
 استمارج مستخلصاخ رسائل واطاريح الماجستير والدكتىراي في جامعح الثصرج

 جعفر هحوذ عثذالرضا اسن الطالة : اآلداب الكليح :

 أ.م.د. خالذ نعين شناوج :اسن الوشرف اللغح العرتيح القسن :

 دكتىراه الشهادج : لغح التخصص :

 عىىان الرسالح أو األطروحح :

التعليق تيه التقدير والتأويل في كتة إعراب القرآن ومعاويً حتَّى وهايح القرن الثامه فاعليح قرائه 

 للهجرج

  : ملخص الرسالح أو األطروحح

في مختمف أنواعيا النحوية والصرفية والصوتية  بلمقرائن النحوية األثر البالغ في توجيو النّص القرآني الُمعر  
ن ما يتعداىا إلى آليات أخرى عمى المتمقي  والمعجمية, وبما أن   تحميل النص الُمعر ب ال يعتمد عمى المغة وحدىا, وا 

ـ ة عن النّص ـ القرائن المقامية لذلك عميو أن يستعين بقرائن خارج أن يكون عمى دراية بيا في إعراب نصٍّ قرآني,
خصوص في اآليات التي تتضمن صفات اهلل, مثل أسباب النزول وغيرىا, ومنيم من اعتمد القرينة العقمية وبال

 كذكر الوجو والقبضة واليمين.
فيذه األطروحة تبحث في القرائن بنوعييا المقالي والمقامي إضافة إلى قرائن أخرى, والذي يمحظ عمى البحث 

وقرينة  إلى قرائن دون أخرى أو أكثر الحديث عن بعض القرائن مثل قرينة التضام وقرينة الصيغة ض  و تعر  أن  
 ال في إعراب النصوص القرآنية .اإلسناد وغيرىا, لكثرة استعماليا ولدورىا الفع  
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 Title of Thesis 

Effectiveness of  commentary evidences between the rating and interpretation in 

the books of parsing the Quran and its meaning until the end of eighth century 

Hijri. 
 Abstract of Thesis : 

 

While the books of parsing Quran and its expressions and interpretations are the 

most thing which I depended on an retuned to  in building and forming this 

research. Since I have returned to most of the Quran parsing books , reading the 

opinions of parsers the text I intend to discuss and compare among them to 

depend on it in their reply among each other. 

 

 


