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 الصلة بني اإلعراب واملعنى

 يف آيـات السجدة يف القرآن الكريـم

  مساعيلِإد. منـى فاضل م.

3/1/2018 تأريخ القبول: 23/11/2017 تأريخ التقديم:  
 :المقدِّمة 

ُيعنى هذا البحث بدراسة الصلة بين اإلعراب والمعنى في آيات السجدة فيي الريرآن  
لة بينهما وصواًل إلى إدراك المرصد مين السيجود  و الكريم، ومحاولة الوقوف على وجه الص

الغرض الذي ترمي إليه آيية السيجدةو ولكين مين اإلعيراب والمعنيى   يرخ فيي اا ير، ف ميا  ن 
هيًا ل عيراب  يكون اإلعيراب هيو اليرييل إليى تواييع المعنيى وفهميه،  و يكيون المعنيى موجا

البحيييث مرسيييمًا عليييى    ييية  السييييما إذا تعيييددت  وجهيييه بتيييرجيع وجيييه مييين دون آ يييرو وجيييا 
مباحث ، تناون المبحيث اوون اإلعيراب لغيًة واصيي حًا، فيي حيين تايمن المبحيث ال ياني 
الصلة بين اإلعراب والمعنى، واشتمن المبحث ال الث عليى تحليين آييات السيجدة عليى وفيل 

 ترتيبها في المصحف، وانتهى البحث ب اتمة امت  برز النتائج التي توصن إليهاو
 

 بحث األولالم
 اإلعراب لغًة واصطالحاً 

هيي(     و عيرَب الرجيُن   فصيَع 175هو من )َعِرَب( وعنه قان ال لين )ت  .اإلعراب لغًة:1
،   وَعيُرَب لسياُنه بالايم  ي صيار عربييًا،  (1)الروَن والك َم وهو َعرباِنيُّ اللسياِن  ي فصييع  

بُحّجِتييِه  ي  فصييَع بهييا ولييم يتّييِل  حييدًاووو  و عييرَب ك َمييُه إذا لييم َيلفَحيينف فييي اإلعييراب، و عييربَ 
وَعييير َب منيريييُه،  ي هذ َبيييُه مييين اللحيييِنووو والتعرييييُب  قييييُل سيييعِف الن يييِن، وهيييو التشيييذيُبووو 

                                                 

  للغة العربية/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة الموصل .قسم ا  
هي(، تحريل  الدكتور مهدي الم زومي 175( كتاب العين،  بو عبدالرحمن ال لين بن  حمد الفراهيدي )1)

 و 1/128بيروت، )دوي(، )دوت(  -والدكتور إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اله ن
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وييييدنُّ عليييى    (1)والَعيييِرُب  يايييًا  فسييياُد المعيييدِةو يريييان  َعِربيييتف معدتُيييه بالكسييير، فهيييي َعِرَبييية  
عيييراُب الكييي ِم   (2)عييين نفسيييِه، إذا بيييّيَن و وايييَع  اإلبانيييِة واإلياييياِأووو  عيييرَب الرجيييُن  ،   وا 

يااحِهووو واإلعيراب اليذي هيو  (3)إيااُأ فصاحته  نما ُسماَي اإلعراُب إعرابًا لتبيينه وا  ،   وا 
بيُت ليه الكي م تعريبيًا و عربيُت ليه  النحُو إنما هو اإلبانيُة عين المعياني باولفياِ.ووو ويريان  عر 

 و (4)له حتى ال يكون فيه حارمة   إعرابًا إذا بي نُتهُ 
ولكيييين مييييا ُذِكييييَر ي.هيييير  ن المعنييييى اللغييييوي ل عييييراب إنمييييا يييييدنُّ علييييى اإلفصيييياأ  

 واإليااأ والبيانو
 .اإلعراب اصطالحًا:2

ذكيير العلمييا  فييي اإلعييراب حييدودًا وتعريفييات، منهييا مييا قالييه  بييو البركييات اونبيياري  
و  (5) ر الكليم بيا ت ف العوامين لف.يًا  و تريديرًا هي(     ما اإلعراُب فحدُّخ ا ت ف  وا577)

،  و هييو     يير   (6)  اإلبانيية عيين المعيياني بييا ت ف  وا يير الكلييم لتعاقييب العواميين فييي  ولهييا 
 و   (7).اهر   و مرد ر  يجلبه العامن في محن اإلعراب وهو اا ر 

                                                 

هي(، تحريل   حمد 400هي إلى 393، إسماعين بن حماد الجوهري)بحدود ( تاج اللغة وصحاأ العربية1)
 و 1/179م   1987-هي1400، 2لبنان، ي-بيروت-عبد الغفور العيار، دار العلم للم يين

هي(، تحريل  عبدالس م محمد هارون، دار 395( مراييس اللغة،  بو الحسين  حمد بن فارس بن زكريا )2)
 و 4/299م   1979-هي1389بيروت، )دوي(، -لتوزيلالفكر لليباعة والنشر وا

-هي(، تحريل  صفوان عدنان داوودي، دار الرلم425( مفردات  لفا. الررآن، الراغب اوصفهاني )3)
 و 557م   2011-هي1433، 5بيروت، ي–دمشل، الدار الشامية 

هي(، دار 711مصري )( لسان العرب،  بو الفان جمان الدين محمد بن مكرم ابن من.ور اإلفريري ال4)
 و 1/589م   1955-هي1374بيروت، )دوي(، -صادر لليباعة والنشر

هي(، تحريل  محمد 577(  سرار العربية  بو البركات عبدالرحمن بن محمد بن  بي سعيد اونباري )5)
 و 19م   1957دمشل، )دوي(،  -بهجت البييار، ميبوعات المجمل العلمي بدمشل

هي(، قدم له 643لدين بن  بي البرا  يعيش بن علي بن يعيش الموصلي )( شرأ المفصن، موفل ا6)
-هي1420، 1لبنان، ي-بيروت-ووال هوامشه وفهارسه الدكتور  مين بديل يعروب، دار الكتب العلمية

 و1/196م   2001
هي(، تحريل   حمد 911( همل الهوامل شرأ جمل الجوامل، ج ن عبدالرحمن ابن  بي بكر السيويي )7)

 و 1/54م   1998-هي1418، 1لبنان، ي-بيروت-س الدين، دار الكتب العلميةشم
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 المبحث الثاني
 صلة اإلعراب بالمعنى

سييم بهيا اللغيية العربييية هيي .يياهرة اإلعييراب، وال غييرو لعين ميين  بييرز المزاييا التييي تت 
في ذلك، فاللغة العربية التيي ا يتب بهيا الميولى تعيالى الريرآن الكيريم هيي لغية ُمعربية ، وال 
يمكين بي ي حيان مين اوحيوان قيرا ة الرييرآن الكيريم وال فهيم معياني آياتيه ومراصيدها ميين دون 

نبييوي الشييريف فاييً  عيين الشييعر وفنييون اإلعييراب، واوميير نفسييه يرييان عنييد قييرا ة الحييديث ال
 الن ر، فحينئٍذ ت.هر الحاجة إلى  مرين معًا  اإلعراب والمعنى برصد الفهمو

هي( في )باب ذكير الفائيدة مين تعليم النحيو( حيين 337والمذكور آنفًا  كدخ الزّجاجي) 
تهم بغيير قان   ف ن قان قائن   فما الفائدة فيي تعّليم النحيو، و ك ير النياس يتكلميون عليى سيجي

إعراٍب وال معرفٍة منهم به، فَيفهمون وُيفِهمون غييرهم م ين ذليكا فيالجواب فيي ذليك  ن ُيريان 
له  الفائدة فيه الوصون إلى التكلم بكي م العيرب عليى الحريرية صيوابًا غيير مبيّدن وال مغياير، 

( ) ( الييذي هييو  صيين الييدين والييدنيا والمعتمييد، ومعرفيية   بييار النبييي(وترييويم كتيياب ا  
قاميية معانيهييا علييى الحريريية، ونييه ال تُفهييم معانيهييا علييى صييحٍة إال بتوفيتهييا حروقهييا ميين  وا 

ف ما من تكلم من العامة بالعربية فُيفهم عنه، ف نما ذلك في المتعيارف المشيهور … اإلعراب
والمسيتعمن المي لوف بالدرايييةو وليو التجي   حييدهم إليى اإليايياأ عين معنيًى ملتييبس بغييرخ ميين 

وهكيذا يتايع ميا ل عيراب مين   يٍر فيي فهيم المعنيى  (1)مه باإلعراب لم يمكنه ذلكو غير فه
 مما يؤكد الصلة الو يرة بينهماو

ولييييس بمسيييتغرٍب إدراك علمائنيييا الريييدامى لتليييك الصيييلة، فريييد انبييير  العدييييد مييينهم لتصييينيف 
تييب الكتييب التييي تتنيياون قاييية اإلعييراب والمعنييى، و ولوهييا عنييايتهم نحييو مييا ُصييناف ميين ك

عرابييييه ومنهييييا  كتيييياب )معيييياني الرييييرآن( للفييييّرا  ) هييييي(، )معيييياني الرييييرآن 207معيييياني الرييييرآن وا 
عرابه( للزّجاج ) هيي(، إليى غيير ذليك 338هي(، )إعراب الريرآن( وبيي جعفير النحياس )315وا 

 من المصنفات التي وصلت إليناو

                                                 

( اإليااأ في علن النحو،  بو الراسم عبدالرحمن بن اسحل الّزجاجي، تحريل  مازن المبارك، دار 1)
 و 95،96م  1979-هي1399، 3بيروت، ي-النفائس
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عيياني وربمييا كييان الفييّرا   و ميين ربييي المعنييى بيياإلعراب وي.هيير ذلييك فييي كتابييه )م 
   قر هيييا ] 214البقررر   [ چې  ې  ې  ې چالريييرآن( نحيييو قوليييه فيييي اايييية الكريمييية  

الفيّرا  بالنصيب إال مجاهييدًا وبعيض  هيين المدينية ف نهميا رفعاهييا و ولهيا وجهييان فيي العربييية  
نصيب، ورفيلو ف ميا النصييب فيعن الفعين الييذي قبلهيا مميا يتيياون كييالتردادو في ذا كيان الفعيين 

ب بعييدخ بحتييى وهييو فييي المعنييى ميياٍضو فيي ذا كييان الفعيين الييذي قبيين علييى ذلييك المعنييى نصيي
حتى ال يتياون وهو ماٍض ُرِفل الفعن بعد حتى إذا كيان مااييًاو ف ميا الفعين اليذي يتيياون 
وهييو ميياٍض فرولييك  جعيين فيي ن يييديم الن.يير حتييى يعرَفييك،  ال تيير   ن إداميية الن.يير تيييونو 

، فهاهنييا  (1)صيب إن كييان مااييًا بتياوليه في ذا ييان ميا بعييد حتيى ذهيب بهييا بعيدها إليى الن
إشيييارة إلييييى ربييييه المعنييييى بييياإلعراب، ون الفعيييين )ُزلِزلييييوا( ييييدن علييييى امتيييداد فعيييين الزلزليييية 

 واستغراقه زمنًا وحدو ه في زمن ماٍض مما يفسر سبب نصب الفعن )يروَن( بعد حتىو
وصييلت  وميين العلمييا  ميين بييّث آرا خ فييي مسيي لة اإلعييراب والمعنييى فييي كتبييه التييي 

هي( حين  عيى اإلعيراب بعيض اوهميية فيي التفرييل 276إلينا على نحو ما فعن ابن قتيبة)
بين المعاني بروله   ولها اإلعراب الذي جعليه ا  وشييًا لك مهيا وحلييًة ولفا.هيا وفارقيًا فيي 
بعييض اوحييوان بييين الك مييين المتكييافئين والمعنيييين الم تلفييين، كالفاعيين والمفعييون ال يفييرل 

ينهما إذا تسياوت حاالهميا فيي إمكيان الفعين  ن يكيون لكين واحيد منهميا إال بياإلعراب، وليو ب
 ن قييائً  قيييان  )هيييذا قاتييين    ييي( بيييالتنوين، وقيييان آ ييير  )هييذا قاتيييُن   يييي( باإلايييافة، ليييدن 

 و(2)بالتنوين على  نه لم يرتله ودّن عدم التنوين على  نه قد قتله 
فرد  شار إلى   ير اإلعيراب فيي تحدييد المعنيى النحيوي بروليه  هي( 285 ّما المبراد )         

و، وهيو ميا ذهيب  (3) إنما كان الفاعن رفعًا والمفعون به نصيبًا لُيعيرف الفاعين مين المفعيون 
و (4)إليه الزّجاجي من  ن ع ميات اإلعيراب تُنبين عين معياني الفاعليية والمفعوليية واإلايافة

                                                 

 و 133، 1/132( 1)
-بيروت-حريل  السيد  حمد صرر، دار الكتب العلميةهي(، ت276( ت وين مشكن الررآن، ابن قتيبة)2)

 و 14م  1981-هي1401، 2لبنان، ي
هي(، تحريل  محمد عبدال الل عايمة، دار 285( المرتاب،  بو العباس محمد بن يزيد المبرد )3)

 و 1/146م  2010-هي1431، 3الراهرة، ي-الكتب المصرية
 و 69( ين.ر  اإليااأ في علن النحو  4)
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صيع فييه عين الصيلة بيين اإلعيراب والمعنيى فيي ) هيي( يف393ونسول هنا نصًا البن جنيي )
باب الريون عليى اإلعيراب (  نيه   اإلبانية عين المعياني باولفيا.،  ال تير   نيك إذا سيمعت   
) كيييرَم سيييعيد   بييياخ، وشيييكَر سيييعيد   بيييوخ( علميييت برفيييل  حيييدهما ونصيييب اا ييير الفاعييين مييين 

و  يم قيان    ال تير  (1)به المفعون، ولو كيان الكي م شيرجًا واحيدًا السيتبهم  حيدهما مين صياح
 ن اسيتمرار رفيل الفاعين ونصيب المفعييون إنميا هيو للفيرل بييين الفاعين والمفعيون وهيذا الفييرل 

و  فيابن جنيي يريرر بهيذا  ن (2)هو  مر معنوي  صلع اللف. له وقّييد مفيادخ اووفيل مين  جليه 
م تبين صيلة كين اإلعراب داللة لف.ية تحدد المعنى لكن كلمة في البنا  التركيبي النحوي،  

كلمة بما قبلها وما بعدها فيي  دا  المعنيى، وهيذا يعنيي  ن كين حركية إعرابيية لهيا   رهيا فيي 
 و  (3)الداللة المعنوية، وبيان وجه الربي بين الكلمات 

هييي( عيين آرا  سييابريه فييي  ن ل عييراب   ييرخ فييي إيايياأ المعنييى، 395وال يبعييد ابيين فييارس )
ي يريل بيه اإلفهيام مين الرائين والفهيم مين السيامل( حييين وهيو ميا ذكيرخ فيي )بياب ال يياب اليذ

قان   ف ّما اإلعيراب فبيه ُتمي يز المعياني وُيوقيف عليى  غيراض المتكلميين، وذليك  ن قيائً  ليو 
))مييا  حسيين زيييد(( غيير معييرٍب،  و ))اييرب عميير زيييد(( غيير معييرب لييم يوقييف علييى  قيان 

زيييُد((  و ))مييا  حسييُن زيييٍدا((  بييان  مييرادخو فيي ذا قييان  ))مييا  حسيين زيييدًا أ((  و ))مييا  حسيينَ 
باإلعراب عن المعنى الذي  رادخو وللعرب فيي ذليك ميا لييس لغيرهيا، فهيم يفرقيون بالحركيات 

وميين ذلييك )جييا  الشييتاُ  والحيييَب( ولييم يييرد  ن الحيييب جييا ، إنمييا … وغيرهييا بييين المعيياني
لييييين يييييدن علييييى مييييا  راد الحاجيييية إليييييه، فيييي ن  راد مجيئهمييييا معييييًا قييييان  )والحيييييُب( ، وهييييذا د

و وهييذا المييذكور يييدن علييى  ن ا ييت ف ع ميية اإلعييراب جعيين المعنييى ي تلييف ميين (4)ورا خ 

                                                 

هي(، تحريل  محمد علي النجار، دار الشؤون ال رافية 392ائب،  بو الفتع ع مان بن جني )( ال ص1)
 و 1/34م  1990، 4بغداد، ي-العامة

 و 1/150( مون  2)
(  هداف اإلعراب وصلته بالعلوم الشرعية والعربية، الدكتور عبد الرادر عبد الرحمن السعدي، مجلة 3)

 و 585هي  1424، جماد  ال انية،   27، ع 15غة العربية وآدابها، ججامعة  م الرر  لعلوم الشريعة والل
هي(، تحريل  395( الصاحبي في فره اللغة وسنن العرب في ك مها،  بو الحسين  حمد بن فارس )4)

م   2005-هي1425)مزيدة ومنرحة(،  1الراهرة، ي-الشيخ  حمد صرر، مؤسسة الم تار للنشر والتوزيل
 و319،320
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هييي  و 471تركيييب إلييى آ يير ممييا يؤكييد صييلة اإلعييراب بييالمعنىو وبييالعودة إلييى الجرّجيياني )
هي( يتاع  ن اإلعراب عندخ يعد المفتاأ الذي يمّكن المسيتمل مين فهيم المعنيى الميراد  474

 و(1)قد علم  ن اولفا. مغلرة على معانيها حتى يكون هو المست رج لها إذ كان 
مينهم ابين هشيام اونصياري -وهناك من العلما  من ر    ن للمعنى   ر فيي توجييه اإلعيراب

ون  ون واجييب علييى المعييرب  ن يفهييم معنييى مييا يعربييه مفييردًا  و مركبييًا، وقييد  -هييي(671)
اعتميد فيهييا المعيرب علييى .ياهر اللفيي. مين دون فهييم سيال لييذلك عيددًا ميين اوم لية التييي إذا 

 چۓ  ۓ  ڭ  چ  المعنيييى حصييين الفسييياد، ومنيييه إعيييراب لف.ييية ) حيييو ( فيييي قوليييه تعيييالى 

، ف ن كان بمعنى اوسود من الجفاف والَيبفس فهو صفة لغ ا ، و ما إن ُفّسيَر ]5اوعلى   [ 
س صيحيحًا  ن يكيون صيفة، باوسود من شدة ال ارة لك رة الري كما فسر )ُميدهاّمتان( فليي
فييي ااييية  چھ  ھ  ے   چ إنمييا الواجييب  ن يكييون حييااًل ميين المرعييى فييي قولييه تعييالى  

َر لتناسب الفواصن  و(2)السابرة، وُ  ا
إن اإلعراب بوصفه عكيس البنيا  ييدن عليى معنيى، وال يتي تى هيذا المعنيى إن كانيت اللف.ية 

فيهييا اإلعييراب والبنييا  معييًا نحييو بيياب  مبنييية، وذلييك يتاييع فييي اوبييواب النحوييية التييي يييد ن
النيدا  وبيياب )ال( النافييية للجيينس، إذ ي.هيير مييا ل عييراب ميين   يير فييي فهييم الجميين وتحليلهييا، 
ففييي بيياب )ال( النافييية للجيينس يكييون اسييم )ال( معربييًا إذا كييان ماييافًا  و شييبيهًا بالمايياف، 

كان البيد مين إعيراب )فاعين( لكيي  ومبنيًا إذا كان مفردًا، ففي قولنا  ))ال فاعَن  يٍر نادم ((
تييدن ب عرابييه علييى  ن النفييي قييد وقييل عليييه وحييدخ ميين دون غيييرخ، فييدن اإلعييراب هنييا علييى 

                                                 

هي  و 471اإلعجاز،  بو بكر عبد الراهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي )( دالئن 1)
-هي1422، 5الراهرة، ي-هي(، قر خ وعلل عليه   بو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة ال انجي474

 و 28م  2004
 ( ين.ر  مغني اللبيب عن كتب اوعاريب،  بو محمد عبدا  جمان الدين بن يوسف بن  حمد بن2)

-هي(، تحريل  محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية761عبدا  بن هشام اونصاري المصري )
والبرهان في علوم الررآن،  614، 1/605م   2001-هي1427لبنان، يبعة جديدة منرحة، -بيروت-صيدا

-دار الحديثهي(، تحريل   بو الفان الدميايي، 794اإلمام بدر الدين محمد بن عبدا  الزركشي )
 و 311، 310م   2006-هي1427الراهرة، )دوي(، 
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التعيييين واإل.هييار، ب يي ف قولنييا  ))ال رجييَن فييي الييدار(( ، فيي ن )ال( هنييا تفيييد نفييي الجيينس 
 و  (1) ي  ن المعنى نفي وجود جنس الرجن في الدار ولذلك كان اسمها مبنياً 

و ميية مييا يؤكييد الصييلة بييين اإلعييراب والمعنييى  ن صييحة المعنييى وفسييادخ يييتحكم بييه اإلعييراب 
ٍٍ چچ    ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چنحو قوليه تعيالى    ٍٍ ٍٍ ، فليو ُغييرت  ] 3التوبية    [ٍٍ

 حركيية )رسييوُله( ميين الاييمة إلييى الكسييرة النييترض المعنييى وفسييد ، ومنييه  ياييًا قولييه تعييالى 
، فلييو غيييرت حركيية اإلعييراب فيييه برفييل  ] 28اير   فيي [چ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇ چ

لف.ية الج ليية ) اُ  ( ونصييب )العلمياَ ( النعكييس المعنييى وصيار ا   اشيييًا تعييالى ا  عيين 
ذلييك علييوًا كبيييرًا و و ياييًا ف نييه ال يمكيين انكييار  ن ل عييراب دالليية علييى المعيياني الم تلفيية ، 

عنييى الجمليية ال يتاييع ميين دون إعييراب ففييي نحييو قولنييا  ))  رهييب النيياس سييلمان (( فييان م
والحتميين معيياني عديييدة منهييا   رهييَب النيياُس سييلماَن ،  رهييَب النيياَس سييلماُن ،  رهييُب النيياِس 

 و(2)سلماُن ،  رهِب الناس سلماُن ولكن منها معنًى م تلفًا كما يبدو وااحاً 
بينهمييا ،  ولكيين مييا سييبل ذكييرخ يمكيين الرييون إن كييً  ميين اإلعييراب والمعنييى يتشييايران الصييلة

فاإلعراب يسهم في توايع المعنى ، لكن يمكن  ن تينعكس المسي لة ليصيبع المعنيى يريريًا 
لمعرفيية مجيين اإلعييراب علييى وجييه معييين ميين دون آ يير ، وعليييه ف نييه ال يمكيين التهييوين ميين 

   ر كن منهما في اا رو
 
 
 
 
 
 

                                                 

( ين.ر  .اهرة اإلعراب في النحو العربي وتيبيراتها في الررآن الكريم، الدكتور  حمد سليمان ياقوت، 1)
 و44،45م  1994االسكندرية، )دوي(، -دار المعرفة الجامعية

المملكة -عمان-السامرائي، دار الفكر ( ين.ر   الجملة العربية والمعنى ، الدكتور فاان صالع2)
 و31،34م   2009-هي1430، 2اوردنية الهاشمية، ي
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 المبحث الثالث
 تحليــل اآليــات

اليييينجم ميييين التحلييييين بسييييبب  لوهييييا ميييين م.يييياهر  ( ميييين سييييورة62تنويييييه  اسييييت نيت ااييييية )
 اإلعرابو

 [چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی   چ فيييي قوليييه تعيييالى   و1
وردت ااية الكريمة لت.هر جانبًا من اجتهاد الم ئكة فيي ياعية ا   ] 206اوعراف   

اليذين( لميا تيؤذن بيه ، فُعدن عن لف.ة )الم ئكة( إلى االسم الموصون )(1)تعالى وعبادته
و وجيييا  اإل بيييار عييينهم بييي مور    ييية  (2)الصيييلة مييين رفعييية منيييزلتهم عنيييد الميييولى تعيييالى

 حييييدها  نفييييي اسييييتكبار الم ئكيييية عيييين عبييييادة ا  تعييييالى وذلييييك إ.هييييارًا للعبودييييية وا  باتييييًا 
للياعة، ال اني  إ بيات تسيبيحهم   سيبحانه وتنزيهيه عين كين ميا ال يلييل بذاتيه الكريمية، 

اليييث  ذكييير سيييجودهم لل يييالل تبيييارك وتعيييالىو ولميييا كانيييت العبيييادة ناشيييئة عييين انتفيييا  ال 
االسيييتكبار وكانيييت عليييى قسيييمين  عبيييادة قلبيييية و  ييير  جسيييمانية ذكرهميييا، فالرلبيييية هيييي 

 و(3)التسبيع والتنزيه عن كن سو ، والجسمانية هي السجود
 عيين  نهييا ت  ييذ حكمييه ومعلييوم  ن اللف.يية إذا اتصييلت بمييا قبلهييا ف نهييا تتصيين بمعنيياخ، فايي ً 

ذا انريعيييت عييين قبلهيييا د ليييت جملييية مسيييت نفة لهيييا معناهيييا المسيييترن  اإلعرابيييي بيييالعيف، وا 
و وعلييييه فيييالراجع  ن تكيييون اليييواو اليييواردة هنيييا هيييي واو (4)وحكمهيييا اإلعرابيييي المسيييترن  ياييياً 

                                                 

( ين.ر  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  بو محمد عبدالحل بن غالب بن عيية اوندلسي 1)
-هي1422، 1لبنان، ي-بيروت-هي(، تحريل  عبدالس م عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية546)

 و 2/495م  2001
-هي(، دار سحنون للنشر والتوزيل1393( ين.ر  التحرير والتنوير، الشيخ محمد الياهر بن عاشور )2)

 و 243/ 9، ج4، )دوي(، )دوت(  مج2تونس، ي
هي(، دراسة وتحريل  الشيخ 745( ين.ر  البحر المحيي، محمد بن يوسف الشهير ب بي حّيان اوندلسي)3)

-هي1422، 1لبنان، ي-بيروت-الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلميةعادن  حمد عبدالموجود و 
 و 450، 4/499م   2001

-( ين.ر  اإلعراب والمعنى في الررآن الكريم، الدكتور محمد  حمد  اير، مكتبة اونجلو المصرية4)
 و 161الراهرة، )دوي(، )دوت(  
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 العيف وليست واو االستئناف ، إذ ورد العيف بهيا متسياوقًا ميل المعنيى اليذي  شيارت إلييه
ااييية الكريميية، فعيييف الفعيين الماييارع المرفييوع )يسييجدون( علييى ن.يييرخ الفعيين )يسييبحونه( 
اليييذي عييييف هيييو اا ييير عليييى المايييارع المنفيييي )ال يسيييتكبرون( وذليييك مييين بييياب  عييييف 

ونييه ابتييدك بييذكر عبييادة الم ئكيية   تعييالى وهييي عاميية،  ييم  عربييه  (1)ال يياب علييى العييام 
نييوع ميين العبييادة فاييً  عيين  ن  بييوت النييون فييي الفعيين ذكيير التسييبيع والسييجود وكيين منهمييا 

)يسييتكبرون( دن علييى  ن )ال( هنييا نافييية وليسييت ناهييية يؤكييد ذلييك المعنييى العييام ل ييية ون 
المعنييّي بالسييجود هييم )الم ئكيية( ممييا يييوحي بالصييلة بييين اإلعييراب والمعنييى، وذلييك بمجملييه 

 ويشير إلى  ن مرصد السجود في هذا الموال هو )العبادة(
الرعيييييييييييييييييييييد    [ چڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  و2

ذكر  ن السجود في هذا الموال ييدن عليى  ميرين   حيدهما  السيجود عليى الهيي ة  ] 15
المعهودة من وال الجبهة على موال السيجودو واا ير   ن يكيون دااًل عليى ال ايوع 

ميين دون اوون، اووليييى   و و مييية مسيي لتان ترجحييان المعنيييى ال يياني(2)واالنرييياد   تعييالى
والييذي  سييند إليييه فعيين السييجود  (3)مجييي  االسييم الموصييون )َميين( الييذي يسييتعمن للعاقيين

ليكييون فاعلييه، ون المعنييى يحكييم بييذلك لغييياب الع ميية اإلعرابييية، فاييً  عيين  نييه يمكيين 
إدراك تلييك الع ميية ميين لف.يية ). لهييم(، المعيوفيية علييى )َميين( بييالواو، ون المعيييوف 

، ومعليوم (4)ل المعييوف علييه فيي الع مية اإلعرابيية،  ونيه شيريكه فيي العامين يشترك م
 ن  ت  ير العامن يكون لف.يًا في الع مة اإلعرابية كما يكون معنوييًا متمي ً  فيي وصيون 

و وتشيييريك ال.ييي ن فيييي (5)معنيييى العامييين إليييى المعميييون وفيييي اعتبيييار الموايييل اإلعرابيييي 

                                                 

ان صالع السامرائي، مؤسسة التاريخ وين.ر  معاني النحو، الدكتور فا 2/411( مغني اللبيب  1)
 و 3/231م   2007-هي1428، 1لبنان، ي-بيروت-العربي، دار إحيا  التراث العربي

 و 5/369، البحر المحيي  3/305( ين.ر  المحرر الوجيز  2)
 و 1/119، معاني النحو  1/179( ين.ر  المرتاب  3)
 و 4/211( مون  4)
 و 107ريم  ( اإلعراب والمعنى في الررآن الك5)
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، وعلييه في ن فيي هيذا العييف (1)كليه وانرييادخ   تعيالىالسجود يؤكد معنى  اوع العالم 
 ملح. إلى الصلة بين اإلعراب والمعنىو

(( ، فرييد ذكيير  ن السيياجد   تعييالى يوعييًا هييم ڄ   ڃ  والمسييالة او يير  قولييه تعييالى  ))
الم ئكة ومن د ين مين النياس فيي اإلسي م رغبية فييه  و مين ُوليد مسيلمًا،  ميا السياجد كرهيًا 

و واشيييتري النحييياة فيييي الحيييان  ن تكيييون مشيييترة، فييي ذا جيييا  (2)جبيييَر عليييى اإلسييي مفهيييو مييين  َ 
المصييدر منصييوبًا وفيييه معنييى الحييان،  جيياز النحيياة  ن يكييون مفعييواًل ميلرييًا علييى اللفيي.  و 

، وعليه ف ن إعراب )يوعًا وكرهيًا( فييه وجهيان  إميا (3)حااًل في المعنى مردارين ذلك المعنى
يييد بفعييين  ن يكيييون حيييااًل عليييى تريييدي ر ييييائعين وُمكيييَرهين  و منصيييوبًا عليييى المصيييدر المؤك 

و والعييدون ميين الوصييف )المشييتل( إلييى المصييدر يصييحبه عييدون ميين معنييى إلييى (4)ماييمر
، فييالتعبير بالوصييف )يييائعين ومكييرهين( يعيييي معنييى (5)معنييى آ يير، فيتسييل المعنييى بييذلك

ى،  ميييا التعبيييير بالمصيييدر واحيييدًا فحسيييب هيييو )الحاليييية( ونيييه يبيييين هيييي ة السييياجدين   تعيييال
)يوعًا وكرهًا( فهو يايف معنًى آ ر هو المفعولية الميلرة  ي )يييعون يوعيًا وُيكرهيون 
كرهًا( وهذا تعزيز لمعنيى ال ايوع واالنريياد اليذي  شيير إلييه، ومين  َيّم يتايع   ير اإلعيراب 

 في توسل المعنى في هذا الموال الذي يم ن وجهًا من وجوخ الصلة بينهماو
 چۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ    چ  و3

ورد ذكر السجود في هذا الموال ليكون المرصود به إما سجود م ئكة  ] 49النحن    [

                                                 

 و 5/369( ين.ر  البحر المحيي  1)
هي(، تحريل   حمد يوسف نجاتي ومحمد 207( ين.ر  معاني الررآن،  بو زكريا يحيى بن زياد الفّرا  )2)

عرابه،  بو اسحل 2/61م   1980-هي1400، 2بيروت، ي-علي النجار، عالم الكتب ، معاني الررآن وا 
الراهرة، -، شرأ وتحريل  الدكتور عبدالجلين عبدخ شلبي، دار الحديثهي(311إبراهيم بن السراي الزّجاج )

 و 3/117م  2004-هي1424، 1ي
هي(، تحريل وشرأ  عبدالس م محمد هارون، 180( ين.ر  الكتاب، سيبويه  بو بشر عمرو بن قنبر )3)

 و 3/234، المرتاب  1/370م   1988-هي1408، 3الراهرة، ي-مكتبة ال انجي
در المصون في علوم الكتاب المكنون،  حمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ( ين.ر  ال4)
 و 7/36دمشل، )دوي(، )دوت(   –هي(، تحريل  الدكتور  حمد محمد ال راي، دار الرلم 756)
 و 2/250( ين.ر  معاني النحو  5)
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السما  والم لوقات التي تدب على وجه اورض، فاً  عن سجود م ئكة اورض وهم 
، (1) ] 18ل    [   چڦ  ڦ       ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ  الحف.ة الذين قان ا  تعالى عنهم 

(( تشريفًا لهم وتكريمًا،  و  ن ےوجا  إفراد م ئكة اورض بالذكر في قوله  ))
يكون المراد هو سجود ما في السموات من الم ئكة والشمس والرمر والنجوم وغيرها من 

ولعن ، مما يعني شمولية السجودو (2)الم لوقات وما في اورض من الدواب ومن الحف.ة
المعنى ال اني هو اورجع وذلك ونه   بر باالسم الموصون )ما( الذي يرل على ذوات 

، وذلك  لغلبة ما ال يعرن على من يعرن في العدد، والحكم (3)غير العاقن وصفات العاقن
، وعليه فرد  جي  بما هو صالع للعر   وغيرهم (4)لعغلب كتغليب المذكر على المؤنث 

 ، والمذكور آنفًا متعلل بالمعنىو(5)إرادة العموم 
 ميا ميا يتصين بياإلعراب ف نييه ذو صيلة و ريى بميا ُذكيير مين معنيى، ففاعين السييجود  

هييو االسييم الموصييون )مييا( يؤكييد ذلييك  عيييف )والم ئكيية( علييى مييا فييي السييموات ومييا فييي 
 فييولميا كيان بيين المكلفيين وغييرهم قيدر مشيترك … اورض، وهم مندرجون في عموم )ما(

ن ا تلفا في كيفية السجود د السجو  و وهنيا يبيرز (6)وهو االنرياد إلرادة ا  جمل بينهما فيه وا 
  ر اإلعراب في توجيه المعنيى اليذي يعيد  حيد وجيوخ الصيلة بينهميا، فليو كيان العييف عليى 

                                                 

عرابه  1) حمد بن  حمد ابن  بي ، الجامل وحكام الررآن،  بو عبدا  م3/165( ين.ر  معاني الررآن وا 
هي(، تحريل  هشام سمير الب اري، دار عالم 671بكر بن فرج اونصاري ال زرجي شمس الدين الرريبي )

 و 113، 10/112م   2003-هي1432، 1المملكة العربية السعودية، ي -الرياض-الكتب
 و 10/113( ين.ر  الجامل وحكام الررآن  2)
 و 1/120النحو  ، معاني 1/179( ين.ر  المرتاب  3)
هي(، تحريل  محمد عبد ا  النمر، ع مان 516( معالم التنزين،  بو محمد الحسين بن مسعود البغوي )4)

 و 5/22م   1997-هي1417، 4جمعة اميرية، سليمان مسلم الحرش، دار ييبة للنشر والتوزيل، ي
،  بو الراسم جار ا  محمود بن ( الكشاف عن حرائل غوامض التنزين وعيون اوقاوين في وجوخ الت وين5)

هي(، رتبه وابيه وصححه  محمد عبدالس م شاهين، دار الكتب 538عمر بن محمد الزم شري )
، وين.ر  التبيان في إعراب الررآن،  بو البرا  عبد ا  بن 2/586م   2009، 5لبنان، ي-بيروت-العلمية

دار -لناشر  عيسى البابي الحلبي وشركاخهي(، تحريل  علي محمد البجاوي، ا616الحسين العكبري )
 و 2/798م   1976الكتب، )دوي(، 

 و 5/483( البحر المحيي  6)
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((، الشييتركت اللف.تييان )الم ئكيية( ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  قولييه  ))دابييٍة(( بييداًل ميين  ))
 مة اإلعرابية نفسها، ولرجع المعنى اوون بداًل من ال انيو و )دابة( في الع 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ        ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤچ  فيييييييييي قوليييييييييه تعيييييييييالى  و4

تعيددت اارا  التيي قيليت حيون المعنييا بهيم السيجود  ] 107اإلسيرا     [ چڃ      ڃ
الييذين كييانوا ييلبييون الييدين الحييل  فييي ااييية الكريميية، فييذكر  نهييم مؤمنييو  هيين الكتيياب،  و

( كورقيية بيين نوفيين وزيييد بيين عمييرو بيين نفييين،  و هييم فرقيية ميين  هيين قبيين مبعييث النبييي )
( وما  نزن علييه مين الريرآن وقيرك الكتاب جلسوا وهم على دينهم، فتذاكروا  مر النبي )

ة بييين و و ميية مسيي لتان تشيييران إلييى الصييل(1)عليييهم ميين الرييرآن ف شييعوا   تعييالى وسييجدوا
اإلعراب والمعنى إحداهما    ر معنى حيرف الجير فيي تحدييد المعنيى الميراد مين السيجود 
اليييذي يتايييع مييين اارا  الميييذكورة حيييون معنيييى حيييرف الجييير )الييي م( فيييي قوليييه تعييييالى  
))لعذقييان((، اوون   نهييا بمعنييى )علييى(  ي يسييريون علييى اوذقييان وهييي  قييرب مييا فييي 

ال يياني   ن اليي م ل  تصيياب، فيكييون المعنييى  نهييم  ،(2)اليير س إلييى اورض عنييد السييجود
و واورجيع  ن تكيون الي م ل  تصياب (3)جعلوا  ذقانهم ووجيوههم لل يرور وا تصيوها بيه

، فليو كانيت ل سيتع   لكيان معنياخ  ن السياقي علييى وجهيه وال يارُّ عليى ذقنيه إنميا يفعيين 
د ييه ذلييك السييروي ميين ذلييك اايييرارًا ميين غييير قصييد وال ا تيييار منييه، فاييً  عمييا قييد يح

ارر ب  ف لو كانت ال م ل  تصاب، إذ سيكون المعنيى  ن السياجد   تعبيدًا مربين  
، (4)بنفسه على السجود الذي يشرف اوعاا  ويعترهيا مين النيار، فيجليب لهيا نفعيًا و ييراً 

 يؤكد ذلك  ن الساجدين من المؤمنينو

                                                 

 و 5/136( ين.ر  معالم التنزين  1)
 و 7/428، الدر المصون  1/238، مغني اللبيب  3/511( ين.ر  مون، بو ن، المحرر الوجيز  2)
 و 7/428، الدر المصون  2/672( ين.ر  الكشاف 3)
-( ين.ر  من  سرار حروف الجر في الذكر الحكيم، الدكتور محمد اومين ال اري، مكتبة وهبة4)

 و 244م   1989-هي1409، 1الراهرة، ي
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، ونيه ُذكير (1)لتيي انتصيبتف عليى الحيان  ما المس لة او ر  فهي قوله تعيالى  ))سيجدًا((  ا
فييي تعريييف الحييان  نهييا  وصييف  يبييين هييي ة الفاعيين  و المفعييون بييه فييي الوقييت الُم بيير بييه 

، فالوصييف سييجدًا يبييين هييي ة صيياحب الحييان الاييمير )الييواو( فييي الفعيين )ي ييرون( (2)عنييه 
الرييرآن الكييريمو  العائييد علييى الييذين  وتييوا العلييم وهييي المسييارعة إلييى السييجود حييين يتلييى عليييهم

وجييا ت الحييان )سييجدًا( مفييردة وليسييت جمليية، فلييم يريين  ))وهييم سييجد (( ون ذلييك يعنييي  نهييم 
و ووقيوع )سيجدًا( حيااًل  لبييان الغيرض (3)ي رون لعذقان حين يكونون سجدًا وهذا غيير ميراد

ميين هييذا ال ييرور، وسييجودهم سييجود تع.يييم   عنييد مشيياهدة آييية ميين دالئيين علمييه وصييدل 
، يؤذن بذلك ميا بيين الحيان وصياحب الحيان مين صيلة معنويية تعيزز (4)ريل وعدخ رسله وتح

 المعنى المشار إليه والمرصد منهو
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ  -5

وردت هييذخ ااييية  ] 58مييريم    [چڱڱ  ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻڳ  ڳ  
(، علييى  نبيائييه الكييرام ولتصييف حييالهم عنييد سييماعهم آيييات عييام المييولى )الكريميية لتبييين إن

( ڻ     ڻ        ڻربهمو وبت من ااية تيالعنا مس لة تعدد  وجه اإلعراب فيي قوليه تعيالى  ))
   يّروا مريدارين (*)، إذ ذكر في إعرابه وجهان  اوون     ن يكون سجدًا حان مريّدرة المعنيى

و وال ياني  (5)، وُبكييًا عييف علييه … حالة  رورخ ال يكيون سياجداً  السجود ون اإلنسان في
                                                 

عرابه  1) هي(، تحريل  437، وين.ر  مشكن إعراب الررآن، مكي بن  بي يالب )3/216( معاني الررآن وا 
 و279م  2010، 1، يلبنان-بيروت– سامة عبدالع.يم، دار الكتب العلمية 

هي(، تحريل  الدكتور عبدالحسين الفتلي، 316( اوصون في النحو،  بو بكر محمد بن سهن ابن السّراج)2)
 و 4/2، وين.ر  شرأ المفصن  1/213م   1985-هي1417، 3بيروت، ي-مؤسسة الرسالة

 و 2/262( ين.ر  معاني النحو  3)
 و 15/234، ج6( التحرير والتنوير  مج4)
 و 2/242الحان المردرة  وهي المستربلة التي يكون وقوعها بعد زمن عاملها  ين.ر  معاني النحو  ( *)
عرابه  5) ، وين.ر  إعراب الرران،  بو جعفر  حمد بن محمد بن إسماعين 3/274( معاني الررآن وا 

-هي1405، 2ي هي(، تحريل  الدكتور زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهاة العربية،338الّنحاس)
هي(، تحريل  الدكتور يه عبد 577، البيان في غريب إعراب الررآن،  بو البركات اونباري)3/21م   1985

م   1980-هي1400الراهرة، )دوي(، -الحميد يه، مراجعة  مصيفى السرا، الهيئة المصرية العامة للكتاب
  و2/128
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، وكييي  (1) ُسيييّجدًا حيييان مريييدرة، وُبكيايييًا مصيييدر عليييى فعيييينب ُبكيييّي ، عليييى تريييدير  بكيييوا ُبكياييياً 
الييوجهين مييرادان، ففييي الوجييه اوون إشييارة إلييى هييي ة  نبيييا  ا  تعييالى حييين تيييرل  سييماعهم 

المبييادرة واإلسييراع إلييى السييجود والبكييا ،  ي  نهييم ي ييرون  آيييات  ييالرهم ووصييف لحييالهم ميين
سييياجدين بييياكين مييين  شيييية ا  سيييبحانهو  ميييا الوجيييه ال ييياني ففييييه توسيييل فيييي المعنيييى ون 
المصييدر )ُبكيييًا( يفيييد التوكيييد والمبالغيية، ف ايييف إلييى معنييى المسييارعة إلييى السييجود معنييًى 

ث عيينهم هييم  ك يير النيياس  شييية   آ يير هييو شييدة بكييائهم، وال غييرو فييي ذلييك، ون المتَحييد  
تبييارك وتعييالى و حرهييم بييذلكو وعليييه فيي ن تعييدد  وجييه اإلعييراب قيياد إلييى توسييل المعنييى، ممييا 
 .هر جانبًا آ ر من جوانب الصلة بيين اإلعيراب والمعنيى، و وايع  ن ) شيية ا  تعيالى( 

 هي المرصد من السجودو
ڇ       ڇ  ڍ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ -6 

ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڍ   ڌ  

 چڳ  ڳ  ڱ

 ميية مسييائن عديييدة فييي هييذخ ااييية الكريميية تبييدو فيهييا الصييلة وااييحة بييين  ] 18الحييج    [
اإلعراب والمعنى، فكن منهما يرود إلى اا ر، منها   ن االسيم الموصيون )َمين( اليذي ييدن 

عاقن هو فاعين السيجود ونيه عائيد  عليى الم ئكية فيي السيموات والبشير فيي اورض، على ال
فاييً  عيين  ن عيييف )الشييمُس( عليييه يؤكييد  ن معنيياخ الييو.يفي هييو الفاعليييةو و ياييًا فيي ن 
العييييف اليييذي تكيييرر بيييالواو  ي عييييف )والشيييمُس والرميييُر والنجيييوُم والجبييياُن واليييدواُب(  فييياد 

 عالى، وهذا السجود إنما هو سجود ياعية وانريياد، يعيزز ذليكبسجود الم لوقات جميعًا   ت
 و(2) ] 44اإلسرا     [ چ  ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻچ قوله تعالى  

( فيييي قوليييه تعيييالى  ))وك يييير  مييين النييياس(( وجهيييان   حيييدهما   ن يكيييون  وفيييي إعيييراب )ك يييير 
السييموات((، وجيياز ذلييك  مرفوعييًا بييالعيف علييى )َميين( فييي قولييه تعييالى  ))يسييجُد لييه ميين فييي

ون السيييجود بمعنيييى االنريييياد، وكييين م ليييول منرييياد ومييير ا  تعيييالىو والعييييف هنيييا يكيييون 
كييالتكرار الييذي يفيييد التفصييين وزيييادة معنييًىو وال يياني   نييه مرفييوع باالبتييدا  و بييرخ محييذوف 

                                                 

 و 2/128، البيان في إعراب غريب الررآن  292، مشكن إعراب الررآن  3/21( ين.ر  إعراب الررآن  1)
عرابه  2)  و 5/372، معالم التنزين  340، 3/339( ين.ر  معاني الررآن وا 
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ي ترييديرخ  )وك ييير ميين النيياس م ييابون  و  بييت لهييم ال ييواب(، يييدن عليييه مييا قابلييه ميين  بيير فيي
و ويلحييي. فيييي هيييذا الموايييل  ن تعيييدد وجيييوخ (1)قوليييه تعيييالى  ))وك ييييُر حيييل علييييه العيييذاب((

 اإلعراب  د  إلى تغيير المعنى، فجا  مؤكدًا وجود صلة بينهماو
 ميا قوليه تعيالى  ))وك ييُر حيل علييه العيذاب((، فيجيوز فيي )ك يير( وجهيان   حيدهما  الرفيل 

علييييه العيييذاب(( ييييدن عليييى  نيييه وك يييير   بيييى إميييا عليييى  نيييه مبتيييد  ون قوليييه تعيييالى  ))حيييّل 
( بميا عياد مين ذكيرخ  ٍُ إال بترك السيجود والياعية، فرفيل )ك يير  السجود، ون العذاب ال يحل 

 ي  ن الكي م مسيت نف مرييوع عميا  (2)في قوله تعالى  ))حل عليه(( التيي هيي بمنزلية  بيى
اليذي يعنيي  نهيم موصيومون قبله، وك ن الجملة معادلة لروليه تعيالى  ))وك يير مين النياس(( 

 و(3)بسجودهم يؤيد هذا قون الحل تعالى الحرًا  ))ومن يهن ا  فما له من مكرم((
( معيوفًا على )َمن( في قوله تعالى  ))يسجد ليه مين(( وجياز ذليك  ويحتمن  ن يكون )ك ير 

عون ون المراد بالسجود هنا هو ال اوع واالنرياد، فالكفار الذين حيل علييهم العيذاب  ااي
 و(4)لردر ا  تعالى وتدبيرخ، منرادون ومرخ فيهم

( هييو النصيب ونيه  بمنزلية قولييه  ))فريريًا هيد  وفريرييًا  والوجيه اا ير اليذي يجييوز فيي )ك يير 
ينصيييب إذا كييان فيييي الحييرف واو دعيييا  ذكيييرخ   ] 30اوعيييراف    [حييل علييييهم الايي لة(( 

حيو   هيان  و  ليل  و سيو  ذليك ،  ي  نه نصب على إايمار فعين ن(5)بفعن قد وقل عليه 
،  ي  ن المعنيى (6)مما يدن عليه المعنى، فك نه قان   هان  و  لل ك يرًا حل علييه العيذاب

وّجه اإلعراب في هيذا الموايلو ولكين ميا سيبل يتايع جلييًا  ن مرصيد السيجود هيو إ.هيار 
 االنرياد   تعالى وال اوع ومرخو

 

                                                 

و( ين.ر  مشكن 2/937، التبيان في إعراب الررآن  2/171( ين.ر  البيان في غريب إعراب الررآن  1)
 و 312إعراب الررآن  

 و 3/91لررآن  ، إعراب ا2/219( ين.ر  معاني الررآن  2)
 و 8/245، الدر المصون  4/113( ين.ر  المحرر الوجيز  3)
 و 4/113، المحرر الوجيز  311( ين.ر  مشكن إعراب الررآن  4)
 و2/219معاني الررآن  (  5)
 312ين.ر   مشكن إعراب الرران   (6)
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ں  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     چ  -7

، جييا  الترتيييب فييي ااييية الكريميية علييى النحييو المييذكور فيهييا،  ] 77الحييج    [ چں 
فابتييد  بيياومر بالصيي ة وهييي نييوع ميين العبييادة، و ّنييى بالعبييادة وهييي نييوع ميين فعيين ال ييير  ييم 

و  وفيي هيذا الترتييب إيميا   (1)ا تتم بفعن ال ير وهيو  عيم مين العبيادة، فبيد  ب ياب  يم بي عم
ب صيييي أ االعتريييياد مرييييد م علييييى االشييييتغان ب صيييي أ اوعمييييان، والرجييييا  إلييييى  ن االشييييتغان 

المستفاد من )لعلكم تفلحون( مستعمن في ترريب معنى الفي أ لهيم إذا بلغيوا ب عميالهم الحيد 
 و(2)الموجب للف أ فيما حدد ا  تعالى 

لفي أ فيي وعليه يكون المرصد من السجود هو عبادة ال يالل )جين  ِذكيرخ( التيي سيترود إليى ا
اا ييرة، يشييير إلييى ذلييك  مييور    يية  اوون  وقييوع لف.يية )ربكييم( مفعييواًل بييه، فالفتحيية دلييين 
على المفعولية مميا ييدن عليى  ن المرصيود بالعبيادة هيو ا  تعيالى وحيدخ مميا ييؤذن بالصيلة 

لى بين اإلعراب والمعنىو ال اني  مجي  لف.ة )ال ير( مفعواًل به لي )افعلوا( ليبيين  مير الميو 
تعالى عبادخ المؤمنين بفعن ال ير وحاهم عليهو ال الث    ر معنيى الحيرف العامين )لعين( 
فييي توجيييه المعنييى، و)لعيين( هنييا ليسييت بشييك، بيين معناهييا الرجييا  فييي حييل المييؤمنين،  ي 

و ومعلييوم  ن اسييتعمان الفعيين الماييارع مييل )لعيين( التييي تفيييد (3)لترجيوا  ن تكونييوا علييى فيي أ
، وليذلك اسيتعمن الفعين )تفلحيون( المتجيرد عين عوامين (4)عليى االسيتربان الرجا  يجعله داالً 

النصيب والجييزم مييل )لعين( ليشييير إلييى  ن المرصيود بييالف أ هنييا هيو الفيي أ او ييروي الييذي 
قين عنه  نه  برا   ب  فناٍ ، وِغنًى ب  فرٍر، وِعزٌّ ب  ُذٍن، وعلم  ب  جهٍن 
و ولكن ما ُذكير (5)

 إلعراب والمعنىوتتجلى الصلة بين ا
الفرقييييييييييييييان    [ چڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ      چ -8  

ت.هيير فييي ااييية المييذكورة مسيي لتان تشييير كيين منهمييا إلييى وجييود صييلة بييين اإلعييراب   ]60

                                                 

 و 6/360( ين.ر  البحر المحيي  1)
 و 17/346، ج7( التحرير والتنوير  مج2)
عرابه   (3)  و 4/135، المحرر الوجيز  3/356ين.ر  معاني الررآن وا 
 و 1/34( ين.ر  همل الهوامل  4)
 و 644( مفردات  لفا. الررآن  5)
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والمعنيييىو اووليييى    ييير معنيييى حيييرف الجييير )الييي م( ميييل الفعييين )اسيييجدوا( فيييي قوليييه تعيييالى  
توجيييه المعنييى، فييال م هنييا )ل  تصيياب(، ممييا يييدن علييى اوميير ))اسييجدوا للييرحمن(( فييي 

ب فراد المولى تعالى بالسجود وهو المعنى المراد، ون ال ياب موجه إليى الكفيار اليذين  بيوا 
السجود   تعالىو ال انية  نوع )ما( فيي قوليه تعيالى  ))وميا اليرحمن((  نهيا اسيتفهامية وهيي 

كيي م هنييا لكفييار قييريش الييذين  مييروا بالسييجود   تعييالى ، وال(1) للسييؤان عيين حريريية الشييي  
اعترافييًا بوحدانيتييه، ويجييوز  ن يكييون هييذا االسييتفهام علييى سييبين التجاهيين بصييفة )الييرحمن( 

،  و يكيون عليى سيبين (2)التي   مغالية منهم، على الرغم من معيرفتهم بيا  وبتليك الصيفة
و (3)لك اسييتعملت )مييا( ميين دون )َميين(االسييتغراب ونهييم اسييتفهموا عيين معنييى )الييرحمن( ولييذ

ولكييييون )مييييا( اسييييتفهامية فيييي ن لهييييا صييييدر الكيييي م ومحلهييييا اإلعرابييييي هييييو االبتييييدا ، ويكييييون 
)الييرحمن( هييو ال بيير يؤيييد ذلييك ع متييه اإلعرابييية )الاييمة(، وعليييه فيي ن المعنييى هييو الييذي 

 وّجه اإلعرابو
المشييركين الييذين  بييوا  ويتاييع ممييا سييلف  ن وجييه السييجود هنييا هييو إ.هييار م الفيية         

( وُسيين  السييجود فييي هييذا السييجود للييرحمن ولييم يمت لييوا لمييا ُ مييروا بييه، ولييذلك سييجد النبييي )
 و  (4)الموال

  النمييين [ چڦ   ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ -9
ييُجُدوا، ورد فييي قولييه تعيييالى  ))  ] 25 و فميين قر هيييا (5)د(( قرا تييان بيييالت فيف والتشييديَ ال  َيسف

يييُجُدواَ الَ بيييالت فيف ) ( يكيييون المعنيييى    ال ييييا هيييؤال  اسيييجدوا عليييى نيييية اومييير، ب ايييمار  َيسف
، فتكون ) ال( البتدا  الك م والتنبيه والوقيوف علييه  ال ييا، (6))هؤال ( واالكتفا  بي )يا( الندا 

                                                 

 و 4/224( معاني النحو  1)
 و 6/466( ين.ر  البحر المحيي  2)
 و 19/62، ج8( ين.ر  التحرير والتنوير  مج3)
 و19/62، ج8( ين.ر  التحرير والتنوير  مج4)
هي(، تحريل  سعيد اوفغاني، 403( ين.ر  حجة الررا ات،  بو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة )5)

 و 526م   1982-هي1402، 2لبنان، ي-بيروت-مؤسسة الرسالة
 و 2/290( ين.ر  معاني الررآن  6)
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)هّ  تسييجدون  (( و وحجييتهم فييي ذلييك قييرا ة ابيين مسييعود)(1) ييم يسييت نف فيرييون  اسييجدوا  
وقرا ة  بّي )) ال تسجدون  (( وسماعهم عن العرب شعرًا ون يرًا، ومنيه قيون بعيض العيرب  

 و  (2) ) ال يا ارحمانا(،  ال يا تصّدقا علينا 
وفييييي قييييرا ة التشييييديد ) اّل يسييييجدوا( وجييييوخ ك يييييرة   حييييدها   ن ) اّل(  صييييلها   ن ال،         

ا، و )ال( حرف نفي، و ) ن( وميا بعيدها فيي موايل نصيب فتكون ) ن( ناصبة للفعن بعده
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ بييداًل ميين ) عمييالهم( فييي ااييية السييابرة ميين قولييه تعييالى  

، ومييييا بيييييين المبيييييدن منيييييه والبييييدن اعتيييييراض تريييييديرخ  وزيييييين لهيييييم  چٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ
ب مفعيواًل و ال ياني   ن يكيون فيي موايل نصي(3)الشييان عدم السجود   و )ال( غيير زائيدة

لييي )يهتييدون( علييى إسييراي حييرف الجيير،  ي  فهييم ال يهتييدون إلييى  ن يسييجدوا، وتكييون )ال( 
زائدةو ال الث   ن يكون في موال جير عليى البيدن مين )السيبين( عليى معنيى فصيّدهم عين 

ييُجُدواو الرابييل   ن )(4)السييبين لييئ  يسييجدوا، فحييذف الجييار مييل  ن، و )ال( غييير زائييدة ( َ ال  َيسف
لييه، وفييي متعلرييه وجهييان  حييدهما   نييه )زّييين(،  ي زّييين لهييم وجيين  ن ال يسييجدوا،  مفعييون

فتكييون )ال( حينئيييٍذ ليسيييت زائيييدة، بييين هيييي عليييى معناهيييا مييين النفيييي، وال ييياني   نيييه متعليييل بيييي 
)صييّدهم( ،  ي صييدهم وجيين  ن ال يسييجدوا، فتكييون )ال( زائييدة والمعنييى  وزّييين لهييم وجيين 

و ال ييامس   نييه  بيير مبتييد  ماييمر إمييا  ن يعييود (5)ة  .هيير وفييه ميين سييجودهم وعييدم الزييياد
،  و (6)علييى ) عمييالهم( علييى ترييدير  هييي  ن ال يسييجدوا، فتكييون )ال( علييى بابهييا ميين النفييي
 و (7)يعود على )السبين( على تردير  هو  ن ال يسجدوا، فتكون )ال( زائدة ليصع المعنى

                                                 

عرابه  1)  و 4/87( ين.ر  معاني الررآن وا 
 و 2/290( ين.ر  معاني الررآن  2)
 و 8/602، الدر المصون  2/221، البيان في غريب إعراب الررآن  3/206.ر  إعراب الررآن  ( ين3)
 و8/602الدر المصون  ، 2/221، البيان في غريب إعراب الرران   3/350ين.ر  الكشاف  ( 4)
 و 8/602، الدر المصون  7/66( ين.ر  البحر المحيي  5)
 و 8/602، الدر المصون  2/1007( ين.ر  التبيان في إعراب الررآن  6)
 و 8/602( ين.ر  الدر المصون  7)
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، ون المعنيى حينئيٍذ سييكون  زّيين لهيم وذكر  ن قرا ة التشديد ال ينبغي لها  ن تكيون سيجدة
، وفيي ذلييك ن.ير،  ون موااييل السييجدة إميا  مييُر بهيا،  و مييدُأ لميين (1)الشيييان  اّل يسييجدوا

حيد  الريرا تين  مير  بالسيجود واو ير  ذم  للتيارك    تى بها،  و ذم  لمن تركها، وا 
، فايً  (2)

م لغيييير ا ، ون ا  هيييو عييين  ن  ميييعن المعنيييى عليييى الريييرا تين واحيييد وهيييو إنكيييار سيييجوده
و ومن هنا يبرز   ر ا ت ف الررا ات فيي تعيدد وجيوخ اإلعيراب ومين  َيم  (3)الحريل بالسجود 

 تغير المعنىو
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ  و10

 چک

دًا((،  مي  ] 15  السجدة [ ا تامنت هذخ ااية مجيي  الحيان مفيردة فيي قوليه تعيالى  ))ُسيج 
صاحب الحان فهو الامير )الواو( في الفعن ) ّروا( العائد على االسيم الموصيون )اليذين( 
دًا( حيااًل جيا  موافريًا لمعنيى  وهم المؤمنون بعييات ا  وبكتابيه الكيريم، وعلييه في ن وقيوع )ُسيج 
ااييييةو إذ وصييييف هييييي ة المييييؤمنين ليتاييييع الرصيييد ميييين سييييجودهم وهييييو التوااييييل   تعييييالى 

و ومجيي  الحيان هنيا فيي سييال الشيري دن عليى تعليل حصيون الجيواب (4)مرخوال اوع ووا
،  ي  ن التيييذكير بعييييات ا  والموع.ييية الحسييينة ُتحيييدث فيييي (5)بحصيييون الشيييري وت زمهميييا

 نفوس المؤمنين ت  يرًا يرود إلى ال اوع ووامر ا  تعالى واالنصياع لهاو
ة ما حملته الحان المفردة مين معنيى وجا ت جملة الحان االسمية )وهم ال يستكبرون( مؤكد

ال اييوع   واالنرييياد ووامييرخ، وارتبيييت بمييا سييبرها بييالرابي اللف.ييي )واو الحييان(، وورد نفييي 
التكبر عن المؤمنين بالمسند الفعلي إلفادة ا تصاصهم بذلك ب ي ف المشيركين اليذين كيان 

( وتصييديل مييا نبيييه ) لرهييم االسييتع   والتكبيير عيين آيييات ا  فاييً  عيين رفاييهم اتبيياع 
 و(6)جا  به

                                                 

عرابه  1)  و 4/88( ين.ر  معاني الررآن وا 
 و 3/350( الكشاف  2)
 و 19/256، ج8( التحرير والتنوير  مج3)
 و 3/496( ين.ر  الكشاف  4)
 و 21/228، ج8( ين.ر  التحرير والتنوير  مج5)
 و21/228، ج8( ين.ر  التحرير والتنوير  مج6)
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ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  و11

  ] 24  ب  [ چۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې       ې   ى    ى       
الييذي فييي هييذخ ااييية إشييارة إلييى الصييلة بييين اإلعييراب والمعنييى فييي قولييه تعييالى  ))راكعييًا(( 

وهييييو هنييييا النبييييي داود )عليييييه  -، ونييييه بييييين هّييييي ة صييياحب الحييييان (1)انتصيييب علييييى الحييييان
حييين  ييرورخ وسييرويه إلييى اورض سيياجدًا   تعييالى، فييالمعنى هنييا وّجييه اإلعييراب  -السيي م(

ون  هناك جانب معنيوي البيد مين مراعاتيه عنيد تيرابي الحيان، وهيو داللية الحيان عليى هيي ة 
لمعنييوي لييه  هميتييه فييي التفريييل بييين الحييان وك ييير ميين المنصييوبات صيياحبه، وهييذا الجانييب ا

 و(2)او ر 
، وذلك  ليفهم  نه كان عين قييام و نيه (3)وربما كان المراد هنا  ن  ُيَعب ر عن السجود بالركوع 

فييي غاييية السييرعة لشييدة العناييية بييه وتعييرض الييداعي إليييه، إذ  نييه وصيين إلييى السييجود فييي 
، ون المرصيييد مييين  السيييجود فيييي هيييذا الموايييل هيييو (4)لركيييوع مريييدار ميييا يصييين غييييرخ إليييى ا

)التوبيية(  ي توبيية النبييي داود )عليييه السيي م( إلييى ا  تعييالى ممييا حصيين لييه مييل ال صييمينو 
وتتم ييين الصيييلة المعنويييية بيييين الحيييان وصييياحبه هنيييا فيييي  ن سيييرعة السيييجود المعبييير عنهيييا 

 (وبالركوع تت  م مل سرعة التوبة إلى ا  )
ې  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ  ٴۇۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇ  چ  و12

ي.هييييييير فيييييييي هيييييييذخ اايييييييية   ] 37  فصيييييييلت  [ چې  ې  ې      ى    ى       ائ
الكريميية جانيييب آ ييير ميين جوانيييب الصيييلة بييين اإلعيييراب والمعنيييى إذ  يتييد ن معنيييى الحيييرف 

تعييالى  ))ال ، ففيي قوليه (5)اليو.يفي فيي تغييير الع ميية اإلعرابيية فيتغيير المعنيى تبعييًا ليذلك 

                                                 

 و 2/1099، وين.ر  التبيان في إعراب الررآن  3/461( إعراب الررآن  1)
( الو.ائف الداللية للجملة العربية دراسة لع قات العمن النحوي بين الن.رية والتيبيل، الدكتور محمد 2)

 و 167م   2007-هي1428، 1الراهرة، ي-رزل شعير، مكتبة ااداب
 و 7/376، وين.ر  البحر المحيي  15/182( الجامل وحكام الررآن  3)
هي(، دار 885( ين.ر  ن.م الدرر في تفسير اايات والسور،  بو الحسن إبراهيم بن عمر البراعي )4)

 و 6/376م   1995-هي1415لبنان، )دوي(، -بيروت-الكتب العلمية
 و 179( اإلعراب والمعنى في الررآن الكريم  5)



 
 م2019/هـ1440                                                        ( 76العدد ) –                        

 

 
225 

تسييييييجدوا(( يتاييييييع  ن )ال( جازميييييية ونهييييييا عملييييييت الجييييييزم فييييييي الفعيييييين الماييييييارع الييييييذي 
يليها)تسجدوا( بدلين حذف النون من آ رخ ومين  َيم  في ن المعنيى سييكون النهيي عين السيجود 
لم لوقييات ا ، وعليييه فيي ن الرصييد ميين السييجود فييي هييذخ ااييية هييو توحيييد ا  تبييارك وتعييالى 

فرادخ بالعباد  ةووا 
 سلوب إنشا  يلبي، ولو رفل لكانت )ال( نافية وليسيت  -كما هو معلوم –والنهي  

ناهييية ووصييبع المعنييى إ بييار عيين نفييي سييجود الم ييايبين لم لوقييات ا  وهييو غييير مييراد، 
( كييان فييي النييياس ميين يعبييد الشيييمس ون الرييرآن الكييريم حييين نزوليييه علييى النبييي محميييد )

 الى، وال يزان اإلشراك با  قائمًا إلى يومنا هذاووالرمر والكواكب من دون ا  تع
  ] 21  االنشييرال  [ چۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې  چ ومنييه  ياييًا قولييه تعييالى   

فيي ن )ال( اليييواردة فيييي اايييية جييا ت للنفيييي فهيييي غيييير عاملييية بييدلين  بيييوت النيييون فيييي الفعييين 
فهيم ال ي ايعون الماارع، فيكون المعنى نفي سجود الكفار الذي جا  في سيال شيريي، 

 و ي شييعون عنييد سييماعهم الرييرآن الكييريم، ون  (1)وال يييذلون باالنتهييا  إلييى ياعيية ا  تعييالى
(، حيين كيان يعيرض علييهم الريرآن قرا ته عليهم قرا ة تبليغ ودعوة من لدن النبي محمد )

 و(2)الكريم جماعات و فراداً 
المعنييى سيييتغير ليكييون نهيييًا  وعليييه فيي ن )ال( ليسييت جازميية هنييا ونهييا لييو كانييت كييذلك فيي ن

للم ايبين وهم الكفار عن السجود عنيد تي وة الريرآن الكيريم،  ي دعيوتهم ل سيتكبار والعتيّو 
فول عتواهم وهو   ف  مر ا  تعالى ومرادخ، مما يرجع  ن يكون الرصد مين السيجود هيو 

سييماعه فت شييل  )ال شييوع( ون السيياجدين هييم المؤمنييون الييذين يتييدبرون الرييرآن الكييريم عنييد
 قلوبهم لذكرخ ب  ف الكفارو

  ] 19  العلييل  [ چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ وعلييى هييذا النحييو جييا  قولييه تعييالى   
((، فرييد وردت ، إذ تبييدو الصييلة وااييحة بييين اإلعييراب والمعنييى فييي قولييه تعييالى  ))

الفعين المايارع، )ال( هنا جازمة بيدلين الع مية اإلعرابيية )السيكون( التيي هيي ع مية جيزم 
ولمييا كانييت )ال( جازميية ف بييد  ن تفيييد معنييى النهييي، وحينئييٍذ يكييون المعنييى نهييي ا  تعييالى 

                                                 

 و 8/440لبحر المحيي  ، ا5/188( ين.ر  إعراب الررآن  1)
 و 30/232، ج12( ين.ر  التحرير والتنوير  مج2)
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(عيين ياعيية  بييي جهيين فييي تييرك الصيي ة  و غيرهييا وعييدم االلتفييات إليييه فيمييا نبيييه محمييد )
، وليو كانيت )ال( نافيية الرتفيل الفعين بعيدها وال تليف المعنيى مين النهيي إليى النفيي، (1)يرون

( وبييي جهيين، ومييا يؤكييد معنييى النهييي قولييه تعييالى فيمييا سييبل ميين  ي نفييي ياعيية النبييي )
وعلييييه فييي ن الغيييرض مييين السيييجود  ] 9،10  العليييل  [ چہ  ہ     ہ   ڻ   ڻ  ۀ      چ  آييييات 

 هو )العبادة(و هنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 و 8/488، ن.م الدرر  5/503( ين.ر  المحرر الوجيز  1)
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 الخاتمة
ن اإلعيراب والمعنيى فيي بعد البحث والترصي في آيات السجدة سعيًا للكشيف عين الصيلة بيي

تلييك ااييييات وصييين البحيييث إليييى نهايتيييه، بعييون ا  تعيييالى، فكيييان البيييد مييين التعرييييف بييي برز 
 نتائجه التي تم لت بوجود  وجه عديدة للصلة بين اإلعراب والمعنى منها 

  يير المعنييى فييي توجيييه اإلعييراب علييى نحييو مييا ُوجييد فييي التمييييز بييين واو العيييف  و1
ييية ميين سييورة اوعييراف و ياييًا فييي قولييه تعييالى  ))وواو االسييتئناف فييي   اا

 ((و
   ر اإلعراب والمعنى معًا في تحديد المعنى الو.يفي للمفردة في اإلعراب المحليو و2
 تعدد اووجه اإلعرابية  د  مؤداخ في اتساع المعنىو و3
   ر معنى الحرف العامن في توجيه المعنىو و4
 ف الررا ات في تعدد وجوخ اإلعراب الذي يرود إلى تعدد المعنىو  ر ا ت  و5
 تنوع مراصد السجود الذي نجم عن تنوع المعنى وتعدد وجوخ اإلعرابو و6

 
 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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ABSTRACT 

The current study aims at investigating the relationship 

between declension and Meaning in Al Sajda - veres in the 

Glorious Qur'aan . The study also attempts to find the sort of 

relationship that holds between declension and meaning so as 

to realize the intention behind the use of 'sujood' (lit. adoration) 

in each particular verse where it is used. As declension and 

meaning have mutual relationship, it is found that declension 

guides to understand the meaning of 'sujood' in some verses 

whereas meaning leads to declension , especially in verses 

where there is more than one aspect of declension as far as the 

term 'sujood' is concerned.     

The paper comes in 3 sections. section 1 traces back the 

phenomenon of declension linguistically , section 2 explaines 

the relation ship holding between declension and meaning and 

section 3 includes the analytical part of the verses of 'sujood' in 

accordance with their occurrence in the Glorious 'Qur'aan' . 

The paper concludes with some results and findings . 
 


