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The qur'anic context and its influence
تتناولُ هذه الدراسة

دورَ النّظمِ القرآنيِّ وداللته يف توجيهِ إِعْرابِ التَّابع النحْويِّ " الصِّفة "  ،و

األخرى  ،التي تَتَداخَل ُمَعَ الصِّفة يف اإلعْراب  ،و كان تفسيرُ أبي
syntacticهِ اإلعرابيَّةِ
الصفة و األوج
الترجيحِبَينَ
on directing
complement
السَّعود أنموذجًا تطبيقيًَّا لهذه الدَّراسة  ،و لقد كَشَفَتْ هذه الدِّراسةُ عن دور النَّظم القرآنيِّ و داللته يف

“Adjective
اإلعرابيِّ” in
Abu Saud
عَ النَّظم القرآنيِّ و داللتِهِ  ،و كذلك دور النَّظم القرآنيِّ يف الترجيحِ بينَ
الذي يتوافقُ مَ
تحديد الوجهِ

الصِّفة و األَوجُهِ اإلعرابيَّة  ،حيثُ ال بدَّ مِنَ االستعانةِ بالنَّظم القرآنيِّ للترجيح بين هذه األوجُهِ اإلعرابية

interpretation of holy qur'an.

املتعددة  ،ألنَّ اإلعرابَ تابعٌ للنَّظم القرآنيِّ  ،و فرعٌ عن مَعَانِيهِ  ،و حيثُ إنَّ األلفاظ تُرَتَبُ و تُنْظَم ُ وفقًَا لهذه
املعاني  ،لذلك نَجِدُ أبا السَّعود يَهْتَمُ يف توجيهِ إِعْراب التَّابعِ النحْويِّ " الصفة "  ،مُبَيِّنًا داللتَهُو فائِدَتَهُ  ،و
يعتمد ىلع النَّظم القرآنيِّ يف ترجيح إِعْراب الصِّفة أو تضعيفِها عندَ تَعدُّد األوجُهِ اإلعرابية  ،و أحيانًا يَذكُرُ
علةَ ترجيحِ الصِّفة أو تضعيفِها .

كلمات مفتاحية :النَّظم القرآنيُّ  ،الصفة  ،اإلعْراب

” The qur'anic context and its influence on directing syntactic complement “Adjective
in Abu Saud interpretation of holy qur'an.
Abstract:
syntactic

This study aims to examine the qur'anic context and its influence on directing

complement “adjective ” in Abu Saud interpretation of holy qur'an, to clarify the role of quranic
context in directing syntactic complement “adjective”, as well as the proper al'aerab through
studying the qur'anic context, because al'aerab is branch of meaning and al'aerab depend on the
qur'anic context to determine it.So Abu Saud is intereseted in the qur'anic context and dircting
syntactic complement “adjective” according it.
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