلمس الفرق أو الفروق بُت 
ا من ذلك خلصنا للكالم عن عالقة كل من: مصطلحي: أصول التفسَت وقواعد التفسَت، فإذا ما انتهين

 )أصول التفسَت وقواعد التفسَت( بعلوم القرآن. 

 الفرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير: - أواًل 
قبل اػبوض ُب تبُت الفروق بُت )أصول التفسَت(، و)قواعد التفسَت( كبن حباجة ابتدا  لتبُت الفرق بُت 

 األصل والقاعدة لغة واصطالًحا.
 ل يوجد فرق بين األصل والقاعدة؟ى

 ــــ تعريف األصل:أواًل 

 األصل لغة:

دبراجعة اؼبادة اؼبعجمية للفظة )أصل( قبدىا تتضمن معان منها: )األصل( أساس الشي ، و)اأَلَصَلُة( 
، وما كان من النهار بعد العشي (27) اغبية، كما جا  ُب األثر ُب وصف الدجال )كأن على رأسو َأَصَلٌة(

( ، ويأٌب األصل دبعٌت 5)سورة الفرقان: چ  ڍ  ڇ چ )األصيل( وقد جا  ذلك ُب كتاب اهلل:يدعى 

(، وما يبٌت عليو غَته، وما 24)سورة إبراىيم:  چ  ی  ی چأسفل الشي ، فأصل الشجرة جذرىا كما 
 تقارب. وًل خيفى ما بُت األربعة األخَتة من ال (28) يستند الشي  عليو، وما يتفرع عنو غَته،
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  ا: األصل اصطالحً 
معٌت األصل ُب اًلصطالح مالئم ؼبعناه ُب اللغة، وعندما نقول اًلصطالح نقصد بو اصطالح علما  

وتناولوا ىذه اؼبصطلحات بالدرس وبيان  ،الشريعة، وباألخص األصوليُت؛ إذ ىم أول من قرروا أصول الفقو
 حدودىا وماىياهتا.

 منها: عد ة معان علىوعلما  الشرع يأٌب األصل ُب كالم األصوليُت 
األصل دبعٌت الدليل: كقوؽبم: األصل ُب ىذه اؼبسألة الكتاب والسنة واإلصباع، أي دليلها، وذكر ابن  -1

 النجار أن إطالق األصل ُب اًلصطالح عليو ىو الغال ب.
مقدم على  القاعدة: ووصفها بعضهم باًلستمرار، فقال: األصل القاعدة اؼبستمرة، كبو قوؽبم: النص -2

 الظاىر، واألصل أن اؼبطلق يعمل بإطالقو حىت يرد ما يقيد، أي القاعدة.
الراجح: كبو األصل عدم اغبذف، أي الراجح، وإذا تعارض القرآن مع القياس فالقرآن أصل أي راجح  -3

 عليو.
صل اؼبستصح ب: أي اغبكم اؼبتيقن الذي جيري استصحابو كبو: من تيقن الطهارة وشك ُب زواؽبا فاأل -4

 الطهارة، أي اؼبتيقن اؼبستصح ب، وكقوؽبم: األصل برا ة الذمة.
 الصورة اؼبقيس عليها: كقوؽبم: اػبمر أصل النبيذ ُب اغبرمة. -5

وأنت إذا تأملت ىذه اؼبعاين لألصل ذبدىا مناسبة ومالئمة لتعريف األصل ُب اللغة دبعٌت ما يبٌت عليو 
شريعة أن يعرف األصل كمصطلح يكثر دورانو ُب الدرس غَته وما يقاربو من معان، وحينما أراد صدر ال

 األصوٕب اكتفى بقولو بأنو األصل )) ما يبٌت عليو غَته((.
 عرف بعضهم أصول الفقو بأنو: ))القواعد اليت يتوصل هبا إٔب استنباط األحكام الشرعية من األدلة((

توصل القري ب ًل البعيد، فيخرج ما كان لو ا على ىذا التعريف: ))اؼبراد بالد. ضبد الصاعدي معلقً  ، يقول(29)
دخل ُب استخراج األحكام كالقواعد اللغوية فإهنا تدل على معرفة معاين األلفاظ اللغوية وكيفية دًللتها 

 .(30) الوضعية، وبوساطة ذلك نقدر على استنباط األحكام من أدلتها((
 اــــ تعريف القاعدة:ثانيً 

 القاعدة لغة:
، وذبمع على قواعد، فاغبسي: كقواعد   الذي يُبٌت عليو، حسيا كان أم معنوياأصل الشياألساس، وىي 

ورد ىذا اللفظ ُب القرآن وقد  البيت وىي أركانو اليت يُبٌت عليها. واؼبعنوي: كقواعد الدين، أي أسس الدين.
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  ۈئ  ۆئ  ۆئ چ( ، وقال تعأب: 127)البقرة:  چ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱ چ الكرًن،

ساس، وىو: ما يرفع عليو فالقاعدة ُب ىاتُت اآليتُت الكرديتُت دبعٌت األ (26النحل:) چ  ېئ  ۈئ
(31)البنيان

. 

 ا:القاعدة اصطالحً 
لكل أرباب فن أن يصطلحوا على تعريف القاعدة لديهم حبس ب ما تقتضية طبيعة زبصصهم، ولكننا ىنا 

من غَتىم ُب ؾبال العلوم الشرعية إٔب  سنركز على تعريف القاعدة لدى األصوليُت والفقها ؛ لكوهنم أسبق

بلورة مصطلحاهتم وتقريرىا وإنضاجها، وأميل بشدة إٔب أن يستفاد من الدرس األصوٕب والتقعيدي للفقو ُب 

 إنضاج الشق التأصيلي لعلم التفسَت، مع مراعاة خصوصية التفسَت وطبيعتو.

 لدى اؼبشتغلُت بالفقو وأصولو صنفان من القواعد: ف

 األصولية. القواعد -1
 القواعد الفقهية. -2

، وكذا تبُت وجوه الفرق بينهما؛ ألن ىذا تووماىي وكبن حباجة ىنا للوقوف على تبُت حد كل صنف
 سيفيدنا بعد عند الكالم عن قواعد التفسَت. 

 تعريف القاعدة األصولية: 
، فالقاعدة (32) األدلة((عرفها بعضهم فقال: ))القواعد اليت يتوصل هبا إٔب استنباط األحكام الشرعية من 

األصولية تؤخذ من األدلة اإلصبالية أو من دًلًلت األلفاظ، كقوؽبم: األمر للوجوب، والنهي للتحرًن، ىذه 

 .(33) تسمى قاعدة أصولية، وىذه القواعد تذكر ُب كت ب أصول الفقو
لكتاِب والُسن ِة ودًلًلهتَا، ُمستفاَدٌة وعرفها آخر القواعد األصولية فقال: ))ىي قواعُد ُلغوي ٌة متعلِّقٌة بألفاِظ ا

جتهَد على الت وُصِل إٔب األحكاِم الش رعي ة((
ُ
، فهي أشبو بالقانون الذي (34) من أسالي ِب ُلغِة العرِب ُتساعُد اؼب

 .(35) يلتزمو الفقيو ليعتصم بو من اػبطأ ُب اًلستنباط
يقول عند تعريف أصول الفقو:  إذ ؛قو لدى البعضيوجد تغاير بُت القواعد األصولية وأصول الفيكاد وًل 

))ىو العلم بالقواعد واألدلة اإلصبالية، اليت يتوصل هبا إٔب استنباط الفقو، كما يطلق على ىذه القواعد واألدلة 

 . (36) اإلصباية((
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 تعريف القاعدة الفقهية: 
  ومن ذلك: ،عرفت القاعدة الفقهية بأكثر من عبارة

ال يِت ي ُتَ َوص ُل هِبَا إَٔب اْلِفْقِو تَ َوُصاًل  : ىي ))اْلَقَضايَا اْلُكلِّي ةى ( فقال747اغبنفي )عرفها صدر الشريعة  -

 .(37) َقرِيًبا((
ى ( فقال: ))إهنا األمر الكلي الذي ينطبق عليو جزئيات كثَتة تفهم 771وعرفها تاج الدين السبكي ) -

 .(38) احكامها منها((
بأهنا )) حكم كلي ينطبق على جزئياتو لتعرف أحكامها منها، كقولنا: كل ى ( 792وعرفها التفتازاين ) -

 (39) حكم دل عليو القياس فهو ثابت((

 .(40) ى ( بأهنا ))صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياهتا اليت ربتها((972وعرفها ابن النجار ) -
على صبيع جزئيات موضوعها لتعرف قضية كلية تنطبق ): اؼبناس ب للقاعدة بأنو يقال إهناولعل التعريف 

( وعموم دًللتو خبالف التعبَت باغبكم الكلي أو األمر قضية كلية(، وذلك أن لشمول لفظ )أحكامها منها
 .الكلي، واهلل أعلم

 :(41) الفروق بين القواعد األصولية، والقواعد الفقهية
قواعد الفقهية فعبارة عن القضايا القواعد األصولية ترسم اؼبناىج العلمية ًلستنباط األحكام، أما ال -1

 الكلية اليت تتضمن األحكام الفقهية اؼبتشاهبة.
 عن سبقو للقواعد الفقهية، عكس القواعد الفقهية القواعد األصولية كمنهج سابق على األحكام فضاًل  -2

 اليت تعد وصفا جامعا ألحكام سابقة مقررة.
.اْب، وموضوع القواعد الفقهية اؼبسائل واألحكام ..موضوع القواعد األصولية: الدليل السمعي، واغبكم  -3

 الفقهية.
.. والقاعدة الفقهية مستمدة .القاعدة األصولية مستمدة من علم العقيدة وعلوم اللغة العربية واألحكام  -4

 من األدلة الشرعية واستقرا  اؼبسائل الفرعية.
 الفقهية فيستفاد منها اغبكم مباشرة.القاعدة األصولية يستفاد منها اغبكم بوساطة الدليل أما القاعدة  -5

مثالو: القاعدة األصولية: )األمر يقتضي الوجوب( أفادت وجوب الصالة، لكن ليس مباشرة بل 
بوساطة دليل: )وأقيموا الصالة(، خبالف القاعدة الفقهية: )األمور دبقاصدىا( فإهنا أفادت وجوب النية 

 ُب العبادات مباشرة.
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من األلفاظ العربية، أما القاعدة الفقهية فغالبها مأخوذ من تتبع  –ُب غالبها  –القواعد األصولية ناشئة  -6
 األحكام.

 القواعد األصولية وسيلة لالستنباط، والقواعد الفقهية جامعة لألحكام. -7
 القواعد األصولية أصل للقواعد الفقهية. -8
 القواعد األصولية أعم من القواعد الفقهية. -9
 من شبرة القواعد الفقهية. شبرة القواعد األصولية أعظم -10
أن دراسة القواعد الفقهية من قبيل دراسة الفقو ًل من قبيل دراسة أصول الفقو، وىي مبنية على اعبمع  -11

 بُت اؼبسائل اؼبتشاهبة ُب األحكام الفقهية.
 ما ىو الفرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير؟

ا ؼبا استقر ُب الشق من أصول التفسَت وقواعده، وتوظيفً ا    من تعريف كل سابقً بالعودة إٔب ما ًب عرضو     
ل التفسَت، وقواعد التفسَت( ما التأصيلي لعلم الفقو فإنو ديكننا القول بأن من الفروق بُت مصطلحي )أصو 

 :  أٌبي
األصل من أصول التفسَت أعم من القاعدة التفسَتية؛ فقد تندرج ربت األصل الواحد صبلة قواعد  -1

 تفسَتية.
اعد التفسَتية تقدم منهجية علمية لتفسَت كالم اهلل تعأب وللجمع أو الًتجيح بُت األقوال التفسَتية، القو  -2

 أما أصول التفسَت فإهنا إطار وىيكلة عامة تشمل كل اؼبباحث اؼبعينة على فهم كالم اهلل.
خذ هبا ُب تفسَت  القواعد التفسَتية عبارات ؿبددة منضبطة منطقية الصياغة أشبو بالضوابط الالزم األ -3

كتاب اهلل، أما أصول التفسَت فهي مواضيع عامة ردبا تدرس فيها قواعد تفسَتية، وردبا درست فيها 
 مباحث أخرى فبا يعُت على فهم القرآن وتفسَته.

 أقسام قواعد التفسير:
ومن  ة، وىي اعتبارات مقدرة ألصحاهبا،عد   اعتباراتبس قواعد التفسَت أن يقسمها حاول بعض من در 

، وىو تقسيم جيد ومفيد، ونرى أن اغباجة تقضي (42) ذلك تقسيمها ثنائيا إٔب قواعد عامة، وقواعد ترجيحية
ا     باستلهام تقسيم القواعد لدى الفقها  واألصوليُت إٔب: قواعد أصولية، وقواعد فقهية، وىذا ما سوف     أيضً 

 نعاعبو ُب األسطر القادمة.
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 سير:اقتراح لتقسيم قواعد التف
يظهر أننا حباجة لتصنيف القواعد التفسَتية وقسمتها قسمة ثنائية على غرار تصنيف القواعد إٔب: 

 ا إٔب اآلٌب:أصولية، وفقهية، ونقًتح أن تصنف ثنائيً 
 قواعد أصول التفسير: –أواًل 

تنباط ونقصد هبذا الصنف األول )قواعد أصول التفسَت( تلك القواعد اليت ترسم اؼبناىج العلمية ًلس
ا    ُب النص القرآين، واليت ديكن إعماؽبا    أيضً   ثناأوف على الدًلًلت اؼبضمنة ُب اؼبعاين التفسَتية، والوق

 الًتجيح بُت األقوال التفسَتية عند اغباجة للًتجيح.
 وديكن أن تستمد ىذه القواعد من أصول اؼبعتقد، وعلوم اللغة العربية، ومقاصد الشرع وغاياتو، كما ديكن

 أن يدرج فيها تلك القواعد ذات العالقة بالنظرة اغبديثية ُب اؼبقارنة بُت اؼبرويات التفسَتية والًتجيح بينها.
 ومن أمثلة ىذه القواعد:

 اؼبعهود من ألفاظ القرآن الكرًن أن تكون دالة على صبلة معان. -1
 ىذا الوصف أو اًلسم. إذا دخلت )ال( على األوصاف وأظبا  األجناس فإهنا تفيد استغراق من يشملو -2
 النكرة ُب سياق النفي والنهي والشرط واًلستفهام تفيد العموم. -3
 قواعد كليات القرآن الكريم ومعهودات خطابو: –اثانيً 

ا وصفً ونقصد هبذا الصنف الثاين )قواعد كليات القرآن الكرًن ومعهودات خطابو( تلك القواعد اليت تعد 
 وردبا كانت مطردة. ا ؼبعان قرآنية مقررة معهودةجامعً 

 وديكن تقسيمها إٔب: )كليات ألفاظ( و)وكليات أسالي ب(.
 ومن أمثلة قواعد )كليات األلفاظ(:

 .(43) قال ابن زيد: ))كل شي  ُب القرآن رجز فهو عذاب(( -1

 .(44) قال ؾباىد: ))كل ظن ُب القرآن فهو علم(( -2

 .(45) ا((بً ا ُب القرآن إًل عذاقال سفيان بن عيينة: ))ما ظبى اهلل مطرً  -3
 )كليات األساليب(: ومن أمثلة قواعد

قال الشاطيب: ))إذا ورد ُب القرآن الًتغي ب قارنو الًتىي ب ُب لواحقو أو سوابقو أو قرائنو وبالعكس،  -1

 .(46) وكذلك الًتجية مع التخويف((
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  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ  قال ابن القيم: ))وىو سبحانو إذا ذكر الفالح علقو بفعل اؼبفلح كقولو تعأب:

 .(47)٢ - ١اؼبؤمنون:  چ  پ  پ  پ  پ

  ڈ  ڎ  ڎ چ وقال أيضا: ))وىذه طريقة القرآن يقرن بُت أظبا  الرجا  وأظبا  اؼبخافة، كقولو تعأب:

 ٨٩اؼبائدة:  چ  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ
(48). 

وقال الشنقيطي: ))دل استقرا  القرآن العظيم على أن اهلل جل وعال إذا ذكر تنزيلو لكتابو أتبع ذلك  -2

 .(49) اؼبتضمنة صفاتو العليا((ببعض أظبائو اغبسٌت 
  وقواعده: رعلوم القرآن وشمولها ألصول التفسي –ثانيا 

، وردبا علل (50) اا واحدً يتجوز البعض فيطلق على علوم القرآن أصول التفسَت والعكس، وجيعلهما علمً 
د إليها ُب تفسَت لذلك بأن اؼبؤلفات ُب علوم القرآن تتناول اؼبباحث اليت ًل بد للمفسر من معرفتها لالستنا

   .(51) القرآن
ودبا أن أوجز تعريف للتفسَت وأدقو أنو )بيان معاين القرآن الكرًن(؛ فإن فبا يًتت ب على ذلك أن يقال بأن  

 كل ما ديكن أن يسهم ُب بيان ىذه اؼبعاين يدخل ُب ماىية وحد أصول التفسَت، وما ًل فال.
  بكل يسر    أن نصنف الكم اؽبائل من اؼبعارف واؼبعلومات ا ديكننا    سابقً بإعمال ىذا الضابط اؼبذكور 

واؼبباحث الواردة ُب كثَت من مؤلفات علوم القرآن بل وكت ب أصول التفسَت ونيز بينها، ويكون النظر ُب ربديد 
 ا بإفادهتا ُب التفسَت من عدمها.اؼبعلومة من علوم القرآن وجعِلها من أصول التفسَت مرتبطً 

فعلم التفسَت وأصول التفسَت يندرجان   ؛وم القرآن(ل التفسَت( أضيق وأخص من دائرة )علإن دائرة )أصو 
كالمها ُب ىذه الدائرة األوسع، ولكن العكس غَت صحيح، وعليو فإن من يكت ب ُب أصول التفسَت ويضع 

 مباحثو فإنو يستمدىا من ىذه العلوم اليت تفيد ُب تفسَت اآليات.
عن )قواعد التفسَت( فإهنا أشد  –من باب أؤب  –أصول التفسَت( نقولو عن ) -ا سابقً  –وما قلناه 

 لصوقا بوظيفة استنباط التفسَت والًتجيح بُت األقوال التفسَتية، وىو عُت تعريف التفسَت كما تقدم.  
 :على النحو اآلٌب ديكننا قسمة علوم القرآن من ىذه اعبهة قسمة ثنائية

 سِّر معرفُتو وًل عالقة لو بالتفسَت؛ كعدِّ اآلي.علٌم ًل تفيد اؼبف القسم األول:
علٌم لو عالقة بالتفسَت، ويستفيد اؼبفسر منو، وىذا ما ينطبق على )أصول التفسَت(، و)قواعد  القسم الثاني:

 التفسَت(. 
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وعلى ذلك فإن )علوم القرآن( ىو الدائرة األوسع، واؼبصطلح ذو الدًللة اليت تتسع لكل ما يتعلق بالقرآن 
 ا ودراسة من صبيع الزوايا بغض النظر عن تلك القضايا أكان ؽبا صلة بعمل اؼبفسر أم ًل.من قضايا حبثً 

 المبحث الثالث
 تصور بهيكلة موضوعات كل من: أصول التفسير، وقواعد التفسير، وعلوم القرآن

 توطئة:
من فروق فإننا نرى بعد كل ىذا أن نضع بعد أن تناولنا بالبحث ىذه اإلطالقات الثالثة، وعرفنا ما بينها 

 (52) ا بالعنوانات العريضة واؼبباحث الرئيسة اليت ديكن أن تشكل ماىية كل لون من ىذه األلوان الثالثة مقًتحً 
مع تأكيدنا على أن العالقة بينها ًل زبرج عن عالقة اػباص بالعام، فكل من أصول التفسَت، وقواعد التفسَت، 

علوم القرآن، كما أن قواعد التفسَت ديكن ؽبا إذا صنفت أن يندرج كل صنف منها ربت يندرجان ُب دائرة 
 أصل من أصول التفسَت.

دبرور سريع واستقرا  عابر ؼبادة كثَت من اؼبؤلفات ُب ؾبال علوم القرآن وأصول التفسَت وقواعده يقف 
يل، فلردبا وقفت على كتاب عنون اؼبتأمل على مدى اًلضطراب واػبلط الذي صبغ جل اؼبؤلفات من ىذا القب

لو بأصول التفسَت، ٍب ىو ًل حيوي من ذلك إًل الشي  اليسَت، واألكثر الغال ب عليو مباحث ومسائل تتعلق 
بقواعد التفسَت ذبده  ابعلوم القرآن، وقل مثل ذلك ُب شأن قواعد التفسَت ففي اغبُت الذي يعنون أحدىم كتابً 

وم القرآن ومسائل القواعد التفسَتية، وأما اؼبوسوعات اؼبؤلفة ُب علوم القرآن  من مباحث علا ىائاًل ضمنو كمً 
فإنك ذبدىا قد حشيت بكم كبَت من اؼبباحث واؼبوضوعات واؼبسائل سوا  فبا كان لو أثره ودوره ُب بيان 

ت نوع  عن إدراجها ُب مواضعها من تلكم اؼبوسوعات دون مراعامعاين اآليات وتفسَتىا أو ٓب يكن، فضاًل 
 تصنيف معترب. 

على األوائل أو من كت ب ُب ىذا ااجمال من اؼبتأخرين ىذه اعبهود  ييتبادرن إٔب ذىن القارئ أننا ننعوًل 
ا، ولكننا نعتقد أن من الواج ب مواصلة سَتىم اؼبباركة ُب التصنيف على ىذا النحو فإهنم قد أبلوا بال  حسنً 

 إلنضاج تلك اعبهود وتأطَتىا بشكل جيد.
  من ضرورة التفريق بُت اؼبصطلحات الثالثة فإنو ديكننا وضع ىيكلة ضابطة اسابقً نا  على ما ًب تقريره   وب

غبدود كل من ىذه اؼبصطلحات الثالثة، وسوف نبدأ ُب وضع ىذه اؽبيكلة باألخص )قواعد التفسَت، وأصول 
افة مفردات أخرى لدائرة كل مصطلح ، مع تأكيدنا على أن ؾبال إضالتفسَت(، ٍب األعم منهما )علوم القرآن(

 .من ىذه اؼبصطلحات متاح شريطة مراعاة خصوصية كل منها وموضوعو ووجهتو
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 المطلب األول
 تصنيف موضوعات كل من قواعد التفسير، أصول التفسير.

 قواعد التفسير:  موضوعات أواًلــ
 :اؼبوضوعات اؼبندرجة ربت مصطلح )قواعد التفسَت( ُب اآلٌب تتمثل أىم

 تعريف قواعد التفسَت، وبيان موضوعو، وغايتو، واستمداده. -
 أمهية قواعد التفسَت. -
 نشأة علم قواعد التفسَت، وأىم اؼبؤلفات فيو. -
 أقسام قواعد التفسَت: -

 تقسيمها باعتبار وظيفتها الترجيحية: – أواًل 
 قواعد عامة. -1
 قواعد ترجيحية. -2

 تقسيمها باعتبار موضوعاتها: –ا ثانيً 
 اللغوية التفسَتية.القواعد  -1
 القواعد األصولية التفسَتية. -2
 القواعد اغبديثية التفسَتية. -3

 تقسيمها باعتبار وظيفتها البيانية والتأويلية:    –ا ثالثً 
 قواعد أصول التفسَت. -1
  قواعد كليات القرآن الكرًن ومعهودات خطابو. -2

 ثانًيا ــ موضوعات أصول التفسير:
 ت مصطلح )أصول التفسَت( ُب اآلٌب: اؼبوضوعات اؼبندرجة رب تتمثل أىم

 تعريف أصول التفسَت، وبيان موضوعو، وغايتو، واستمداده. -
 أمهية أصول التفسَت. -
 نشأة علم أصول التفسَت، وأىم اؼبؤلفات فيو. -
 التفسَت والتأويل -
 شرف التفسَت وفضل تعلمو، وحاجة القرآن للتفسَت. -
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 ات مآخذ التفسَت )طرق التفسَت ومصادره(.م  أُ  -
 نشأة التفسَت، ومراحل تطوره: -

اؼبدارس التفسَتية ُب عهد الصحابة(، صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو )التفسَت ُب عهد النيب  المرحلة األولى :
 ومصادره وفبيزاتو.
 التفسَت ُب عهد التابعُت وتابعيهم، ومصادره وفبيزاتو.المرحلة الثانية: 
 :التفسَت ُب عصر التدوين المرحلة الثالثة:

 التفسَت باؼبأثور، أشهر كت ب التفسَت باؼبأثور ومناىج اؼبفسرين فيها.
 ومصادره وفبيزاتو، أشهر كت ب التفسَت بالرأي ومناىج اؼبفسرين فيها. التفسَت بالرأي، 

 )التفسَت بالرأي احملمود واؼبذموم(.
 قواعد التفسَت: مفهومها وأقسامها.  -
 للقرآن الكرًن(مقاصد القرآن الكرًن )التفسَت اؼبقاصدي  -
 أنواع التفسَت وأقسامو وفق اعتبارات عدة: -
 شروط اؼبفسر وآدابو.  -
 العلوم اليت حيتاجها اؼبفسر. -
 اػبالف ُب التفسَت: أنواعو، وأسبابو. -
 احملكم واؼبتشابو. -
 العام واػباص: ألفاظ العموم، أقسام العام، زبصيص العام، زبصيص السنة بالقرآن. -
 اؼبطلق واؼبقيد. -
 واؼببُت. ااجممل  -
 الناسخ واؼبنسوخ.  -
 غري ب القرآن. -
 القرا ات وتوجيهها. -
 أسباب النزول. -
 الوقف واًلبتدا . -
 علم اؼبناسبات. -
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 كليات القرآن الكرًن، وعاداتو اؼبعهودة. -
 فن التوجيو. -

وردبا ديكننا أن نصنف ما ذكر من عنوانات إٔب أنواع: فمنها أصول تتعلق دبعرفة مصادر التفسَت وما يتفرع 
نها، ومنها أصول ذات صبغة لغوية، ومنها أصول تتعلق بتنزل القرآن وأحوالو وناسخو ومنسوخو ووجوه ع

 .ْبإ...  قرا اتو
 المطلب الثاني

 علوم القرآن الدائرة األوسع
 ،ىذا موضوع واسع، وحبر ًل ساحل لوو  ،تعم كل ما يتعلق بالقرآن الكرًن كلمة شاملة« علوم القرآن»

 .(53) ..((.ى (: ))وعلوم القرآن ًل تنحصر، ومعانيو ًل تستقصى  794 يقول الزركشي )ت:
يقول أبو بكر بن العريب ُب قانون التأويل: ))علوم القرآن طبسون وأربعمائة وسبعة آًلف وسبعون ألف و 

 ا. ىذا ُب اؼبفرداتا ومطلعً ا وحدً ا وبطنً ن لكل كلمة ظهرً إكلم القرآن مضروبة ُب أربعة. إذ علم على عدد  

، (54) ((و إًل اهلل تعأبمروابط كان ما ًل حيصى فبا ًل يعل فحس ب. أما إذا اعتربت الًتاكي ب وما بينها من
ا على ابن العريب: ))وأح ب أن تعرف أن ىذا الكالم من السيوطي وابن العريب ؿبمول على وقال الزرقاين معلقً 

ا عليو القرآن من اؼبعارف سوا  أكانت علومً ضرب كبَت من التأويل والتوسع بأن يراد من العلوم كل ما يدل 
وسوا  أكانت تلك الدًللة تصرحيية أم تلميحية عن قرب أم عن بعد. فأما أن تراد العلوم  ،مدونة أم غَت مدونة

عبارة عن  و، ويذى ب بعض اؼبعاصرين إٔب أن(55) اؼبدونة صراحة فدون ذلك خرط القتاد وصعود السما ((
القرآن. وىذا يشمل بعمومو صبيع العلوم الشرعية من التفسَت واغبديث والفقو، طوائف اؼبعارف اؼبتصلة ب

وأصول الفقو، وصبيع العلوم اليت تعُت على فهم معانيو ومقاصده، كالعلوم اللغوية والتارخيية، وغَتىا، فكل ما 

 .(56) يتصل بالقرآن من قري ب أو من بعيد
تعلم أن اؼبكتبة العربية كلها بعلومها اؼبختلفة الكثَتة، يقول البوطي: ))علوم القرآن كثَتة، وحسبك أن و 

إنا انبثقت عن القرآن وتفرعت عنو، فعلم العربية بفروعها من أدب وبالغة وقواعد ولغة، من علوم القرآن. 
والشريعة اإلسالمية بفروعها من الفقو واألصول، والتفسَت واغبديث والتوحيد، من علوم القرآن. والتاريخ وكثَت 

 .(57) من مسائل الكونيات وأصول البحث من علوم القرآن((
تفريق بُت علوم القرآن باؼبعٌت اإلضاُب، واؼبعٌت اًلصطالحي، فعلوم القرآن باؼبعٌت لويظهر أننا حباجة ل

و، وصرف، وبالغة، اإلضاُب تشمل صبيع علوم اغبضارة اإلسالمية من فقو، وتفسَت، وحديث، وعقيدة، وكب
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وأما علوم القرآن باؼبعٌت اًلصطالحي: فيقصد هبا ؾبموعة العلوم اليت تتعلق مباحثها  ،وأدب. وغَت ذلك
بالقرآن الكرًن خاصة سوا  ما يتعلق بنزولو، وترتيبو، وصبعو، وكتابتو، وقرا تو، وتفسَته، وإعجازه، وناسخو، 

 .(58) ومنسوخو، ومّكيو ومدنيو، ودفع الشبو عنو، إٔب آخره
 –أصالة  –ىنا إٔب أن كل ما يتعلق دبوضوعات أصول التفسَت، وقواعد التفسَت تندرج  وينبغي أن يُ ْنَتَبوَ 

وألن األمر كما سبقت اإلشارة إليو فإنو ديكننا إيراد صبلة من اؼبوضوعات اؼبندرجة ُب )علوم ُب علوم القرآن، 
ستدل على ما دياثلها أو يقرب ، وبالتأمل فيها ي-سابًقا  –من غَت اؼبذكور ُب أصول التفسَت وقواعده  القرآن(

 منها من علوم ومباحث وقضايا ديكن سلكها ُب ىذا العقد، وىذه اؼبوضوعات كاآلٌب:
 تعريف علوم القرآن، وبيان موضوعو، وغايتو، واستمداده. -
 فضائل القرآن. -
 أمهية )علوم القرآن(. -
 نشأة )علوم القرآن(، وأىم اؼبؤلفات فيو.  -
 أنواع علوم القرآن:  -
 ونزول القرآن، وأسباب نزولو. الوحي، -1
 . ن، والرسم القرآين وتوجيو ظواىرهمراحل صبع القرآ -2
 علم التفسَت. -3
 قواعد التفسَت. -4
 أصول التفسَت. -5
 مناىج اؼبفسرين. -6
 الناسخ واؼبنسوخ. -7
 احملكم واؼبتشابو. -8
 أسباب النزول. -9

 ر فيو.ائظغري ب القرآن واألشباه والن -10
 علم اؼبناسبات بُت اآليات والسور. -11
 را ات القرآنية وتوجيهها.الق -12
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 تالوة القرآن، وذبويده، وآداب التالوة. -14
 اإلعجاز القرآين: تعريفو وأنواعو. -15
  علم عد اآلي. -61

 النتائج والتوصيات: 
حاجة الشق التقعيدي لعلم التفسَت اؼبتمثل ُب )أصول التفسَت وقواعد التفسَت( عبهود إضافية  -1

 لورتو والوصول بو إٔب مرحلة اًلستقرار.ًلستكمال ب
إن اإلشكاليات اؼبصطلحية اليت سبت دراستها ومعاعبتها ُب ىذا البحث ليست أكثر من مظهر يؤكد  -2

 ىذا القصور والثغرة اليت ٓب تزل تنتظر جهوًدا علمية جادة مكثفة لسدىا.
قواعد   – 2د أصول التفسَت،قواع – 1توصل الباحث إٔب ضرورة تقسيم قواعد التفسَت قسمة ثنائية:  -3

التأصيلي لعلم  الشق ا منو ُب استكمال إنضاجكليات القرآن الكرًن ومعهودات خطابو، وذلك إسهامً 
 التفسَت وبلورة مصطلحاتو.

إن ضبط اؼبصطلحات اؼبتعلقة بالتفسَت والدراسات القرآنية عموًما تعطي ؽبذا العلم ىويتو وسبيزه عن  -4
 غَته.

اعبهد اؼببذول ُب الدرس األصوٕب لدى الفقها  واألصوليُت ُب إنضاج )أصول  يتوج ب اًلستفادة من -5
 والوصول بو إٔب مرحلة النضج ووضوح اؼبعآب. أصول فنهم( لكوهنم أسبق ُب بلورة التفسَت وقواعده

يوصي الباحث دبواصلة اعبهود ًلستكمال دراسة مواضع اإلشكال اؼبصطلحي ُب حقل الدراسات  -6
 التعرض لو ُب ىذا البحث من حبث اإلشكالية ُب الثالثة اؼبصطلحات )علوم القرآن، القرآنية، فما ًب

وأصول التفسَت، وقواعد التفسَت( ليس سوى إشكالية واحدة من بُت إشكاًلت كثر تنتظر من يتناوؽبا 
 بالبحث والدراسة.
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 الهوىاهش:

 

، القاىرة –الناشر: اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسالمي ، اؼبؤلف: على صبعة ؿبمد عبد الوىاب، اؼبصطلح األصوٕب ومشكلة اؼبفاىيم (1) 
 .40ص  م 1996 -ى   1417 -الطبعة: األؤب 

بطو وصححو صباعة من العلما   دار ى (، ض816كتاب التعريفات، علي بن ؿبمد بن علي الزين الشريف اعبرجاين )اؼبتوَب:    (2) 
 .8م ص 1983-ى  1403لبنان الطبعة: األؤب –الكت ب العلمية بَتوت 

ربقيق : عدنان م، 1998 -ى  1419-بَتوت  -مؤسسة الرسالة   الكليات، أبو البقا  أيوب بن موسى اغبسيٍت الكفوي   (3) 
 .129ؿبمد اؼبصري ص  -درويش 

 ظبا  الشرعية، واغبقيقة الشرعية، واأللفاظ الشرعية كالصالة والزكاة والصيام واغبج.وىي ما يطلق عليها األ  (4) 
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ؿبمد بن علي ابن القاضي ؿبمد حامد بن ؿبّمد صابر الفاروقي اغبنفي التهانوي   (5) 

 .1/691قيق: د. علي دحروج ى (، تقدًن وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، رب1158)اؼبتوَب: بعد 
 .129الكليات للكفوي ص   (6) 
 .1/124م 1996ى  ،  1416 -فقو النوازل، بكر أبوزيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األؤب   (7) 
بياري،  ى (،احملقق: إبراىيم األ387مفاتيح العلوم، حملمد بن أضبد بن يوسف، أبو عبد اهلل، الكات ب البلخي اػبوارزمي )اؼبتوَب:   (8) 

 .10دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية ص 
القزويٍت الرازي، أبو اغبسُت )اؼبتوَب:  كالمها، ألضبد بن فارس بن زكريا  الصاحيب ُب فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ُب  (9) 

 .13م ص 1997-ى 1418ى (، الناشر: ؿبمد علي بيضون، الطبعة األؤب 395
 .14بن فارس ص الصاحيب ًل  (10) 
ى (، احملقق: فؤاد علي منصور، 911اؼبزىر ُب علوم اللغة وأنواعها، لعبد الرضبن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )اؼبتوَب:  (11) 

 .1/14م 1998ى  1418بَتوت، الطبعة: األؤب،  –الناشر: دار الكت ب العلمية 
ن القاضي ؿبمد حامد بن ؿبّمد صابر الفاروقي اغبنفي التهانوي )اؼبتوَب: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حملمد بن علي اب  (12) 

ى (، تقدًن وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، ربقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إٔب العربية: د. عبد اهلل 1158بعد 
 .1/44م 1996 -وت، الطبعة: األؤب بَت  –اػبالدي، الًتصبة األجنبية: د. جورج زيناين، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

 .361، د. الشاىد البوشيخي ص ارخيي للمصطلحات القرآنيةكبو معجم ت (13) 
إطالقنا لفظ )الًتادف( ىنا على سبيل التجوز، وإًل فإن األظهر عدم وجود الًتادف ُب القرآن الكرًن، وىو ُب اللغة العربية نادر  (14) 

 أو منعدم كذلك.
ى (، الناشر: مطبعة عيسى البايب اغبليب وشركاه، 1367ان ُب علوم القرآن، حملمد عبد العظيم الُزْرقاين )اؼبتوَب: مناىل العرف (15) 

 .1/27الطبعة الثالثة 
 .15ص  م1995 –ه 1416( 27 )ط بَتوت –مباحث ُب علوم القرآن، مناع القطان، الرسالة  (16) 
لعلي بن ؿبمد بن عبد الصمد اؽبمداين اؼبصري الشافعي، أبو اغبسن، علم الدين مقدمة ربقيق صبال القرا  وكمال اإلقرا ،  (17) 

ى (، دراسة وربقيق: عبد اغبق عبد الداًن سيف القاضي، )أصل الكتاب رسالة دكتوراة بإشراف د ؿبمد سآب 643السخاوي )اؼبتوَب: 
 1999 -ى   1419ترقيم مسلسل واحد(،الطبعة: األؤب، )ُب  2بَتوت، عدد األجزا :  –احمليسن(، الناشر: مؤسسة الكت ب الثقافية 

 .1/11م 
القاىرة،الطبعة: الثانية،  –ى ( مكتبو السنة 1403اؼبدخل لدراسة القرآن الكرًن، حملمد بن ؿبمد بن سويلم أبو ُشهبة )اؼبتوَب:  (18) 

 .26م ص  2003 -ى   1423
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اإلسكندرية، الطبعة:  –ى (، الناشر: دار السالم 1429اؼبتوَب: اغبديث ُب علوم القرآن واغبديث غبسن ؿبمد أيوب، ) (19) 
 . 7م ص2004 -ى  1425الثانية،

 -ى   1426القاىرة، الطبعة: الثانية،:  –ى (، دار السالم 1430نفحات من علوم القرآن، حملمد أضبد ؿبمد معبد )اؼبتوَب:  (20) 
 . 7م ص  2005

 .11م ص 1999 -ه1420 سليمان الطيار، دار ابن اعبوزي للتوزيع الطبعة الثالثةفصول ُب أصول التفسَت، د. مساعد بن  (21) 
  http://tafsir.netم رابط اؼبوقع:  2003مقالة منشورة لو ُب موقع )ملتقى أىل التفسَت(  نوفمرب  (22) 
 .39ص  ه1429 (2ط)صنعا   –التنوير ُب أصول التفسَت د. عبدالسالم مقبل ااجميدي ، شركة النور للطباعة  (23) 
 .87فصول ُب أصول التفسَت للطيار  (24) 
 .49التنوير ُب أصول التفسَت للمجيدي  (25) 
 .1/30م 1997 1قواعد التفسَت صبعا ودراسة د. خالد السبت، دار ابن عفان ط (26) 
م 1995 -ى   1416ألؤب، القاىرة، الطبعة: ا –ينظر: مسند اإلمام أضبد بتحقيق: أضبد ؿبمد شاكر، الناشر: دار اغبديث  (27) 

ى (،احملقق: ضبدي 360اؼبعجم الكبَت، لسليمان بن أضبد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )اؼبتوَب:  ،2/544
 وقال أضبد شاكر: إسناده صحيح.، 11/273القاىرة الطبعة: الثانية  –دار النشر: مكتبة ابن تيمية  بن عبد ااجميد السلفي،

ى (احملقق: يوسف 666ينظر:  ـبتار الصحاح، لزين الدين أبو عبد اهلل ؿبمد بن أيب بكر بن عبد القادر اغبنفي الرازي )اؼبتوَب:  (28) 
 ،19م مادة )أ ص ل( ص1999ى  / 1420صيدا، الطبعة: اػبامسة،  –الدار النموذجية، بَتوت  -الشيخ ؿبمد، اؼبكتبة العصرية 
الناشر: دار  ى (711م بن على، أبو الفضل، صبال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )اؼبتوَب: لسان العرب،  حملمد بن مكر 

، القاموس احمليط، اجمد الدين أبو طاىر ؿبمد بن يعقوب الفَتوزآبادى )اؼبتوَب: 11/17ى   1414 -بَتوت، الطبعة: الثالثة  –صادر 
ة الرسالة، بإشراف: ؿبمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ى ( ربقيق: مكت ب ربقيق الًتاث ُب مؤسس817

 .961م مادة )األصل( ص  2005 -ى   1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –بَتوت 
ى (، 716كرًن الطوُب الصرصري، أبو الربيع، قبم الدين )اؼبتوَب : عبدال شرح ـبتصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي بن (29) 

، وينظر: اؼبختصر 1/120م  1987ى  /  1407: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : األؤب ، احملقق
ُب أصول الفقو على مذى ب اإلمام أضبد بن حنبل ًلبن اللحام، عال  الدين أبو اغبسن علي بن ؿبمد بن عباس البعلي الدمشقي 

، إرشاد الفحول إٕب 30مكة اؼبكرمة ص  -ى (، احملقق: د. ؿبمد مظهربقا، الناشر: جامعة اؼبلك عبد العزيز 803: اغبنبلي )اؼبتوَب
ى ( احملقق: الشيخ أضبد عزو عناية، 1250ربقيق اغبق من علم األصول، حملمد بن علي بن ؿبمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمٍت )اؼبتوَب: 

خليل اؼبيس والدكتور وٕب الدين صاّب فرفور، الناشر: دار الكتاب العريب، الطبعة: الطبعة األؤب  كفر بطنا، قدم لو: الشيخ  -دمشق 
 .1/18م 1999 -ى  1419

ى  كلية اآلداب، حبث بعنوان )الفرق بُت القواعد األصولية والقواعد الفقهية( 1426سنة  130ؾبلة اعبامعة اإلسالمية عدد  (30) 
 .340ضبد بن ضبدي الصاعدي ص د.
ى (، احملقق: د مهدي 170ينظر: العُت، أبو عبد الرضبن اػبليل بن أضبد بن عمرو بن سبيم الفراىيدي البصري )اؼبتوَب:  (31) 

، لسان العرب، حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، صبال الدين 1/142اؼبخزومي، د إبراىيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اؽبالل 
، تاج 3/375ى   1414 -بَتوت، الطبعة: الثالثة  –ى (، الناشر: دار صادر 711الرويفعى اإلفريقى )اؼبتوَب:  ابن منظور األنصاري

احملقق:  ى (،1205العروس من جواىر القاموس، حملّمد بن ؿبّمد بن عبد الرزّاق اغبسيٍت، أبو الفيض، اؼبلّق ب دبرتضى، الز بيدي )اؼبتوَب: 
 .9/45دار اؽبداية ؾبموعة من احملققُت، الناشر: 

، وينظر: اؼبختصر ُب أصول الفقو على مذى ب اإلمام أضبد بن حنبل ًلبن اللحام، 1/120شرح ـبتصر الروضة، للطوُب  (32) 
 .1/18، إرشاد الفحول  للشوكاين  30ص
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 .3ينظر: شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، غبمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز اغبمد ص (33) 
الناشر: مؤسسة الريان للطباعة  سَُت علم أصول الفقو، عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اعبديع العنزيتي (34) 

 .229م ص  1997 -ى   1418لبنان، الطبعة: األؤب،  –والنشر والتوزيع، بَتوت 
م 2012ؤسسة الرسالة، الطبعة األؤب ينظر: أثر اًلختالف ُب القواعد األصولية ُب اختالف الفقها  د. مصطفى اػبن، م (35) 

 .117ص
 .11م ص 1994الوجيز ُب أصول الفقو، د. عبدالكرًن زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة  (36) 
 .1/34الناشر: مكتبة صبيح دبصر  ى (793التلويح على التوضيح، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )اؼبتوَب:  (37) 
الناشر: دار الكت ب العلمية، الطبعة:  ى (771ظائر، لتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )اؼبتوَب: األشباه والن  (38) 

 .1/11م 1991 -ى 1411األؤب 
 .1/34التلويح على التوضيح، للتفتازاين  (39) 
ي اؼبعروف بابن النجار اغبنبلي )اؼبتوَب: شرح الكوك ب اؼبنَت، لتقي الدين أبو البقا  ؿبمد بن أضبد بن عبد العزيز بن علي الفتوح (40) 

 .1/44م   1997 -ى  1418ى (،احملقق: ؿبمد الزحيلي ونزيو ضباد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 972
، . 394ص  130بتصرف من )الفرق بُت القاعدة األصولية والفقهية ..( د. ضبد الصاعدي، ؾبلة اعبامعة اإلسالمية، عدد  (41) 

 .118ص  اًلختالف ُب القواعد األصولية ُب اختالف الفقها  د. مصطفى اػبن أثروينظر: 
 ، وعرف صنفي القواعد كاآلٌب:94 - 93أورد ىذا التقسيم د. مساعد الطيار ُب كتابو )فصول ُب أصول التفسَت( ص  (42) 

ما يكون لغويا، ومنها ما يكون أصوليا، ومنها ما القواعد العامة: ىي اليت ديكن أن يعملها اؼبفسر عندما يفسر آية من القرآن .. ومنها 
 يكون بالغيا ...

 القواعد الًتجيحية: ىي القواعد اليت نعملها عند الًتجيح بُت أقوال اؼبفسرين.
: ى (، احملقق310جامع البيان ُب تأويل القرآن، حملمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غال ب اآلملي، أبو جعفر الطربي )اؼبتوَب:  (43) 

 .2/117م  2000 -ى   1420أضبد ؿبمد شاكر،  مؤسسة الرسالة، الطبعة: األؤب، 
 .1/19جامع البيان للطربي  (44) 
بَتوت،  -الناشر: دار اؼبعرفة  فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألضبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي (45) 

د عبد الباقي، قام بإخراجو وصححو وأشرف على طبعو: ؿب ب الدين اػبطي ب، عليو ، رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: ؿبمد فؤا1379
 .1/189تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز 

ى ( احملقق: أبو عبيدة مشهور بن 790اؼبوافقات، إلبراىيم بن موسى بن ؿبمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب )اؼبتوَب:  (46) 
 .4/167م 1997ى / 1417دار ابن عفان، الطبعة األؤب  حسن آل سلمان، 

ى (، احملقق: ؿبمد حامد 751التبيان ُب أقسام القرآن، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اعبوزية )اؼبتوَب:  (47)
 .21الفقي،  دار اؼبعرفة، بَتوت، لبنان ص 

َت األنام، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اعبوزية )اؼبتوَب: جال  األفهام ُب فضل الصالة على ؿبمد خ (48) 
 .174م ص1987 – 1407الكويت، الطبعة: الثانية،  –عبد القادر األرناؤوط،  دار العروبة  -ى (، احملقق: شعي ب األرناؤوط 751

ى ( 1393د اؼبختار بن عبد القادر اعبكٍت الشنقيطي )اؼبتوَب : أضوا  البيان ُب إيضاح القرآن بالقرآن، حملمد األمُت بن ؿبم (49) 
 .6/351م   1995 -ى   1415لبنان، عام النشر :  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بَتوت 

، وعلم التفسَت كيف نشأ وتطور 12ص  1ينظر: أصول التفسَت ومناىج اؼبفسرين، د. زبن عزيز العساُب، دار حضرموت ط (50) 
 -ى   1405الطبعة: األؤب،  القاىرة، –م، دار الكت ب اًلسالمية  1991حىت انتهى إٔب عصرنا اغباضر، لعبد اؼبنعم النمر )اؼبتوَب: 

 .158م ص 1985
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 .16مباحث ُب علوم القرآن للقطان  (51) 
وضوعاتو أم دبنهجو؟ وكبن وإن  ىنالك خالف بُت رواد )اًلبستمولوجيا( ومدارسهم ُب اإلجابة عن سؤال مفاده: ىل العلم دب (52) 

كنا نيل إٔب القول إنا ىو دبنهجو ًل دبوضوعاتو، ولكن ذلك ًل ينفي ضرورة الكالم عن مباحث أي علم ومسائلو ينظر: قضايا 
م مقدمة 1996 1( ط12اؼبنهجية ُب العلوم اإلسالمية واؼبنهجية، إصدار اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسالمي، سلسلة اؼبنهجية اإلسالمية )

 . 8اإلصدار د. نصر ؿبمد عارف ص
 . 1/10مقدمة ربقيق كتاب )صبال القرا  وكمال اإلقرا ( للسخاوي    (53) 
ى (، دراسة وربقيق: ؿبّمد 543َقانون الت أوْيل، للقاضي ؿبمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب اؼبعافري اًلشبيلي اؼبالكي )اؼبتوَب:  (54) 

م 1986 -ى   1406الطبعة: األؤب،  دار القبلة للثقافة اإلسالمي ة، َجّدة، مؤَسَسة ُعلوم القرآن، بَتوت،الّسليماين، الناشر: 
 .540ص

 .1/24مناىل العرفان للزرقاين  (55) 
، دراسات ُب علوم القرآن، حملمد بكر إظباعيل )اؼبتوَب: 7ينظر: اغبديث ُب علوم القرآن واغبديث غبسن أيوب ص  (56) 

 .12م ص 1999-ى 1419دار اؼبنار الطبعة: الثانية  ى (،1426
: بَتوت –البوطي،  مؤسسة الرسالة  تأمالت علمية وأدبية ُب كتاب اهلل عز وجل،  حمّلمد َسعيد َرمضان -من روائع القرآن  (57) 

 .65م ص 1999 -ى   1420
 .55القاىرة ص  –د اعبواد، دار البيان العرىب مدخل إٔب التفسَت وعلوم القرآن،  لعبد اعبواد خلف ؿبمد عب (58) 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 م.2012أثر اًلختالف ُب القواعد األصولية ُب اختالف الفقها  د. مصطفى اػبن، مؤسسة الرسالة، الطبعة األؤب  -1
ى ( 1250اليمٍت )اؼبتوَب: إرشاد الفحول إٕب ربقيق اغبق من علم األصول، حملمد بن علي بن ؿبمد بن عبد اهلل الشوكاين  -2

كفر بطنا، قدم لو: الشيخ خليل اؼبيس والدكتور وٕب الدين صاّب فرفور، الناشر: دار   -احملقق: الشيخ أضبد عزو عناية، دمشق 
 الكتاب العريب، الطبعة: الطبعة األؤب.

الناشر: دار الكت ب العلمية، الطبعة: ، ى (771األشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )اؼبتوَب:  -3
 م.1991 -ى 1411األؤب 

 أصول التفسَت ومناىج اؼبفسرين، د. زبن عزيز العساُب، دار حضرموت الطبعة األؤب. -4
ى ( 1393أضوا  البيان ُب إيضاح القرآن بالقرآن، حملمد األمُت بن ؿبمد اؼبختار بن عبد القادر اعبكٍت الشنقيطي )اؼبتوَب :  -5

 .م1995 -ى  1415ن، عام النشر : لبنا –التوزيع بَتوت النشر و فكر للطباعة و دار ال
تاج العروس من جواىر القاموس، حملّمد بن ؿبّمد بن عبد الرزّاق اغبسيٍت، أبو الفيض، اؼبلّق ب دبرتضى، الز بيدي )اؼبتوَب:  -6

 احملقق: ؾبموعة من احملققُت، الناشر: دار اؽبداية. ى (،1205
ى (، احملقق: ؿبمد 751أقسام القرآن، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اعبوزية )اؼبتوَب:  التبيان ُب -7

 حامد الفقي،  دار اؼبعرفة، بَتوت، لبنان.
ى (، ضبطو وصححو صباعة من العلما   دار الكت ب 816التعريفات، علي بن ؿبمد بن علي الزين الشريف اعبرجاين )اؼبتوَب:  -8

 م.1983 -ى  1403لبنان الطبعة: األؤب –لمية بَتوت الع
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 ى (، الناشر: مكتبة صبيح دبصر.793التلويح على التوضيح، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )اؼبتوَب:  -9
 صنعا  الطبعة الثانية. –التنوير ُب أصول التفسَت د. عبدالسالم مقبل ااجميدي ، شركة النور للطباعة  -10
ل الفقو، عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اعبديع العنزي، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة تيسَُت علم أصو  -11

 م. 1997 -ى   1418لبنان، الطبعة: األؤب،  –والنشر والتوزيع، بَتوت 
ى (، احملقق: 310توَب: جامع البيان ُب تأويل القرآن، حملمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غال ب اآلملي، أبو جعفر الطربي )اؼب -12

 م. 2000 -ى   1420أضبد ؿبمد شاكر،  مؤسسة الرسالة، الطبعة: األؤب، 
جال  األفهام ُب فضل الصالة على ؿبمد خَت األنام، حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اعبوزية  -13

 – 1407الكويت، الطبعة: الثانية،  –ط،  دار العروبة عبد القادر األرناؤو  -ى (، احملقق: شعي ب األرناؤوط 751)اؼبتوَب: 
 م.1987

صبال القرا  وكمال اإلقرا ، لعلي بن ؿبمد بن عبد الصمد اؽبمداين اؼبصري الشافعي، أبو اغبسن، علم الدين السخاوي  -14
شراف د ؿبمد سآب بإ هلقاضي، )أصل الكتاب رسالة دكتوراى (، دراسة وربقيق: عبد اغبق عبد الداًن سيف ا643)اؼبتوَب: 

 -ى   1419)ُب ترقيم مسلسل واحد(،الطبعة: األؤب،  2بَتوت، عدد األجزا :  –احمليسن(، الناشر: مؤسسة الكت ب الثقافية 
 م. 1999

اإلسكندرية، الطبعة:  –ى (، الناشر: دار السالم 1429اغبديث ُب علوم القرآن واغبديث غبسن ؿبمد أيوب، )اؼبتوَب:  -15
 م.2004 - ى 1425الثانية،

 م.1999-ى 1419ى (، دار اؼبنار الطبعة: الثانية 1426دراسات ُب علوم القرآن، حملمد بكر إظباعيل )اؼبتوَب:  -16
شرح الكوك ب اؼبنَت، لتقي الدين أبو البقا  ؿبمد بن أضبد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي اؼبعروف بابن النجار اغبنبلي )اؼبتوَب:  -17

 م . 1997 -ى  1418يلي ونزيو ضباد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية ى (،احملقق: ؿبمد الزح972
ى (، احملقق : 716شرح ـبتصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي بن الكرًن الطوُب الصرصري، أبو الربيع، قبم الدين )اؼبتوَب :  -18

 م. 1987ى  /  1407عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : األؤب ، 
 شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، غبمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز اغبمد. -19
القزويٍت الرازي، أبو اغبسُت )اؼبتوَب:  كالمها، ألضبد بن فارس بن زكريا  الصاحيب ُب فقو اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ُب -20

 م.1997-ى 1418ى (، الناشر: ؿبمد علي بيضون، الطبعة األؤب 395
ى (، احملقق: د مهدي اؼبخزومي، د 170العُت، أبو عبد الرضبن اػبليل بن أضبد بن عمرو بن سبيم الفراىيدي البصري )اؼبتوَب:  -21

 إبراىيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اؽبالل.
 –م، دار الكت ب اًلسالمية  1991 علم التفسَت كيف نشأ وتطور حىت انتهى إٔب عصرنا اغباضر، لعبد اؼبنعم النمر )اؼبتوَب: -22

 م.1985 -ى   1405الطبعة: األؤب،  القاىرة،
بَتوت،  -فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألضبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي الناشر: دار اؼبعرفة  -23

على طبعو: ؿب ب الدين اػبطي ب،  ، رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: ؿبمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجو وصححو وأشرف1379
 عليو تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
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 م.1999فصول ُب أصول التفسَت، د. مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن اعبوزي للتوزيع الطبعة الثالثة  -24
 م.1996ى  ،  1416 -فقو النوازل، بكر أبوزيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األؤب  -25
ى ( ربقيق: مكت ب ربقيق الًتاث ُب مؤسسة 817احمليط، اجمد الدين أبو طاىر ؿبمد بن يعقوب الفَتوزآبادى )اؼبتوَب:  القاموس -26

 1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –الرسالة، بإشراف: ؿبمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بَتوت 
 م.2005 -ى  

ى (، دراسة وربقيق: ؿبّمد 543اضي ؿبمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب اؼبعافري اًلشبيلي اؼبالكي )اؼبتوَب: َقانون الت أوْيل، للق -27
 م.1986 -ى   1406الطبعة: األؤب،  الّسليماين، الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمي ة، َجّدة، مؤَسَسة ُعلوم القرآن، بَتوت،

 1( ط12ية واؼبنهجية، إصدار اؼبعهد العاؼبي للفكر اإلسالمي، سلسلة اؼبنهجية اإلسالمية )قضايا اؼبنهجية ُب العلوم اإلسالم -28
 م مقدمة اإلصدار د. نصر ؿبمد عارف.1996

 م.1997 1قواعد التفسَت صبعا ودراسة د. خالد السبت، دار ابن عفان ط -29
د صابر الفاروقي اغبنفي التهانوي )اؼبتوَب: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حملمد بن علي ابن القاضي ؿبمد حامد بن ؿبمّ  -30

ى (، تقدًن وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، ربقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إٔب العربية: د. عبد 1158بعد 
 م.1996 -بَتوت، الطبعة: األؤب  –اهلل اػبالدي، الًتصبة األجنبية: د. جورج زيناين، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

م، ربقيق : عدنان 1998 -ى  1419 -بَتوت  -الكليات، أبو البقا  أيوب بن موسى اغبسيٍت الكفوي   مؤسسة الرسالة  -31
 ؿبمد اؼبصري. -درويش 

 ى (711لسان العرب،  حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، صبال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )اؼبتوَب:  -32
 ى . 1414 -بَتوت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 

 بَتوت. –مباحث ُب علوم القرآن، مناع القطان، الرسالة  -33
ى  كلية اآلداب، حبث بعنوان )الفرق بُت القواعد األصولية والقواعد الفقهية( د. 1426سنة  130ؾبلة اعبامعة اإلسالمية عدد  -34

 ضبد بن ضبدي الصاعدي.
احملقق: يوسف  ى (666اهلل ؿبمد بن أيب بكر بن عبد القادر اغبنفي الرازي )اؼبتوَب: ـبتار الصحاح، لزين الدين أبو عبد  -35

 م.1999 -ى  1420صيدا، الطبعة: اػبامسة،  –الدار النموذجية، بَتوت  -الشيخ ؿبمد، اؼبكتبة العصرية 
علي بن ؿبمد بن عباس  اؼبختصر ُب أصول الفقو على مذى ب اإلمام أضبد بن حنبل ًلبن اللحام، عال  الدين أبو اغبسن -36

 مكة اؼبكرمة. -ى (، احملقق: د. ؿبمد مظهربقا، الناشر: جامعة اؼبلك عبد العزيز 803البعلي الدمشقي اغبنبلي )اؼبتوَب: 
 القاىرة. –مدخل إٔب التفسَت وعلوم القرآن،  لعبد اعبواد خلف ؿبمد عبد اعبواد، دار البيان العرىب  -37
الطبعة: الثانية،  القاىرة، –ى ( مكتبو السنة 1403حملمد بن ؿبمد بن سويلم أبو ُشهبة )اؼبتوَب: اؼبدخل لدراسة القرآن الكرًن،  -38

 م.2003 -ى   1423
ى (، احملقق: فؤاد علي منصور، 911اؼبزىر ُب علوم اللغة وأنواعها، لعبد الرضبن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )اؼبتوَب:  -39

 م.1998ى  1418، الطبعة: األؤب، بَتوت –الناشر: دار الكت ب العلمية 
 م.1995 -ى   1416القاىرة، الطبعة: األؤب،  –مسند اإلمام أضبد بتحقيق: أضبد ؿبمد شاكر، الناشر: دار اغبديث  -40
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ى (،احملقق: ضبدي بن 360اؼبعجم الكبَت، لسليمان بن أضبد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )اؼبتوَب:  -41
 القاىرة الطبعة: الثانية. –دار النشر: مكتبة ابن تيمية  اجميد السلفي،عبد ا

ى (،احملقق: إبراىيم األبياري،  387مفاتيح العلوم، حملمد بن أضبد بن يوسف، أبو عبد اهلل، الكات ب البلخي اػبوارزمي )اؼبتوَب:  -42
 دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية.

ى (، الناشر: مطبعة عيسى البايب اغبليب وشركاه، 1367د عبد العظيم الُزْرقاين )اؼبتوَب: مناىل العرفان ُب علوم القرآن، حملم -43
 الطبعة الثالثة.

: بَتوت –البوطي،  مؤسسة الرسالة  تأمالت علمية وأدبية ُب كتاب اهلل عز وجل،  حمّلمد َسعيد َرمضان -من روائع القرآن  -44
 م. 1999 -ى   1420

ى ( احملقق: أبو عبيدة مشهور بن 790اىيم بن موسى بن ؿبمد اللخمي الغرناطي الشهَت بالشاطيب )اؼبتوَب: اؼبوافقات، إلبر  -45
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The Terminology Problem in the Field of Qur'anic Studies 

(Processing Vision) 

Dr. Saeed Omar Bin Dahbaj 

 Abstract: 

This research addresses one of the forms of terminology in the field of Qur'anic studies, par

ticularly those relating to the thumb within the limits of three terms that are frequenty used 

by those involved in the field of research and Qur'anic studies: (origins of interpretation, ru

les of interpretation, Qur'anic sciences) and the relationship between them and seeks to ach

ieve a number of objectives, including: 1- Contributing to the treatment of a range of terms 

within the field of Qur'anic studies and showing their limits and what each of them is.  

2. Providing an applied model to address the terminological problem in the field of Qur'ani

c studies. The nature of the research required that it include: Introduction, The First Topic: 

Terminology in the Field of Qur'anic Studies. The second topic: the definition of both: (the 

origins of interpretation, the rules of interpretation, the sciences of the Qur'an) and the diffe

rences between them. The third topic: the topics and investigations of the  

rules of interpretation, the origins of interpretation, the sciences of the Qur'an. Conclusion, 

list of search sources. 

In conclusion, the researcher concluded a number of conclusions and recommendations, in

cluding: 1- The researcher reached the need to divide the rules of interpretation by  

two- first - the rules of the origins of interpretation,  - the rules of the faculties of the Holy 

Quran and the principles of his speech, in order to contribute to the completion of the origi

nalization of the science of interpretation and the crystallization of its terminology.  

2. The control of the terminology relating to interpretation and Qur'anic studies in general 

gives this knowledge its identity and distinguishes it from others. 3. The effort exerted in th

e fundamentalist lesson of jurists and fundamentalists should be used to mature  

(the origins and rules of interpretation) because they are ahead of the development of this s

cience and bring it to maturity and clarity of features. 4- The researcher recommends conti

nuing efforts to complete the study of the topics of the terminology in the field of Qur'anic 

studies, what has been exposed in this research from the research of the problem in the thre

e terms (Qur'anic sciences, the origins of interpretation, and the rules of interpretation) is o

nly one of the many problems that await those who deal with them by research and study. 

 

 

 

 

 

 


