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الملخص :
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن التبادل الداللي الناتج عن اختالف وتعدد األوجه
ٍ
معان في غيرها  ،وهي
اإلعرابية في اآليات القرآنية ؛ إذ إ ّن حركات اإلعراب تد ّل على
تدخل الوضوح إلى النص بعد غموضه فتكسبه سالسة وسهولة في النطق  ،وسرعة في
اإلدراك والفهم  ،فحركات اإلعراب دالئل على المعاني .
ألن عمق
ّ
وتعد لغة القرآن الكريم أقوى األدلة على أثر الحركات االعرابية في المعنى ؛ ّ
إلن التباين في
معانيه ودقة أحكامه توجب تحديد الموقع اإلعرابي لك ّل كلمة في اآليات  ،و ّ
تباين في المعنى  ،ويكون الترجيح بين هذه الوجوه متفقاً ومبادئ
الوجوه اإلعرابية يصحبه
ٌ
الدين اإلسالمي وأصول الشريعة .
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المقدمة :

الحمد هلل الذي أنز َل على عبده الكتاب ولم يجعل لهه عوجهاً  ،والصهال والسهالم علهى النبهي

ٍ
هي مبههين  ،وعلههى آلههه الطيبههين الطههاهرين
األمهين الههذي نههز َل علههى قلبههه القهرآن الكهريم بلسهان عربه ّ
وصحبه المنتجبين .
وبعد :
فإن لك ّل لغهة مهن لغهات العهالم نًامهاً خاصها فهي بنهاا الجمهل وتراكيبهها  ،ففهي العربيهة مهثالً
ّ

أي تغيي ههر ف ههي ه ههذا النً ههام
ي ههاتي الفع ههل قب ههل الفاع ههل والمبت ههدأ قب ههل الخب ههر  ،وهك ههذا  ...توا ّن ّ
اليحصههل اعتباطهاً توانمهها لغههر

أن اللغههة بنههاا و ّأنههها نًههام منسههق مههن العالقههات
داللههي ؛ ذلههك ّ

مترابط األجزاا ؛ إذ يتوقف ك ّل جزا منه على الجزا الذي يحاذيهه  ،بحيهث لهو اختلّهت العالقهة
بين هذه األجزاا الختلت الصور والمضمون .

توا ّن أي اختالل يحصل فهي بنهاا الجملهة يهفثر فهي داللتهها  ،وقهد ربهط النحها األوائهل النحهو

به ههالمعنى  ،توا ّن الدالله ههة النحويه ههة هه ههي الدالله ههة الته ههي تحصه ههل مه ههن خه ههالل العالقه ههات النحويه ههة

هإن
والوًيفية بين الكلمات التي تتخذ ك ّل منها موقعاً معيناً في الجملة بحسب قوانين اللغهة  ،ف ّ

هإن معرفهة
ك ّل كلمة في التركيب الب َّد أن تكون لهها وًيفهة نحويهة مهن خهالل موقعهها  ،وعليهه ف ّ
الموقع المفرد اإلعرابية الواحد ؛ يفدي إلى االختالف والتنوع والتغاير في المعنى ،وك ّل ههذا

يثههري المعههاني القرآنيههة  ،فاسههلوب الق هرآن معجههز  ،يغههدق بعطايههاه علههى العههالم والمههتعلم  ،وهههو
غ ٌّ طري له في ك ّل عصر إعجاز يذهل األلباب  ،وتذعن له العقول .
وقههد سههعيت فههي هههذا البح ههث إلههى الكشههف عههن التبههادل ال ههداللي الههذي ينههتج عههن اخ ههتالف
األوجههه االعرابيههة  ،وذلههك مههن خههالل اختيههار بعه
فيها األوجه اإلعرابية .
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وبههدأ البحههث بتوطئههة بينههت فيههها المعنههى االصههطالحي لاوجههه اإلعرابيههة ثههم درسههت بع ه
اآليات التي اختلفت فيها هذه الوجوه مما أدى إلى اختالف الداللة .
واهلل ولي التوفيق ...

توطئة :
األوجه اإلعرابية -:
األوجههه والوجههوه جمههع مفههرده وجههه  ،وللوجههه معه ٍ
هان عه ّهد فههي اللغههة ولههه دالالت متقاربههة ،
فوجه ك ّل شهيا مسهتقبله  ،ووجهوه البلهد  :أشهرافه  ، ...ووجهه الهرأي  ،أي :ههو الهرأي نفسهه
 ، ...ووج ههه اله ه أر

 :م هها أقب ههل علي ههك م ههن اله ه أر

م ههن دون مناب ههت ش ههعر اله ه أر

 ، ...ووج ههه

للنها
وجههوا ّ
النهار ّ :أوله  ، ...ووجه الكالم :السبيل الذي تقصده به ...ويقال :خرَن القوم فَ ّ
)1

وسلَكوه حتى استبان أثر الطريق لمن يسلكه))
الطريق توجيهاً إذا َوطئوه َ
)2
وعرفههه اب ههن
ب  ،وأعه َ
أمهها االع هراب) فاصههلها َع ه َهر َ
هرب  ،يعههرب  ،أي  :أب ههان وأفصههح ّ .
ّ
جنههي ت292ه) بقول ههه :

.

ه ههو اإلبان ههة ع ههن المع ههاني باأللف ههاً ؛ أال ت ههرى ّأن ههك إذا س ههمعت

أك ههرم س ههعيد أب ههاه) و ش ههكر س ههعيداً أب ههوه) علم ههت برف ههع أح ههدهما ونص ههب اآلخ ههر الفاع ههل م ههن
المفعههول  ،ولههو كههان الكههالم شههر ًجا واحه ًهدا السههتبهم احههدهما مههن صههاحبه ))

)2

 .فههاإلعراب ههو

التعبيههر عههن الوًههائف اللفًيههة والمعنويههة للمفههردات والجمههل وعالقههة بعضههها بههبع
مًهر لفًي خارجي للعالقات الداخلية في التركيب النحوي .
والب َّهد مهن معرفهة موقههع المفهرد اإلع اربهي فهي الههنص ؛ إذ

 ،أي ّأنهه

إ ّن األسهماا لمها كانهت تعتريههها

المعههاني فتكههون فاعلههة ومفعولههة ومضههافة ومضههافاً إليههها  ،ولههم تكههن فههي صههورها وأبنيتههها أدلّههة
عله ههى هه ههذه المعه ههاني به ههل كانه ههت مشه ههتركة  ،جعله ههت حركه ههات األع ه هراب فيهه هها تنب ه ه عه ههن هه ههذه
المعاني ))

)4

.
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بانههها إيهراد الكههالم محههتمالً أكثههر مههن وجههه يختلههف عههن
ويمكههن أن نعه ّهرف األوجههه األعرابيههة ّ

الوجههه اآلخههر

)5

 .وهههذا االخههتالف والتنههوع والتغههاير إنمهها هههو إثهراا للمعههاني القرآنيههة  ،فاسههلوب

القرآن معجز  ،اليستطيع أحد أن يحيط بك ّل مراميه ومقاصده  ،فاحتمل كثي اًر من المعاني
والوجوه  ،توا ّن إعراب األلفاً والتراكيب القرآنية باوجه مختلفة ّ ،إنمها ههو توضهيح للعالقهات

الداخلية بين تلك األلفاً

)6

 ،فوًيفة اإلعراب الداللية  ،هي خير وسيلة لتوضيح معاني

اآليات الكريمة توازالة ما قد يكتنفها من غمو

ولب

؛ لذا علهى

النهاًر فهي كتهاب اهلل

تعههالى الكاشههف عههن أسه ارره  ،النًههر فههي الكلمههة وصههيغتها ومحلههها  ،ككونههها مبتههدأ أو خبه اًر أو
فاعالً أو مفعوالً  .)7 )) ...وهنا تًهر مهمة النحوي المدرك ألسرار التراكيهب ودالالتهها  ،فهي
تاوي ههل ه ههذا االخ ههتالف والوق ههوف عل ههى مكنونات ههه الداللي ههة  ،ف ههالمعنى ه ههو الموج ههه لاعه هراب ،
ليست مجرد حركات إعرابية مخالفة ،

وًاهر االختالف وتعدد األوجه في األعراب

توانمه هها لهه هها مقابالتهه هها المعنويه ههة الكامنه ههة فه ههي الضه ههغط عله ههى مه ههدلول الصه ههفة المخالفه ههة فه ههي
إعرابها ))

)8

.

فهههي –إذنً -ههاهر نحويههة الفت هة تسههاعد فههي دخههول الخطههاب دائههر االحتمههاالت  ،وتههدفع
المتلقي إلى تلم

التاويالت المختلفة لعلّة هذا التعدد واالختالف اإلعرابي الملحوً

)9

.

هادر علهى
وألب َّد من األشار إلى ّ
أن اإلعراب يمكن أن يكون باباً من أبواب االبداع  ،فههو ق ٌ

هادر علهى
أن يستخدم الملكات العقلية  ،والقدرات التاويلية لدى العلماا والباحثين  ،مثلما ههو ق ٌ

أن يكون مفش اًر لمكنونات لغوية  ،وأسرار عًيمة في التراكيب واأللفاً .)10

آيات كثير  ،تعددت فيها األوجه األعرابية وتباينهت  ،فتهابين لهذلك
وردت في القرآن الكريم ٌ

تاويلها واختلف تفسيرها  ،نذكر منها :

ُّ
آم َن
َن ت َولوا وج َ
 -1قوله تعالى  :لَ ْي َ ا ْلب َّر أ ْ
وهك ْم قَب َل ا ْل َم ْشرق َوا ْل َم ْغرب َولَك َّن ا ْلب َّر َم ْن َ
باللَّه َوا ْلَي ْوم اآلخر َوا ْل َمالئ َكة َوا ْلكتَاب َو َّ
امى
النبي َ
ين َوآتَى ا ْل َما َل َعَلى حبه َذوي ا ْلق ْرَبى َوا ْلَيتَ َ
ين وفي الرقَاب وأَقَ َام الصَّال َ وآتَى َّ
ون ب َع ْهده ْم إ َذا
الزَكا َ َوا ْلموف َ
َوا ْل َم َساك َ
َ
َ
ين َو ْاب َن السَّبيل َوالسَّائل َ َ
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ْساا َو َّ
ين ا ْلَب ْا
َع َ
الض َّراا َوح َ
اهدوا َوالصَّابر َ
ين في ا ْلَبا َ
ون ) البقرة. 6١١ :
ا ْلمتَّق َ
كان القيا

أولَئ َ َّ
ك هم
ص َدقوا َوأولَئ َ
ك الذ َ
ين َ

ون) بالرفع
ين) َعلَى سابقتها وهي كلمة َوا ْلموف َ
يستدعي عطف َوالصَّابر َ

فتكون والصابرون)  ،ولكنها جاات منصوبة  ،والعرب إذا طال عندهم الكالم اعترضوا فيه
بالنصب على المدح أو الذم  ،توالى ذلك أشار سيبويه بقوله :

وسمعنا بع

العرب

يقول :الحمد هلل َّ
العالمين  ،فسالت عنها يون
رب َ
الراسخ ْو َن في ا ْلع ْلم م ْنه ْم َوا ْلم ْفمن ْو َن ي ْفمن ْو َن ب َما أ ْنز َل إلَ ْي َك َو َما أ ْنز َل م ْن قَْبل َك
وجل  :لَّكن َّ
الصالَ َ وا ْلم ْفت ْو َن َّ
َج ًار
َوا ْلمق ْيم ْي َن
َّ
الزَكا َ َوا ْلم ْفمن ْو َن باهلل َوا ْلَي ْوم اآلخر أ ْولَئ َ
ك َسن ْفت ْيه ْم أ ْ
َ
فاما المفتون فمحمول على االبتداا ،
َعً ْي ًما)النساا ، 162 :فلو كان رفعاً كان ّ
جيداً ّ ،
فزعم ّأنها عربية  ،ومثل قول اهلل عز

ُّ
آم َن
َن ت َولوا وج َ
وقال ج ّل ثنافه  :لَ ْي َ ا ْلب َّر أ ْ
وهك ْم قَب َل ا ْل َم ْشرق َوا ْل َم ْغرب َولَك َّن ا ْلب َّر َم ْن َ
َّ
ْساا َو َّ
الض َّراا) البقرة ،6١١ :
ون ب َع ْهده ْم إ َذا َع َ
اهدوا َوالصَّابر َ
بالله َوا ْلَي ْومَ ...وا ْلموف َ
ين في ا ْلَبا َ

جيداً  ،ولو ابتدأته فرفعته على االبتداا كان
كان ّ
ولو رفع الصابرين) على ّأول الكالم َ

أن نصب هذا على ّانك لم ترد
ّ
جيداً ،وكما ابتدأت في قوله والمفتون الزكا )  ..زعم الخليل ّ
تحدث النا
َن ّ
أْ

ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت ،
وال َم ْن تخاطب بامر جهلوه ّ ،

وتعًيما ونصبه على الفعل ))
ثناا
فجعله ً
ً
وقههال الف هراا ت207ه)

)11

.

والعههرب تعتههر

الذم ،فيرفعون إذا كان األسم رفعاً  ،وينصبون بع

مههن صههفات الواحههد إذا تطاولههت بالمههدح أو
فكانهم ينوون إخران المنصهوب
المدح ّ ،

ألول الكالم  ،من ذلك قول الشاعر
بمدح ّ
مجدد غير متَْبع ّ
ِ
الج ْز ِر
ال َي ْب َع َد ْن قَو ِمي ال ِذ ْي َن ُه ُم
الع َداة َوآفَ ُة ُ
س ُّم ُ
ُ
()12
يبين مع ِ
ال ّن ِ
اق َد األُ ُز ِر
ين ِب ٌك ِّل ُم ْعــــــــــــــــــتََرٍك
ازلِ َ
َوالط َ َ َ

الزجههان ت211ه) وجهههين فههي نصههبها  ،واختههار منهمهها النصههب علههى المههدح  ،إذ
وذكه َهر ّ

قال :

في نصبها وجهان  :أجودهما المدح كما وصفنا في النعت إذا طال  ،المعنى
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الصههابرين)  ،قههال بعه
أعنههي َّ

كانههه قههال :
النحههويين ّ :إنههه معطههوف علههى ذوي القربههى ّ ،

حبهه ذوي القربهى والصَّهابرين  .وههذا اليصهلح إالّ أن يكهون –والموفهون -رفهع
واتى الما َل علهى ّ

ين ؛ َّ
ألن مه ه هها فه ه ههي الصه ه ههلة الي ْعطه ه ههف عليه ه ههه بعه ه ههد المعطه ه ههوف عله ه ههى
عله ه ههى المه ه ههدح للم ْ
ضه ه ه َهمر َ
الموصول)) .)12

أن النحا ذكروا في نصبها وجهين لاعراب :
وهذا يعني ّ

األول  :النصب على المدح على إضمار فعل  ،أي  :أعني الصابرين) .

الثاني  :النصب بالعطف على قوله تعالى ذوي القربى) .
وهذا ما ذكره المفسرون أيضاً  ،فقد علّ َل الواحهدي ت468ه) ههذه المخالفهة فهي اإلعهراب
للفًة الصابرين) فذكر َّ
هب علهى المهدح  ،توان كهان معطوفهاً علهى
ين) انتص َ
الصهابر َ
أن قوله و ّ

هان حقهه
مرفوع ؛ ّ
ألن العرب إذا تطاول الكالم اعترضوا فيه بالمدح او الذم  ،فينصهبون توا ْن ك َ
الرفع

)14

.

ث ه ه ههم أوض ه ه ه َهح الزمخش ه ه ههري ت528ه) بقول ه ه ههه :

الصه ه ه هابرين) منص ه ه ههوباً عل ه ه ههى
وأخ ه ه ههرَن
َّ

االختصه ههاص والم ه هدح  ،تواًهه هها اًر لفضه ههل الصه ههبر فه ههي الشه ههدائد وم ه هواطن القته ههال عله ههى سه ههائر
األعمال)) . )15

ين)  ،إذ ق ههال :
الص ههابر َ
ك ههذلك ذك ههر الطبرس ههي ت542ه) ه ههذين ال ههوجهين ف ههي إعه هراب َو ّ

ألن مهذهبهم فهي الصهفات والنعهوت
ين) فمنصهوب علهى المهدح أيضهاً ّ ،
الصهابر َ
أما قولهه َ :و ّ
ّ

إذا طالهت أن يعترضهوا بينهها بالمههدح أو الههذم ؛ ليميهزوا الممهدوح أو المهذموم  ،وتقههديره  :أعنههي
الصابرين  ...وقال بع

إن الصابرين معطوف على ذوي القربى .)16 )) ...
النحويين ّ :

ونقههل القرطبههي ت671ه) مهها قالههه النحهها
ذوي القرب ههى)  ،ق ههال :

ق ههال النح هها

ت228ه) فههي مسههالة عطههف الصههابرين علههى

هبت
 :وه ههذا الق ههول خط هها وغل ههط ب ه ّهين ّ ،
ألن ههك إذا نص ه َ

رفعت والموفون)
والصابرين) ونسقته على ذوي الق ْربى) دخل في صلة َم ْن)  ،تواذا
َ
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وفرقههت بههين
علههى ّأنههه َن َسه ٌ
هق علههى َمه ْهن) فق هد نسههقت علههى مههن) مههن قبههل أن تههتم الصههلة ّ ،

الصلة والموصول بالمعطوف)) .)17

توالههى ه هذين الههوجهين االع هرابيين ذهههب أغلههب جمهههور المفس هرين فههي تفاسههيرهم  ،واختلفههت
آرافهم في العطف على ذوي القربى)

)18

.

ويبهدو َّ
أن ههذا األسههلوب قهد خههرن عهن الشههكل العهادي الخبههري إلهى أسههلوب انفعهالي عههاطفي
عبر عن هذا التغيير .
وهو أسلوب المدح فقام المتكلم بتغيير أسلوبه اإلعرابي  ،لي ّ
فاهلل سبحانه

الض ّهراا ،
لم يقصد مطلق الخبر عندما ّ
تحدث عن الصابرين في الباسهاا و ّ

تواّنما قصد على وجه التخصيص المدح والثناا على هذه الفئة  ،لذا عدل عن الرفع بالعطف

هث َعلههى الصههبر
علههى التش هريك فههي الحكههم والمسههاوا فههي الج هزاا إلههى النصههب  ،وفيههه مزيههد حه ّ
على البالا ))

)19

واهلل أعلم .

يم با ْلب ْشه ه ه َهرى قَه ه ههالوا َسه ه ه َهال ًما قَه ه هها َل َسه ه ه َهال ٌم
هاا ْ
 -2قوله ه ههه تعه ه ههالى َ :ولَقَه ه ه ْهد َجه ه ه َ
ت رسه ه ههلَنا إ ْبه ه ه َهراه َ
اا بع ْج ٍل َحن ٍيذ ) هود69 :
فَ َما لَب َ
ث أْ
َن َج َ

فقد ورد قوله تعالى  :قَا َل َس َال ٌم) بالرفع فهي مقولهة إبهراهيم  )دون نصهبها كمها وردت

فههي مقولههة الرسههل –وهههم المالئكههة -وفهي هههذا عههدول عههن فعليههة الجملههة إلههى اسههميتها  ،إذ إّنههها
فههي حههال النصههب تكههون مصههد اًر منصههوباً بفعه ٍهل محههذوف  ،تقههديره  :نسهلّم سههالماً

حال الرفع فقد ورد فيها وجهان لالعراب

)21

:

)20

أمهها فههي
ّ ،

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

وقد علّل علماا التفسير هذا التغيير إلى الرفع تعليالً يقهوم علهى أسها

الفهرق الهداللي بهين

الجملة الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد  ،والجملة االسمية الدالة علهى الثبهوت واالسهتقرار.
قههال الكرمههاني ت505ه) :

قولههه قَهها َل َسه َهال ٌم) الًههاهر مههن معنههاه ّانههه أجههابهم  ،فق ههال :

فحيوا باحسن منها) ؟
سالم ،سفال  :ألي َ الزياد في الجواب مندوباً إليها في قوله ّ :
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هار عههن
الجهواب  :الزيههاد موجههود فههي
ألن للرفههع مزيهةً علههى النصههب ّ ،
ّ
الرفعيههة ّ ،
ألنههه إخبه ٌ
ٍ
هتم إالّ بمرفهوع  ،فقههد دخههل تحههت قولههه باحسههن
شهيا ثابههت  ،والنصههب فضههلة ؛ ّ
ألن الكههالم اليه ّ

منها) ))

)22

.

أن رفههع السههالم الثههاني إنمهها هههو
توالههى هههذا التعليههل سههبق الزمخشههري الكرمههاني  ،فهههو يههرى ّ
ألن الرفههع َّ
دل علههى معنههى
حيههاهم ّ
أن إبهراهيم ّ )
بتحيهة أحسههن مههن تحيههتهم ّ ،
للداللههة علههى ّ

ثبات السالم لهم دون ُّ
تجدده وحدوثه

)22

.

الم) مبتهدأ وههي نكهر  ،إذ قهال :
َ
وتساال الرازي ت606ه) عن كيفية ان تقع سه ٌ

فهإن

قيل  :كيف جاز جعل النكر مبتدأ ؟ قلنا  :النكر إذا كانت موصوفة جاز جعلهها مبتهدأ  ،فهإذا
سالم
فكانه قيل :
قلت سالم عليكم  ،فالتنكير في هذا الموضع يد ّل على التمام والكمال ّ ،
ٌ

هالم عل ه ه ههيكم) يفي ه ه ههد الكم ه ه ههال والمبالغ ه ه ههة
كامه ه ه ه ٌل ت ه ه ههام عل ه ه ههيكم ّ ...
ألن التنكي ه ه ههر ف ه ه ههي قول ه ه ههه س ه ه ه ٌ

والتمام ))

)24

.

أن ج هواز التنكيههر فههي سههالم)  ،إنمهها هههو لكثههر االسههتعمال ،
ويههرى القرطبههي ت 671ه) ّ

الهم) في قولك  :اللّه َّم
فحذفت منه األلف والالم كما حذفت من
َّ
وألههتم

)25

.

السهههيلي ت581ه) معنههى آخههر غيههر الههذي ذكهره المفسههرون فههي هههذا السههياق مههن

المفاض ههلة ب ههين الس ههالمين  ،في ههرى أن األول ق ههد ورد منص ههوباً ؛

ألن ههه ل ههم يقص ههد الحكاي ههة ،
ّ

ألن ههه يههفدي معنههى السههالم ف ههي رفههع الوحشههة ووق ههوع
ولكنههه جعلههه ق هوالً حس ههناً وسه ّهماه سههالماً ؛ ّ

األنه  ،وحكههى عههن إبهراهيم  )قولههه  ،فرفههع باالبتههداا  ،وحصههل مههن الفههرق بههين الكالمههين
فههي حكايههة هههذا ورفعههه ونصههب ذلههك  ،إشههار لطيفههة وفائههد ش هريفة  ،وهههو أن السههالم مههن ديههن
اإلسههالم  ،واإلسههالم ملّههة إبهراهيم  ، )وقههد أمرنهها باالتبههاع واالقتههداا بههه  ،فحكههى لنها قولههه ،

ولم يحك لنا قول أضيافه  ،إذ الفائد في تعريف َّ
كيفيته  ،تواّنما الفائهد فهي تبيهين قهول إبهراهيم
 )وكيفيههة تحيتههه  ،ليقههع االقتههداا بههه  ،وأخبههر عههن قههول األضههياف علههى الجملههة  ،ال علههى

محكياً لهذه الحكمة  ،واهلل أعلم ))
التفصيل  ،وعن قول إبراهيم  )مفصالً
ّ
00
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هان الرفههع داالً علههى الثبههوت مجه ّهرداً عههن قيههد
لمهها كه َ
ّ

ويههرى ابههن المنيههر ت682ه) ّأنههه :

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

)27

.

وداللههة السههياق تحتمههل كه ّل مهها مه ّهر ذكهره  ،فيكههون هههذا االخههتالف والتغييههر مههن النصههب إلههى

الرفع  ،ثم تعدد األوجه األعرابية في حالة الرفع  ،قد أفاد الدالالت االتية :

حيهها المالئكههة باحسههن مههن تحيههتهم ،
أ -داللههة الثبههوت واالسههتقرار  ،فههالنبي إبهراهيم  )قههد ّ
وهه ه ه ه ه ههذا مه ه ه ه ه هها د ّل عليه ه ه ه ه ههه رفه ه ه ه ه ههع سه ه ه ه ه ههالم)  ،وهه ه ه ه ه ههو ماينسه ه ه ه ه ههجم مه ه ه ه ه ههع قوله ه ه ه ه ههه تعه ه ه ه ه ههالى :
َحسههن م ْنههها أَو رُّدوههها إ َّن اللَّههه َكههان علَههى كههل َشه ٍ
ٍ
هيبا)
َ
هيا َحسه ً
َ َ َ
َ توا َذا حييههت ْم بتَحَّيههة فَ َحُّي هوا با ْ َ َ َ ْ
ْ

النساا. 86 :

ب -داللة التجدد والتغيير  ،وهي تتضح من خالل سهالم المالئكهة علهى النبهي إبهراهيم )
رد علي ههه إبه هراهيم  )بم هها يناس ههب خل ههق المالئك ههة م ههن الثب ههوت
 ،فه ههو س ههالم متج ه ّهدد ّ ،
واألستمرار وعدم التغيير

)28

.

ورده واجههب ،
ن -داللههة الجملههة الفعليههة علههى النههدب واالسههتحباب  ،فابتههداا السههالم منههدوب ّ ،
هان اله ّهرد مههن النبههي إب هراهيم  )بجملههة اسههمية احتملههت وجهههين لالع هراب  ،وهههي ت هرد
فكه َ
في سياق الوجوب والفر

له داللة على المندوب

)29

؛ إذ ير ّجح الرفع فيما سبيله الفر

والواجب  ،والنصهب فيمها

.

ألن معرفهة لفًهها اليتعلّهق بهه حكهم أو
د -حكى القرآن الكريم تحيهة المالئكهة بهالمعنى ؛ وذلهك ّ
بنصههه ولفًههه ؛ لالقتههداا بههه فههي
اقتههداا  ،فههي حههين ّأنههه حكههى ّ
تحيههة النبههي إب هراهيم ّ )
العمل  ،والعناية واالهتمام بتحيته

)20

.

أن هههذا االخههتالف فههي األوجههه االعرابيههة والتغييههر
ويمكههن أَ ْن نخلههص مههن كههل مهها تقه ّهدم إلههى ّ

أن إبراهيم  )قد رفع  ،بل
ان المالئكة قد نصبت  ،و ّ
من النصب إلى الرفع  ،اليعني ّ
0١
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هت فيهه كه ّل الههدالالت والمعههاني المههار الههذكر  ،وقههد لخصههتها اآليههة
ان حهوا اًر قههد جم َعه ْ
يعنههي ّ

الكريم ههة بحرك ههة نص ههب  ،وحرك ههة رف ههع ث ههم تع ههدد أوج ههه الرف ههع  ،وه ههذا ب ههدوره ي ههدل عل ههى أس ههمى
درجات البالغة القرآنية  ،وأرقى منازلها .
 - 2 .1قوله تعالى َ :وقَ ْرَن في بيوتك َّن َوال تََب َّر ْج َن تََب ُّرَن ا ْل َجاهلَّية األوَلى َوأَق ْم َن الصَّال َ
َّ
َّ
ين َّ
َه َل ا ْلَب ْيت
ب َعنكم الر ْج َ أ ْ
الزَكا َ َوأَط ْع َن اللهَ َوَرسولَه إَّن َما يريد الله لي ْذه َ
َوآت َ
ير ) األحزاب. ٣٣ :
طه ً ا
طه َرك ْم تَ ْ
َوي َ
َه َل ا ْلَب ْيت) يحتمل وجهين من االعراب
فقوله أ ْ

)21

:

إن أه َل) منصوب على النداا  ،أي  :يا أه َل البيت .
األول ّ :

هص أهه ه ه َل
والثـــــاني ّ :إن ه ههه منصه ههوب عله ههى المه ههدح واالختصه ههاص  ،أي  :امه ههدح وأعنه ههي وأخه ه ّ
البيت .

َه َل ا ْلَب ْيهت)
ولعلماا التفسير أقوا ٌل في تفسير هذه اآلية الكريمة وسبب نصب قوله تعالى أ ْ

فقد ذكر الطبري ت210ه) ّأنه منصوب على النداا أي يها أهه َل البيهت) و ّأنهه أراد بههم أههل

وخاصته  ،إذ قال :
بيت النبي )
ّ
أهل بيت محمد  ،ويطهركم من الدن
ث ههم يق ههول :

ليذهب عنكم السهوا والفحشهاا يها
يقول ّ :إنما يريد اهلل
َ

الذي يكون في أهل معاصي اهلل تطهي اًر ))

)22

.

قاله هت ُّأم س ههلمة  :ج ههاا النب ههي  )إل ههى بيت ههي  ،فق ههال  :ال ت ههاذني ألح ههد ،

امنعههه
فجهاات فاطمههة  ،فلههم أسهتطع أن أحجبههها عههن أبيهها  ،ثههم جههاا الحسهن  ،فلههم أسههتطع أ ْ
َن َ

جبههه  ،فههاجتمعوا حههول النبههي
َن أ ْ
أم هه  ،وجههاا الحسههين  ،فلههم أسههتطع أ ْ
َح َ
أن يههدخل علههى جه ّهده و ّ
ٍ
َّ
هب
هان عليههه  ،ثههم قههال  :ههفالا أهههل بيتههي  ،فاذهه ْ
 )علههى بسههاط  ،فجللهههم نبه ُّي اهلل بكسههاا كه َ

طهي اًر  ،فنزلت هذه اآلية حين اجتمعوا على البساط  ،قالت  :فقلت :
عنهم َّ
الر ْج َ َوطهّره ْم ت ْ
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يارسول اهلل  :وأنا ؟ قالت  :فو اهلل ما ْان َع َم  ،وقال  :إّنهك علهى خيهر  .وقهال آخهرون  :بهل
َعَنى بذلك أزوان رسول اهلل . )22 )) )

َه َل ا ْلَب ْيت) بثالثة أقوال
ّ
ص الماوردي ت450ه)  ،ما قيل في قوله تعالى أ ْ
ولخ َ
روي عههن أبههي سهعيد الخههدري وأنه
األول  :مهها َ

)24

:

بههن مالههك وعائشههة وأم سههلمة ّ :أنههه َعَنههى بههذلك

علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السالم) .
عبا
والثاني  :ما قاله أبن ّ

بانه َعَنى أزوان النبي  )خاصة .
وعكرمة ّ :

بإنها في األهل واألزوان .
والثالث  :ما قاله
الضحاك ّ :
ّ

أن نصههب أهههل) إنمهها هههو علههى المههدح  ،إذ قههال :
هب الطبرسههي إلههى ّ
وذهه َ

َهه َل ا ْلَب ْيههت)
أْ

منصوب علهى المهدح  ،تقهديره  :أعنهي أههل البيهت  ،ويجهوز أن يكهون منهادى مضهافاً  ...وقهد
ٌ
أن المهراد باههل البيهت فهي اآليهة أههل بيهت نبينها  ، )ثهم اختلفهوا
اتفقت األمهة باجمعهها علهى ّ

ألن أول اآليههة متوجهههة إلههيهن  ،وقههال أبههو سههعيد الخههدري ،
فقههال عكرمههة  :أراد أزوان النبههي ؛ ّ

وأن ه

بههن مالههك  ،وواثلههة بههن األسههقع  ،وعائشههة  ،وأم سههلمة  :إ ّن اآليههة مختصههة برسههول اهلل

صلى اهلل عليه وآله وسلم)  ،وعلي  ،وفاطمة  ،والحسن  ،والحسين عليهم السالم )) . )25
َهه َل ا ْلَب ْيهت) ثهم قهال :
حيان وجهي األعهراب فهي نصهب أ ْ
كذلك ذكر أبو ّ

إ ّن أهه َل البيهت

عب ه هها
مرويه ه هاً ع ه ههن أب ه ههن ّ
ع ه ههنكن)) و يطه ه ههركن)) توان ك ه ههان ه ه ههذا الق ه ههول ّ

هح
فلعل ه ههه اليص ه ه ّ

هتص بزوجاتههه  ، )لههي
فههي هههذه اآليههة مخه ّ
عنه )) ...

)26

بجيههد ؛ إذ لههو كههان كمهها قههالوا لكههان التركيههب

.

َه ه َل ا ْلَب ْيههت) علههى النههداا واالختصههاص  ،يكههون
هب أ ْ
ويههرى أبههن عههادل ت808ه) ّ
أن نصه َ

هرب
فههي المخاطههب أقه ّل منههه فههي المههتكلم  ،ومنههه قههولهم  :به َ
ك اهللَ نرجههو الفضه َل)  ،و نحههن العه َ
أقرى النا

هب لفًة الجاللهة اهلل)  ،والعهرب،
للضيف)و نحن
معاشر األنبياا ال نورث) فنص َ
َ

ومعاشه َهر) علههى النههداا واالختصههاص  .وذكه َهر أيض هاً ّأنههه قههد ينصههب علههى المههدح أي  :أمههدح
أه َل البيت

)27

.
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وجاا عن البقاعي ت855ه) قوله :
َ

أمهركم بههه  ،ونهههاكم عنههه مههن اإلعه ار

إّنما يريد اهلل ) أي وهو ذو الجهالل والجمهال بمها

عههن الزينههة ومهها تبعههها  ،واإلقبههال عليههه  ،عههزوفكم عههن

الدنيا وك ّل ما تكون سبباً له ليهذهب)  ،أي  :ألجهل أن يهذهب عهنكم الهرج )  ،أي  :األمهر
الههذي يلزمههه دائم هاً االسههتقذار واالضههطراب مههن مههذام األخههالق كلّههها  ،أهههل) يهها أه ه َل البيههت)
أي :مه ههن ك ه ه ّل مه ههن تكه ههون مه ههن إل ه هزام النبه ههي  )م ه هن الرجه ههال والنسه ههاا مه ههن األزوان واإلمه ههاا
هص َوألههزم  ،كههان بههاالراد أحههق
واألقههارب ،وكلّمهها كههان اإلنسههان مههنهم أقههرب  ،وبههالنبي  )أَخه ّ
وأجدر ))  . )28وفي قول البقاعي هذا اشار إلى َّ
أن النصب هنا جاا على النداا  ،ولهم يهذكر
الوجه الثاني وهو النصب على المدح .
هان لهه أثهره فهي
ويبدو ّ
أن هذا األختالف في أوجه االعراب ما بين النداا واالختصهاص  ،ك َ

أن تلههك األوامههر والن هواهي البه ّهد مههن األخههذ بههها ؛
إب هراز المعنههى التفسههيري  ،ووضههوحه  ،ليفكههد ّ

ألنها الوسيلة إلى إذهاب الرج
ّ

ك
وتطهير البيت  ،فاإليمان
شعور وتقوى فهي القلهب  ،وسهلو ٌ
ٌ

وعم ه ٌل فههي الحيهها  ،وأهههل بيههت النبههي صههلى اهلل عليههه وآلههه وسههلم) قههد صههانهم اهلل س ههبحانه
وتعالى صوناً بليغاً فيما أمر ونهى  ،ورفع قدرهم وشانهم في الدنيا واآلخر  ،وخصهم برحمة
منههه وبركههة وطهههرهم مههن السههوا والفحشههاا علههيهم السههالم) أجمعههين  ،وعليههه فاآليههة الكريمههة
وعلو لمنزلتهم  ،واهلل أعلم .
تحتمل الوجهين فكالهما رفعةٌ لشانهم ّ

طر َوم َن
َس ْلَنا لَه َع ْي َن ا ْلق ْ
ان الر َ
 -4قوله تعالى َ } :ولسلَ ْي َم َ
يح غد ُّو َها َش ْهٌر َوَرَواحهَا َش ْهٌر َوأ َ
ا ْلجن َم ْن َي ْع َمل َب ْي َن َي َد ْيه بإ ْذن َربه َو َم ْن

غ م ْنه ْم َع ْن أ َْمرَنا نذ ْقه م ْن َع َذاب السَّعير *
َيز ْ
ور راسي ٍ
َوجفَ ٍ
اع َملوا آ َل َداوَد
ات ْ
ان َكا ْل َج َواب َوقد ٍ َ َ

يب َوتَ َماثي َل
ون لَه َما َي َشاا م ْن َم َحار َ
َي ْع َمل َ
ش ْك ار وَقلي ٌل م ْن عَبادي َّ
الشكور { سبأ . 66 – 66 :
َ
ً َ
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فقوله تعالى ش ْك ًار) يحتمل ثالثة اوجه من االعراب

)29

:

األول  :النصب على ّانه مفعول ألجله .

أي  :عمالً شك اًر .
الثاني  :النصب على ّانه نعت لمصدر محذوف ّ ،

والثالث  :النصب على ّانه مفعول مطلق لفعل مضمر  ،أي أشكروا شك اًر .

واختلف المفسرون في عدد األوجه االعرابية في قوله ش ْك ًار)  ،كما اختلفوا في تفسهير كهل

اع َمله هوا آ َل َداوَد
هدر م ههن قول ههه ْ :
وج ههه منه هها وتاويل ههه  ،ق ههال الطب ههري  :قول ههه  :شه ه ْك ًار) مص ه ٌ
ألن معنههى قولههه  :اعملهوا)  :أشههكروا َرَّبكههم بطههاعتكم ّإيههاه  ،توا ّن العمههل بالههذي يرضههي
شه ْك ًار)؛ ّ
اهلل  ،هلل شكر  ...والشكر  :تقوى اهلل  ،والعمل بطاعتهه  ...الصهال شهكر  ،والصهيام شهكر ،

وك ّل ٍ
خير تعمله هلل شكر  ،وأفضل الشكر الحمد ))

)40

.

اع َملوا آ َل َداوَد ش ْك ًار)  ،هي
وذكر الماوردي ستة تاويالت في قوله تعالى ْ

)41

:

ّ .1إنه توحيد اهلل تعالى .

ّ .2إنه تقوى اهلل والعمل بطاعته .

هنههاك سههاعة مههن نهههار إالّ وفيههها مههن آل داود

ّ .2إنههه صههوم النهههار وقيههام الليههل  ،فلههي

صائم  ،والساعة من ليل إالّ وفيها من آل داود قائم .

 .4أعملوا يا آل داود من األعمال ما تستوجبون عليه الشكر .
 .5أذكروا أهل البالا وسلوا رّبكم العافية .

 .6إن داود ) ، )سههال رّبههه قههائالً  :إلهههي كيههف أشههكرك والشههكر نعمههة منههك ؟ فجههااه

أن الن َع َم مني .
رب ّ
العز ّ
الرد من ّ
علم َ
ت ّ
ّ
بانك شكرتني حين ْ
عطيهة ت546ه) فقهد ذكهر وجههين العهراب قولهه  :شهك اًر)  ،إذ قهال :
أما ابهن ّ
ّ

شهك اًر)

يحتمل ان يكون نصبه على الحال  ،أي اعملوا بالطاعات فهي حهال شهكر مهنكم هلل علهى ههذه
كان
النعم  ،ويحتمل أن يكون نصبه على جهة المفعول  ،أي اعملوا عمالً هو الشكر ّ
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إن
الصههال والصههيام والعبههادات كلّههها هههي نفسههها الشههكر إذا سه ّهدت مسه ّهده  ،وفههي الحههديث ّ

هي العمههل
النبههي  )صههعد المنبههر فههتال هههذه اآليههة  ،ثههم قههال  :ثههالث م هن أوته ّ
هيهن فقههد أوته َ
ش ههك اًر :الع ههدل ف ههي الغض ههب والرض ههى  ،والقص ههد ف ههي الفق ههر والغن ههى  ،وخش ههية اهلل ف ههي الس ههر
والعالنية ))

)42

.

أن انتصاب شك اًر) يحتمل ثالثة أوجه :
ويرى الفخر الرازي ّ

هاا غفران هه ،
أحههدها) أن يكههون مفع هوالً لههه كقههول القائههل جئتههك طمع هاً  ،وعبههدت اهلل رجه َ

وثانيههها) أن يكههون مصههد اًر كقههول القائههل شههكرت اهلل شههك اًر  ،ويكههون المصههدر مههن غيههر لفههً
ألن العمههل شههكر فقولههه أعمل هوا) يقههوم مقههام قولههه
الفعههل كقههول القائههل جلسههت قعههوداً  ،وذلههك ّ
أشههكروا)  ،وثالثههها) أن يكههون مفعهوالً بههه كقولههك  :أضههرب زيههداً  ،كمهها قههال تعههالى  :واعملهوا

صالحاً) أل ّن الشكر صالح ))

)42

.

أن إنتصاب شك اًر) يجوز فيه ستة أوجه إعرابية
وذهب السمين الحلبي إلى ّ

)44

.

لس َّدها َم َس ّده.
أحدها  :أنه مفعول به أي ْ :
أع َملوا الطاعة  ،وقد س َّميت الصال ونحوها شك اًر َ

كان ههه قي ههل  :أش ههكروا ش ههك اًر بعملكه هم  ،أو
أع َمله هوا) ّ ،
والث ههاني  :ان ههه مص ههدر م ههن معن ههى الفع ههل ْ
أعملوا عم َل شكر .

والثالث ّ :أنه مفعول ألجله  ،أي  :ألجل الشكر .

موقع الحال أي  :شاكرين .
والرابع ّ :أنه مصدر واقعٌ
َ
والخام

مقدر من لفًه  ،تقديره وأشكروا شك اًر .
 :أنه مفعول مطلق منصوب بفعل ّ

والساد

ّ :أنه صفة لمصدر أعملوا) تقديره  :أعملوا عمالً ش ْك اًر أي  :ذا شكر .

إن ه ههذا األخ ههتالف ف ههي س ههبب نص ههب قول ههه ش ههك اًر) م ه ّهر عل ههى ّأن ههه مفع ههول  ،وثاني ههة عل ههى
ّ

الوصههفية  ،وثالثههة علههى أنههه مفعههول مطلههق  ،وغيرههها مههن األوجههه األعرابيههة ّ ،إنمهها يههد ّل داللههة

ان عباد الشكر
أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول و ّ
النية  ،ويفكد ّ
واضحة على ّ
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والتههي هههي فههي حه ّهد ذاتههها إحههدى اآلا اهلل تعههالى ونعمههه – يوفههق اهلل إليههها َمه ْهن يسههتحقها مههن

عباده فيرشدهم ويوجههم إليها  ،واهلل اعلم .

 -5قول ه ه ه ههه تع ه ه ه ههالى  :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ فااااا ر– 0 :
١
يحتمل قوله ﭾ) أربعة أوجه من األعراب

)45

:

األول  :أسم موصول في محل نصب صفة أو بدل من قوله ﭸ) .
جر صفة أو بدل من قوله ﭻ ﭼ ) .
الثاني  :في محل ّ
الثالث  :في محل رفع بدل من الواو في قوله ﭹ) .
والرابع  :في محل رفع مبتدأ  ،وما بعده خبره .
أن المع ههادي
وذك ههر الفخ ههر اله هرازي ف ههي تفس ههير قول ههه تع ههالى ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ) ّ ،
للشههيطان – توان كههان فههي عههذاب ًههاهر ولههي
للعذاب الشديد المفبد ،

بشههديد – يختههار العههذاب المنقطههع اليسههير دفعهاً

ان اإلنسهان إذا عهر
أال تهرى ّ

فهي طريقهه شهوك ونهار واليكهون لهه

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

)46

.

حيههان إلههى ان ﭾ) فههي قولههه تعههالى  :ﭾ ﭿ ) ﮄ ﮅ) مبت ههدآن
هب أبههو ّ
وذهه َ
وما بعدهما خبرهما  ،ويجوز ان تكون ﭾ) في قولهه ﭾ ﭿ ) فهي محهل جهر بهدالً مهن
قولههه ﭻ ﭼ )  ،أو صههفة  ،او فههي محههل نصههب بههدالً مههن قولههه حزبههه)  ،أو فههي محههل
أن ههذا كلهه مهن فصهاحة التقسهيم
رفع بدالً من الضمير الواو) في قوله ليكونهوا)  ،وههو يهرى ّ

وجزالة التركيب

)47

.
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وقههال البقههاعي فههي تفسههير قولههه  :ﭾ ﭿ) :

أي غطهوا باالتبههاع لههه بههالهوى مههادلتهم

عليه عقولهم وكشفه لهم غاية الكشف هذا البيان العزيز ﮀ ﮁ ﮂﮃ ) أي  :في الدنيا
مايفملون مع تفرقة قلوبهم وانسداد بصائرهم وسفالة هممههم حتهى ّانههم رضهوا أن
بفوات غالب
ّ

يكون إالههم حج اًر  ،وانحجاب المعارف التي ال لذاذ في الحقيقة غيرهها عهنهم  ،وفهي اآلخهر
بالسعير التي دعاهم إلى صحبتها ))

)48

.

أن في قوله الذين َكفَرُوا) استئناف ابتدائي يفيد مفاد الفذلكة
ويرى أبن عاشور ّ
النا إ َّن و ْع َد اللَّه َح ٌّ
تقدم  ،أي من قوله تعالى َ :يا أَُّيهَا َّ
ق فَال تَغ َّرَّنك ْم
مما ّ
واالستنتان ّ
َ
الد ْنَيا وال َيغ َّرَّنكم باللَّه ا ْل َغرور  )5إ َّن َّ
ا ْل َحَيا ُّ
ان لَك ْم َعد ٌّو فَاتَّخذوه َعد ّواً إَّن َما َي ْدعو ح ْزَبه
الش ْيطَ َ
ْ
َ
ان الذين كفروا)
َص َحاب السَّعير) فاطر ،6 – 5 :وهذا االستئناف يوم إلى ّ
لَيكونوا م ْن أ ْ
ان حزبه من أصحاب السعير  ،وحكم عليهم بالعذاب
هم حزب الشيطان ؛ ّ
لما ذكر ّ
ألنه ّ
الشديد  ،عل َم ّأنهم حزبه  ...؛ لعكوفهم على متابعته توان لم يعلنوا ذلك القتناعه منهم

ألنهم يعلمون كيده
فانهم ليسوا من حزبه ؛ ّ
أما المفمنون العصا ّ
بمالزمة ما يمليه عليهم  ،و ّ

 ،توان كانوا يتبعون بع
منه

)49

وسوسته بدافع الشهوات  ،إالّ أنهم مع ذلك يلعنونه ويتبرفون

.

إن هههذا االخههتالف والتعههدد فههي أوجههه إع هراب ال ذ نذينَ ) بههين الوصههفية والبدليههة
ويمكههن القههول ّ

واالبتهداا  ،إنمها جهاا ليحشههد المعهاني المتعهدد فههي لفهً واحهد  ،فيتضهح بههذلك المهراد مهن اآليههة
ممها يسهتدعي
الكريمة  ،كما قد نلمح فيه إشار إلى التعبئة الشعورية ّ
ضد الشهيطان ودواعيهه ّ ،
األخذ بالحيطة والحذر من كيده  ،واهلل تعالى أعلم .
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الخاتمة ونتائج البحث
الحمههد هلل الههذي يسههر لنهها سههبل البحههث  ،وبصه ّهرنا بمهها فيههها حتههى رأينهها الحههق  ،وهههذا مههانرمي

إليههه ونبتغيههه  ،فسههلمنا مههنهج البحههث للوصههول إلههى الفهههم الصههحيح الههذي تتضههح مههن خاللههه
ممها تسهتحق الوقهوف
حكمة اهلل عزوجل من اآلختالف فهي األوجهه اإلعرابيهة فهي كتابهة العزيهز ّ
عندها والبحث في مضامينها فهلو أعطي العبهد بكه ّل ح ٍ
هرف مهن القهرآن ألهف فههم لهم يبله نهايهة
ما أودعه اهلل في آية من كتابه  ،فهو كمها قهال جهل وعهال ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﭼ هااا

 ، 6 :وقههد ًهههرت لنهها مههن خههالل البحههث والمناقشههة بع ه

النتههائج التههي

يمكن تلخيصها باآلتي :
 .1ي َع ه ّهد اإلعه هراب م ههن الوس ههائل المهم ههة الت ههي ي ههركن إليه هها العلم ههاا الس ههيما ف ههي ت ههوجيههم
القهرااات  ،إذ إ ّن حركههات اإلعهراب تههد ّل علههى معه ٍ
هان فههي غيرههها  ،تههدخل الوضههوح إلههى
النص بعد غموضه فتكسبه سالسة وسهولة في النطهق  ،وسهرعة فهي اإلدراك والفههم ،

وكههال االمهرين قههد تكله َهم فيههها  ،فههاألول ينطبههق علههى قههول مههن قههال إ َّن الحركههات يتوصههل
إن الحركهات اإلعرابيهة
بها إلهى النطهق بالكلمهات  ،والثهاني ينطبهق علهى قهول مهن قهال ّ
دالئل على المعاني .

إن َمثَ َل تعدد األوجه االعرابية واالفاد منها مثل طريقهة اإلفههام  ،ارعهى فيهها ربنها جه ّل
ّ .2
وعههال عقههول النهها

ومههداركهم  ،وأوضههح لهههم كههل طريههق ي َسهههّل لهههم الهدايههة والتبصههير

بامور العباد والنًر بعين البصير إلى هذه الدنيا ومافيها .

 .2وضوح أثر األوجه اإلعرابية على داللة النص القرآنهي مهن خهالل مابحثنها فيهها ممها لهه
عالقة مباشر بإًهار المعنى القرآني .
 .4وأخي ه اًر  .تع ه ّهد لغ ههة القه هرآن الك هريم م ههن أق ههوى األدل ههة علههى أث ههر الحرك ههات اإلعرابي ههة ف ههي
ألن عمق معانيه ودقة احكامه توجب تحديد الموقع اإلعرابي لك ّل كلمة في
المعنى ؛ ّ
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 توانمهها يكههون، هاين فههي المعنههى
ٌ إلن التبههاين فههي الوجههوه اإلعرابيههة يصههحبه تبه
ّ  و، اآليههات
. الترجيح بين هذه الوجوه متفقاً 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.
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الهوامش :
 )1لسان العرب  ،ابن منًور  ،ماد وجه) . 458-452/17 :
 )2المصدر نفسه  ،ماد َع َرب) .
 )2الخصائص . 25/1 :
 )4االيضاح في علل النحو  ،الزجاجي . 69 :
 )5ينًر  :مفتاح العلوم  ،السكاكي . 180 :
 )6ينًر  :الداللة عند ابن جني  ،د .عبدالكريم مجاهد . 196 :
 )7اإلتقان في علوم القرآن  ،السيوطي . 179/1 :
 )8نًرية اللغة في النقد العربي  ،عبدالحكيم راضي . 222 :
 )9ينًر  :تحوالت البنية في البالغة العربية  ،د.أسامة البحيري . 421 :
 )10ينًر  :منازل الرفية منهج تكاملي في قراا النص  ،سمير شريف استيتية . 227 :
 )11الكتاب . 66-62/2 :
 )12معاني القرآن  ، 105/1 :وينًر  :معاني القرآن  ،األخفش  ، 167/1 :واألبيات للخ ْرنهق بنهت بهدر
ابن هفان  ،وروي النازلون) و الطيبون) بالرفع  ،ينًر  :شرح الشواهد للعيني . 602/2 :

 )12معاني القرآن تواعرابه  ،الزجان . 247/1 :
 )14ينًر  :الوسيط في تفسير القرآن المجيد  ،الواحدي . 252/1 :
 )15الكشاف . 218/1 :
 )16مجمع البيان  ،الطبرسي . 485-484/1 :
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 )17الجامع ألحكام القرآن  ،القرطبي  ، 58/2 :وينًر  :إعراب القرآن  ،النحا

. 281/1 :

 )18ينًههر  :التفسههير الكبيههر مفههاتيح الغيههب)  ،ال هرازي  ، 48/5 :وتفسههير الق هرآن العًههيم  ،أبههن كثيههر :
 ، 209/1توارشاد العقل السليم  ،أبو السعود  ، 194/1 :وروح المعاني  ،االلوسي . 147/2 :
 )19االعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم  ،د.عبداهلل علي الهتاري . 275 :
 )20ينًر  :أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية . 205 :
 )21ينًر  :التبيان في إعراب القرآن . 705/2 :
 )22غرائب التفسير وعجائب التاويل . 511/1 :
 )22ينًهر  :الكشههاف  ، 291/4 :والهدر المصههون فهي علههوم الكتهاب المكنههون  ، 252/6 :ونًهم الههدرر :
. 229/9
 )24التفسير الكبير ومفاتيح الغيب . 25/18 :
 )25ينًر  :الجامع ألحكام القرآن . 158/11 :
 )26نتائج الفكر في النحو  ،السهيلي . 219 :
 )27حاشية الكشاف  ، 48/1 :وينًر  :البحر المحيط . 242-241/5 :
 )28ينًر  :منازل الرفية منهج تكاملي في قراا النص  ،د.سمير استيتية . 225 :
 )29ينًر  :التوجيه البالغي للقرااات  ،د.أحمد سعد محمد . 96 :
 )20ينًر  :منازل الرفية منهج تكاملي في قراا النص . 226-225 :
 )21ينًر  :التبيان في إعراب القرآن . 1057/2 :
 )22جامع البيان . 101/19 :
١5

مجلة ديالى 2014/

العدد الرابع والستون

 )22المصدر نفسه . 107/19 :
 )24ينًر  :النكت والعيون . 401/4 :
 )25مجمع البيان . 155-154/8 :
 )26البحر المحيط . 224/7 :
 )27ينًر  :اللباب في علوم الكتاب . 548-547/15 :
 )28نًم الدرر . 246/15 :
 )29ينًر  :التبيان في إعراب القرآن . 1065/2 :
 )40جامع البيان  ، 226-225/19 :وينًر  :مجمع البيان . 204/8 :
 )41ينًر  :النكت والعيون . 429/4 :
 )42المحرر الوجيز . 410/4 :
 )42التفسير الكبير . 250/25 :
 )44ينًر  :الدر المصون  ، 162/9 :وغ ارئب التفسهير وعجائهب التاويهل  ، 929/2 :واللبهاب فهي علهوم
الكتاب . 29/16 :
 )45ينًر  :المحرر الوجيز  ، 420/4 :والتبيان في إعراب القرآن  ، 1072/2 :والجامع ألحكهام القهرآن
. 248/17 :
 )46التفسير الكبير . 5/26 :
 )47ينًر  :البحر المحيط  ، 287/7 :وروح المعاني . 168/22 :
 )48نًم الدرر . 16-15/16 :
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 )49ينًر  :التحرير والتنوير . 262/22 :

 -القرآن الكريم .

المصادر والمراجع

هدالرحمن بههن أبههي بكههر السههيوطي ت911ه)
 اإلتقههان فههي علههوم الق هرآن  :جههالل الههدين عبه ّبهامشههه إعجههاز الق هرآن للقاضههي أبههي بكههر البههاقالني  ،المكتبههة الثقافيههة  ،بيههروت-لبنههان ،
1972م .
 أسلوب األلتفات في البالغة العربية  :الدكتور حسن طبل  ،دار الفكر العربهي – القهاهر ،1988م .
 االعجههاز البيههاني فههي العههدول النحههوي السههياقي فههي الق هرآن الك هريم  :الههدكتور عبههداهلل علههيالهتاري  ،دار الكتاب الثقافي  ،األردن 1429 ،ه .
 -إعهراب الق هرآن  :ألبههي جعفههر أحمههد بههن محمههد بههن اسههماعيل النحهها

ت228ه) تحقيههق :

زهير غازي زاهد  ،مطبعة العاني – بغداد 1977 ،م .
 االيضاح في علهل النحهو  :ألبهي القاسهم الزجهاجي ت227ه)  ،تحقيهق  :مهازن المبهارك ،دار النفائ

 ،بيروت  ،ط 1402 ، )2ه1982-م .

 البحههر المحههيط  :محمههد بههن يوسههف المعههروف بههابي حيههان األندلسههي ت745ه)  ،د ارسههةوتحقيههق  :الشههيد عههادل أحمههد عبههدالموجود والشههيد علههي محمههد معههو

 ،وآخههرون  ،دار

الكتب العلمية  ،بيروت-لبنان  ،ط 1412 ، )1ه1992-م .
 التبي ههان فه ههي إعه هراب الق ه هرآن  :آلب ههي البقه ههاا العكب ههري ت616ه)  ،تحقيه ههق  :عل ههي محمه ههدالبجاوي  ،دار إحياا الكتب العربية  ،د.ت .
 التحريهر والتنههوير  :للشههيد محمهد الطههاهر بههن عاشهور ت1972م)  ،الههدار التونسههية للنشههر–تون

1984 ،م .
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 تحه هوالت البني ههة ف ههي البالغ ههة العربي ههة  :ال ههدكتور أس ههامة البحي ههري  ،دار الحض ههار -مص ههر ،ط 2000 ، )1م .
 تفسههير القهرآن العًههيم  :إسههماعيل بههن عمههر بههن كثيههر الدمشههقي ت774ه)  ،دار الفكههر –بيروت 1401 ،ه .
 التفسه ههير الكبيه ههر  :لامه ههام فخه ههر اله ههدين ال ه هرازي ت606ه)  ،دار الفكه ههر للطباعه ههة والنشه ههروالتوزيع  ،ط 1401 ، )1ه1981-م .
 التوجيه البالغي للقرااات القرآنية  :الهدكتور أحمهد سهعد محمهد  ،مكتبهة اآلداب – القهاهر ،ط 2000 ، )2م .
 جههامع البيههان عههن تاويههل آي الق هرآن  :ألبههي جعفههر محمههد بههن جريههر الطبههري ت210ه) ،دار الفكر-بيروت 1405 ،ه .
 الجههامع ألحكههام الق هرآن  :محمههد بههن أحمههد بههن أبههي بكههر القرطبههي ت671ه)  ،تحقيههق :الهدكتور عبهداهلل بهن عبهد المحسهن التركهي  ،مفسسهة الرسههالة  ،ط 1427 ، )1ه2006-م
.
 حاشية اإلنتصاف بذيل الكشاف)  :أحمهد بهن المنيهر اإلسهكندري ت682ه)  ،دار الفكهر–بيروت 1977 ،م .
 الخص ههائص  :ألب ههي الف ههتح عثم ههان ب ههن جن ههي ت292ه)  ،تحقي ههق  :محم ههد عل ههي النج ههاروآخرين  ،عالم الكتب  ،بيروت –لبنان  ،د.ت .
 الههدر المصههون فههي علههوم الكتههاب المكنههون  :أحمههد بههن يوسههف المعههروف بالسههمين الحلبههيت756ه)  ،تحقيق  :الدكتور أحمد محمد الخراط  ،دار القلم – دمشق  ،د.ط  ،د.ت .
 ش ههرح شه هواهد األلفي ههة  :محم ههود ب ههدر ال ههدين العين ههي ت855ه)  ،مطب ههوع به ههامش حاش ههيةالصههبان علههى شههرح األشههموني  ،دار إحيههاا الكتههب العربيههة  ،مطبعههة عيسههى البههابي الحلبههي
– القاهر  ،د.ت .
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 غ ارئ ه ههب التفس ه ههير وعجائ ه ههب التاوي ه ههل  :للش ه ههيد ت ه ههان القه ه هراا محم ه ههود ب ه ههن حم ه ههز الكرم ه ههانيت505ه)  ،تحقي ه ههق  :اله ه ههدكتور شه ه ههمران سه ه ههركال يه ه ههون

العجله ه ههي  ،دار القبله ه ههة للثقافه ه ههة

جد  ،ومفسسة علوم القرآن – بيروت  ،د.ط  ،د.ت .
اإلسالمية – ّ
 الكتههاب  :سههيبويه ت180ه)  ،تحقيههق  :عبدالسههالم هههارون  ،مكتبههة الخههانجي  ،القههاهر ،ط 1982 ، )2م .
 الكش ههف ع ههن حق ههائق التنزي ههل وعي ههون األقاوي ههل ف ههي وج ههوه التاوي ههل  :ألب ههي القاس ههم ج ههار اهللالزمخشه ههري ت528ه )  ،رتبه ههه وضه ههبطه وص ه ههححه  :محمه ههد عبدالسه ههالم ش ه ههاهين  ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت –لبنان  ،ط 2009 ، )5م .
 اللبههاب فههي علههوم الكتههاب  :البههن عههادل الدمشههقي الحنبلههي ت880ه)  ،تحقيههق وتعليههق :عادل أحمد عبد الموجود  ،وعلي محمود معهو

 ،ومحمهد سهعد رمضهان حسهن  ،ومحمهد

المته ههولي الدسه ههوقي حه ههرب  ،دار الكته ههب العلميه ههة  ،بيه ههروت –لبنه ههان  ،ط 1419 ، )1ه-
1998م .
 لس ههان الع ههرب  :جم ههال ال ههدين ب ههن مك ههرم ب ههن منً ههور ت711ه)  ،دار ص ههادر-بي ههروت ،د.ت.
 مجم ههع البي ههان ف ههي تفس ههير القه هرآن  :أم ههين ال ههدين أب ههو عل ههي الفض ههل ب ههن الحس ههن الطبرس ههيت548ه)  ،دار إحياا التراث العربي –بيروت 1279 ،ه .
 المحههرر الههوجيز فههي تفسههير الكتههاب العزيههز  :ألبههي محمههد عبههدالحق بههن غالههب بههن عطيههةاألندلس ههي ت546ه)  ،تحقي ههق  :عبدالسه ههالم عبدالش ههافي محمه ههد  ،دار الكت ههب العلميه ههة ،
بيروت –لبنان  ،ط 1422 ، )1ه2001-م .
 مع ه ههاني القه ه هرآن  :األخف ه ههش األوس ه ههط اإلم ه ههام أب ه ههو الحس ه ههن س ه ههعيد ب ه ههن مس ه ههعد المجاش ه ههعيت215ه)  ،تحقي ه ه ههق  :ال ه ه ههدكتور ف ه ه ههائز ف ه ه ههار  ،دار البش ه ه ههير  ،دار األم ه ه ههل  ،ط ، )2
1402ه – 1981م .
 معاني القرآن  :ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراا ت207ه)  ،تحقيق  :الهدكتور عبهدالفتاحأسماعيل شلبي  ،الهيا المصرية العامة للكتاب 1972 ،م .
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 معه ههاني الق ه هرآن تواع اربه ههه  :ألبه ههي إسه ههحاق إب ه هراهيم به ههن السه ههري الزجه ههان ت211ه)  ،شه ههرحوتحقيق  :الدكتور عبد الجليل عبده شلبي  ،عالم الكتب –بيروت  ،ط 1988 ، )1م.

 مفتههاح العلههوم  :ألبههي يعقههوب يوسههف بههن أبههي بكههر محمههد بههن علههي السههكاكي ت626ه) ،مطبعة التقدم العلمية –مصر 1248 ،ه .
 منازل الرفية  ،منهج تكاملي في قهراا الهنص  :الهدكتور سهمير شهريف اسهتيتية  ،دار وائهل– األردن 2002 ،م .
 نته ههائج الفكه ههر فه ههي النحه ههو  :ألبه ههي القاسه ههم السه هههيلي ت581ه)  ،تحقيه ههق  :عه ههادل احمه ههدعبدالموجود  ،وعلي محمد معو

 ،دار الكتب العلمية – بيروت 1992 ،م .

 نًريههة اللغههة فههي النقههد العربههي  :الههدكتور عبههد الحكههيم ارضههي  ،مكتبههة الخههانجي –مصههر ،1980م .
 نًم الدرر في تناسب اآليات والسور  :برهان الدين إبراهيم بهن عمهر البقهاعي ت885ه) ،دار الكتاب اإلسالمي – القاهر  ،د.ت .
 النكههت والعيههون  :ألبههي الحسههن علههي بههن محمههد بههن حبيههب المههاوردي ت450ه)  ،راجعهههوعلق عليه  :السيد بن عبدالمقصود بن عبد الرحيم  ،دار الكتهب العلميهة  ،بيهروت –لبنهان
 ،د.ت .
 الوسههيط فههي تفسههير الق هرآن المجيههد  :الواحههدي ت468ه)  ،تحقيههق  :تخبههة مههن العلمههاا ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،ط 1994 ، )1م .
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