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 ملخص:ال
ػػػرساسميقػػػصرؽ سظهػػػصمس غهػػػص يس ػػػؽس غػػػرفصسيلنصػػػرمسياهقػػػرر س ػػػ سياػػػ صسسييعػػػلسياقػػػقرؽسيامصدرػػػ س  ػػػل  س  هم 

رذةسعؾير ػػػػرسنسػػػػ سيمػػػػمص اسيامػػػػصيآس ػػػػؽسياسيغػػػػقسيامصدرقػػػػق سكيا  ػػػػ سنػػػػؽسي  ػػػػؾيؿسيا ػػػػحقػػػػوسيمػػػػؾفس ِسس؛يامصدرػػػػ 
كياضػعقيق سكرم ػاسيامػالكر تسياهعقػلةسكيايرمػلة سكفػحيسياهرػوسظػلك سحػؾؿسياقػقرؽسيامصدرػ سكاألػصاس ػ س آسي  ػؾيؿس

ػػريا ػرذة سكرهػلؼسىاػػ سى ػصيمسافمقػػقسياقػقرؽسيامصدرػػ س س هم   ػؽساصػػؾؿسياميقػقص سيمػػرسظهػلؼسىاػػ سس ؾصػي ساصػ  
  هػرسست ػركؿ مل ػق سكأل ألػقس هرحػو سس ػؽسياهرػوت ػؾفسكسسيممص اساألصسياققرؽسيامصدر س  س آسي  ؾيؿسيا ػرذة 

ياثراػػػوسآ يمػػقستظهقمقػػػقسكجػػراس قػػرفسا يػػػرفسياقػػقرؽسكارؾينػػػ  سسياثػػػرر ت ػػركؿسيامعصرػػبسصم ػػظسررتسيال يمػػػق سكس
ساهعضسي  ؾيؿسيا رذةس  سياميققصسك آفرس ؽسخ ؿسياققرؽسيامصدر  سألؼسخرتمقس قهرسافؼسيا مرئجسكيامؾصقرت.

سيامصدر  سي  ؾيؿسيا رذة سياميققص.س:ساألصسياققرؽالكلمات المفتاحية

Abstract 
The Qur'anic context is an important source for commentators, high lighting 

a manifestation of the rhetorical miracle in the Qur’anic text, as it helps to clarify 

the meaning of the Qur’anic word, reveal abnormal and weak sayings, and 

prevent distant and corrupt   interpretations. It aims to highlight the importance 

of the Qur’anic context as an important source of interpretation, and it also aims 

to clarify the impact of the Qur’anic context in responding to abnormal l sayings. 

An applied study of some abnormal sayings in interpretation and the response 

through the Quranic context, the conclusion in which the most important results 

and recommendations. 
Key word: The Qur'anic context, Abnormal sayings,Interpretation. 
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
 :مقـدمـــــةال

يارملسهللس بسياعرامقؽ سكيا  ةسكياق ـسنس س مؾؿسهللاسكنس سدا سكاصررص ساجمعقؽ سكبعل:س سمرس   
س سحقوسجعسؾا سصراققرؽ؛ سيفممؾي سياحظؽ سياميققصس ؽسامهقسياعسمرا سككمقسقسسداقسكرفسنسمرا سكيمم ظرؽ   هؼ

افؼس رلآيتسآالالتسيا صسيامصدر  س ؽسسَارَّ ُسك  سنؽسيامع  سيامصدر  سكياهقرفسياميققصؼ س لسىرهؼسظصكفس
ي ـسهللاس م رمه رس  مغم ر سكإفسغقرص ساكسىفلي اس ع  سياظصرقسي مسؼ سكيا هجسي  ؾـساصعلسس-صرق-س هؾسيعل

سكإخصيجهرسنؽس لاؾس هر سكي ـسهللاسالسظسققسص سافسا  سياميققصساقصصسياميقصسىا س  ؾ س  س هؼسيآليرت 
  لاقلسصرقحسيصبسيامقسقؼسا .يعزؿسنؽسمقر   سىالس

 ظؽسياميقصكفسىا سافمققسياققرؽسيامصدر س صعسؾاساه قسامرمققس  ستيرمقصفؼسكر ؾيسنس س مررم سسك ل
نس سرهص سيامعمهصس  سسي  سترلظلسيامع   س هحيسشقخسياميقصرؽسيل رـسياظهصؼسيرفس صينق رساسققرؽسكمرئص س

ـٍسسرسيخمصررس رسيخمصررس ؽسيامالكرلسطسَبسيتِّقرؽِس إرمحقوس رؿس حم سهللا:س"؛سيالخمقر سكيامصجقح يا  ـِسنس سرغر
سيصبس"س لسىر سظصػسار سالسيصؾم، (1)  سيامع  " سىالسصرصق سىا سغقصا  سفؾس  سمقر   سنمر صصؼسيا  ـ

س.(2)"يامقسقؼساهرس ؽسآالاقسعرفصسيام زرل ساكسخهصسنؽسياصمؾؿستمؾـسص سُحصَّق

يامصدر سالسيمؾـسصراؾعقيقسياميققصرقس مط س لسظمصركمفرسىا سكعرئ سسك ؽسألؼ سرؾآسيام هق سىا سافسياققرؽ
ساخصػس ؽسافمهر:س آسي  ؾيؿسيا رذةس  سياميققصسيام سالست قصؼسكيا صسيامصدر .

؛سكفؾسكب راسنسق :س ملسجراتس  صةسفحيسياهروسامعراجسفحاسيامضقق سكتؾضحس آؿسىفلي سياهعضساسققرؽ
سقصرقسشحُّكس هرسنؽسافلسياميققصس ؽسياقرصمقؽسكيا حمقؽ.حليس هؼسىا سيامؾؿسصال ؾيؿستيق رس

 ه:ر اختيا أسباب ، وأىمية المهضهع

ستمصس سافمققسفحاسياهروسكامهربسيخمقر اس ؽسخ ؿسا ؾ سيثقصة س ؽسافمهر:

سايتسارغر سيالي مقؽس  س صرؿسيال يمرتسيامصدرققسىا سافمققسياققرؽسيامصدر .-ٔ

سا   سنؽسي  ؾيؿسيا رذةس  سياميققص.ى صيمساألصسياققرؽسيامصدر س  سي-ٕ

رساألحمرـسكيام رنرتس-ٖ يالفممرـسصراققرؽسيامصدر سيم اسيامالكر تسياهرطسقسيام ستصعلستيققصسيامصدفسخرضع 
سيامقهمق.

 

                                           
 (.سٜٖٛ/ٕ) سياظهصؼس سجر اسياهقرف( 1)

 (.سٗٚٙ/ٚ) س(سيامصجاسياقر قٕ)
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 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
سريام ر يقس  سياصهؾآسيام ستهحؿسام مققسيمبسياميققصس ؽسي  ؾيؿسيا رذةس ؽسخ ؿسياققرؽسيامصدر ؛سصؾر س-ٗ

سوسياعر ثقؽ سكترصربسيامهظسقؽ سكتالكرلسياصرفسقؽ.سا مربسهللاس ؽسنه

س قرفسياظصرمقسيامثس سا ملسي  ؾيؿسياميققصرقسيا رذةسآكفسى صيطساكستيصرط.-٘

 مذكلة البحث:

سجمقاس س   سي رههر سكيام  سياميقص  سنسقهر سيعممل سيام  سياصيرئز س ؽ س همق س يقزة سيامصدر  سياققرؽ يعل
 استعلآسي  ؾيؿ سكعهؾ سي  ؾيؿسيا رذةسكياهرطسقس  سياميققص؛ساحيس صيحس  سكره سياميقصكفسنس سافمقم س  س 
سيقع سياهروساإلجرصقسنؽسي مئسقسيآلتقق:

سياققرؽسيامصدر  سكي  ؾيؿسيا رذةس  سياميققص؟-ٔ س رس يهـؾ

س رسارؾيعسياققرؽسيامصدر  سكا يرر ؟-ٕ

سفلساسققرؽسيامصدر ساألصس  س آسي  ؾيؿسيا رذةس  سياميققص؟س-ٖ

 البحث:أىداف 
سظصكـسفحيسياهروسترمققسي فليؼسيآلتقق:

ستعصربسياققرؽسيامصدر  سكي  ؾيؿسيا رذةس  سياميققص.-ٔ

س قرفسارؾيعسياققرؽسيامصدر  سكا يرر .-ٕ

سيممص اساألصسياققرؽسيامصدر س  س آسي  ؾيؿسيا رذةس  سياميققصس ؽسخ ؿسذيصسا ثسقستظهقمققسنس سذاػ.-ٖ

 حدود البحث:
سنس سياهرو ساسققرؽسي م ص س خرايمهر سصقهب سياعسمرا س آفر سيام  سياميققصرق ساأل ؾيؿ سصعضسي  ثسق سذيص  

يامصدر  سكحمؼسنسقهرسصرا حكذ سكفحاسي  ثسقسنس سمهقلسياممثقلسالسيار ص؛س راهروس رئؼسنس سيالصظيراسالس
سنس سيالمممصيا.
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 الدراسات الدابقة:

صرا ثقصس ؽسيال يمرتسكي صررثسكياممرالتسس ؾضؾعسياققرؽسص ملسنرـ سكياققرؽسيامصدر سص ملسخرص سغح
ا صآسيا  ـسنؽسسرنسمق سسراؼسرصلسصرث سس-  سحلكآسيط ن ر-  س صرالتس خمسيق سىالسار رسصعلسياهروسكياممها

احيس اػسياهرحثرفسافس ؽسيام رمبسى صيآسفحيسس؛األصسياققرؽسيامصدر س  س آسي  ؾيؿسيا رذةس  سيمبسياميققص
سرمرذجستظهقمققستؾضحسيامم ؾآس ؽسيال يمق.سيامؾضؾعس هروستعصضس ق س

 منيج البحث:
ن لسس:رام هجسياؾصي   سيام هجسياؾصي  سكيالمممصيئ  سكيامرسقس ينمملسياهرحثرفس  سيمرصقسفحيسياهروسنس س

سيامعصربسصراققرؽسيامصدر سكي  ؾيؿسيا رذة سكبقرفسا يرفسياققرؽسكارؾين .

سيامرآةسياعسمققس ؽس غررهرسيامخمسيق.كا رسيام هجسيالمممصيئ :س حاػسن لستمهاس

سي  ؾيؿسيا رذة؛س سيام ستهقؽساألصسياققرؽس  س آ سنسق س  سآ يمقسي  ثسق سينمملرر س مل سيام هجسيامرسقس : كا ر
ساسققرؽسيامصدر س سكبقرفس لػس خرايمهر سصرا صحسكياميققصسكيامرسقل  سي  ثسق سفحا سكفؾسحقوست ركا ر س؛ جعلس ر

س: رسيالت كيررتسا صمس   حس  هجسياهروسقهرسصرا حكذ سياعسمراسظصآكرهرسكررممؾفسنس

سنزكسيآليرتسىا سمؾ فرس اسذيصسا  ر هرس  سصسبسياهروسصعلسيمرصقسرصسيآليقس هرشصة.-ٔ

س راخصجساؼسيمؽس قهمرسَ ِإفَّسصرا رقرقؽساكسصالحلفمرسىفسيرفسيارلظوس قهمر سقؽستخصرجسي حرآظو س مميق-ٕ
سكيكميق سغقصفمر  س ؽ سياصزاسصراعس رصرخم ر  سكإا  س(  س) سفمحي س ؾمقؽ  س قؽ سككضع  سيارلظو س  ؼ سىا  زك

سيرفسألَس ساجزياسفمحيسنس سمهقلسيامثرؿس)كيا يرقسىذي ساجزياسٕٓ/ٔؼَّ ساؼسيمؽسذي ( ساكسىا س  ؼسيا يرقسىذي
س.ٕٓ:فمحيسص

سمصجؼساألن ـسياؾي آسذيصفؼس  سياهرو؛سخ ققسيلطراق.راؼس-ٖ

سيمههؼ س إفساؼستؾجلس مؾألقس ؽسيام رآ سكيامصيجاسي خصػ.نزكسي  ؾيؿسىا ساصرر هرسكتؾألقمهرس ؽس-ٗ

ستالخقصسذيصس قرررتسيام رآ سكيامصيجاسىا س هصمهر؛سخ ققسيلطراقس حيصفر.-٘
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 خطة البحث:

س:يآلت نس سيا رؾسس سكذاػحو سكخرتمقر هأل ألقستمؾمعسخظقسياهروسنس س مل ق سكس

س ياممل ق: سك قهر سك   قرف سيخمقر ا  سكامهرب سياهرو  سياقرصمق سافمقق سكيال يمرت سكحلكآا  سكافلي    مسم  
 .فقمس ك  هجسياهرو سكس

سيامعصربسصم ظسررتسياع ؾيف سك ق س ظسهرف:س-المبحث األول

س.ركيصظ ح سس اغق سسيامصدر ستعصربسياققرؽ -المطلب األول   

 .راغق  سكيصظ ح سسي  ؾيؿسيا رذةتعصربس -المطلب الثاني   

 ك ق س ظسهرف: سكارؾين  سيامصدر ياققرؽسسا يرف -المبحث الثاني 

 .ا يرفسياققرؽسيامصدر  -المطلب األول   

 ارؾيعسياققرؽسيامصدر .س-المطلب الثاني   

سيال يمقسيامظهقمقق. -المبحث الثالث

س.افؼسيا مرئجسكيامؾصقرتسك قهرألؼسياخرتمق س

سكا رسيايهر س س ه س هصسسيام رآ سكيامصيجا.

س

س

 

س
 

 لحات العنهان، وفيو مطلبان:التعريف بمرط-المبحث األول
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
 :اتعريف الدياق القرآني لغًة، واصطالحً  -المطلب األول

 :تعريف الدياق لغةً  -أوًل 
( سكؽسيم  سيالممعمرؿسياسغؾؼساهحيسياسيعسيمرسك آس  سيامعرجؼسياعصبققسار س الخؾذس ؽسياصح سياسغؾؼس)سس

سي ؽ  سرمؾ  س يقؾُ ُ   مر ُ   يمرؿ: ا  ا ي حلك كفؾ كيحل  اصل كيامرؼ  كياؾيك  "ياققؽ س: ر س  رؿ
قِّمق:  (3). "…يالكيب  ؽ يممقق  ر كياقَّ

س سك  سيا ررح:س"َكَاَلْتس(4)"تمرصعت ىذي  رتقرك  س يل ل تقرك تكياققرؽسفؾسياممرصاسآكفسيرمظرع سيمرؿ:س"سس

فؾسس: ؽسيامصرمكس"، (5)جر رق"س ق هؼساققتسصعض سىألصسنس سصعُضهؼساؼسكيحل سمرؽٍسسنس س  قؽَسسأل ألقَسس  رقُس

 .(6)"يقؾؽسيارلظوساحقؽسِمقرٍؽ سكإاقػسُيقرُؽسيارلظو سكي ـسَ قرُ ُ سِىا سيحي

 .(7)َنَسْقِ "سيْصِصؼسسياَِّحؼسكامسؾب ستمرصع سيْاَ َ ـسَكِمَقرؽسكجراس  سيامعصؼسياؾمقط:س"يْامْهص 
يارلظوسك سحؾؿستمرصاستلس اققرؽيسقسيام سذيصفرساصرربسيامعرجؼسافس رآةياسغؾرسرمهقؽس ؽسخ ؿسيامعرر كس

سم مق.تصيصطسكسصررمغرـسكس سكرمؾفسذاػسركتؾياق  سك ص اسيا  اس ممرصع س
 :اتعريف الدياق اصطالحً  -اثانيً 

 سكذاػسرمقصقسيالفممرـسياحؼسررا س ؽس هلسر لست ؾنتسنهر يتسياعسمراسكياهرحثقؽس  ستعصربسياققرؽسيصظ ح س
سيثقصةس اتس ق سار سيعلسنملةسيايهؼسكيا سمرسقل سكيامصجقحس قؽسي  ركرل سك ؽسفحاسيامعصريرت:نسـؾ

س"  سفؾ: سصالؼسجزاس ؽساجزيئ  ؾاهؼ س  سن  م  سيام سس  راسير لس ؽس مصيتس مصيصظق  ستسػسي جزيا اك
س ساك س مصة س هرشصة ستمسؾ س ؽسيا سمرتسكألققسيامصيصطس عق قسيسمقتقهقساك سياققرؽس صمؾنق سيمؾف س ر سكآيئم ر  

 .(8)رر سيا سمرتسياميصآةس رقب س لسنس س ع  سكغريقسيايمصةسصالكمسهر"السنس س عسيصرقوسظسم سضؾا س
سيا سمرتس سنس س صمؾنق سير لسيعممل س  را سار  سكاصرف سي  سنؽس ع  سياققرؽ  سيامعصربس ل سقياقرصمكفحي

سكيا حمقسيام ستغهصسيامع  سيامصيآس ؽسياسيغق.

 

                                           
 (.سٙٙٔ/ٓٔ) سي ؽس ر س س عصؼس مرظقسسياسغق( 3)

 (.ٙٙٔ/ٓٔ) سي ؽس  غؾ  سياعصبسكاقرف( س٘ٛٔ/ٜ) سي مفصؼس س(سستهحظبسياسغقٗ)

 .(ٖٓٗ/ٔ) سياصؾفصؼس س(سسيا ررحس  سياسغق٘)

  (.ٕٚٗ/ٕ٘) سيازبقلؼ س(سترجسياعصكسس ؽسجؾيفصسيامر ؾسٙ)

 .(٘ٙٗ/ٔ) س(سيامعصؼسياؾمقطٚ)

  .ٕٕٓ-ٕٔٓص سى صيفقؼس مر  س(س عصؼسيام ظسررتسي آ ققٛ)



 31 

 

  

 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
سيا   س"تمرصا سنؽ سنهر ة سفؾ: س مراؾي ساخصػ  سصعهر ة سنس سكُنصِّؼسياققرؽ سيالالاق س   سيامعهقص سكيرقصرـ ـ

 .(9)يمهلسكالحقسظممؼساكسظؤيل"سمر قيامع  س ؽسخ ؿس

 .(10)يام ستقهؼس  سنمسققسيايهؼ ساغؾرقسيررتساـسغقصساغؾرق"سيامصيئؽكنصِّؼسصالر :س"كر قس

كألمقستعصريرتساخصػسيثقصةسر مي سصمرسمهقسذيصا سكرخسصسىا سافسياققرؽسنهر ةسنؽستمرصاسيا سمرتساكس
   سكنؾي لسآيخسققساكسخر جققساهرساألصس  سىعهر سيامع  سيامصيآس ؽسياسيغق.ايمصيتستمرصعرس  قصم رس مقسق  سي

 :تعريف الدياق القرآني-اثالثً 

ن لفؼ سسيكإفسيرفس عمهص سسيامممل قؽ سؼسرصلسصعلسياهروسكيامل ققس ؽسنصَّؼسياققرؽسيامصدر س ؽسياعسمراا
اس  سي  هؼ:سفحيسظؤرلاسياققرؽساكسظصآا ساكسظلؿسنسق ساكسالسظلؿسنسق  س  س ؤايرتهؼ س"  سما رسرمصسسيحرضص س

كياقهبس ،(11)اكسيقرنلاساكسالسيقرنلا ساكسيعضلاساكسالسيعضلا سكررؾسذاػس مرس سئتسص سيمبسياميققص"
كحاػسار سيرفس  سسا ساصؾا سك ؾينلا س قمم  سس ؾصي سنسم ررحيؾسد  سذاػسافسياققرؽسيامصدر ساؼسيعصؼس

سيام سالسترمرجسىا ستعصرب.ستياهلظهقررؿسيامممل قؽس ؽسيممعم

سيامعرصصكفس سياهرحثؾف سفحاسسا ر سافؼ سك ؽ سيامصدر   ساسققرؽ ستعصريرت سصعضهؼ سيمرصرت س   سجرا  مل
سيامعصريرت:

 .(12)"ياققرؽسيامصدر :ستمرصاسياميصآيتسكياصملسكيامصيكقبسيامصدرققسياممصيصظقس آياسيامع  "

:س" رسيرقطسصرا صس ؽسنؾي لسآيخسققساكسخر جققساهرساألصس  س هم :س ؽسكنصؼسياققرؽسيامصدر  سصالر 
 .(13)مر قساكسالحقسص  ساكسحرؿسيامخرِطب سكيامخرَطب سكياغصضسياحؼسمققسا  سكياصؾسياحؼسرزؿس ق "

 سصالر :س" قرفسياسيعساكسياصمسقس  سيآليقسصمرسالسيخصجهرسنؽسياقر قسكيا حقسىالسيامصدر كرعصؼسياققرؽس
 .(14)حسيصبسيامقسقؼسا " لاقلسصرق

سيشممستسكس سيامصدر  ل ستعصربس  رمبساسققرؽ س  سصقرغق سيامعصريرتسنس سجؾيربس همق سفحا كنسق س؛
يممؽسيامؾؿسصالفسيامعصربسيامخمر ساسققرؽسيامصدر :س"فؾستمرصاسيامعرر سكيرمغر هرس  سمسػسي ايرظسيامصدرقق؛س

 .(15)كفسيرمظرعساكسيري رؿ"امهسغسغرظمهرسيامؾضؾنققس  س قرفسيامع  سيامم ؾآ س ؽسآ
 

                                           
  (.ٕٚٗ/ٔ) ساحملسمعلسياخظقب س(س يرتقحسياميققصٜ)

 .ٙٗٔص سىآ رسسحمرآؼ ساخظربسيا صن سكطصؽسيممثمر ايس (ٓٔ)
 (.سٕٚٗ/ٔ) س(س يرتقحسياميققصٔٔ)

 .سٕٚ سٔٚص سنهلسياصحمؽسيامظقصؼس س(سياققرؽسيامصدر سكاألصاس  سياميققصٕٔ)

 .سسٕٕص سمعقلسيا هصير  سياققرؽسيامصدر سكاألصاس  ستيققصسيامل مقسياعمسققسيارلظثقس(ٖٔ)

 (.سٖٜ/ٔ) سنهلسيارمقؼسيامرمؼ س  سياميققصسآالاقسياققرؽسيامصدر سكاألصفرس(ٗٔ)
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
 :الغة واصطالحً  ةذاالذ األقهال تعريف -المطلب الثاني

 تعريف الذذوذ لغة: -أوًل 

سشحِّس سَيِ حُّ سياصجلسىذيسيكشحكذ سسييا حكذس  سياسغق:س  ل سشحَّ  ساؼ:سيريصآسنؽسياصمهؾ سكرل  سيمرؿ:سشحَّ
سجمرنمهؼ سكينمزؿ سيامـؾ  سنؽ س، (16)يريصآ ساصل: سصالف س ر س سي ؽ سيالريصيآس رؿ سنس  سظلؿ سكياحيؿ "يا قؽ

 .(17)"يكيامير  ق سشحسيا  اسي حسشحكذ س

اكسيا غرـسياممعر ؼسنسق ساكسس اكسيا ملس كيررصؼسنؽسيامرنلةسي معلسنؽسياؾضاسياظهقع س:اؼس كشحَّس
 .(18)يا رئا

سق كيامير  ستلك سحؾؿس عرر سيالريصيآ سكرمهقؽس مرسذيصس  سسيمبسيامعرجؼسياسغؾرقسافس رآةس)شسذسذ(
ك خرايقس رسيمممصسنسق س ؾؿسياعسمرا س رؿسي ؽسج  :س"كا رس ؾيضاس)سشسذسذ(سسياصمرنقسكياخصكجسنؽكيامسق س

 .(19)  سي  هؼس هؾسيامَّيصُّؽسكيامَّيصُّآ"
 :اتعريف الذذوذ اصطالحً -اثانيً 

ساألص س سا  ساف سرصل سياسغؾؼساس حكذ سيامع   س   سيا غص سكذاػسارهؼسسي ؽسخ ؿ سيامع  سيالصظ ح ؛   
 .(20)يعص ؾر سصمؾاهؼ:س"ياميصآسصمؾؿس خرا ساسرقسص سحصقس عمهصة"

 .(21)صالر :س" ؾؿسيريصآسص س سقس ؽسيامصمهلظؽس ؽسغقصسآاقلس عمهص"سركُنصِّؼسايض س

 تعريف األقهال الذاذة في التفدير: -اثالثً 

" رسخرا سكا رستعصربسيامؾؿسيا رذسن لسنسمراسياميققصس  صلسافسنهلسياصحمؽسيالفشس لسنص  سصمؾا :س
 .(22)"ي قممص سسرُطصؽسياميققصسيامعمهصة ساكسجصػسنس س حفبسنملؼسصرطل ساكسخرا سىجمرن س

                                                                                                                                    
 .س٘ٔص سيامث  سنهلسيايمرح سياققرؽسيامصدر سكاألصاس  سيامصجقحسيالالا س(٘ٔ)

 (.ٜٗٗ/ٖ) سي ؽس  غؾ  س ساقرفسياعصب(٘ٙ٘/ٕ) سياصيمؼس س خمر سيا ررحس( ٖٙ/ٔ) سي ؽسآ رل سظ غص:سجمهصةسياسغقس(ٙٔ)

 (.ٓٛٔ/ٖ) س عصؼس مرظقسسياسغقس(ٚٔ)

ي ؽس ساقرفسياعصب س(ٓٗٔ/ٔ) سياصيمؼس س خمر سيا ررحس (ٕٖٗ/ٔ) سياز خ صؼس سامرسسياه غقسظ غص:س(ٛٔ)
 (.ٜٗٗ/ٖ)  غؾ  

 (.ٜٙ/ٔ) سي ؽسج   سياخ رئصس(ٜٔ)

 .ٗٗص سصراحسيا مصير  س(سي  ؾيؿسيا رذةس  س لييقسيامصمهلسال ؽس شلٕٓ)

 .ٜٛص سنهلسياعزرزسيا مسق س(سيآل ياسيا رذةس  ساصؾؿسيايم ٕٔ)

 .ٕ٘ص سنهلسياصحمؽسيالفش س ؾيؿسيا رذةس  سياميققص(سي ٕٕ)
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
كياممال لس  سيامعصربسيصلسافس ه راس  سأل ألقسا ؾ :س خرايقسطصؽسياميققص سكيامحفبسياهرطل سك خرايقس

سجمهؾ سياميقصرؽ.

ؾؿسصراهظ فسالس صصآسيا حكذس لسكالسشػسافس خرايقسطصؽسياميققصسيامعمهصةسير ققس  سيارمؼسنس سيام
يصبسري سصيقسياميققصسن  سي مليا  س راميققصس رسيمؾـسنس سياظصؽسيامعمهصةسكإفستعلآتساكجه سالخم ؼس

ياميققصسكضؾيصظ سكطص   سك رسسطصؽسا هرـسيا رس سكيخم  هؼس  سطصرمقسىرزيؿسيا  ؾصسيامصدرققسنس س ؾينلس
سقصسي مليا  سكإرمرسُظحيصساهقرفسصظ ر سكيامرحظصس   .خرا سذاػس   ـسصرطلسالسي حسرقهم ساسميق

ا رسيامحفبسياهرطلس هؾسنرئلسنس سذيتسياصزئققسي كا  س رامحفبسياهرطلسالسشػس  س خرايم ساظصؽس
سنس سس مصر قياميققصسيا رقرق سا رس خرايقسجمهؾ سياميقصرؽس  ؾرقسكضرصطس هؼساهقرفسشحكذسيامؾؿ سكب را 

ع  سي  ؾيؿسيا رذةس  سياميققصسف :سي  ؾيؿسيامخرايقساصمهؾ سياميقصرؽ ساكس رسمهقسيممؽسيامؾؿسصالفس 
س.(23)يام ساؼسيملس هرساحلس ؽسغقصسآاقلس عمهص

 أركان الدياق القرآني وأنهاعو، وفيو مطلبان: -المبحث الثاني

 :أركان الدياق القرآني -المطلب األول
قرؽ سك ؽسخ ؿسيامعصربسيامخمر سيممؽسيامؾؿسصعلسيممعصيضسا ؾيؿسياعسمرا سكياهرحثقؽسحؾؿس ع  سياق

 .(24)ف :سيا سمرتسيامصدرقق سكياقهرؽ سكياسررؽس ؽسأل ألقسا يرف سظم ؾفسياققرؽسسىف

 :الكلمات القرآنية -الركن األول

سيامصدرقق ساايرظسيآليرتسكياصمل س هر س عص قسس؛كيامم ؾآ س ؽ س  س ل سياعصب  س سغق سرزؿ سيا صرؼ سيامصدف ىذ
يكقههرس اسغقصفر سكيشممر رتهر سكت ر ريهرسحم سيقممقؼس هؼسي ـسهللاسصرقبسياسغقسيام س عرر سياميصآةسكتصس
سكاغقسياعصبسيام سرزؿس هر.سياحؼسالسظصين س ؾينلسياسغقسياعصبقق نؽسيامرصربسكيامالكرلسسييخمر فرسهللاسا سصعقل س

سشصط سهاكس سي صلسكجعسؾا سنس سفحي سياعسمرا سشلآ س عرر سرالم  سسرحي ساهقرف سهللاسسامؽست ل  نزس–ي ـ
نؽسيامع  سسياهؾياسك حفه سصعقل سسرحم سالسظممؾؿس ؽسالسنسؼسا سصراسغقسياعصبققس قرصؼسيامعرر سك م سس-كجل

سهللاس  سي    ستصتهطسي تهرط سياحؼسا يآا سخرصق س سقيق سكاغمهر سيامصدرقق س" سس سمق سيرفسسركألقم سسر  سك ل صإنصرما.

 

                                           
ا رسيا رذةس ؾج سيحممراهرسضعق س س(سكالسرع  س حاػسي  ؾيؿسياضعقيق؛س فسي  ؾيؿسياضعقيقساهرسكج سيحممرؿس  سياميققصٖٕ)

ي  .كرممؽسكصيهرسص لظلةسياضع  سكاحاػس ر  ؾيؿسيا رذةس ؽسكجهقسرغصسياهرحثقؽساخصس ؽسي  ؾيؿسياضعقيق سجل 

آالاقس سٜٚص س صيآسيامرملؼ سياققرؽسيامصدر سكاألصاس  ستصجقحسيامعرر ىا سياصمرئلسيآلتقق:سيممؽسياصجؾعسا ممزيآةس(سٕٗ)
رهقلس سآالاقسياققرؽسيامصدر س  ستصجقحساحلسيامعرر  سٛٔص ساحملسيامظقصؼس سياققرؽسيامصدر س  ستيققصسيا  مقظ 

 كغقصفر. سٜٛص سيامث  سنهلسيايمرح سيالالا ياققرؽسيامصدر سكاألصاس  سيامصجقحس سٖٖص س صن 
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
ممالخصكفس ػ)ياهقرفسيامصدر (ساكس)يلنصرمسيامصدر ( سكرم لسص سيامل راسيعهصكفسنؽسذاػس ػ)يا غؼسيامصدر ( سكيا

س راب س   ساخؾيتهر س ا سكمهمهر سكجمس  سكيسمرت  سيعقرسكإنصرمفر سصص اهرس" ميصآة (25) رمؼ" تالاق سحصك  
 .(26)كمقر هر"س ؾضعهرس  س مر هرستمؾـس ثسهر س ؽسصمسمقسيالتؾيسافسكياعسمراسياي ررا

 :الدباق -الركن الثاني

 .(27)"كيامرؼساصلسكيحلسصرقحسظلؿسنس سياممليؼسكياهرا سياققؽ "س ر س:س رؿسي ؽ

س-صرامؾحلة-"كياقهرؽسس  سيا سقرت:س،(28)ك  سيالصظ ح:س"فؾسيا  ـسياقر قسنس سياسيغقساكسياصمسق"
  هؾسمر قسا .سراكس ع ؾرِّسسرحققِّس  لس رستملـسمؾياسيرفس، (29) رس ْهلسيا  ا"

امع  س صيآس ؽسسيحؼسظهقؽس ع  س رسصعلا.س  الفسيا  ـسياقر قسدت ستمهقل سكيامصيآسصراقهرؽسف رسيا  ـسيا
سجمسقسيا  ـسصعلا.

مم  س  سيممؽسيامعصؼسنس س ع  سيا  ـس لكفسياصجؾعسق"كفحيسياصيؽس هؼس  س قرفس ع  سياققرؽسكحم
 .(30)ىا س رسيقهم س ؽسنهر يتست مملسنس سيامصيئؽسيامؤآيقساسمع  "

 :اللحاق-الركن الثالث

ك رؿس، (31)"كيامرؼ ساصلسظلؿسنس سىآ يؾسش اسكبسؾغ سىا سغقصاس كيارراس يا ـجراسن لسي ؽس ر س:س"
 ."(32)كَت َحَمتسي ْخهرُ :ستمرَصَعت سَكَيَحيساحؾيُؿسياَمْؾـ سَكُفَؾسَ صرمصرحبسيامرج:س"

ساكسياصمسق" سيا حقسكيامرا ساسيغق سيا  ـ س"فؾ سظمهقؽسافسي، (33)ك  سيالصظ ح: ا حقسفؾسك ؽسف ر
 راقهرؽسصرا قهقساسققرؽسيامصدر سيع  سيا  ـسياحؼسظهقؽس ع  س رس هسهر س مالت سيا  ـسيامهقؽسامع  س رس هس  س
كترصعقسسكيالرهرس مملساآليقسياقرصمق سك ؾضرقسيامم ؾآس ؽسيآليقسياقرصمق سيآليقساكسصعضسيسمرتهرس هق ق 

 اهر.
 

                                           
 (.ٙ/ٔ) ساحملسنهقلسيا هقق  س(س ؾمؾنقسيا سمقسكاخؾيتهرس  سيامصدفٕ٘)

 .ٔٓٙص سنرئ قسنهلسياصحمؽ س(سيلنصرمسياهقرر ساسمصدفسك قرئلسي ؽسي م ؽسٕٙ)

 (.ٜٕٔ/ٖ) س عصؼس مرظقسسياسغق (ٕٚ)
سيامصدف (ٕٛ)  .ٖٜص س عصؼس  ظسررتسنسـؾ
 .ٛٓ٘ص سا يؾؼسي سيا سقرت (ٜٕ)
 .ٔٚص ستهرر سصرحؾرصث ساألصسياققرؽسيامصدر س  ستؾجق س ع  سيامم رص سياسيغ س  سيامصدف (ٖٓ)
س(.ٖٕٛ/٘) س(س عصؼس مرظقسسياسغقٖٔ)

س(.ٖٖ٘/ٕٙيازبقلؼ ) سترجسياعصكسس(ٕٖ)
سيامصدف (ٖٖ)  .ٕٚٔص سدمحمسيا رئا س عصؼس  ظسررتسنسـؾ
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
 :أنهاع الدياق القرآني -المطلب الثاني

ك اسذاػ س هحاسي رؾيعسكإفسيخمسيتس  سيامقم سىالس، (34)ققؼسياعسمراسكياهرحثقؽس رؾيعسياققرؽسيامصدر تعلآستم
ر س رسكالست ر ض  ارهرس ميمقس  سيامع   س مليخسقس  سيامه   س ؤتسيقسيئم   رسنصقه ر سالسيصلسيا رعصس قهرستعر ض 

 كم عصضسيلسرؾٍعس  هرسصإجمرؿ:

سس-النهع األول سيآليق: سكيضحكفحمقرؽ سيا ؾع س ؽسسي ساغقصفر سظمعلػ سكال سخرصسصرآليق سار  س قمرا  ؽ
سيرفسذاػس  ستعلآساكثصس يآليرت سكيامع  سار س م س رسكجلسخ ؼس  س ع ققؽساكساكثصساآليقسياؾيحلةسمؾيا 

اكسيحممرؿسس ؽس ع  ساميصآةسكيحلةس اسيحممراهرساهحاسيامعرر  ساكسيخم ؼس  ستعققؽسيامخرطبس  سيآليق 
س ع س ؽ س مه اكثص سىاخ…   سياصيجح سَ ِإفَّس  سيامع   سيرلآ س صمؾنهمر ساررؽساك ساك سمهرؽ س ؽ سيآليق سمقرؽ

سكيام رمبساحاػ.
 سكرم ؾفس ؽس صمؾعسديرتسيآليقسياؾيحلةسفحيسيا ؾعسظمعلػسِىفَّس:ساكسيا صسمقرؽسياممظا -النهع الثاني

س م رمهقس اساجزياسياق س ق هر  س قمر س م رممق س ؾضؾعسكيحلسكغصضسكيحل سريقهريصمعهر س ؾ ة ياقؾ ةسم ؾفس 
سيام رمب  سطرصعهر ستمضمؽس عرر س معلآة سصمصمؾعسديرتهر سسياؾيحلة س ص ربكيام رمق سكيامآخ س قالخحسصعضهر

سغصض سس صعض ست ملسصمصمؾعس عررقهر سياؾيحلة ساغصيض سس يكيحل سسر راقؾ ة ساكس ؾيضقاس-يثقصةسراك اؼس مرصل
سذيتسغصضسكيحلس-ياقؾ ة سى ر سكفؾسيا ؾعسيامرا كفؾسمقرؽسي- م هحسياقؾ ة سافست ؾفسذيتسس-اقؾ ة كإ ر

يمقزاس ئقسسكلس مظاسظهصمس ق سغصضسص ملس ىا س مرطا  ممقؼسياقؾ ةس  را سنس ساغصيضهرساغصيضس معلآة؛
سنؽسغقصاس ؽس مرطاسياقؾ ةسياؾيحلة سكفؾس رسرقمق سمقرؽسياممظا.

قساآليرتسياؾي آةس ق سن لس  ستصجقحساحلسيامعرر سيامرممساسممظاسآك سسصئقسكن لئحسيمؾفساسغصضسيا
س. تعلآسيامعرر

 ؽس غرفصسىنصرمسيامصدفسافسديرتسياقؾ ةسياؾيحلةستهلكس مصيصظهرسيرارسمرتس  سسمقرؽسياقؾ ة: -النهع الثالث
سذيتس عرفٍس سسمسقسقسكيحلة سحلكآسك مـؾ  رممق سكحمرئقس ق ق سكشصيئاس  مغمق س  لسمؾ ةس  سيامصدفساهر

ستهم سي  سسَ ِإرََّهرتآا سكت رمقسنصقب س مهمرستعلآتسيامضريرسيام ست ركامهرس  سسكافليؼسكاغصيضستلك سحؾاهر
س صتهظ سسر معسم سس م ر   س سصآخصا  سيا ققجسسراكا  سآ ق سظهقؽ سكياممرطا سي جزيا س قؽ ست حؼ س   سصممل   خمر  
امعرر سُح قتس ؽسيسر"ىرػساممصاسياقؾ ةسياظؾرسقسيام صمقسيرقههرسياصرفلساضغرأل س س رؿسدمحمسآ يم:س(35)كإحمر  

 

                                           
آالاقس سٗٛص س صيآسيامرملؼ سياققرؽسيامصدر سكاألصاس  ستصجقحسيامعرر (سيممؽسياصجؾعسىا سياصمرئلسياعسمققسيآلتقق:سٖٗ)

رهقلس سآالاقسياققرؽسيامصدر س  ستصجقحساحلسيامعرر  سٛٔص ساحملسيامظقصؼس سياققرؽسيامصدر س  ستيققصسيا  مقظ 
 كغقصفر. سٜٛص سيامث  سنهلسيايمرح سياققرؽسيامصدر سكاألصاس  سيامصجقحسيالالا  سٖٖص س صن 

    .ٜٓص سى هرؿسكي  سرصؼ سص:سيام رمبسكآك اس  سيلنصرمسيامصدر (سظ غٖ٘)
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
سيا سققسي ؽسيامهرر سجمعتسنيؾ سسر سكاكمين سيح ؾ س س  قتس ؽسياممرصل سف ساؾستل صتس  ققس ممرممقس ل س إذي  

نس سامسسكاصؾؿ سكا قؼسنس سيلساصلس  هرسشعبسك  ؾؿ سكي ملس ؽسيلسشعهقس  هرس صكعستم صساكس
راسكيحلس لسكضاس مم س صةسكيحلة.ستظؾؿ س  ستزيؿست مملس قؽساجزيئهرسيمرست مملس قؽسحصصيتسكا  ققس  س  

 لسىرهرسامسمرؼس قهرسيمرسس كامرذيسرمؾؿسىفسفحاسيامعرر ستمققس  سياقؾ ةسيمرست مققسيارصصيتس  سياه قرف؟سال
سكتؤآؼس س عقؽ  سيتصرا سياقؾ ة سجمسق س   سيقصؼ سيس  سذاػ سك يا سك ؽ سيلرقرف. سجقؼ س   سي نضرا تسمرؼ

سغصض س س ؾيرخرص سسرصمصمؾنهر سياصقؼ سيالخح سيمر س اسيكيحل سسر  س  سغصضسكيحل  ساآيا سنس  سصصمسم  سكرمعركف  
 .(36)يخم ؼسكعرئي سياعضؾرق"

سياؾيحلة سيامعرر سيامرممسقساآليرتساكسياممرطاس  سياقؾ ة سياعسمراسظ غصكفس  سكن لسك كآ سرصل س إر ر  
سياقؾ ة  س ل  سي مرسسياحؼسنسق  سيامم ل سكرهرثؾفسنؽ سياقؾ ة  ساسقؾ سس قمؾفسسمقرؽ سياعرـ سياققرؽ ةسآك 

يممقيراسيا غصس  سجمقعهر سيمرسالسغ  سنؽسسياقؾ ةسنؽسؼُسالسغ  ساميهؼسرغْسك"س كمصجاس حلسفحاسيامعرر 
س.(37)ذاػس  ساجزياسيامضقق"

فؾسشر لسامرس قؽسآ م سيام ر سالسترلاس الدياق العام للقرآن الكريم )القرآن كلو(: -النهع الرابع
ؾعس ؽسياققرؽسيامصدر :سي غصيضسكياممرصلسي مرمققساسمصدفسكرصيآس هحيسيا  ؾيصلسيآليرتسكياقؾ سكي جزيا س

سيا سققس يا صرؼ سك عررق  سيامظصآة  سيلنصرمؼسكي مسؾبسياهقرر سياحؼسي قاس  سس كامراقه  ىا سجرربسيا غؼ
ي  صسياحؼسظؤيلسضصك ةسيلامرـس هحيسي مسؾب سك عص قسخ رئ   س اس عص قسي غصيضسس؛جمقاستعهقصيت 
سيآليرتسجمقاسيمؾؿسمعقلسيا ؾ م :س" إفّس، (38)ق سكيالتصرفرتسياعر قسياثر مقس  سيامصدفسيا صرؼكياممرصلسيا سق

س صمؾعس  سكغهؾ اسياؾيحلسيامم لس  س قغهصسكيارقؽ سكيام رمبسيالرمغرـسفحيسنسقهرسظمأل سيامصدرقق
سي خصػسس اس مر رقس  هرسكلّسستؾيصا سكت هحسكتمقسقل ستمليخلس لساّرهرسىالسك صكنر ساصؾالسريقهرسياممرصل

 .(39)"يامؾيضاسفحاس  ستزؿّسس رسيكثقص سسياعر صةسيا غصةسِ َفَّسسكيالرمهرا؛سيارح سظؾجبسكفحي.سيخم طسآكفس

س سغصضسسَافَّس  مر سىا  ستؤآؼ سكتآايهر سكتغر صفر س عررق  س معلآ سيامصدر  سكبمصمؾعسس ئقسياممظا  عقؽ 
ستؾجبسغصض س سياظهقعسرياممرطا س مؽ سياؾيحلة؛ ساسقؾ ة ساكثص سي غصيضسام ؾفساك سفحا سكتمرصا ستمؾي آ ساف  

س ساكس مرصلسيهصػساسمصدفسيا صرؼ.راغصيض س

 

                                           
    .ٛٛٔص سدمحمسنهلسهللاسآ يم س(سيا هالسياعغقؼٖٙ)
    .ٕٜٔص س(يام ل سياقر قسٖٚ)
    .ٜٛص سنهلسياؾفربسا ؾسصيقق س  هجس ال ؾفساميققصسيامصدف س(سظ غص:سآالاقسياققرؽٖٛ)
    .ٕٓٔص سيا ؾ م  س(سصقملسيلم ـٜٖ)
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
 سػس سك رسُاجملس  سمؾ ةسُ قؽسككضحس  سمؾ ةساخصسركنسق س الغصيضسك مرصلسياقؾ سيمملسصعضهرسصعض س

سيا ؾعس ؽسياققرؽس  سغريقسي فمققس ك رسك آسنس سنمؾ  س  سمؾ ةس بمرسُيخ صس  سمؾ ةساخصػ سكفحي
اسميققص سكرعمسس لػستصيصطسيامعرر سكتآايهر سكيالرػسا رـس ظعقسكيحلةس ؽساكؿسيامصدفسيا صرؼسىا سسصرا قهق
 .(40) س رؿسياز ي  :س"ن لسيامال لسيغهصسافسيامصدفسيس سيرا سمقسياؾيحلة"  مهرا

قرؽس قؽسياقسرف رؾس ص  سسَافَّس"كبعلسيالممعصيضسياقر قسامع  سياققرؽسيامصدر  سكارؾين  سكا يرر  سيغهصس 
نس سيامع  سيامقميرآسس ئقسيامصدر سكغقصاس ؽسياققر رتسياسغؾرقسكي صؾاقق س راققرؽسيامصدر سظ  بسص ملس

 ؽسيا سمرتسيامصدرقق سك بطسفحاسيامعرر س اس رس هسهرسك رسصعلفر سكفحيسالسيع  سىغيرؿس عرر سي ايرظسيام س
س سياعرـسيامقمم س ؽسيا سمرتسيامصدرقق.قساسققرؽسياسغؾؼ س لسظصنرفرس اس بظهرسصرامع صئققف سياقمقسيا

تعسقسياققرؽسيامصدر سصرامع  ساكثصس ؽستعسم س  غؼسي ايرظ سكفحيس ر ؽس هؼس قؽسياققر قؽسسَافَّسكفحيسيع  س
س"يامصدر سكياسغؾؼ".

ارؾيعسياققرؽسظميركتسصرا قهقساألفمققسصرقبسيام ر  سصرامع   س ققرؽسيآليقس ملـسنس سمقرؽسسَافَّسكمرس
 .(41)كمقرؽسياممظاس ملـسنس سمقرؽسياقؾ ة سكمقرؽسياقؾ ةس ملـسنس سياققرؽسياعرـ"سياممظا 

 :الجانب التطبيقي -ثالثالمبحث ال

س سياققرؽ سيرف سنس سسداقامر سيثقصة سشؾيفل ستيرمقصفؼ س   سرعلـ سال س إر ر سياميقصرؽ  سن ل سكيمم ظرؽ  هؼ
بسغقصا سكإفسيممم راسيا ؾيفلسالسظسمئؼس همقستهقؽسشحكذس ؾؿ سكصؾيسص ي ساآية سيممعمراهؼساسققرؽسيامصدر س

س ض  س سرصرلا  سنس سسكياغصضسياحؼ سال سيالصظيرا  سنس  س رئؼ س راهرو سيمعر    سكنلـ سياممرـ سضقق نؽ
سييمحسصرص س ساعس  سم صمزغساسممثقلسصمرسسمممصيا  سياهروسكيالسيجلظل سسريالمممصيا؛ سك ؽسف ر   سيمبسياميققص 

سيالت :س

 چ ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦٹ  چ س رؿستعرا : -المثال األول

س.[ ٖٗيا قرا:س]

 ا ؾيؿسياميقصرؽس  س ع  سياهصص:

س معلآة سكخ صقس رسذيصكاسظلك سحؾؿسيآلت :سذيصسياميقصكفس  س ع  سياهصصسا ؾيال س

سسك قل:سافسيعمزؿسن هرس  س صيشسدخص  ظ رـس عهرسكرؾاقهرسعهصاسكالسيصر عهر سك قل:سَافَّس

 

                                           
سيامصدف(سيٓٗ)  (.ٜٖ/ٔ) سياز ي   ساهصفرفس  سنسـؾ
 .ٜ٘ص س صيآسيامرملؼ سياققرؽسيامصدر سكاألصاس  ستصجقحسيامعرر س(ٔٗ)
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
سسنسقهؽس  سيامؾؿس ؽسياهصصسكفؾسيامهقحس ؽسچ ڤ چ سكيفصصكيس سك قل:يا  ـ ساؼسغسغؾي

سص سي لسحهلسكفؾسصراهصر  س بظ ساؼسياهعقصسفصص:س ؾاهؼس ؽس قؾتهؽ س  سركألر  سسشلكفؽسك  هؽ سك قل:
 .(42)ياهعقص

ي  ؾيؿسصرا ؾيبس  سسالكا  چفؾس رسذفبسىاق سى رـسياميقصرؽسي ؽسجصرصسياظهصؼسصمؾا :س يامؾؿسيا رذ:
س ؾس سيمؾف س ؽسچڤ چ ا :ذاػساف سذيصرر سنس س ر سىا س ع  سياصبطسصراهصر   س ع را س ؾجهر س ؾؿ 

سكشحكذسفحيسيامؾؿستمضحس ؽسخ ؿسيآلت :س، (43)ياعصبساسهعقصسىذيس بظ سصرحه سصرهل
مقرؽسيآليرتستمرلثسنؽسياع  رتسي مصرقسكيقيققسياريرظسنسقهر سكيلجصيايتسياع جققسحرؿسحلكثس -اكال س

تسيامصتقبس  سيلجصيايتس ؽسي خ سىا سي ألمل سكفؾستصتقبس  ظم سظصين سخسلس قهر سك ينتسيآلير
سي ملاستعرا سَارَّ ُسسنسق سظلؿسصمراسيا قرفسي مصؼسحرؿسحلكثسصعضس مرسيعمصسصيؾاس رؿسياصيمؼ:س"ياحؼ

سيصصؼسست هق سكذاػسياضصب سىا س   ستص  سألؼسيامضرجا س  سياهصصيفسىا س   ستص  سألؼسصراؾنع 
صراظصرقسي خ سكجبسيالكميراسص  سكاؼسيصزسيل ليـسسياغصضسح لس همرسَارَّ ُسس  سيام صرحس صصػس

ياصبطسرؾعسسِ َفَّسكنسق :س  س ع  ساحيصسياضصبسنمقبس بطسيامصاةسصرارهل؛س، (44)"نس سياظصرقسي شق
سك م س رسآي سيا  ـس قؽا  سسياسضصبسكتالكقل سسيت صي  سيامع  سي هحسسَكَياَلفَّسضصب س لسفؾساشلسكاغسع س

س.(45)يامالمقسسكيامالكقلس رمس سنس سيامالمقسساكا 
 الؼسس؛ياظهصؼسساياحؼسذيصسسيلجصيايتسن جققس  سظميقسياققرؽس اسيامع  فحاسسَافَّسهقؽسظُسمقرؽسيآليرتس -رألررق س

 سظزرلسياع  رتسَارَّس ع  ساعؾآةسياع  رتسيازكجققساظهقعمهرسصعلسفحيسيلجصياسيا لظلسياصنؾرق سكيارقس
كفحيسظم ر  س اسمقرؽسيآليرتسيام سجراتسامعراجسياع  رتسيازكجققسيام سس كالسي سرهرسييازكجققسمؾا س

ك  سمهقلسصقررقسيامؤمققس ؽسيايقرآس"س لاتسصرالررصيؼ سكفحيسيامع  ساشر سىاق سمقلس ظبسصمؾا :
السُمْ ِسرقس  سحرالتسيثقصةسػاكس ؽسيال ر سا قحساسمقؤكؿسي كؿسن هرسافسظزيكؿسصعضسارؾيعسيامالآظبسيا

 

                                           
 س( سيا   سكياهقرفٖٚٙ/ٔي ؽسا  سم  قؽس) س( ستيققصسيامصدفسياعزرزٕٖٔ-ٕٖٓ/ٛياظهصؼس) س(سظ غص:سجر اسياهقرفٕٗ)

( سٕٕٖ/ٔياعزسي ؽسنهلسياق ـس) سصسيامصدفتيقق س(ٚٓ٘-ٙٓ٘/ٔ) سياز خ صؼس س( سيا  رؼٖٖٓ/ٖياثعسه س)
يامصطه س س( سياصر اس حمرـسيامصدفٜٕ٘/ٕي ؽسيثقص) س( ستيققصسيامصدفسياعغقؼٖٚ-ٕٚ/ٓٔياصيمؼس) س يرتقحسياغقب

  ( سكغقصفر.ٕٚٔ/٘)
 (.ٜٖٓ/ٛياظهصؼس) س(سجر اسياهقرفٖٗ)
 (.ٕٚ/سٓٔياصيمؼس) س(س يرتقحسياغقبٗٗ)

( سٖٜٔ/ٚٔ) سك مؽس رؿس هحاسيامرنلة:سياظهصؼس  سجر اسياهقرف سحس قؽسي  ؾيؿسياممعلآة(سكفحاس رنلةسمقر ققس هم ستصج٘ٗ(
( سٚ٘ٔ/ٔ) س( سكي ؽسيامقؼس  سنلةسيا ر صرؽسكذخقصةسيا ركصرؽٕٖٔ-ٖٔٔ/ٔ) سكي ؽسياعصب س  ساحمرـسيامصدف

 ساضؾياسياهقرف  س س( سكيا  مقظ ٖٕٓ/ٔ) س( سكيآلاؾم س  س كحسيامعرر ٚٗ/ٕ) سكيا ؾيرر س  س محسياملظص
 ( سكغقصفؼ.سٖٚٗ/ٕ) س( سكيارصب س  س ؾينلسيامصجقحسن لسياميقصرؽٕٚٔ/ٔ)
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
اققتس عصيقس قؽسياصجلسسيىرهرسا ل س…سكا ؽساإلص حسك ابسيا لعس ا رممرـسكالساإلفررقسكالساسمعحظب

سيرا سبس سياقسقسق سىا  سك آفر سصرا  ؾم ستِهؼُّ سحقؽ س اسسيامصاة سيلجصيايتسترظقؼ س هحا ساهر سُظصيآ كيامصاة
س.(46)"…اقسسفؾسيلم ـسرفحيس ظع سسِىفَّسيامقعؾ س

سياققرؽ -رألراث س سس ؽس ؾينل سيا رذسسَارَّ ُسيامهمق: سياعصبسآكف سهللاسنس سيامعصكؼس ؽسي ـ يصبسحملسي ـ
س  سياسغق ،(47)كياضعق سكيام  ص سياؾصلس:كياهصص ستلك س(48)صمع  سيامصؾس ضل س رامعرر سياسغؾرق  

ياهصصس ع راسياصبطسصرارهلسسَافَّسا رس رسذفبسىاق سياظهصؼس ؽس سحؾؿس ع  سياهعلسكيامصؾسكنلـسيامصب
كخراي سف رسيمؾا :سس تيققصاس ؽيامعرر سياسغؾرق سكفحيس رس ص اسياظهصؼس  س ؾيضاسيثقصةس غصربسنؽس

س" سيمربسهللاستعرا سككحق  سحمل سجرئز سذيصا-كغقص سيا  ـس-جل س ؽ سيا ؾيذ سس نس  سياميهـؾ س   كا 
س ؾجؾآ سصرقح سيا رسسكج  س قؽ سيا صرمقس ؛(49)"ياصر ؼ سيآليرت سظ ر ضسمقرؽ سياظهصؼ س مؾؿ كنسق :

" رامصاةسىذيسيررتسصابسيا لع سكيمممصي سياع  قسيازكجقق سكفحيسيرٍؼساصآسفحيسيامؾؿسيا رذ؛سياهرآ قسا
سيرفسممص سسررشزةسنرصققسازكجهر؛ سر  ق سظسققسص سافسيمصفهرسنس سياصمرع؟سكرصبظهرس جس سىالسىذي

سألمق  س سكيام رمهقساسسِ َرَّ ُسس؛ ؽس لعسياميرمقصس-رايض س– سكفحي ققرؽسىا ساغقسنلكؿسنؽسياسغقسيام هؾ ة
 .(50)غقصس  هؾ ةسكالس  رمهقساسققرؽ"

سيامؾؿ ساؼسيملسص ساحلسمؾػسياظهصؼس خراي سسَافَّسكرمي س تعمه سياعلظلس ؽس لساصمهؾ سياميقصرؽ سكسسرفحي
س س رؿسي ؽسياعصب : سصرامصدفسكياق ق"ياميقصرؽسصراصآ  س ؽسنراؼ س ؽسفيؾة ساهر ك  س"سك رؿسي ؽسنظقق:، (51)"ير

 .(53)"ك  سي   س  سفحيسيامؾضاسرغص"سك رؿسيامصطه :، (52)"رغصك   س  سفحيسيامؾضاس

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ژ   ؾا ستعرا :س-المثال الثاني

  .٠٢المائدة:  ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

 

                                           
 (.ٗ٘ٙ-ٖ٘ٙ/٘) سمقلس ظب س(س  سع ؿسيامصدفٙٗ)
   (.ٜٖٙ/ٔ) سيارصب  س(س ؾينلسيامصجقحسن لسياميقصرؽٚٗ)
 (.ٕٜٚ/ٕ) سمقط( سيامعصؼسياؾسٜٖٛ/ٗٔ) سيازبقلؼ س( سترجسياعصكسٕٓ٘/٘) سي ؽس  غؾ  س(سظ غص:ساقرفسياعصبٛٗ)
 (.ٖٚ٘/سٗ) سياظهصؼس س(سجر اسياهقرفٜٗ)
 .ٖٛص سياغمر ؼس س(س لعسياميرمقصٓ٘)
 (.ٜٖٗ/ٔ) سي ؽسياعصب  س(ساحمرـسيامصدفٔ٘)
 (.ٛٗ/سٕ) سي ؽسنظقق س(سيامرص سياؾجقزس  ستيققصسيا مربسياعزرزٕ٘)
 (.ٕٚٔ/س٘) سيامصطه  س(سياصر اس حمرـسيامصدفٖ٘)



 41 

 

  

 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ژ ا ؾيؿسياعسمراس  ستعققؽسيامم ؾآسصراخظربس  س ؾا ستعرا :

س:ژ ہ

هللاسدترفؼس رساؼسسَافَّسيامم ؾآسصراخظربسفؼس  ؾسىمصيئقل سكيامع  :سسَافَّسجمهؾ سياميقصرؽسنس سس-ؿي كس
س.(54) ؽسنرام سم ررهؼسياحل سسظؤتِس

سصراخظربسا قسدمحمسسَافَّسس-كياثرر  سامخرايم سمقرؽسيآليق-ملسو هيلع هللا ىلص-يامم ؾآ سيامؾؿس صآكآ  رارلظوس  سس  سكفحي
سس سىمصيئقل س رؿستعرا :مهرؽسكاررؽسيآليقسنؽس  

  ڈڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎژ 

صس سهللاسنسق س-كإآخرؿسا قسدمحمسس– ٩١المائدة:  ژک  ک  ک          ک  گ  گ    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ
آخرؿسيا  ـس  س  سيامع  ستمظقاساس غؼسيامصدر  سكتي قػساسمع  سياؾيحلس  سأل ريرسيآليرتسيامصدرققسكإس-كمسؼ

كفحيس رسن راسي ؽسجصرصس، (55) عرر س رس هس سك رسصعلاساكا س ؽسياخصكجسص سن همرسىالس لاقلسيصبسيامقسقؼسا 

  )ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  :صمؾا :س)كاكا سيامالكرسقؽس  سذاػسن لؼسصرا ؾيب س ؾؿس ؽس رؿ

)   ڻ    ؾا :سَافَّسك عظؾؼسنسق  سكالسآالاقس  سيا  ـستلؿسنس سس:)ڳ   ڱ  ڱ  ڱ()

  صكؼسنؽسخظربسياحظؽسي ملغسصخظر هؼس  ساكؿسيآليق.س إذسيرفسذاػسيحاػ سسۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ(
سىا سغقصفؼسَ ِإف سفؾس  صكؼسن هؼ سيمرؿ: ساف ساكا س ؽ ساهؼ  سنس سمرصم س (56)يمؾفسخظرصر  عظ سيا  ـ

س  سي ـ سكإ ررـ سصقرصم   سترـ سيت رؿ س م ل سكالحقسيا  ـ سحصؼسياعظ س)ك(  سيصزِّغسيامع  سيممضق  ق همر
سياققرؽسحم س سيامؾؿسكيضحس ؽسخ ؿ سفحي س  ؾيذ سكنسق  س ؾحلت   ساؼسَافَّسكرخل سياميقصرؽ س ؽ ظسميمؾيسسياعلظل

 

                                           
 سي ؽسياصؾمؼس سميآسيامققص س(سٖٔٛ/ٔ) سياقمص  لؼ س( سصرصسياعسـؾٙٙٔ-ٗٙٔ/ٓٔ)س ياظهصؼس س(سظ غص:سجر اسياهقرفٗ٘)

 سياصيمؼس س( س يرتقحسياغقبٖٚٔ/ٕ) سي ؽسنظقق س( سيامرص سياؾجقزٕٓٙ/ٔ) سياز خ صؼس سيا  رؼ س(سٖٔ٘/ٔ)
 (.ٗٚ/ٖ) سي ؽسيثقص س( ستيققصسيامصدفسياعغقؼٖٖٔ/ٔٔ)

 سكيممعمسهرسياعلظلس ؽسياعسمراس  هؼ:سياظهصؼس  سجر اسياهقرف ساققرؽ(سكفحاس رنلةسمقر ققس همقسجمعتس قؽس ي  سي(٘٘
 سٕٕٓسص: س( سكياعزس ؽسنهلسياق ـس  سيلشر ةسىا سيليصرمٔٔ/ٖ) س( سكي ؽسنظققس  سيامرص سياؾجقزٖٕ/ٙ)

رـس( سكيامصطه س  سياصر اس حمٖٚ٘/ٗ) سكياز ي  س  سياهرصسيامرقط س(ٜٗ/٘ٔ) سكي ؽستقمققس  س صمؾعسيايمركػس
س( سكغقصفؼ.ٜٕ/ٜ) سيامصدف

 (.ٙٙٔ/ٓٔ) سياظهصؼس س(سجر اسياهقرفٙ٘)
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
 سك ؽساك آاس  هؼس عس سكج سيامضعق ؛س رؿسيامصطه :س"كفحيسنلكؿسنؽسعرفصس(57)اهحييامؾؿسكاؼسي قصكيسا 

  (.59)يسضعق "ك رؿسي ؽسنظقق:س"كفحس،(58)يا  ـسصمرسالسيرقؽس ثس "
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳         ﮴  ﮵  ﮶  ﮷       ژ س ؾا ستعرا : -المثال الثالث

 ٠٢ - ٠٢األنعام:  ژ﮼  ﮽   ﮾  ﮿         ﯀  ﯁    ﮻﮸         ﮹  ﮺

سَافَّس صمهؾ سياميقصرؽسنس س ؼسيا ير سياؾي آس  سيآليق:قَسا ؾيؿسياميقصرؽس  سيامؾ قتسياز   سامَس
كنسق س رامع  سنس سفحيسس كاقسس  سيآلخصةس يامقؼس  سيالرقرسَافَّسكفؾسس  سكف رؾس ؾؿسشرذ(60)ؼس  سيآلخصةقَسيامَس

يامؾؿ:ساؼس رسي رس  صيقؽسن لساريق رسك رسنسم رسارَّرسنس سخظالس  س عمملرر س ررغصسيرسدمحمسيق سيح ؾيسنس س
س:يرآلت كبقرفسذاػسسيامصدر  سياققرؽس ؽسخ ؿسي سكبظ فسفحيسيامؾؿسكيضحسجل س(61)اريقهؼس  سيالرقر

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ سمهرؽسيآليق:س رآليقسياقرصمقساهر سف س ؾا ستعرا : -اكال س

  سسَارَّ ُس( ستمرلثسنؽساحؾيؿسيآلخصة سكحملسَ َقِؼسيام صيقؽسنس سٕٕي رعرـ:س)   چۀ  ہ        ہ
"كإآخرؿسيا  ـس  س عرر س رس كيامرنلةسياققر ققستمؾؿ:سيالرقرس ق ستمظقاساس غؼسيامصدر  سكتي قػساسمع   

س.(62) هس سك رسصعلاساكا س ؽسياخصكجسص سن همرسىالس لاقلسيصبسيامقسقؼسا "
ؼسيام صيقؽس  سقَس ملسرصسيامصدفسنس س َسس "تيققصسيامصدفسصرامصدف"سظصآسفحيسيامؾؿسسمصدفاسياعرـسققرؽيا -رألررق س

ۆئ      ۈئ      ۈئ    ۆئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ەئې  ې  ى  ى  ائ       ائ  ەئ  ې  ې     چ سيآلخصةسن لس ؾا ستعرا :

 

                                           
 سياز خ صؼس سيا  رؼ س(ٖٔٔ/ٗ) س( ستيققصسياصيغبسي صيهرر ٜٓٗ/ٖ) سيامرتصرلؼ س(سظ غص:ستالكر تسافلسياق قٚ٘)

 .ٕٕٚص: سياقعلؼ س( ستقققصسيا صرؼسياصحمؽٖٖٔ/ٔٔ) سياصيمؼس س( س يرتقحسياغقبٕٓٙ/ٔ)
( سكي ؽسيثقصسٖٚٔ/ٕ( سك مؽساشر سا سصراضع :سي ؽسنظققس  ستيققصاس)ٕ٘ٔ/ٙ) سيامصطه  سيامصدفس(سياصر اس حمرـٛ٘)

 ( سكغقصفؼ.ٗٚ/ٖ  ستيققصاس)
 (.ٖٚٔ/ٕ) سي ؽسنظقق س(سيامرص سياؾجقزٜ٘)
-ٕٓ٘/ٕٔ) سياصيمؼس س( س يرتقحسياغقبٜٔٔ/ٕ) سياهغؾؼس س( س عراؼسيام زرلٜٕٚ/ٔٔ) سياظهصؼس س(سظ غص:سجر اسياهقرفٓٙ)

ي ؽس س( سياهرصسياملظلٕٙٗ/ٖي ؽسيثقص ) س( ستيققصسيامصدفسياعغقؼٚٙٗ/ٗ) سا ؾسحقرف سياهرصسيامرقطس( ٗٓ٘
(س كحسٖٖ٘/ٗ) سيامرمم  س( س ررمؽسيامالكرلٙٚٔ/ٚ) سي ؽسنرشؾ  س( سيامرصرصسكيام ؾرصٚٓٔ/ٕ) سنصقهق
 ( سكغقصفر.سٛٔٔ/ٗ) سيآلاؾم  سيامعرر 

 (.ٖٔ/ٕ)س ياز خ صؼس س(سظ غص:سيا  رؼٔٙ)
 سكيممعمسهرسياعلظلس ؽسياعسمراس  هؼ:سياظهصؼس  سجر اسياهقرف س(سكفحاس رنلاسمقر ققس همقسجمعتس قؽس ي  سياققرؽ(ٕٙ

 سٕٕٓص س( سكياعزس ؽسنهلسياق ـس  سيلشر ةسىا سيليصرمٔٔ/ٖ) س( سكي ؽسنظققس  سيامرص سياؾجقزٖٕ/ٙ)
( سكي ؽستقمققس  س صمؾعسٜٕ/ٜ) سمرـسيامصدف( سكيامصطه س  سياصر اس حٖٚ٘/ٗ) سكياز ي  س  سياهرصسيامرقط

 ( سكغقصفؼ.ٜٗ/٘ٔ) سيايمركػس
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
 رجمماسمقرؽسيآليقس اسياققرؽسياعرـساسمصدفساصآسفحيسيامؾؿ سكفحيس رسن راس، (ٛٔ)يامصرآاق:س چېئ  

يع  س  سيالرقرس ممرلسكتعق سكترصربسس(   ﮻﮶  ﮷       ﮸        ﮹   ﮺  )س: ؾا سياز خ صؼسصمؾا :س"كحْملُس
يامع  سياحؼسذفهؾيسىاق ساقسسفحيسيا  ـسصممصجؼسن  سسِ َفَّسس؛ سكإ ررـ(63) ّس  ـسىا س رسفؾسنِس   حسيا

ساآ سيا َّْهؾن  ساشلسسرهركالس  ظهقسنسق  سكفؾس سي  اس َسسؼس.سك ر سصمؾا ستعرا :سؽْس ر ې   )ذاػستيققصا

گ  گ  )سؾا :صعلس  ې       ې  ې  ى  ى  ائ       ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ      ۈئ      ۈئ  ېئ  

س.(64)  ه سيح هؼس  سيآلخصةسصمح هؼس  سيالرقر(، (ڳ    ڳ  ڳ  
، (65)جمهؾ سياميقصرؽس ؾؿسَارَّ ُسكنسق س ملستغر صتسا ؾيؿسياميقصرؽسصرنممرآسيامؾؿسي كؿ سكذيصسياصيمؼس

سذيصسياميقصكفسيامؾؿسياثرر سا حكذا سك َس سصمخرايم سياققرؽك سمر ساهقرفسشحكذا سىرمر اؾم :س رؿسيآلس ؽسذيصا
  سشالفسخقصفؼسكا صفؼس  سيآلخصةسالسسِ َرََّهرس؛كالست ظهقسنسق س يآليقسالستلؿسنس سفحيسيامع  س ؾج سِصاَلفَّسآسك ُس"

اكؿسيا غؼسيا صرؼسكدخصاس  سذاػس مخسلس قرفسحراهؼس  سيالرقرستي قػسسِ َفَّسس؛ لست هؾسن  ساشلسرهؾس   سيالرقر
ې  ې       ې  ې  ى  ى  ائ       ائ  :  ؾا ستعرا س-ايضر– س.سكرؤرلس رسذفبسىاق سياصمهؾسيا سكتعق سجل س

سچگ  گ  ڳ    ڳ  ڳچ سصعلس ؾا سمهررر :(سٛٔيامصرآاق:)ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ      ۈئ      ۈئ  ېئ 
س) سيالرقر س؛(ٗٔيامصرآاق: س   سصمح هؼ سيآلخصة س   سيح هؼ سي  صسسحقوسشه  سايضر سيام هق  سفحي سىا  كر قص

س.(66) ؽسرغص"صرا غصسيمرسالسيخي سنس س

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  ژ     ؾا ستعرا :س-رابعالمثال ال

ٿ    ٹ    ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پجت  حت   

 .٢٤ - ٢٤هود:  ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

سذيصسياميقصكفس ؾاقؽس  سذاػ: :-ـنسق سياق -ا ؾيؿسياميقصرؽس  سي ؽسره سهللاسرؾحس

سي   سحمقمق سكفؾس ؾؿسجمهؾ سياميقصرؽ.سَارَّ ُس -ي كؿ

 كيامؾؿسياثرر سشرذ سكرصآاسياققرؽسيامصدر  سكذاػساآلت :س، (67)ي ؽسغقصاسَارَّ ُسس-ياثرر 
 

                                           
 (.ٕٕٚ/ٕ) سيايصيفقلؼ سكانقرر سي  صسافساضهظ .سياعقؽ س(سنققتس هحيسي  صسىذيساؼسافملساؾجه ٖٙ)
 (.ٖٔ/ٕ) سياز خ صؼس س(سيا  رؼٗٙ)
 (.ٗٓ٘-ٕٓ٘/ٕٔ) سياصيمؼس س(سظ غص:س يرتقحسياغقب٘ٙ)
 (.ٛٔٔ/ٗ) سيآلاؾم  س(س كحسيامعرر ٙٙ)
 سيا ؾيرر  س( س محسياملظصٖٓ٘/ٚٔ) سياصيمؼس س( س يرتقحسياغقبٖٙٗ-ٖٓٗ/٘ٔ) سياظهصؼس س(سظ غص:سجر اسياهقرفٚٙ)

 (.ٕٚٚ/ٔ) سرخهقس ؽسنسمراسياميققص س( سياميققصسيامققصٔٚ/ٕٔ) سدمحمس شقلس ضر س( ستيققصسيام ر ٕٖ٘/ٔ)
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ   مهرؽسيآليقس:س ملسرصسهللاسنس س  ؾت سصمؾا : -ٔ

 راهرسهللاس  سيمرص سصصررقس  سيا قهقسىاق  سكرلياسسيام س(ڻ)( س سيعٕٗ)فؾآ:س چھ  ھ  ھ  
س  غص س س سيعسيي    سنرطيقسہ)سا  سصممرؿ سياُم ِعص سصراملنؾ سيامسظ سكيامص قسكيالفممرـ س ؽ س ق  س )

كاهحيسيممغصبسياميقصكفس ؽسيامؾؿسياثرر سام رآ م سياؾيضرقسس؛ي  ؾةساسه ؾةس رسظؤيلسيامع  سي كؿ
 سكمهَّحسهللاس(68) "چ ڻ  ڻ  ڻ چي ؽسرؾح سىفسهللاسالسيمحب!س رؿ:سمرؿسي ؽسجهقص:س"كرف ساسققرؽ 
ي    سكتمؾؿ:سسَارَّ ُسس-ملسو هيلع هللا ىلص-سياػمَّرسمالا س جل:ساكرفسي   ؟سألؼس رؿ:س)السىا سىالسهللاسيرلثسهللاس رمل سسطؾر  س

ٻ        چ كاهحيس رؿسهللاستعرا :س؛اعملسكيالظؽ  سيا ققسكيسرىر ساقسسي   !سرعؼسيرفسي    سكا ؽسيرفس خراي س

 چ ٻ  ٻ  پ
س.(69) 

كيامرنلةسياققر ققستمؾؿ:س"ي صلسحملسياسيعسنس سيارمقمقسالس، (70)ايعسيال ؽسيظسقسحمقمقسنس سياؾال -رألررق س
س"كيالاقلسنسق :س سامؾؿسياصمهؾ سصمؾا : سياصيمؼس  س عصضسيرم ر ا سحمرا س ر تعرا سسَارَّ ُسيامصرم سكفحي

سَارَّ ُس( سكصصؼسفحيسياسيعسىا سہ مرؿ:س) رصسنسق  سر( سكرؾحسايض سڻ  ڻ  ڻ نسق س مرؿ:)رصس
سَكَارَّ ُس برا س الطسقسنسق سيمؼسيال ؽساهحيسياقهبسصصؼساس  ـسنؽسحمقمم سىا س صرماس ؽسغقصسضصك ة س

سير ص سيممهعلكيسافسيمؾفسكالسياصمؾسسِ َرَُّهؼالسيصؾم سكياحظؽسخرايؾيسفحيسياغرفصسىرمرسخرايؾاس  سيؿسيامع ـؾ
س.(71)"…كفحيسصعقل

مقرؽسيامصدف:س سؼسظصآس  سيامصدفسايعسي ؽسكُن  سص سغقصسيال ؽسيارمقم  س لسيامع  سيا صن س  صس -رألراث س
  سيا صرعقسيلم  ققس رؿسسرألر م سسركره سنؽسغقصاساقمؾفسحمم سسيالممعمرؿس مطسنس سيال ؽسيارمقم  

 چ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻچ تعرا :س

س.(٘س)ي حزيب:
ياققرؽسياعرـساسمصدفسيا صرؼس ّقؽس مررقسي رهقرا سك ضسهؼ سكيصظيرئهؼس ؽس قؽسياه ص سكبعضسسَافَّسكمرسسسسس

سا ضلسياخسقسسَارَّ ُستي ق تسيامؾؿسياثرر س" سيام سيصظي سهللاساهر سياعغقؼ سيا هؾة سيمآ ياساممرـ س قهر كالسمرر"
 س راصجلسياعرآؼسالسيصمماس  س رهقراسهللاسياحظؽسيخمر فؼسهللاسك ضسهؼستيضق  سنس سيلط ؽ سكيمم مرصس

كيامؾؿسياحؼسيعغؼس مرـسيا هؾة سكالسس"!؟  ق سصر رهقراسحم سياحيراسكيايظ قسكيا صؼس اسيتهر  س  سنصض ؛

 

                                           
 (.ٖٔٗ/٘ٔ) سياظهصؼس س(سجر اسياهقرفٛٙ)
 (.ٙٗ-٘ٗ/ٜ) سيامصطه  س حمرـسيامصدفس(سظ غص:سياصر اٜٙ)
 (.ٜٛ/ٗٔ) سي ؽس  غؾ  س(سظ غص:ساقرفسياعصبٓٚ)
 (.ٖٓ٘/ٚٔ) سياصيمؼس س(س يرتقحسياغقبٔٚ)
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
سياصم سك مرـ سيا هؾة س  سن مق سَطَعَؽ س ؾؿ سكيل سيآليق  س ميققص ساكا  س هر سظسقق سال س ر سىاقهر س هؾسظ قب راق

س.(72) صآكآ"

ظلحضسيامؾؿسياثرر  س سؾسيرفسيمرس رؿساصرربسس-نسق سياق ـ-اررؽسيآليق:س صؾيبسهللاسا ؾحسس-ر يصع س سس

"سٻ       ٻ  ٻ  پ "ساقسسي  ػ سكا ؽسهللاسنزسكجلس رؿ:سَارَّ ُسيامؾؿسياثرر سا رفسياصؾيبس ظرصمرسا  ساؼ:س
 س لسيام ركسقس  سيالظؽسكيامعممل.سياحظؽسنس سشركسمػ ساكسيا رجقؽ س سؼسظ  سياه ؾة

  ڳک  گ  گ  گ  گ  کڑ  ڑ   ک  کژ س ؾا ستعرا : -المثال الخامس

 ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڱڳ   ڳ  ڳ  ڱ

 . ٩١الكهف: 

 حرصلسي ـسياميقصرؽس  س ؾاقؽ: ا ؾيؿسياعسمراس  س ع  سيا سبسيامحيؾ س  سيآليق:

سسَارَّ ُس -ي كؿ س ؾؿسجمهؾ سيسبس ؽسي  هؼ سكفؾ سيا رس  سيا هرحسيامعصكؼسن ل سيارقؾيف سكفؾ يرفس عهؼ 
 .(73)ياميقصرؽ

 سك خرايم ساسققرؽسيكيامؾؿسياثرر سغصربسجل س ،(74)اهؼستهعهؼسرىرقرفس ؽسيا رسسيرفسطهرخ سسَارَّ ُس -ياثرر     
 كيضرق سكبقرفسذاػسيرآلت :

سكيلستيققصساقسس الخؾذ سسَارَّ ُسيامصدفسرصسنس سس-اكال س سنس سسييسب  س هؾس آ ساايرظسيآليقسكمقر هر  ؽسآالاق
س.(75) رئس 

 

                                           
 (.ٕٖٛ/ٔ) سيارصب  س(س ؾينلسيامصجقحٕٚ)
 سيام قصؼس س( ساظرئ سيلشر يتٕٜٕ/ٖ) سيامرك آؼ س( سيا  تسكياعقؾفسٕٗٙ/ٚٔ) سياظهصؼس س(سظ غص:سجر اسياهقرفٖٚ)

 س( ستيققصسيامصيغ ٕ٘ٔ/ٛ) سيآلاؾم  س( س كحسيامعرر ٖٓٚ/ٓٔ) سيامصطه  س( سياصر اس حمرـسيامصدفٖٗٛ/ٕ)
 (.ٙٓ٘ٗ/ٜ) سا ؾسمفصة س( سمفصةسياميرمقصٕ٘/ٛ) سدمحمسيارقق   س( س محسياهقرفٜٕٔ/٘ٔ)

( سغصيئبسٖٗٗٗ/ٙ) س م س ؽسا  سطراب سياهلييقسىا س سؾغسيا هريق س(ٕٜٕ/ٖ) سيامرك آؼ س(سظ غص:سيا  تسكياعقؾفسٗٚ)
 (.ٗ٘ٙ/ٔ) سيا ص رر  سياميققصسكنصرئبسيامالكرل

ظ غص:س ؾينلسيامصجقحسس كا ممزيآة س(سفحاس رنلةسمقر ققس همقسا لس ؽستعملسىفمرؿسآالالتسي ايرظساقميقس اس اي سك حفه ٘ٚ)
 ( سك رسصعلفر.ٜٖٗ/ٔ) سيارصب  سن لسياميقصرؽ
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
ڳ  )س ؾا ستعرا :س:سيامصر قسيامؾجؾآةس  ساررؽسيآليقستؤرلسيامؾؿسي كؿ سكتهظلسيامؾؿسياثرر سكف س-رألررق س

كيامؾؿسياحؼستؤرلاس صيئؽس  سياققرؽس صجحسسكفحاسياؾضعققسالست ؾفسىالساس سب سكاققتساإلرقرف س،(ڳ
 .(76)نس س رسخراي 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ       ڃ  ڃ  چ  چ  ژ   ؾا ستعرا :س-المثال الدادس

چ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ       ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک  

 ژگ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ    گک  گ   گ

 س.٢٠ - ٤١مريم: 

س(:گ ) اس  سنؾآسضمقصس ؾا ستعرا :ا ؾيؿسياعسمر

سضمقصس سنؾآ س   س ؾاقؽ سياميقصكف سي كؿ(گ )ذيص سجمهؾ سسَارَّ ُس -  س ؾؿ سكفؾ سجه ؼ سىا  يعؾآ
س.(77)ياميقصرؽ

يعؾآسىا سظؾـسيامقر قسك رساك آسفحيسيامؾؿسىالسيا ررس سكنسس سصمؾا :س"ك ؽساحقؽس رس قلس ق  سسَارَّ ُس -ياثرر 

س س فسهللاسسيامع  :سَافَّسان  س  سيآليق: سيامقر ق؛ سكي آ سىاّل س   ؼ سكنز-كإف سيامؤ  قؽس-جل س   ٱ  چ س رؿ

(سٛٗ)يامرئلة: چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  چ   ( سك رؿسجّلسأل رؤا:ٕٓٔ)ي رهقرا:سسچٻ  ٻ

 رار صسىرمرسفؾس  سيامقر ق سألؼسس(ڄ  ڄ)كآّؿسنس ساّفسيامضمصساسمقر قسس( ٜٙكس)ي رعرـ:

 كيمؼسيرفس قهرس ضمصساؼسيرفسك كآفر.س ال رس(ڳ  ڳ      ڳ  ڳ           ک  ک  گ   گگ  گ )س رؿسجّلسكنّز:

 

                                           
 ( سك رسصعلفر.ٜٜٕ/ٔ) سب يارصس س(سظ غص:س ؾينلسيامصجقحسن لسياميقصرؽٙٚ)
 سياصيمؼس س( س يرتقحسياغقبٕٚ/ٗ) سي ؽسنظقق سك رسصعلفر( سيامرص سياؾجقزسٜٕٕ/ٛٔ) سياظهصؼس سجر اسياهقرفس(سظ غص:ٚٚ)

ا ؾس س( سياهرصسيامرقطٕٕ٘/٘ي ؽسيثقص ) س( ستيققصسيامصدفسياعغقؼٚٔ/ٗياهقضركؼ ) س( سارؾي سيام زرلٚٚ٘/ٕٔ)
( ستيققصسٖٕٖ/ٖ) سياصزيئصؼس سايقصسياميرمقصس( ٕٙٚ/٘) سا ؾسياقعؾآ ساقسقؼ(سى شرآسياعملسيٜٕٛ/ٚ) سحقرف

 (.ٜٗ٘ٔ/٘ٔ) سيا عصيكؼس
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
  سيامقر قس    سن هرساػّمرسيررتس قهر.سكفحيس ؽسي ـسسِ َرََّهر رلضمر ساس ر ؛سس( ں    ڻ     ڻ   ڻ)

  سكياققرؽسظلحض س ؽسخ ؿسيآلت :يكفحيسيا  ـسغصربسجل س، (78)ياعصبسياي قحسيا ثقص"

ڎ  ڈ   ) ( سكيام سصعلفرسيحاػڃ       ڃ  ڃ  چ)سيق:سحقوسصصحتس حيصسجه ؼرؽسيآلقم -اكال س

س(؛س قهرؽسيآليقسيس سظمرلثسنؽسجه ؼ.  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ     ک

كيلرصراسالسيمؾفسىالس ؽسس(ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ) اررؽسيآليق سكفؾس ؾا ستعرا : -رألررق س

يآليقسك رسصعلفرسيس س  سذيصسيا ر  سكإآخرؿسيا  ـس  سس( س مرس هلں    ڻ     ڻ   ڻ)سيا ر س لالاق
س عرر س رس هس سك رسصعلاساكا س ؽسياخصكجسص سن همرسىالس لاقلسيصبسيامقسقؼسا .

ستملظصس -رألراث س سنس  س ه   س      س ؾينلا؛ سكرخرا  سكر ر ضسياققرؽ  سياهعل  سغريق سيا ررسس   سذيصا  ر
م ؿس ملـسنس سيامؾؿسصرلضمر سىالسىذيسآؿسيالاقلسنس سغقصسيامؾؿسصرالممسَافَّس رحكؼسالمؼسيرف سكي صلس

س، (79)ذاػ س قممقؼسكالسيرمرجسامملظصس ضمص سيمر ي   سجعلس صجاسياضمرئص سكتعرط سسَافَّسكيامع  سف ر
  سيآليقسياؾيحلة؛س صعلسىرصراسيامممقؽس  سظؾـسيامقر ق سكتصؾسياغرامقؽسجرألقؽس  سسرياصملس اسصعضهرس ي م س

سامعرر  سياؾيحلة سي متسياسرمق سكفحيس جه ؼ سكفحي سُيخلسصمع  سيآليرت  سكفحي ستمرصاسيا  ـ  ا سكرمظِّ يآليرت 
كتؾحقلسسكرٍؼسا حكذا سكحم سالسظممظاسرغؼسيا  ـسصرخم ؼسنؾآسياضمقصسنس سغقصسيامخرطبس  سيآليق 

(80) صجاسياضمرئصس  سياققرؽسياؾيحلساكا س ؽستيصرمهر
  

 

                                           
 (.ٛٔ/ٖاس ررس) س(سىنصيبسيامصدفٛٚ)
( سياعزس ؽسنهلسٜ٘ٔ/ٔ) س( سا ؾسحقرفس  سياهرصسيامرقطٕٖٙ/ٔ) س(سفحاسيامرنلةسيممعمسهرسياظهصؼس  سجر اسياهقرفٜٚ)

 س( سكي ؽستقمققس  س صمؾعسيايمركػسٛ٘ٔ/ٗ) س سكياصيمؼس  سياميققصسيا هقصٕسص: سياق ـس  سيلشر ةسىا سيليصرم
( سٕٕٕ/ٗ) سكي ؽسيثقصس  ستيققصسيامصدفسياعغقؼ س( سٔٔٚ/ٕ) س( سكي ؽسيامقؼس  سيا ؾينقسيامصمسقٕٕٗ/ٗٔ)

 كغقصفؼ.س
ك مؽس رؿس هحاس سةسياققرؽ(سكتؾحقلس صجاسياضمرئصس  سياققرؽسياؾيحلس رنلةس همقس  سيامصجقحس قؽسي  ؾيؿسصمصينرٓٛ)

( سكياز خ صؼس  سٜٛٔ/ٛ)س( سكا ؾسحقرفس  سياهرصسيامرقط ٕٜٔ/ٚٔ)سيامرنلةسياظهصؼس  سجر اسياهقرف 
  س كحسسكي اؾم ( سٖ٘/ٗ)س( سكياز ي  س  سياهصفرف ٛ/٘)س( سكي ؽسنظققس  سيامرص سياؾجقز ٗٙ/ٖيا  رؼ )
س( سكغقصفؼ.سٖٔٙ/ٕ)س( سكيارصب س  س ؾينلسيامصجقح ٔٗٔ/ٖٓ)سيامعرر  
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ژ    ؾا ستعرا : -المثال الدابع

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  

 .س٠٢ - ٠٤الحج:  ژک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  

 :(ڎ  ڈ  ڈ  ژ)   س ؾا ستعرا :ا ؾيؿسياميقصرؽس  ستعققؽسيامخرطبس

سذيصسياميقصكفس ؾاقؽس  ستعققؽسيامم ؾآسصراخظرب:سسسسس

 .(81)كفؾس ؾؿسجمهؾ سياميقصرؽس-نسق سياق ـ-ى صيفقؼسسَارَّ ُس -يامؾؿسي كؿ

س.(82)دمحمسملسو هيلع هللا ىلصسَارَّ ُس -يامؾؿسياثرر 

صس سهللاس-حقوسىر ساؼسظصآسذيصسا هق رسدمحمسس؛كيامؾؿسياثرر س  سغريقسيا حكذسامخرايم سيا صررقساقهرؽسيآليق
يامخرطبسفؾسسَافَّسياهمقسالس هلسيآليقسكالسصعلفر سكي ملياسيآليقسياثررققسصرصؼسياعظ س)ك(سيممض سس-نسق سكمسؼ

  غؼسيامصدف سكتمظقاس جزيئ س ؽسغقصساؼسآاقلسسكنسق س رامؾؿسياثرر سيمثلسىخ ال سس-نسق سياق ـ-ى صيفقؼس
صّس سهللاس-لسعرفصسياققرؽسيمظاسصرامؾؿسي كؿ س رؿسيآلاؾم :س"كمنؼسصعضهؼسار سا هق رسظلؿسنس سذاػ س 

كالس صر قسنسق  سك قل:سيالصراسيؾفسسيكفؾسخ ؼسياغرفصسجل سس … سُاِ َصس حاػس  سحصقسياؾآيعس-نسق سكمسؼ
  .(83)ياقؾ ةس مقق"

ىئ  ی  ی  ی  ی    ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ژ س ؾا ستعرا : -ثامنالمثال ال

پ  پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب   

 .٠٩ - ٩١فصلت:  ژڀ      ڀ  ڀ             ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   

 

                                           
( سٕ٘ٔ/ٖ) سياز خ صؼس س( سيا  رؼٕٕٗ/ٖ) سيازجرج س( س عرر سيامصدف٘ٓٙ/ٛٔ) سياظهصؼس س(سظ غص:سجر اسياهقرفٔٛ)

 سيآلاؾم  س( س كحسيامعرر ٖٚ/ٕٔ) سيامصطه  س( سياصر اس حمرـسيامصدفٗٔٗ/٘) سي ؽسيثقص ستيققصسيامصدفسياعغقؼ
 (.ٖٓ٘/ٖ) سيا ؾيرر  س( س محسياملظصٖٚٔ/ٜ)

سكحلاسيرؼٍس( سكفحيسٚٙ/ٖ) سمؾػسيا ررسس  سيمرص سىنصيبسيامصدف س(ساؼسرصلس ؽسيرم صساهحيسيامؾؿسصرقبسيط ن رٕٛ)
 لألهرتسشحكذسفحيسيامؾؿ.

 (.ٖٚٔ/ٜ) سيآلاؾم  س(س كحسيامعرر ٖٛ)
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 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
ذيصسياميقصكفس ؾاقؽس  س ع  سشهرآةس ا ؾيؿسياميقصرؽس  س ع  سشهرآةسياصؾي حسنس ساصرر هر:

سيامقر قسكفمر:سياصؾي حسكشهرآتهرسنس ساصرر هرسكإ سرظرؽسهللاساهرسظـؾ

س.(84)يا ظقسكيا هرآةسنس سعرفصاسكحمقمم سيمرساك آت سيآليرت سكفؾس ؾؿسجمهؾ سياميقصرؽسَافَّسس-ي كؿس

س مغقصسس-ياثرر  سيالرقر  س   سص  سيررتس مسهقق س ر سنس  سآياق سي نضرا سن  رتسنس  سعهؾ  سيامصيآ  قل:
 سن  سذاػ سال تيرعسياغظراس  سيآلخصة.س را ظقس صرمسنؽساشمراهرسكررؾا.س مرسظسهؼسهللاس ؽس داسار سصل

سكيامؾؿسياثرر سشرذسظ ر ضسياققرؽسيامصدر  سكبقرر سيرآلت :س.(85)يالالاق

سهم -اكال س سكياعسؼرؽ سيارضؾ  س عرر  سترمل س را هرآة سكارر هر: سياع  رتساكسس(86)كيلن ـسيآليق س صصآ ال

ٱ  ) اس ػ س سيع:سيآليقسظهقؽسذاػسصمرسالسظلعس صرال سي  ر يت سيمرس رؿساصرربسيامؾؿسياثرر  سكاررؽس

پ  )سظلؿسنس سكجؾآس ررك ةسكي ـس قؽسيلرقرفسكجؾي ح  سكإجرصقسياصؾي حس سيع: (پٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 سكفحيسيع  سممؾطسيامؾؿسياثرر س لالاقس رس هلسريا هرآةسيررتسرظم سسِصاَلفَّسصصرحسس(پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  
سيآليقسك رسصعلفر.

ياققرؽسياعرـساسمصدفسيا صرؼ:س سققتسفحاسيآليقسياؾحقلةسيام سصصحتس  ظقسياصؾي ح س لسألهتسذاػس  س -رألررق س

ڻ  چ س( سك ؾا ستعرا :ٕٗ)يا ؾ :س چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   چ س ؾا ستعرا :

( سكخقصس رسييقصسيامصدفس٘ٙ)يس:س چڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             ھ  
س هلسف رؾساحلسانسؼسصمصيآسهللاس ؽسهللا.سيا صرؼ سصرامصدف

 

                                           
 سياز خ صؼس س( سيا  رؼٙٚٔ/٘) سيامرك آؼ س( سيا  تسكياعقؾفسٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٕٔ) سياظهصؼس س(سظ غص:سجر اسياهقرفٗٛ)

( ستيققصسيامصدفسٕٛٔ/ٖ) سياعزسي ؽسنهلسياق ـ ستيققصسيامصدف س(سٓٔ/٘) سي ؽسنظقق س(سيامرص سياؾجقزٜ٘ٔ/ٗ)
رعمقسهللاس س( سيايؾيتحسيلاهققسكياميرتحسياغقهققٜٙ/٘) سياهقضركؼس س( سارؾي سيام زرلٓٚٔ/ٚ) سي ؽسيثقص سياعغقؼ

 ساضؾياسياهقرفس( ٖٖٓٔ-ٕٖٓٔ/ٕٔ) سا صرؼسياخظقبنهلسي سياميققصسيامصدر ساسمصدف س(سٕٙٚ/سٕ) سيا خصؾير 
 (.ٜٜٕ/ٙ) سيا  مقظ 

سيامرمم   س ررمؽسيامالكرل س(ٕٖٕ/ٖ) سيا قي  س( س لي ؾسيام زرل٘٘٘/سٕٚ) سياصيمؼس س(سظ غص:س يرتقحسياغقب٘ٛ)
 (.ٜٔٔ/ٕٗ) س( ستيققصسيامصيغ ٖٖٔ/ٛ)

 (.ٕٕٔ/ٖ) ساحملس ؽس ر س س(سظ غص:س عصؼس مرظقسسياسغقٙٛ)
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
سيا صسجراسصصرر سس؛نؽسيامع  سياغرفصساس صسرخصكج س -رألراث س سي  ؾيؿستصركمتسسرىذ  سيعسيامص ا سكفحا

ىذسي ايرظسريقهرس يؽس ؽسا يرفسس؛ياغرفصسىا سيامع  سيامصرمؼس ؽسغقصسآاقلسييقلسصصؼسياسيعسنؽسعرفصا
س.(87)رفصفرسىالس لاقلسيممضق سفحيسياعلكؿياققرؽسالسيصؾمسياعلكؿسنؽسع

ي صلسحملسياسيعسنس سيارمقمقسالسيامصرم سكالسيصؾمسياعلكؿسىالساعر ضسيم اس ؽسىجصياسيارمقمقس -ر يصع س
نس سعرفصسياخظرب سكتؾجلس صر قساحاػ سكافسيمؾفسيامرلسياحؼسُاضقيتسىاق سيارمقمقسالسي سحساهرس ق مملس

رمقس  سفحاسيآليق سكرمي سافسيا ه سملسو هيلع هللا ىلصسصصحس هحيسيامع  سن ل رسخرطبسكفحيس راؼسظم. (88)ن هرسامصرمفر
س)ساَتْلُ كَفسِ ؼَّسَاْضَرُػ؟سُ ْسَ ر:سهللُاسَكَ ُمؾُاُ ساَْنَسُؼ سَ رَؿ:سِ ْؽسُ َخرَطَهِقسيْاَعْهِلسَ بَُّ  سَيُمؾُؿ:سَيرسَ بِّس اصررص س مرؿساهؼ:

يسِ  ِّ  سَ رَؿ:سَ َقُمؾُؿ:سسَاَاْؼسُتِصْصِر سِ َؽسياغُّْسِؼ؟ سَشرِفل  َ رَؿ:سَيُمؾُؿ:سَ َس  سَ رَؿ:سَ َقُمؾُؿ:سَ ِإرِّ ساَلسُاِجقُزسَنَس سَرْيِق سِىالَّ
ـِ سَ رَؿسَ قَس ي سَ رَؿ:سَ ُقْخَمُؼسيْاَ َ  ـِسيْاَ رِتِهقَؽسُشُهؾآ  ي سَكِبرْاِ َصي سَنَسْقَػسَشِهقل  سَكُمْرم ر سُمؾُؿ:سُصْعل سَكَي سِ َ ْيِقَػسيْاَقْؾـَ يسَاُ ؽَّ

سُيْ ُتسُاَررِضُل( س.(89)َ َعْ ُ ؽَّ

 (.ٗ-ٖ)يايقل:چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  چ  ؾا ستعرا : -تاسعالمثال ال

 حرصلسي  هؼس  س ؾاقؽ: ا ؾيؿسياميقصرؽس  س ع  سياظقصسكيارصر ة:

سس سعرفصفرسصالرهرسطقصسحمقمققيمؾرؾيسيسهؼسنس سحملسيآليرتسنسِىْفساؼيتيقسجلسياعسمراسيامممل قؽس -ي كؿ
 .(90)  مهؼسصالحصر س ؽسمصقلسيمرساخهصسهللاس حاػسَكَارََّهر س-كإفسيخمسيؾيس  ساكصر هر-

 

                                           
 سيامع  س قمؾح س ؽسيامرنلةسياققر ققسيامرئسق:سصالر سالسيصؾمسياعلكؿسنؽسعرفصسيامصدفسىالس لاقلسيصبسياصجؾعسىاق سكفحيس(ٚٛ)

س( سكي ؽسجصرصسياظهصؼس  ستيققصاسجر اسياهقرف ٖٔٗ)ص: سك مؽس رؿس هحاسيامرنلةسيل رـسيا ر ع س  سياصمراق
كياز ي  س س(ٕٚٓ/ٖ)سقمققس  س صمؾعسسيايمركػ ( سكي ؽستٕٙٙ/ٕ)س( سكي ؽسنظققس  سيامرص سياؾجقز ٕٔٙ/ٔ)

س( سكغقصفؼ.ٖٚٔ/ٔ)س ( سكحققؽسيارصب س  س ؾينلسيامصجقحسن لسياميقصرؽٚٙٔ/ٕ)س  سياهصفرف 
 سكفحاسيامرنلةسيمم هلس هرسنسمراسيثصس  سيمههؼس  هؼ:سي ؽسنهلسياهصس  سياممهقلسامرس  سيامؾطالس ؽسيامعرر سكي مررقلس(ٛٛ)

( سكي ؽسنظققس  سيامرص سٚٔ/ٚ) س( سكياصيمؼس  سياميققصسيا هقصٕٜ٘/ٔ) س  ساحمرـسيامصدفس( سكي ؽسياعصب ٙٔ/٘)
( سٖٖ٘/ٔ) س( سكي ؽسيامقؼس  سيا ؾينقسيامصمسقٖٚٗ/ٕٓ) س( سكي ؽستقمققس  س صمؾعسيايمركػسٖٙٚ/ٕ) سياؾجقز

 ( سكغقصفؼ.سٖٚٛ/ٕ) س( سكحققؽسيارصب س  س ؾينلسيامصجقحسن لسياميقصرؽٖٕٚ/ٕ) سكا ؾسحقرفس  سياهرصسيامرقط

 (.ٕٕٓٛ/ٗ) سٜٜٕٙ ص ؼ:س سيمربسيازفلسكياص رئق س(س كياس قسؼس  سصرقر ٜٛ)

(ساؼسرصلسصرقبسيط ن رس ؽسياعسمراسيامل راس ؽسصصؼسيآليرتسنؽسعرفصفرسنليسا ؾيؿسرقهتساهعضسيامرصعقؽسصالفسٜٓ)
يام س رؿساصرر هرسصراغرفص:سجر اسك ؽسياميرمقصس سيامم ؾآسياصل ؼسك رسشر ه س ؽسغقصسىر ر فؼساسظقصسيامحيؾ ة
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 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
كياققرؽس ،(91)كراصل ؼسكررؾاسافسياظقصس صرمسنؽس صضساكسكبراس مرست مس سياصصيألقؼسكيامقمصكبرت  -ياثرر 

س ؿسيآلت :ظؤرلسيامؾؿسي كؿ سكررمؼسصرا حكذسنس سيامؾؿسياثرر س ؽسخ

ك نريقسهللاسا  سكفحيسياغصضسظمصس سسراغصضس ؽسيام قسىعهر سنغمقسياهقت ياققرؽسياعرـساسقؾ ة:س  -اكال س
سامقممصس  ساذفرفس ؽسشرفلسك ؽسمماسىا سظؾـسيامقر ق ق؛سخؾي ؽساسق ؽسيا ؾرقخ ؿسياسا ؾػسصؾ اس ؽ  س

س.قؼس قتسهللاسكيلن اس ؽسشالر  سكغرظم ستعغاسعرآةسرخر   سسي راققرؽسياعرـساسم قسيممض سا ص س

ي  صس لسجصػسسَافَّس ال رس  سفحيسياررآثسصراحيت س  رؽسا قلسىا سينمهر س…س"سمقلسصمؾا :سكفحيس رسن را
كإفساؼست ؽسف رؾسحرجقسىا س-ساصر قلسغقصس عهؾآةسينس سامرسسياخر  قسغقصسيامعهؾآة سكافسهللاسا ملسطقص س

ِىَا سسص سرصلسا سرغرئصس  س ؾيضاساخصػست قي ثقص سسرشمراهرسكصي س هؾؿسياصكييرتسيام ست  ساحصرـسياظقصسكا
سغقصس عهؾآ..ستيعلسصر جقرـس ع  س عهؾآةسسترملسحصر ةسغقصس-ن  صسيامهراغقسكيامهؾرلس ضرؼسىاقهر!سَافَّس

سيالنمهر  سىا سفحي سا قل سس؛ررؽ سال سحمقمق.سِ َرَُّ  ساكهص سكال سآالاق سسانغؼ سك  صقرتسسِ َفَّسكا ؽ سياقؾ ة جؾ
سهللاي سيرف س مل سي  صب. سفؾ سيالنمهر  سفحي سا ص سس-مهررر -ساررآثستصعل سياهقت س هحي سافسيظصرل سظصرل سيرف .

كاقمؾفسرمظقستصماساسعمقلةسياصلظلةستزح س   سحصةسطسقمق س  سا ضسس راقمؾفس ثرصقساس رسسكا   سس؛يريغ 
ستر س رفصة سحمؾ ق سنسقهر ستققظص سكال سخر جهر  س ؽ ساحل سنسقهر سظهقمؽ سال سطسقمق  س  سحصة سيالنؾة رصص
س م ؾ قساصمقاسي رغر س  سجمقاسي جقرؿ سياررآثسنهصةسعرفصة حم ساقممؽس هرسس؛ رض هر.سكرصعلسفحي

 ممرسظم رمقس اس ساصنريقسهللاسارص رت سكغقصت سنسقهرسنس س صرشسصعلسياهعثقس  سفحاسياقؾ ة سكرضصبهرس ث  س
 سصملس مؾ رت سكبملساجزيئ سكالسآين سجؾسفحاسيام صقرتسيسهرسافسيص اسياررآثسغقصس الاؾؼسكالس عهؾآ
س.(92)"كبم صقرت س يصآساسمرركاقس  ستغسقبسصؾ ةسيامالاؾؼس ؽسي  صس  سحرآثسفؾس  سذيت 

سصالرهؼساصهرؾيسس؛اررؽسيآليقس ق سىشر ةس همقساسمؾؿسي كؿ -رألررق س سچہ     ہچ حقوساخهصررس ب ر
اجقرآفؼستهم تسكت رألصتسحم س رسصم س  هرسسكفحيست هق سصالفس (93)( سكفؾسياؾ ؽسياحؼسج سكُاكل٘يايقل:س)

                                                                                                                                    
 سي ؽسيثقص س( ستيققصسيامصدفسياعغقؼٖٕ٘/٘) سي ؽسنظقق س( سيامرص سياؾجقز٘ٓٙ/ٕٗ) سياظهصؼس سياهقرف

 ( سكغقصفؼ.٘ٓٙ/٘) سيا ؾيرر  س( س محسياملظصٕٔٓ/ٜ) سا ؾسياقعؾآ س( سى شرآسياعملسياقسقؼٛٛٗ/ٛ)

س.ٕٕٔ سٕٔٔص ستيققصسجزاسنؼ س( سدمحمسنهلاٖٕٗ/ٖٓ) سقصا(سظ غصس رس را ساحملس ؽس  ظي سيامصيغ س  ستيق(ٜٔ
 (.ٜٖٛٚ-ٜٖٚٚ/ٙ) سس مقلس ظب سس (س  سع ؿسيامصدفٕٜ)

 (.ٜٖٛٚ/ٙ) سيازجرج س(سظ غص:س عرر سيامصدفٖٜ)
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
يار هقساكسياصل ؼسسَارَّ ُس سالس رسيآنراساصرربسيامؾؿسياثرر س ؽسكفحيس رسآاتسنسق سيام قسىالساجزياسيققصة 

س.(94)اكصر هرسغقصسذاػسَافَّسيام سألهتس

سمرصم س -رألراث س ستمص  سيمر س  سياسَافَّسسري صل س راظقص سيامصرم؛ ساكا س ؽ سذؼسيارملسنس سيارمقمق سحصيق سغق

س.(95)ياص رحس  سياهؾياسصص رح سكفؾسيمؼساصمرنقس رسيظقص

سصرامقمصكبرتسكياصصيألقؼس سُيعصؼس  ساير  ر س ر سىصرفسك ؾعسياررآألقسكبعلفر  هلستعصؼسياعصبس ؽساقررهر
س قيقصسيامصدفس هرسكررملسنسقهر؟سريام سيكم يهرسياعسؼسحلظث س

س  صؼسذف  سىا ستسػسياصصيألقؼسصررؿس ؽسي حؾيؿ كياعصب سىذيسمماسايعسيارصر ةس  سفحاسياقؾ ةسالسظ
س.(96)ك لسجراسيامصدفس سغقسياعصبسكخرطههؼسصمرسيعهلكفسكرالايؾفس

س"  سياررآثس لس مؽسشرفلا س رآليقكنسق  صصحتسصإ مرؿسياظقصسكبقؽسياُمَخرطهقؽسيثقصس مؽسنرصص
ي صر قلس اؼسياعقؽساهرآ كيسس س راقؾ ةس مققسكاؾسارهؼساؼسظصكيسفحيسياظقص-س-ك قهؼسيثقصس ؽسانلياسياصمؾؿ

مصكبساكسياصصيألقؼ؛سقرهؼس اكيسيامى سكالسيمهلسافسيمرؿ:سقىا ست حظبسيامصدفسكإر ر فؼساص  سياظقصساصقشسا صف
سسِ َرَُّهؼ سياحصربسكياهعؾضسِىرَُّهؼالسيقمظقعؾفس ؤرمهر سكالسُيمرؿ: سيام سترمسهر:سسِ َرَُّهؼس؛ اكي السظصكفسيارصر ة

ك اكيسيارصر ةسيام سترمسهرسك اكيسياص   سكالسظهؼسصعلسذاػسافسيمؾفسف ؾسس يرؾيس اكيسطقص س  رفسالس لسافسيمؾس
ي صحسس رامصدفساؼس ياصقشسصمصصآسك ؾعسيارصصساكسافست ؾفسفحاسيارصر ةس لساصر م سصمصضس ؽسي  صيض

س.(97)" حاػس لسذيصسف كهؼس هحيسياعمربسيا لظل
سكارر ساسقؾ ة  سمهقسياققرؽسياعرـ س رجمماس مر سيا  ؾصسيامصدرققؽسيآليرت  سكعرفص يامؾؿسامصجقحسسكياسغق 

س.شحكذسيامؾؿسياثرر سي كؿ سكإألهرت

 :الخاتمة
سىا سجمسقس ؽسيا مرئجس ؽسا صمفر:سرفحثرك لسخسصسياه

 

                                           
 (.ٜٖٛٚ/ٙ) سمقلس ظب س(سظ غص:س  سع ؿسيامصدفٜٗ)

س(.ٛٓ٘/ٗ) سي ؽس  غؾ  س(سظ غص:ساقرفسياعصبٜ٘)
س(.ٜٙ٘/ٕ) سياحفه س ظ غص:سياميققصسكياميقصكفسس(ٜٙ)
س(.ٕٙٚ/ٕ) س هلسياصك   س  هجسيامل مقسياعمسققس  سياميققص(سٜٚ)
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
سيامصدر س-ٔ سياققرؽ س ؽ سيامعمهصة سياميققص سُطصؽ سافؼ سياعسمرا س ؽسن ل سياققص س يقص يام سظمؾجبسنس سيل

سيمربسهللاسنزسكجل.سخ اهرسحرؿس قرر سامعرر 

سىفمرا سيعصِّضسياميقصساسخظالسكيازال.سَكَافَّسيتيقسياعسمراس ليم رسكحلظث رسنس سافمققسياققرؽس  سياميققص س-ٕ

سياؾي آةس  سيمبسياميققص سسسققرؽسيامصدر ساألصاس-ٖ نغقؼس  سصؾفسياميققصسكيا   سنؽسي  ؾيؿسيا رذة
سكياصآسنسقهر.

سسقصسيامعمهصة سك ؽسافؼس صيئ  س خرايقسجمهؾ سياميقصرؽ.يامؾؿسيا رذس رسخرا سطصؽسياميق-ٗ

ي  ؾيؿسيا رذةسرمقصقسطهقعققسالررصيؼسياظصرمقسيام سظمهعهرسصرحبسيامؾؿسيا رذسن لس قرر سامعرر سي ـس-٘
سهللاسنزسكجلسصم ل ساكسصغقصس  ل.

ظصرمقسياعسمققسيامعمهصةسياققرؽسيامصدر س ؽسافؼسياظصؽسيام ستثهتس هرسشحكذسفحاسي  ؾيؿ سكتصآسنسقهرسصرا-ٙ
س)طصرمقسياققرؽسيامصدر (.

 التهصيات:
 ؽس هلسيامخم قؽسصرال يمرتسيامصدرققسامرسا س ؽسسركتظهقم سسيالفممرـس ل يمقسنسؼسياققرؽسيامصدر ستالصق  س-ٔ

س رئلةس  ست مقحسيمبسياميققصسكت مقمهرس مرسخراظهرس ؽسا ؾيؿسشرذةسكضعقيقسكبرطسق.
سكياهرطسق سكذاػس ؽسخ ؿسجصآسسكمرصقساصررثسنسمققسحؾؿ-ٕ األصسياققرؽس  سيا   سنؽسي  ؾيؿسيا رذة

سكمبسياميرمقص.

سير   س-ٖ س  سياميققصساسمصدفسيا صرؼ سترسقسققس صق قجماسي  ؾيؿسيا رذة سآ يمق سكآ يممهر )  صكعسصرث سس 
س م ر ل(.

سكصس سهللاسكمسؼسنس س مؾؿسهللاسكنس سدا سكصره ساجمعقؽ   

 :المرادر والمراجع

ستهرر سس-٩ سياسيغ س  سيامصدف  س ع  سيامم رص  سىرامصػسصرحؾرصثاألصسياققرؽسيامصدر س  ستؾجق  ساـ  جر عق

س.ٕٚٓٓ 

س يا مبسياعسمققسترمقق:سدمحمسنهلسيامرآ سنظر سآي  سصمصسدمحمس ؽسنهلسهللاسي ؽسياعصب سا ؾاحمرـسيامصدف سس-ٕ

سـٖٕٓٓ اه رف
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
سـ.ٜٕٓٓس آي سيامل صرق سياصررضا مسق سيآل ياسيا رذةس  ساصؾؿسيايم  سنهلسياعزرزسي-ٖ

آي سىحقراسيامصيثسياعصب سسياقعؾآسدمحمس ؽسدمحمسياعمرآؼ سا ؾى شرآسياعملسياقسقؼسىا س زييرسيامصدفسيا صرؼ س-ٗ

سـ.ٗ,ٜٜٗٔطسس  قصكتس–

سـ.ٜٜٚٔياي ص سيامرمؼس رمؾآس ؽسنمصس ؽسدمحمسياخؾي م  سياز خ صؼ سآي سسا ؾسامرسسياه غق س-٘

:سترمقق سنزسيالظؽسنهلسياعزرزس ؽسنهلسياق ـسياقسم س ىا سيليصرمس  سصعضسارؾيعسيامصرمسيلشر ةس-ٙ

سـ.ٜٚٛٔس آي سياه رئصسيلم  ققس   زؼسمعلسيالظؽسآ  مققس

اضؾياسياهقرفس  سىيضرحسيامصدفسصرامصدف سدمحمسي  قؽس ؽسدمحمس ؽسيامخمر سياصم  سيا  مقظ .سترمقق:سس-ٚ

سـ.ٜٜ٘ٔ س قصكت سآي سياي صساسظهرنقسكيا  ص س ممبسياهرؾثسكيال يمرت

سٖطيامرفصة س سآي سيامعر ؼ سيا رطئسيلنصرمسياهقرر ساسمصدفسك قرئلسي ؽسي م ؽ سنرئ قسنهلسياصحمؽس-ٛ

سس.ـٕٗٓٓ 

سيامصدفس-ٜ سىنصيب رسسا ؾ  سيا َّرَّ سجعيص سى صيفقؼ  سخسقل سيام عؼ سنهل س  س قصكت  سياعسمقق  سيا مب  سٕطآي 

س.ـٕٗٓٓ

سس-ٓٔ سيا مصير  ي  ؾيؿ سصراح س شل  سال ؽ سيامصمهل س لييق س   سيام هرجسيا رذة سآي  س ممهق س ياصررض 

سق.ٕٛٗٔ

آي سسيامرمق:سدمحمسيامصن س   سنهلسهللاس ؽسنمصسيا قصيمؼسياهقضركؼسسارؾي سيام زرلسكامصي سيامالكرل س-ٔٔ

س.قٛٔٗٔ  قصكتس–سىحقراسيامصيث

ساصر صس ؽس ؾسس-ٕٔ سيامرآ س ؽسجر صسا ؾسصمصسياصزيئصؼ سايقصسياميرمقصسا  ـسياعس سيا هقص  م س ؽسنهل

سـ.ٖٕٓٓ س٘ط س ممهقسياعسؾـسكيارمؼ سياملظ قسيام ؾ ة سياممس قسياعصبققسياقعؾآيق

آي سسترمققس رمؾآس ظصج   صرصسياعسـؾ سا ؾسياسقوسر صس ؽسدمحمس ؽساحملس ؽسى صيفقؼسياقمص  لؼس-ٖٔ

س.ـٜٜٚٔ ياي ص س قصكت
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
سدمحمس-ٗٔ سحقرف سا ؾ سيامرقط  سظؾم سي رلاق ياهرص سس ؽ سدمحمسجمقل  سصل   سيامرمق: س  سياي ص س–آي 

سق.ٕٓٗٔ س قصكت

   سياعهرسساحملس ؽسدمحمس ؽسيامهلؼس ؽسنصقهقسيارق  س سياهرصسياملظلس  ستيققصسيامصدفسيامصقلس-٘ٔ

يامرفصة سس–يامرمق:ساحملسنهلسهللاسيامصش س م ف سياليمؾ سحقؽسنهرسسمي س سي رصصؼسيايرم سيا ؾ  

سفػ.سٜٔٗٔ

س.سـٜٙٛٔ  سآي سياصشرآسيارلظثق سيالي سياهقضرايلآ رق  لعسياميرمقص سنهلسهللاسدمحمسيا لظقسياغمر ؼسس-ٙٔ

سياهصفرفس  سنسؾـسيامصدفس-ٚٔ ترمقق:سدمحمس ؽسيايضل سآي سيامعص ق س قصكت س سدمحمس ؽس هرآ سياز ي   

سق.ٜٖٔٔ

سيامر ؾسس-ٛٔ سجؾيفص س ؽ سياعصكس سترج س  س رّمل س ؽ سامرّمل سيازَّبقلؼيارقق   س ؽسقرمت  س صمؾنق ق:

سآي سياهلييق. سيامرممقؽ

ق:سآ.س صلؼسصرمسـؾ سآي سقرمت ستالكر تسافلسياق ق  سدمحمس ؽسدمحمس ؽس رمؾآ سا ؾس   ؾ سيامرتصرلؼس-ٜٔ

سـ.سٕ٘ٓٓ سس قصكت ساه رفس-يا مبسياعسمققس

ؾ سيامرا   س ؤمققسيامر رخسياعصب  سدمحمسياظرفصس ؽسدمحمس ؽسدمحمسياظرفصس ؽسنرشسيامرصرصسكيام ؾرص س-ٕٓ

سـ.ٕٓٓٓاه رف س س قصكت

سـسٜٙٗٔ سس ظهعقس  ظي سياهر   ستيققصسيامصيغ  ساحملس ؽس  ظي سيامصيغ س-ٕٔ

سي صيهرر س-ٕٕ سياصيغب ستيققص سسا ؾ  سصراصيغب سيامعصكؼ سدمحم س ؽ سيارققؽ سي صيهرر يامرمؼ ترمققس 

سـسٜٜٜٔ سجر عقسط ظرس-يبسيسققسيآلآ سكآ يمق:سآ.سدمحمسنهلسياعزرزسصققؾر 

س.ـٜٜٔٔ تيققصسيا عصيكؼ سدمحمس مؾا سيا عصيكؼ س ظرصاساخهر سياقؾـس-ٖٕ

ق:سا ؾسقرمت سنهلسهللاسدمحمس ؽسنهلسهللاسيامعصكؼسصر ؽسا  سَمَ ِ قؽسيامرا  سا ؾ ستيققصسيامصدفسياعزرزس-ٕٗ

سـسٕٕٓٓ س ص/سيامرفصةس س-ياير كؽسيارلظثقس سدمحمس ؽس  ظي سيا  زس-نهلسهللاسحققؽس ؽسنمرشقس
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
سق.ٔٓٗٔ س قصكتس–آي سياي صس ستيققصسيامصدفسياعغقؼ سي ؽسيثقصس-ٕ٘

ستيققصسيامصدفس-ٕٙ سسا ؾ  سياق ـ سياعزرزس ؽسنهل سياليمؾ سنهلسهللاس ؽسى صيفقؼسقرمتدمحمسنزسيالظؽسنهل ق:

س سياؾفه  سـٜٜٙٔ س قصكتس–آي سي ؽسحـز

س.ـسٜٓٚٔ يامرفصةس–آي سياي صسياعصب س سياخظقبسنهلسيا صرؼسظؾرس سياميققصسيامصدر ساسمصدفس-ٕٚ

سـسٜٜٓٔ سياهقئقسيام صرقسياعر قساس مرب سدمحمس شقلس ؽسنس س ضرسيارقق   ستيققصسيام ر س-ٕٛ

سـ.سٜٕٓٓ سٕط سياقعؾآيقس– صماسيامسػس هل سياميققصسيامققص سرخهقس ؽسامرتحةسياميققصس-ٜٕ

سقٖٔٗٔ ظهعقس  ص ستيققصسجزاسنؼ سدمحمسنهلا س-ٖٓ

س.ـٕٓٓٓ يامرفصة سياميققصسكياميقصكف سياحفه  س ممهقسكفهقس-ٖٔ

 سياممهقلسامرس  سيامؾطالس ؽسيامعرر سكي مررقل سا ؾسنمصسظؾم س ؽسنهلسهللاس ؽسدمحمسيا مصؼسيامصطه س-ٕٖ

س–كمي ةسنمؾـسي ك رؼسكيا ؤكفسيلم  ققس سدمحمسنهلسيا هقصسياهمصؼسس ترمقق:س  ظي س ؽساحملسياعسؾؼس

س.فػٖٚٛٔ سيامغصب

سـ.ٜٕٓٓس مراقس رجقمقص سجر عقسيا ؾ ق يام رمبسكآك اس  سيلنصرمسيامصدر  سى هرؿسكي  سرصؼ سس-ٖٖ

س.ـٕٔٓٓ قصكت س سق:سدمحمس صنب سآي سىحقراسيامصيثقرمتتهحظبسياسغق سدمحمس ؽساحملسياهصكؼ سس-ٖٗ

سترمقق: سلسهللاسياقعلؼنهلسياصحمؽس ؽسررصصس ؽسنه ستقققصسيا صرؼسياصحمؽس  ستيققصسي ـسيام رفس-ٖ٘

سـ.ٕٓٓٓنهلسياصحمؽس ؽس ع سياسؾررق س ؤمققسياصمراق سياظهعقسي كا  س

سياظهصؼس سجر اسياهقرفسنؽستالكرلسدؼسيامصدفس-ٖٙ س ؽسخرال  س قصكتس آي سياي ص سدمحمس ؽسجصرصس ؽسظزرل

سق.٘ٓٗٔ

 ر ر ؼسياخز ج سشمسسنهلسهللاسدمحمس ؽساحملس ؽسا  سصمصس ؽس صحسيسا ؾ سياصر اس حمرـسيامصدفس-ٖٚ

سـ.ٜٗٙٔ سٕطيامرفصة سس ترمقق:ساحملسياهصآكر سكإ صيفقؼساطيقش سآي سيا مبسيام صرق سيالظؽسيامصطه 
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 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
س ق:س  زؼسصعسهم  سآي سياعسؼساسم ظقؽسس قصكتقرمت سصمصسدمحمس ؽسيارقؽسي مآؼسا ؾجمهصةسياسغق سس-ٖٛ

سـ.ٜٚٛٔ

س. ٗط سياهقئقسيام صرقسياعر قساس مربس يايمحسنثمرفس ؽسج  سيامؾصس سا ؾ سياخ رئصس-ٜٖ

س.ـٜٜٗٔاه رف يامصيزسياثمر  س  سياخظربسيا صن سكطصؽسيممثمر ا سىآ رسسحمرآؼس-ٓٗ

سس-ٔٗ سيامعرر   ساحل ستصجقح س   سيامصدر  سياققرؽ س صن آالاق سيامصدف سرهقل سجر عق س رجقمقص  س مراق  

سس.ٕٕٔٓ ياقؾآيف

س-ٕٗ س   سيامصدر  سياققرؽ سآالاق سيا  مقظ   سيامظقصستيققص س رجقمقصاحمل س مراق سؼ  ياصر عقس 

س.سـٕٚٓٓ ي  آرقق

 س مراقس رجقمقص س سنهلسيارمقؼسيامرمؼآ يمقسرغصرقستظهقمققسآالاقسياققرؽسيامصدر سكاألصفرس  سياميققص-ٖٗ

سس.ـٜٜٜٔ جر عقسيل رـسدمحمس ؽسمعؾآ

سصيققس-ٗٗ سا ؾ سياؾفرب سنهل سيامصدف  ساميققص س ال ؾف س  هج سياققرؽ  سنمآالاق سآي  سكيامؾمرا س  ساس  ص ر 

س.ـٕٕٔٓ

سـ.سٜٖٜٔ سيامرفصة سترمقق:ساحملسدمحمسشركص سياصمراق سدمحمس ؽسىآ رسسا ؾسنهلسهللاسيا ر ع س-٘ٗ

شهربسيالظؽس رمؾآس ؽسنهلسهللاسيارقق  س س كحسيامعرر س  ستيققصسيامصدفسياعغقؼسكياقهاسيامثرر س-ٙٗ

سفػ.س٘ٔٗٔ س قصكتس عسمققآي سيا مبسيا سق:سنس سنهلسياهر ؼسنظقققرمت سي اؾم 

ق:سقرمت سجمرؿسيالظؽسا ؾسيايصجسنهلسياصحمؽس ؽسنس س ؽسدمحمسياصؾمؼس سميآسيامققصس  سنسؼسياميققصس-ٚٗ

سفػ.ٕٕٗٔ س قصكتس آي سيا مربسياعصب  سنهلسياصميؽسيامهلؼ

س.ـٜٜٓٔ آي سياي صسياعصب  سمفصةسياميرمقص سدمحمس ؽساحملس ؽس  ظي س ؽساحملسيامعصكؼسصال  سمفصةس-ٛٗ

سس-ٜٗ سيالالا   سيامصجقح س   سيامصدر سكاألصا سياققرؽ سيايمرح  سياقص ؾؾ سيامث  سنهل سجر عق س رجقمقص   مراق

س.ـٕ٘ٓٓ ي  آف
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 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
س-ٓ٘ سيامصدر  سيامظقصؼسياققرؽ سياصحمؽ سنهل سياميققص  س   س رجقمقصكاألصا س مراق س  سيامصػ س  ساـ جر عق

س.ـٕٛٓٓ ياقعؾآيق

س-ٔ٘ س   سكاألصا سيامصدر  سيامعرر ياققرؽ سيامرملتصجقح س صيآ سيامصدف س  سجر عق سآيمؾ يا  س مراق ؼ 

سس.ـٕٚٔٓ ياقؾآيف

 مراقسآيمؾ يا سجر عقساـسستيققصسيامل مقسياعمسققسيارلظثق سمعقلسيا هصير .ياققرؽسيامصدر سكاألصاس  سس-ٕ٘

سسس.قٕٚٗٔ يامصػ سياقعؾآيق

ترمقق:ساحملسس  ي  ر صسىممرنقلس ؽسحمرآسياصؾفصؼسيايرسا ؾ سيا ررحسترجسياسغقسكصررحسياعصبققس-ٖ٘

س.ـٜٚٛٔس-سسفػٚٓٗٔس ياظهعقسياصيصعق س قصكتس نهلسياغيؾ سنظر سآي سياعسؼساسم ظقؽ

صرقحس قسؼس)يامق لسيا رقحسيامخم صس  ملسياعلؿسنؽسياعلؿسىا س مؾؿسهللاسملسو هيلع هللا ىلص سيامؤا :س قسؼسس-ٗ٘

سدمحمس ؤيآس سترمققس: سيارقؽسيام قصؼسيا ققر ؾ ؼ  سيامصيثسياعصب  ؽسيارصرجسا ؾ سآي سىحقرا سياهر     سنهل

س.ـسٜٜٔٔ  قصكت

سسـ.ٜٜٚٔ سيامرفصةس آي سيا ر ؾر ساسظهرنق سصيؾةسياميرمقص سدمحمسنس سيا ر ؾر س-٘٘

 سيا ؾينقسيامصمسق س   سنهلسهللاسشمسسيالظؽسدمحمس ؽسا  سصمصس ؽساظؾبس ؽسمعلسياز ن سيال  م س-ٙ٘

سـ.ٜٜٛٔ  سياعرصمق سياصررضترمقق:سآسنس س ؽسدمحمسيالخقلسهللا سآي

سـ.ٜٜٛٔس سآي سمؾماص يا ؾ م  لياسياز رفسمعقلسصقملسيلم ـ سس-ٚ٘

نلةسيا ر صرؽسكذخقصةسيا ركصرؽ سدمحمس ؽسا  سصمصس ؽساظؾبسي ؽس قؼسياصؾمرقسآي سي ؽسيثقص سآ  ق س-ٛ٘

س.ـٜٜٛٔ سٖ ط قصكت

سيايصيفقلؼس-ٜ٘ ساحمل س ؽ سياخسقل سياصحمؽ سنهل س    سياعقؽ  سى صيفقؼسسق:قرمت  سآ سيامخزك    س هلؼ آ

سآي سياه ؿ. سياقر صيئ 
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 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
سيا ص رر  س-ٓٙ سيالظؽ س صفرف سيامرمؼ سا ؾ سر ص  س ؽ سحمزة س ؽ س رمؾآ سيامالكرل  سكنصرئب سياميققص غصيئب

سيامصدفسس-آي سيامهسقساسثمر قسيلم  ققس سكرعصؼس مرجسيامصيا س.قسٛٓٗٔ  قصكتس–جلة س ؤمققسنسـؾ

ياظقبسدمحمسصلظقسخرفس ؽسحقؽس ؽسنس سي ؽساظ سهللاسيارقق  سسا ؾ سصدف مُحسياهقرفس  س مرصلسيامس-ٔٙ

س سياِم َّؾج  سسترمقق ياهخر ؼ سَصقَلي سكياّ ْ ص  ساسظَهرنق سياع صرَّق سياَم مهق سي رَ ر ؼ  سى صيفقؼ سهللاس ؽ س-َنهل

سـ.سَٕٜٜٔ قصكتس

س س ؽسدمحمسيا ؾيرر سآي سدمحمس ؽسن س محسياملظصسياصر اس قؽس   سياصكييقسكيال ييقس ؽسنسؼسياميققصس-ٕٙ

سسـ.ٖٜٛٔ  قصكتس–ياي صس

سيايص ررقق س-ٖٙ سكيارمؼ سيامصدرقق ساس سؼ سيامؾضرق سياغقهقق سكياميرتح سيلاهقق س رمؾآسسيايؾيتح س ؽ سهللا رعمق

س.ـٜٜٜٔ سياغؾ رق س  صس-آي س ير  ساس  صس سيا خصؾير  سكرعصؼسصرا قخسنسؾيف

س.قسٕٔٗٔ سٚٔ طصكت ق س  سع ؿسيامصدف سمقلس ظب سآي سيا صكؽسس-ٗٙ

س.قٚٔٗٔ سياصررض سحققؽس ؽسنس س ؽسحققؽسيارصب  سآي سيامرمؼ س ؾينلسيامصجقحسن لسياميقصرؽ-س-٘ٙ

ا ؾسيامرمؼس رمؾآس ؽسنمصسياز خ صؼس سيا  رؼسنؽسحمرئقسيام زرلسكنقؾفسي  ركرلس  سكجؾاسيامالكرلس-ٙٙ

سـ.ٕٔٓٓ سٕ ط قصكتس–صب سآي سىحقراسيامصيثسياعس ترمققس:سنهلسياصميؽسيامهلؼ سياخؾي م  

ترمقق:سيل رـسا  س ساحملس ؽسدمحمس ؽسى صيفقؼسياثعسه  سا ؾسىمررؽس سيا   سكياهقرفسنؽستيققصسيامصدفس-ٚٙ

سدمحمس ؽسنرشؾ  سياقرنلؼ  سرغقص سي ممرذ سكتل قق: س صيجعق س قصكتس  سيامصيثسياعصب   سىحقرا  ساه رفس–آي 

سـ.ٕٕٓٓ

ؽسياسغؾرق ساظؾبس ؽس ؾم سيارقق  سيامصرم سيا يؾؼ سترمقق:سيا سقرتس عصؼس  سيام ظسررتسكيايصكسس-ٛٙ

س.ـٜٜٛٔ  قصكت سدمحمسيام صؼ س ؤمققسياصمراقس-نلررفسآ كرشس

ق:سقرمت سيامعصكؼسصراخرمفس سن اسيالظؽسنس س ؽسدمحمس ؽسى صيفقؼ ساهربسيامالكرلس  س عرر سيام زرلس-ٜٙ

س.فػ٘ٔٗٔ س قصكتس–ت رقحسدمحمسنس سشرفقؽ سآي سيا مبسياعسمققس



 61 

 

  

 مراد أحمد سنان المحمدي           د/       )دراسة نظرية تطبيقية(في التفسير  السياق القرآني وأثره في رد األقوال الشاذة

 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
آي سس ترمقق:سنهلسياق ـسدمحمسفر كفس سيارققؽساحملس ؽس ر سس ؽسميصررسا ؾ س عصؼس مرظقسسياسغقس-ٓٚ

سـ.ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔس ٕطاه رف سس- قصكتسس-ياصقلس

س–ياهقئقسياعر قساس مربس سق:سى صيفقؼسياهققؾر قرمت سنهلسيا صرؼس ؽسفؾيمفسيام قصؼس ساظرئ سيلشر يتس-ٔٚ

سـ.ٕٓٓٓ سٖط س  ص

 ستم سيالظؽسا ؾسياعهرسساحملس ؽسنهلسيارسقؼس ؽستقمققسيارصير  سترمقق:سارؾ سياهرم سؾعسيايمركػس صمس-ٕٚ

سـ.ٕ٘ٓٓفػ/سٕٙٗٔ سٖطآي سياؾ را س سكنر صسياصزي 

ق:سدمحمسصرملسنقؾفسقرمت سدمحمسجمرؿسيالظؽس ؽسدمحمسمعقلس ؽس رمؼسيار ؽسيامرمم  س ررمؽسيامالكرلس-ٖٚ

سفػ.ٛٔٗٔقصكت سس س–آي سيا مبسياعسمققس سياقؾآ

ترمققس سدمحمسنهلسيارقس ؽسغرابس ؽسنظققسي رلاق سا ؾ سيامرص سياؾجقزس  ستيققصسيا مربسياعزرزس-ٗٚ

سـ.ٖٜٜٔ ساه رف س:سنهلسياق ـسنهلسيا ر  سدمحم سآي سيا مبسياعسمقق

 ست قصكس س ممهقساه رفسررشصكفس سترمققس:س رمؾآسخرطصس دمحمس ؽسا  سصمصسياصيمؼس س خمر سيا ررحس-٘ٚ

سفػ.٘ٔٗٔ

 ترمققس:مقلسميصرر سيا رشصسرزي سكحمرئقسيامالكرل سنهلسهللاس ؽساحملس ؽس رمؾآسيا قي  س لي ؾسيام زرلس-ٙٚ

س.  ظي سياهرم

سيام زرلس  ستيققصسيامصدفس-ٚٚ س عراؼ سيايصياسياهغؾؼسيا ر ع س  سا ؾسدمحمسيارققؽس ؽس قعؾآ  رق سياق قس

س.قٕٓٗٔس  قصكت–صيثسياعصب سآي سىحقراسيام س:سنهلسياصميؽسيامهلؼسترمقق

ترمقق:ساحملسظؾم س سميصررسيرق س ؽسمررآس ؽسنهلسهللاس ؽس  غؾ سيالظسم سيايصياسا ؾ عرر سيامصدف سس-ٛٚ

س  ص .سس–كنهلسيايمرحسىممرنقلسيا سه  سآي سيام صرقساسمالاق سكيامصجمقس سنس سيا صر سودمحم سيا صرت 

س عرر سيامصدفسكإنصيص س-ٜٚ س ؽسياقصؼس  س ؽسمهلسيازجرجسى صيفقؼ سنراؼس  سشسه   سياصسقلسنهلا ترمقق:سنهل

سـ.ٜٛٛٔ قصكت سس–يا مبس
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 أ/بالل صبد الحق                          ...... )دراسة نظرية تطبيقية(
س مر س-ٓٛ سى صيفقؼ سيام ظسررتسي آ قق  ستؾرس  عصؼ ساسظهرنقسكيا  ص  سياعمراقق سيامعرضليق سيامؤمقق س 

س.ـٜٛٛٔ

آي س سققترمقق:س صماسياسغقسياعصب سدمحمسيا صر  سكحر لسنهلسيامرآ  سى صيفقؼس  ظي  س عصؼسياؾمقطس-ٔٛ

س.يالنؾة

سيامصدف سدمحمسيا رئاس-ٕٛ س.ـٕٕٔٓ سآي سيامل صرق سياصررض س عصؼس  ظسررتسنسـؾ

س ترمققسكضهط:سنهلسياق ـسدمحمسفر كفس سيارققؽساحملس ؽس ر سس ؽسميصررسؾا  س عصؼس مرظقسسياسغقس-ٖٛ

سـ.ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔساه رف سياظهعقسياثررقق س- قصكتسس آي سياصقل

س.ـٕٓٔٓ سآي سيامل قصرقس سحملسمعلسياخظقب يرتقحسياميققص ساس-ٗٛ

سفػس.ٕٔٗٔ سس قصكتس آي سيا مبسياعسمقق س يرتقحسياغقب س خصسيالظؽسدمحمس ؽسنمصسياصيمؼسس-٘ٛ

س.قٔٓٗٔ قصكت سس   هجسيامل مقسياعمسققس  سياميققص سايهلس ؽسنهلهللاسياصك   س ؤمققسياصمراقس-ٙٛ

س.ـٕٚٔٓ س قصكت س سآي سيامعص قنهقلسيا هقق  ؾمؾنقسيا سمقسكاخؾيتهرس  سيامصدف ساحملسس-ٚٛ

سق.ٖٓٛٔسيا هالسياعغقؼسرغصيتسجلظلةس  سيامصدف سدمحمسنهلهللاسآ يم س ظهعقسياقعرآة س-ٛٛ

 سيارقؽسنس س ؽسدمحمس ؽسدمحمس ؽسحهقبسياه صؼسياهغليآؼ سيا هقصسصرامرك آؼسا ؾيا  تسكياعقؾف سس-ٜٛ

س.ـٜٕٔٓ اه رفس- قصكتس  سآي سيا مبسياعسمققترمقق:سياققلسي ؽسنهلسيامم ؾآس ؽسنهلسياصحقؼ

ا ؾسدمحمس ساهلييقسىا س سؾغسيا هريقس  سنسؼس عرر سيامصدفسكتيققصاسكاحمر   سكجملس ؽس  ؾفسنسؾ  يس-ٜٓ

ترمققس صمؾنقس مرئلسجر عققسصمسققسيال يمرتسياعسقرسكياهروس س م س ؽسا  سطرابسيامقصكير سألؼسي رلاق 

جر عقسس شصيؼسا.سآ:سيا رفلسياهؾشقخ  سيسققسيا صرعقسكيال يمرتسيلم  ققسجر عقسيا ر  ق سصإس ياعسم س

سـ.ٕٛٓٓسس يا ر  ق

ستؼسصرملسهللاسكتؾ قم 


