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 : الملخص 

وتعدد األوجه  اختالفيهدف هذا البحث إلى الكشف عن التبادل الداللي الناتج عن 

على معاٍن في غيرها ، وهي  ّن حركات اإلعراب تدلّ إ  إذ  ؛اإلعرابية في اآليات القرآنية 

تدخل الوضوح إلى النص بعد غموضه  فتكسبه سالسة وسهولة في النطق ، وسرعة في 

 على المعاني . اإلدراك والفهم ، فحركات اإلعراب دالئل  

ألّن عمق  ؛ وتعّد لغة القرآن الكريم أقوى األدلة على أثر الحركات االعرابية في المعنى

جب تحديد الموقع اإلعرابي لكّل كلمة في اآليات ، وإلّن التباين في معانيه ودقة أحكامه  تو 

الوجوه اإلعرابية يصحبه تبايٌن في المعنى ، ويكون الترجيح بين هذه  الوجوه متفقًا ومبادئ 

 الدين اإلسالمي وأصول الشريعة .
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 المقدمة : 
صهال  والسهالم علهى النبهي الحمد  هلل الذي أنزَل على عبده الكتاب ولم يجعل لهه عوجهًا ، وال

األمهين الههذي نههزَل علههى قلبههه القههرآن الكههريم بلسهاٍن عربههّي مبههين ، وعلههى آلههه  الطيبههين الطههاهرين 
 وصحبه المنتجبين .

 وبعد :
ها فإّن لكلّ  فهي بنهاا الجمهل وتراكيبهها ، ففهي العربيهة مهثاًل  لغهة مهن لغهات العهالم نًامهًا خاص 

ّن أّي تغييههههر فههههي هههههذا النًههههام  يههههاتي الفعههههل قبههههل الفاعههههل والمبتههههدأ قبههههل الخبههههر ، وهكههههذا ... وات
نمهها لغههر  داللههي ؛ ذلههك أّن اللغههة بنههاا وأّنههها نًههام منسههق مههن العالقههات  اليحصههل اعتباطههًا وات

ت العالقهة إذ يتوقف كّل جزا منه على الجزا الذي يحاذيهه ، بحيهث لهو اختلّه؛ جزاا مترابط األ
 بين هذه األجزاا الختلت الصور  والمضمون .

ّن أي اختالل يحصل فهي بنهاا الجملهة يهفثر فهي داللتهها ، وقهد ربهط النحها  األوائهل النحهو  وات
ّن الداللهههههة النحويهههههة ههههههي الداللهههههة التهههههي تحصهههههل مهههههن خهههههالل العالقهههههات النحويهههههة  بهههههالمعنى ، وات
يفية بين الكلمات التي تتخذ كّل منها موقعًا معينًا في الجملة بحسب قوانين اللغهة ، فهإّن  والًو

يفهة نحويهة مهن خهالل موقعهها ، وعليهه فهإّن معرفهة كّل  كلمة في التركيب الب دَّ أن تكون لهها ًو
الموقع المفرد  اإلعرابية الواحد  ؛ يفدي إلى االختالف والتنوع والتغاير في المعنى، وكّل ههذا 

وهههو م ، يثههري المعههاني القرآنيههة ، فاسههلوب القههرآن معجههز ، يغههدق بعطايههاه علههى العههالم والمههتعل  
ن له العقول .  غ ٌّ طري له في كّل عصر إعجاز يذهل األلباب ، وتذع 

 اخهههتالفوقهههد سهههعيت  فهههي ههههذا البحهههث إلهههى الكشهههف عهههن التبهههادل الهههداللي الهههذي ينهههتج عهههن 
األوجههه االعرابيههة ، وذلههك مههن خههالل اختيههار بعهه  النمههاذن مههن اآليههات القرآنيههة التههي تعههددت 

 فيها األوجه اإلعرابية .
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عرابيههة ثههم درسههت بعهه   وبههدأ البحههث بتوطئههة بينههت فيههها المعنههى االصههطالحي لاوجههه اإل 
 اآليات التي اختلفت فيها هذه الوجوه مما أدى إلى اختالف الداللة . 

 واهلل ولي التوفيق ...
 

 : توطئة
 -: األوجه اإلعرابية

ربهههة ، األوجهههه والوجهههوه جمهههع مفهههرده وجهههه ، وللوجهههه معهههاٍن عهههّد  فهههي اللغهههة ولهههه دالالت متقا
نفسهه  : ههو الهرأي ... ، ووجهه الهرأي ، أي ووجهوه البلهد : أشهرافه  فوجه كّل شهيا مسهتقبله ،   

، ووجهههه  ... ، ووجهههه الهههرأ  : مههها أقبهههل عليهههك مهههن الهههرأ  مهههن دون منابهههت شهههعر الهههرأ ... 
  خرَن القوم َفوّجههوا للّنها السبيل الذي تقصده به ...ويقال: كالم:، ووجه ال... النهار : أّوله 

 . (1 ((ن أثر الطريق لمن يسلكهستباوه حتى اك  لَ وه وسَ ئ  ط  توجيهًا إ ذا وَ  الطريق
بهههن . وعّرفهههه ا (2 ، ي عهههرب ، أي : أبهههان وأفصهههح أعهههربَ و عهههراب( فاصهههلها َعهههَرَب ، أّمههها  اال

ال تهههرى أّنهههك إذا سهههمعت اإلبانهههة عهههن المعهههاني باأللفهههاً ؛ أ بقولهههه  :    ههههوه( 292 تجنهههي 
 أكهههرم سههههعيد أبهههاه( و شههههكر سههههعيدًا أبهههوه( علمههههت برفهههع أحههههدهما ونصههههب اآلخهههر الفاعههههل مههههن 

 وعراب ههه. فههاإل (2 سههتبهم احههدهما مههن صههاحبه ((ال ًجا واحههًدا، ولههو كههان الكههالم شههر المفعههول 
ههائف اللفًيههة والمعنويههة للمفههردات والجمههل وعالقههة بعضههها بههبع  ، أي أّنهه ه التعبيههر عههن الًو

 . مًهر لفًي خارجي للعالقات الداخلية في التركيب النحوي
ّن األسهماا لمها كانهت تعتريههها إ  إذ    ؛ فهي الههنص  مهن معرفهة موقههع المفهرد  اإلعرابهي والب هدَّ 

المعههاني فتكههون فاعلههة ومفعولههة ومضههافة ومضههافًا إليههها ، ولههم تكههن فههي صههورها وأبنيتههها أدلّههة 
 ، جعلهههههت حركههههات األعهههههراب فيههههها تنبههههه  عههههن ههههههذه   علههههى هههههذه  المعهههههاني بههههل كانهههههت مشههههتركة

 . (4 المعاني ((
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ويمكههن أن نعههّرف األوجههه األعرابيههة باّنههها إيههراد الكههالم محههتماًل أكثههر مههن وجههه يختلههف عههن 

خههتالف والتنههوع والتغههاير إنمهها هههو إثههراا للمعههاني القرآنيههة ، فاسههلوب . وهههذا اال (5 الوجههه اآلخههر
 حتمل كثيرًا من المعاني يحيط بكّل مراميه ومقاصده ، فا أنحد أالقرآن معجز ، اليستطيع 

ّن إعراب األلفاً والتراكيب القرآنية باوجه مختلفة ، إّنمها ههو توضهيح للعالقهات  والوجوه ، وات
يفة اإل (6 فاًالداخلية بين تلك األل  عراب الداللية ، هي خير وسيلة لتوضيح معاني ، فًو

زالة ما قد يكتنفها من غمو  ولب  ؛ اآليات الكريمة لذا علهى    النهاًر فهي كتهاب اهلل  وات
تعههالى الكاشههف عههن أسههراره ، النًههر فههي الكلمههة وصههيغتها ومحلههها ، ككونههها مبتههدأ أو خبههرًا أو 

. وهنا تًهر مهمة النحوي المدرك ألسرار التراكيهب ودالالتهها ، فهي (7 فاعاًل أو مفعواًل ... ((
 ، موجهههه لاعهههرابف والوقهههوف علهههى مكنوناتهههه الدالليهههة ، فهههالمعنى ههههو التاويهههل ههههذا االخهههتال

اهر  االختالف وتعدد األوجه في األعراب    ليست مجرد حركات إعرابية مخالفة ،  ًو
نمهههها لههههها مقابالتههههها المعنويههههة الكامنههههة فههههي الضههههغط علههههى مههههدلول الصههههفة المخالفههههة فههههي      وات

 .   (8 إعرابها ((
حتمههاالت ، وتهههدفع ة تسههاعد فههي دخههول الخطهههاب دائههر  االًههاهر  نحويههة الفتههه -إذن–فهههي 

 .   (9 عرابي الملحًوة هذا التعدد واالختالف اإلت المختلفة لعلّ المتلقي إلى تلم  التاويال
شار  إلى أّن اإلو  بداع ، فههو قهادٌر علهى أبواب اال عراب يمكن أن يكون بابًا منألب دَّ من األ 

ت العقلية ، والقدرات التاويلية لدى العلماا والباحثين ، مثلما ههو قهادٌر علهى أن يستخدم الملكا
 .(10 أن يكون مفشرًا لمكنونات لغوية ، وأسرار عًيمة في التراكيب واأللفاً

وتباينهت ، فتهابين لهذلك  فيها األوجه األعرابية كريم آياٌت كثير  ، تعددتن الوردت في القرآ
 نذكر منها :ختلف تفسيرها ، تاويلها وا

َلْيَ  اْلب رَّ َأْن ت َولُّوا و ج وَهك ْم ق َبَل اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب  َوَلك نَّ اْلب رَّ َمْن آَمَن    قوله تعالى :  -1
ب ه  َذو ي اْلق ْربَ  ر  َواْلَمالئ َكة  َواْلك َتاب  َوالنَّب ي يَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى ح  ى َواْلَيَتاَمى ب اللَّه  َواْلَيْوم  اآلخ 

َكاَ  َواْلم وف وَن ب َعهْ  َقاب  َوَأَقاَم الصَّالَ  َوآَتى الزَّ ْم إ َذا َواْلَمَساك يَن َواْبَن السَّب يل  َوالسَّائ ل يَن َوف ي الر  ه   د 
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يَن َصدَ  يَن اْلَبْا   أ وَلئ َك الَّذ  اب ر يَن ف ي اْلَبْاَساا  َوالضَّرَّاا  َوح  ق وا َوأ وَلئ َك ه م  َعاَهد وا َوالصَّ

  . 6١١البقرة:  ( اْلم تَّق ونَ 
اب ر ينَ كان القيا  يستدعي عطف   ( بالرفع َواْلم وف ونَ ( َعَلى سابقتها وهي كلمة  َوالصَّ

عترضوا فيه ، والعرب إذا طال عندهم الكالم ا فتكون  والصابرون( ، ولكنها جاات منصوبة
لى ذلك وله  :    وسمعنا بع  العرب أشار سيبويه بق بالنصب على المدح أو الذم ، وات

الَعالمين ، فسالت عنها يون  فزعم أّنها عربية ، ومثل قول اهلل عز  : الحمد  هلل  ربَّ يقول
ن ْوَن ب َما أ ْنز َل إ َلْيَك َوَما أ ْنز َل م نْ وجل :  ن ْوَن ي ْفم  ْنه ْم َواْلم ْفم  ْلم  م  ْوَن ف ي اْلع  خ  َقْبل َك   لَّك ن  الرَّاس 

ر  أ ْوَلئ َك َسن ْفت ْيه   ن ْوَن ب اهلل  َواْلَيْوم  اآلخ  َكاَ  َواْلم ْفم  اَلَ  َواْلم ْفت ْوَن الزَّ ْيَن الصَّ ْم َأْجًرا َواْلم ق ْيم 
ْيًما  ً بتداا ، ، فاّما المفتون فمحمول على اال فعًا كان جّيداً فلو كان ر  ، 162النساا: (َع

وَهك ْم ق َبَل اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب  َوَلك نَّ اْلب رَّ َمْن آَمَن     وقال جّل ثنافه : َلْيَ  اْلب رَّ َأْن ت َولُّوا و ج 
اب ر يَن ف ي اْلَبْاَساا  َوالضَّرَّاا    ...ب اللَّه  َواْلَيْوم   ْم إ َذا َعاَهد وا َوالصَّ ه  ، 6١١:  البقرة  (َواْلم وف وَن ب َعْهد 

فرفعته على االبتداا كان بتدأته أّول الكالم كاَن جّيدًا ، ولو ا على ولو رفع  الصابرين(
نصب هذا على اّنك لم ترد  بتدأت في قوله   والمفتون الزكا ( .. زعم الخليل أنّ ، وكما اجّيداً 

ا قد علمت ، تخاطب بامر جهلوه ، ولكّنهم قد علموا من ذلك م َأْن تحّدث النا  وال َمنْ 
 . (11 ونصبه على الفعل (( افجعله ثناًا وتعًيمً 

لواحهههد إذا تطاولهههت بالمهههدح أو    والعهههرب تعتهههر  مهههن صهههفات ا ه(207 ت وقهههال الفهههراا
خران المنصهوب إ  ، فيرفعون إذا كان األسم رفعًا ، وينصبون بع  المدح ، فكاّنهم ينوون الذم

 بمدح مجّدد غير م ْتَبع ألّول  الكالم ، من ذلك قول الشاعر
 َوآَفُة الُجْزرِ  اةِ ِذْيَن ُهُم        ُسمُّ الُعدَ َيْبَعَدْن َقوِمي ال  ال    

 (12)رِ زُ ــــــَتَرٍك       َوالط يبيَن َمَعاِقَد األُ ِليَن ِبٌكلِّ ُمْعــــــــــــالّنازِ                 
إذ  ،ختههار منهمهها النصههب علههى المههدح وجهههين فههي نصههبها ، واه( 211 توذكههَر الّزجههان 

 المدح كما وصفنا في النعت إذا طال ، المعنى  قال :    في نصبها وجهان : أجودهما
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ههابرين( ، قههال بعهه  النحههويين : إّنههه معطههوف علههى ذوي القربههى ، كاّنههه قههال :   أعنههي الصَّ

هابرين رفهع  -والموفهون–وههذا اليصهلح إ اّل أن يكهون  . واتى الماَل علهى حّبهه ذوي القربهى والصَّ
       ألنَّ مهههههها فههههههي الصههههههلة الي ْعطههههههف عليههههههه بعههههههد المعطههههههوف علههههههى  ؛علههههههى المههههههدح للم ْضههههههَمريَن 

 .(12 ((الموصول
 : عرابلاالنحا  ذكروا في نصبها وجهين  وهذا يعني أنّ 

 : النصب على المدح على إضمار فعل ، أي :  أعني الصابرين( . األول
 القربى( . تعالى  ذويالنصب بالعطف على قوله  :  الثاني

 عهراباإله( ههذه المخالفهة فهي 468حهدي  تًا ، فقد عّلَل الواوهذا ما ذكره المفسرون أيض
ن كهان معطوفهًا علهى نتصهَب علهى المهدح ( فذكر أنَّ قوله  والّصهابريَن( اللفًة  الصابرين ، وات

بون وات ْن كهاَن حقهه ألّن العرب إ ذا تطاول الكالم اعترضوا فيه بالمدح او الذم ، فينصه مرفوع ؛
 . (14 الرفع

هههههههه( 528 تثهههههههم أوضهههههههَح الزمخشهههههههري  ابرين( منصهههههههوبًا علهههههههى بقولهههههههه  :    وأخهههههههرَن  الصَّ
ًهههههارًا لفضهههههل الصهههههبر فههههي الشهههههدائداالختصههههاص والمههههه ومهههههواطن القتههههال علهههههى سهههههائر  دح ، وات

 .( 15 ((األعمال
 ههههذين الهههوجهين فهههي إعهههراب  َوالّصهههاب ر يَن( ، إذ قهههال : ه( 542 تكهههذلك ذكهههر الطبرسهههي 

أّما قولهه :  َوالّصهاب ر يَن( فمنصهوب علهى المهدح أيضهًا ، ألّن مهذهبهم فهي الصهفات والنعهوت   
دوح أو المهذموم ، وتقههديره : أعنههي الممهه ينهها بالمههدح أو الههذم ؛ ليميهزواإذا طالهت أن يعترضههوا ب

 .(16 إّن الصابرين معطوف على ذوي القربى ... (( الصابرين ... وقال بع  النحويين :
برين علههى فههي مسههالة عطههف الصهها ه( 228 تالنحهها  مهها قالهههه( 671ونقههل القرطبههي ت

وغلهههط بهههّين ، ألّنهههك إذا نصهههبَت   ذوي القربهههى( ، قهههال :    قهههال النحههها  : وههههذا القهههول خطههها
ذ  ا رفعَت  والموفون( والصابرين( ونسقته على  ذوي الق ْربى( دخل في صلة  َمْن( ، وات
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د نسههقت علههى  مههن( مههن قبههل أن تههتم الصههلة ، وفّرقههت بههين قههعلههى أّنههه َنَسههٌق علههى  َمههْن( ف

 .(17 ((بالمعطوفالصلة والموصول 
لههى ههه ختلفههت ذين الههوجهين االعههرابيين ذهههب أغلههب جمهههور المفسههرين فههي تفاسههيرهم ، واوات

 . (18 آرافهم في العطف على  ذوي القربى(
نفعهالي عههاطفي الشههكل العهادي الخبههري إلهى أسههلوب ا األسههلوب قهد خههرن عهن أنَّ ههذايبهدو و 

 . عرابي ، لي عّبر عن هذا التغييردح فقام المتكلم بتغيير أسلوبه اإلوهو أسلوب الم
فاهلل سبحانه    لم يقصد مطلق الخبر عندما تحّدث عن الصابرين في الباسهاا والّضهّراا ، 
ّنما قصد على وجه التخصيص المدح والثناا على هذه  الفئة ، لذا عدل عن الرفع بالعطف   وات
علههى التشههريك فههي الحكههم والمسههاوا  فههي الجههزاا إلههى النصههب ، وفيههه مزيههد حههّث َعلههى الصههبر 

 واهلل أعلم . (19 على البالا ((
هههههههل َنا َجهههههههاَاتْ  َوَلقَهههههههدْ    قولهههههههه تعهههههههالى : -2 يمَ  ر س    َسهههههههاَلمٌ  قَهههههههالَ   َسهههههههاَلًما قَهههههههال وا ب اْلب ْشهههههههَرى   إ ْبهههههههَراه 
ْجلٍ  َجااَ  َأنْ  َلب ثَ  َفَما  69هود: (  َحن يذٍ  ب ع 

( دون نصهبها كمها وردت ( بالرفع فهي مقولهة إبهراهيم  َساَلمٌ  َقالَ فقد ورد قوله تعالى :  
ّنههها إ  سههميتها ، إذ ي هههذا عههدول عههن فعليههة الجملههة إلههى اوفهه -وهههم المالئكههة–فههي مقولههة الرسههل 

، أّمهها فههي  (20 فههي حههال النصههب تكههون مصههدرًا منصههوبًا بفعههٍل محههذوف ، تقههديره : نسههّلم سههالماً 
 : (21 عرابحال الرفع فقد ورد فيها وجهان لال

 محذوف ، أي : أمري سالم ، او جوابي ، أو قولي . : خبر لمبتدأ األول
 .، وخبره محذوف ، أي : سالٌم عليكم : مبتدأ  الثاني

ل علماا التفسير هذا التغيير إلى الرفع تعلياًل يقهوم علهى أسها  الفهرق الهداللي بهين وقد علّ 
. على الحدوث والتجدد ، والجملة االسمية الدالة علهى الثبهوت واالسهتقرارالجملة الفعلية الدالة 

فقهههال : معنهههاه اّنهههه أجهههابهم ، ( الًهههاهر مهههن َسهههاَلمٌ  قَهههالَ :    قولهههه   ه(505 ت قهههال الكرمهههاني
   ، سفال : أليَ  الزياد  في الجواب مندوبًا إليها في قوله :  فحّيوا باحسن منها( ؟سالم
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الجههواب : الزيههاد  موجههود  فههي الرفعّيههة ، ألّن للرفههع مزيههًة علههى النصههب ، ألّنههه إخبههاٌر عههن 

سههن ح بمرفهوع ، فقههد دخههل تحههت قولههه  باشهيٍا ثابههت ، والنصههب فضههلة ؛ ألّن الكههالم اليههتّم إ الّ 
 . (22 منها( ((

لههى هههذا التعليههل سههبق  ، فهههو يههرى أّن رفههع السههالم الثههاني إنمهها هههو الكرمههاني الزمخشههري وات
حسههن مههن تحيههتهم ، ألّن الرفههع دلَّ علههى معنههى ة أ( حّيههاهم بتحّيههللداللههة علههى أّن إبههراهيم  

 . (22 ثبات السالم لهم دون تجدُّده وحدوثه  
   فهإن الٌم( مبتهدأ وههي نكهر  ، إذ قهال : تقع  سهعن كيفية ان ه( 606 توتساَال الرازي 

كانت موصوفة جاز جعلهها مبتهدأ ، فهإذا  اقيل : كيف جاز جعل النكر  مبتدأ ؟ قلنا : النكر  إذ
  قلت سالم عليكم ، فالتنكير في هذا الموضع يدّل على التمام والكمال ، فكاّنه قيل : سالٌم 

 لهههههههه  سهههههههالٌم علهههههههيكم( يفيهههههههد الكمهههههههال والمبالغهههههههة كامهههههههٌل تهههههههام علهههههههيكم ... ألّن التنكيهههههههر فهههههههي قو 
 . (24 والتمام ((

سههتعمال ، يههر فههي  سههالم( ، إنمهها هههو لكثههر  االجههواز التنك أنّ  ه(671 ت  ويههرى القرطبههي
 . (25 فحذفت منه األلف والالم كما حذفت من  الهمَّ( في قولك : الّله مَّ 

ه( معنههى آخههر غيههر الههذي ذكههره المفسههرون فههي هههذا السههياق مههن 581وألههتم  السهههيلي  ت
  ألّنهههه لهههم يقصهههد الحكايهههة ،  المفاضهههلة بهههين السهههالمين ، فيهههرى أن األول قهههد ورد منصهههوبًا ؛ 

ع ولكنهههه جعلهههه قهههواًل حسهههنًا وسهههّماه سهههالمًا ؛ ألّنهههه يهههفدي معنهههى السهههالم فهههي رفهههع الوحشهههة ووقهههو 
بتههداا ، وحصههل مههن الفههرق بههين الكالمههين ( قولههه ، فرفههع بااليم  ، وحكههى عههن إبههراهاألنهه 

شههريفة ، وهههو أن السههالم مههن ديههن فههي حكايههة هههذا ورفعههه ونصههب ذلههك ، إشههار  لطيفههة وفائههد  
ا قولههه ، كههى لنههتههداا بههه  ، فحق( ، وقههد أمرنهها باالتبههاع واالسههالم ملّههة إبههراهيم  اإلسههالم ، واإل

ّنما الفائهد  فهي تبيهين قهول إبهراهيم ، إذ  ولم يحك  لنا قول أضيافه الفائد  في تعريف كيفيَّته ، وات
 قتههداا بههه ، وأخبههر عههن قههول األضههياف علههى الجملههة ، ال علههى ( وكيفيههة تحيتههه ، ليقههع اال

   . (26 ( مفصاًل محكّيًا لهذه  الحكمة ، واهلل أعلم ((التفصيل ، وعن قول إبراهيم  
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  لّمهها كههاَن الرفههع دااًل علههى الثبههوت مجههّردًا عههن قيههد ه( أّنههه :  682بههن المنيههر  تويههرى ا

التجدد والحدوث ، ناسب أن يقصد به الثبات والدوام بمعونة المقام ، بخالف الهنص المسهتلزم 
 . (27 لتقدير الفعل الدال بوضعه  على الحدوث والتقضي ((

النصههب إلههى خههتالف والتغييههر مههن كههّل مهها مههّر ذكههره ، فيكههون هههذا اال وداللههة السههياق تحتمههل
 تية :الة الرفع ، قد أفاد الدالالت االالرفع ، ثم تعدد األوجه األعرابية في ح

مههن تحيههتهم ،  باحسههن( قههد حّيهها المالئكههة داللههة الثبههوت واالسههتقرار ، فههالنبي إبههراهيم    -أ
( ، وهههههههههههههو ماينسههههههههههههجم مههههههههههههع قولههههههههههههه تعههههههههههههالى : وهههههههههههههذا مهههههههههههها دّل عليههههههههههههه رفههههههههههههع  سههههههههههههالم

ي يههت مْ   َوات َذا يَّههةٍ  ح  ْنهَهها َأوْ  َفَحيُّههوا ب َتح  ههيًبا( َشههْياٍ  َكههاَن َعلَههى  ك ههل   اللَّهههَ  إ نَّ   ر دُّوَههها ب َاْحَسههَن م    َحس 
 .    86النساا: 

( داللة التجدد والتغيير ، وهي تتضح من خالل سهالم المالئكهة علهى النبهي إبهراهيم   -ب
ل هههق المالئكهههة مهههن الثبهههوت( بمههها يناسهههب ، فههههو سهههالم متجهههّدد ، رّد عليهههه إبهههراهيم    خ 

 . (28 واألستمرار وعدم التغيير
بتههداا السههالم منههدوب ، ورّده واجههب ، لههة الجملههة الفعليههة علههى النههدب واالسههتحباب ، فادال -ن

رد عههراب ، وهههي تهه( بجملههة اسههمية احتملههت وجهههين لالفكههاَن الههّرد مههن النبههي إبههراهيم  
سبيله الفر  والواجب ، والنصهب فيمها  ح الرفع فيماجّ في سياق الوجوب والفر  ؛ إذ ير 

 . (29 له داللة على المندوب
معرفهة لفًهها اليتعلّهق بهه حكهم أو حكى القرآن الكريم تحيهة المالئكهة بهالمعنى ؛ وذلهك ألّن  -د

تههداا بههه فههي ق( بنّصههه  ولفًههه ؛ لالقتههداا ، فههي حههين أّنههه حكههى تحّيههة النبههي إبههراهيم  ا
 . (20 يته  هتمام بتحالعمل ، والعناية واال

عرابيههة والتغييههر قههّدم إلههى أّن هههذا االخههتالف فههي األوجههه االنخلههص مههن ك ههل  مهها ت نْ ويمكههن أَ 
   ( قد رفع ، بلمن النصب إلى الرفع ، اليعني اّن المالئكة قد نصبت ، وأّن إبراهيم  
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َعههْت فيهه  م  اآليههة  الههذكر ، وقههد لخصههتهاه كههّل الههدالالت والمعههاني المههار  يعنههي اّن حههوارًا قههد ج 

الكريمهههة بحركهههة نصهههب ، وحركهههة رفهههع ثهههم تعهههدد أوجهههه الرفهههع ، وههههذا بهههدوره يهههدل علهههى أسهههمى 
 . درجات البالغة القرآنية ، وأرقى منازلها

ل يَّة  األ وَلى َوَأق ْمَن الصَّالَ     :قوله تعالى  - 2 .1 َوَقْرَن ف ي ب ي وت ك نَّ َوال َتَبرَّْجَن َتَبرَُّن اْلَجاه 
ْعَن اللََّه َوَرس وَله  إ نََّما ي ر يد  اللَّه  ل ي ْذه َب َعنك م  الر ْجَ  َأْهَل اْلَبْيت  َوآت يَن  َكاَ  َوَأط  الزَّ

 . ٣٣األحزاب:  ( َوي َطه َرك ْم َتْطه يًرا

 : (21 عراب( يحتمل وجهين من االَأْهَل اْلَبْيت  فقوله  
 : إّن  أهَل( منصوب على النداا ، أي : يا أهَل البيت  . األول

 ختصهههههاص ، أي : امهههههدح وأعنهههههي وأخهههههّص أههههههَل : إّنهههههه منصهههههوب علهههههى المهههههدح واال والثـــــاني
 البيت .

( َأْهَل اْلَبْيهت  ولعلماا التفسير أقواٌل في تفسير هذه  اآلية الكريمة وسبب نصب قوله تعالى  
ب على النداا أي  يها أههَل البيهت( وأّنهه أراد بههم أههل أّنه منصو  ه(210 ت فقد ذكر الطبري

ته ، إذ قال :    يقول : إّنما يريد اهلل ليذهَب عنكم السهوا والفحشهاا يها ( وخاصّ بيت النبي  
 . (22 أهل بيت محمد ، ويطهركم من الدن  الذي يكون في أهل معاصي اهلل تطهيرًا ((

( إلههههى بيتههههي ، فقههههال : ال تههههاذني ألحههههد ، أمُّ سههههلمة : جههههاا النبههههي   تثههههم يقههههول :    قالهههه
امنَعههه   هها ، ثههم جههاا الحسهن ، فلههم أسههتطع َأنْ فجهاات فاطمههة ، فلههم أسهتطع أن أحجبههها عههن أبي

جتمعوا حههول النبههي ه  ، وجههاا الحسههين  ، فلههم أسههتطع َأْن َأْحجَبههه ، فههاأن يههدخل علههى جههّده وأّمهه
 هههْب ( علههى بسههاط ، فجلَّلهههم نبهه يُّ اهلل بكسههاٍا كههاَن عليههه ، ثههم قههال : هههفالا أهههل  بيتههي ، فاذ 

  عنهم الرَّْجَ  َوطّهره ْم تْطهيرًا ، فنزلت هذه  اآلية حين اجتمعوا على الب ساط  ، قالت : فقلت : 
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 ما اْنَعَم ، وقال : إ ّنهك  علهى خيهر . وقهال آخهرون : بهل اهلل   يارسول اهلل  : وأنا ؟ قالت : فو

 . ()) ) 22بذلك أزوان رسول اهلل   َعَنى
 : (24 ( بثالثة  أقوالَأْهَل اْلَبْيت  ه( ، ما قيل في قوله  تعالى  450ولّخَص الماوردي  ت

بههذلك  عيد الخههدري وأنهه  بههن مالههك وعائشههة وأم سههلمة : أّنههه َعَنههىعههن أبههي سهه : مهها رويَ  األول
 عليًا وفاطمة والحسن والحسين  عليهم السالم( .

 ( خاصة .أزوان النبي   له أبن عّبا  وعكرمة : باّنه َعَنى: ما قا انيوالث
 : ما قاله الضّحاك : بإّنها في األهل واألزوان . والثالث

( َأْهههَل اْلَبْيههت  وذهههَب الطبرسههي إلههى أّن نصههب  أهههل( إنمهها هههو علههى المههدح ، إذ قههال :     
أن يكهون منهادى مضهافًا ... وقهد  زمنصوٌب علهى المهدح ، تقهديره : أعنهي أههل البيهت ، ويجهو 

ختلفهوا ( ، ثهم اتفقت األمهة باجمعهها علهى أّن المهراد باههل البيهت فهي اآليهة أههل بيهت نبينها  ا
فقههال عكرمههة : أراد أزوان النبههي ؛ ألّن أول اآليههة متوجهههة إلههيهن ، وقههال أبههو سههعيد الخههدري ، 

اآليهههة مختصهههة برسهههول اهلل  نّ األسهههقع ، وعائشهههة ، وأم سهههلمة : إ  وأنههه  بهههن مالهههك ، وواثلهههة بهههن 
   .( 25 ( ، وعلي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين عليهم السالم ((صلى اهلل عليه وآله  وسلم 

( ثهم قهال :    إ ّن أههَل البيهت َأْههَل اْلَبْيهت  كذلك ذكر أبو حّيان وجهي األعهراب فهي نصهب  
( ، لهههي  بجيهههد ؛ إذ لهههو كهههان كمههها قهههالوا لكهههان التركيهههب فهههي ههههذه  اآليهههة مخهههتّص بزوجاتهههه   

ن كههههههان هههههههذا القههههههول مروّيههههههًا عههههههن أبههههههن عّبهههههها  فلعلههههههه اليصههههههّح     عههههههنكن(( و  يطهههههههركن(( وات
 . (26 عنه ... ((

ختصههاص ، يكههون ( علههى النههداا واالَأْهههَل اْلَبْيههت  نصههَب  ه( أّن 808ويههرى أبههن عههادل  ت
لهم :  ب ههَك اهلَل نرجههو الفضههَل( ، و نحههن  العههرَب فههي المخاطههب أقههّل منههه فههي المههتكلم ، ومنههه قههو 

والعهرب، أقرى النا  للضيف(و نحن  معاشَر األنبياا  ال نو رث( فنصهَب لفًة الجاللهة  اهلل( ، 
أي : أمههدح   ختصههاص . وذكههَر أيضههًا أّنههه قههد ينصههب علههى المههدح ومعاشههَر( علههى النههداا واال

 . (27 أهَل البيت
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( أي وهو ذو الجهالل والجمهال بمها ّنما يريد اهلل إ   قوله : ه( 855 توجاَا عن البقاعي 

عههرا  عههن الزينههة ومهها تبعههها ، واإلقبههال عليههه ، عههزوفكم عههن نهههاكم عنههه مههن اإلأمهركم بههه ، و 
أي : األمهر  ، أي : ألجهل أن يهذهب  عهنكم الهرج (، الدنيا وكّل ما تكون سببًا له  ليهذهب( 

ّلههها ،  أهههل( يهها أهههَل  البيههت( اب مههن مههذام األخههالق كضههطر سههتقذار واالالههذي يلزمههه دائمههًا اال
ن الرجههههال والنسههههاا مههههن األزوان واإلمههههاا ( مهههه: مههههن كههههّل مههههن تكههههون مههههن إلههههزام النبههههي  أي

راد  أحههق ( َأخههّص َوألههزم ، كههان بههاالنسههان مههنهم أقههرب ، وبههالنبي  واألقههارب، وكّلمهها كههان اإل
النصب هنا جاا على النداا ، ولهم يهذكر  . وفي قول البقاعي هذا اشار  إلى أنَّ  (28 أجدر ((و 

 الوجه الثاني وهو النصب على المدح .
ختصهاص ، كهاَن لهه أثهره فهي بدو أّن هذا األختالف في أوجه االعراب ما بين النداا واالوي

ههها ؛ إبههراز المعنههى التفسههيري ، ووضههوحه ، ليفكههد أّن تلههك األوامههر والنههواهي الب ههّد مههن األخههذ ب
يمان شعوٌر وتقوى فهي القلهب ، وسهلوٌك إلى إذهاب الرج  وتطهير البيت ، فاإلألّنها الوسيلة 

قهههد صهههانهم اهلل سهههبحانه   صهههلى اهلل عليهههه وآلهههه  وسهههلم( وعمهههٌل فهههي الحيههها  ، وأههههل بيهههت النبهههي
 وتعالى صونًا بليغًا فيما أمر ونهى ، ورفع قدرهم وشانهم في الدنيا واآلخر  ، وخصهم برحمة 

 
مهههن السهههوا والفحشهههاا  علهههيهم السهههالم( أجمعهههين ، وعليهههه فاآليهههة الكريمهههة منهههه وبركهههة وطههههرهم 

 علم .أتحتمل الوجهين فكالهما رفعٌة لشانهم وعلّو لمنزلتهم ، واهلل 
َلْيَمانَ  {: قوله تعالى   -4 يحَ  َول س  َها َشْهرٌ  غ د وَُّها الر   َوم نَ  اْلق ْطر   َعْينَ  َله   َوَأَسْلَنا َشْهرٌ  َوَرَواح 

ن   ْنه مْ  َيز غْ  َوَمنْ  َرب ه   ب إ ْذن   َيَدْيه   َبْينَ  َيْعَمل   َمنْ  اْلج  ْقه   َأْمر َنا َعنْ  م  ير   َعَذاب   م نْ  ن ذ   * السَّع 
نْ  َيَشاا   َما َله   َيْعَمل ونَ  َفانٍ  َوَتَماث يلَ  َمَحار يبَ  م  َياتٍ  َوق د ورٍ  َكاْلَجَواب   َوج  دَ  آلَ  اْعَمل وا َراس   َداو 

يَ  م نْ  َوَقل يلٌ  ًراش كْ  َباد    . 66 – 66:  سبأ  } الشَّك ور   ع 
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 : (29 عراب( يحتمل ثالثة اوجه من االش ْكًرافقوله تعالى  
 : النصب على اّنه مفعول ألجله . األول
 عماًل شكرًا .:  : النصب على اّنه نعت لمصدر محذوف ، أيّ  الثاني

 : النصب على اّنه مفعول مطلق لفعل مضمر ، أي أشكروا شكرًا . والثالث
كهل  ختلفوا في تفسهير( ، كما اش ْكًراعرابية في قوله  اختلف المفسرون في عدد األوجه االو 

دَ  آلَ  اْعَمل هههوامهههن قولهههه  :   ( مصهههدرٌ ش هههْكًرا   قولهههه :  وجهههه منهههها وتاويلهههه ، قهههال الطبهههري :  َداو 
ّن العمههل بالههذي ي رضههي قولههه :  ا(؛ ألّن معنههى ش ههْكًرا عملههوا( : أشههكروا َربَّكههم بطههاعتكم إّيههاه ، وات
هلل شكر ... والشكر : تقوى اهلل ، والعمل بطاعتهه ... الصهال  شهكر ، والصهيام شهكر ، ، اهلل 

 . (40 وكّل خيٍر تعمله هلل شكر ، وأفضل الشكر الحمد  ((
دَ  آلَ  ل وااْعمَ ستة تاويالت في قوله  تعالى   الماورديوذكر   : (41 هي( ، ش ْكًرا َداو 
 إّنه توحيد اهلل تعالى . .1
 إّنه تقوى اهلل والعمل بطاعته . .2
إّنههه صههوم النهههار وقيههام الليههل ، فلههي  هنههاك سههاعة مههن نهههار إاّل وفيههها مههن آل داود  .2

 صائم ، والساعة من ليل إاّل وفيها من آل داود قائم .
  تستوجبون عليه الشكر .ل داود من األعمال ما آأعملوا يا  .4
 أذكروا أهل البالا وسلوا رّبكم العافية . .5
، سههال رّبههه قههائاًل : إلهههي كيههف أشههكرك والشههكر نعمههة منههك ؟ فجههااه  ((إن داود  .6

 الّرد من رّب العّز  باّنك شكرتني حين علْمَت أّن الن َعَم مني .
قولهه :  شهكرًا( ، إذ قهال :    شهكرًا(  عهرابال فقهد ذكهر وجههينه( 546 تبهن عطّيهة أّما ا

عملوا بالطاعات فهي حهال شهكر مهنكم هلل علهى ههذه  مل ان يكون نصبه على الحال ، أي ايحت
   عملوا عماًل هو الشكر كاّن يكون نصبه على جهة المفعول ، أي االنعم ، ويحتمل أن 
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، وفهههي الحهههديث إّن  سهههّده  الصهههال  والصهههيام والعبهههادات كّلهههها ههههي نفسهههها الشهههكر إذا سهههّدت م

وتههيهّن فقههد أوتههَي العمههل أن ( صههعد المنبههر فههتال هههذه  اآليههة ، ثههم قههال :    ثههالث مههالنبههي  
: العههههدل فههههي الغضههههب والرضههههى ، والقصههههد فههههي الفقههههر والغنههههى ، وخشههههية اهلل فههههي السههههر  شههههكراً 

 . (42 والعالنية ((
 نتصاب  شكرًا( يحتمل ثالثة أوجه :ويرى الفخر الرازي أّن ا

،  ه  غفران ههه اهلل رجهههااَ  ا( أن يكهههون مفعهههواًل لهههه كقهههول القائهههل جئتهههك طمعهههًا ، وعبهههدتأحهههده    
ن يكهههون مصهههدرًا كقهههول القائهههل شهههكرت اهلل شهههكرًا ، ويكهههون المصهههدر مهههن غيهههر لفهههً  وثانيهههها( أ

الفعهههل كقهههول القائهههل جلسهههت قعهههودًا ، وذلهههك ألّن العمهههل شهههكر فقولهههه  أعملهههوا( يقهههوم مقهههام قولهههه  
 واعملههوا  أشههكروا( ،  وثالثههها( أن يكههون مفعههواًل بههه كقولههك : أضههرب زيههدًا ، كمهها قههال تعههالى : 

 . (42 صالح ((ّن الشكر ( ألصالحاً 
 . (44 وذهب السمين الحلبي إلى أّن إنتصاب  شكرًا( يجوز فيه ستة أوجه إعرابية

 .َمَسّدهيت الصال  ونحوها شكرًا لَسدَّها ة ، وقد س مَّ عأحدها : أنه مفعول به أي : أْعَملوا الطا
م ، أو والثهههاني : انهههه مصهههدر مهههن معنهههى الفعهههل  أْعَملهههوا( ، كاّنهههه قيهههل : أشهههكروا شهههكرًا بعملكههه

 أعملوا عمَل شكر .
 والثالث : أّنه مفعول ألجله ، أي : ألجل الشكر .

   والرابع : أّنه مصدر واقٌع موقَع الحال أي : شاكرين .
 والخام  : أنه مفعول مطلق منصوب بفعل مقّدر من لفًه ، تقديره وأشكروا شكرًا .

 ش ْكرًا أي : ذا شكر .أّنه صفة لمصدر  أعملوا( تقديره : أعملوا عماًل  والساد  :
فهههي سهههبب نصهههب قولهههه  شهههكرًا( مهههّر  علهههى أّنهههه مفعهههول ، وثانيهههة علهههى  إّن ههههذا األخهههتالف

الوصههفية ، وثالثههة علههى أنههه مفعههول مطلههق ، وغيرههها مههن األوجههه األعرابيههة ، إّنمهها يههدّل داللههة 
 واضحة على أّن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنّية ، ويفكد اّن عباد  الشكر 
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يوفههق اهلل إليههها َمههْن يسههتحقها مههن  –اهلل تعههالى ونعمههه  والتههي هههي فههي حههّد ذاتههها إحههدى اآلا

 عباده  فيرشدهم ويوجههم إليها ، واهلل اعلم .

ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ    چ قولهههههههههه تعهههههههههالى :   -5

 – 0فااااا  ر:  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ        ژ  ژ             

١ 
 : (45 أربعة أوجه من األعراب( ڇيحتمل قوله  

 ( .ڃاألول : أسم موصول في محل نصب صفة أو بدل من قوله   

 ( .چ  چ    الثاني : في محل جّر صفة أو بدل من قوله   

 ( .ڃالثالث : في محل رفع بدل من الواو في قوله   
 ما بعده خبره .و والرابع : في محل رفع مبتدأ ، 

( ، أّن المعهههادي ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  قولهههه  تعهههالى  وذكهههر الفخهههر الهههرازي فهههي تفسهههير 
ن كههان فههي عههذاب ًههاهر ولههي   –للشههيطان  يختههار العههذاب المنقطههع اليسههير دفعههًا  –شههديد بوات
عهر  فهي طريقهه شهوك ونهار واليكهون لهه  انسهان إذشديد المفبد ،    أال تهرى اّن اإلللعذاب ال

دون  النهار التهي فهي الهدنيا إلهى النهار التهي فهي اآلخهر  الشهوك واليهدخل ب ّد مهن أحهدهما يتخطهى
 . (46 نسبة الشوك إلى النار العاجلة ((

( مبتهههدآن ڌ  ڌ(  ڇ   ڇ  ( فهههي قولهههه تعهههالى :  ڇوذههههَب أبهههو حّيهههان إلهههى ان  

( فهي محهل جهر بهداًل مهن ڇ   ڇ  ( في قولهه   ڇوما بعدهما خبرهما ، ويجوز ان تكون  

، او فههي محههل نصههب بههداًل مههن قولههه  حزبههه( ، أو فههي محههل  ( ، أو صههفةچ  چ    قولههه   
رفع بداًل من الضمير  الواو( في قوله  ليكونهوا( ، وههو يهرى أّن ههذا كلهه مهن فصهاحة التقسهيم 

 . (47 وجزالة التركيب
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 تبههاع لههه بههالهوى مههادلتهم( :    أي غطههوا باالڇ   ڇقههاعي فههي تفسههير قولههه :  بوقههال ال

 ( أي : في الدنيا ڇ  ڇ  ڍڍ  عليه عقولهم وكشفه لهم غاية الكشف هذا البيان العزيز  
ههم حتهى اّنههم رضهوا أن منسداد بصائرهم وسفالة هملون مع تفرقة قلوبهم واغالب مايفمّ بفوات 

نحجاب المعارف التي ال لذاذ  في الحقيقة غيرهها عهنهم ، وفهي اآلخهر  ههم حجرًا ، وايكون إال
   . (48 ر التي دعاهم إلى صحبتها ((بالسعي

( استئناف ابتدائي يفيد مفاد الفذلكة الذين َكفَُرواويرى أبن عاشور أّن في قوله  
نَّك مْ :  مّما تقّدم ، أي من قوله تعالى واالستنتان   َيا َأيَُّها النَّا   إ نَّ َوْعَد اللَّه  َحقٌّ َفال َتغ رَّ

ور    نَّك ْم ب اللَّه  اْلَغر  ْزَبه  5اْلَحَيا   الدُّْنَيا َوال َيغ رَّ ذ وه  َعد ّوًا إ نََّما َيْدع و ح  ( إ نَّ الشَّْيَطاَن َلك ْم َعد وٌّ َفاتَّخ 
ير   ْن َأْصَحاب  السَّع  ، وهذا االستئناف يوم  إلى اّن  الذين كفروا( 6 – 5فاطر:  (ل َيك ون وا م 

طان ؛ ألّنه لّما ذكر اّن حزبه من أصحاب السعير ، وحكم عليهم بالعذاب هم حزب الشي
ن لم ي علنوا ذلك القتناعه منهم  ل َم أّنهم حزبه ... ؛ لعكوفهم على متابعته  وات الشديد ، ع 
بمالزمة ما يمليه عليهم ، وأّما المفمنون العصا  فاّنهم ليسوا من حزبه  ؛ ألّنهم يعلمون كيده 

ن كانوا  ون ف يتبعون بع  وسوسته بدافع الشهوات ، إاّل أنهم مع ذلك يلعنونه ويتبر ، وات
 . (49 منه

ينَ ويمكههن القههول إّن هههذا االخههتالف والتعههدد فههي أوجههه إعههراب   ( بههين الوصههفية والبدليههة الذذذن
واالبتهداا ، إنمها جهاا ليحشههد المعهاني المتعهدد  فههي لفهً واحهد ، فيتضهح بههذلك المهراد مهن اآليههة 

كما قد نلمح فيه إشار  إلى التعبئة الشعورية ضّد الشهيطان ودواعيهه ، مّمها يسهتدعي الكريمة ، 
 األخذ بالحيطة والحذر من كيده  ، واهلل تعالى أعلم .
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 الخاتمة ونتائج البحث

الحمههد  هلل الههذي يسههر لنهها سههبل البحههث ، وبصههّرنا بمهها فيههها حتههى رأينهها الحههق ، وهههذا مههانرمي 
مهههنهج البحهههث للوصهههول إلهههى الفههههم الصهههحيح الهههذي تتضهههح مهههن خاللهههه   إليهههه ونبتغيهههه ، فسهههلمنا

حكمة اهلل عزوجل من اآلختالف فهي األوجهه اإلعرابيهة فهي كتابهة العزيهز مّمها تسهتحق الوقهوف 
عندها والبحث في مضامينها فهلو أعطي العبهد بكهّل حهرٍف مهن القهرآن ألهف فههم لهم يبله  نهايهة 

ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ       چوعهال كمها قهال جهل  ما أودعه اهلل في آية من كتابه ، فهو

وقهههد ًههههرت لنههها مهههن خهههالل البحهههث والمناقشهههة بعههه  النتهههائج التهههي ،  6:  هااا   چڱ   ں     
 صها باآلتي :يمكن تلخي

ي َعههههّد اإلعههههراب مههههن الوسههههائل المهمههههة التههههي يههههركن إليههههها العلمههههاا السههههيما فههههي تههههوجيههم  .1
علههى معههاٍن فههي غيرههها ، تههدخل الوضههوح إلههى  اإلعههراب تههدلّ ّن حركههات إ  القههرااات ، إذ 

النص بعد غموضه  فتكسبه سالسة وسهولة في النطهق ، وسهرعة فهي اإلدراك والفههم ، 
الحركههات يتوصههل  نَّ إ  وكههال االمههرين قههد ت ك ل ههَم فيههها ، فههاألول ينطبههق علههى قههول مههن قههال 

ال إّن الحركهات اإلعرابيهة بها إلهى  النطهق بالكلمهات ، والثهاني ينطبهق علهى قهول مهن قه
 دالئل على المعاني .

إّن َمَثَل تعدد األوجه االعرابية واالفاد  منها مثل طريقهة اإلفههام ، راعهى فيهها ربنها جهّل  .2
وضههح لهههم كههل طريههق ي َسههّهل  لهههم الهدايههة والتبصههير أوعههال عقههول النهها  ومههداركهم ، و 

 ومافيها .بامور العباد  والنًر بعين البصير  إلى هذه  الدنيا 
وضوح أثر األوجه اإلعرابية على داللة النص القرآنهي مهن خهالل مابحثنها فيهها ممها لهه  .2

 عالقة مباشر  بإًهار المعنى القرآني .
وأخيهههرًا . تعهههّد لغهههة القهههرآن الكهههريم مهههن أقهههوى األدلهههة علهههى أثهههر الحركهههات اإلعرابيهههة فهههي  .4

 اإلعرابي لكّل كلمة في  المعنى ؛ ألّن عمق معانيه ودقة احكامه  توجب تحديد الموقع
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نمهها يكههون  اآليههات ، وإلّن التبههاين فههي الوجههوه اإلعرابيههة يصههحبه تبههايٌن فههي المعنههى ، وات

 الترجيح بين هذه الوجوه متفقًا ومبادىا الدين اإلسالمي وأصول الشريعة .
 

Abstract 
This research aims to detect exchange semantic resulting from 

differing and multiple -faceted syntactic in the Quranic verses , as 
the movements expressing indicate glitter in the other , as it enters 
clarity to the text after the ambiguity Vtksabh smoothness and ease 
of pronunciation, speed of perception and understanding , Vhrkat 
expressing signs meanings  .  

The language of the Koran of the strongest evidence on the 
impact of movements syntactic in the sense that the depth of 
meaning and accuracy of its provisions had to specify the location 
A'raabi each word in the verses , and because the variation in the 
faces of syntactic accompanied by variation in meaning , and the 
shootout between these faces in line and the principles of the Islamic 
religion and the origins of the law  .  
 

 
 
 



 
 

١١ 
 

 2014والستون                                                                        مجلة ديالى / رابعالعدد ال

 
 الهوامش : 

                                                           

 . 458-17/452بن منًور ، ماد   وجه( : السان العرب ، ( 1 
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 . 1/281، وينًر : إعراب القرآن ، النحا  :  2/58( الجامع ألحكام القرآن ، القرطبي : 17 

، وتفسهههير القهههرآن العًهههيم ، أبهههن كثيهههر :  5/48، الهههرازي :  (مفهههاتيح الغيهههب ( ينًهههر : التفسهههير الكبيهههر 18 
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 . 205:  في البالغة القرآنية ( ينًر : أسلوب االلتفات20 

 . 2/705:  لتبيان في إعراب القرآن( ينًر : ا21 
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:  ، ونًهم الههدرر 6/252المصههون فهي علههوم الكتهاب المكنههون :  ، والهدر 4/291:  ( ينًهر : الكشههاف22 
9/229 . 
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 . 226-225( ينًر : منازل الرفية منهج تكاملي في قراا  النص : 20 

 . 2/1057آن : ( ينًر : التبيان في إعراب القر 21 

 . 19/101:  ( جامع البيان 22 
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 . 548-15/547:  اللباب في علوم الكتاب( ينًر : 27 
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 . 2/1065في إعراب القرآن : ( ينًر : التبيان 29 

 . 8/204:  ، وينًر : مجمع البيان  226-19/225:  ( جامع البيان40 

 . 4/429ينًر : النكت والعيون : ( 41 

 . 4/410المحرر الوجيز :  (42 

 . 25/250ر الكبير : ( التفسي42 
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 . 22/262:  رر : التحرير والتنوي( ين49ً 

 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم . -
ه( 911اإلتقهههان فهههي علهههوم القهههرآن : جهههالل الهههدين عبهههدالّرحمن بهههن أبهههي بكهههر السهههيوطي  ت -

لبنهههان ، -بهامشهههه إعجهههاز القهههرآن للقاضهههي أبهههي بكهههر البهههاقالني ، المكتبهههة الثقافيهههة ، بيهههروت
 م .1972

القهاهر  ،  –أسلوب األلتفات في البالغة العربية : الدكتور حسن طبل ، دار الفكر العربهي  -
 م .1988

االعجهههاز البيهههاني فهههي العهههدول النحهههوي السهههياقي فهههي القهههرآن الكهههريم : الهههدكتور عبهههداهلل علهههي  -
 ه .1429الهتاري ، دار الكتاب الثقافي ، األردن ، 

ه( تحقيههق : 228إعههراب القههرآن : ألبههي جعفههر أحمههد بههن محمههد بههن اسههماعيل النحهها   ت -
 م .1977بغداد ،  –زهير غازي زاهد ، مطبعة العاني 

ه( ، تحقيهق : مهازن المبهارك ، 227يضاح في علهل النحهو : ألبهي القاسهم الزجهاجي  تاال -
 م .1982-ه1402( ، 2دار النفائ  ، بيروت ، ط 

ه( ، دراسهههة 745البحههر المحههيط : محمههد بههن يوسههف المعههروف بههابي حيههان األندلسههي  ت -
والشههيد علههي محمههد معههو  ، وآخههرون ، دار  وتحقيههق : الشههيد عههادل أحمههد عبههدالموجود

 م .1992-ه1412( ، 1لبنان ، ط -الكتب العلمية ، بيروت
ه( ، تحقيههههق : علههههي محمههههد 616التبيههههان فههههي إعههههراب القههههرآن : آلبههههي البقههههاا العكبههههري  ت -

 البجاوي ، دار إحياا الكتب العربية ، د.ت .
م( ، الههدار التونسههية للنشههر 1972التحريهر والتنههوير : للشههيد محمهد الطههاهر بههن عاشهور  ت -

 م .1984تون  ، –
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مصهههر ، -تحهههوالت البنيهههة فهههي البالغهههة العربيهههة : الهههدكتور أسهههامة البحيهههري ، دار الحضهههار  -

 م .2000( ، 1ط 
 
–ه( ، دار الفكههر 774تفسههير القههرآن العًههيم : إسههماعيل بههن عمههر بههن كثيههر الدمشههقي  ت -

   ه .1401بيروت ، 
ه( ، دار الفكههههر للطباعههههة والنشههههر 606الههههرازي  ت الههههدين فخههههرالتفسههههير الكبيههههر : لامههههام  -

 م .1981-ه1401( ، 1والتوزيع ، ط 
القهاهر  ،  –التوجيه البالغي للقرااات القرآنية : الهدكتور أحمهد سهعد محمهد ، مكتبهة اآلداب  -

 م .2000( ، 2ط 
ه( ، 210محمههد بههن جريههر الطبههري  ت جههامع البيههان عههن تاويههل آي القههرآن : ألبههي جعفههر -

 ه .1405بيروت ، -دار الفكر
ه( ، تحقيهههق : 671الجهههامع ألحكهههام القهههرآن : محمهههد بهههن أحمهههد بهههن أبهههي بكهههر القرطبهههي  ت -

م 2006-ه1427( ، 1الهدكتور عبهداهلل بهن عبهد المحسهن التركهي ، مفسسهة الرسههالة ، ط 
. 
ه( ، دار الفكهر 682اإلسهكندري  تحاشية اإلنتصاف  بذيل الكشاف( : أحمهد بهن المنيهر  -

 م .1977بيروت ، –
ه( ، تحقيهههق : محمهههد علهههي النجهههار 292الخصهههائص : ألبهههي الفهههتح عثمهههان بهههن جنهههي  ت -

 لبنان ، د.ت .–وآخرين ، عالم الكتب ، بيروت 
الههدر المصههون فههي علهههوم الكتههاب المكنههون : أحمههد بهههن يوسههف المعههروف بالسههمين الحلبهههي  -

 دمشق ، د.ط ، د.ت . –كتور أحمد محمد الخراط ، دار القلم ه( ، تحقيق : الد756 ت
ه( ، مطبهههوع بهههههامش حاشههههية 855شهههرح شههههواهد األلفيهههة : محمههههود بههههدر الهههدين العينههههي  ت -

الصههبان علههى شههرح األشههموني ، دار إحيههاا الكتههب العربيههة ، مطبعههة عيسههى البههابي الحلبههي 
 القاهر  ، د.ت . –
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: للشههههههيد تههههههان القههههههراا محمههههههود بههههههن حمههههههز  الكرمههههههاني غرائههههههب التفسههههههير وعجائههههههب التاويههههههل  -

ه( ، تحقيههههههق : الههههههدكتور شههههههمران سههههههركال يههههههون  العجلههههههي ، دار القبلههههههة للثقافههههههة 505 ت
 بيروت ، د.ط ، د.ت . –جّد  ، ومفسسة علوم القرآن  –اإلسالمية 

ه( ، تحقيههق : عبدالسههالم هههارون ، مكتبههة الخههانجي ، القههاهر  ، 180الكتههاب : سههيبويه  ت -
   م .1982( ، 2ط 

الكشهههف عهههن حقهههائق التنزيهههل وعيهههون األقاويهههل فهههي وجهههوه التاويهههل : ألبهههي القاسهههم جهههار اهلل  -
ه ( ، رتبهههههه وضهههههبطه وصهههههححه : محمهههههد عبدالسهههههالم شهههههاهين ، دار 528الزمخشهههههري  ت

 م .2009( ، 5لبنان ، ط –الكتب العلمية ، بيروت 
ه( ، تحقيههق وتعليههق : 880اللبههاب فههي علههوم الكتههاب : البههن عههادل الدمشههقي الحنبلههي  ت -

الموجود ، وعلي محمود معهو  ، ومحمهد سهعد رمضهان حسهن ، ومحمهد  حمد عبدأعادل 
-ه1419( ، 1لبنهههههان ، ط –المتهههههولي الدسهههههوقي حهههههرب ، دار الكتهههههب العلميهههههة ، بيهههههروت 

 م .1998
بيهههروت ، -ه( ، دار صهههادر711 ت مكهههرم بهههن منًهههورلسهههان العهههرب : جمهههال الهههدين بهههن  -

 .د.ت
مجمهههع البيهههان فههههي تفسهههير القهههرآن : أمههههين الهههدين أبههههو علهههي الفضهههل بههههن الحسهههن الطبرسههههي  -

 ه .1279بيروت ، –ه( ، دار إحياا التراث العربي 548 ت
المحههرر الههوجيز فههي تفسههير الكتههاب العزيههز : ألبههي محمههد عبههدالحق بههن غالههب بههن عطيههة  -

ه( ، تحقيههههق : عبدالسههههالم عبدالشههههافي محمههههد ، دار الكتههههب العلميههههة ، 546تاألندلسههههي  
 م .2001-ه1422( ، 1لبنان ، ط –بيروت 

معهههههاني القهههههرآن : األخفهههههش األوسهههههط اإلمهههههام أبهههههو الحسهههههن سهههههعيد بهههههن مسهههههعد  المجاشهههههعي  -
 ( ،2ه( ، تحقيههههههههق : الههههههههدكتور فههههههههائز فههههههههار  ، دار البشههههههههير ، دار األمههههههههل ، ط 215 ت
 .م 1981 –ه 1402 
ه( ، تحقيق : الهدكتور عبهدالفتاح 207معاني القرآن : ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراا  ت -

 م .1972أسماعيل شلبي ، الهيا  المصرية العامة للكتاب ، 
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عرابههههه : ألبههههي إسههههحاق إبههههراهيم بههههن السههههري الزجههههان  ت - ه( ، شههههرح 211معههههاني القههههرآن وات

 م.1988( ، 1بيروت ، ط –الم الكتب وتحقيق : الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ، ع
ه( ، 626مفتههاح العلههوم : ألبههي يعقههوب يوسههف بههن أبههي بكههر محمههد بههن علههي السههكاكي  ت -

   ه .1248مصر ، –مطبعة التقدم العلمية 
منازل الرفية ، منهج تكاملي في قهراا  الهنص : الهدكتور سهمير شهريف اسهتيتية ، دار وائهل  -

 م .2002األردن ،  –
ه( ، تحقيهههههق : عهههههادل احمهههههد 581كهههههر فهههههي النحهههههو : ألبهههههي القاسهههههم السههههههيلي  تنتهههههائج الف -

 م .1992بيروت ،  –عبدالموجود ، وعلي محمد معو  ، دار الكتب العلمية 
مصههر ، –م راضههي ، مكتبههة الخههانجي كههيالح نًريههة اللغههة فههي النقههد العربههي : الههدكتور عبههد -

 م .1980
ه( 885نًم الدرر في تناسب اآليات والسور : برهان الدين إبراهيم بهن عمهر البقهاعي  ت -

 القاهر  ، د.ت . –، دار الكتاب اإلسالمي 
ه( ، راجعههه 450النكههت والعيههون : ألبههي الحسههن علههي بههن محمههد بههن حبيههب المههاوردي  ت -

لبنهان –ميهة ، بيهروت وعلق عليه : السيد بن عبدالمقصود بن عبد الرحيم ، دار الكتهب العل
 ، د.ت .

ه( ، تحقيههق : تخبههة مههن العلمههاا ، 468الوسههيط فههي تفسههير القههرآن المجيههد : الواحههدي  ت -
 م .1994( ، 1لبنان ، ط  –دار الكتب العلمية ، بيروت 

 
 

 

 


